मभल्क एनाराइजय वितयणका रामग प्रस्ताि आह्वान सम्फन्धध सूचना
प्रथभ ऩटक प्रकाशन मभमत २०७३/०२/१७

याविम दुग्ध विकास फोडडको आ=ि= २०७२/७३ को स्िीकृत िावषडक कामडक्रभ अनुसाय दुग्ध उत्ऩादक सहकायी
सॊ घ÷सॊ स्था÷पाभडहरुराई मभल्क एनाराइजय वितयण गने सम्फधधभा प्रश्ताि आह्वानका रामग मो सूचना प्रकान्शत
गरयएको छ ।
आिेदनका साथ तऩमसरका कागजातहरु सॊ रग्न गनड सभेत मसै सूचनाद्बाया जानकायी गयाईधछ ।
१=

अनुसूची २ अनुसायको मनिेदन ।

२=

अनुसूची ३ अनुसायको मसपारयस ऩत्र ।

३=

अनुसूची ४-ख_ अनुसायको ऩरयमोजना प्रस्ताि।

४=

सॊ स्था दताड प्रभाणऩत्र, भूल्म अमबिृवि कय (Vat) िा स्थामी रेखा नम्िय (PAN) प्रभाणऩत्र य

गत आ. ि=

को कय च ुत्ता प्रभाणऩत्रको प्रमतमरवऩ ।
५=

आिेदकरे कुनै सयकायी य गैह्र सयकायी मनकामफाट विगत ३ -तीन_ आमथडक िषडभा रु ५०,०००÷००
बधदा भामथको कुनै ऩमन प्रकायको नगद÷न्जधसी अनुदान प्राप्त नगये को स्िघोवषत स्िप्रभान्णत ऩत्र ।

६=

नेऩारी नागरयकता िा वकसान ऩरयचम ऩत्रको प्रमतमरवऩ ।

७=

फैदेन्शक योजगायफाट पकेकाको हकभा मबसा सवहतको ऩासऩोटडको प्रभान्णत प्रमतमरवऩ ।

८=

कामडक्रभको प्रस्तािभा उल्रेख बए िभोन्जभ कामडक्रभ सॊ चारन गने प्रमतििता ऩत्र।

९

बूकम्ऩिाट ऺमत बएको बए सो को प्रभान्णत कागजात ।

मो सूचना प्रथभ ऩटक प्रकान्शत बएको मभमतरे ३० ददनमबत्र मस फोडडको कामाडरम, हरयहय बिन, रमरतऩुयभा
प्रस्ताि ऩेश गरय सक्नु ऩनेछ । विस्तृत विियण फोडडको सूचना ऩाटी तथा website: www.nddb.gov.np भा हेन ड
सक्नु हुनेछ ।
थऩ जानकायीका रामग सम्ऩकड ठे गाना
याविम दुग्ध विकास फोडड, हरयहय बिन, रमरतऩुय
पोनM ०१५५२५४००/ ५५४२७४१
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अनुसूची-२
मनिेदनको ढाॉचा
श्रीभान् कामडकायी मनदे शकज्मु,
याविम दुग्ध विकास फोडड,
हरयहय बिन, रमरतऩुय ।
विषमM प्रस्ताि ऩेश गरयएको फाये ।
याविम दुग्ध विकास फोडडको मभमत================को याविम दै मनक==============भा प्रकान्शत सूचना अनुसाय
न्जल्रा==============गा=वि=स÷न=ऩा==============िडा नॊ+============टोर==================भा सॊ चामरत=====================दुग्ध उत्ऩादक सहकायी
सॊ घ÷सॊ स्था÷पाभडहरुभा मभल्क एनाराइजय वितयण गने सम्िधधभा प्रकान्शत सूचनाभा उल्रे ख बए अनुसायको
विियणसॊ ग सम्फन्धधत कागजातहरु सॊ रग्न गरय मसै साथ प्रश्ताि ऩेश गये को छु ।
ऩेश गये को कागजात गरत बएभा कानुन िभोन्जभ कायिाही बोग्न तमाय छु ।
मनिेदक
प्रस्तािक पाभड÷सॊ स्थाको नाभ M
ठे गाना M
पाभड÷सॊ स्थाको प्रमतमनमधको नाभ M
दस्तखत M
मभमत M
सम्ऩकड नॊ+=M
छाऩ M
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अनुसूची-३

न्जल्रा ऩशु सेिा कामाडरम÷मडमबजन सहकायी कामाडरमको मसपारयस ऩत्रको ढाॉचा
श्रीभान् कामडकायी मनदे शकज्मु,
याविम दुग्ध विकास फोडड,
हरयहय बिन, रमरतऩुय ।

बिषय M मसपारयस गरयएको फाये ।
याविम दुग्ध विकास फोडडको मभमत================को याविम दै मनक==============भा प्रकान्शत सूचना अनुसाय
न्जल्रा==============गा=वि=स÷न=ऩा==============

िजाय÷गाउॉ==================भा

सॊ चामरत=====================दुग्ध

उत्ऩादक

सहकायी सॊ घ÷सॊ स्था÷पाभडरे =====================काभको रामग मसपारयस ऩाउॉ बमन ददनु बएको मनिेदन उऩय
कायिाही हुॊदा मनम्न िभोन्जभ ऩाइएकोरे मसपारयस साथ जानकायी गयाईधछ ।
तऩमसर
१= सो मनकामफाट मफगत ३ फषडभा प्राप्त गये को अनुदानको विियण==============================================
२= दै मनक दू ध सॊ करन मर===============================================================
३ राबान्धित ऩरयिायको सॊ ख्मा======================================================================
४ बूकम्ऩिाट ऺमत बए÷नबएको, बए ऺमतको विियण=================================

कामाडरम प्रभुख
नाभ
ऩद

दस्तखत
कामाडरमको छाऩ
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अनुसूची-४ -ख_

मभल्क एनाराइजय अनुदानभा वितयणका रामग प्रस्ताि ऩत्रको नभूना
१=

प्रस्तािक सॊ स्थाको नाभ य ठे गाना

२=

सम्ऩकड नम्िय

३=

सॊ स्था दताड बएको कामाडरम य दताड नम्िय

४=

भ्माट÷प्मान दताड नम्िय

५=

सॊ स्था स्थाऩना मभमत

६=

हार ऩेश गये को प्रस्तािको नाभ

७=

शेमय सदस्म सॊ ख्मा

राबान्धित ऩरयिाय सॊ ख्माM

८=

न्चमरङ्गभ्माट बए÷नबएको

९=

न्चमरङ्गभ्माट बए ऺभता उल्रे ख गनुस
ड

१०=

दै मनक दू ध सॊ करन÷उत्ऩादन

११=

मभल्क एनाराइजयको आिश्मकताफाये ५ कायणहरु

१२=

दुग्ध ऩदाथड उत्ऩादन गये को बए नाभ==

१३=

प्रस्ताि कामडधिमन हुने स्थरको ठे गाना

१४=

प्रस्तावित मोजना कामडधिमन गने स्थानभा विद्यभान बौमतक सुविधाहरु
सडक छ÷छै न

नन्जकको िजायभा नाभ य दुयी

कच्ची÷ऩदि
मफजुरी छ÷छै न
ऩानीको व्मिस्था
अधम ऩूिाडधायहरु बए उल्रे गनुस
ड
१५=

प्राविमधक ऩऺ

१६=

फजाय ऩऺ

१७=

आमथडक ऩऺ

१८=

िाताियणीम ऩऺ

१९=

मोजना सभामप्त ऩश्चात हामसर हुने ५ उऩरन्व्धहरु फुॊदागत रुऩभा सम्बि ऩरयभाण खुराउने
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२०=

विगतभा अनुदान प्राप्त गये को÷नगये कोM

-क_

प्राप्त गये को बए प्राप्त बएको अनुदान विियण

-ख_

प्राप्त बएको मभमत

२१

बूकम्ऩिाट ऺमत बए÷नबएको ? बए ऺमतको विियण य प्रभान्णत कागजात

भामथ उल्रेन्खत सम्ऩूणड विियणहरु सही रुऩभा ऩेश गये को छु । कवहॊ कतै झुठो ठहरयएभा कानून
िभोन्जभ कामडिाहीको बामगदाय हुने प्रमतिि छु ÷छौं ।
प्रस्तािकको नाभ
ऩदM
मभमतM
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अनुसूची–६

सम्झौता ऩत्रको ढाॊचा

याविम दुग्ध विकास फोडडको आ=ि= २०======÷==== को स्िीकृत िावषडक कामडक्रभ अनुसाय अनुदानभा

मभल्क एनाराइजय

वितयणका रामग अनुदानका रामग ऩेश बएका प्रस्तािहरु भध्मे मभमत===============================================भा फसेको भूल्माॊकन उऩ–
समभमतको िैठकफाट श्री======================================================-सॊ स्थाको नाभ_ राई अनुदान ददने मनणडम बएकोरे याविम दुग्ध विकास

फोडड -मसऩमछ प्रथभ ऩऺ बमनने_ य ================================================-सॊ स्थाको नाभ, ठे गाना_ -मसऩमछ दोश्रो ऩऺ बमनने_ फीच
तऩमसर अनुसाय सेिा य शतड अनुसाय सम्झौता गयी फुन्झमरमौं÷ददमौं ।
ऩऺको

अनुदानभा

वितयण

गरयएको

उत्ऩादक

सहकायी

प्रथभ

२=

प्रथभ ऩऺको ऩयाभशड तथा सहभमत अनुसाय दोश्रो ऩऺरे प्राप्त दुग्ध उऩकयणहरु न्जधसीको रुऩभा आम्दानी बएको

सॊ घ÷सॊ स्था÷पाभडहरुभा उऩमोगभा ल्माइनेछ ।

मभल्क

एनाराइजय===================================दुग्ध

१=

दान्खरा रयऩोटड प्रथभ ऩऺ सभऺ ऩेश गनुड ऩनेछ ।
३=

प्रथभ ऩऺफाट अनुदान स्िरुऩ प्राप्त सम्ऩूणड सयसाभग्रीहरुको भभडत सॊ बाय दोश्रो ऩऺरे गनुड ऩनेछ ।

४=

प्रथभ ऩऺफाट प्राप्त अनुदान दोश्रो ऩऺरे िेचविखन िा हस्ताधतयण गनड ऩाउने छै न तथावऩ काफु फावहयको अिस्थाभा

५=

दोश्रो ऩऺरे कायणिश सॊ स्था फधद गनुड ऩये भा प्रथभ ऩऺरे उऩरव्ध गयाएको उऩकयण प्रथभ ऩऺराई वपताड गनुड

स्थानाधतयण गनुड ऩये भा प्रथभ ऩऺको मरन्खत स्िीकृमत अमनिामड रुऩभा मरनु ऩनेछ ।

ऩनेछ ।
६=

दोश्रो ऩऺरे सहकामडभा सॊ चामरत कामडक्रभको प्रगमत विियण रगामत अधम तथमाॊकहरु प्रथभ ऩऺराई अधड–िावषडक
रुऩभा अमनिामड उऩल्धफ गयाउनु ऩनेछ ।

८=

दोश्रो ऩऺरे अमनिामड रुऩभा होमडडङ्ग फोडड तथा भेन्शनभा सहमोगको वकमसभ उल्रेख गये य प्रथभ ऩऺको नाभ याख्नु
ऩनेछ ।

९=

प्रथभ ऩऺका तपडफाट कुनै ऩमन सभमभा हुने मनयीऺण÷अनुगभनभा सहमोग गनुड दोश्रो ऩऺको दावमत्ि हुनेछ ।

१०=

प्रथभ ऩऺफाट कुनै ऩमन फेरा अनुगभन गदाड सम्झौता अनसायको काभ बए÷नबएको स्थरगत जानकायी मरई काभ
नबएको ऩाइएभा दोश्रो ऩऺफाट दुरुऩमोग बए फाकी सयह असुर उऩय गरयनेछ ।

११=

दोश्रो ऩऺरे अनुदान प्राप्त गये ऩमछ सो को जानकायी सम्फन्धधत न्जल्राको मसपारयस मनकाम -ऩशु से िा
कामाडरम÷मडमबजन सहकायी विबाग_ भा अमनिामड रुऩरे गयाई सो को िोधाथड मस फोडडभा उऩरव्ध गयाउनु ऩनेछ
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