
मित िः २०७८/......./........... 

श्रीमान ्ननरे्दशक ज्य,ू                                                                              

पशपुन्छी तथा मत्स्य विकास ननरे्दशनालय 

प्ररे्दश नं. १, बिराटनगर । 
विषय :  प्रस् ाि पशे गरिएको सम्बन्धिा । 

 
             ताहााँ ननरे्दशनालयको ममनत ……………….. गतेको राष्ट्रिय रै्दननक .................... पबिकामा प्रकामशत सूचना अनुसार म ननिरे्दकले 

तपमसल िमोजमको काययक्रम लागत साझरे्दारीमा सञ्चालन गनय ईच्छुक भएकोले यो ननिरे्दन पशे गरेको छु । 
प्र्तावित काययक्रमको नाम र पररमाण:  

काययक्रम सन्चालन हुन े्थानको पूरा ठेगाना :  
प्र्तािकको नाम र थर :  
्थायी ठेगाना :  
सम्पकय  न.ं  

संलग्न कागजातहरुको सचूी  
क्र.सं. संलग्न कागजा हरुको विििण संख्या 
१ 

  

२   

३   

४ 
  

५   

६ 
  

७ 
  

८   

९ 
  

१०   

११   

 
 

                           ननिरे्दकको 
                              र्द्तखतः 

                             ममनत : 



ित्सस्य नश्ल सुधाि काययक्रिका लागग पेश गने कायय योजना  

 

१. ब्यिसायी कृषक/ननजी फमय/समुह/सहकारी/कम्पनीको नामः .......................................................................... 
२. ठेगाना..................................................... 
३. सम्पकय  नम्िर.............................................. 

४. र्दताय भएको ननकाय ...................................... 
५. र्दताय भएको ममनत........................................... 

६. पररयोजना ्थल...........................................      

७. माछा प्रजनन/मत्स्य ह्याचरी ब्यि्थापन सम्िन्धी तामलम मलएको ............. (क)  छ       (ख)्््््छैन 

८. यदर्द तामलम मलनु भएको छ भने कनत अिधीको.............? 

(क) ३ दर्दने  (ख) ७ दर्दने (ग) १५ दर्दने (घ) ३० दर्दने 

९. तामलम प्रर्दान गने सं्था...................................................................................................................  
 

१. पोखरी सख्या र क्षेिफल 

क्र.स पोखरीको ककसीम संख्या जलाशय क्षेिफल  

अ नसयरी    

आ ररयररगं   

इ उत्सपार्दन   

ई अन्य    

 
२. ्टक माउ माछाको वििरण 

क्र.सं माउमाछाको जात अनुमाननत संख्या सरर्दर साइज कैकफयत 

१ कमन कापय    

२ ग्रास कापय    

३ मसल्भर कापय    

४ बिगहेड    

५ रहु    

६ नैनी    

७ भाकुर    

८ पंगामसयस    

९ दटलावपया    

१० अन्य    

 

३ हाल नेपाल सरकारको फामयमा उपलब्ध PIT Tag लगाएका  (सुद्ध नश्ल) का माउ माछाको आिश्यक माग संख्या 

क्र.स वििरण जम्मा अनुमाननत 

माग संख्या 
सम्िष्ट्न्धत आिेर्दकले 

ब्यहोने अनुमाननत 

रकम प्रनतशत 

सेिा प्रर्दायक 

कायायलयिाट माग 

गररएको रकम प्रनतशत 

कैफीयत 

१ कमन कापय     

२ ग्रास कापय     

३ मसल्भर कापय     

४ बिगहेड     



४. हाल उत्सपार्दन भएको मत्स्य भुरा वििरणः 
क्र.सं माछाको जात कुल उत्सपादर्दत माछा भुराको वििरण हाल ्टकमा रहेको माछा भुराको वििरण 

ह्याचमलङ फ्राई कफङ्गरमलङ ह्याचमलङ फ्राई कफङ्गरमलङ 

१ कमन कापय       

२ ग्रास कापय       

३ मसल्भर कापय       

४ बिगहेड       

५ रहु       

६ नैनी       

७ भाकुर       

८ पंगामसयस       

९ दटलावपया       

१० अन्य       

        

        

 

 
 

५. अन्य नयााँ सोंच िा योजना केही भए उल्लेख गनुयहोसिः 
..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................ 
 

प्र्तािकः सहकारी/फामय/समुह/प्रामल का ष्ट्जम्मेिार ब्यक्तीको 
नाम  

पर्द  

ह्ताक्षर  

ममनत  

कायायलय /सं्था/ फमयको छाप  

 

हाल सम्म कुनै ननकायिाट अनुर्दान रकम मलएको भए अनुर्दान रकम, ममनत, ननकाय खुलाउनेः  

 


