
�म�तः २०७८/......./........... 

श्रीमान ्�नद�शक ज्यू,                                                                              

पशपुन्छ� तथा मत्स्य �वकास �नद�शनालय 

प्रदेश नं. १, �बराटनगर । 

�वषय :  प्रस्ताव पेश ग�रएको सम्बन्धमा । 

 
             ताहाँ �नद�शनालयको �म�त ……………….. गतेको रािष्ट्रय दै�नक .................... प�त्रकामा प्रका�शत सूचना 

अनुसार म �नवेदकले तप�सल बमोजमको कायर्क्रम लागत साझेदार�मा सञ् चालन गनर् ईच्छुक भएकोले यो �नवेदन पेश गरेको छु 

। 

प्रस्ता�वत कायर्क्रमको नाम र प�रमाण:  

कायर्क्रम सन्चालन हुने स्थानको पूरा ठेगाना :  

प्रस्तावकको नाम र थर :  

स्थायी ठेगाना :  

सम्पकर्  नं.  

संलग्न कागजातहरुको सचूी  

क्र.सं. संलग्न कागजातहरुको �ववरण संख्या 
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३   
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९   

१०   

११   

 
 

                           �नवेदकको 

                              दस्तखतः 

                             �म�त : 



रेस -वे �नमार्ण अनुदान कायर्क्रमका ला�ग पेश गन� कायर् योजना  

 
१. ब्यवसायी कृषक/�नजी फमर्/समुह/सहकार�/कम्पनीको नामः .......................................................................... 
२. ठेगाना..................................................... 
३. सम्पकर्  नम्बर.............................................. 
४. दतार् भएको �नकाय ...................................... 
५. दतार् भएको �म�त........................................... 
६. प�रयोजना स्थल...........................................      

७. ट्राउट माछापालन सम्बन्धी ता�लम �लएको ............. (क)  छ       (ख)     छैन 

८. य�द ता�लम �लनु भएको छ भने क�त अवधीको.............? 

(क) ३ �दने  (ख) ७ �दने (ग) १५ �दने (घ) ३० �दने 

९. ता�लम प्रदान गन� संस्था................................................................................................................... 
 

१०. कृषकले �नमार्ण गनर् चाहेको रेसवेको �ेत्रफल र पोखर� सख्या 
क्र.स पोखर�को �कसीम संख्या �ेत्रफल(वगर् �मटर) 
अ नसर्र�    
आ �रय�रगं   
इ उत्पादन   
ई अन्य    

 
११. रेसवे �नमार्णका ला�ग अनुमा�नत खचर्  तथा अनुदान माग रकम 

 

१२.पूवार्धारको �ववरण 

क्र.स पूवार्धारको �ववरण 
 

पूवार्धारको अवस्था कै�फयत 

१ पानीको �दगो स्रोत 
खुलाउने(मुहान/खोला/नद�/खोल्सा/कुलो/�रजरभ्वार 
/नहर/�समसार/अन्य 

पानीको स्रोत 
खुलाउने................................................ 

 

२ माटोको �कसीम(�चम्टे/दोमट/�चम्टे दोमट/बलौटे/पांगो माटोको �क�सम खुलाउने 
.......................................................... 

 

३ प्रस्तावीत आयोजनाका ला�ग पानीको गुणस्तरका न्युनतम 
मापदण्ड पुरा  

छ/छैन  

४ बाटो/�बजलु�/यातायात/बजार सु�बधा    
 

५ फमर् बाट बजारको दरु�  दरु� खुलाउने  

क्र.स �ववरण जम्मा अनुमा�नत 
लागत (रु) 

सम्बिन्धत आवेदकले 
ब्यहोन� अनुमा�नत 
रकम 

सेवा प्रदायक 
कायार्लयबाट माग 
ग�रएको रकम 

कैफ�यत 

अ रेसवे  �नमार्ण खचर् 
 

    

आ अन्य (केह� भए)     

इ जम्मा     



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

६ प�रयोजना संचालन गदार् वातावरणीय /सामाजीक असर हुन्छ/हुदैन  

७ प्रस्तावीत आयोजना स्थल वरपर घेराबेरा छ/छैन  

८ प्राकृतीक प्रकोपको जोखीम (बाढ�/प�हरो/भू�य आ�दको 
जो�खम 

छ/छैन  

९ स्था�नय बा�सन्दाहरुबाट �वरोध अवरोधको अवस्था:   
 

हुन्छ/हुदैन  

१० माछा भुराको श्रोत खुलाउने (कहाँबाट ल्याउने हो?)   

 
 
 

१३. हाल भौ�तक पूवार्धार रहेको भए 

पोखर�को �क�सम संख्या रेसवे �ेत्रफल (वगर्�मटर.) कै�फयत 

नसर्र� पोखर�    

�रय�रङ पोखर�    

उत्पादन पोखर�    

अन्य पोखर�    

 
 
१४. अन्य सु�बधा भए उल्लेख गन� 
�बवरण संख्या �ेत्रफल  

(वगर् �मटर) 
�मता अनुमा�नत लागत 

(रु.) 
फामर्मा संलग्न जनशिक्त     

भवनहरुः कायार्लय/ स्टाफ कोठा/आवास भवन     

दानाघर (Feed store)     

 सामाग्री रा� ेस्टोर कोठा     

सवार� साधन     

पानी �फल्टर गन� सरचना     

अन्य     

 
१५. अन्य नयाँ स�च वा योजना केह� भए उल्लेख गनुर्होसः 
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 

प्रस्तावक◌ः सहकार�/फामर्/समुह/प्रा�ल का िजम्मेवार ब्यक्तीको 

नाम  

पद  

हस्ता�र  

�म�त  

कायार्लय /संस्था/ फमर्को छाप  

 
हाल सम्म कुनै �नकायबाट अनुदान रकम �लएको भए अनुदान रकम, �म�त, �नकाय खुलाउनेः  

 


