अनुसच
ू ी १: प्रस्ताव पेश गने फारम
(दफा ३(ख) १ संग सम्बन्धित)
(१)
प्रस्ताव पेश गने संस्थाको हकमा उक्त संस्थाको आन्िकाररक प्रन्तन्नन्ि/प्रोपराईटरको:
नाम थर: ------------------------------ पद/दर्ाा ----------------- मोवाईल
नं. --------------------स्थायी ठे गाना:
प्रदेश: -------------------- न्र्ल्ला: ----------------, गापा/नपा/उपमनपा/मनपा --------------------वार्ा नं.: ---------, टोल: -------------------------।
नागररकता नम्बर: -----------, र्ारी गररएको न्र्ल्ला: ------------------- र्ारी न्मन्त
: ---------------(२)
फमा, कम्पनी वा संस्था वा व्यवसायको पूरा नाम: --------------------------------------------------संस्थाको कायाालय रहेको ठे गाना/पत्राचार गने ठे गाना:
प्रदेश: -------------------- न्र्ल्ला: ----------------, गापा/नपा/उपमनपा/मनपा --------------------वार्ा नं.: ---------, टोल: -------------------, टेन्लफोन नं. ----------------, ईमेल: ----------------(३)
दताा गररएको न्मन्त: -------------------------- दताा नम्बर: -----------------------------------------दताा गने न्नकाय: ----------------------------------------------------------------------------------(४) स्थायी लेखा नम्बर: --------------------------(५) यस मापदण्र्को दफा दुई अधतगात कु न न्वषयगत कायाक्षेत्रसंग सम्बन्धित प्रस्तावना हो उल्लेख गने, ----(६) प्रस्तान्वत नवप्रवतानीय कायाको नामः --------------------------(७)
नवप्रवतानीय काया संचालन गररने प्रदेश: ------------, न्र्ल्ला: ----------, स्थानीय
तह: ----------------(८) नवप्रवतानीय काया अवन्िः -------- मन्हना (बढीमा १८ मन्हना सम्म हुन सक्ने)
(९) आवश्यक र्म्मा रकम (रू): ------------------(१०)
अनुदान माग गरे को रकम (रू.) ------------------------(११) संस्था वा व्यन्क्त आफू ले व्यहोने पूूँर्ी रकम (रू.) -----------------(१२)
बैंक खाता न्ववरण ---------------------------------------------------------------------------(१३)
यस प्रयोर्नका लान्ग अधय न्नकायबाट ऋण वा अनुदान न्लएको छ वा छै न। छ 
छै न 
छ भने ऋण वा अनुदान ददने न्वत्तीय संस्थाको नाम र रकम ----------------------------------------(१४) प्रस्तान्वत नवप्रवतानीय कायाबाट नवप्रवतान हुने अवस्था: (न्मल्नेमा  न्चनो लगाउने)
 न्वद्यमान न्वश्व बर्ारमा सफल अभ्यास भैसके को
 अभ्यासको क्रममा रहेको
 न्वल्कु लै नयाूँ सीप र प्रन्वन्िको प्रयोग
(१५) नवप्रवतानीय कायामा उपयोग हुने कच्चा पदाथा:
 नेपालमै पाइने
 आयात गररनु पने
 सेवामूलक काया (कच्चा पदाथा नचान्हने)
(१६) प्रस्ताव आव्हान फारम संगै संलग्न गररनुपने कागर्ातहरु:
(क) नेपाली नागररकताको प्रन्तन्लपी,
(ख) राहदानी/मतदाता पररचयपत्र/सवारी चालक अनुमन्त पत्रको प्रन्तन्लन्प,
(ग) स्थायी लेखा नम्बरको प्रन्तन्लपी,
(घ) कम्पनी दताा/संस्था दताा प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लपी,
(ङ) कर चुक्ता प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लपी,

(च) संस्था नवीकरण प्रमाण पत्रको प्रन्तन्लपी,
(छ) मुख्य चोकबाट कायासंचालन हुने स्थानसम्म पुग्ने नक्सा।
मुख्य चोकबाट कायासंचालन हुने स्थानसम्म पुग्ने नक्सा कोने ।

अनुसच
ू ी २ प्रस्तावको न्वषयवस्तु
(दफा ३(ख) १ संग सम्बन्धित)
अ. प्रस्तावनाको अपेन्क्षत ढाूँचा
१. पररचय:
२. उद्देश्य:
३. अध्ययन, सोि, एवम् आन्वष्कार न्वन्ि और्ारः
४. न्वश्लेषणको आिारः
 आर्थाक, सामान्र्क, वातावरणीय, पयाावरणीय, मानवीय र्ोन्खम न्वश्लेषण र धयूनीकरणका
उपायः
५. अपेन्क्षत नन्तर्ा प्रन्तफलः
 सावार्न्नक न्हत
 मानव समुदायको लान्ग हुने फाईदा
६. सधदभा सामाग्री प्रयोग हुने सामाग्रीः
आ. अध्ययन/सोि/आन्वष्कार प्रस्तावसंग सम्बन्धित न्ववरण तथा कागर्ातहरु
१. अनुमान्नत लागत, लाभ र स्रोतको सुन्नन्ितताः
२. आवश्यक पूवाािारको अवस्था (न्वद्युत, सर्क, सञ्चार,
्
खानेपानी, भवन आदद):
३. र्नशन्क्त, सीप र ज्ञानको उपलब्िताः
४. कायााधवयन कायायोर्ना र समय तान्लकाः
५. अधय साधदर्भाक न्वषय:
नोटः प्रस्तावना बढीमा दश हर्ार शब्दसम्म लेख्न सदकनेछ ।

स्वःघोषणा
प्रस्तुत न्ववरण, प्रस्ताव तथा कागर्ातहरू साूँचो हो। म/हामी/यस संस्था कु नैपन्न न्नकायबाट कालो
सूचीमा परे को/का छै न/छै नौं। झुठा ठहरे मा कानून बमोन्र्म सहुूँला बुझाूँउला भनी प्रमान्णत गदाछु/छौं।
नाम थर :-------------------न्मन्त:------------------------संस्थाको छाप

पदः-------------------------सही: ------------------------

