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बन्साय छऺट ससपारयस सम्फन्धी आवश्मक कागजातहरु य प्रकृमा 

कृषष तथा ऩशऩऺन्छी भन्रारमको सभसत 2076|०७|१४ भा सहचवस्तय फाट स्वीकृत सनणणम 

खण्ड (क)  

सनवेदकरे असनवामण ऩेश गनऺण ऩने आवश्मक कागजातहरु  

१. सम्फहन्धत स्थासनम तहको ससपारयस (पायाभ नॊ. ७ को ढाॉचा फभोहजभ)।कृषष तथा ऩशजऺन्म       

व्मवसाम सम्फन्धी उद्योग, पाभण, सॊघसॊस्था वा व्महिगत पाभण वा सहकायी जनऺ स्थानीम तहभा 
अवहस्थत छ, सोही स्थानीम तहको ससपारयस हनऺ ऩनेछ। 

२. कृषष व्मवसाम सम्फन्धी उद्योग, पाभण, सॊघसॊस्था वा व्महिगत पाभण वा सहकायीको हकभा 
सम्फहन्धत हजल्राको कृषष ऻान केन्रको ससपारयस (पायाभ नॊ. ८ को ढाॉचा फभोहजभ)। ससपारयसभा 
पायाभ नॊ. 3 फभोहजभ बन्साय सहसऺरमतभा ससषपरयश गने ऩूवण ऩरयमोजना सनरयऺण प्रसतवेदन सभेत 
सॊरग्न हनऺ ऩनेछ। उि प्रसतवेदन प्राषवसधक कभणचायीरे प्रभाहणत गयेको हनऺ ऩनेछ। 

३. ऩशजऺन्म व्मवसाम सम्फन्धी उद्योग, पाभण, सॊघसॊस्था वा व्महिगत पाभण वा सहकायीको हकभा 
सम्फहन्धत हजल्राको बेटेयेनयी अस्ऩतार तथा ऩशसेऺवा षवऻ केन्रको ससपारयस (पायाभ नॊ. ८ को 
ढाॉचा फभोहजभ)। ।ससपारयसभा पायाभ नॊ. 3 फभोहजभ बन्साय सहसऺरमतभा ससषपरयश गने ऩूवण 
ऩरयमोजना सनरयऺण प्रसतवेदन सभेत सॊरग्न हनऺ ऩनेछ। उि प्रसतवेदन प्राषवसधक कभणचायीरे प्रभाहणत 
गयेको हनऺ ऩनेछ। 

४. मदद सम्फहन्धत स्थानीम तहको ससपारयसभा नै कृषष/ऩश ऺशाखारे ऩूवण ऩरयमोजना सनरयऺण प्रसतवेदन 
(पायाभ नॊ. 3) भा प्रभाहणत गयेको बए कृषष ऻान केन्र/ बेटेयेनयी अस्ऩतार तथा ऩशसेऺवा षवऻ 
केन्रको ससपारयस सरन जरुयी नहनेऺ।  

५. कृषष षवबाग वा ऩश ऺसेवा षवबाग (कृषष/ऩशऩऺन्छी आमात सनमाणत प्राषवसधक ससभसत) को ससपारयस ऩर 
(पायाभ नॊ. ९ को ढाॉचा फभोहजभ)।  । 

६. कम्ऩनी दताणको प्रभाणऩरको छाॉमाकषऩ। 

७. कयचिऺाको प्रभाणऩरको छाॉमाकषऩ। 

८. कम्ऩनीको स्वासभत्वभा यहेको जग्गाको धनी ऩजऺाण को छाॉमाकषऩ वा व्महिगत जग्गा बए सनजको 
डकऺभेन्ट वा बाडाभा जग्गा सरई कम्ऩनी सन्चारन बएको बए सो को सम्झौता ऩरको छामाॉप्रसत। 

९. आमात गनऺण ऩने वस्तहऺरुको ऩरयभाण, भूल्म, सभसत य Invoice नम्फय स्ऩष्ट रुऩभा खरेऺको Invoice य 
मसको compiled षववयण। 

१०. कम्ऩनीको प्मान नॊ. खरेऺको प्रभाणऩर। 
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११. सम्फहन्धत कृषष/ऩशजऺन्म व्मवसाम सम्फन्धी उद्योग, पाभण, सॊघसॊस्था वा व्महिगत पाभण वा 
सहकायीरे बन्साय छऺटको ससपारयस प्राप्त गये ऩश्चात् "प्राप्त ससपारयस को दरऺुऩमोग गने छैन, स्व-
कृषष प्रामोजन फाहेक अन्म दोश्रो ऩऺराई षवषि षवतयणका रासग वा टे्रसडङ्गका/व्माऩायीक प्रामोजनका 
रासग मो सषऺवधा प्रमोग गने छैन" बसन रेहख हस्ताऺय गरयएको स्व-घोषणा ऩर (पायाभ नॊ. 6)। 

१२. कऺनै ऩरयमोजना/आमोजना/कामाणरमसॉग सॊम्झौता गयेको बए सॊम्झौता ऩरको छामाॉप्रसत। 

१३. कम्ऩनीको षवसनमभ (सनमभावरी) य प्रफन्ध ऩर (मदद कम्ऩनी रे प्रकाहशत गयेको बए)। 

खण्ड (ख) 
आवश्मक प्रकृमा 

 

१. सनवेदक कृषष/ऩशजऺन्म व्मवसाम सम्फन्धी उद्योग, पाभण, सॊघसॊस्था वा व्महिगत पाभण वा 
सहकायीरे सम्फहन्धत स्थानीम तहभा बन्साय छऺट ससपारयसका रासग पायाभ नॊ. १ को ढाॉचा 
फभोहजभ सनवेदन दताण गयाउन ऺऩनेछ। 

२. स्थानीम तहफाट बन्साय छऺट ससपारयस प्राप्त गये ऩश्चात् बन्साय छऺट ससपायीस प्राप्त गनण चाहने 
कृषष/ऩशजऺन्म व्मवसाम सम्फन्धी उद्योग, पाभण, सॊघसॊस्था वा व्महिगत पाभण वा सहकायीरे 
स्थानीम तहको ससपारयस ऩर सषहत सम्फहन्धत प्रदेश सयकायको भातहटको कृषष सम्फन्धी बए 
कृषष ऻान केन्र वा ऩशऩऺन्छी सम्फन्धी बए बेटेनेयी अस्ऩतार तथा ऩशसेऺवा षवऻ केन्रभा बन्साय 
छऺट ससपारयसका रासग पायाभ नॊ. 2 को ढाॉचा फभोहजभ सनवेदन दताण गयाउने।सनवेदन दताण 
बएऩछी सम्फहन्धत कृषष ऻान केन्र वा बेटेयेनरय अस्ऩतार तथा ऩशसेऺवा षवऻ केन्ररे प्रभाहणत 
ऩूवण ऩरयमोजना सनरयऺण प्रसतवेदन (पायाभ नॊ. 3) बयेय बन्साय छऺट ससपारयस ददनऩऺनेछ। 

३. प्राप्त ससपारयस का साथभा प्रभाहणत ऩूवण ऩरयमोजना सनरयऺण प्रसतवेदन (पायाभ नॊ. 3) सॊरग्न 
याहख सम्फहन्धत कृषष वा ऩश ऺसेवा षवबागभा भासथ (खण्ड क) भा उल्रेहखत आवश्मक 
कागजातहरु सषहत सनमभानसऺाय बन्साय छऺटको ससपारयस ददराइ ऩाउॉ बसन, के को छऺटका रासग य 
नेऩारभा आमात गदाण के का रासग प्रमोग हनेऺ ऩसन स्ऩष्ट रुऩभा खरऺाई पायाभ नॊ. 4 को ढाॉचा 
फभोहजभ सनवेदन दताण गयाउन ऺऩनेछ। 

४. सम्फहन्धत षवबाग (कृषष षवबाग/ऩश ऺसेवा षवबाग) फाट ससपारयस प्राप्त ऩश्वात् भासथ (खण्ड क) 
भा उल्रेहखत आवश्मक कागजातहरु सॊरग्न याहख कृषष तथा ऩशऩऺन्छी षवकास भन्रारमभा 
सनमभानसऺाय सनवेदन दताण गयाउन ऺऩनेछ।  
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खण्ड (ग) 
कृषष तथा ऩशऩऺन्छी षवकास भन्रारमफाट  बन्साय छऺट ससपारयस प्राप्त गनण नसषकने 

१. बन्साय छऺट सम्फन्धी ससपायीस प्राप्त गनण चाहने कृषष/ऩशजऺन्म व्मवसाम सम्फन्धी उद्योग, पाभण, 
सॊघसॊस्था वा व्महिगत पाभण वा सहकायीरे स्व-कृषष प्रामोजन फाहेक अन्म दोश्रो ऩऺराई षवषि 
षवतयणका रासग वा टे्रसडङ्गका रासग बन्साय छऺट ससपारयस भाग गयेभा कृषष तथा ऩशऩऺन्छी षवकास 
भन्रारमफाट बन्साय छऺट ससपारयस गरयने छैन। 

२. मसयी प्रकृमा ऩयऺा नगयेका तथा सोझै कृषष तथा ऩशऩऺन्छी षवकास भन्रारमभा बन्साय छऺट 
ससपारयस सषऺवधाका रासग सनवेदन ददने कृषष/ऩशजऺन्म व्मवसाम सम्फन्धी उद्योग, पाभण, सॊघसॊस्था वा 
व्महिगत पाभण वा सहकायीको हकभा य भासथ (खण्ड क) भा उल्रेहखत कागजात ऩयऺा नबएका 
सनवेदनराई ससपारयस ददन भन्रारम फाध्म हनेऺ छैन। 

खण्ड (घ) 

कृषष तथा ऩशऩऺन्छी षवकास भन्रारमफाट  बन्साय छऺट ससपारयस प्राप्त गनण राग्ने सभम 

१. बन्साय छऺट सम्फन्धी ससपारयस प्राप्त गनण चाहने कृषष/ऩशजऺन्म व्मवसाम सम्फन्धी उद्योग, पाभण, 
सॊघसॊस्था वा व्महिगत पाभण वा सहकायीरे भासथ (खण्ड क) भा उल्रेहखत सम्ऩूणण कागजात सॊरग्न 
याहख सनवेदन दताण गयाएको कहम्तभा दश ददन सम्भभा ससपारयस ऩर प्राप्त गनण सक्नेछ। 

२. बन्साय छऺट सम्फन्धी ससपारयस प्राप्त गनणका रासग बन्सायभा साभान आउन ऺऩूवण सॊरग्न वीजक य 
Performa Invoice प्राप्त हनऺासाथ सभमभै प्रकृमा अगाडी फढाएभा सहज हनेऺछ। बन्साय षवन्दभऺा 
साभान आइसकेऩसछ प्राप्त हनेऺ सनवेदन उऩय तत्कार ससपारयस प्राप्त नसकेको खण्डभा सम्फहन्धत 
उद्योग, पाभण, सॊघसॊस्था वा व्महि आपै हजम्भेवाय हनेऺछ। 

 

खण्ड (ङ) 

सम्फहन्धत षवबागहरु, कृषष ऻान केन्र वा बेटेनेयी अस्ऩतार तथा ऩशसेऺवा षवऻ केन्ररे बन्साय छऺट 
ससपारयस प्रदान गदाण अऩनाउन ऩने षवसधहरु 

१. ऩश ऺसेवा षवबागरे बन्साय छऺट ससपारयस गदाण ऩशऩऺन्छी आमात सनमाणत प्राषवसधक ससभसतको 
सनणणम गयाई ससपारयस सॊरग्न हनऺ ऩनेछ (सनणणमको छाॉमाप्रतीको हयेक ऩानाको ऩछाडी षवबागको 
छाऩ रगाईएको हनऺ ऩने)।  
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२. कृषष षवबागरे ऩसन बन्साय छऺट सम्फन्धी ससपारयस गनणका रासग कृषष सम्फन्ध आमात सनमाणत 
ससभसत तत्कार गठन गने। उि ससभसतको सनणणम ससपारयसका साथ सॊरग्न हनऺ ऩनेछ (सनणणमको 
छाॉमाप्रतीको हयेक ऩानाको ऩछाडी षवबागको छाऩ रगाईएको हनऺ ऩने)।  

३. कृषष ऻान केन्र वा बेटेनेयी अस्ऩतार तथा ऩशसेऺवा षवऻ केन्र, कृषष षवबाग वा ऩश ऺसेवा 
षवबागरे बन्साय छऺट सम्फन्धी ससपारयस गयी कृषष तथा ऩशऩऺन्छी षवकास भन्रारम ऩठाउदा 
ससपारयस ऩरभा नेऩार सयकायको अथण सम्फन्धी प्रस्तावराई कामाणन्वमन गनण फनेको सफधेमक, 
२०७६ को कऺन दपा, उऩदपा, खण्ड य अनसऺचऺी अनसऺाय बन्साय छऺटको ससपारयस ददइएको हो, सो 
षवस्ततृ रुऩभा असनवामण खरऺाइ ऩठाउन ऩने। अन्मथा, केषह नखरऺाइ प्राप्त बएको ससपारयस भान्म हनेऺ 
छैन। 

४. कृषष षवबाग तथा ऩश ऺसेवा षवबागरे बन्साय छऺट सम्फन्धी ससपारयस गने िभभा कृषष/ऩशजऺन्म 
उद्योग, पाभण, सॊघसॊस्था वा व्महिगत पाभण वा सहकायीरे ऩेश गयेको सनवेदनका साथभा भासथ (खण्ड 
क) भा उल्रेहखत कागजातहरु सॊरगन गये/नगयेको रुज ऺगयी ससपारयस गनऺण ऩनेछ। अन्मथा, ऩेश 
गनऺण ऩने कागजातहरु ऩयऺा नबै ऩठाइएको ससपारयसको कायवाही हनऺ भन्रारमराई फाध्म हनेऺ छैन। 

५. स्थानीम तहरे पायभ नॊ. ७ को ढाॉचा अनसऺाय ससपारयस ऩर प्रदान गने। 

६. श्री कृषष ऻान केन्र/ बेटेयेनयी अस्ऩतार तथा ऩशसेऺवा षवऻ केन्ररे पायभ नॊ. ८ को ढाॉचा 
अनसऺाय ससपारयस ऩर प्रदान गने। 

७. श्री कृषष/ऩशसेऺवा षवबागरे पायभ नॊ. ९ को ढाॉचा अनसऺाय ससपारयस ऩर प्रदान गने। 

खण्ड (च) 

कृषष तथा ऩशऩऺन्छी षवकास भन्रारमरे बन्साय षवबागभा बन्साय छऺट सम्फन्धी ससपारयसका साथ 
सॊरग्न गनण ऩने कागजातहरु 

१. बन्साय छऺट ससपारयस ऩर (पायभ नॊ. १० को ढाॉचा अनसऺाय)। 

२. सम्फहन्धत असधकृतरे प्रभाहणत गयेको  बन्साय छऺट सम्फन्धी षववयण (पायाभ नॊ. 5 को ढाॉचा 
फभोहजभ)। 

३.  बन्साय छऺट सम्फन्धी ससपारयसका रासग गरयएको सनणणम (सहचवस्तय) को छाॉमाप्रसत (छाॉमाप्रतीको 

हयेक ऩानाको ऩछाडी भन्रारमको छाऩ रगाईएको हनऺ ऩने)। 

४. कृषष/ऩशजऺन्म उद्योग, पाभण, सॊघसॊस्था वा व्महिगत पाभण वा सहकायीरे ऩेश गयेको Perfroma 

Invoice को छाॉमाप्रसत (छाॉमाप्रतीको भन्रारमको हयेक ऩानाको ऩछाडी छाऩ रगाईएको हनऺ ऩने)। 

५. भन्रारमरे बन्साय छऺटको ससपारयसको रागत तमाय गयी हयेक वषण प्रकाशन गनेछ। 
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६. भन्रारमरे कृषष तथा ऩशजऺन्म व्मवसाम सम्फन्धी उद्योग, पाभण, सॊघसॊस्था वा व्महिगत पाभण 
वा सहकायीरे बन्साय छऺटको ससपारयस ऩाएका साभग्री/उऩकयणहरुको अनगऺभन गयी प्रबावकायीता 
अध्ममन गनेछ।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



6 
 

पायाभ नॊ. १ 

*सनवेदकरे बनण ऩने 

श्री ........................................................भहानगयऩासरका /उऩहभानगयऩासरका 
/नगयऩासरका/गाउॉऩासरका 
षवषम: सहसऺरमत बन्साय सषऺवधाभा कृषष/ऩश ऺसेवा सम्फद्ध उऩकयण/औजाय/भेससनयी साभग्री/गाडी 
ऩैठायी गरय ल्माउन ससपारयस ऩाउॉ । 

 

भहोदम, 

सनम्न फभोहजभको भेयो कृषष/ऩशऩऺन्छी पभणभा आवश्मक ऩयेको सनम्न 
साभग्री/उऩकयण/औजाय/गाडी चार ऺआ. फ...........को आसथणक ऐन को दपा 
................................................फभोहजभ सहसऺरमत बन्साय सषऺवधाभा ऩैठायी गरय ल्माउन 
बन्साय षवबाग, अथण भन्रारमभा ससपारयस गयी ऩाउॉ। 

पभणको षववयण:- 

१.पभणको नाभ: 

2.पभण यहेको ठेगाना: 

3.पभण प्रोऩाइटयको नाभ:  

4.पभण दताण बएको सॊस्था : ............................................  

दताण नॊ...............................सभसत.................................  

5.पभणको जग्गाको षववयण:  जग्गा धनीको नाभ...............गा.षव.स./न.ऩा.....................वडा 
नॊ...............षकत्ता नॊ.........................ऺेरपर षवगाहा/योऩनी  

६. रगानी् १. ऩऺॉजीगत् बवन, भेहशनयी, औजाय, कायखाना  २. चारऺ्  उत्ऩादन साभग्री, 
उत्ऩादन वस्त ऺ

7. व्मवसामको षववयण: 

ि 
सॊ 

कृषष/ऩशऩऺन्छी 
जन्म पभण वा 
व्मवसामको नाभ  

पभणको 
कामण 

उत्ऩादन 
हनेऺ फस्त ऺ 

दैसनक 
उत्ऩादन 
के.हज./ 
सर. 

उत्ऩाददत 
फस्तकऺो 
षवषि 
स्थर/ऺेर 

उत्ऩाददत 
प्रमोजन 

कैषपमत 

        

        

  *नमाॉ कृषष/ऩशजऺन्म उद्योग, पाभण, सॊघसॊस्था वा सहकायीरे बए सोही अनसऺाय 
खरऺाउने।  
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 ७. सहसऺरमत बन्साय दयभा ऩैठायी गरय ल्माउने उऩकयण/औजाय/भेससनयी साभग्री/गाडीको षववयण 

 

8. उत्ऩाददत फस्तकऺो फजाय 

ि सॊ खरयद कताणको नाभ ठेगाना खरयद हनेऺ 

ऩरयभाण 

खरयदको 

प्रमोजन 

कैषपमत 

      

      

 

 

 

 

 

 

  

ि सॊ उऩकयण/औजाय/भेससनयी 
साभग्री/गाडी 
 

स्ऩेससषपकेसन इकाइण ऩरयभाण प्रमोजन बन्साय छऺटको आधाय 
(आसथणक ऐन फभोहजभ) 
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पायाभ नॊ. २ 

 सनवेदकरे बनण ऩने (पाभण, उद्योग वा सहकायीको आफ्नै रेटय प्माडभा बए रेटय प्माडभा रेख्न ऩने) 

सभसत .................. 

श्रीभान ्प्रभखऺज्मू,        

कृषष ऻान केन्र/ बेटेयेनयी अस्ऩतार तथा ऩशसेऺवा षवऻ केन्र, 
हजल्रा......., प्रदेश.......।       

षवषम्– बन्साय छऺटको ससपारयस ऩर ऩाऊॉ । 

उऩयोि षवषमभा भैरे ÷ हाभीरे  सभसत् २०  ।   ।   भा 
......................................देशको ........................ क म्ऩनीफाट उत्ऩाददत सनम्न 
तासरकाभा उल्रेहखत षववयण अनसऺायको  प्रमोग हनेऺ सॉग सम्फहन्धत अन्म भेससनयी 
औजाय/उऩकायण/गाडी उत्ऩादनहरु आमात गनण रागेको हऺॉदा     सनमभानसऺाय  बन्साय 
छऺटको रासग  ससपारयस ऩर ऩाउन अनयऺोध गदणछऺ/गदणछौँ। 

बन्साय छऺटभा आमात गनण चाहेको षववयण 

सस.नॊ. बन्साय छऺटभा आमात गनण 
चाहेको वस्तकऺो नाभ 

ऩरयभाण बन्साय नाकाको नाभ यकभ कैषपमत 

      

      

                              
 

सनवेदकको 
 नाभ् 
 सही: 
 प भण वा उद्योगको नाभ् 
 ठेगाना् 
 सम्ऩकण  नम्फय्  
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पायाभ नॊ. 3 

सम्फहन्धत कृषष ऻान केन्र/ बेटेयेनयी अस्ऩतार तथा ऩशसेऺवा षवऻ केन्ररे मस पायाभ बनऺण ऩूवण स्थरगत अनगऺभन सभेत गयी 
स्थानीम सभ्माव्मताका आधायभा मस पायाभ बने य बन्साय छऺटको ससपायीसका ददई कृषष/ऩश ऺसेवा षवबागभा ऩठाउने 

बन्साय सहसऺरमतभा कृषष/ऩशऩऺन्छी सेवा उऩकयण/ गाडी रगामत खरयद गयी ल्माउनका रासग 
ससपारयस गनऺण ऩूवण ऩरयमोजना सनरयऺण प्रसतफेदन 

१. कृषष/ऩशऩऺन्छी पभणको नाभ: 
२. पभण यहेको ठेगाना हजल्रा....................गा.षव.स./नगयऩासरका...................वडा 

नॊ............टोर/गाउ 

३. पभण यहेको जग्गाको षववयण:  

जग्गा धनीको नाभ ..................हजल्रा ............गा.षव.स./नगयऩासरका...............वडा 
नॊ.........षकत्ता नॊ.............ऺेरपर षवगाहा/योऩनी.....................  

    ५.पभणको दताण नॊ....................... 
दताण बएको सॊस्था......................सभसत......................हजल्रा.....................  

६.पभणको प्मान नॊ.........................सभसत....................हजल्रा........................  

७.पभण प्रोऩाइटयको नाभ य ठेगाना: 
८.पभण प्रोऩाइटयको नागरयकता नॊ 

...................सभसत........................हजल्रा........................  

९. कृषष/ऩशऩऺन्छी वा ऩशजऺन्म फस्त ऺप्रशोधन पभणभा यहेको ऩशधऺन वा कृषष उत्ऩादनको 
षववयण* 

ि 
सॊ 

कृषष/ऩशऩऺन्छी 
जन्म पभण वा 
व्मवसामको नाभ  

पभणको 
कामण 

उत्ऩादन हनेऺ 
फस्त ऺ 

दैसनक 
उत्ऩादन 
के.हज./ सर. 

उत्ऩाददत 
फस्तकऺो षवषि 
स्थर/ऺेर 

उत्ऩाददत 
प्रमोजन 

कैषपमत 

        

        

  *नमाॉ कृषष/ऩशजऺन्म उद्योग, पाभण, सॊघसॊस्था वा सहकायीरे बए सोही अनसऺाय खरऺाउने।  

 

 १०.उत्ऩाददत फस्तकऺो फजाय 

ि सॊ खरयद कताणको नाभ ठेगाना खरयद हनेऺ 

ऩरयभाण 

खरयदको 

प्रमोजन 

कैषपमत 

      

      

      

 



10 
 

 

११.सम्फहन्धत प्राषवसधकको ससपारयस: 

नेऩार सयकायको आसथणक ऐन , २०... को 
दपा/फदऺा.......................................................................................................फभोहज
भ .................................हस्थत सनज श्री 
राइ...........................................................................कृषष/ऩशऩऺन्छी ब्मवसाम प्रवद्धणनको 
रासग सहसऺरमत बन्साय दयभा सनम्न फभोहजभको कृषष/ऩश ऺसेवा उऩकयण/गाडी खरयद गरय ल्माउन 
ससपारयस गदणछऺ। 

  

 

ऩरयमोजना सनरयऺकको नाभ: 
ऩद :  

दस्तखत: 
सनयीऺण सभसत: 
सम्ऩकण  नॊ. 

 

१२.कामाणरम प्रभखऺको याम 

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

............................................................................................................।  

कामाणरम प्रभखऺको नाभ: 
ऩद: 

       दस्तखत: 
       सभसत: 
       सम्ऩकण  नॊ. 
 
 

ि सॊ ऩैठायी गरयने /भेसीनयी 

औजाय/उऩकयण/गाडी 

स्ऩेससषपकेसन थान सहसऺरमत बन्साय दय 

कामभ हनेऺ 

कैषपमत 
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पायाभ नॊ. 4 

सनवेदकरे बनण ऩने (पाभण, उद्योग वा सहकायीको आफ्नै रेटय प्माडभा बए रेटय प्माडभा रेख्न ऩने) 

सभसत .................. 

श्रीभान ्भहासनदेशकज्मू,        

ऩश ऺसेवा षवबाग /कृषष षवबाग, 

हरयहयबवन, रसरतऩयऺ।       

षवषम्– बन्साय छऺटको ससपारयस ऩर ऩाऊॉ । 

उऩयोि षवषमभा भैरे ÷ हाभीरे  सभसत् २०  ।   ।   भा 
......................................देशको ........................ क म्ऩनीफाट उत्ऩाददत सनम्न 
तासरकाभा उल्रेहखत षववयण अनसऺायको  प्रमोग हनेऺ सॉग सम्फहन्धत अन्म भेससनयी 
औजाय/उऩकायण/गाडी उत्ऩादनहरु आमात गनण रागेको हऺॉदा     सनमभानसऺाय  बन्साय 
छऺटको रासग  ससपारयसऩर ऩाउन अनयऺोध गदणछऺ/गदणछौँ। 

बन्साय छऺटभा आमात गनण चाहेको षववयण 

सस.नॊ. बन्साय छऺटभा आमात 
गनण चाहेको वस्तकऺो 
नाभ 

ऩरयभाण बन्साय नाकाको 
नाभ 

यकभ कैषपमत 

      

      

      

                               
 

सनवेदकको 
 नाभ् 
 सही: 
 प भण वा उद्योगको नाभ् 
 ठेगाना् 
 सम्ऩकण  नम्फय्  
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पायाभ नॊ. 5 

कृषष तथा ऩशऩऺन्छी षवकास भन्रारमरये बनण ऩने

 

1. खऩत हनऺे भारफस्त ऺ

ससॊ.नॊ.

सफजक नॊ 
वा भाष्टय 
सरष्ट 

स्वीकृत 
बएको सभसत

भारफस्तकऺो नाभ
फस्त ऺफसगणकयण सॊकेत 

नॊम्फय
भारफस्तकऺो 

ऩरयभाण

प्रसत 
ईकाई 
भूल्म

जम्भा 
भूल्म ( रु.)

1

     2. आमोजना सन्चारनका रागी खऩत नहनऺे वा रगतभा ऩैठायी हनऺे भारफस्त ऺ

ससॊ.नॊ. सफजक नॊ 
वा भाष्टय 

भारफस्तकऺो नाभ फस्त ऺफसगणकयण सॊकेत 
नॊम्फय

भारफस्तकऺो 
ऩरयभाण

प्रसत 
ईकाई 

जम्भा भूल्म

1

प्रभाहणत गनेको दस्तखत  :-
नाभ :- 
ऩद :- 
भन्रारम/आमोजनाको छाऩ :-

जम्भा

जम्भा

आमोजनाको नाभ :-
दात ृसनकामको नाभ :-
सम्झौता बएको सभसत :-
कयछऺट सम्फनधी सफषम उल्रेख बएको सम्झौताको दपा :-
आमोजना सभाप्त हनऺे सभसत :-

भारफस्तकऺो षववयण

याजश्व छऺटका रागी ऩठाउने षववयण
भन्रारम/आमोजनाको नाभ :- कृषष तथा ऩशऩऺन्छी षवकास भन्रारम
भन्रारम/आमोजनाफाट बएको सनणणम सभसत :- 
भारफस्त ऺऩैठायी गने ऩैठायीकताणको नाभ :- 
प्रमोजन :- कऺखयऺा पाभण सनभाणण
दात ृसनकाम सॉग बएको सम्झौता फभोहजभ आमोजना सन्चारका रागी भारफस्त ऺआमत हनऺे बए :-
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पायाभ नॊ. 6 

सनवेदकरे बनण ऩने 

 

स्व-घोषणा ऩर 

भेयो/हाम्रो स्वसभत्वको कृषष/ऩशजऺन्म उद्योग, पाभण, सॊघसॊस्था वा सहकायीरे कृषष तथा ऩशऩऺन्छी षवकास 
भन्रारमफाट प्राप्त बन्साय छऺट सम्फन्धी ससपारयसको सषऺवधाको दरऺुऩमोग गने छैन, स्व-प्रामोजन फाहेक 
अन्म दोश्रो ऩऺराई षवषि षवतयणका रासग वा टे्रसडङ्गका/व्माऩायीक प्रमोजनका रासग मो सषऺवधा प्रमोग गने 
छैन। मदद मस सषऺवधाको दरऺुऩमोग गयेभा प्रचसरत कानून फभोहजभ सहऺॉरा फझऺाउॉरा। साथै सम्फहन्धत 
बन्साय कामाणरमफाट बन्साय छऺटको ससपारयश प्राप्त गये ऩश्चात् छऺट सषऺवधा ऩाए मा नऩाएको जानकायी 
कृषष तथा ऩशऩऺन्छी षवकास भन्रारमभा ददनेछऺ। 

कृषष/ऩशजऺन्म उद्योग, पाभण, सॊघसॊस्था वा व्महिगत पाभण वा सहकायीको प्रसतसनसधको तपण फाट्  

 

 नाभ  ्

 

 स्थामी ठेगाना  ्

 

 ऩद  ्

 

 नागरयकता नॊ. 
 

 भोफाइर नॊ. 
 

 हस्ताऺय  ्

 

सभसत् 
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       पायाभ नॊ. 7 

स्थानीम तहरे ददने बन्साय छऺट ससपारयस ऩरको ढाॉचा (सम्फहन्धत कामाणरमको आफ्नै रेटय 
प्माडभा रेख्न ऩने) 

सभसत् .......... 
श्री कृषष ऻान केन्र/ बेटेयेनयी अस्ऩतार तथा ऩशसेऺवा षवऻ केन्र, 
हजल्रा......., प्रदेश.......। 

 

सफषम - बन्साय भहशरऺ छऺट ससपारयस सम्फन्धभा । 
 

प्रस्ततऺ षवषमभा प्रदेश नॊ........हजल्रा....... भहानगयऩासरका/उऩहभानगयऩासरका 
/नगयऩासरका/गाउॉऩासरका.........वडा नॊ....... हस्थत श्री ..(उद्योगको 
नाभ)..............रे......................प्रामोजनका रासग........सनभाणण/खेती/ऩशऩऺारनका रासग आवश्मक ऩने 
भेससन/उऩकयणहरु सछभेकी याष्ट्र ......को   ........ Industries  फाट (Proforma Invoice No:........, Dated.....), 
रु. .......|- [अऺेरुऩी ............बायसतम रुषऩमाॉ/अभेरयकन डरय/मूयो/मूवान/(जनऺ देशफाट ल्माउन रागेको हो 
सोही देशको भरऺाभा खरऺाउने) भार ] भा खरयद गयी नेऩारभा आमात गनऺण ऩने बएकोरे मस  सन्दबणभा, नेऩार 
सयकाय अथण भन्रारम, नेऩार सयकायको अथण सम्फन्धी प्रस्तावराई कामाणन्वमन गनण फनेको सफधेमक २०... 
को अनसूऺची .... -दपा ..... को उऩदपा -.._ सॊग सम्फहन्धत_ दपा ... को उऩदपा -.._ -..._ (ऩेज नॊ....) 
भा उल्रेखीत ब्मवस्था बए अनसऺाय  कृषष तथा ऩशऩऺन्छी षवकास भन्रारमको  ससपायीसभा ............रागी 
आवश्मक ऩने मन्र तथा त्मससॊग सम्फहन्धत सहामक उऩकयणहरु रगामत साभाग्रीभा बन्साय छऺटको सषऺवधा 
यहेको देहखन्छ।त्मससॊग सम्फहन्धत .........उऩकयणहरु सनफेदकरे भाग गयेका ........सनभाणण/खेती/ऩशऩऺारनका 
रासग आवश्मक सम्फहन्धत भेससन/उऩकयणहरुभा तषऩशरभा उल्रेखीत साभाग्री/औजाय / भेहशनयीहरु (सॊरग्न 
कागजात अनसऺाय) सनमभानसऺाय बन्साय छऺटको  ससपारयस गयी आवश्मक सहमोग गयी ददनहऺनऺ आवश्मक 
कागजात सॊरग्न याखी ऩठाइएको व्महोया अनयऺोध छ। 

तऩहशर 

खऩत हनऺे भार वस्तकऺो षववयण 

सस.नॊ. भार वस्तकऺो नाभ ऩरयभाण सफजक नॊ.  वस्त ऺफसगणकयण 
सॊकेत नॊम्फय 

प्रसत इकाइ 
भूल्म (रू.) 

जम्भा भूल्म 
(रू.) 

       

       

 

 

================== 

                               ससपारयस गने असधकायीको  

नाभ   

 ऩद 

फोधाथण्  
बन्साय भहशरऺ छऺट ससपारयस भाग गने उद्योग/पाभणको नाभ।   
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पायाभ नॊ. 8 

श्री कृषष ऻान केन्र/ बेटेयेनयी अस्ऩतार तथा ऩशसेऺवा षवऻ केन्ररे ददने बन्साय छऺट ससपारयस 
ऩरको ढाॉचा (सम्फहन्धत कामाणरमको आफ्नै रेटय प्माडभा रेख्न ऩने) 

सभसत् ......... 
 

श्री कृषष/ऩशसेऺवा षवबाग, 
हरयहयबवन, रसरतऩयऺ। , 

सफषम - बन्साय भहशरऺ छऺट ससपारयस सम्फन्धभा । 

 

प्रस्ततऺ षवषमभा प्रदेश नॊ........हजल्रा....... भहानगयऩासरका/उऩहभानगयऩासरका 
/नगयऩासरका/गाउॉऩासरका.........वडा नॊ.......हस्थत श्री ..(उद्योगको नाभ)..............रे...................... 
प्रामोजनका रासग........सनभाणण/खेती/ऩशऩऺारनका रासग आवश्मक ऩने भेससन/उऩकयणहरु सछभेकी याष्ट्र 
......को  ........ Industries  फाट (Proforma Invoice No:........, Dated.....), रु.  .......|- [अऺेरुऩी 
............बायसतम रुषऩमाॉ/अभेरयकन डरय/मूयो/मूवान/(जनऺ देशफाट ल्माउन रागेको हो सोही देशको भरऺाभा 
खरऺाउने) भार] भा खरयद गयी नेऩारभा आमात गनऺण ऩने बएकोरे मस सन्दबणभा, नेऩार सयकाय अथण भन्रारम, 
नेऩार सयकायको अथण सम्फन्धी प्रस्तावराई कामाणन्वमन गनण फनेको सफधेमक २०... को अनसूऺची .... -दपा 
..... को उऩदपा -.._ सॊग सम्फहन्धत _ दपा ... को उऩदपा -.._ -..._ (ऩेज नॊ....) भा उल्रेखीत ब्मवस्था 
बए अनसऺाय  कृषष तथा ऩशऩऺन्छी षवकास भन्रारमको ससपायीसभा ............रागी आवश्मक ऩने मन्र तथा 
त्मससॊग सम्फहन्धत सहामक उऩकयणहरु रगामत साभाग्रीभा बन्साय छऺटको सषऺवधा यहेको देहखन्छ।त्मससॊग 
सम्फहन्धत .........उऩकयणहरु सनफेदकरे भाग गयेका ........सनभाणण/खेती/ऩशऩऺारनका रासग आवश्मक 
सम्फहन्धत भेससन/उऩकयणहरुभा तषऩशरभा उल्रेखीत साभाग्री/औजाय/ भेहशनयीहरु (सॊरग्न कागजात अनसऺाय) 
सनमभानसऺाय बन्साय छऺटको  ससपारयस गयी आवश्मक सहमोग गयी ददनहऺनऺ आवश्मक कागजात सॊरग्न याखी 
ऩठाइएको व्महोया अनयऺोध छ। 

तऩहशर 

खऩत हनऺे भार वस्तकऺो षववयण 

सस.नॊ. भार वस्तकऺो नाभ ऩरयभाण सफजक नॊ.  वस्त ऺफसगणकयण 
सॊकेत नॊम्फय 

प्रसत इकाइ 
भूल्म (रू.) 

जम्भा भूल्म 
(रू.) 

       

       

 

 

===================== 

ससपारयस गने असधकायीको नाभ  
                   ऩद  

फोधाथण्  
बन्साय भहशरऺ छऺट ससपारयस भाग गने उद्योग/पाभण/ सहकायीको नाभ।  
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पायाभ नॊ. 9 

श्री कृषष/ऩशसेऺवा षवबागरे ददन ेबन्साय छऺट ससपारयस ऩरको ढाॉचा (सम्फहन्धत कामाणरमको आफ्नै 
रेटय प्माडभा रेख्न ऩने) 

सभसत् .......... 
श्री कृषष ऩशऩऺन्छी षवकास भन्रारम, 
ससॊहदयवाय, काठभाडौं। 

सफषम - बन्साय भहशरऺ छऺट ससपारयस सम्फन्धभा । 
 

प्रस्ततऺ षवषमभा प्रदेश नॊ........हजल्रा....... भहानगयऩासरका/उऩहभानगयऩासरका /नगयऩासरका/गाउॉऩासरका.........वडा 
नॊ.......हस्थत श्री ..(उद्योगको नाभ)..............रे...................... 
प्रामोजनका रासग........सनभाणण/खेती/ऩशऩऺारनका रासग आवश्मक ऩने भेससन/उऩकयणहरु सछभेकी याष्ट्र ......को   

........ Industries  फाट (Proforma Invoice No:........, Dated.....), रु.  .......|- [अऺेरुऩी ............बायसतम 
रुषऩमाॉ/अभेरयकन डरय/मूयो/मूवान/(जनऺ देशफाट ल्माउन रागेको हो सोही देशको भरऺाभा खरऺाउने) भार ] भा खरयद 
गयी नेऩारभा आमात गनऺण ऩने बएकोरे मस सन्दबणभा, नेऩार सयकाय अथण भन्रारम, नेऩार सयकायको अथण सम्फन्धी 
प्रस्तावराई कामाणन्वमन गनण फनेको सफधेमक २०... को अनसूऺची .... -दपा ..... को उऩदपा -.._ सॊग सम्फहन्धत _ 
दपा ... को उऩदपा -.._ -..._ (ऩेज नॊ....) भा उल्रेखीत ब्मवस्था बए अनसऺाय  कृषष तथा ऩशऩऺन्छी षवकास 
भन्रारमको ससपायीसभा ............रागी आवश्मक ऩने मन्र तथा त्मससॊग सम्फहन्धत सहामक उऩकयणहरु रगामत 
साभाग्रीभा बन्साय छऺटको सषऺवधा यहेको देहखन्छ।त्मससॊग सम्फहन्धत .........उऩकयणहरु सनफेदकरे भाग 
गयेका........सनभाणण/खेती/ऩशऩऺारनका रासग आवश्मक सम्फहन्धत भेससन/उऩकयणहरुभा तषऩशरभा उल्रेखीत 
साभाग्री/औजाय/ भेहशनयीहरु (सॊरग्न कागजात अनसऺाय) सनमभानसऺाय बन्साय छऺटको  ससपारयश गने सभसत 
.............भा सनणणम बएकोरे, सनणणमानसऺायको सनणणम प्रसत मसैसाथ सॊरग्न याखी ऩठाइएको व्महोया सनदेशानसऺाय 
अनयऺोध छ। 

तऩहशर 

खऩत हनेऺ भार वस्तकऺो षववयण 

सस.नॊ. भार वस्तकऺो नाभ ऩरयभाण सफजक नॊ.  वस्त ऺफसगणकयण सॊकेत 
नॊम्फय 

प्रसत इकाइ 
भूल्म (रू.) 

जम्भा भूल्म 
(रू.) 

       

       

 

 

 

 

 

 

===================== 

                                                                      ससपारयस गने असधकायीको  

नाभ      
ऩद 

फोधाथण्  
बन्साय भहशरऺ छऺट ससपारयस भाग गने उद्योग/पाभण सहकायीको/को नाभ। 
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पायाभ नॊ. १० 

श्री कृषष ऩशऩऺन्छी षवकास भन्रारम ददने बन्साय छऺट ससपारयस ऩरको ढाॉचा 
(सम्फहन्धत कामाणरमको आफ्नै रेटय प्माडभा रेख्न ऩने) 

सभसत् .......... 

श्री बन्साय षवबाग, 
सरऩयेऺश्वय, काठभाडौं। 

सफषम - बन्साय भहशरऺ छऺट ससपारयस सम्फन्धभा । 
 

प्रस्ततऺ षवषमभा प्रदेश नॊ........हजल्रा....... भहानगयऩासरका/उऩहभानगयऩासरका 
/नगयऩासरका/गाउॉऩासरका.........वडा नॊ....... हस्थत श्री ..(उद्योगको 
नाभ)..............रे......................  
प्रामोजनका रासग........सनभाणण/खेती/ऩशऩऺारनका रासग आवश्मक ऩने भेससन/उऩकयणहरु सछभेकी 
याष्ट्र ......को   ........ Industries  फाट (Proforma Invoice No:........, Dated.....), रु.  .......|- 
[अऺेरुऩी ............बायसतम रुषऩमाॉ/अभेरयकन डरय/मूयो/मूवान/(जनऺ देशफाट ल्माउन रागेको हो 
सोही देशको भरऺाभा खरऺाउने) भार ] भा खरयद गयी नेऩारभा आमात गनऺण ऩने बएकोरे मस सन्दबणभा, 
नेऩार सयकाय अथण भन्रारम, नेऩार सयकायको अथण सम्फन्धी प्रस्तावराई कामाणन्वमन गनण फनेको 
सफधेमक २०... को अनसूऺची ....  -दपा ..... को उऩदपा -.._ सॊग सम्फहन्धत _ दपा ... को 
उऩदपा -.._ -..._ भा उल्रेखीत ब्मवस्था बए अनसऺाय  कृषष तथा ऩशऩऺन्छी षवकास भन्रारमको 
ससपायीसभा ............रागी आवश्मक ऩने मन्र तथा त्मससॊग सम्फहन्धत सहामक उऩकयणहरु 
रगामत साभाग्रीभा बन्साय छऺटको सषऺवधा यहेको देहखन्छ।त्मससॊग सम्फहन्धत .........उऩकयणहरु 
सनफेदकरे भाग गयेका ........सनभाणण/खेती/ऩशऩऺारनका रासग आवश्मक सम्फहन्धत 
भेससन/उऩकयणहरुभा तषऩशरभा उल्रेखीत साभाग्री/औजाय / भेहशनयीहरु (सॊरग्न कागजात अनसऺाय) 
सनमभानसऺाय बन्साय छऺटको  ससपारयश गने नेऩार सयकाय (सहचवस्तय) को सभसत .............भा 
सनणणम बएकोरे, सनणणमानसऺायको सनणणम प्रसत मसैसाथ सॊरग्न याखी ऩठाइएको व्महोया सनदेशानसऺाय 
अनयऺोध छ। 

 

 

 

===================== 

                                                ससपारयस गने असधकायीको  

नाभ    
  ऩद 

फोधाथण्  
बन्साय भहशरऺ छऺट ससपारयस भाग गने उद्योग/पाभण/सहकायीको नाभ।  


