प्रदे श सरकार

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, गण्डकी प्रदे श

सीप, दक्षता र रोजगारी युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जजम्मेवारी
काययक्रमको लागग प्रस्ताव माग गररएको सूचना
(प्रथम पटक प्रकाजशत गमगतिः २०७८।११।०४)

गण्डकी प्रदे शमा व्यवसाययक रूपमा कृयि, पशुपंक्षी तथा मत्सस्यपालन, सीपमा आधाररत उद्योग व्यवसाय, जनशजि उत्सपादन र प्रजशक्षण,

युवा नवप्रवतयन लगायतका वस्तु तथा सेवाको उत्सपादन तथा प्रशोधन गने व्यजिगत अथवा सामुयहक फमय वा कम्पनीलार्य ×सीप, दक्षता र
रोजगारीिः युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जजम्मेवारी काययक्रम कायायन्त्वयन सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७८ बमोजजम सहयोग प्राप्त गनयको लागग सोही

मापदण्डमा उल्लेजखत तपगसलका कागजात सयहत मापदण्डको अनुसच
ू ी १ बमोजजमको गनम्न ढााँचामा यो सूचना प्रकाजशत भएको गमगतले
२१ ददन गभर यस मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस गनुह
य न
ु अनुरोध छ ।
प्रस्ताव साथ संलग्न गनुप
य ने कागजातहरूिः

(क) संस्था दताय तथा नवीकरण सम्बन्त्धी प्रमाण-पर को प्रगतगलयप,

(ख) स्थायी लेखा नम्बर (PAN) र कर च ुिा प्रमाणपरको प्रगतगलयप,
(ग) उद्यम सञ्चालकको नागररकताको प्रमाणपरको प्रगतगलयप,

(घ) उद्यमको लागग प्रयोग गररने जग्गा तथा भौगतक संरचनाको स्वागमत्सव खुल्ने प्रमाण अथवा गलजमा गलएको प्रमाण,
(ङ) उद्यम प्रबधयन काययक्रम,

(च) सम्बजन्त्धत स्थानीय तहको गसफाररस,

प्रस्तावको ढााँचािः

अनुसूची १

सहयोग माग गनयका लागग पेश गनुप
य ने प्रस्तावको ढााँचा

1. संस्थाको नाम र ठे गानािः ................. ...................... ................

जजल्ला ............ न.पा.÷गा.पा. .........................................नं वडा ..........

टोलिः ........

2. संस्थाको संस्थापक सदस्यहरूिः
गस.नं.

नाम थर

ठे गाना र नागररकता नं

लगानीको

सम्पकय नं

यहस्सा

कैयफयत

१
२
३
४
५
3.

सम्पकय व्यजिको नाम र पदिः.......... ...................सम्पकय नं: ......................... र्मेल ठे गानािः ...........................

5.

उद्यमका मुख्य गगतयवगधिः ........................ .......................... ..................... ......

4.

उद्यम यविय क्षेरिः .............................

6.

भौगतक संरचना तथा जग्गा (क्षेरफल) ...................

7.

........

प्रायवगधक तथा व्यवसाययक सीप सम्बन्त्धी अध्ययन वा तागलमको यववरणिः .............. .............

8.

प्रायवगधक तथा व्यवसाययक संरक्षक भएमा, नाम र सम्पकयिः .....

9.

.........

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

उत्सपादनको बजारिः .......................... ...................... .................. ................

९.

लगानीका क्षेर, लाग्ने रकम आदद पक्षहरू उद्यम सुधार काययक्रममा समेट्ने ।

यस प्रस्तावमा म/हाम्रो संस्थाले पेस गरे का कागजात तथा यववरणहरू ठीक सााँचो हुन ् एवम् गत दुर्य वियमा प्रदे श सरकारबाट कुनै पगन
अनुदान सहयोग प्राप्त नगरे को स्वघोिणा गदयछु/गदयछौं ।
नामिः.............................
हस्ताक्षरिः
द्रष्टव्यिः

•

पदिः .................
संस्थाको छापिः

सम्पकय नं. .................

×सीप, दक्षता र रोजगारीिः युवा पलायन रोक्ने हाम्रो जजम्मेवारी काययक्रम कायायन्त्वयन सम्बन्त्धी मापदण्ड, २०७८ मन्त्रालयको
वेबसार्ट
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