
अनुसुची-६ 

(परिच्छेद ४को ४.१.८(क) / ४.२.८ (क) संग सम्वन्धित। 

पकेट/व्लक मागका लागग आवेदन फािम नमुना । 

श्री प्रमुख ज्य ू

………………………………………………….कायाालय 

………………………………………………………। 

ववषयः पकेट/व्लक स्थापना गरि पाउँ भधने वािे । 

प्रस्तुत ववषयमा हामी तपशिल वमोन्िमका कृषक समुह/कृवष सहकािी संस्था/ िल/ 
वन/उपभोक्ता सशमतत/कृवष उद्दमीहरु यस ………………………. न्िल्लाको …………… …………………… 

………………………………….. गा पा/न पा  शभत्र कमाण्ड क्षेत्र िहन े गरि साना व्यवसातयक कृवष 
(पकेट)/व्यवसातयक कृवष उत्पादन केधर (व्लक) स्थापना गरि सञ्चालनमा गना इच्छुक भएकोले 
…………………………वाली वस्तुको पकेट/व्लक क्षते्र तनिाािण गरि ददनुहुन तनवेदन पेस गिेका छौ । 

                                                                           
तपशिल                                                                                                                                                  
तनवेदक 

कस कृषक समुह /सहकारी जल 
उपभोक्ता सशमतत /कृषष 
उद्दमीको नाम 

ठेगाना सम्पकक  न  अध्यक्ष/प्रोपराइटरको 
नाम 

दस्तखत 

१  
 
 

    

२  
 
 

    

३  
 
 

    

 



तनवेदन साथ ददनु पने कागजातहरु 

क सम्वन्धित तनकायमा कृषक समुह /सहकािी िल उपभोक्ता सशमतत कृवष उद्दमीको  

दताा तथा नववकिण भएको प्रमाण पत्रको प्रततशलपी । 

ख पकेट/व्लक माग गने सस्थाहरु को काया सशमततको तनणायको प्रततशलपी । 

ग कायाक्रम सञ्चालन हुने स्थातनय तहको सीफारिस । 

घ अध्यक्ष/प्रोपिाइटिको नागरिकता वा परिचय खुल्न ेप्रमाण पत्रको प्रततशलपी । 

ङ अनुसुची ७ वमोन्िमको तथयांक ववविण   

 

सस्थाको नामः 

अध्यक्षको दस्तखत 

          नामः 

         ठेथानाः 

          टोल 

          फोन न 

 

 

 

 

 

 

 



अनुसुची-७ 

परिच्छेद ४ को ४ १ ८ क, ४ १ १३ ख (इ) ४ २ ८ क ि ४ २ १३ ख (इ) संग सम्वन्धित  

पकेट/व्लक क्षेत्र मागको लागग आिािभुत तथयांक फािम । 

१ प्रश्ताववत पकेट/व्लक  ववकास हुने वालीको नाम  

२ प्रश्ताववत पकेट/व्लक  ववकास गरिने स्थान 

३ प्रश्ताववत पकेट/व्लक क्षते्रमा परियोिना अधतगात सञ्चालन भै सकेका पकेट/व्लकको ववविण । 

प्र्श्ताषवत पकेट/व्लक  
सञ्चालन भएको 
वाली/वस्त ु

उप-
महानगरपाशलका 

वार्क 
न  

प्र्ताषवत 
पकेट/व्लक क्षेत्रफल 
(हेक्टर) 

प्र्ताषवत पकेट/व्लक  
सञ्चालनको अवधि  

     

     

 

४ प्र्ताषवत पकेट/व्लक क्षते्र अन्तगकत कायकक्रममा समावेस हुन सक्ने घरिरुी संख्या 

उप-महानगरपाशलका वार्क न  लक्षक्षत कृषक घरिरुी संख्या 
   

   

 

५ प्र्ताषवत पकेट/व्लक क्षते्रमा समावेस हुने खेती योग्य जग्गाको षववरण 

जग्गाको 
ककशसम 

क्षेत्रफल 
हेक्टर 

शसधंचत 
हेक्टर  

अशसधंचत  
(हेक्टर 

शसधंचत भए शसचंाइको 
श्रोत   

खेत     

पाखो     

वारी     



जम्मा     

 

 

 

६ प्र्ताषवत पकेट/व्लक सञ्चालन क्षेत्रको प्रमुख वालीको हालको क्षते्रफल उत्पादन तथा 
उत्पदकत्व षववरण 

पकेट/व्लक क्षेत्रको 
हालको प्रमुख वाली 

कुल क्षेत्रफल 
हेक्टर/संख्या 

उत्पादकत्व म े
टन/हेक्टर 

कुल 
उत्पादन म े
टन 

अनुमातनत षवक्री 
पररमाण (मे टन) 

वहुवषषकय वाली     

शसजनल वालीहरु     

     

पिुपालन     

     

मत्स्यपालन     

७ प्र्ताषवत पकेट/व्लक कायकक्रमवाट प्राप्त हुन े अपक्षक्षत उपलव्िीहरु (पकेट/व्लकसञ्चालन 
प्चात प्राप्त हुने उपलव्िी षववरण उल्लेख गनुकहोस 

क फलफुल वगैचा 

 जग्गाको 
क्षेत्रफल 

जम्मा 
वोट 
संख्या 

पुणक रुपमा 
उत्पादनशिल 
संख्या 

आंशिक रुपमा 
उत्पादनशिल 
संख्या 

जम्मा 
उत्पादन 
मेट 

थप षवस्तार 
हुने क्षेत्रफल 
(हेक्टर) 

      

      

      

      



      

 

ख प्र्ताषवत शिजनल वाली 

जग्गाको 
क्षेत्रफल 

जम्मा 
वोट 
संख्या 

पुणक रुपमा 
उत्पादनशिल 
संख्या 

आंशिक रुपमा 
उत्पादनशिल 
संख्या 

जम्मा 
उत्पादन 
मेट 

थप षवस्तार 
हुने क्षेत्रफल 
(हेक्टर) 

 

       

       

       

       

       

 

ग प्र्ताषवत पिपुालन 

पिुहरु संख्या प्रती पिुिन 
उत्पादन 

जम्मा 
उत्पादन 

थप हुने पिुिनको 
संख्या 

थप हुने उत्पादन मे 
टन 

गाइ      

भैसी      

वाख्रा      

वंगुि      

भेडा      

माछा      

कुखुिा      

दिु ि मासु उल्लेख 

घ प्र्ताषवत मत्स्यपालन 



माछाको जात पोखरी संख्या उत्पादन मे टन उत्पादकत्व मे टन/हेक्टर थप हुने जलासय 

     

     

     

     

 

८ प्र्ताषवत पकेट/व्लकमा उल्लेख गररएको वाली वस्तुको प्रषवधिक एवं भौगोशलक उपयूक्तता 

- 

- 

- 

९ प्र्ताषवत पकेट/व्लकमा उल्लेख गररएको वाली/वस्तुको वाजरीकरणको संभावना 

प्रमुख वजार उपलव्ि वजार पवुाकिार उत्पादको वजारीकरण योजना 
   

   

   

 

१० प्रस्ताषवत पकेट/व्लक सञ्चालन गनक आव्यक कृषष उत्पादन सामाग्री उपलव्िताको श्रोत एव ं
अवस्था  

उत्पादन समाग्री उपलव्ि श्रोत 

  

  



  

 

११ प्र्ताषवत पकेट/व्लक अन्तगकतको वाली/वस्तुको उत्पादनकाव लाधग आव्यक कृषष पुवाकिारको 
उपलव्िता 

 

१२ प्र्ताषवत पकेट/व्लक क्षते्र शभत्र सामुदहक खेती वा कलष्टर खेतीको हालको अवस्था एव ं
षवस्तारको सम्भावना  

- 

- 

- 

१३ प्र्ताषवत पकेट/व्लक कायाकन्वयन वाट थप हुनसक्ने रोजगारीको अवसरहरु 

आंशिक िोिगािी पुणाकाशलन िोिगािी दैतनक ज्यालादािी 

   

   

   

   

 

१४ प्र्ताषवत पकेट/व्लक माग गनुकका आिारहरु (न्यूनतम क्षते्रफल वा संस्था, ससं्थागत 
क्षमता,आवेदक सस्थाहरुको यही प्रकृततका कायकक्रम सन्चनलन गरेको अनुभव आदी 

- 

- 

- 

- 



१५ प्र्ताषवत पकेट/व्लक र वाली वस्तकुो छनौट गनाकको पुष्टाइ  

- 

- 

- 

१६ प्र्ताषवत पकेट/व्लक माग गने संस्थाको प्रोफाइल 

( पकेट माग गने संस्था एक भन्दा वढी भए यो प्रोफाइल क्रमिः थप गदै जाने ) 

कृषष पिुपालन समुह/सहकारी/सशमतत र कृषष पमकको नामः 

गठन भएको शमततः  

संस्थाको ठेगानाः 

तपाइको समुह/संस्था कुनै सरकारी संस्थामा आवद्द छ भने सो संस्थाको  

नामः                                        दताक न  

कृषष पिुपालन समुह/सहकारी/सशमतत र कृषष फमक कसरी गठन भएको हो ?...................... 

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

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

कृषष पिुपालन समुह/सहकारी/सशमतत र कृषष फमकको उदे्य के हो 
?................................................................ 

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

................माशसक वचत छ वा छैन यदी छ भनरे कती……………………………………………….. 

क वैंक कुन ?.......................................................................खाता 
न…………………………………………………….. 

कृषष पिुपालन समुह/सहकारी/सशमतत र कृषष फमक  कायकन्वयनको प्रमाण 



क तनणकय  (                  ) ख नगदी खाता  (                       )  ग वकै खाताको षववरण (                                      

) 

घ दताक प्रमाण पत्र (                    ) ङ अचल सम्पत्तीको स्वाशमत्वको प्रमाण पत्र (                                            

) 

च अन्य भए खुलाउनुहोस 

जम्मा ियेर सदस्य संख्या 

कृषष पिुपालन समुह/सहकारी/सशमतत र कृषष फमकका सदस्यको षववरण 

कस सदस्यको नाम ठेगाना टोल खेतीयोग्य जशमन  

(हे) 

पिु संख्या 

१  घोराही …….    

२  घोराही …….    

३  घोराही …….    

४  घोराही …….    

५  घोराही …….    

६  घोराही …….    

७  घोराही …….    

८  घोराही …….    

९  घोराही …….    

१०  घोराही …….    

११  घोराही …….    

१२  घोराही …….    



१३  घोराही …….    

१४  घोराही …….    

१५  घोराही …….    

१६  घोराही …….    

१७  घोराही …….    

१८  घोराही …….    

१९  घोराही …….    

२०  घोराही …….    

२१  घोराही …….    

२२  घोराही …….    

२३  घोराही …….    

२४  घोराही …….    

२५  घोराही …….    

२६  घोराही …….    

२७  घोराही …….    

२८  घोराही …….    

२९  घोराही …….    

३०  घोराही …….    

३१  घोराही …….    

३२  घोराही …….    

३३  घोराही …….    



३४  घोराही …….    

३५  घोराही …….    

३६  घोराही …….    

३७  घोराही …….    

३८  घोराही …….    

३९  घोराही …….    

४०  घोराही …….    

४१  घोराही …….    

४२  घोराही …….    

४३  घोराही …….    

४४  घोराही …….    

४५  घोराही …….    

४६  घोराही …….    

४७  घोराही …….    

४८  घोराही …….    

५०  घोराही …….    

५१  घोराही……..    

 

माथी भररएका षववरण सत्य तथ्य छन 

कृषष पिुपालन समुह/सहकारी/सशमतत र कृषष फमकका अध्यक्षको दस्तखत 

                नामः 



     ठेगाना टोल सदहतः   

            फोन नः 

        संस्थाको छापः 

 


