अनुसूची-७
(पररच्छे द ४ को ४.१.८ (क), ४.१.१३ ख (इ), ४.२.८ (क) र ४.२.१३ ख (इ) सँ ग सम्बन्धित)
पकेट क्षे त्र मागको लागग आधारभुत तथ्याङ्क फारम
१) प्रस्तागित पकेट गबकास हुने बालीको नामः........................................................................................................................
(२) प्रस्तागित पकेट गिकास गररने स्थानः...................................................................................................................................
(३) प्रस्तागित पकेट क्षे त्रमा पररयोजना अन्तगग त सञ्चालन भै सकेका पकेट गििरण
पकेट सञ्चालन भएको
बाली/बस्तु

नगरपालीका

िडा नं

पकेटको क्षे त्रफल
हे क्टर

पकेट सञ्चालनको
अबगध

(४) प्रस्तागबत पकेट क्षे त्र अन्तगग त कायग क्रममा समाबे श हुन सक्ने घरधु रीहरुको गबिरण
गाँ उपालीका

िडा नम्बर

लगक्षत कृषक घरधु री

(५) प्रस्तागित पकेट क्षे त्रमा समािेश हुने खेती योग्य जग्गाको गििरण
जग्गाको गकगसम
खेत

क्षे त्रफल हे क्टर

गसगचंत हे क्टर

अगसं गचत हे क्टर

गसगचंत भए क्षे त्रफल

पाखो
बारी
जम्मा
(६॰ प्रस्तागित पकेट सञ्चालन क्षे त्रक्को प्रमुख बालीको हालको क्षे त्रफल , उत्पादन तथा उत्पादकत्व गििरण

पकेट क्षे त्रको हालको
प्रमुख बाली/बस्तु हरु
बहुिगषगय बाली

कुल क्षे त्रफल (हे क्टर/
सं ख्या)

उत्पादकत्व (मे टन
/हे क्टर)

कुल उत्पादन (मे.टन)

अनुमागनत गबगक्र
(परीमाण मे.टन)

गसजनल बागलहरु
पशुपालन
मत्स्यपालन

(७) प्रस्तागित पकेट कायग क्रमबाट प्राप्त हुने अपेगक्षत उपलन्धिधहरु (पकेट सञ्चालन पश्चात प्राप्त हुने उपलन्धि गििरण उल्ले ख
गने ॰)

क) फलफुल बगै च
ँ ा
जग्गाको क्षे त्रफल

जम्मा बोट सं ख्या

पूणग रुपमा
उत्पादनगशल बोट
सं ख्या

आकंगसक रुपमा
उत्पादनगशल बोट
सं ख्या

जम्मा उत्पादन
(मे.टन)

थप गिस्तार हुने
क्षे त्रफल हे क्टर

ग प्रस्तागित गसजनल बाली
जग्गाको क्षे त्रफल

तोगकएको बालीको
क्षे त्रफल

उत्पादत्व (मे.टन प्रगत
हे क्टर)

जम्मा उत्पादन

थप गबस्तार हुने
क्षे त्रफल (हे क्टर)

पशुधनको सं ख्या

प्रगत पशु उत्पादन (दु ध
र मासु )

जम्मा उत्पादन

थपहुने पशुधनको
सं ख्या

घ प्रस्तागित पशुपालन
पशुपालन

(घ) प्रस्तागित मत्स्यपालन
माछाको जात

पोखरीको सं ख्या

जलशाय क्षे त्रफल
हे क्टर

उत्पादन मे.टन

उत्पादत्व मे.टन
/हक्टर

थप हुने जलाशय
क्षे त्रफल हे क्टर

(८)प्रस्तागित पकेटमा उल्लेख पाररएको बाली/बस्तु को प्रागिगधक एिं भौगोगलक उपयु क्तता


(९) प्रस्तागित पकेटमा उल्ले ख गररएको बाली/िस्तु को बजारीकरणको सम्भािना
प्रमुख बजार

उपलि बजार पूिाग धार

उत्पादनको बजारीकरण योजना

(१०) प्रस्तागित पकेट सञ्चालन पानग आिश्यक उत्पादन सामाग्री कृगष उत्पादन सामाग्री उपलिता स्रोत एिं अिस्था
उत्पादन सामाग्री

उपलि स्रोत

(११) प्रस्तागित पकेट अन्तगग तको बाली/बस्तु को उत्पादनको लागी आिश्यक कृगष पूिाग धारहरुको उपलिता




(१२॰ प्रस्तागित पकेट क्षे त्र गभत्र सामुगहक खेती िा क्लष्टर खेतीको हालको अिस्था एिं गिस्तारको सम्भािना



(१३) प्रस्तागित पकेट कायाग न्त्रयनबाट थप हन सक्ने रोजगारीका अिसरहरु
आं गशक रोजगारी

पूणगकागलन रोजगारी

दै गनक ज्यालदारी

(१४) प्रस्तागित पकेट माग गनुगका आधारहरु (न्युनतम क्षे त्रफल िा सं ख्या, सस्थागत क्षमता, आिे दक सं स्थाहरुको यगह प्रकृगतका
कायग क्रम सन्चालन गरे को अनुभि आदी)




(१५) प्रस्तागित पकेट र बाली/िस्तु छनौट गनाग को पुष्टयाई



(१६) प्रस्तागित पकेट माग गने सं स्थाको प्रोफाइल
(पकेट माग गनै सं स्था एक भन्दा बढी भए यो प्रोफाइल क्रमश थप गदै जाने)
 कगष समृह/कगष सहकारी/सगमगत र कृगष फमगको नाम:........................................................................................................
 गठन भएको गमगतः ...................................................................................................................................................................
 सं स्थाको ठे गाना:.........................................................................................................................................................................
 तपाईंको समूह/सं स्था कुनै सरकारी सं स्थामा आिद्ध छ भने सो सं स्थाको नाम ................................................ ..................

दताग न ......................................................................

 कृगष समूह/कृगष सहकारी/सगमगत र कृगष फमग कसरी गठन भएको हो? कसको गठन भयो
.....................................................................................................................................................................................................

 कृगष समूह/कृगष सहक्रारी/सगमगत र कृगष फमग गठन खास उद्दे श्य केहो?...........................................................................
 मागसक बचत छ िा छै न र यगद छ भने कगत.............................................................................................................................
 बै कको नाम .................................................................................................... खाता न............................................................
 कृगष समूह/कृगष सहकारी/सगमगतकृगष फमग कायाग न्वयनको प्रमाण
(क॰ गनणग य ( )
(ख) नगदी खाता ( )
(ग) बैं क खाताको गििरण ( ) घ) दताग प्रमाण पत्र ( )
( ङ) अचल सम्पगतको स्वागमत्वको प्रमाण पत्र ( ) (च) अन्य भए खुलाउनुहोस् ........…………………………………………………
 जम्मा शेयर सदस्य सं ख्या ..........................................................................................
कृगष समूह/कृगष सहकारी/सगमगत र कृगष फमगका सदस्यको गििरण
क्र
स

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

सदस्यको नाम

ठे गाना

खेगत योय
जगमन रोपनी

पशु सं ख्या

सम्पकग न

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
नोटः १. यस अनुसुगचलाई पकेट प्रोफाइल प्रयोजनको लागग समेत प्रयोग गररने छ

