
ऄनसुचुी-७ 

(पररच्छेद ४ को ४.१.८ (क), ४.१.१३ ख (आ) ४.२.८ (क) र ४.२.१३ संग सम्बन्धधत) 

पकेट के्षत्र  मागको लान्ग अधारभतु तथ्याङ्क फारम 

 

(१)प्रस्तान्ित पकेट न्िकास हुने िान्लको नामः 

(२) प्रस्तान्ित पकेट संचालन हुने स्थानः 

(३) प्रस्तान्ित पकेट के्षत्रमा पररयोजना ऄधतगगत संचालन भैसकेका पकेटको न्ििरण  

पकेट संचालन भएको िान्ल/िस्त ु गाईँपान्लका िडा नं  पकेटको क्षेत्रफल (हके्टर) पकेट संचालनको ऄबन्ध 

     

     

     

 (४) प्रस्तान्ित पकेट के्षत्र ऄधतगगत कायगक्रममा समािेश हुन सक्ने घरधरुीको न्ििरण 

गाईँपान्लका िडा नं  लन्क्षत कृषक घरधरुी संख्या 

   

   

   



 (५) प्रस्तान्ित पकेट के्षत्रमा समािेश हुने खेन्तयोग्य जन्मनको न्ििरण 

जग्गाको न्कन्सम क्षेत्रफल  न्संचीत ऄन्संचीत न्संचाइको स्रोत 

खेत     

पाखो     

बारी     

जम्मा     

 

(६) पकेट संचालन के्षत्रको प्रमखु िान्लको हालको के्षत्रफल ईत्पादन तथा ईत्पादकत्ि न्ििरण 

पकेट के्षत्रको हालको मखु्य िान्ल कुल के्षत्रफल ईत्पादकत्ि 

(मे ट/ह)े 

कुल ईत्पादन (मे ट) ऄनमुान्नत न्िन्क्र पररमाण (मे ट) 

     

     

     

 

 



 

 

(७) प्रस्तान्ित पकेट कायगक्रमबाट प्राप्त हुने ऄपेन्क्षत ईपलब्धीहरु । 

(क्र) फलफुल बगैचा 

जग्गाको क्षेत्रफल जम्मा बोट संख्या पणुग रुपमा 

ईत्पादनन्शल बोट 

संख्या 

अंन्शक रुपमा 

ईत्पादनन्शल बोट 

संख्या 

जम्मा ईत्पादन (मे ट) थप न्िस्तर हुने 

क्षेत्रफल (हके्टर) 

      

      

(ख) प्रस्तान्ित न्सजनल िान्ल 

जग्गाको क्षेत्रफल तोन्कएको िान्लले ढाक्ने 

क्षेत्रफल 

ईत्पादन (मे ट/प्रन्त हके्टर) जम्मा ईत्पादन थप न्िस्तर हुने के्षत्रफल 

(हके्टर)  

     

     

(ग) प्रस्तान्ित पशपुालन 

 पशपुालन पशधुनको संख्या प्रन्त पशधुन ईत्पादन ( दधु र 

मास)ु 

जम्मा ईत्पादन थप हुने पशधुन संख्या 

     

     

 



(८) प्रस्तान्ित पकेटमा ईल्लेख गररएको िान्ल िस्तकुो प्रान्बधीक एिम भौगोलीक ईपयकु्तता 

- 

- 

(९) प्रस्तान्ित पकेटमा ईल्लेख गररएको िान्ल/िस्तकुो बजारीकरणको सम्भािना 

प्रमखु बजार ईपलब्ध बजार पिुागधार  ईत्पादनको बजारीकरणको योजना 

   

   

(१०) प्रस्तान्ित पकेट संचालन गनग अिश्यक कृन्ष ईत्पादन सामाग्री ईपलब्धताको स्रोत एिम ऄिस्था 

ईत्पादन सामाग्री ईपलब्ध स्रोत 

   

  

(११) प्रस्तान्ित पकेट ऄधतगगतको िान्ल/ बस्तकुो ईत्पादनको लान्ग अिश्यक पने कृन्ष पिुागधारको ईपलब्धता 

- 

- 

(१२) प्रस्तान्ित पकेट के्षत्र न्भत्र सामनु्हक खेन्त िा कलष्टर खेन्तको हालको ऄिस्था एिम न्िस्तारको सम्भािना 

- 

- 



(१३) प्रस्तान्ित पकेट कायागधियनबाट थप हुनसक्ने रोजगारीका ऄिसरहरु 

अन्शंक रोजगारी पणुगकान्लन रोजगारी दनै्नक ज्यालादारी 

   

   

(१४) प्रस्तान्ित पकेट माग गनुगका अधारहरु (धयनुतम के्षत्रफल िा संख्या संस्थागत क्षमता अिेदक संस्थाहरुको यन्ह प्रकृन्तका कायगक्रमहरु संचालन गरेको 

ऄनभुि अदी) 

- 

- 

(१५) प्रस्तान्ित पकेट र िान्ल/िस्त ुछनौट गनागको पषु्टयाइ 

- 

- 

(१६) प्रस्तान्ित पकेट माग गने संस्थाको प्रोफाइल 

(पकेट कायगक्रम संस्था एक भधदा बढी भएमा यो प्रोफाइल क्रमश थप्द ैजाने) 



कृषक समहु/कृन्ष सहकारी/कृन्ष फामगको नामः 

गठन भएको न्मन्तः 

संस्थाको ठेगानाः 

कृषक समहु/कृन्ष सहकारी/कृन्ष फामग गठन कसरी भएको हो  

कृषक समहु/कृन्ष सहकारी/कृन्ष फामग गठनको खास ईद्दशे्य के हो? 

मान्सक बचत छ न्क छैन यन्द छ भने कन्त छ? 

क) बैकं.............................................. ख) खाता नं .................................................... 

कृषक समहु/कृन्ष सहकारी/कृन्ष फामग कायागधियनको प्रमाण 

(क) न्नणगय (...)  (ख)  नगदी खाता (...) (ग) बैकं खाताको न्ििरण  (...) (घ) दताग प्रमाण पत्र (...)  (ङ) ऄचल सम्पन्तको स्िान्मत्िको प्रमाण पत्र 

कृषक समहु/कृन्ष सहकारी/कृन्ष फामगका सदस्यको न्ििरण  

क्र सं  सदस्यको नाम ठेगाना खेन्त योग्य जमीन/पश ुस्ख्या 

    

    

    

    

 


