
अनसूुचि ६ 

पकेट मागका लागग आवेदन  

                                                                                                                                                

गमग िः२०७९/०५/ ……. ग े 
श्री प्रमखु प्रशासकीय अगिकृ  ज्यू                                                                                                   

ठाकुरबाबा नगरपागलका, सैनवार बर्दिया । 

                                              ववषयिः पकेट स्थापना गरी पााँउ वारे । 

 

            प्रस्  ु ववषयमा हामी  पगसल बमोचिमका कृषक समहु/कृवष सहकारी/िल/वन उपभोक्ता 
सगमग /कृवष उद्यमीहरु यस नगरपागलकाको वडा नं ……गभत्र ………कमाण्ड के्षत्र रहने गरी साना ब्यवसावयक कृवष 
उत्पादन केन्द्र (पकेट) स्थापना गरर संिालन गनि इच्छुक रहेकाले …………………वाली/बस् कुो पकेट के्षत्र गनिािरण 
गरीर्दनहनु यो गनवेदन पेश गरेका छौ । 

                                                                      गनवेदक 

                                                                                                                  दस् ख िः 
                                                   अध्यक्ष/सम्पकि  ब्यचक्तको नामिः 
                                                        मोवाइल नं.  

                                      संस्थाको नामिः 
                                      ठेगानािः 
पकेट के्षत्रिः 
वाली/िा िः 
क्षेत्रफलिः 
अन्द्य समावेश कागिा हरुिः 
१.सम्वचन्द्ि  गनकायमा संस्था,समहु,फमि,सगमग  द ाि/नववकरण भएको  प्रमाण पत्र प्रग गलपी 
२.पकेट संिालनका लागग भउको गनणिय प्रग गलपी 
३.वडा कायािलयको गसफारीस पत्र 

४.सगमग   था आवद्धहनुे सदस्यरुको नागरीक ा  था पररिय खलु्ने प्रमाण पत्रको प्रग गलपी 
५. अनसूुिी ७ बमोचिमको  थ्याडक वववरण 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

अनसूुचि ७ 

पकेट मागका लागग आवश्यक  थ्याडक फाराम 

१.प्रस् ावव  पकेटमा खे ी गरीने वालीको नामिः 
२. पकेट संिालन हनुेस्थानिः 
३. प्रस् ावव  पकेट के्षत्रमा पररयोिना अन्द् रग  संिालन भै सकेको पकेट ब्लकको वववरणिः 
पकेटमा संिालन भएको 

वाली बस्  ु

ठेगाना पकेटको के्षत्रफल पकेट संिालन 
अवगि 

कै 

     

     

 ४.प्रस् ावव  पकेट के्षत्र अन्द् रग  कायिक्रममा समावेश न सक्ने घरिरुीहरुको वववरणिः 
ठेगाना लचक्ष  कृषक सदस्यको 

नाम 

पररवार संख्या िग्गाको क्षेत्रफल कै 

     

     

     

     

५. प्रस् ावव  पकेट के्षत्रमा समावेश हनुे योग्य िग्गाको के्षत्रफलिः     

िग्गाको वकगसम क्षेत्रफल 

(हे) 

गसाँचि  (हे) अगसाँचि  (हे) गसाँचि  भएगसिाइको श्रो  

खे      

पाखो     

वारी     

िम्मा     

६. प्रस् ावव  पकेट संिालन के्षत्रको प्रमखु वालीको हालको के्षत्रफल,उत्पादन  था उत्पादकत्वको वववरणिः
   

प्रस् ावव  पकेट के्षत्रको 
हालकाफ प्रमखु  
वाली/बस् हुरु 

कुल 
क्षेत्रफल (हे) 

उत्पादकत्व 
(मे.ट.) 

कुल उत्पादन 

(म.ेट.) 

अनमुागन  ववक्री पररमाण 

(मे.ट.) 

बह ुववषिय वाली     

गसिनल वालीहरु     

     

पशपुलान     

मत्स्यपालन     

     

िम्मा     



७. प्रस् ावव  पकेट कायिक्रमवाट प्राप्त हनुे अपेचक्ष  उपलचब्िहरुिः 
 ७.१ क) हालको  रकारी खे ी वववरण 

िग्गाको 
के्षत्रफल हे. 

 रकारी 
वालीको नाम 

उत्पादकत्व 
मे.ट. प्रग  हे. 

िम्मा उत्पादन 

म.ेट. 

सहभागी सं थप ववस् ार 
हनुे के्षत्रफल हे. 

      

      

      

      

ख) अन्द्य गसिनल वालीहरुिः 
िग्गाको 

क्षेत्रफल 

वालीको नाम/ 
गसिन 

उत्पादकत्व 
म.ेट. प्रग  हे. 

िम्मा उत्पादन थप ववस् ार हनुे के्षत्रफल 
हे. 

     

     

     

  
 

७.२ क)िान खे ीको  वववरणिः 
िग्गाको 

के्षत्रफल हे. 

िान वालीको 
िा  

उत्पादकत्व 
मे.ट. प्रग  हे. 

िम्मा उत्पादन 

म.ेट. 

सहभागी सं थप ववस् ार 
हनुे के्षत्रफल हे. 

      

      

      

      

ख) अन्द्य गसिनल वालीहरुिः 
िग्गाको 

क्षेत्रफल 

वालीको नाम/ 
गसिन 

उत्पादकत्व 
म.ेट. प्रग  हे. 

िम्मा उत्पादन थप ववस् ार हनुे के्षत्रफल 
हे. 

     

     

     

८. प्रस् ावव  पकेट मा उल्लेख गरीएको वाली/बस् कुो प्राववगिक एवं भौगोगलक उपयकु्त ािः 
- 
- 
 

९. प्रस् ावव  पकेट मा उल्लेख गरीएको वाली/बस् कुो विारीकरणको सम्भावनािः 
प्रमखु बिार उपलब्ि पवुाििार उत्पादनको बिारीकरणको 

योिना 
कै 

    

    

 



१०. प्रस् ावव  पकेट संिालन गनि आवश्यक कृवष उत्पादन सामाग्री/उपलब्ि ाको श्रो  एवं अवश्थािः 
क्र 

सं 

उत्पादन सामाग्रीहरु उपलब्ि श्रो  कै 

    

    

११. प्रस् ावव  पकेट अन्द् रग  वाली बस् कुो उत्पादनका लागग कृवष पवुाििारहरुको उपलब्ि ािः 
- 
- 
१२. प्रस् ावव  पकेट के्षत्र गभत्र सामवुहक खे ी वा कलष्टर खे ीको हालको अवश्था एवं ववस् ारको 

सम्भावनािः 
- 
 

१३. प्रस् ावव  पकेट कायािन्द्वयनवाट थप हनु सक्ने रोिगारीका अवसरहरुिः 
आंचशक रोिगारी पूणिकागलन रोिगारी दैगनक ज्यालादारी कै 

    

    

 

१४. प्रस् ावव  पकेट माग गनिका आिारहरुिः (न्द्यूनम ्के्षत्रफल वा संख्या,संस्थाग  क्षम ा आवदेक 
संस्थाहरुको यवह प्रकृग का कायिक्रम संिालन गरेको अनभुव आर्द) 

- 
- 

१५. प्रस् ावव  पकेटमा वाली वस्  ुछनौट गनािको पषु्ट्याईिः 
१६. प्रस् ावव  पकेट माग गने संस्थाको प्रोफाइलिः 

(पकेट माग गने संस्था एक भन्द्दा वढी भए यो प्रोफायल क्रमश थप गदै िाने) 
कृवष समहु/सहकारी/सगमग  र कृवष फमिको नामिः 
गठन भएको गमग िः 
संस्थाको ठेगानािः 
 पाईको समहु/संस्था कुनै सरकारी संस्थामा आवद्ध छ भने सो संस्थाकाको  

नाम……………………………………………………….                                                                    द ाि 
नं…………………………. 

कृवष समहु/सहकारी/सगमग  र कृवष फमि कसरी गठन भएको हो?? त्यसको गठन कसको संस्थापनमा 
भएको हो ? 

कृवष समहु/कृवष सहकारी/सगमग  र कृवष फमि गठनको खास उद्यश्य के हो ?? 

मागसक वि  छ वा छैन ? -……….छ भने कग  छ ………………………………………………… 

क) बैँक ……………………………………….. ख) खा ा नं ……………………………………………………………. 

कृवष समहु/कृवष सहकारी/सगमग  र कृवष फमि कायािन्द्वयनको प्रमाण पत्र 



क) गनणिय (        )             ख) नगर्द खा ा (     )                           ग) 

बैँक खा ाको वववरण     (         ) 

ग) द ाि प्रमाण पत्र (         )      घ) अिल सम्प ीको स्वागमत्वको प्रमाण पत्र (         )  

ि) अन्द्य भए खलुाउनहुोस ्(         ) 

िम्मा शयेर सदस्य संख्यािः 
कृवष समहु/कृवष सहकारी/सगमग  र कृवष फमिका सदस्यहरुको वववरणिः 
क्र 

सं 

सदस्यको नाम ठेगाना खे ी योग्य िगमन कै 

     

     

     

     

नोटिः १. यस अनसूुिीलाई पकेट प्रोफायल प्रयोिनको लागग समे  प्रयोग गरीने छ । 

     २. यस नगरपागलका कायािलयको कृवष शाखाले आवश्यक ानसुार वाली बस्  ुववशषेका लागग यस 
अनसूुिीलाई ववस् गृ करण गनि सवकने छ । 


