
अनुसूचि  - ६ 

(परिच्छेद ४ को ४.१.८ (क) ि ४.२.८ (क) सँग सम्बचधित) 

श्री प्रमुख ज्यू                                                                                                        चमचत : ..................... 

हलेम्बु गाउँपाचलकाको कायाालय 

हलेम्बु – २ ककउल  

चबषय : पकेट स्थापना सम्बधिमा । 

प्रस्तुत चिषयमा हामी तपचसल बमोचिमका कृषक समुह/कृचष सहकािी /कृचष फमा 

..................................................यस हलेम्बु गाउँपाचलका िडा नं........मा संिालन िहकेोले आलु बालीको साना 

व्यिसाचयक कृचष उत्पादन केधर(पकेट)स्थापना गना छच्छा ोलकोले पकेट ेे स् स्थापन गिी पाउँ ोचन यो चनिेदन पेश गिेका 

छौ । 

                                                                                                                       चनिेदक  

                                                                                                        नाम :...........................  

                                                                                                        ठेगाना : 

                                                                                                        फोन नं. : 

                                                                                                        हस्ताेि :....................... 

 

क्र.सं. कृषक समुह/कृचष सहकािी 

/उद्यमीको नाम 

ठेगाना सम्पका  नं. अध्ये/संिालकको 

नाम 

दस्तखत 

१      

२      

३      

४      

५      

६      

७      

८      

९      

१०      

११      

१२      

१३      

 



अनुसूचि – ७ 

(परिच्छेद ४ को ४.१.८(क)४.१.१३ ख (छ)४.२.८ (क)ि ४.२.१३ख (छ) सँग सम्बचधित) 

पकेट ेे स् मागको लाचग आिािोुत तथ्याङ्क फािम 

(१) प्रस्ताचित पकेट चिकास हुन ेिालीको नाम :...................................। 

(२) प्रस्ताचित पकेट चिकास गरिने स्थान :.............................................। 

(३) प्रस्ताचित पकेट ेे स्मा परियोिना अधतगात सञ्चालन ोैसकेका पकेटको चिििण  

पकेट संिालन 

ोलको िाली 

गाउँपाचलका  िडा नं. पकेटको ेे स्फल पकेट संिालनको 

अिचि 

     

 

(४) प्रस्ताचित पकेट ेे स् अधतगात कायाक्रममा समािेश हुन सके्न घििुिीको चिििण  

गाउँपाचलका  िडा नं. लचेत कृषक घिििुी संख्या 

   

 

(५) प्रस्ताचित पकेट ेे स्मा समिेश हुने खेचत यग्य िग्गाको चिििण 

िग्गाको ककसीम ेे स्फल(ह.े) ससंचित(ह.े) अससंचित(ह.े) ससंचित ोल ससँिाछको 

श्रोत 

खेत     

पाखो     

बािी      

िम्मा      

 

(६) प्रस्ताचित पकेट संिालन ेे स्को प्रमुख िालीको हालको ेे स्फल उत्पादन तथा उत्पादकत्ि चिििण 

पकेट ेे स्को हालको 

प्रमुख िाली बस्तुहरु 

कुल ेे स्फल 

ह.े/संख्या 

उत्पादकत्ि 

मे.टन/ह.े 

कुल उत्पादन  अनुमाचनत चिक्री 

परिमाण(म.ेटन) 

बहुबर्षाय बाली     

चसिनल बालीहरु     

     

     

     

(७) प्रस्ताचित पकेट कायाक्रमबाट प्राप्त हुने आपेचेत उपलचधिहरु(पकेट संिालन पश्चात प्राप्त हुन ेउपलचधि चिििण 

उल्लेख गने ) 

 

 



(क) फलफुल िगैिा 

िग्गाको 

ेे स्फल 

िम्मा िोट 

संख्या 

पूणारुपमा 

उत्पादनचशल 

बोट संख्या 

आंचशक रुपमा 

उत्पादनचशल 

बोट संख्या 

िम्मा 

उत्पादन(मे.टन) 

थप चिस्ताि हुन े

ेे स्फल (ह.े) 

      

      

 

(ख) प्रस्तचित चसिनल बाली  

पशुपालन  पशुिनको संख्या प्रचत पशुिन उत्पादन(दिु ि 

मासु)  

िम्मा उत्पादन  थप हुने पशुिन 

संख्या 

     

     

 

(८) प्रस्ताचित पकेटमा उल्लेख गरिलको बाली िस्तुको प्राचिचिक लिं ोौगोचलक उपयकू्तता 

- 

- 

- 

- 

(९) प्रस्ताचित पकेट मा उल्लेख गरिलको बाली िस्तुको बिािीकिणको सम्ोािना  

प्रमुख ििाि उपलधि ििाि पूिािाि  उत्पादनको बिािीकिण योिना  

   

   

 

(१०)प्रस्ताचित पकेट संिालन गना आिश्यक कृचष उत्पादन सामाग्री उपलधिताको स्रोत लिं अिस्था 

उत्पादन सामाग्री उपलधि स्रोत 

  

  

  

 

(११) प्रस्ताचित पकेट अधतगातको बाली िस्तुको उत्पादनको लाचग आिश्यक कृचष पूिािािहरुको उपलधिता  

- 

- 

- 

- 

- 

- 



(१२) प्रस्ताचित पकेट ेे स् चो स् सामुचहक खेचत िा क्लष्टि खेचतको हालको अिस्था लिं चिस्तािको सम्ोािना  

- 

- 

 (१३)प्रस्ताचित पकेट कायाधियनबाट थप हुन सके्न िोिगािीका अिसिहरु  

आंचशक िोिगािी  पूणाकाचलन िोिगािी दैचनक ज्यालदािी 

   

   

(१४) प्रस्ताचित पकेट माग गनुाका आिािहरु (धयनूतम ेे स्फल िा संख्या,संस्थागत ेमता,आिेदक संस्थाहरुको यचह 

प्रकृचतका कायाक्रम संिालन गिेको अनुोि आदी) 

- 

- 

(१५) प्रस्ताचित पकेट ि बाली /बस्तु छनौट गनााको पषु्टयाछ 

- 

- 

(१६) प्रस्ताचित पकेट माग गन ेसंस्थाको प्रोफाछल 

- 

 (पकेट माग गन ेसंस्था लक ोधदा िढी ोल सो प्रोफाछल क्रमश थप गदै िान)े 

कृचष समुह/कृचष सहकािी/सचमचत ि कृचष फमाको नाम : 

गठन ोलको चमचत : 

संस्थाको ठेगाना : 

तपाछको समुह/संस्था कुनै सकहािी संस्थामा आिद्ध छ ोन े सो संस्थाको नाम......................................दताा 

नं......... 

कृचष समुह/कृचष सहकािी/सचमचत ि कृचष फमा कसिी गठन ोलको हो 

..................................................................। 

कृचष समुह/कृचष सहकािी/सचमचत ि कृचष फमा कसिी गठन खास उद्धशे्य के हो 

...............................................................। 

माचसक िित छ िा छैन यकद छ ोन ेकचत.........................। 

क)बैक...............................................। ख) खाता न.ं............................................। 

घ) दताा प्रमाण प स् (        )                      ङ)अिल सम्पचि स्िाचमत्िको प्रमाण प स् (          )  

ि) अधय ोल खुलाउनुहोस् .......................................। 

िम्मा शेयि सदस्य संख्या  

कृचष समुह/कृचष सहकािी/सचमचत ि कृचष फमाका सदस्यको चिििण  

क्र.सं. सदस्यको नाम ठेगाना खेचतयोज्ञ िचमन 

१    

२    

३    

४    

५    


