अनुसूची-६
ब्लक मागका लागग आवेदन फारम (नमूना)
श्रीमान ् प्रमुख ज्यू

ममति: 2077/ /

कृषि ज्ञान केन्द्र, लमलिपुर ।
षििय- ब्लक स्थापना गरी पाउँ िारे ।
प्रस्िि
ु षिियमा हामी िपमिल बमोजिमका कृिक समह
ु / कृषि सहकारी संस्था/िल/बन उपभोक्िा
सममति/कृषि उद्यमीहरु यस ...................जिल्लाको ....................... गा.पा./ न.पा. / म.न.पा. मभत्र
कमाण्ड क्षेत्र रहनेगरी ब्यिसातयक कृषि उत्पादन केन्द्र (ब्लक) स्थापना गरी सञ्चालन गनन ईच्छुक
भएकोले .................िाली/बस्िुको ब्लक क्षेत्र तनर्ानरण गरी ददनुहुन यो तनबेदन पेि गरे का छौ ।
तनिेदक
नाम :पद :संस्थाको नाम :ठे गाना :सम्पकन नम्बर :क्र.स.

कृषक समुह/ कृषष सहकारी

ठे गाना

सम्पकक नम्बर

संस्था/जल/बन उपभोक्ता

अध्यक्ष वा
प्रोपाइटरको नाम

सममतत/कृषष उद्यमी

तनवेदन साथ संलग्न कागजातहरु
(1) सम्बजन्द्र्ि तनकायमा

कृिक समुह/कृषि सहकारी संस्था/िल/बन उपभोक्िा सममति/कृषि फमन

दिान िथा नषिकरण भएको प्रमाणपत्रको प्रतिमलषप ।

(२) ब्लक माग गने संस्थाहरुको कायनसममतिको तनणनयको प्रतिमलषप ।
(3)

कायनक्रम संचालन हुने स्थातनय िहको मसफाररस ।

(4) अध्यक्ष िा प्रोपाइटरको नागररकिा िा पररचय खुल्ने प्रमाणपत्रको प्रतिमलपी ।
(5) अनुसूची ७ बमोजिमको षििरण ।

दस्तखत

अनस
ु च
ू ी ७

ब्लक क्षेत्र मागको लागग आधारभत
ु तथ्याङक फारम
(1) प्रस्ताषवत ब्लक षवकास हुने वालीको नाम :
(२) प्रस्ताषवत ब्लक षवकास गररने स्थान :
(3)

प्रस्ताषवत ब्लक क्षेत्रमा पररयोजना अन्तगकत सञ्चालन भैसकेका पकेट/ब्लकको षववरण :
पकेट/ब्लक

सञ्चालन भएको
वाली/बस्तु

गाउँ पामलका/नगरपामलका/

वडा नम्बर

महाँनगरपामलका

पकेट/ब्लकको
क्षेत्रफल

पकेट/ब्लक

सञ्चालनको
अवगध

(4) प्रस्ताषवत ब्लक क्षेत्र अन्तगकत कायकक्रममा समावेस हुन सक्ने घरधुरीहरुको षववरण

गाउँ पामलका/नगरपामलका/

वडा नम्बर

लक्षक्षत कृषक घरधरु ी संख्या

महाँनगरपामलका

(5) प्रस्ताषवत ब्लक क्षेत्र अन्तगकत समावेस हुने खेतत योग्य जग्गाको षववरण
जग्गाको ककमसम
खेि
पाखो
िारी
िम्मा

क्षेत्रफल (हे क्टर)

मसंगचत (हे क्टर)

अमसंगचत (हेक्टर)

मसंगचत भए

मसंचाइको श्रोत

(6) प्रस्ताषवत ब्लक क्षेत्रको प्रमख
ु वालीको हालको क्षेत्रफल, उत्पादन तथा उत्पादकत्व षववरण
ब्लक क्षेत्रको

हालको प्रमुख वाली
बस्तह
ु रु

कुल क्षेत्रफल

उत्पादकत्व

(हे क्टर)/ संख्या

कुल उत्पादन

(मे.ट.हे क्टर)

अनुमातनत षवक्री

(मे.टन)

पररमाण (मे.टन)

बहुबषिनय
मसिनल िालीहरु

(७) प्रस्ताषवत ब्लक कायकक्रमबाट प्राप्त हुने अपेक्षक्षत उपलब्ब्धहरु
(ब्लक सञ्चालन पश्चाि प्रप्ि हुने उपलजब्र् षििरण उल्लेख गने )
(क) फलफुल बगैचा
जग्गाको क्षेत्रफल

जम्मा बोट
संख्या

पूणक रुपमा

उत्पादनशील बोट
संख्या

आंमशक रुपमा

उत्पादनशील बोट
संख्या

जम्मा

उत्पादन
(मे.टन)

थप षवस्तार
हुनेक्षेत्रफल
(हे क्टर)

(ख) प्रस्ताषवत मसजनल वाली
जग्गाको क्षेत्रफल

तोककएको वालीले ढाक्ने
क्षेत्रफल

उत्पादकत्व (मे.टन
हे क्टर)

जम्मा उत्पादन
(मे.टन)

(८) प्रस्ताषवत ब्लक मा उल्लेख गररएको वाली/बस्तक
ु ो प्रषवगधक एवं भौगोमलक उपयक्
ु तता ।
➢
➢
➢
➢

थप षवस्तार

हुनेक्षेत्रफल (हे क्टर)

(९) प्रस्ताषवत ब्लक मा उल्लेख गररएको वाली/बस्तक
ु ो बजारीकरणको सम्भावना ।

प्रमुख बजार

उपलब्ध बजार पुवाकधार

उत्पादनको बजारीकरण योजना

(10) प्रस्ताषवत ब्लक सञ्चालन गनक आवश्यक कृषष उत्पादन सामाग्री उपलब्धताको श्रोत एवं अवस्था ।
उत्पादन सामाग्री

उपलब्ध श्रोत

(1१) प्रस्ताषवत ब्लक अन्तगकतको वाली/वस्तक
ु ो उत्पादनको लागग आवश्यक कृषष पव
ु ाकधारहरुको उपलब्धता
➢
➢
➢
➢
(12) प्रस्ताषवत ब्लक क्षेत्र मभत्र सामहु हक खेतत वा क्लष्टर खेततको हालको अवस्था एवं षवस्तारको सम्भावना

➢
➢
➢
➢

(13) प्रस्ताषवत ब्लक कायकन्वयनबाट थप हुन सक्ने रोजगारीका अवसरहरु
आंमशक रोजगारी

पुणक
क ामलन रोजगारी

दै तनक ज्यालादारी

(14) प्रस्ताषवत ब्लक माग गनुक
क ा आधारहरु ( न्युनतम क्षेत्रफल वा संख्या, संस्थागत क्षमता, आवेदक
संस्थाहरुको यहह प्रकृततका कायकक्रम संचालन गरे को अनुभव आदी )
➢
➢
➢
➢
➢
➢ (15) प्रस्ताषवत ब्लक र वाली/बस्तु छनौट गनाकको पुष्टयाई ।
➢
➢
➢
➢
➢ प्रस्ताषवत ब्लक माग गने संस्थाको प्रोफाइल।
( ब्लक माग गने संस्था एक भन्द्दा बदि भए यो क्रमि थप गदै िाने )
कृषि समुह/कृषि सहकारी/सममति र कृषि फमनको नाम :
गठन भएको ममति :

संस्थाको ठे गाना :

िपाइको समह
ु /संस्था कुनै संस्था कुनै सरकारर संस्थामा आकद्र् ५ भने सो संस्थाको
नाम :

दिान नं. :

कृषि समुह/कृषि सहकारी/सममति र कृषि फमन कसरी गठन भएको हो ? कस्को गठन भयो ?
.....................................................................................................................................................

कृषि समुह/कृषि सहकारी/सममति र कृषि फमनको गठनको खास उदे श्य के हो ?

....................................................................................................................................................................
मामसक बचि छ िा छै न ? यदद छ भने कति................................

(क) बैकको नाम .............................................. खािा नं...........................................................

कृषष समुह/कृषष सहकारी/सममतत र कृषष फमकको कायाकन्वयनको प्रमाण
(क) तनणनय .......................(ख)

नगदी खािा.................. (ग) बैक खािाको षििरण .................

दिान प्रमाणपत्र .............(ङ) अचल सम्पतिको स्िाममत्िको प्रमाणपत्र .........

(घ)

(च) अन्द्य..............
जम्मा शेयर सदश्य संख्या
क्र.सं.

नोट: (१)
(२)

सदश्यको नाम

ठे गाना

यस अनुसूचीलाई ब्लक प्रोफाइल प्रयोिनको लागग समेि प्रयोग गररनेछ ।

खेति योग्य िममन

सम्बजन्द्र्ि कायानलयले आिश्यक्िा अनस
ु ार िाली/बस्िु षििेिका लागग यस अनस
ु च
ू ीलाई
षिस्िि
ृ ीकरण गनन सक्नेछ ।

/ पिु संख्या

