
कृ�ष तथा पशुप�ंी र म��य �वकास काय��मका ला�ग मांग फारम

⼀. काय��म मागं गन � कृषक/फम�/क�नी/समूह/सहकारीको नामः

ठेगानाः �ज�ला गा.पा./न.पा. वा.न.ं गाउँ/टोल

स�क� �य��को नामः

स�क� न.ं :

⼆. हाल गरी राखेको कृ�ष काय�ह�को �बवरण:

कृ�ष तफ� (मौरी पालन र �याउ खेती समेत)

�.स.ं बाली/व�तकुो नाम इकाई खेती गरी राखेको
�े�फल/टनले/मा�री

घार स�ंया

उ�पादन

(��व�टल/मे.ट.)

कै�फयत

नोट : �नमा�ण गरेको टनले (�ला��क/बासँ/�ाई) भए सोको �े�फल/स�ंया, कृ�ष य�� उपकरण स�ंया, �स �चाई सरंचना, आ�द
समेत उ�लखे गन �

पशपुछं�/म��य तफ�

�स.न.ं

�.स.ं

पशपुछं�/माछाको

�बवरण

पालन गरी राखेको

स�ंया/�े�फल

उ�पादन

(��व�टल/मे.ट.)

कै�फयत

三. हाल कृ�ष/पशपुछं� �यवसायमा भो�दै आइराखेका सम�याह�



四. कृ�ष पशपुछं� �यवसायका ला�ग माग गरीएका काय��मह�

�. स.ं काय��मको नाम इकाई प�रमाण अनमुा�नत लागत �ाथ�मकता

�म

१ पवूा�धार �वकास

१.१ साना �स �चाई

१.२ र��क �टोर/सकंलन के��/बीउ बकै

१.३

२ �यवसा�यक फलफूल खेती/�वकास

३ �यवसा�यक तरकारी खेती/�वकास

४ �यवसा�यक बीउ उ�पादन

५ खा�य तथा पोषण सरु�ा

६ �मता �वकास

६.१ .... स�ब�� ता�लम

६.२ .... बालीमा कृषक पाठशाला

७ कृ�ष या���करण

८ �वसा�यक पशपुछं� पालन



�. स.ं काय��मको नाम इकाई प�रमाण अनमुा�नत लागत �ाथ�मकता

�म

९ �वसा�यक म�य पालन

१० अ�य (�द�शन, �चार �सार आ�द)

五. काय��म सचंालन प�ात �ा�त �ने ��तफल:

उ�पादन (��व�टल/मे.ट.):

लाभा��वत घरधुरी स�ंयाः

लागत �य�ूनकरण (��तशत र रकम):

�ब��यो�य बाली/व�तकुो प�रमाण (��व�टल/मे.ट.):

�ा�त �न स�नेआय (�.हजार):

�नमा�ण/सधुार �ने भौ�तक पवूा�धार (स�ंया र उपय�ु नाप):

अ�य (केही भए):

六. लागत साझदेारी (��तशत र रकम):

七. समूह/सहकारीको �नण�य

चरण चरणह�को बण�न समय �ज�मवेारी
चरण -१ कृषक, कृषक समूह, कृ�ष सहकारी तथा �नजी फम�ह�बाट आगामी आ�थ�क

वष�को ला�ग कृ�ष �वकास काय��मको ला�ग माग गन� सचूना �काशन गन �
समय अव�ध: ३० �दन

माघ ३० पा�लकाको
कृ�ष/पशु �वकास
शाखा

चरण -२ �ा�त मागह�को सचूी तयार गरी स�ा�वत लगानी, �ा�व�धक स�ा�ता,
वत�मान नी�त, �ाथ�मकता का आधारमा वडा �तरमा काय��म तथा
योजनाह�को �ाथ�म�ककरण गन �

फागनु
२०

पा�लकाको
कृ�ष/पशु �वकास
शाखा

चरण -३ पा�लका�तरमा योजनाह�को व�ग �करण र �ाथ�मक�करण गन � । पा�लकाले
स�� गन � योजना बाहेकका योजनाह�लाई �ज�ला सम�वय स�मतीमा
पठाउने

चै� ७ पा�लका

चरण -४ पा�लकाबाट �ा�त योजनाह�को �मा�णकरण, �ा�व�धक स�ा�ता र
अनमुा�नत लगानी स�� गन � ।

चै� २० AKC/VHLSEC
को सहयोगमा �ज



चरण चरणह�को बण�न समय �ज�मवेारी
स स

चरण -५ काय��म लागत र समय सीमाको अ��तम सचूी तयार गन �
- सालबसाली र ब�व�ष �य योजनाह�को वग�करण गन �
- �ानीय तहले स�ादन गन � काय��म स�ब��त �ा�नय तहलाई

�सफा�रस गन � ।
- बाकँ�काय��मह� �देशको स�ब��त म��ालयमा �सफारीस स�हत

पठाउने ।

बशैाख ७ AKC/VHLSEC
को सहयोगमा �ज.
स. स.

चरण -६ - MoLMAC माफ� त उप-प�रयोजनाह� (सशत� अनदुान वा सघंीय
काया��वयनको ला�ग) सघंीय �तरमा अनरुोध गन � ।

- �देशले सचंालन गन� स�कने काय��मह�को सचूी तयार गन �।

बशैाख
२०

MOLMAC

चरण -७ - MoLMAC �ारा अ��तम सचूी बनाउने (नी�त, �ाथ�मकता,
लगानी, लागत लाभ र अ�य मापद�डह�) ।

- सरोकारवालाह�बाट ��त��या सकंलन गन � ।

जेठ ७ MOLMAC

चरण -८ प�रयोजनाह�को सचूीलाई अ��तम �प �दने (आउँदो आ�थ�क वष�को नी�त र
काय��म ढाचँास�हत)

जेठ १५ MOLMAC

चरण -९ स�ब��त काया�लयह��ारा PLMBIS ��व� गन � जे� २० MOLMAC


