
अनुसचूी ५ 

दफा १० उप दफा १६ सगं सम्बन्धधत 

नगरप्रमुख उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको लान्ग कृषकहरुले पेश गनुुपने न्नवेदनको ढााँचा (नमुना) 

१. कृषकको नाम थर  

२. जन्म स्थान र जन्म मममत  

३. स्थायी ठेगाना  

४. सम्पकक  नं  

५. शैमिक योग्यता  

६. श्रोत साधनको मििरण  

क्र स मििरण इकाइ परीमाण 

१ कृषकसंग भएको श्रोत साधन   

क कुल जग्गाको िेत्रफल (भाडा मलएको समते)   

ख कुल खतेी गरीएको िेत्रफल   

ग पशपुालनमा प्रयोग गरीएको जग्गाको िते्रफल   

घ मसंमचत जग्गाको िेत्रफल   

२ मसंचाइ श्रोत   

क कुलो   

ख थोपा मसंचाइ   

ग मलफ्ट मसंचाइ   

३ कृमष यन्त्र उपकरण र अबस्था चल्न े मबमिएको 

क मममनमटलर /पािर टेमलर   

ख ममल्िक्रप थ्रेसर   

ग कम्िाइन मेल/ मडक्स ममल   

घ अन्य    

    

    

 

७ खेती गरीएको वालीको के्षत्रफल तथा उत्पादन न्ववरण 



क्र. स मििरण इकाई परीमाण उत्पादन कैमफयत 

क खाद्यान्न िाली     

१ धान     

२ गह ुँ     

३ मकै     

४ कोदो     

५ जौ     

६ फापर     

७ आल ु     

८ खाधान्न िीउ उत्पादन     

९ अन्य     

ख दाल िाली     

१ मास     

२ मस्याङ     

३ बोमड     

४ अन्य केमह भए     

ग  तेलिाली     

१ रायो तोरी सस्य ू     

२ मतल आलस     

३ सयूकममुख     

४ अन्य केमह भए     

घ तरकारीिाली     

१ बषे तरकारी (आफुले उत्पादन गरेको बषे तरकारीहरु सबै)     

२ महउद ेतरकारी (आफुले उत्पादन गरेको महउद े  तरकारीहरु 

सबै) 

    



३ बेमौसमम तरकारी (आफुले उत्पादन गरेको बमेौसमम 

तरकारीहरु सबै) 

    

४ तरकारीको िीउ उत्पादन     

५ अन्य केमह भए     

ङ आल ु     

च मसला बाली     

१  प्याज लसनु खसुाकमन     

२ अदिुा िेसार     

छ अलैची     

ज उख ु     

झ मचया कफी     

ञ फलफूलिाली     

१ सनु्तलाजात     

२ आुँप मलमच     

३ केरा     

४ अम्बा     

५ नास्पामत     

६ हलुिािेद     

७ मकमि     

८ अन्य केमह भए     

ट घाुँस खेती     

१ बषे घाुँस     

२ महउद ेघाुँस     

३ डाले घाुँस     

ठ मौरीपालन     



ड रेशम खेती     

ढ अन्य (स्थान मिशेष िाली)     

ण  माछापालन     

त  िीउ उत्पादन (कुनै िाली िा पश ुमिशेषको भएमा)     

थ नसकरी     

द श्रोत केन्र (कुनै िाली िा पश ुमिशषेको श्रोत केन्र भएमा)     

 

८ पशुपन्धि पालन तथा उत्पादन न्ववरण 

क्र स मििरण इकाई पररमाण/ उत्पादन 

क पशपुमन्िको मििरण   

१ ठुला पश ुसंख्या (गाई, गोरु, भैमस, राुँगो अदी)   

२ साना पश ुसंख्या (बाख्रा ,भेडा, िगरु अदी)   

३ प्रजननको लामग पामलएका पश ुमििरण   

४ हाुँस, कुखरुापालन   

५ दधु उत्पादन   

६ अण्डा उत्पादन   

७ उन उत्पादन   

८ मास ुउत्पादन   

९ अन्य केमह भए   

 

९ सेवा तथा ससं्थागत पह ाँच सम्बन्धध न्ववरण 

क्र.स  सेिा तथा संस्थागत पह च अमत 

उत्तम 

उत्तम सामान्य नभएको 

१ मिकास कायाकलयसंग सम्पकक  / सम्नियको मस्थती     

२ कृमष ऋण श्रोत एिं पह ुँच      

३ िाली तथा पशधुन िीमा कायकक्रममा पह ुँच     



४ कायकक्रम/ आयोजनाबाट पररयोजना प्रामि     

५ प्रामिमधकसुँगको सम्पकक  मस्थती     

 

१० कृन्ष पेशामा सलंग्न कामदारहरुको न्ववरण 

क्र.स कामको मकमसम संख्या पाररिारको कामदार  ज्यामम कामदार 

१ खेती कायकमा    

२ पशपुालन कायकमा    

३ पमन्छपालन कायकमा    

४ प्रशोधन तथा बजारीकरण 

कायकमा 

   

५ अन्य कायकमा लागेको भए    

 

११ कृमष व्यिसायमा लगानी मस्थमत  

क्र स  सेिा तथा संस्थागत पह ुँच रकम कैमफयत 

१ जम्मा खेती खचक   

२ जम्मा पशपुालन खचक   

३ जम्मा पमन्छ पालन खचक   

४ जम्मा कृमष  ओजार उपकरण खररद खचक   

५ अन्य खचक   

६ कुल जम्मा खचक   

 

१२ कृन्ष व्यवसायमा भएको लगानीको श्रोत 

क्र स लगानीको श्रोत रकम रु कैमफयत 

१ कृमष मिकास बैंकबाट मलएको ऋण रकम   

२ अन्य बैंक तथा मिमत्तय संस्थाबाट मलएको ऋण रकम   

३ समहू/ सहकारीबाट मलएको ऋण रकम   

४ साह बाट मलएको ऋण रकम रु   



५ मछममेकबाट मलएको ऋण रकम   

६ आफ्नै आम्दानीबाट व्यहोने रकम   

 जम्मा   

 

१३ कृन्ष पेशाबाट बान्षुक पारीवाररक आम्दानी न्स्थती 

क्र स सेिा तथा संस्थागत पह ुँच रकम कैमफयत 

१ खेती कायकबाट   

२ पश ुपालनबाट   

३ पमन्छ पालन बाट   

४ कृमष उपजको बजारकरणबाट   

५ कृमष पशेा अनतगकत पन ेअन्य कुन ैमाध्यमबाट    

 कुल जम्मा आम्दानी   

 

१४ न्नम्न न्वषयमा सहभान्ग कृषकको दक्षता 

क्र स दिताको िेत्र मस्थमत 

१ प्रमिमध उपयोग तथा अनसुरण (भएको/ नभएको)  

२ श्रोत साधनको अमधकतम सदपुयोग (भएको/ नभएको)  

३ प्रमिमध मिस्तारमा योग्दान (भएको/ नभएको)  

४ रोग मकरा मनयन्त्रण प्रमिमधको उपयोग (भएको/ नभएको)  

५ भकारो एंि गोठ सधुार (भएको/ नभएको)  

६ उत्पादन लगात तथा प्रमतफल सम्बमन्धत रेकडक व्यिस्थापन (भएको/ 

नभएको) 

 

७ कुनै मकसमको परुस्ककार एिं प्रशसंा पत्र (पाएको/ नपाएको)  

८ समहू /समममत / सहकारीका सदस्य (भएको/ नभएको)  

९ स्थामनय स्तरमा आफ्नो अनभुि आदान प्रदान (भएको/ नभएको)  

 

१५. नयाुँ कृमष प्रमिमधको मिकास 



१६.खेती प्रणालीमा अपनाईएको नयाुँ प्रमिमधहरुको मििरण  

१७. कृमष व्यिसाय एिं प्रमिमधहरुको मिस्तमृतकरण (कुनै भएमा) 

१८. कृमष व्यिसाय प्रिद्धनका भािी योजना (कुनै भएमा) 

१९. कृषकको सफलताको कथा  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


