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मरुा पाडी माग आवेदन फाराम । 
१. कृषकको नाम, थर : -............................................................उमरे.............. 
२. ठेगाना :-.........................................टोल/ब ती ........................................ 

 जातजाती :-.......................   स पक नं. :-............................. 

३. पा रवा रक सं या :-  मिहला  पु ष                      ज मा सं या  

४. प रवारमा आय आजन गन ि को सं याः-  

५. रोजगारको ि थित:-  

 क) मजदरुी यालामा काम गन िमक भएको      ख) कृिष/पशुपालन गन कृषक   

 ग) नोकरी/ ापार भएको           घ)  थायी पमा रोजगार नभएको  

६. स पितको िववरण:- 

 क) आ नो घर ज गा भएको   ख) आ नो घर ज गा नभएको    

ग) कृिष यो य ज गा ५ कठाभ दा कम भएको   घ) कृिष यो य ज गा ५ कठाभ दा बढी भएको   

७. घरको भौितक सरंचनाः- 

 क) प  संरचना भएको घर  ख) खपडाको छाना भएको घर भएको  

 ग) बास/फुसको घर भएको                घ) अ य भए खलुाउने  

८. पशुपालनको िववरणः- 

 क) पशुपालन गन गरेको    ख) पशुपालन नगरेको   

 ग) पशुपालनको अनुभव भएको    घ) पशुपालन स ब धी तािलम िलएको   

९. बा षक आय ोतको िववरणः- 

 क) बा षक एक लाख स म आ दानी   ख) बा षक दईु लाख स म आ दानी   

 ग) बा षक ितन लाख स म आ दानी    घ) बा षक ितन लाख भ दा मािथ आ दानी    

१०. खाधा  सरु ाको अव थाः- 

 क) मुि कलले दईु छाक टान गरेको       ख) आ नो ज गा जिमनबाट ३ मिहना भ दा बढी खान नपु े   

 ग) आ नो ज गा जिमनबाट ३ मिहना भ दा बढी खान पु े   घ) अ य 

 



 

११. पशुपालनका लािग गोठको व थाः- 

 क) गोठ िनमाणको लािग ज गा रहकेो                ख) गोठ िनमाणको लािग ज गा नरहकेो  

 ग) घाँस लगाउने ज गा रहकेो   घ) अ य भए खुलाउने  

१२. तपाई आफुलाई कुन समहूमा रा  चाहन ु छ बढीमा तीनमा (√)िच ह लगाउनहुोस ्।  

 क) दिलत  वा िवप  प रवार               ख) शिहद प रवार   

 ग) बैदिेशक रोजगारबाट फकको वा  बरेोजगार                 घ) एकल मिहला    

 ङ) अगुवा पशुपालन अनुभवी कृषक                     च)  अपाङ   

छ) अ य भए खुलाउने 
         
  पेश गरेको िववरण साँचो हो झुठा ठहरे कानून बमोिजम स लँा /बुझौला भिन सही छाप गनः- 

        आवदेकको 
        द तखतः- 
        नाम,थरः- 
        ठेगानाः- 
        िमितः- 
 
वडा कायालयको तफबाट मािथ उ लेिखत होरा ठक साँचो हो भिन मािणत गद िसफा रस ग र छ । 
िसफा रस गन स बि धत वडा अ य को  
द तखतः- 
नाम,थरः- 
पदः- 
......नं. वडा कायालय 

कायालयको छाप 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


