सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊ चाङ्झरत कामतक्रभहरुको सङ्झभऺा गोष्ठीको प्रङ्झतिेदन
ऩङ्चयचम:
याष्डको सभग्र ङ्जिकासभा कृङ्जिरे ठू रो बूङ्झभका खेल्न सक्दछ य मसको राङ्झग कृङ्जिको व्मिसाङ्जमकयण
गनङ्टत अङ्झत आिश्मक हङ्टन्छ । तयऩङ्झन आन्तङ्चयक य फाह्य सभस्माहरूका कायण मस ऺेत्ररे अङ्जहरेसम्भ
ऩङ्झन आशाङ्झतत सपरता प्राप्त गनत सकेको छै न । कृिकहरुभा चेतनाको कभी, फीऊ ङ्जिजनको न्मून
ॉ ाइ अबाि, प्रङ्जिङ्झधको न्मूनता, आङ्झथक
उऩरब्धता, ङ्झसच
त
तथा बण्डायण अबाि, तथा बौङ्झतक कङ्छठनाई,
त्मस्तै गङ्चय

ऩयम्ऩयागत

ढाॊचा

य

सॉस्कृङ्झतका

कायणरे

गदात

कृङ्जि

ऺेत्रको

आधङ्टङ्झनङ्जककयण

तथा

व्मिसाङ्जमकयण गनत अझऩङ्झन ऩूणत रुऩभा सङ्जकएको छै न । कृङ्जि ऺेत्रका ङ्जिङ्झबङ्ङ खाद्याङ्ङ य नगदे
साथैतयकायी य परपूर रगामतका उत्ऩादनहरुको उङ्ञचत तथा व्मिङ्ञस्थत फजायको अबािभा ङ्झतनको
ङ्जिकास गनत सङ्जकएको छै न । मसको कायणरे कृङ्जि उऩजको फजायीकयणभा ठङ्ट रो सभस्मा दे खाऩये को
छ । जङ्टन दयभा सभस्मा ङ्झसजतना बईयहेको छ त्मो प्रङ्झतशतबन्दा उच्च दयभा काभ गनङ्टऩ
त ने च ङ्टनौङ्झत हाम्रो
अगाडी दे खाऩङ्चययहेको छ । त्मसैरे नेऩारका ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थानहरुभा कृङ्जि उऩज फजायहरुको स्थाऩना
गयीकृिक, व्माऩायी तथा उऩबोक्ताहरुराई सभेत सभानङ्टऩाङ्झतक पाईदा ङ्छदनकोराङ्झग स्थाङ्झनम स्तयभा नै
सशतत फजेट हस्तान्तयण गङ्चयएको य उक्त कामतक्रभराईप्रबािकायी फनाउनको राङ्झग सम्फङ्ञन्धत स्थाङ्झनम
तहका कृङ्जि ङ्जिकास शाखाभा कामतयत कभतचायीराई अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण गने साथै हारसम्भ फजाय ऩूिातधाय
ङ्झनभातणभा स्थाङ्झनम तहरे गये का प्रगङ्झतहरुको िाये भा एकआऩसभा जानकायी गयाउने य आगाभी आङ्झथक
त
फितको राङ्झग कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणको कामतक्रभ आिश्मक बएभा प्रस्ताि ऩेश गनत भागतङ्झनदे शन
ङ्छदने उद्देश्मरे मङ्जह २०७७ पागङ्टन २० य २१ गते कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण
प्रिर्द्तन केन्रको आमोजनाभा कृङ्जि ङ्जिकास फैंक, ताङ्झरभ केन्र, भङ्गराऩङ्टय, रुऩन्दे हीभा रङ्टङ्ञम्फनी, कणातरी
य सङ्टदयङ्ट ऩङ्ञिभ प्रदे शका सम्फङ्ञन्धत २५ िटा स्थाङ्झनम तहका कभतचायीहरु सहबाङ्झग गयाई सशतत ङ्जिङ्ञिम
हस्तान्तयण भापतत सॊ चाङ्झरत कामतक्रभहरुको सङ्झभऺा गोष्ठी सञ्चारन गङ्चयएको ङ्झथमो ।
गोष्ठीको उद्देश्म:



कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्झनभातण तथा व्मिस्थाऩन िाये भा स्थाङ्झनम तहका कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधकहरुराई अध्मािङ्झधक
जानकायी उऩरव्ध गयाउने ।



स्थाङ्झनम तहभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत गएको कामतक्रभ अन्तगतत कृङ्जि ऩूिातधाय
ङ्झनभातणको हारसम्को अद्यािङ्झधक प्रगङ्झतको िाये भा जानकायी ङ्झरने ।



सम्फङ्ञन्धत कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधकहरुराई आिश्मकता अनङ्टसायस्थाङ्झनम तहभा नमाॉ कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय
ङ्झनभातण िा ऩूयाना ऩूिातधायहरुको भभतत सङ्टधायको राङ्झग आगाभी आ.ि.भा प्रस्ताङ्जित कामतक्रभ तमाय
गनत सहङ्ञजकयण गने ।



कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण तथा फजाय सञ्चारनको ङ्झसरङ्झसराभा स्थाङ्झनम स्तयभा दे ङ्ञखएका
सभस्माहरुको िाये भा जानकायी ङ्झरने य साभङ्टङ्जहक छरपरफाट सभाधानका उऩामहरु ऩिा रगाउने
1

रङ्टङ्ञम्फनी प्रदे शको स्थाङ्झनम तहहरुभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत ऩठाइएको कामतक्रभ तथा फजेट:
क्र.सॊ .
१

ङ्जिियण
रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि उऩज सॊ करन
तथा फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण

ङ्ञजल्रा
निरऩयासी

(सङ्टस्ता ऩङ्ञिभ)
निरऩयासी

(सङ्टस्ता ऩङ्ञिभ)
गङ्टल्भी

४

५

कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणका राङ्झग
सहमोग

कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण

(५० प्रङ्झतशत रागत सहबाङ्झगताभा
कृङ्जि सहकायी सॊ स्था भापतत ऩदनाहभा
धान प्रशोधन उद्योग स्थाऩना

(५० प्रङ्झतशत रागत साझेदायीभा)
६

कोल्डस्टोय ङ्झनभातणको राङ्झग ५० प्रङ्झतशत
रागत सहबाङ्झगताभा सहमोग
(गत आ.ि.को ङ्झनयन्तयता)

७

धङ्टकोट गा ऩा ७ भा रागत सहबाङ्झगताभा

८

ङ्झसॊचाइ सॊ यचाना ङ्झनभातण (सैनाभैना

ङ्ञशतबण्डाय ङ्झनभातण

नगयऩाङ्झरका िडा नॊ ५, फाराऩङ्टय
ऩानीट्ाॊकी)

९

नगयऩाङ्झरका

फजेट (रु.
हजायभा)

फदतघाट न.ऩा.

२०००

सङ्टस्ता गाउॉऩाङ्झरका

२०००

चन्रकोट गाउॉऩाङ्झरका

२०००

गङ्टल्भी

भाङ्झरका गाउॉऩाङ्झरका

रुकङ्टभ

ऩङ्टथा उियगॊगा

योल्ऩा

ङ्झत्रिेणी गाउॉऩाङ्झरका

४०००

दाङ

रभही नगयऩाङ्झरका

२०००

रुऩन्दे ही

ङ्झतरोिभा न.ऩा.

५०००

रुऩन्दे ही

ङ्झसर्द्ाथतनगय न.ऩा.

४००००

रुऩन्दे ही

सै नाभैना न.ऩा.

१००००

रुऩन्दे ही

शङ्टर्द्ोधन गाउॉऩाङ्झरका

(ऩूिॉ बाग)

३

गाउॉऩाङ्झरका/

गाउॉऩाङ्झरका

कङ्जऩरिस्तङ्ट

शङ्टर्द्ोधन गाउॉऩाङ्झरका

अघातखाॉची

सङ्ञन्धखकत नगयऩाङ्झरका

गङ्टल्भी

रुरु गाउॉऩाङ्झरका

गङ्टल्भी

सत्मिती गाउॉऩाङ्झरका

फङ्छदतमा

फायफङ्छदतमा

नगयऩाङ्झरका

२५००
२०००

५०००
५०००
२००००
२५००
२५००
५०००

गङ्टल्भी

रुरु गाउॉऩाङ्झरका

५०००

गङ्टल्भी

धङ्टकोट गाउॉऩाङ्झरका

७०००

रुऩन्दे ही

सै नाभैना नगयऩाङ्झरका

५०००

रुऩन्दे ही

शङ्टर्द्ोधन गाउॉऩाङ्झरका

१००००

शङ्टर्द्ोधन गा.ऩा., रुऩन्दे हीभा कृङ्जि उऩज

सॊ करन तथा ङ्जिङ्जक्र केन्रको DPR तमाय
बए अनङ्टसाय बिनको ऺभता फढाउन
ङ्झनभातण सहमोग

2

क्र.सॊ .

ङ्जिियण

१०

DPR तमाय बए अनङ्टसाय िाताियङ्ञणम प्रबाि
भङ्टल्माङ्कन सङ्जहत कृङ्जि उऩज फजाय
ङ्झनभातणका राङ्झग सहमोग

११

ङ्ञजल्रा

कङ्जऩरिस्तङ्ट

भाग य सम्बािमताको अधायभा

कृिकहरुिाट जनसहबाङ्झगताभा ङ्झडऩ

ट्ङ्टििेर जडान कामत (घोयाही, िडा नॊ
तङ्टरशीऩङ्टय - १७ फनकट्टीटोर (सङ्जहदस्भृङ्झत
आ.भा.ङ्झफ.बन्दा उिय य भानऩङ्टय जाने
फाटो ऩूि)त भा ङ्झडऩ ट्ङ्टिेर ङ्झनभातण

फजेट (रु.

फाणगॊगा नगयऩाङ्झरका

३००००

नगयऩाङ्झरका

घोयाही

दाङ

उऩभहानगयऩाङ्झरका

११ चाॉग)ङ्ट
१२

गाउॉऩाङ्झरका/

तङ्टल्सीऩङ्टय

दाङ

उऩभहानगयऩाङ्झरका

जम्भा स्िीकृत फजेट

हजायभा)

३५००

३५००
१७५५००

कणातरी प्रदे शको स्थाङ्झनम तहहरुभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत ऩठाइएको कामतक्रभ तथा फजेट:
क्र.सॊ .
१

२

ङ्जिियण
रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि उऩज सॊ करन
तथा फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण
फीउ बण्डायण घय ङ्झनभातण

(५० प्रङ्झतशत रागत साझेदायीभा)

ङ्ञजल्रा
दै रेख
दै रेख

गाउॉऩाङ्झरका/
नगयऩाङ्झरका

दङ्टल्रङ्ट नगयऩाङ्झरका

गङ्टयाॉस गाउॉऩाङ्झरका

दै रेख

बैयिी गाउॉऩाङ्झरका

दै रेख

बैयिी गाउॉऩाङ्झरका

जम्भा स्िीकृत फजेट

फजेट (रु.
हजायभा)
२०००
३०००
२०००
२५००
९५००

सङ्टदयङ्ट ऩङ्ञिभ प्रदे शको स्थाङ्झनम तहहरुभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत ऩठाइएको कामतक्रभ तथा फजेट:
क्र.सॊ .

ङ्जिियण

१

रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि उऩज सॊ करन

२

कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण (५० प्रङ्झतशत

तथा फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण
रागत सहबाङ्झगताभा)

ङ्ञजल्रा
कैरारी
डॉडेरधङ्टया

जम्भा स्िीकृत फजेट

गाउॉऩाङ्झरका/
नगयऩाङ्झरका

धनगढी

उऩभहानगयऩाङ्झरका
अभयगढी

नगयऩाङ्झरका

फजेट (रु.
हजायभा)
२०००
५०००
७०००

3

ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थाङ्झनम तहफाट ऩेश बएको प्रगङ्झत ङ्जिियण:
१. अभयगढी नगयऩाङ्झरकाको कामातरम, डडेल्धङ्टयाको प्रस्तङ्टती:
सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम
नेऩार याज्मको सङ्टदयङ्ट ऩङ्ञिभ प्रदे श अन्तगतत भहाकारी अञ्चरको डडेल्धङ्टया ङ्ञजल्राभा अिङ्ञस्थत अभयगढी
नगयऩाङ्झरका भध्म ऩहाडी बेगभा यहेको नगयऩाङ्झरका हो । २०५३ सार भाघ ११ गते दे शबय नमाॉ
घोिणा बएका १५ नगयऩाङ्झरका भध्मको मो नगयऩाङ्झरका ऩङ्झन एक हो । डडे ल्धङ्टया ङ्ञजल्राको सदयभङ्टकाभ
ियऩयका ५ गाउॉ ङ्जिकास सङ्झभङ्झतहरु (डोटी घटार, सहस्रङ्झरङ्ग, खरङ्गा,उग्रताया य बङ्टङ्झभयाज) ङ्झभराएय मस
नगयऩाङ्झरकाको घोिणा गङ्चयएको ङ्झथमो ।
अभयगढी नगयऩाङ्झरकाको नाभाकयण याजा यणफहादङ्टय शाहको शासन कार तथा याजकङ्टभाय फहादङ्टय शाहको
नामिीभा सॊ ञ्चाङ्झरत नेऩार एङ्जककयणको ङ्झसरङ्झसराभा ङ्जि.सॊ . १८४४ बार ३१ गते आइतफायका ङ्छदन सेती
नदीको नायीदाङभा गोखातरी सै न्म ङ्झसत डोटे री सैन्म ऩयाङ्ञजत बइसकेऩङ्झछ, डोटी याज्म ऩङ्झन ङ्जिशार नेऩार
अङ्झधयाज्मभा गाङ्झबन ऩङ्टग्मो य मस बङ्ट-बागको सङ्ट-शासनराई सङ्टदृढ य ङ्जिस्ताय गनतका राङ्झग श्री अभय ङ्झसॊह
थाऩा मस ऺेत्रका प्रथभ प्रशासकका रुऩभा ङ्झनमङ्टक्त बएय आए । उनरे मस ऺेत्रको सॊ यऺण तथा
भहाकारी ऩाङ्चय ऩङ्झन ङ्जिजम अङ्झबमानराई जायी याख्न डडेल्धङ्टया ङ्ञजल्राको सदयभङ्टकाभ खरङ्गाको टाकङ्टयाभा
अभयङ्झसॊह थाऩाद्वाया ङ्झनभाणत गङ्चयएको ङ्जिशार ढङ्ट ङ्गे ङ्जकल्राराई जीिन्त याख्न ङ्झतनै ऐङ्झतहाङ्झसक ऩङ्टरुि अभयङ्झसॊह
थाऩाको नाभफाट अभयगढी नगयऩाङ्झरकाको नाभाकयण हङ्टन गएको हो ।
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कृङ्जि ऺेत्रको सॊङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम



कूर ऺेत्रपर् 139.33 फगत ङ्जक.ङ्झभ.



खेतीमोग्म ऺेत्रपर् 3256.58 हे.



खेती गङ्चयएको ऺेत्रपर् 3200 हे.

कृङ्जिको प्राङ्जिङ्झधक जनशक्ती ङ्जिियण
प्राङ्जिङ्झधक सहामक १ जना
सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बई यहेको कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.फ.को कामतक्रभहरु



कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रभ



कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सम्िङ्ञन्ध तथमाॊक अध्मािङ्झधक कामतक्रभ



ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रभ सॊ चारन



नमाॉ फहङ्टउद्देश्मीम नसतयी स्थाऩना



कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण (५० प्रङ्झतशत रागत सहबाङ्झगताभा)

कङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रभ अन्तगततका ङ्जक्रमाकराऩ तथा फजेट ङ्जिियण



कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण (५० प्रङ्झतशत रागत सहबाङ्झगताभा) ससतत अनङ्टदान रु

५० राख



अभयगढी नगयऩाङ्झरकाफाट (रागत साझेदायी) रु

२५ राख



जम्भा

७५ राख

कामतक्रभ कामातन्िमनको अिस्था (खचत य ङ्झनभातणको पोटो सभेत)



कृङ्जि फजाय स्थर ङ्झनभातणको राङ्झग साितजङ्झनक जग्गाको खोजी बै यहेको ।



हारसम्भ फजेट खचत नबएको ।

कामातन्िमनका क्रभभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरु य सभाधानका राङ्झग गङ्चयएका प्रमासहरु्



कृङ्जि फजाय ङ्झनभातणका राङ्झग उऩमङ्टक्त साितजङ्झनक जग्गाको सङ्टङ्झनङ्ञितता हङ्टन नसकेको ।



स्थान छनौटको राङ्झग कामतऩाङ्झरकाभा धेयै ऩटक छरपर बइ उऩमङ्टक्त स्थान छनौटको राङ्झग
ऩहर बैयहेको ।

नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका कृङ्जि उऩज फजायहरुको ङ्जिियण् कृङ्जि उऩज फजाय नबएको ।
ङ्जिगतका फितहरुभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण तपत ङ्झनभातण/ङ्जिकास बएका ऩूिातधायहरुको प्रमोगको अिस्था्
ङ्झनभातण नबएको ।
सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण सम्फन्धभा केन्रराई सङ्टझाफ
केन्रफाट ऩाङ्झरका सॊ ग कामतक्रभ सॊ चारनको अिस्थाका फाये भा अनङ्टगभन तथा प्राङ्जिङ्झधक सहमोग हङ्टनऩङ्ट ने ।
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२. फाणगॊगा नगयऩाङ्झरका, फाणगॊगा, कङ्जऩरिस्तङ्टको प्रस्तङ्टती:
नगयऩाङ्झरकाको सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम्
नेऩारको भानङ्ञचत्रभा फाणगॊगा नगयऩाङ्झरकाको बौगोङ्झरक अिङ्ञस्थङ्झत ङ्झनम्नानङ्टसाय छ्



प्रदे श्

रङ्टङ्ञम्फनी



बौगोङ्झरक अिङ्ञस्थङ्झत्

ङ्ञजल्रा्

कङ्जऩरिस्तङ्ट

िडा सङ्खमा्

११

अऺाॊश २७˚ ३४’ २०.७” दे ङ्ञख २७ ˚ ४६’ ५८.६१”
दे शान्तय ८३ ˚ ४’ १.९९” दे ङ्ञख ८३ ˚ १३’ ५३.७४”



ऺेत्रपर्

२३३.६३ िगत ङ्जक.भी.



उचाई्

१०५ दे ङ्ञख ४९५ ङ्झभटयसम्भ



ङ्झसभाना्

उियतपत अघातखाॉची ङ्ञजल्राको ङ्ञशतगॊगा न.ऩा.

ऩङ्ञिभभा कङ्जऩरिस्तङ्टको फङ्टर्द्बङ्टभी न.ऩा. य कङ्जऩरिस्तङ्ट न.ऩा.
ऩूिभ
त ा रूऩन्दे हीको सै नाभैना न.ऩा. य कन्चन गा.ऩा.

दङ्ञऺणभा कङ्जऩरिस्तङ्ट न.ऩा. , भामादे िी गा.ऩा. य शङ्टर्द्ोधन गा.ऩा.



औसत रम्फाई्

ऩूि-त ऩङ्ञिभभा रम्फाई् २२ ङ्जक.भी.



औसत चौडाई्

उिय-दङ्ञऺण चौडाई् १४ ङ्जक.भी.



जरिामङ्ट्

उष्ण

कृङ्जि ऺेत्रको सॊङ्ञऺप्त ङ्जिियण्



कङ्टर जनसखमा् ७५२४२ भङ्जहरा् ४०३०९ ऩङ्टरूि् ३४९३३



जम्भा घयऩङ्चयिाय सॊ खमा्

१५८९४



कूर ऺेत्रपर (हेक्टय):

२३३६८



जम्भा खेतीमोग्म जग्गा (हेक्टय):

१०१५०



जम्भा खेती गङ्चयएको जग्गा (हेक्टय):

९११५



ङ्झसॊङ्ञचत जग्गा (हेक्टय):

३५ प्रङ्झतशत



िनजॊ गरको कङ्टर ऺेत्रपर (हेक्टय):

११६६२.२

अन्म:

कृङ्जिको प्राङ्जिङ्झधक जनशक्ती ङ्जिियण
ङ्झस.नॊ.

ऩद

तह

दयिन्दी

ऩङ्टतॉ

ङ्चयक्त

कयाय

जम्भा

१

कृङ्जि ङ्जिकास अङ्झधकृत

अङ्झधकृतस्तय आठौ

१

१

-

-

१

२

कृङ्जि अङ्झधकृत

अङ्झधकृतस्तय छै ठौ

-

२

-

-

२

३

प्राङ्जिङ्झधक सहामक

सहामकस्तय ऩाचौ

२

-

-

-

१

४

नामि प्रङ्जिङ्झधक सहामक

सहामकस्तय चौथो

१

२

-

२

२

४

६

-

जम्भा
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६

भङ्टखम भङ्टखम िारी तथा उत्ऩादन (आ.ि.२०७६/०७७)
ङ्झस.नॊ.

िारी

ऺेत्रपर (हे.)

उत्ऩादन(भे.टन.)

१

धान

९११५

४३७५२

२

गहङ्ट

४६८०

१७२९३

३

भकै

३८०

११०९

४

तोयी

१७५०

२०२७

५

भङ्टसयङ्ट ो

९८५

१८११

६

तयकायी

१४५०

१७४००

कृिक सभूह तथा कृङ्जि पभतहरुको ङ्जिियण
िडा

कृिक सभूह

कृङ्जि पभतहरुको

परपङ्टर तथा

तयकायी

१

११

७

४

१

२

६

१

४

३

२३

६

४

२३

८

९

१७

५

१२

२

२

४

६

१३

३

२

१ च्माउ

६

७

५

४

४

१ च्माउ

९

८

२४

७

३

१

९

२७

६

२

१

१०

१५

५

२

२

९

११

४६

१४

५

१

२०

जम्भा

२०५

६३

३७

६

नॊ.

सॊखमा

सॊखमा

सब्जी ऩसर

पभतहरु

अन्म

जम्भा
१२
५
६
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११
१ च्माउ

३

१०

१०९

अनङ्टदानको यासामङ्झनक भर ङ्झफक्री ङ्जितयणको राङ्झग छनौट बएका सहकायी तथा ङ्झसपाङ्चयस गङ्चयएको भरको ऩङ्चयभाण
ङ्झस.
नॊ.
१

२
३
४
५

६

७
८
९

१०

११
१२

१३

१४

सहकायीको नाभ
श्री फाणगॊगा भौयी
ऩारन तथा भह

उत्ऩादन कृ. स.ङ्झर.
श्री सङ्टऩादे उयारी
स.स. री

श्री गगौङ्झरमा

गौतयीमा स.स.री
श्री कानङ्टङ कृ.स.स.
री

भमङ्टय कृङ्जि तथा ऩशङ्ट
स.स. ङ्झर

श्री कभे श्वय कृङ्जि
स.स.ङ्झर

श्री जनभैत्री कृ स.
स. ङ्झर

ङ्ट ी
श्री जनसेिा फहङ्टभख
स. स. ङ्झर

श्री रोकङ्जप्रम
स.स.ङ्झर

श्री ङ्झछभेकी स.स.
ङ्झर

श्री ङ्छदव्मज्मोती फहङ्ट
स.स.ङ्झर

श्री भधौङ्झरमा कृ
स.स. ङ्झर

श्री कृङ्जि तथा ऩशङ्ट

ङ्झफकास फहङ्ट सहकायी
स. ङ्झर

श्री सभािेसी कृ
स.स. ङ्झर

िडा
नॊ.

तोङ्जकएको ऺेत्र

ङ्झसपाङ्चयस ऩङ्चयभाण

जम्भा

मङ्टयीमा

ङ्झड.ए. ऩी

ऩोटास

च ङ्टन

क्िीन्टर

१

िडा न.१ को सिै

८०

५५

९

१

१४५

२

िडा न.२ को सिै

११०

८५

६

२

२०३

५७

५०

८

१

११६

६७

६०

८

२

१३७

५८

५०

८

३

११९

५७

५०

८

२

११७

५७

५०

८

२

११७

१०३

८०

८

१२

१८

४

१

३५

६२

४८

८

१

११९

७२

४६

८

४

१३०

१२

१५

४

३

३४

१४०

१२८

१४

४

२८६

७३

६३

१४

२

१५२

३
४

४

४

४
४
५

५

५
५

६

६

िडा नॊ. ३ को

गगौङ्झरमा / ङ्झतरकहाना
िडा न ३ को सीउटी

कभतहना चम्कीऩङ्टय य ठाटी
िडा न ३ को झङ्टगा
बक्तौरी याजाऩानी

धनकौरी य ििनी
िडा न ४ को

ङ्झसङ्जर्द्ऩङ्टय दयखास्त य
हङ्चयहयऩङ्टय

िडा न ४ को

ठकङ्टयाऩङ्टय य चाय न. ऺेत्र
िडा न ४ को डङ्टगहिा
गजेहडा य झङ्टगा
िडा न ५ को

भटे यीमा य ङ्झसभरखोय
िडा न ५

को ओउयहीमा य
कोऩिा

िडा न ५ को

प्रङ्झतडाडा य झण्डा
िडा न ५ को भधौरी
रौयी फगीमा खङ्टटेनी
िडा न ६ को

भनोहयाऩङ्टय रक्ष्भणघाट
गणेशऩङ्टय य अभौरी

िडा न ६को बगराऩङ्टय

फनकसीमा िैदौरी ङ्झतन
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१९१

ङ्झस.
नॊ.

िडा

सहकायीको नाभ

तोङ्जकएको ऺेत्र

नॊ.

ङ्झसपाङ्चयस ऩङ्चयभाण

जम्भा

मङ्टयीमा

ङ्झड.ए. ऩी

ऩोटास

च ङ्टन

क्िीन्टर

४०

२२

५

१

६८

घेयिा य सङ्टठौङ्झर
१५
१६
१७
१८
१९

२०

२०

श्री जनसेिा कृङ्जि

सहकायी स. स.ङ्झर
श्री कृङ्जि फहङ्ट. स.स.
ङ्झर

श्री साना ङ्जकसान
सहकायी स. ङ्झर

श्री ऩटना कृङ्जि स. सॊ .ङ्झर

७

िडा न ७ को सिै

८

िडा न ८ सिै

१५०

१८५

३८

४

३७७

९

िडा न ९ को सिै

१७५

१८०

२४

७

३८६

िडा न १० को सिै

१५८

५०

१५

३

२२६

९६

१०५

१३

३

२१७

१००

९०

१३

४

२०७

९५

९०

१२

१७७४

१५२०

२३५

१०

श्री फयिा कृङ्जि स.

११

सॊ . ङ्झर

श्री साना ङ्जकसान

११

कृ. स. सॊ . ङ्झर

श्री अङ्झबमान कृङ्जि

११

स. सॊ . ङ्झर

िडा न ११ को

ऩदभऩङ्टय चेतीमा ङ्ञचतय

ऩङ्टयिा हथौसा य ियिा
िडा न ११ को

ओदायी दे उिाऩाय भैयी
य भैनहया

िडा न ११ को

बङ्झडहिा बडसडिा य
घयबङ्टङ्छदमा

जम्भा

१९७
५०

३५७९

कृङ्जि तपतको ङ्जिङ्ञिम प्रगङ्झत ङ्जिियण
कूर फजेट यकभ रु.

हारसम्भ बएको खचत रु.

प्रगङ्झत प्रङ्झतशत

५,८५,४३,०००

३२,१९,०००

०५.४९

सहकायी ङ्जिियण (६७ िटा नगयऩाङ्झरका कामतऺत्र
े ङ्झबत्र बएका य ५ िटा प्रदे श कामतऺत्र
े बएका)
ङ्झस.नॊ.

सहकायीको प्रकाय

जम्भा सॊखमा

कैङ्जपमत

१

फचत तथा ऋण सहकायी

१३

२

कृङ्जि सहकायी

३९

३

फहङ्टउद्देश्मीम सहकायी

५

४

दङ्टग्ध सहकायी

४

२ ङ्झनस्कृम

५

उऩबोक्ता सहकायी

४

२ ङ्झनस्कृम

६

भौयी ऩारन तथा उत्ऩादक

१

७

अन्म

१
9

५ ङ्झनङ्ञष्क्रम

ङ्झस.नॊ.
८

सहकायीको प्रकाय

जम्भा सॊखमा

प्रदे श कामतऺेत्र बएका

कैङ्जपमत

५

जम्भा

७२

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बई यहेको कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.फ.को कामतक्रभहरु

(फजेट रु हजायभा)

क्र.सॊ . कामतक्रभ/ङ्जक्रमाकराऩ

फजेट

क

शसतत अनङ्टदान सॊ घ

१

कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रभ

३००

२

कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩॊऺी सम्फङ्ञन्ध तथमाॊक अध्मािङ्झधक कामतक्रभ

१००

३

४

५

६

७

याङ्जष्डम य स्थाङ्झनम भहत्िका खद्य तथा ऩोिण सङ्टयऺाभा टे िा
ऩङ्टमातउने िारी िस्तङ्टको साना ब्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन
केन्र (ऩकेट) ङ्जिकास कामतक्रभ सॊ चारन

प्राॊगाङ्चयक खेती प्रिदतन कामतक्रभ(प्राॊगाङ्चयक खेती सॊ फङ्ञन्ध सॊ घ
सस्थाहरुको सहकामतभ)

परपूर दशक अन्तयगत स्थाङ्झनम तहभा आऩ ङ्जिरुिा योऩण
अङ्झबमान कामतक्रभ (५० प्रङ्झतशत अनङ्टदान)

धान उत्ऩादन प्रिद्यतन कामतक्रभ (िारी ङ्जिसकास कामतक्रभ)
DPR तमाय बए अनङ्टसाय िातियङ्ञणम प्रबाि भूल्माॊकन सङ्जहत
कृङ्जि उऩज िजाय ङ्झनभातण
जम्भा - क
शसतत अनङ्टदान प्रदे श

१

साना कृङ्जि औजाय तथा मन्त्र उऩकयणभा अनङ्टदान

२
३

२०००

१५००

१०००

५०००

३००००
३९९००

ख

कोङ्झबड प्रबाङ्जित बै गाउ पकेका कृिकहरुराइ उत्ऩादन
साभाग्रीभा अनङ्टदान

एक स्थाङ्झनम तह एक उत्ऩादन कामतक्रभ

१७५०
२०००
१७००
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कैङ्जपमत

थऩ १३१८ उङ्ङत
िीउ अनङ्टदान

क्र.सॊ . कामतक्रभ/ङ्जक्रमाकराऩ
४

फजेट

कामतक्रभ कामातन्िमनका राङ्झग कृङ्जि/ऩशङ्टऩॊऺी अङ्झधकृत
(स्नातक उङ्झतणत) जनशङ्ञक्त सेिा कयाय
जम्भा - ख

४००
५८५०

क य ख को कङ्टर जम्भा

४५७५०

कृङ्जि फजायको भास्टय प्रान

11

कैङ्जपमत

आ.ि.०७७।७८ भा कामतक्रभ कामातन्िमनको अिस्था


नगयऩाङ्झरकाको िडन नॊ. ३ य ११ को ङ्झसभाना हथौसाभा कृङ्जि उऩज फजाय ऩङ्टिातधाय ङ्झनभातणको
राङ्झग टे ण्डय प्रकृमा ऩङ्टया बै ङ्झनभातण कामत बैयहेको ।



ङ्झनभातणको क्रभभा ङ्झनभातण स्थरभा यहेका रुख कटान तथा सयसपाइ य िाउण्डयीिार तथा होर
सेर भाकेट ङ्झनभातण कामत बैयहेको ।



बङ्टक्तानी ङ्छदने कामत नबएको ।



टे ण्डय प्रकृमाफाट फचत बएको यकभफाट थऩ एक िटा होरसेर भाकेट बिन ङ्झनभातण कामतको
राङ्झग ऩङ्टन टे ण्डय गने कामतको तमायी बैयहेको ।



कामातन्िमनको क्रभभा खासै सभस्मा नयहेको ।



गत आ.ि.भा अनङ्टदान यकभफाट ङ्झनभातण बएका कोऩिा य फैङ्चयमाका दङ्टफै ठाउका
सॊ चारनभा यहेको ।

स्टर

साप्ताङ्जहक कृङ्जि हाट फजाय ङ्जिियण
ङ्झस.नॊ.

िडा
नॊ.

िजाय राग्ने
स्थान

भङ्टखम भङ्टखम कृङ्जि उऩज

िाय

१

१

फैङ्चयमा

सङ्झनिाय

२

२

ङ्जऩऩया

आइतिाय

३

४

गजेहडा/फङ्टॊची

ङ्झफङ्जहिाय य
भॊ गरिाय

फङ्टधिाय

तयकायी/परपूर/िीउ
ङ्जिजन

,,

तपतको रु.४० राख

,,

तयकायी/परपूर/िीउ
ङ्जिजन

तयकायी/परपूर/िीउ

५

कोऩिा

५

७

भोङ्झतऩङ्टय/फनगाइ

६

९

बरिाड

सोभिाय

,,

,,

७

१०

भेचकङ्टयी

सोभिाय

,,

,,

८

११

ओदायी

फङ्टधिाय

,,

,,

आइतिाय

गत आ.ि.भा शसतत

अनङ्टदान उऩरब्ध बएको

४

शङ्टक्रिाय य

फकैङ्जपमत

ङ्जिजन

तपतको रु.५० राख

अनङ्टदान उऩरब्ध बएको

तयकायी/परपूर/िीउ
ङ्जिजन

12

गत आ.ि.भा शसतत

कृङ्जि उऩज िजाय स्थर ङ्झनभातण कामतका केही झरकहरु

13

३. फायफङ्छदतमा नगयऩाङ्झरका, जमनगय, फङ्छदतमाको प्रस्तङ्टती:
नगयऩाङ्झरकाको सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम्
नेऩारको रङ्टङ्ञम्फनी प्रदे श अन्तयगत फङ्छदतमा ङ्ञजल्राभा ऩने फायफङ्छदतमा नगयऩाङ्झरका बौगोङ्झरक ङ्जहसाफरे
२८° २६′ दे ङ्ञख २८° ३६′ उियी अऺाॊश य ८१° ३०′ दे ङ्ञख ८१° ५०′ सम्भ ऩूिॉ दे शान्तय सम्भ
पैङ्झरएको य सभङ्टन्र सतहफाट १७५ ङ्झभटय उचाइभा अिङ्ञस्थत यहेको छ ।मस नगयऩाङ्झरकाको
ऺेत्रपर २२६।०९ िगत ङ्जकरो ङ्झभटय यहेको छ। फायफङ्छदतमा नगयऩाङ्झरकाराइ ङ्जि स २०७३ सार
पागङ्टन २६ गते साङ्जिकका फङ्झनमाबाय ऩदनाहा भगयगाडी य धधिाय गा ङ्जि स हरु सभािेश गयी ११
िटा िडा सङ्जहतको फायफङ्छदतमा नगयऩाङ्झरका घोिणा गयीएको हो ।
कङ्टर जनसॊ खमा = ६८०१२, ऩङ्टरुि सॊ खमा = ३२६७३, भङ्जहरा सॊ खमा = ३५३३९
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कृङ्जि ऺेत्रको सॊङ्ञऺप्त ङ्जिियण
मस नगयऩाङ्झरकाको ९० प्रङ्झतशत बन्दा फढी जनसॊ खमाको भङ्टखम ऩेशा कृङ्जि यहेको य मस ऩाङ्झरकाको कङ्टर
ऺेत्रपरको ४२ प्रङ्झतशत ऺेत्रपर कृङ्जि मोग्म यहेको छ ।
फायफङ्छदतमा नगयऩाङ्झरकाभा रगाइएको फारीहरुको ङ्जिियण
क्र.सॊ .

फारीको नाभ

रगाएको ऺेत्रपर (हे.)

१

धान

१०१९०

२

ङ्जहउॉदे भकै

५९०

३

फसन्ते भकै

२४०

४

फिे भकै

३५०

५

गहङ्टॉ

२०३८.०८

६

तोयी

४६४.१३

७

ङ्झतर

४.५०

८

सस्मू त

१०.२७

९

भसङ्टयो

२६१.१७

१०

चना

५.७९

११

अयहय

१२

भास

१३

केयाउ

१५७.९६

१४

आरङ्ट

३०८.६२

१५

यतकायी

१८२.७१

१६

च्माउ (डल्रा)

१५०००

१७

परपूर

३९.०५

६२
१४.४०
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मस ऩाङ्झरकाभा हार सम्भ दतात एिभ् सॊचारनभा यहेका कृिक सभङ्टह तथा सहकायीहरुको ङ्जिियण
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कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञक्त ङ्जिियण्
क्र सॊ

नाभ थय

ऩद

सेिा / सभङ्टह

कैङ्जपमत

१

झरक याज खड्का

प्रा स

फागिानी

२

याजेश िरी

ना प्रा स

फारी सॊ यऺण

३

भभता खत्री

ना प्रा स

कयाय

OVOT

४

भाधङ्टयी थाऩा

ना प्रा स

कयाय

OVOT

५

जगत याभ थारु

का स

सा प्र

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण अन्तयगत सॊचाङ्झरत कामतक्रभहरू
सॊ घीम सयकाय तपत
क्र स

कामतक्रभको नाभ

फजेट रु हजायभा

१

कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रभ

३००

२

कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩॊऺी सम्फङ्ञन्ध तथमाॊक अध्मािङ्झधक कामतक्रभ

१००

३

धान उत्ऩादन प्रिर्द्तन कामतक्रभ

३०००

४

ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रभ

२०००

५

कृङ्जि सहकायी सॊ स्था भापतत ऩदनाहाभा धान प्रसोधन उद्योग स्थाऩना

५०००
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प्रदे श सयकाय तपत
क्र स

कामतक्रभको नाभ

फजेट रु हजायभा

कामतक्रभ कामातन्िमनका रागी कृङ्जि / ऩशङ्टऩॊऺी अङ्झधकृत जनशङ्ञक्त

१

सेिा कयाय

कोङ्झबड प्रबाङ्जित बइ गाउॉ पकेका कृिकहरुराइ उत्ऩादन साभाग्री

२

अनङ्टदान

साना कृङ्जि मन्त्र उऩकयण अनङ्टदान

३

४००
२०००
१७५०

कामतक्रभ कामातन्िमनको अिस्था


ङ्ट ी सहकायी सॊ स्था ङ्झर राइत
श्री साना ङ्जकसान कृङ्जि सहकायी सॊ स्था ङ्झर य श्री फङ्टढान कृिक फहङ्टभख
ङ्झभङ्झत २०७७।११।१९ ङ्जिङ्झधित रुऩभा भजत गयी कामतक्रभ कामातन्िमन प्रङ्जक्रमा अगाडी
फढाइतएको



ङ्ट ी सहकायी सॊ स्था ङ्झर फायफङ्छदतमा ५ फनघङ्टस्रीको कङ्चयफ ५ कठ्ठा
साङ्जिकको फङ्टढान कृिक फहङ्टभख
जग्गा उद्योग स्थाऩनाका राङ्झग सहभती बएको ।

कामतक्रभ कामातन्िमनका क्रभभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरु


स्िीकृत दयफङ्ञन्द अनङ्टरुऩ कभतचायीको अबाि ।



कामतक्रभ कामातन्िमनका राङ्झग सो सम्फङ्ञन्ध ङ्जिऻ नहङ्टदा कसयी कामत अगाडी फढाउने बङ्ङे ङ्जििमभा
अन्मौरता ।



एकर सहकायी सॊ ग ऩमातप्त ऩङ्टजीको अबाि ।

नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका कृङ्जि उऩज फजायहरुको ङ्जिियण
क्र सॊ

फजायको नाभ

ठे गाना

१

शङ्झनफजाय साप्ताङ्जहक हाट फजाय

फायफङ्छदतमा १ जोङ्झधऩङ्टय

२

जोगीगाउॉ साप्ताङ्जहक हाट फजाय

फायफङ्छदतमा २ जोङ्झगगाउॉ

३

ऩदनाहा फजाय

फायफङ्छदतमा ४ ऩदनाहा

४

शाङ्ञन्त हाट फजाय तथा सॊ करन केन्र

फायफङ्छदतमा ४ यानीऩङ्टय

५

ऩशङ्टऩती हाट फजाय

फायफङ्छदतमा ५ जब्दहिा

६

सदाङ्ञशि हाट फजाय तथा तयकायी सॊ करन केन्र

फायफङ्छदतमा ६ जमनगय

७

जमनगय फजाय

फायफङ्छदतमा ६ जमनगय

८

५ नॊम्फय साप्ताहीक हाट फजाय

फायफङ्छदतमा ७ यम्भाऩङ्टय
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क्र सॊ

फजायको नाभ

ठे गाना

औ ॊयी फजाय

फायफङ्छदतमा ८ औ ॊयी

१०

कतङ्झनम
त ा फजाय

फायफङ्छदतमा ९ कतङ्झनम
त ा

११

बादा फजाय तयकायी सॊ करन केन्र

फायफङ्छदतमा ९ कतङ्झनम
त ा

१२

फैङ्छद फजाय

फायफङ्छदतमा १० फैदी चोक

१३

फैदी साप्ताङ्जहक हाट फजाय

फायफङ्छदतमा १० फैदीडाॉडा

१४

ङ्जिजमनगय साप्ताङ्जहक हाट फजाय

फायफङ्छदतमा ११ ङ्जिजमनगय

९

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण/ङ्जिकास सम्फन्धभा केन्रराई सङ्टझाि


ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण गङ्चयएको फजेट तथा कामतक्रभका फाये भा ङ्जिऻ सङ्जहतको ङ्जटभफाट स्थानीम
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झध तथा सम्फङ्ञन्धत कभतचायीहरु राइ सो कामतक्रभ सम्फङ्ञन्ध अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण गङ्चय
कामतक्रभ कामातन्िमनराइत सहज फनाउने ।



सम्बि बए सम्भ कभतचायी व्मिस्थाऩनका राङ्झग सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम सॊ ग ऩहर गङ्चयदने ।

२०७८/०७९को राङ्झग आिश्मक कामतक्रभ तथा फजेटको ङ्जिियण
क्र
स

१
२

३

४

कामतक्रभको नाभ
कष्टभ हामङ्चयङ सेन्टय स्थाऩना
शङ्झनफजाय साप्ताङ्जहक हाट फजाय
फायफङ्छदतमा १ भा टहयो ङ्झनभातण
सदाङ्ञशि साप्ताङ्जहक हाट फजाय
तथा तयकायी सॊ करन केन्र

फायफङ्छदतमा ६ भा टहयो ङ्झनभातण

केन्रको
रागानी

स्थानीम

कृङ्जि सहकायी तथा

रगानी

रगानी

तहको

राबग्राहीको

२५ राख

-

२५ राख

१५ राख

१५ राख

-

१५ राख

१५ राख

-

फायफङ्छदतमा िडा नॊम्फय ९

कैङ्जपमत

-

खै येनीभा ङ्झडऩ ट्ङ्टफेर जडान

४. फदतघाट नगयऩाङ्झरकाको कामातरम, फदतघाट, निरऩयासीको प्रस्तङ्टती्
नगयऩाङ्झरकाको सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम्
स्थानीम स्िामि शासन ऐन, २०५५ को दपा ८० भा बएको व्मिस्था फभोङ्ञजभ साङ्जिक भाकय य

ऩञ्चनगय गा.ङ्जि.स. राई एङ्जककयण गङ्चय नेऩार सयकायफाट ङ्झभङ्झत २०७१ सार फैशाख २५ गतेको
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ङ्झनणतमफाट मस फदतघाट नगयऩाङ्झरकाको गठन गङ्चयएको ङ्झथमो बने याज्मको सॊ घीम ऩङ्टनस
त ॊ यचना ऩिात

ङ्झछभेकभा यहेका दाउङ्ङे दे िी य जहदा गा.ङ्जि.स. साथै धङ्टयकोट य जभङ्टङ्झनमा गा.ङ्जि.स. का दङ्टई दङ्टई िटा

िडाहरूराई एकीकृत गयी नेऩार सयकायफाट ङ्झभङ्झत २०७३/११/२८ गतेका ङ्छदन मस फदतघाट
नगयऩाङ्झरकाको

ऩङ्टनस
त ॊ यचना

गङ्चयएको

ङ्झथमो

।

स्थाङ्झनम

नेतत्ृ िको

ङ्जिकास

गदै

स्थाङ्झनम

शासन

ऩर्द्तीराई सङ्टदृढ गयी स्थाङ्झनम तहभा ङ्जिद्यामकी, कामतकायीणी य न्माङ्जमक अभ्मासराई सॊ स्थागत गनत स्थाङ्झनम
सयकायको रूऩभा फदतघाट नगयऩाङ्झरकाको स्थाऩना बएको छ ।
बौगोङ्झरक अिङ्ञस्थत्
ङ्झसभाना्
ऩूि्त ङ्जिनमी ङ्झत्रिेणी गाॉउऩाङ्झरका
ऩङ्ञिभ् सङ्टनिर नगयऩाङ्झरका य सयािर गाॉउऩाङ्झरका
उिय् ङ्जिनमी ङ्झत्रिेणी गाॉउऩाङ्झरका
दङ्ञऺण् प्रताऩऩङ्टय य सयािर गाॉउऩाङ्झरका
याजनैङ्झतक तथा प्रशासङ्झनक ङ्जिबाजन
रङ्टङ्ञम्फनी प्रदे श ङ्ञजल्रा् निरऩयासी (फदतघाट-सङ्टस्ता ऩङ्ञिभ)
िडा सॊ खमा् १६ िटा उचाई: ५६१ ङ्झभटय सभङ्टन्र सतहफाट जनसॊ खमा् ६१४७२
ऺेत्रपर् १६२.०१ हािाऩानी् उष्ण तथा सभङ्ञशतोष्ण घयधङ्टयी् १२०७८ जनघनत्ि् ७१६.१५
कृङ्जि ऺेत्रको सॊङ्ञऺप्त ङ्जिियण


धान्

२१०० भे.टन



भकै्

९००००० के.जी



गहू ्

१९२५००० के.जी



दरहन्

७५ भे.टन



तयकायी्

१५० क्िीन्टर



प्रङ्झत हेक्टय्

३.५ भे.टन



दू ध्

२३५०० ङ्झरटय प्रङ्झत ङ्छदन



अण्डा्

३०००० गोटा प्रङ्झत ङ्छदन

कृङ्जिको प्राङ्जिङ्झधक जनशक्ती ङ्जिियण
१. अङ्झधकृतस्तय छौठौं

मूियाज रम्सार

(ङ्झफ.एस.सी. एजी.)

स्थामी

२. सहामकस्तय ऩाचौं

भोङ्झनका ङ्झसॊह

(ङ्झफ.एस.सी. एजी.)

कयाय

३. सहामकस्तय चौथौं

खू भाकान्त न्मौऩाने

(जे.टी.ए.)

कयाय
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ङ्जििीम हस्तान्तयणफाट प्राप्त सशतत अनङ्टदान
ङ्झस.नॊ.

कामतक्रभ

१

भाटो ऩङ्चयऺण कामतक्रभ

२

सहकायी ङ्झसॊचाई साना ङ्झसॊचाई

३

बकायो सङ्टधाय

यकभ रू

राबाङ्ञन्ित

िडा नॊ.

२५

१४

२००

२ िटा सभङ्टह

१३

५००

२५

१०

३००

हजायभा

कैङ्जपमत

सम्ऩङ्ङ ङ्जक्रमाकराऩहरू
फदतघाट नगयऩाङ्झरकाको िडा नॊ १३ को जननगय कृिक सभूहका १२ सदस्म राई कृिकरे प्रङ्झत

च्मापकटय यकभ रु ४००००।- ब्महोने गङ्चय १२ िटा च्मापकटय ४८००००।- भध्मे २४००००।फदतघाट नगयऩाङ्झरका य जननगय कृिक सभूह २४००००।- गङ्चय कामतक्रभ सम्ऩङ्ङ गङ्चयमो ।
1. एक िटा प्राङ्जष्टक टनेर ङ्झनभातणको कङ्टर रागत

रू. ५६६५०।–

o

नगयऩाङ्झरकाफाट अनङ्टदान यकभ

रू. २८०००।–

o

कृिक सभङ्टहफाट रगानी

रू. २८६५०।–

o

जम्भा टनेर ङ्झनभातण सॊ खमा

३५ िटा टनेर

2. एक िटा स्मारो ट्ूििेर ङ्झनभातणको कङ्टर रागत

रू. ९४९३८।–

o

नगयऩाङ्झरकाफाट अनङ्टदान यकभ

रू. ७५०००।–

o

कृिक सभङ्टहफाट रगानी

रू. १९९३८।–

o

जम्भा ट्ूििेर ङ्झनभातण सॊ खमा

१८ िटा ट्ूििेर

3. भौयी गाउॉ स्थाऩनाको राङ्झग फदतघाट नगयऩाङ्झरका िडा नॊ ७ का फेराहानी भौयीऩारन कृिक
सभूहराइ ङ्झनम्नानङ्टसाय भौयी साभाग्री ङ्जितयण


भहभदानी १

थान



भौयीको घाय ८१ थान



आधायचाका फनाउने योरय भेङ्ञशन १ थान



आधायचाका १५ के.जी



सूमभ
त ूखी ङ्झफउ १० के.जी

4. भाटो ऩङ्चयऺण ङ्ञशङ्जिय कामतक्रभ सॊ चारन गङ्चय िडा नॊ १४ भा भाटो सूधायको राङ्झग भङ्ञल्चङ्ग
प्राङ्जष्टक, भर, स्प्रेमय, स्िामर ङ्जकट फक्स ङ्झफतयण ।
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5. साना ङ्झसॊचाई कामतक्रभको राङ्झग िडा नॊ १३ को ङ्छदऩङ्ञशखा कृिक सभूहराई ऩाइऩराइन ङ्झफस्ताय

गनत रू. ३५००००।- य नि एकता कृङ्जि सभूहराई सभयङ्झसिर भोटय ऩप्ऩ खङ्चयद गनत रू.
१५००००।– अनङ्टदान उऩरव्ध गयाई कामतक्रभ सम्ऩङ्ङ गङ्चयमो ।

6. िडा नॊ १० को सॊ सायकोट कृङ्जि सभूहका सदस्म रगामत अन्म ऩशूऩारन कृिकको भाग अनङ्टसाय
बकायो फनाएय बकायो सङ्टधाय कामतक्रभ सम्ऩङ्ङ गङ्चयमो ।

आ.फ. २०७८/७९ काकामतक्रभ तथा फजेट सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत स्थाङ्झनम तहको आिश्मकता
१. कृिक ऩाठशारा

५ राख

२. भाटो ऩङ्चयऺण

५ राख

३. सॊ करन केन्र सॊ चारन

५ राख

४. फगैचा सूदृढीकयण

५ राख

५. कृङ्जि औजाय

५ राख

५. बैयिी गाउॉऩाङ्झरकाको कामातरम, दै रेखको प्रस्तङ्टती
गाउॉऩाङ्झरकाको ऩङ्चयचम्
स्थाङ्झनम सयकाय याज्म शङ्ञक्तको ङ्झफकेन्रीकयण गने व्मिस्था बए अनङ्टरुऩ ङ्ञशऺा, स्िास्थम, कृङ्जि,
ऩमतटन हङ्चयमाङ्झर ङ्जिकास य ऩङ्टिातधाय बैयिीका छ आधाय, मङ्जह भङ्टर नायाराइ आत्भसात गदे दै रेख

ङ्ञजल्राराइ ४ नगयऩाङ्झरका य ७ गाउॉऩाङ्झरका गयी ११ िटा स्थानीम तह गठन बएकोछ ७ िटा

गाउऩाङ्झरका भध्मे बैयिी गाउऩाङ्झरका दै रेख ङ्ञजल्राको ऩञ्चकोशी ऺेत्र बीत्रको भध्म ऺेत्रभा अिङ्ञस्थत
एक सङ्टन्दय य प्राकृङ्झतक स्रोत रे सम्ऩङ्ङ गाउॉऩाङ्झरका हो । मस गाउॉऩाङ्झरकाभा साङ्जिक का ३ िटा
गाउॉ ङ्जिकास सङ्झभत य दङ्टल्रङ्ट नगयऩाङ्झरकाको १ िडा ङ्झभरे य फनेको छ । जनसॊ खमाको अनङ्टऩातको
अनङ्टसाय

७

िटा

िडाभा

ङ्जिबाजन

गयीएको

बैयीकाङ्झरकाथङ्टभभा यहेकोछ । कयीि ८५%

छ

।

मस

गाउॉऩाङ्झरकाको

केन्र

साङ्जिकको

ङ्जहन्दङ्ट धभातिरम्िी को फाहङ्टल्मता यहेको मस

गाउॉऩाङ्झरकाभा भगय, ब्राभण, ऺेत्री, ठकङ्टयी, दङ्झरत, भङ्टस्रीभ सभङ्टदामको फसोफास यहेकोछ । मस

ऺेत्रको प्रङ्ञशर्द् धाभॉक स्थरको रुऩभा यहेको बैयिी भङ्ञन्दयको नाभफाट मस गाउॉऩाङ्झरकाको

नाभाकयण गङ्चयएको हो । सभङ्टन्र सतह दे खी ७६० ङ्झभ. दे खी ३४०० ङ्झभ. सम्भको उचाईभा मो
गाउॉऩाङ्झरका अिङ्ञस्थत यहेको छ । मो ऩाङ्झरका ११०.४३ िगत ङ्जक ङ्झभ ऺेत्रपरभा पैरीएकोछ ।
कृङ्जि ऺेत्रको सॊङ्ञऺप्त ङ्जिियण
बैयिी गाउॉऩाङ्झरका दै रेखको खाद्याङ्ङ फाङ्झरराइ प्रभङ्टख फाङ्झरको रुऩभा खेती गयीन्छ बने अन्म
तयकायी, परपङ्टर, य स्थानीम यै थाने फाङ्झरको ऩङ्झन खेती ऩाती तेहाका कृिकरे गदै आइयहेका छन् ।

मस बैयिी गाॉउऩाङ्झरकाभा ङ्जहभारी य ऩहाड बङ्टबाग यहेकारे ऩानीको प्रच ङ्टय भात्रा धेयै छ ।जसका

कायण ङ्झसॊचाई को सॊ बािना, खेतीको याम्रो उब्जनी हङ्टने दे ङ्ञखन्छ । ङ्झसॊचाई को सॊ बािनाभा ९८७
हेक्टय जङ्झभन, खेङ्झतमोग्म जङ्झभनभा ३५१३ हेक्टय जङ्झभन यहेको छ जस राई अझ फढािा ङ्छदन

सङ्जकने दे ङ्ञखन्छ । अङ्झसॊङ्ञचत जङ्झभन २२४३ हेक्टय ,खेङ्झत गयीएको जङ्झभन ४९१.१ हेक्टय , खेङ्झत
नगयीएको जङ्झभन ३४३.४ हेक्टय यहेको छ ।
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कृङ्जि ऺेत्रको प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञक्त ङ्जिियण


प्रा.स. १ जना



ना.प्रा.स. १ जना



कयाय ५ जना

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बएका कामतक्रभहरु


कृिक दतात व्मफस्थान कामतक्रभ



नमा फहङ्टउद्देश्म नशतयी स्थाऩना कामतक्रभ



यै थाने फाङ्झर प्रिद्र्धन कामतक्रभ



ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रभ



ऩङ्टिातधाय ङ्झनभातण (सॊ करन केन्र, ङ्झफउ बण्डाय घय ङ्झनभातण) कामतक्रभ



रागत सहबागीताभा तयकायी खेती कामतक्रभ(सहकायी सॊ स्था ङ्झर.भापतत)

कङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रभ अन्तगततका ङ्जक्रमाकराऩ तथा फजेट ङ्जिियण


ङ्झफउ बण्डाय घय ङ्झनभातण कामतक्रभ रु २५०००००।



कृङ्जि सॊ करन केन्र ङ्झनभातण फजेट रु. ३००००००। (बैयिी गा.ऩा दै रेखरे रु १ कयोड साझेदायी गये को)

कामातन्िमनका क्रभभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरु


सभमभा ङ्झनणतम नहङ्टन ङ्ट ।



स्थानीम तहफाट फजेटभा साझेदायी कभ हङ्टन ङ्ट ।



भाग फङ्जढ हङ्टन ङ्ट ।

कामातन्िमन हङ्टन नसकेको बए सोको कायण य सभाधानका रागी गङ्चयएका प्रमास तथा सङ्टझाफ


कामातन्िमनको प्रभङ्टख सभस्मा बनेको फैठक नफस्ने फैठक िसीहारे ऩनी ङ्झनणतमभा सभस्मा बएका
फैठक फस्न ऩहर गये को ।



अत्माङ्झधक भाग बएकारे आफश्मकताका आधायभा प्रस्ताफ आब्हान गङ्चय सॊ म्बाब्मताका आधायभा
गये को ।

आ.फ. २०७८/७९ का रागी कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रभ अन्तगतत

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊ चारन हङ्टने कामतक्रभ तथा फजेट सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत स्थाङ्झनम तहको
आिश्मकता


ङ्झसचाईका ऩङ्टिातधाय (ऩोखयी, ङ्झसचाई कङ्टरो आङ्छद)



कृङ्जि मान्त्रीकयण (भेङ्झसनयी साभाग्री)



कृङ्जि फजाय ऩङ्टिातधाय (सॊ करन केन्र हाटफजाय)
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६. चन्रकोट गाउॉऩाङ्झरका, शाङ्ञन्तऩङ्टय, गङ्टल्भीको प्रस्तङ्टती
‘‘हये क ऺेत्रभा सफैको ङ्जक्रमाशीरता, सिर एिभ् सऺभ चन्रकोट, भ्रष्टाचायभा शून्म सहनशीरता ’’
गाउॉऩाङ्झरकाको सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम


ऐङ्झतहाङ्झसक चन्रकोट भङ्ञन्दयको नाभफाट नाभाकयण।



सदयभङ्टकाभ तम्घासफाट ४५ ङ्जक.भी. उियऩूिभ
त ा।



ऺेत्रपर : १०५.७३ िगत ङ्जकरोङ्झभटय।



िडा : ८ िटा
(साङ्जिकका गा.ङ्जि.स.हरु ङ्छदब्रङ्ग
ङ्ट , ङ्जिशङ्टखकत, हयातचौय, शाङ्ञन्तऩङ्टय, ग्िाघा, हये िा, रुऩाकोट, तङ्टयाङ्ग)



जम्भा जनसॊ खमा : २१८२७ (भङ्जहरा : १२४३२ ऩङ्टरुि : ९३९५)



घयधङ्टयी : ५१२१



भङ्टखम फारी :- धान, भकै, गहङ्टॉ, कोदो आङ्छद।

कृङ्जि ऺेत्रको सॊङ्ञऺप्त ङ्जिियण
चन्रकोट गाउॉऩाङ्झरकाको प्रभङ्टख आम आजतन तथा योजगायीको भाध्मभ कृङ्जि व्मिसाम हो।ङ्जिङ्झबङ्ङ
जातजाङ्झतको फसोिास यहेको मस गाउॉऩाङ्झरकाभा आधङ्टङ्झनक तथा ऩयम्ऩयागत कृङ्जि व्मािसाङ्जमक रुऩभा
अगाङ्झड फढाइयहेको ऩाइन्छ।

चन्रकोट गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेको कृङ्जि ऺेत्रको ङ्जिियण


खेतीमोग्म जङ्झभन

-

३०२५.२६ हे.



ङ्झसॉङ्ञचत ऺेत्र

-

६०३.९० हे.



अङ्झसॉङ्ञचत ऺेत्र

-

२४२२.६६ हे.

कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञक्त ङ्जिियण
१. ङ्झगयीयाज खत्री

- प्राङ्झफङ्झधक सहामक (कृङ्जि ङ्जिकाश शाखा)

२. ऩङ्टनभ दभाई

- ना.प्रा.स.

िडा नॊ. ३ हयातचौय

३. सङ्टभन कङ्टिय

- ना.प्रा.स.

िडा नॊ.५ ग्िाघा

४. याङ्झधका ङ्झफ .क.

- ना.प्रा.स.

िडा नॊ.७ रुऩाकोट

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बई यहेको कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.फ २०७७/७८ को
कामतक्रभहरु


कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रभ



कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩॊऺी सम्फन्धी तथमाङ्क अध्मािङ्झधक कामतक्रभ
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याङ्जष्डम य स्थानीम भहत्िका खाद्य तथा ऩोिण सङ्टयऺाभा टे िा ऩङ्टर्माउने फारी िस्तङ्टको साना
व्मिसामीक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) ङ्जिकास कामतक्रभ सॊ चारन



फाख्राको साना व्मािसामीक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) ङ्जिकास कामतक्रभ सॊ चारन



नमाॉ फहङ्टउद्देश्मीम नसतयी स्थाऩना

कङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रभ अन्तगततका ङ्जक्रमाकराऩ तथा फजेट ङ्जिियण


रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि उऩज सॊ करन तथा फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण रु. २०,००,०००।–



चन्रकोट गाउॉऩाङ्झरकाभा आ.फ. २०७७/७८ भा प्रदे श तथा स्थाङ्झनम तहभा सशतत ङ्जिङ्ञिम

हस्तान्तयण भापतत ऩठाईएका कामतक्रभहरुको प्रङ्जिङ्झधक कामत सञ्चारन प्रङ्जक्रमा, ङ्चयऩोङ्जटतङ्ग तथा
तथमाङ्क व्मिस्थाऩन सम्फन्धी भागतदशतन (कृङ्जि तपत) २०७७ फभोङ्ञजभ कामातन्िमन बएको ।
कामतक्रभ कामातन्िमनको अिस्था


कामतऩाङ्झरकारे भजङ्टिा फजाय य शाङ्ञन्तऩङ्टय फजाय गयी दङ्टई स्थानभा कृङ्जि हाट फजाय ङ्जिस्ताय गयी
सञ्चारनभा ल्माउने ङ्झनणतम गयी उक्त कामतको राङ्झग आिश्मक ऩहर गङ्चयएको ।



आ.फ. २०७७/७८ भा प्रदे श तथा स्थाङ्झनम तहभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत ऩठाईएका

कामतक्रभहरुको प्रङ्जिङ्झधक कामत सञ्चारन प्रङ्जक्रमा, ङ्चयऩोङ्जटतङ्ग तथा तथमाङ्क व्मिस्थाऩन सम्फन्धी
भागतदशतन (कृङ्जि तपत) २०७७ फभोङ्ञजभ ऺेत्रपर बएको कृङ्जि हाटफजायको राङ्झग स्थान छनोट
गङ्चयएको।


कामतङ्जिङ्झध फभोङ्ञजभको D.P.R. तमाय गङ्चयएको य उक्त कामतको राङ्झग रु. ४,९७,२००।–(अऺरुऩी
चाय राख सन्तानब्फे हजाय दङ्टई सम भात्र) खचत गङ्चयएको ।



कृङ्जि हाटफजाय सॊ चारनको राङ्झग हारसम्भ शाङ्ञन्तऩङ्टयभा रु. १,४३,२१,३१७.७८ य भजङ्टिाभा रु.
९७,७१,३६६.०२ फयाफयको D.P.R. तमाय गङ्चयएको ।

कामातन्िमनका क्रभभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरु


ऩमातप्त भात्राभा फजेट ङ्जिङ्झनमोजन नहङ्टॉदा प्रबािकायी रुऩभा कामतक्रभ सम्ऩङ्ङ गनत कङ्छठनाइ बएको



कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधकहरुराई सभमभा ताङ्झरभ उऩरब्ध नहङ्टॉदा कामतक्रभ सॊ चारनभा अन्मौरता उत्ऩङ्ङ
बएको य सभमभा कामत सम्ऩङ्ङ गनत कङ्छठनाइ बएको ।

चन्रकोट गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका कृङ्जि उऩज फजायहरुको ङ्जिियण
१. शाङ्ञन्तऩङ्टय फजाय् शाङ्ञन्तऩङ्टय फजायभा सॊ चारन हङ्टने कृङ्जि हाट फजायरे गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र यहेका
शाङ्ञन्तऩङ्टय, हये िा, हयातचौय, ङ्जिशङ्टखकत, ङ्झबयखानी, ङ्छदव्रङ्ग
ङ्ट य नङ्ञजकै यहेको फये ङ्ग गाउॉऩाङ्झरकाका ङ्जिङ्झबङ्ङ
स्थानभा उत्ऩाङ्छदत कृङ्जि साभाग्रीहरुको ङ्झफक्री ङ्जितयण कामत गनतको राङ्झग सहमोग ऩङ्टर्माउनेछ ।
२. भजङ्टिा फजाय् भजङ्टिा फजायभा सॊ चारन गनत राङ्झगएको कृङ्जि हाट फजायरे गाउॉऩाङ्झरकाङ्झबत्र यहेका
भजङ्टिा, रुऩाकोटका सोता, दभङ्टका, गङ्टल्भी दयिाय गाउॉऩाङ्झरका, भङ्टङ्झसकोट गाउॉऩाङ्झरका, सत्मिती
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गाउॉऩाङ्झरकाका ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थानभा उत्ऩाङ्छदत कृङ्जि साभाग्रीहरुको ङ्झफक्री ङ्जितयण कामत गनतको राङ्झग
सहमोग ऩङ्टर्माउनेछ
ङ्जिगतका फितहरुभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण तपत ङ्झनभातण/ङ्जिकास बएका ऩूिातधायहरुको प्रमोगको अिस्था
मस चन्रकोट गाउॉऩाङ्झरकाभा ङ्जिगतका िितहरुभा स्थाऩना बएका कृङ्जि सॊ करन केन्रभा ऩाङ्झरका ङ्झबत्रका
ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थानभा उत्ऩादन बएका कृङ्जि साभाग्रीहरुको सॊ करन गयी स्थानीम तथा फाह्य फजायभा ङ्झनमातत गने
कामतभा कृिकहरुराई सहामता प्रदान गङ्चयदै आएको छ।
सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण सम्फन्धभा केन्रराई सङ्टझाफ


कृङ्जि ऺेत्रको ङ्जिकास य ङ्जिस्तायको राङ्झग थऩ फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गनङ्टऩ
त ने ।



फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गदात सम्फङ्ञन्धत स्थानीम तहसॉग सहकामत गनङ्टऩ
त ने ।



ऺभता अङ्झबिृङ्जर्द् गनतको राङ्झग कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधकहरुराई सभम-सभमभा ङ्जिङ्झबङ्ङ ताङ्झरभहरु प्रदान
गनङ्टऩ
त ने ।



कङ्टनैऩङ्झन कामतक्रभ सॊ चारन गनतको राङ्झग ऩमातप्त भात्राभा फजेट ङ्जिङ्झनमोजन गनङ्टऩ
त ने ।

७. धनगढी उऩ-भहानगयऩाङ्झरका, कैरारीको प्रस्तङ्टतीकयण
धनगढी उऩ-भहानगयऩाङ्झरकाको सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम्

जनसॊ खमा : १४७७४१ (२०६८ को जनगणना)



कङ्टर ऺेत्रपर : २७१.७५ फ.ङ्जक.ङ्झभ.



फनजॊ गर ऺेत्र : ७८२९.२ हे.(२८%)



खेतीमोग्म जङ्झभन : १४१८० हे. (५२%)



कृिक सभूह सॊ खमा : ३८७ िटा



कृङ्जि सहकायी सॊ खमा : ४४ िटा
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कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधक जनशक्ती ङ्जिियण


कृङ्जि ङ्जिकास अङ्झधकृत (आठौ)

१



अङ्झधकृत (छै ठौ) / प्रा स (ऩाचौ)

२ (१ ङ्चयक्त)



ना प्रा स (ऩाचौ)

१

सशतत ङ्जििीम हस्तान्तयण भापतत सॊचाङ्झरत चारङ्ट आ.ि. को कामतक्रभ
कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि माङ्ञन्त्रकयण प्रिर्द्तन कामतक्रभ अन्तगततका ङ्जक्रमाकराऩ तथा फजेट ङ्झफियण


रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि उऩज सॊ करन तथा फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण फजेट रु २०,००,०००.००

कामतक्रभ कामातन्िमनको अिस्था


धनगढी उऩभहानगयऩाङ्झरका िडा न १६ बादाभा नगय कामतऩाङ्झरकाफाट स्थान छनोट बै ५ कट्ठा
जग्गा प्राप्त गङ्चय रागत अनङ्टभान तमाय गने कामत बइयहेको



हारसम्भ खचत नबएको

कृङ्जि उऩज फजायहरुको ङ्झफियण


कृङ्जि उऩज हाटफजाय धनगढी १ भा हप्ताभा ३ ङ्छदन



कृङ्जि उऩज फजाय धनगढी २ भा



कृङ्जि उऩज फजाय धनगढी ३ भा



कृङ्जि उऩज थोकफजाय धनगढी ४ भा



कृङ्जि उऩज हाटफजाय धनगढी १२ भा हप्ताभा १ ङ्छदन



कृङ्जि उऩज हाटफजाय धनगढी १८ भा हप्ताभा १ ङ्छदन ऩशङ्ट य २ ङ्छदन कृङ्जि

आगाभी फितका राङ्झग प्रस्ताि


कृङ्जि उऩज हाटफजाय धनगढी १२ भा टहया, चऩॉ / खानेऩानीको राङ्झग रु २५ राख



कृङ्जि उऩज हाटफजाय धनगढी १८ भा सॊ करन गोदाभ ङ्झनभातणका राङ्झग रु २५ राख



फजायहरुराई क्रेट, तयाजङ्ट य पङ्झनच
त य ङ्जितयण गनत रु १० राख



फजाय अध्ममन भ्रभण १ को रु १० राख
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उऩ-भहानगयऩङ्झरका ङ्झबत्र यहेका केही कृङ्जि उऩज फजायहरुको झरक
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८. धङ्टकोट गाउॉऩाङ्झरका, गङ्टल्भीको प्रस्तङ्टती
गाउॉऩाङ्झरकाको ऩङ्चयचम य बौगोङ्झरक अिङ्ञस्थङ्झत


प्रदे स नॊ ५ गङ्टल्भी ङ्ञजल्राभा अिङ्ञस्थत धकोट गाउॉऩाङ्झरका ङ्ञजल्राको तत्काङ्झरन ७ ओटा
गा.ङ्जि.स.हरु सभेङ्जट नेऩार याज्मको ङ्झनणतम अनङ्टसाय ङ्झभङ्झत २०७३ पागङ्टन २७ गते स्थाऩना
बएको हो ।



८६.३२ िगत ङ्जक.ङ्झभ. ऺेत्रपर यहेको मस गाउॉऩाङ्झरकाको जनसॊ खमा २२४५४ यहेको छ



ङ्ट ा नगयऩाङ्झरका, ऩङ्ञिभभा भदाने गाउॉऩाङ्झरका, उियभा ईश्भा य
गाउॉऩाङ्झरकाको ऩूिभ
त ा ये सङ्ग
भाङ्झरका गाउॉऩाङ्झरका तथा दङ्ञऺणभा अघातखाॉची ङ्ञजल्राको भारायानी गाउॉऩाङ्झरका यहेका
छन् ।



कृङ्जिको प्रच ङ्टय सम्बािना यहेको धङ्टकोट गाउॉऩाङ्झरका प्रमटकीम ऺेत्रको रुऩभा ङ्झफङ्ञचत्र गङ्टपा

, ऐङ्झतहाङ्झसक धङ्टकोट कोट दयफाय, काङ्झरका भङ्ञन्दय, कङ्टभायी दे फी भङ्ञन्दय, ओखरढङ्ट ङ्गा
घयीथङ्टभ डाॉडा आङ्छदरे ऩङ्चयङ्ञचत यहेको हङ्टदाॉ महाॉ स्थानीम प्रमटन उद्योगको सभेत उङ्ञिकै
सम्बाफना यहेको दे ङ्ञखन्छ ।


धङ्टकोट गाउॉऩाङ्झरकाको धयातङ्झरम स्िरुऩ ऩहाड, फेसी य टायभा ङ्झफबाङ्ञजत यहेको छ ।



ताऩक्रभ गभॉ भौसभभा सयदय २७ ङ्झडग्री दे ङ्ञख ३२ ङ्झडग्री य जाडोभा न्मङ्टनतभ ताऩक्रभ
१० ङ्झडग्री यहने गये को छ ।



सभङ्टर सतह दे ङ्ञख कयीफ १२७५ङ्झभटयको उचाइभा यहेको छ ।

कृङ्जि ऺेत्र को सॊङ्ञऺप्त ङ्जिियण


फाॉझो जग्गा्

२३८८ योऩनी



खयफायी्



खेङ्झत गङ्चयएको् २६००६ योऩनी

१५८०१ योऩनी



भकै २१७२३

जौं २१६८



धान ९८८३

गहॉुङ्ट १८१०



कोदो ३३३०

तोयी १०५४

कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधकको जनशङ्ञक्तको ङ्जिियण


१ जना कृङ्जि अङ्झधकृत (शाखाभा)



३ जना ना.प्रा.स (िडाभा)

सॊ ङ्ञघम सयकाय तपतको कामतक्रभ
१

कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩॊङ्ञऺ सम्फङ्ञन्ध तथमाॊक अध्मािङ्झधक कामतक्रभ

२

कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रभ

३

याङ्जष्डम य स्थाङ्झनम भहत्िका खाद्य तथा ऩोिण सङ्टयऺाभा टे िा ऩङ्टमातउने िारी िस्तङ्टको साना
व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उतऩादन केन्द« (ऩकेट) ङ्जिकास कामतक्रभ सॊ चारन
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४

हार बएका परपङ्टर नसतयी ऺभताको अङ्झबिृङ्छद्व

५

धङ्टकोट गाउॉऩाङ्झरका ७ भा रागत सहबाङ्झगताभा ङ्ञशतबण्डाय ङ्झनभातण

आ.ि. २०७६७७ भा कृङ्जि ङ्जिकास शाखारे गये को प्रगङ्झत ङ्जिियण
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सभस्माहरू


जनशङ्ञक्िको कभी



जनचेतनाको कभी



ङ्ट े कृङ्जिभा जोड नङ्छदनङ्ट
मङ्टिाशङ्ञक्तगाउॉभानहङ्टनर



सफै कामतक्रभको ङ्झनदे ङ्झसका सभमभा उऩरब्ध नहङ्टन ङ्ट

९. दङ्टल्रू नगयऩाङ्झरका नगयकामतऩाङ्झरकाको कामातरम ,दङ्टल्रू, दै रेखको प्रस्तङ्टती



नगयऩाङ्झरकाको सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम



अिङ्ञस्थङ्झत् कणातरी प्रदे श, दै रेख ङ्ञजल्रा



स्थाऩना् २०७१ फैशाख २५ गते घोिणा बइ २०७१ जेठ ५ गते ङ्जिङ्झधित् स्थाऩना बएको,
याज्म ऩङ्टन्सॊ यचनाको क्रभभा २०७३ पागङ्टन २७ गते ऺेत्र ङ्जिस्ताय बएको



ऺेत्रपर् १५६.७७ िगतङ्झभटय



जनसॊ खमा् ४१५४० (जनगणना, २०६८)



घयधङ्टयी सॊ खमा् ८१६४



िडा सॊ खमा् १३
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इङ्झतहास्
फाइसे चौङ्जिसे याज्मकारभा दङ्टल्रू याज्मको याजधानीको रुऩभा चङ्ञचत
त दङ्टल्रू खस याजा नागयाजको
ङ्ञशतकाङ्झरन

याजधानी

यहेको

कङ्टया

ऐङ्झतहाङ्झसक

िणतनहरुभा

उल्रेख

गङ्चयएको

ऩाइन्छ

।

ङ्जिङ्झबङ्ङ

ङ्ञशरारेखहरुभा मस ठाउॉराई दङ्टरब
त प्रदे श, दङ्टरङ्
त ्म नगय बनेय उल्रे ख बएको छ तथाऩी मसको
नाभाकयणको सम्फन्धभा कङ्टनै ठोस प्रभाण नबेङ्जटएताऩङ्झन फारे श्वय ङ्ञशिारम य धङ्टरेश्वय ऩिततको फीचभा

यहेको नागदङ्टरोको नाभका कायण मो ऺेत्रको नाभ दङ्टरो बएको य ऩछी अऩभ्रॊस हङ्टदै दङ्टल्रू यहेको कङ्टया
स्थानीम जनश्रत
ङ्ट ीभा यहेको ऩाइन्छ ।

नेऩार एङ्जककयणको क्रभभा याजा उिभ शाहीका ऩाराभा ङ्जिक्रभ सॊ ित १८४६ काङ्झतक
त
२१ गते

सोभफायका ङ्छदन दङ्टल्रू याज्म नेऩार याज्मको अङ्झधनस्थ बएताऩङ्झन ङ्जि.सॊ . २०१८ सम्भ मो छङ्ट ट्टै याज्मको
रुऩभा यहेकै ङ्झथमो । ततऩित दङ्टल्रू याज्म ङ्जिघठन बएय दै रेख ङ्ञजल्राभा गाङ्झबएको ङ्झथमो ।
दङ्टल्रू नगयऩाङ्झरकाको कृङ्जि ऺेत्रको ङ्जिियण



दङ्टल्रू नगयऩाङ्झरका भध्मऩहाडी बूऺेत्रभा अिङ्ञस्थत यहेको,



कृङ्जिको राङ्झग भध्मभस्तयको भाटो य हािाऩानी यहेको



परपूर खेती (भङ्टखमत् सङ्टन्तरा जात परपूर) को राङ्झग उऩमङ्टक्त यहेको



कङ्टर ऺेत्रपरको कङ्चयि ४० प्रङ्झतशत बूबाग भात्र खेतीमोग्म यहेको य खेङ्झतमोग्म जङ्झभन भध्मे ३२
ॉ ाइ सङ्टङ्जिधा यहेको छ ।
प्रङ्झतशत बूबागभा भात्र ङ्झसच



भङ्टखम फारीको रूऩभा भकै, गहङ्टॉ, धान, कोदो, जौँ, पाऩय



भौसभी तथा फेभौसभी तयकायी, दरहन, तेरहन, भसरा फारीको न्मून भात्राभा व्मिसाङ्जमक
उत्ऩादन हङ्टने गये को ।

कृङ्जि ऺेत्र सॊग सम्फङ्ञन्धत तथमाॊकहरू, ङ्झसॊङ्ञचत ऺेत्रपरको ङ्जिियण
क्र.स.

ङ्जिियण

ऺेत्रपर (हे.भा)

१

सारै बय ङ्झसॊङ्ञचत

१७०

२

भौसभी ङ्झसॊङ्ञचत

२२७१

कूर ङ्झसॊङ्ञचत ऺेत्रपर

२४४१

३

अङ्झसॊङ्ञचत जङ्झभन

३६३६

४

खेङ्झतमोग्म जङ्झभन

७७३०

५

खेङ्झत गयीएको जङ्झभन

६०७७
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कैङ्जपमत

कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधक जनशक्ती ङ्जिियण
क्र स

नाभ थय

ऩद

कामातरम

सम्ऩकत नॊ

१

कृष्णा कङ्टभायी न्मौऩाने

अङ्झधकृत छै ठौं

२

याजन कङ्टभाय ङ्जिष्ट

ना.प्रा स

३

खड्ग कङ्टभायी उऩाध्माम

ना.प्रा.स OVOT

दङ्टल्रू नगयऩाङ्झरका िडा नॊ १०

९८४८२७६७३९

४

ङ्झसजतना कङ्टभायी थाऩा भगय

ना.प्रा.स OVOT

दङ्टल्रू नगयऩाङ्झरका िडा नॊ १३

९८६८०७४९८७

५

कृऩायाभ ढकार

ना.प्रा.स OVOT

दङ्टल्रू नगयऩाङ्झरका िडा नॊ ११

९८६८२६०६३२

दङ्टल्रू नगयऩाङ्झरका कृङ्जि
ङ्जिकास शाखा

दङ्टल्रू नगयऩाङ्झरका कृङ्जि
ङ्जिकास शाखा

९८४४८५९४०१
९८५७०६६९६७

चारङ्ट आ ि २०७७/०७८ को कामतक्रभहरू
सशतत ङ्जििीम हस्तान्तयण भापतत सञ्चारन बइतयहेका कृङ्जि तपतका कामतक्रभहरू
१. प्रधानभन्त्री कृङ्जि आधङ्टङ्झनङ्जककयण ऩङ्चयमोजना अन्तयगत साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रभ
२. कृङ्जि उऩज सॊ करन केन्र (५० प्रङ्झतशत अनङ्टदान)
३. नसतयी ऺभता अङ्झबङ्जिङ्जर्द् (५० प्रङ्झतशत अनङ्टदान)
कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा माङ्ञन्त्रकयण प्रिर्द्तन कामतक्रभ अन्तगततका ङ्जक्रमाकराऩ तथा फजेट
क्र स
१

कामतक्रभ

फजेट

प्रधानभन्त्री कृङ्जि आधङ्टङ्झनङ्जककयण ऩङ्चयमोजना अन्तयगत साना
व्मिसाङ्जमक कृङ्जि ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रभ

कैङ्जपमत

२४ राख

२

कृङ्जि उऩज सॊ करन केन्र ङ्झनभातण

२० राख

साझेदायी

३

नसतयी ऺभता अङ्झबिृर्द्ी कामतक्रभ

३ राख

साझेदायी

४

कृङ्जि सम्फन्धी तथमाॊक अध्मािङ्झधक कामतक्रभ

५० हजाय

५

परपूर दशक अन्तगतत सङ्टन्तरा जात ङ्जिरुिा योऩण अङ्झबमान

२१ राख

६

कृिक दतात कामतक्रभ

१राख ५० हजाय

७

ङ्जिज फृङ्जर्द् अनङ्टदान कामतक्रभ

४ राख ९३ हजाय

साझेदायी

कामातन्िमनको अिस्था
१. प्रधानभन्त्री कृङ्जि आधङ्टङ्झनङ्जककयण ऩङ्चयमोजना अन्तगतत साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रभ

साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रभ सञ्चारनको राङ्झग सूचीकृत हङ्टन साितजङ्झनक
सूचना प्रकाशन बइत कामातन्िमनको क्रभभा यहेको
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२. कृङ्जि उऩज सॊ करन केन्र (५० प्रङ्झतशत अनङ्टदान)
दङ्टल्रू नगयऩाङ्झरकाको चारू आ.ि. २०७७/७८ को िाङ्जिक
त कामतक्रभ अन्तगतत िडा नॊ. ८ को राङ्झग
ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेटफाट रागत साझेदायी गयी िडा नॊ. ८ को ङ्ञजभरडाॉडाभा कृङ्जि उऩज सॊ करन केन्र

बिन तथा ऩूिातधाय ङ्झनभातण गने सम्फन्धभा नगय कामतऩाङ्झरकाफाट ङ्झनणतम बइ उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत गठन
बइ कामातन्िमनको क्रभभा यहेको ।

३. नसतयी ऺभता अङ्झबङ्जिङ्जर्द् (५० प्रङ्झतशत अनङ्टदान)
ऩञ्चकोशी फहङ्टप्राङ्जिङ्झधक ङ्ञशऺारम, दङ्टल्रूसॉग साझेदायी गयी नसतयी व्मिस्थाऩन तथा ङ्जिस्ताय गने
सम्फन्धभा ङ्झनणतम बइ कामातन्िमनको प्रङ्जक्रमाभा यहेको
कामतक्रभ कामातन्िमनको क्रभभा दे खीएका सभस्माहरू


नगयऩाङ्झरकाको आन्तङ्चयक आम न्मून यहेको य प्रदे श तथा सङ्घीम सयकायफाट प्राप्त हङ्टने अनङ्टदानको

अङ्झधकतय ङ्जहस्सा प्रशासङ्झनक खचत तथा ङ्झनमङ्झभत ङ्जिकासका कामतहरूभा खचत हङ्टने बइ कृङ्जि ङ्जिकास
तथा सोसॉग सम्फङ्ञन्धत साझेदायी कामतक्रभको राङ्झग फजेट अबाि बएको ।


सङ्घीम सयकायफाट फजेट ङ्झनकासा ङ्जढरो हङ्टने बइत कामतक्रभ सञ्चारनभा कङ्छठनाइ सृजना हङ्टनेगये को

प्रमास तथा सङ्टझािहरू


सङ्घीम सयकायफाट सभमभै फजेट ङ्झनकासा हङ्टने व्मिस्था गङ्चयनङ्टऩने ।



फजेट तथा कामतक्रभहरू ऩूणत अनङ्टदानभा ङ्छदइनङ्टऩने ।

िाङ्जिक
त कृङ्जि उत्ऩादन सम्फन्धी ङ्जिियण्
आङ्झथक
त िित २०७७/७८

िारी/उत्ऩादन सभूह

ऺेत्रपर (हेक्टय)

उत्ऩादन (भे.टन)

अङ्ङ िारी
–

धान

१६७२

५०६५

–

भकै

३५८५

७२५०

–

कोदो

४२१

४३८

–

गहङ्टॉ

२४०३

४४५०

–

भास, फोडी,ङ्झसभी, भस्माङ, भङ्टसयङ्ट ो, तोयी,

२४९

२१०

४४५

५१५०

८६

९५०

८९३

६५००

ङ्ट ी ....
सूमभ
त ख
तयकायी िारी
–

आरङ्ट, प्माज, काउरी, बन्टा, फन्दा, गोरबेडा,
याभ तोङ्चयमा, साग......

–

अदङ्टिा, फेसाय, रसङ्टन, खङ्टसानॉ

परपूर खेती
–

ॉ , सङ्टन्तरा, नासऩाती, बङ्टईकटहय
केया, आऩ
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आ.ि. २०७६/७७ भा सशतत ङ्जििीम हस्तान्तयण तपत ङ्झनभातण/ङ्जिकास बएका ऩूिातधायहरूको प्रमोगको
अिस्था

ॉ ाइ कामतक्रभ अन्तगतत दङ्टल्रू नगयऩाङ्झरका िडा नॊ. ४ को कृष्णकोट य िडा नॊ. १३
१. साना ङ्झसच
को ङ्जिनामकभा २ िटा ङ्झसॉचाइत ऩोखयी ङ्झनभातण बइत ङ्झसॉचाइ कामतको राङ्झग प्रमोग बइतयहेका

२. बकायो सङ्टधाय कामतक्रभ अन्तगतत िडा नॊ. २ को तङ्चयमा टोरभा भा २३ िटा बकायो ङ्झनभातण
बएका ।

सशतत ङ्जििीम हस्तान्तयण सम्फन्धभा केन्रराइ सङ्टझाि



सङ्घीम सयकायफाट सभमभै फजेट ङ्झनकासा हङ्टने व्मिस्था गङ्चयनङ्टऩने ।
फजेट तथा कामतक्रभहरू ऩूणत अनङ्टदानभा ङ्छदइनङ्टऩने ।

आ.ि. २०७८/७९ का राङ्झग कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मन्त्रीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रभ अन्तगतत सशतत
ङ्जििीम हस्तान्तयण भापतत सञ्चारन हङ्टने कामतक्रभ तथा फजेट सम्फन्धभा दङ्टल्रू नगयऩाङ्झरकाको आिश्मकता


नगयऩाङ्झरकाका १३ िटै िटाभा कृङ्जि उऩज सॊ करन केन्र य शीत बण्डाय केन्र य सेराय/यङ्जष्टक
स्टोयको आिश्मकता यहेको ।





खाद्य गोदाभघय ङ्झनभातण ।

तयकाय/परपूर तथा दाना प्रसोधन केन्र स्थाऩना
फीऊ बण्डाय केन्र

१०. गङ्टयाॉस गाउॉऩाङ्झरकाको कामातरम, दै रेखको प्रस्तीकयण
गाउॉऩाङ्झरकाको सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम
नेऩारको ऩङ्झछल्रो फदङ्झरदो सॊ यचना अनङ्टरुऩ कणातरी प्रदे शभा ऩने दै रेख ङ्ञजल्राको ११ िटा स्थानीम
तह भध्मे गङ्टयाॉस गाउॉऩाङ्झरका ऩङ्झन एक हो ।गङ्टयाॉस गाउॉऩाङ्झरका ङ्ञजल्राको दङ्ञऺण ऺेत्रको यभणीम
स्थानभा अिङ्ञस्थत प्राकृङ्झतक तथा बौङ्झतक ,साॉस्कृङ्झतक श्रोत सम्ऩङ्ङ गाउॉऩाङ्झरका हो ।

दै रेख ङ्ञजल्राको सदयभङ्टकाभ दै रेख फजाय दे खी दङ्ञऺणी ऩङ्टङ्जि त ऺेत्रभा अिङ्ञस्थत साङ्जिकका खडकाफाडा

फयाह सेयी गोगनऩानी ङ्जऩराडी य रारीकाॉडा गयी ६ िटा साङ्जिकका गा ङ्जि स ङ्झभरी गङ्टयाॉस
गाउऩाङ्झरका फनेको छ।मस गाउॉऩाङ्झरकाको अऺाॊश २८° ३०’ ५४” दे ङ्ञख २८° ४४’ १२” उिय सम्भ
य दे शान्तय ८१° १८’ ४३” ऩूि त ८१° ३७’ ०४” ऩूि त सम्भ पैङ्झरएको छ ।
गङ्टयाॉस गाउॉऩाङ्झरकाको ङ्जिबाजन
ङ्झस
नॊ

हारको
िडा नॊ

सभाङ्जहत गाङ्जिस

साङ्जिकका िडा

ऺेत्रपर

घयधङ्टयी
सॊखमा

जनसॊखमा

१

गङ्टयाॉस १

खडकािाडा

४,७,८,९

१७.७५

३३८

२०८७

२

गङ्टयाॉस २

खडकािाडा फयाह

१-३ य ८, ९

१०.३५

४४८

२६९१

३

गङ्टयाॉस ३

खडकािाडा फयाह सेयी

५, ६, ७, ८ य १-५

१३.९७

५०८

३१२५
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ङ्झस

हारको

नॊ

सभाङ्जहत गाङ्जिस

िडा नॊ

साङ्जिकका िडा

घयधङ्टयी

ऺेत्रपर

सॊखमा

जनसॊखमा

४

गङ्टयाॉस ४

फयाह सेयी

१-५ य ६-९

२२.६७

६३१

३८८२

५

गङ्टयाॉस ५

गोगनऩानी

१-९

३०.३७

६९६

३७६९

६

गङ्टयाॉस ६

ङ्जऩराडी

१-९

२२.५५

५६०

३२६६

७

गङ्टयाॉस ७

रारीकाॉडा

५-९

३२.७८

३९९

२४३३

८

गङ्टयाॉस ८

रारीकाॉडा

१-४

१४.३४

३९८

२४७२

१६४.७९

३९७८

२३७२५

जम्भा
गङ्टयाॉस गाउॉऩाङ्झरकाको िततभान बङ्ट-उऩमोग सम्िङ्ञन्ध ङ्जिियण


कङ्टर ऺेत्रपर

२,४९०१६ हे



खेती मोग्म जभीन

५२,२०० हे.



िन जॊ गर

१,७७८५४.७ हे



अन्म जङ्झभन

१८, ९६१.३० हे



खेती गयीएको जभीन

३८२५ हे.



िाझो ङ्झबयऩाखो जभीन

४८३७५



जम्भा ङ्झसॊङ्ञचत जभीन

१०५२

हे.



अङ्झसॊङ्ञचत जभीन

२७७३

हे.

हे.

िडा अनङ्टसाय खेङ्झत मोग्म जङ्झभन य ङ्झसङ्ञञ्चत ऺेत्रपर
िडा

खेङ्झत गयीएको जङ्झभन (हे. )

ङ्झसङ्ञञ्चत जङ्झभन (हे. )

१, २, ३, ४

२११३

६४८

५

९१८

६३

६

५३७

१७६

७ ८

५३६

१६५

जम्भा

३८२५

१०५२
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िारीनारीको अिस्था

k|d'v vfBfGg jfnL

s'n If]qkmn
989
2085
2450
271

s'n pTkfbg-d]=6g=_
3003
3835
3682
282.25

17.5

27.95

कङ्टर ऺेत्रपर हे.

कङ्टर उत्ऩादन (भे.टन)

ङ्जहउदे तयकायी

२७६

३२१५

फिे तयकायी

१५१

१५८६

फेभौसभी तयकायी

११३

१२५८

आरङ्ट फिे

३२३

३६६०

आरङ्ट ङ्जहउदे

११६

१६७५

Wfg
ds}
ux'+
sf]bf]
hf}+
िारीनारीको अिस्था
तयकायी य आरङ्ट

कृङ्जिको प्राङ्जिङ्झधक जनशक्ती ङ्जिियण:
क्र.स.

कामातरमभा कामतयत

कङ्टर कभतचायी सॊखमा

कभतचायीको श्रे णी

कभतचायी सॊखमा

१

या.ऩ.तृ.(प्रा)

1

-

२

या.ऩ.अनॊ.प्र.(प्रा)

2

२

३

या.ऩ.अनॊ.द्वी.(प्रा)

१

-

कङ्टर जम्भा

४

सॊ करन केन्र तथा कृङ्जि उऩज फजायको ङ्जिियण
क्र.

सॊ करन केन्र तथा कृङ्जि

1

u'/f+;]

2
3

स.

कायोिाय

कायोिाय यकभ

;]/L

१८६

४६००

w/d kf]v/f

nfnLsf+8f

१७८

४४५०

a'j}/fv]

uf]ugkfgL

१५५

३८७५

उऩज फजायको नाभ

कभाण्ड
ऺेत्र

भे.ट.
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रु हजायभा

कायोिाय हङ्टने
स्थानहरु

u'/f;], ;'v]{t /
b}n]v,g]kfnu+h
;'v]{t, g]kfnu+h
;'v]{t / b}n]v,
g]kfnu+h

क्र.

सॊ करन केन्र तथा कृङ्जि

4

lhNnfg]

uf]ugkfgL

5

घोडािास

6
7

स.

कायोिाय

कायोिाय यकभ

१२६

३१५०

j/fx

८७

२१७५

;'v]{t / b}n]v,
g]kfnu+h
;'v]{t / b}n]v

ufO{jfGgf

;]/L

२४

६००

;'v]{t / b}n]v

ङ्जऩराडी

ङ्जऩराडी

११३

२८२५

;'v]{t / b}n]v,
g]kfnu+h

उऩज फजायको नाभ

कभाण्ड
ऺेत्र

भे.ट.

रु हजायभा

कायोिाय हङ्टने
स्थानहरु

सभस्माहरु्


सभमभा फजेट ऩास नहङ्टन ङ्ट ।



ङ्झफकास सङ्झभङ्झतको फैठक सभमभा नै नहङ्टन ङ्ट ।



कृङ्जि ङ्जिकास कामतक्रभ कामतन्िमन ङ्झनदे ङ्ञशका स्ऩष्ट नहङ्टन ङ्ट ।



सॊ ङ्ञघम ङ्झनदे ङ्ञशका अनङ्टसाय कामतक्रभहरुको कामतन्िमन हङ्टन नसक्नङ्ट ।



ऩाङ्झरकाको रागत साझेदायी फजेट ङ्जिङ्झनमोजन हङ्टन नसक्नङ्ट ।

सङ्टझाफहरु्


कामतक्रभ कामतन्िमन ङ्झनदे ङ्ञशका स्ऩष्ट हङ्टनऩङ्ट ने ।



ऩङ्टजीगत फजेट सॊ ग सॊ गै केही ऩङ्चयभाणाभा अनङ्टगभन तथा सिायी साधन खयीभा सम्भेत फजेट
ऩठाएको बए अझ उिभ हङ्टने ङ्झथमोङ्जक ।



कामतक्रभ सङ्टरु हङ्टन ङ्ट ऩङ्टि त तथा कामतक्रभ सभाप्त ऩिात २ िटा गोङ्जष्ठ आमोजना गनङ्टऩ
त ने ।

कामतक्रभ सम्ऩङ्ङ ऩिात भङ्टखम भङ्टखम उऩरङ्ञब्धहरु


शसतत कामतक्रभ भापतत सभग्र कृङ्जि ऺेत्रको ङ्जिकासभा टे िा ऩङ्टगेको छ ।



कृङ्जि ऺेत्रको ङ्जिकासका राङ्झग स्थानीम तहभा ऩङ्झन रागत साझेदायी गनङ्टऩ
त छत बङ्ङे बािना जागेको



थऩ ४ िटा नमा ऩकेटको स्थाऩना हङ्टनेछन ।



४ िटा नमा नसतयीको स्थाऩना हङ्टनेछ ।



परपङ्टर दशक कामतक्रभ भापतत ३ िटा सङ्टन्तरा फगैचाको व्मािस्थाऩन सहमोग तथा सङ्टन्तरा
जात परपङ्टरको ऺेत्र ङ्जिस्ताय हङ्टनेछ ।



४ िटा हाते ट्रेक्टय तथा अन्म मन्त्र हरु ङ्जितयण बइ आधङ्टङ्झनकीकयण बएको हङ्टनेछ ।



२ िटा कृङ्जि उऩज सॊ करन केन्रको ङ्झनभातण बएको हङ्टनेछ ।
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प्रस्तािनाको नभङ्टना
१. प्रस्तािना ऩेश गने स्थाङ्झनम तह् गङ्टयाॉस गाउऩाङ्झरका दै रेख
२. प्रस्ताङ्जित ऩूिातधायको ङ्जकङ्झसभ् कृङ्जि उऩज सॊ करन केन्र
३. जग्गाको उऩरब्धता् २ योऩनी
४. प्रस्ताङ्जित ऩूिातधायका राङ्झग आिश्मक रागत् रु ५० राख
६ गाउऩाङ्झरकाको रागत साझेदायी् रु १० राख
७ कृङ्जि उत्ऩादनको अिस्था् उत्ऩादन को अिस्था याम्रो बएको
८ ऩूिातधायको ऩङ्टि त सॊ बाव्मता् नबएको
९ प्रस्ताङ्जित ऩङ्टिातधायको ङ्झनभातण प्रङ्जक्रमा् सहकायी भापतत
११. रभही नगयऩाङ्झरकाको कामातरम, दाङको प्रस्तङ्टती
नगयऩाङ्झरकाको सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम
नेऩारको सॊ ङ्जिधान २०७२ अनङ्टसाय रङ्टङ्ञम्फनी प्रदे श अन्तगतत ऩने मो नगय दाङ ङ्ञजल्रा का २ िटा
उऩभहानगयऩाङ्झरका सङ्जहत तेश्रो नगयऩाङ्झरका हो । दाङ ङ्ञजल्राको दे उखङ्टयी उऩत्मकाको िीच बागभा ऩने
मो नगयऩाङ्झरकाको केन्र रभही िजाय ङ्ञजल्रा सदयभङ्टकाभ घोयाही िाट कङ्चयि २५ ङ्जकरोङ्झभटयको दङ्टयीभा
ऩछत । नमाॉ सॊ यचना अनङ्टसाय मस नगयऩाङ्झरकाभा ९ िटा िडाहरू यहेका छन् । ङ्जि.सॊ . २०६८को
जणगणना अनङ्टसाय मस नगयऩाङ्झरकाभा ९,४३२ घयऩङ्चयिाय िसोिास गदतछन् । नगयऩाङ्झरकाको कङ्टर
जनसॊ खमा ४७,६५५ यहेको छ । जसभा ऩङ्टरूिको सॊ खमा २२,८९८ य भङ्जहराको जनसॊ खमा २४,७५७
यहेको छ ।
कृङ्जि ऺेत्रको सॊङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम्


ऩाङ्झरकाको कूर ऺेत्रपर (हेक्टय अथिा िगत ङ्जकरोङ्झभटय): ३२६.६६ िगत ङ्जक भी



जम्भा खेतीमोग्म जग्गा (हेक्टय): ५६७७



जम्भा खेती गङ्चयएको जग्गा (हेक्टय): ४८४३



ङ्झसॊङ्ञचत जग्गा (हेक्टय):



िनजॊ गरको कङ्टर ऺेत्रपर (हेक्टय): २४२९९



िनजॊ गरको ङ्जकङ्झसभ: साभङ्टदाङ्जमक ङ्झनङ्ञज



मस नगयऩाङ्झरका ऺेत्रभा खेती गङ्चयएका भङ्टखम भङ्टखम िारी य ङ्झतनको ऺेत्रपर
क्र.स.

िारी

ऺेत्रपर

१

धान

३१२५

२

भकै

१६२४
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कैङ्जपमत

क्र.स.

िारी

ऺेत्रपर

३

गहङ्ट

१०३५

४

तयकायी

६४०

५

दरहन

१७३१

६

तेरहन

१२७५

७

परपूर

२१२

८

आरङ्ट

२३८

कैङ्जपमत

कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञक्त ङ्जिियण्
क्र.स.

ङ्जिियण

सॊखमा

१

अङ्झधकृत छै ठौ

१

२

सहामक स्तय चौथो

१

३

ना.प्रा.स.

१

कैङ्जपमत

कयाय

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण तपत सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बई यहेको कृङ्जि तपतका चारङ्ट
आ.फ.को कामतक्रभहरु
क्र.सॊ .

िजेट रु

कामतक्रभको नाभ

हजायभा

१

कृिक िगॉकयण तथा ऩङ्चयचमऩत्र ङ्जितयण

३००

२

कृङ्जि तथमाङ्क सॊ करन तथा प्रोपामर तमायी

१००

३

िहङ्टउदे श्मीम नसतयी स्थाऩना

२००

४

प्रधानभन्त्री कृङ्जि आधङ्टङ्झनङ्जककयण ऩङ्चयमोजना

२०००

५

रागत सहबागीताभा कृङ्जि उऩज सॊ करन केन्र ङ्झनभातण

२०००

६

कोङ्झबड ङ्जिशेि कृङ्जि कामतक्रभ

२०००

७
८

कोङ्झबड प्रबाङ्जित कृिकहरुराई उत्ऩादन सभाग्री
अनङ्टदानभा ङ्जितयण

कोङ्झबड प्रबाङ्जित कृिकहरुराई साना भेङ्ञशनयी ङ्जितयण
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२०००
१७५०

कैङ्जपमत

सॊ ङ्ञघम शसतत
कामतक्रभहरु

आ.फ. २०७७/७८ भा प्रदे श तथा स्थाङ्झनम तहभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत ऩठाईएका
कामतक्रभहरुको प्रङ्जिङ्झधक कामत सञ्चारन प्रङ्जक्रमा, ङ्चयऩोङ्जटतङ्ग तथा तथमाङ्क व्मिस्थाऩन सम्फन्धी भागतदशतन
(कृङ्जि तपत) २०७७ फभोङ्ञजभ कामातन्िमन बए/नबएको


कामतक्रभ सॊ चारन अझै बैनसकेको ।

कामतक्रभ कामातन्िमनको अिस्था (खचत य ङ्झनभातणको पोटो सभेत)


कामतक्रभ सॊ चारनका रागी स्थान छनौट गयी य रागत साझेदायी यकभ ङ्झनधातयण गङ्चयसङ्जकएको ।

कामातन्िमनका क्रभभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरु


रागत साझेदाय गने ऺेत्र य साझेदायी यकभ ङ्झनदे ङ्ञशकाभा स्ऩष्ट नबएकोरे ङ्झनधातयण गनत कङ्छठन
बएको ।



कामतक्रभ सॊ चारन प्रकृमा िाये ङ्जिस्तृत ङ्जिियण ङ्झनदे ङ्ञशकाभा सभािेश नबएको ।

कामातन्िमन हङ्टन नसकेको बए सोको कायण य सभाधानका रागी गङ्चयएका प्रमास तथा सङ्टझाफ


रागत साझेदाय गने ऺेत्र य साझेदायी यकभ ङ्झनदे ङ्ञशकाभा स्ऩष्ट नबएको य कमतक्रभ सॊ चारनका
रागी स्थान छनौट य रागत साझेदायी यकभ नगय कामतऩाङ्झरकाको िैठक भापतत ङ्झनधातयण
गङ्चयएको ।

कामतक्रभ सॊ चारन (प्रस्ताि आवानान प्रकृमा, ङ्झनभातण गङ्चयने ऩूिातधायभा न्मूनतभ सभािेश हङ्टनऩङ्ट ने ङ्जिियण
आदी) प्रकृमा ङ्जिस्तृत रुऩभा याख्नङ्टऩने ।
नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका कृङ्जि उऩज फजायहरुको ङ्जिियण


रभङ्जह नगयऩाङ्झरका िाडत नॊ. ५ भा साङ्जिकभा कृङ्जि उऩज िजाय यहेको य उक्त िजाय सॊ चारनका
रागी उद्यभङ्ञशर कृङ्जि सहकायी सॊ स्था ङ्झर. सॊ ग सम्झौत बइ सॊ चारन बएकोभा हार उक्त स्थान
ट्रभा सेन्टय स्थाऩनाको रागी ङ्झड.ङ्जऩ.आय. सभेत बइसकेको ।

आ.फ. २०७८/७९ का रागी कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रभ अन्तगतत
सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊ चारन हङ्टने कामतक्रभ तथा फजेट सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत स्थाङ्झनम तहको
आिश्मकता
१२. भाङ्झरका गाउॉऩाङ्झरका, अखातफाङ्ग, गङ्टल्भीको प्रस्तङ्टती
भाङ्झरका गाउॉऩाङ्झरका गङ्टल्भी को सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम:
रङ्टङ्ञम्फनी प्रदे श अन्तयगत गङ्टल्भी ङ्ञजल्राको उिय ऩङ्ञिभ बागभा फाग्रङ्टड ङ्ञजल्रा सॊ ग सीभा जोङ्झडएको
अऺाॊश २८.२२० उिय ८३.१३० भा यहेको भाङ्झरका सदयभङ्टकाभ तम्घासिाट ३५ ङ्जक.भी. दू यीभा
अिङ्ञस्थत छ । मो गाउॉऩाङ्झरका ९२.४९ िगत ङ्जकरोङ्झभटय ऺेत्रभा पैङ्झरएको छ । मस गाउॉऩाङ्झरकाको
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ऩूिभ
त ा इश्भा गाउॉऩाङ्झरका, ऩङ्ञिभभा भदाने गाउॉऩाङ्झरका, उियभा फाग्रङ्टडको फङ्जढघाट गाउॉऩाङ्झरका य
दङ्ञऺणभा धङ्टकोट गाउॉऩाङ्झरका यहेका छन् । गाउॉ सबे ऺण २०७४ को गणना अनङ्टसाय कूर २० हजाय २
दङ्टई २९ जनसॊ खमाको फसोफास यहेको मो गाउॉऩाङ्झरका नेऩारकै एक ऩमतटकीम सम्बािनामङ्टक्त स्थानीम
तहका रुऩभा यहेको छ ।
भाङ्झरका गाउॉऩाङ्झरकाभा ८ िटा िडा कामभ गङ्चय भाङ्झरका गाउॉऩाङ्झरका फनाइएको छ । मस
गाउॉऩाङ्झरकाको केन्र अखातिाङ हो । भाङ्झरका गाउॉऩाङ्झरका ङ्ञजल्राको उिय ऩङ्ञिभ बागभा अिङ्ञस्थत छ
। सभङ्टन्री सतहफाट १२५० भी. उचाई दे खी २९०० भी. सम्भ पैङ्झरएको छ । महाॉ का ऐङ्झतहाङ्झसक
स्थरहरु भाङ्झरका भङ्ञन्दय, छत्र बङ्टङ्झभ, याधा कृष्ण भङ्ञन्दय, नि दङ्टगात कोट ऩङ्टजा गयी फङ्झरङ्छदने साथै एकादङ्ञश
दे ङ्ञख ऩङ्टङ्ञणभ
त ाको ङ्छदन सम्भ प्रतेक िडा हरुभा भौङ्झरक बेिबङ्टिा झल्कने गङ्चय सयाए नाच नाङ्ञचन्छ ।
कृङ्जि ऺेत्र को सॊङ्ञऺप्त ङ्झफियण :
मस गाउॉऩाङ्झरकाभा भङ्टखम रुऩभा कोदो, आरङ्ट, धान, भकै , गहङ्टॉ, भसङ्टयो, चना, तोयी ङ्झफङ्झबङ्ङ भौसम्भा उत्ऩादन
हङ्टदै आइयहेको छ । महाका जग्गा हरु अब्फर, दोमभ, ङ्झसभ, चाय गयी ङ्झफङ्झबङ्ङ फगत का छन, बने अङ्झधकॊश
जग्गा हरु कृङ्जि प्रमोजन भा आएका छन । आ.फ २०७५।०७६ को भाटो ऩङ्चयऺण को डाटा अनङ्टसय
महा को भाटो अङ्ञम्रम प्रकायको यहेको छ । २०७४ को गाउॉ सबे ऺण अनङ्टसाय ६९ प्रङ्झतशत जनसॊ खमा
कृङ्जि ऩेशा भा आब्दध् यहेका छन ।
कृङ्जि सभङ्टह, सहकायी को ङ्जिियण (आ.फ. २०७६ -०७७ को डाटा अनङ्टसाय)
क्र.स.
१.
२.
३.

ङ्झफियण
कृङ्जि सभङ्टह

सॊखमा

कैङ्जपमत

१०८ िटा

८७ िटा सङ्जक्रम

८ िटा

८ िटै सङ्जक्रम

९१ िटा

६५ िटा सङ्जक्रम

कृङ्जि सहकायी
ऩशङ्टऩारन सभङ्टह

सॊ करन केन्र तथा ङ्ञचस्मान केन्रको ङ्जिियण (आ.फ. २०७६-०७७ को डाटा अनङ्टसाय)
क्र.स.

ङ्झफियण

सॊखमा

१.

सॊ करन केन्र

४ िटा

२.

ङ्ञचस्मान केन्र

२ िटा

३.

आरङ्ट ङ्ञचप्स उद्योग

१ िटा
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कैङ्जपमत
िडा नॊ.४ भा ३ िटा य िडा नॊ. १
भा १ िटा

िडा नॊ. ४ भा २ िटा (आरङ्ट जोन
कामतक्रभ रागङ्ट बएको रे ।

िडा नॊ. ४ भा प्राङ्जिङ्झधक कायण िस
सॊ चारनभा नआएको ।

कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधक जनशक्ती ङ्जिियण
क्र.स.

कभतचायीको ऩद

कभतचायी सॊखमा

कैङ्जपमत

१.

प्रा. स.

१ जना

१ जना ऩशङ्ट प्रा.स.

२.

ना.प्रा.स. (ovot )

४ जना

४ जना ऩशङ्ट ना.ऩ.से.प्रा.

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बइयहेको कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.फ. २०७७।०७८ को कामतक्रभ
हरु :

कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि माङ्ञन्त्रकयण प्रिदतन कामतक्रभ अन्तगतत कृमाकराऩ तथा फजेट ङ्जिियण :
कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि माङ्ञन्त्रकयण प्रिदतन कामतक्रभ अन्तगतत भाङ्झरका गउॉऩाङ्झरकाको रागी
शसतत ङ्जिङ्ञिम हस्तन्तयण भापतत रु. २५ राख फजेट प्राप्त बएको छ । उक्त कामतक्रभ भापतत िडा नॊ.
७ घङ्झभयभा ऩोष्ट हाबे ष्ट सेन्टय स्थाऩना गानतको रागी उऩबोक्ता सङ्झभती गठन गङ्चय रागत स्टभेट तमाय
ऩायी काभ अगाडी फढे को छ । सथै यकभ खचत सम्फन्धभा ऩेश्की यकभ ङ्छदने चरन नबएको य यङ्झनङ्ग
ङ्झफरको अधायभा बङ्टक्ताङ्झन भाग्न नआएको रे अङ्जहरे सम्भ ऩैिा खचत नबएको दे ङ्ञखन्छ ।
कामतक्रभ कामतन्िमन को अिस्था :


भाङ्झथ उल्रे ङ्ञखत गये का सम्ऩूण काभहरु सॊ चारनभा यहेका छन ।



कृिक दतात कामतक्रभ :- भन्त्रारमफाट डाटा इन्ट्री गनतको राङ्झग सफ्टिमय नआइसकेको हङ्टॉदा
काभ नबएको ।



कृङ्जि ऩशङ्टऩॊऺी सम्िन्धी तथमाङ्क सॊ करन गने काभ बइयहेको छ । खचत ३० हजाय बएको छ ।
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व्माफसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रभ िडा नॊ. ६,७ य ८ भा सॊ चारन बएको
छ । खचत यकभ १० राख



परपङ्टर दशक कामतक्रभ अन्तगतत दाते ओखयका ङ्जिरुफा योऩण कामतक्रभ सम्ऩङ्ङ बएको छ ।
खचत यकभ १० राख



भकै उत्ऩादन प्रिदतन कामतक्रभ िडा नॊ. १ य २ भा सॊ चारन बएको छ । खचत यकभ ५ राख
जसभा ङ्जिउ खङ्चयद गङ्चय रगाउन तामायी अिस्था भा यहेको छ ।



रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि उऩज सॊ करन तथा फजाय ऩङ्टिातधाय ङ्झनभातण कामतक्रभ िडा नॊ. ७
घङ्झभयभा ऩोष्ट हाबे ष्ट सेन्टय स्थाऩना गानतको रागी उऩबोक्ता सङ्झभती गठन गङ्चय रागत स्टभेट
तमाय ऩायी काभ अगाडी फढे को छ । सथै यकभ खचत सम्फन्धभा ऩेश्की यकभ ङ्छदने चरन
नबएको य यङ्झनङ्ग ङ्झफरको अधायभा बङ्टक्ताङ्झन भाग्न नआएको रे अङ्जहरे सम्भ ऩैिा खचत नबएको
दे ङ्ञखन्छ ।



भाङ्झरका गउॉऩाङ्झरकाभा कङ्टनैऩनी कामतक्रभ हङ्टननसकेको अिस्था छै न ।

कामतक्रभ सम्फङ्ञन्ध सङ्टझाि्
कृिक दतात कामतक्रभ अगाडी फढाउनको राङ्झग

भन्त्रारमफाट डाटा इन्ट्री गनतको राङ्झग सफ्टिमय

नआइसकेको हङ्टॉदा काभ अगाडी फढाउन सङ्जकएको छै न तेसैरे सफ्टिमय सभमभा अए काभ गनत सहज
हङ्टनथमो की ?
भाङ्झरका गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका कृङ्जि उऩज फजायको ङ्झफियण :
क्र.स.

ङ्झफियण

सॊखमा

१.

हाट फजाय

८ िटा

२.

सॊ करन केन्र

१ िटा

कैङ्जपमत

ङ्जिगतका िितहरुभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत ङ्झनभातण बएका ऩूफातधायहरु सफै सॊ चारनभा आएका
छन । प्राङ्झफङ्झधक कायण िस आरङ्ट ङ्ञचप्स उद्योग सॊ चारनभा आउन सकेको छै न ।
सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण सम्फन्धभा केन्रराइ सङ्टझाफ
१. सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत ऩठाइएको यकभ ब्रे क डाउन गङ्चय ऩठइङ्छदए कामतक्रभ गनत सहज
हङ्टने ङ्झथमो ।
२. सभम सभम भा केन्र फाट अनङ्टगभन गनङ्टत ऩने दे ङ्ञखन्छ ।
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१३. रुरुऺेत्र गाउॉऩाङ्झरका, गङ्टल्भीको प्रस्तङ्टती
रुरुऺेत्र गाउॉऩाङ्झरकाको सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम
गङ्टल्भी ङ्ञजल्राको ऩूफॉ बेगभा ऩङ्जित्र कारीगण्डकी नदीको तटीम ऺेत्रभा रुरुऺेत्र गाउॉऩाङ्झरका अिङ्ञस्थत छ ।
२०७२ सार असोज ३ भा जायी नेऩारको सॊ ङ्जिधान अनङ्टसाय २०७३ सार पाल्गङ्टण २७ गते स्थानीम
तहको रुऩभा रुरु गाउॉऩाङ्झरका घोिणा बएको हो । ऩङ्झछ २०७६ सार श्रािण २० भा याजऩत्रभा सूचना
प्रकाशन गयी मस गाउॉऩाङ्झरकाको नाभ सॊ शोधन बई रुरुऺेत्र गाउॉऩाङ्झरका य केन्र ्मूफेंशी कामभ बएको
छ । सॊ घीम सॊ यचना अङ्ञघ मस ऺेत्रभा रुरु, ग्िादी, थानऩङ्झत, फरे टक्साय, फम्घा य ङ्चयभङ्टिा गयी ६ िटा गाउॉ
ङ्जिकास सङ्झभङ्झत यहेका ङ्झथए । उक्त ६ िटा गाउॉ ङ्जिकास सङ्झभङ्झतहरुको ङ्झभरन बई रुरुऺेत्र
गाउॉऩाङ्झरकाको जन्भ बएको हो । नेऩारका प्रङ्झसर्द् ४ धाभ भङ्टङ्ञक्तऺेत्र, रुरुऺेत्र, ऩाशङ्टऩतऺेत्र य फयाहऺेत्र
भध्मेको एकधाभ

रुरुऺेत्र धाभ मसैं गाउॉऩाङ्झरकाभा यहेको छ । त्मसकै नाभफाट मस गाउॉऩाङ्झरकाको

नाभाकयण बएको हो ।
रुरुऺेत्र गाउॉऩाङ्झरकाको कृङ्जि को िततभान अिस्था
रुरुऺेत्र गाउॉऩाङ्झरका कृङ्जि उत्ऩादनको दृङ्जष्टकोणरे सम्बािनामङ्टक्त ऺेत्र हो | गङ्टल्भी ङ्ञजल्राराई कपीको
सङ्टऩय जोन घोिणा गङ्चयएको सन्दबतभा कपी सङ्टऩयजोन अन्तगततका कामतक्रभ सॊ चारनभा छन् | रुरुऺेत्र
गाउॉऩाङ्झरकाको िडा न १ ङ्झरङ्ञच, िडा न २ फाख्रा, िडा न ३ उखङ्ट, िडा न ४ सङ्टन्ताराजत परपङ्टर, िडा न
५ दङ्टध य आरङ्ट य भौसभी फेभौसभी तयकायी खेङ्झत य िडा न ६ तयकायी खेङ्झत को सम्बिना बएको ऺेत्र
को रुऩभा यहेको हङ्टदा सोङ्जह अनङ्टसाय ङ्जिकास गने गाउॉऩाङ्झरकाको मोजना यहेको छ |
रुरुऺेत्र गाउॉऩाङ्झरकाभा कृङ्जि जनशङ्ञक्तको िततभान अिस्था
क्र स

कभतचायीको नाभ

ऩद

सेिा सभूह

तह

ऩदऩूङ्झतक
त ो अिस्था

१

ङ्जहभरार ऩाण्डे

अङ्झधकृत

नेऩार कृङ्जि/ बेटेङ्चयनयी

छै ठौं

ऩदऩूङ्झतत बएको

२

ङ्चयक्त

अङ्झधकृत

नेऩार कृङ्जि/ कृङ्जि

छै ठौं

ङ्चयक्त

३

ङ्चयक्त

सहामक

नेऩार कृङ्जि सेिा/ कृङ्जि

ऩाॉचौं

ङ्चयक्त

४

ङ्चयक्त

सहामक

नेऩार कृङ्जि सेिा/ कृङ्जि

चौथो

ङ्चयक्त

५

ङ्चयक्त

सहामक

नेऩार कृङ्जि सेिा/ बेट

ऩाॉचौं

ङ्चयक्त

६

ङ्चयक्त

सहामक

नेऩार कृङ्जि सेिा/ रा.ऩो.डे.डे .

ऩाॉचौं

ङ्चयक्त

७

ङ्चयक्त

सहामक

चौथो

ङ्चयक्त

८

ङ्चयक्त

सहामक

चौथो

ङ्चयक्त

नेऩार कृङ्जि सेिा/ बेट
(ना.ऩ.स्िा.प्रा.)
नेऩार कृङ्जि सेिा/ रा.ऩो.डे.डे .
(ना.ऩ.स्िा.प्रा.)
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गाउॉऩाङ्झरकारे मस आ. ि. भा कृङ्जि तपत ३ जना चौथो तहको य ऩशङ्ट तपत १ जना चौथो तहको
कभतचायी कयाय सेिाभा ङ्झरएको



प्रदे स सयकायको सशतत हस्तान्तङ्चयत कामतक्रभ अन्तगतत एकजना कृङ्जि अङ्झधकृत को ङ्झफऻाऩन बइ
अन्तिाततातको चयणभा यहेको



सॊ ङ्ञघम

सयकायको सशतत हस्तान्तङ्चयत कामतक्रभ अन्तगतत बेटनयी तपतको एक जना साभाङ्ञजक

ऩङ्चयचारकको ङ्झफऻाऩन बइ अन्तिाततातको चयणभा यहेको

आ. ि २०७७/०७८ भा हस्तान्तङ्चयत कृङ्जि तपतका सशतत कामतक्रभहरु


याङ्जष्डम य स्थानीम भहत्िका खाद्य तथा ऩोशाक सङ्टयऺाभा टे िा ऩङ्टमातउने िारी िस्तङ्टको साना
व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र(ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रभ)



फाख्राको साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र(ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रभ)



रागत साझेदायीभा बैसी प्रिधतन कामतक्रभ (५०% रागत सहबाङ्झगता )



कृङ्जि िजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण (५०% रागत सहबाङ्झगता )



कोल्ड स्टोय ङ्झनभातण (५०% रागत सहबाङ्झगता )



कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रभ



कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩॊऺी सम्फङ्ञन्ध तथमाॊक अध्मािङ्झधक कामतक्रभ



एक स्थानीम तह एक उत्ऩादन (प्रदे श सयकाय)

कामतक्रभको नाभ

सॊ ङ्ञघम सयकाय

गाउॉऩाङ्झरका फाट

२४०००००/-

-

फाट ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत

कङ्टर ङ्झफङ्झनमोजन

याङ्जष्डम य स्थानीम भहत्िका खाद्य तथा
ऩोिण

सङ्टयऺाभा

टे िा

ऩङ्टमातउने

िारी

िस्तङ्टको साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन

२४०००००/-

केन्र(ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रभ)
कामातन्िमनको अिस्था


गाउॉऩाङ्झरकारे



प्रधानभन्त्री कृङ्जि आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजना, ऩङ्चयमोजना कामतन्िमन म्मानङ्टअरको व्मिस्था फभोङ्ञजभ

२०७७ भॊ ङ्ञशय २५ गते प्रस्ताि भाग गङ्चय सूचना ङ्झनकारे को

प्राङ्झफङ्झधक सङ्झभङ्झतरे ऩेश हङ्टन आएका कृिक सभङ्टहको प्रस्तािको भङ्टल्माॊकन गङ्चय छनोट बएको
एउटा कृिक सभूह सॊ ग सम्झौता बएको य अको सॊ ग सम्झौता हङ्टने क्रभभा यहेको


गाउ कामतऩाङ्झरका सभेतको ङ्झनमतण फाट रुरुऺेत्र ४ भङ्टङ्झसडाडा भा सङ्टन्तरा ऩकेट ङ्जिकास गनत
राङ्झगएको

44

सॊ ङ्ञघम सयकाय

कामतक्रभको नाभ
फाख्राको साना ब्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन
केन्र(ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रभ)

गाउॉऩाङ्झरका

फाट ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत

फाट ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत

१५०००००/-

-

कङ्टर ङ्झफङ्झनमोजन
१५०००००/-

कामातन्िमनको अिस्था


गाउॉऩाङ्झरकारे २०७७ ऩौि ७ गते प्रस्ताफ भाग गङ्चय सूचना ङ्झनकारेको



कामतक्रभ सॊ चारन गने गयी आङ्झथक
त ङ्जिकास सङ्झभङ्झतरे ङ्झसपायीस गये को रुरुऺेत्र १ बडकङ्टिा भा
कृङ्जि आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजना, ऩङ्चयमोजना कामतन्िमन म्मानङ्टअरको व्मिस्था फभोङ्ञजभ प्राङ्झफङ्झधक

सङ्झभङ्झतरे ऩेश हङ्टन आएका कृिक सभङ्टहको प्रस्तािको भङ्टल्माॊकन गङ्चय छनोट बएको ४ िटा
कृिक सभूह सॊ ग सम्झौता बएको


मस अन्तगतत ४ कृिक सभङ्टहका १०० जना कृिकरे फाख्रा ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रभभा सहबाङ्झगता
जनाएको



मस कामतक्रभको यकभ फाख्रा खङ्चयद खोय सङ्टधाय नश्ल सङ्टधाय औिङ्झध ङ्जितयण डारे घास ङ्झफरुिा
ङ्जितयण य ऩशङ्ट ङ्झफभाभा खचत गनेगयी कामतक्रभ स्िीकृत बएको

फाख्राको साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रभको राङ्झग गठन बएका कृिक
सभङ्टहको ङ्जिियण

qm=;+ ;d'xsf] gfd
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आ. ि २०७७/०७८ भा कृङ्जि तपतका सशतत कामतक्रभहरु
कामतक्रभको नाभ
रागत साझेदायीभा बैसी प्रिधतन
कामतक्रभ

सॊ ङ्ञघम सयकाय

गाउॉऩाङ्झरका फाट

२१,७०,०००/-

२१,७०,०००/-

फाट ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत
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ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत

कङ्टर ङ्झफङ्झनमोजन
४३४००००/-

कामातन्िमनको अिस्था


गाउॉऩाङ्झरकारे २०७७ ऩौि १ गते प्रस्ताफ भाग गङ्चय सूचना ङ्झनकारेको



गाउ कामतऩाङ्झरका सभेतको ङ्झनमतण फाट मो कामतक्रभ रुरुऺेत्र गाऊॊऩाङ्झरकको िडा न २, ४, ५ य
६ न िडाभा सॊ चारन गने गाउॉ कामतऩाङ्झरकारे ङ्झनणतम गये को



५ िटा सभूह गठन बई कृिकराई अङ्झबभङ्टखीकयण गङ्चयएको



रागत साझेदायीभा ऩशङ्टऩॊऺी प्रिधतन कामतक्रभ सॊ चारन सम्फङ्ञन्ध भागतदशतन २०७७ को भाऩदण्डभा
आधाङ्चयत यही कामतक्रभ अगाडी फढाईएको



कामतक्रभभा सहबागी हङ्टने कृिकरे प्रङ्झत बैसी फढीभा ४० हजाय रुऩैमा गाउॉऩाङ्झरकारे साझेदायी
गने /अनङ्टदान ङ्छदइने



सॊ ङ्ञऺप्त व्मिसाङ्जमक कामतमोजनाको आधायभा बागेयथान कृिक सभूह सॊ ग सम्झौता बएको



कामतक्रभ सॊ चारन भागतदशतन फभोङ्ञजभ तोङ्जकएको बैसी ऩाउन कङ्छठन बएको

रागत साझेदायीभा बैंसी प्रिर्द्तन कामतक्रभको राङ्झग गठन बएका कृिक सभङ्टहको ङ्जिियण
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आ. ि २०७७/०७८ भा कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तपतका सशतत कामतक्रभहरु
कामतक्रभको नाभ
कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास कामतक्रभ

सॊ ङ्ञघम सयकाय

गाउॉऩाङ्झरका फाट

२५,००,०००/-

२५,००,०००/-

फाट ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत

कङ्टर ङ्झफङ्झनमोजन
५०,००,०००/-

कामातन्िमनको अिस्था


जग्गा छनोट को राङ्झग ङ्झनङ्झभत
त कामतदरको ङ्झसपाङ्चयस फभोङ्ञजभ रुरुऺेत्र गाउॉऩाङ्झरका िडा न ४
भा कृङ्जि तथा ऩशङ्ट सेिा शाखा यहेको बिन ऺेत्र को खारी जग्गाभा

ऩूिातधाय ङ्जिकास गने गाउॉ

कामतऩाङ्झरकारे ङ्झनणतम गये को


ङ्झभङ्झत २०७७ पाल्गङ्टन १३ गते

E – Bidding भापतत फोरऩत्र आव्हान बएको
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आ. ि २०७७/०७८ भा कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तपतका सशतत कामतक्रभहरु
कामतक्रभको नाभ

सॊ ङ्ञघम सयकाय

गाउॉऩाङ्झरका फाट

५०,००,०००/-

५०,००,०००/-

फाट ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत

कोल्ड स्टोय ङ्झनभातण

ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत

कङ्टर ङ्झफङ्झनमोजन
१००,००,०००/-

कामातन्िमनको अिस्था


जग्गा छनोट को राङ्झग ङ्झनङ्झभत
त कामतदरको ङ्झसपाङ्चयस फभोङ्ञजभ रुरुऺेत्र गाउॉऩाङ्झरका िडा न
१ङ्चयडीभा गत आ .ि भै जग्गा छनोट बएको



ङ्झभङ्झत २०७७ भॊ ङ्झसय ३ गते गाउॉऩाङ्झरकाभा सङ्टङ्ञचकृत पभत हरु सॊ ग भाग गङ्चयएको Request For
Proposal को अङ्झधनभा यही छनोट बएको प्रस्तािकरे DPR को प्रायङ्ञम्बक प्रङ्झतिेदन ङ्छदएको

कामतक्रभ सॊचारनभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरू
सभस्माको ङ्जकङ्झसभ

कामातन्िमनभा दे ङ्ञखएका भङ्टखम
कमतक्रभक सॊ चारनको स्ऩष्ट

नीङ्झतगत

सभाधानका प्रमासहरू

भङ्टख्र्म सभस्माहरू

भागतदसतन तथा ङ्झनदे ङ्ञशका प्राप्त बम रगतै कामतक्रभ

भागतदसतन सभमभा प्राप्त नबएको | अगाडी फढाइएको |

प्राङ्जिङ्झधक

व्मिस्थाऩकीम

कृङ्जि तथा ऩशङ्ट प्राङ्जिङ्झधकको
ऩदऩूङ्झतत हङ्टन नसकेको |

जग्गा छनोट /स्थान छनोट भा
सभस्मा आएको |

गा.ऩा. को आन्तङ्चयक स्रोत फाट कृङ्जि तपत ३ जना
तथा ऩशङ्ट तपत १ जना सहामक स्तयका प्राङ्जिङ्झधक
ङ्झनमङ्टक्त गङ्चयएको

सम्फङ्ञन्धत ऺेत्रका सयोकाय िाराहरु सॊ ग छरपर
गयी स्थान छनोट गङ्चयएको

कृङ्जि उऩज फजायको अिस्था
उत्ऩादक कृिकहरुको धेयै सभङ्टहहरु कृङ्जि उत्ऩादन कामतभा राभो सभम दे ङ्ञख अग्रसय बएताऩङ्झन कृङ्जि
उऩजको फजायीकयणको राङ्झग सॊ गङ्छठत रुऩभा ऩहर गये को ऩाइदै न । गठन बएका धेयै कृङ्जि सभूह सॊ जार
तथा सहकायी रगबग ङ्झनङ्ञस्क्रम यहेकारे ङ्झनजी ऺेत्रका रुऩभा हार सन्चारनभा आएको ऩैचो ऩसररे कृङ्जि
उऩजको फजायभा एकाङ्झधकाय जभाउन सपर बएको छ । रगानी अनङ्टरुऩको भङ्टल्म नऩाॉउदा कृिकहरुभा
ङ्झनयाशा छाएको छ । फैकङ्ञल्ऩक फजायको व्मिस्था नहङ्टदा सम्भ ङ्जकसानहरु कभ भूल्मभा ऩैंचो ऩसरराई
आफ्नो उत्ऩादन फेच्न फाध्म हङ्टनेछन् ।
१४. सैनाभैना नगयऩाङ्झरका, नगयकामतऩाङ्झरकाको कामातरम, सैनाभैनाको प्रस्तङ्टती
सै नाभैना नगयऩाङ्झरकाको सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम


ऺेत्रपर

१६२.१८ फगत ङ्जक.भी



जनसॊ खमा (२०६८)

५५,८२२
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घयधङ्टयी सॊ खमा (२०६८)

१२,३९२



जनघनत्ि (२०६८)

३४४.२ प्रङ्झत फगत ङ्जक.भी



रम्फाई

सयदय १७ ङ्जक.ङ्झभ



नगयऩाङ्झरका घोिणा ङ्झभङ्झत (स्थानीम तह)

२०७३ पाल्गङ्टण

कृङ्जि ऺेत्रको सॊङ्ञऺप्त ङ्जिियण


खेङ्झत गङ्चयएको कङ्टर ऺेत्रपर

९६३९ हे.



धान

५५,८२२



गहङ्ट

८३३ हे.



भकै

२५९ हे.



तयकायी

४९८ हे.



परपङ्टर

१७५ हे.

कृङ्जिको प्राङ्जिङ्झधक जनशक्ती ङ्जिियण


अङ्झधकृत स्तय सातौ/आठौ

१ ङ्चयक्त यहेको



ऩाचौ /छै ठौ

२ जना हार कामतयत



सा. चौथो

१ जना (ovot)

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊ चारन बई यहेको कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.फ.को कामतक्रभहरु
नगयऩाङ्झरका

७७ राख

प्रदे श

कृङ्जि माङ्ञन्त्रकयण १७ राख य कोङ्झबड २० राख

सॊ घ

२३ राख (ऩकेट ऺेत्र २० राख य सभङ्टह शङ्टङ्जर्द्कयण ३ राख)

कङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रभ अन्तगततका ङ्जक्रमाकराऩ तथा फजेट ङ्जिियण
सै नाभैना न.ऩा -०३, भङ्टङ्झगम
त ाभा अऩङ्टयो कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणका राङ्झग सहमोग १ कयोड
ङ्झसचाई सॊ यचना ङ्झनभातण (सै नाभैना नगयऩाङ्झरका िडा नॊ ०५, िाराऩङ्टय ऩानीट्ाकीॊ)
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५० राख

आ.फ. २०७७/७८ भा प्रदे श तथा स्थाङ्झनम तहभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत
ऩठाईएका कामतक्रभहरुको प्रङ्जिङ्झधक कामत सञ्चारन प्रङ्जक्रमा, ङ्चयऩोङ्जटतङ्ग तथा तथमाङ्क
व्मिस्थाऩन सम्फन्धी भागतदशतन (कृङ्जि तपत) २०७७ फभोङ्ञजभ कामातन्िमन बएको
चारङ्ट आ.िको कामतक्रभ कामातन्िमनका क्रभभा दे ङ्ञखएका सभस्मा तथा सङ्टझािहरु
कामातन्िमनका क्रभभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरु
 जग्गा ऩङ्जहचान
 कोल्ड स्टोयको ङ्झडजाइन अध्ममन हारसम्भ नगङ्चयएको
 एकै कामतराई ङ्जिङ्झबङ्ङ कामातरमफाट फजेट प्राङ्झप्त
सभाधानका रागी गङ्चयएका प्रमास तथा सङ्टझाफ
 ङ्जिङ्झबङ्ङ चयणभा टोरस्तय, िडास्तय य नगयस्तयको िैठकफाट ऩाङ्चयत गदै जग्गा प्राङ्झप्त
 नङ्ञजकभा ङ्झनभातण बएका कोल्ड स्टोयको बभतण , ऩयाभशतदाताको सहमोग
 Duplication हङ्टन नङ्छदन कामातरमहरुसॉगको सभन्िम य सहकामत
ङ्जिगतका फितहरुभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण तपत ङ्झनभातण/ङ्जिकास बएका ऩूिातधायहरुको
प्रमोगको अिस्था
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सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण सम्फन्धभा केन्रराई सङ्टझाफ
 कृङ्जि ऩङ्टिातधायतपत जनताको थङ्टप्रै भाग यहे कोरे तहाॉफाट प्राप्त हङ्टने फजेटको फृङ्जर्द्
 प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञक्तराई ताङ्झरभ, िकतसऩ तथा ट्रेङ्झनङ्गको व्मिस्था
 केन्रफाट ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन
आ.फ. २०७८/७९ का रागी मस कामतक्रभ अन्तगतत सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत
सॊ चारन हङ्टने कामतक्रभ तथा फजेट सम्फन्धभा आिश्मकता
 कोल्ड स्टोय ऩङ्टणरु
त ऩभा मस आङ्झथक
त िित सम्ऩङ्ङ नहङ्टने हङ्टदाॉ फजेटको ङ्झनयन्तयता
 एङ्जककृत हाटफजाय ङ्झनभातणको राङ्झग फजेट ङ्जिङ्झनमोजन
 आधङ्टङ्झनक कृङ्जि खेतीको राङ्झग सो अनङ्टसायको आिश्मक कामतक्रभ स्िीकृती
प्रस्ताङ्जित कोल्ड स्टोयको 3D Elevation
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१५. सङ्ञन्धखकत नगयऩाङ्झरका, अघातखाॉचीको प्रस्तङ्टती
सङ्ञन्धखकत नगयऩाङ्झरकाको सॊङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम
"सफै नगयफासीको यहय सङ्टन्दय य सभृर्द् सङ्ञन्धखकत नगय"
रङ्टङ्ञम्िनी

प्रदे श

अघातखाची ङ्ञजल्राको

केन्रभा

अिङ्ञस्थत

सङ्ञन्धखकत

नगयऩाङ्झरका

ङ्ञजल्राकै

ऩङ्जहरो

नगयऩाङ्झरका हो जङ्टन ङ्जि.स. २०७१ सार फैशाख २५ गतेका ङ्छदन अघातखाॉची ङ्ञजल्राका साङ्जिक
सङ्ञन्धखकत, नयऩानी. खाॉङ्ञचकोट, ङ्जकभडाडा, अघात, ङ्झडधनात य फाङरा गा. ङ्जि. स. हरुराई गािेय सङ्ञन्धखकत
नगयऩाङ्झरका ङ्झनभातण गयी घोिणा गङ्चयएको हो ।
सङ्ञन्धखकतको केन्रभा यहेको सङ्ञन्धखकत फजायको चायै ङ्झतय ऩहाडी बू बाग छ बने ङ्जिचफाट रभतङ्ङ ऩये य
फागी खोरा फगेको छ । मस खोराको िायीऩायी फसेको फङ्ञस्त तथा यभङ्ञणम

पाटरे नगयऩाङ्झरकाको

सौन्दमत फढाएको छ ।
कृङ्जि ऺेत्रको सॊङ्ञऺप्त ङ्जिियण
१

कङ्टर कृिक घयधङ्टयी सॊ खमा

६२३५ ऩङ्चयिाय

२

कङ्टर ऺेत्रपर

१३५७२ हे.

३

कङ्टर खेती मोग्म जङ्झभन

८७६० हे.

४

खेती गङ्चयएको भात्र ऺेत्रपर

६०७७ हे.

५

खेती मोग्म खेती नगयीएको

२६८३ हे.

६

खेत

१७५८ हे.

७

ऩाखो फायी

४३३३ हे.

ङ्जिबङ्ङ फारीनारीको ऺेत्रपर तथा उत्ऩादकत्ि भे. टन.
क्र स

फारी

ऺेत्रपर हे.

उत्ऩादकत्ि भे.टन.

१

भकै

४२५६

२.२३

२

धान

१२४९

२.७५

३

ॉ ू
गह

८३५

२.१

४

जौ

३१५

१.९

५

तयकायी

९७५

९.९८

६

परपूर

४५५

११.१२
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अन्म ङ्जिियण


नमा कृिक सभङ्टह दतात्

७१ फटा



कृिक सभङ्टह नङ्जिकयण्

१४० फटा



कृङ्जि तथा फहङ्टउद्देश्म सहकायी सॊ स्था्

२३



कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩॊङ्ञऺ पभत्

१७७ फटा



एग्रोबेट सेन्टय्

१० फटा



यासामङ्झनक भर ङ्जिक्रेता सहकायी्

१० फटा

जनशङ्ञक्त ङ्जिियण


कृङ्जि अङ्झधकृत्

१ जना

सातौ / आठौं स्तय अङ्झधकृत ङ्चयक्त



कृङ्जि अङ्झधकृत्

१ जना

छै ठौं तह



प्राङ्जिङ्झधक सहामक्

२ जना

ऩाचौ तह



नामि प्राङ्जिङ्झधक सहामक्

१ जना

चौथो तह



कामातरम सहमोगी्

१ जना

श्रे णी ङ्झफङ्जहन प्रशासन सेिा

ङ्चयक्त

सङ्ञन्धखकत नगयऩाङ्झरकाको आ.ि. ०७७/७८ ससतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण कामतक्रभहरु
क्र.स.

कामतक्रभ

फजेट रु.

१.

कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩॊऺी सम्िङ्ञन्ध तथमाकॊ अध्मािङ्झधक कामतक्रभ

२.

कृङ्जि

३.

कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रभ

४.

फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण ५० प्रङ्झतशत रागत साझेदायी

१,००,०००
२००,००,०००
३,००,०००

याङ्जष्टम तथा स्थाङ्झनम भहत्िका खाद्दम तथा ऩोिण सङ्टधायभा टे िा ऩङ्टयमाउने
ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रभ

५.

नमा फहङ्टउद्देश्मीम नसतयी स्थाऩना

६.

परपूर दशक अन्तयगत सङ्टन्तरा जात ङ्जिरुिा योऩण अङ्झबमान

२४,००,०००
२,००,०००

जम्भा िजेट रु.

१६,००,०००
२४६,००,०००

सङ्ञन्धखकत नगयऩाङ्झरकाको आ.ि. ०७७/७८ भा कृङ्जि तपत प्रदे शफाट प्राप्त ससतत कामतक्रभहरु
क्र.स.
१.

कामतक्रभ/ङ्जक्रमाकराऩ

फजेट रु.

कोङ्झबड प्रबाङ्जित बई गाउॉ पकेका कृिकहरुराई उत्ऩादन साभग्री अनङ्टदान

२.

कामतक्रभ कामातन्िमनको राङ्झग कृङ्जि/ऩशङ्टऩन्छी अङ्झधकृत

३.

एक स्थाङ्झनम तह एक उत्ऩादन कामतक्रभ तयकायी िारी

४.

कोङ्झबड प्रबाङ्जित बई गाउॉ पकेका कृिकहरुराई साना कृङ्जि मन्त्र
उऩकयण साभग्री अनङ्टदान
जम्भा फजेट रू

२०,००,०००
४,००,०००
१७,००,०००
१७५००००
५८५००००
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सङ्ञन्धखकत नगयऩाङ्झरकाको आ.ि. ०७७/७८ कृङ्जि ङ्जिकास शाखा ङ्झनसतत कामतक्रभहरु
क्र.स. कामतक्रभ/ङ्जक्रमाकराऩ

इकाई

ऩङ्चयभाण

फजेट रु.

१.

कृिकको भागका आधायभा ङ्जितयणभङ्टखी कामतक्रभ

र .स.

२.

स्भाटत कृङ्जि गाॉउको रागी अनङ्टदान कामतक्रभ

सॊ खमा

१

१००००००

३

सङ्टरब कृङ्जि कजात कामतक्रभ

जना

५०

५००००००

४.

साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक जे. ङ्जट. ए. तरब बिा यकभ

जना

१

२६००००

५.

ङ्जिङ्झबङ्ङ पभत सभङ्टह तथा सहकायीराई अनङ्टदान कामतक्रभ

सॊ खमा

२८

१४०००००

६.

५० प्रङ्झतशत अनङ्टदानभा प्राङ्जष्टक टनेर ङ्जितयण कामतक्रभ

सॊ खमा

५००

२००००००

७.

फाझो जग्गा सदङ्टऩमोग कामतक्रभ

योऩनी

२७५

४०००००

८.

कामतक्रभ अनङ्टसाय साभाग्री ढङ्ट िानी, फैठक बिा, अनङ्टगभन
तथा दै . भ्र. बिा यकभ

१८५४०००

र स

८७६०००

जम्भा यकभ रु

१४८०००००

कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि माङ्ञन्त्रकयण ऩूिातधाय ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण नगयऩाङ्झरकको रा. सा.
कामतक्रभहरु
क्र.स.

कामतक्रभ/ङ्जक्रमाकराऩ

फजेट रु.

१.

कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण ५० प्रङ्झतशत रागत साझेदायीभा

२०००००००

२

सङ्ञन्धखकत नगयऩाङ्झरकाको ५० प्रङ्झतशत रागत साझेदायीभा

२०००००००

जम्भा यकभ

४०००००००

कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि माङ्ञन्त्रकयण ऩूिातधाय ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण कामतक्रभको प्रगती
क्र.स.

कामतक्रभ/ङ्जक्रमाकराऩ

फजेट रु.

१.

कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणको ङ्झड. ङ्जऩ. आय. तमायी गयी बङ्टक्तानीको तमायी

२

ठे क्का प्रकृमाको अङ्ञन्तभ चयणभा ऩङ्टगेको २।४ ङ्छदन ङ्झबत्र सङ्टचना प्रकासन हङ्टने ।

१५०००००

प्रदे श ससतत अनङ्टदान तपतको कामतक्रभहरुको प्रगती
क्र.स. कामतक्रभ/ङ्जक्रमाकराऩ
१.
२.

एक स्थाङ्झनम तह एक उत्ऩादन कामतक्रभ तयकायी िारी
प्रस्ताि छनौट गयी सम्झौता बएको

कोङ्झबड प्रबाङ्जित बई गाउ पकेका कृिकराई उत्ऩादन साभाग्री
अनङ्टदानका ङ्झनिेदन प्राप्त बएको
जम्भा रु .

ईकाई

ऩङ्चयभाण

फजेट रु.

सॊ खमा

८५

१७०००००

सॊ खमा

५०

१७५००००
३४५००००
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ससतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण कामतक्रभहरुको प्रगती
क्र.स. कामतक्रभ/ङ्जक्रमाकराऩ
साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रभ

१.

स.न.ऩा. िडा न. ८ भा आरङ्ट ऩकेट छनौट बई सम्झौता बएको

साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रभ

२.

स. न. ऩा.
जम्भा

तयकायी ऩकेट छनौट बई सम्झौता बएको

ईकाई

ऩङ्चयभाण

फजेट रु.

सॊ खमा

१

१२०००००

सॊ खमा

१

१२०००००

रु .

२४०००००

कामतक्रभ कामातन्िमनको क्रभभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरु


ऩूिातधाय ङ्झनभातणको रागी उऩमङ्टक्त जग्गाको उऩरव्धता नबएको ।



जग्गाको ङ्जििमभा राभो सभम सम्भ ङ्जििाद बएको ।



सभमभा िजेट ऩाङ्चयत नहङ्टन ङ्ट ।



ङ्जिगतभा फनाईएका सॊ करन केन्र प्रमोगभा नआउनङ्ट ।



ङ्झतन तहको सयकाय ङ्झफचभा सभन्िम नहङ्टन ।



कामतक्रभको फाये भा अङ्झबभङ्टखीकयण गोष्ठी नहङ्टन ङ्ट ।



जनशङ्ञक्तको कभी हङ्टन ङ्ट ।

सभाधानका रागी गङ्चयएका प्रमास तथा सङ्टझाि


ङ्झनङ्ञज जग्गा उऩरव्धताको रागी सहकामत सभन्िम गये को ।



कामतक्रभ अनङ्टसायका कामतङ्जिङ्झध भापतत काभ गनत सहज बएको ।



साितजङ्झनक जग्गाभा सॊ यचना ङ्झनभातणको सहभती जङ्टटेको ।



ङ्झनभातणाङ्झधन जग्गाको ङ्झड. ङ्जऩ. आय. गने काभ सम्ऩङ्ङ ।



ऩहङ्टचको आधायभा बन्दा आिश्मकता य स्थरगत प्रङ्झतिेदनको आधायभा िजेट स्िीकृत गनङ्टत ऩने



सम्िङ्ञन्धत शाखा सॊ ग सभन्िम गयी काभ गनङ्टऩ
त ने ।



कामतङ्जिङ्झध सभमभा नै सम्प्रेिण गनङ्टत ऩने ।

नगयऩाङ्झरका ङ्झबत्र यहेका कृङ्जि िजायहरुको ङ्जिियण


कृङ्जि उऩज हाटफजाय व्मिस्थाऩन सङ्झभती



जम ङ्जकसान कृङ्जि उऩज सॊ करन केन्र स.न.ऩा. ६

स.न.ऩा. १ िसऩाकत



अघातखाॉची तयकायी िजाय व्मिस्थाऩन सङ्झभती



िाङरा कृङ्जि उऩज सॊ करन केन्र



ङ्जकभडाडाॉ कृङ्जि उऩज सॊ करन केन्र स. न. ऩा. ८

स.न.ऩा. ४
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आरङ्ट ऩकेट ङ्जिकास कामतक्रभ, स. न. ऩा. ८


ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट: १२०००००|- (फाह्र राख )



सम्झौता् बएको



प्राप्त प्रस्तािहरु्



सॊ चारन प्रकृमा् ९ सदस्म सभन्िम सङ्झभती गठन



सङ्झभती भापतत कृिकको भाग सॊ करन तथा रागत अनङ्टभान अनङ्टसायको कामत बैयहेको ।

१९ िटा

तयकायी ऩकेट कामतक्रभ ङ्जिकास, स. न. ऩा. ६


ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट: १२०००००|- (फाह्र राख )



सम्झौता् बएको



प्राप्त प्रस्तािहरु्



सॊ चारन प्रकृमा् ९ सदस्म सभन्िम सङ्झभती गठन



सङ्झभती भापतत कृिकको भाग सॊ करन तथा रागत अनङ्टभान अनङ्टसायको कामत बैयहेको ।

५ िटा

एक स्थानीम तह एक उत्ऩादन कामतक्रभ स.न.ऩा िडा नॊ ९, १० य ११


ङ्जिङ्झनमोङ्ञजत फजेट: १७०००००|- (सत्र राख )



सम्झौता् बएको



प्रस्तािहरु् ३ िटा िडाका कृङ्जि पभत सभङ्टह सहकायी ३१ िटा प्रस्ताि छनौट



सॊ चारन प्रकृमा् कामतक्रभको स्थरगत अिरोकन गयी बङ्टक्तानी गङ्चयने

फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणको रागी जग्गा स्थरगत अिरोकन
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१६. सत्मिती गाउॉऩाङ्झरका, गाउॉ कामतऩाङ्झरकाको कामातरम, जोहाङ्ग, गङ्टल्भीको प्रस्तङ्टती
गाउॉऩाङ्झरकाको सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम
साङ्जिक ऩङ्ञश्भाञ्चर ङ्जिकास ऺेत्र अन्तगतगत रङ्टङ्ञम्फनी अॊचरको गङ्टल्भी ङ्ञजल्राभा ऩछत । साङ्जिकभा यहेका
७ गाउॉ ङ्जिकास सङ्झभङ्झतहरु अस्रेिा, ठू रोरङ्टम्ऩेक, ङ्झरम्घा, हॉसया, जोहाङ्ग, जङ्टङ्झनमाॉ य बासे राई एकीकृत गयी
८ िटा िडाभा ङ्जिबाजन गयी मस गाउॉऩाङ्झरकाको स्थाऩना गङ्चयएको हो ।
मो गाउॉऩाङ्झरकाको केन्र तम्घास सदयभङ्टकाभफाट कङ्चयि ४० ङ्जक.ङ्झभ.दङ्टयीभा अिङ्ञस्थत छ । मस
गाउॉऩाङ्झरकाको आफ्नै ऐङ्झतहाङ्झसक ऩृष्ठबूङ्झभ छ । बङ्टयेटाकङ्टये याजाहरुदे ङ्ञख चौङ्जिसे याजाहरुरे याजगये को
मो ऺेत्र ऩङ्जित्र धाङ्झभक
त स्थरको भा ऩङ्चयङ्ञचत छ ।
मस गाउॉऩाङ्झरकाको ऩूिभ
त ा काङ्झरगण्डकी गाउॉऩाङ्झरका, ऩङ्ञश्भभा छत्रकोट य रुरु गाउॉऩाङ्झरका, उियभा
चन्रकोट गाउॉऩाङ्झरका य दङ्ञऺणभभा गण्डकी प्रदे शको स्माङ्जा ङ्ञजल्रा ऩदतछ । मस गाउॉऩाङ्झरकाको
कूर जनसॊ खमा २०६८ सारको जनगणना अनङ्टसाय २३८०७ यहेको छ । गाउॉऩाङ्झरकारे तमाय
गये को िस्तङ्टङ्ञस्थङ्झत ङ्जिियण अनङ्टसाय महाॉको जनसॊ खमा २९५६१ यहेको दे ङ्ञखन्छ ।


कृङ्जि ऺेत्रको सॊङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम
कृङ्जि ऩेशाराई व्मािसाङ्जमकयण गने तपत उन्भङ्टख हङ्टॊदै मस सत्मिती गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र ङ्जहभारम प्रदे श
दे खी तयाई प्रदे श सम्भको बू–बागभा ऩाईने हािाऩानी मस गाउॉऩाङ्झरकाभा ऩाईने हङ्टॉदा महाॉको
बूबागराई तीन बागभा ङ्जिबाजन गयी भूखम िारीहरुको ङ्जिङ्जिङ्झधकयण बएको ऩाईन्छ । उऩल्रो
बूबागभा ङ्जकिी सङ्टन्तरा ङ्झसभी कोदो प्रसस्त भात्राभा पल्छ बने भध्मभ बागभा भकै कोदो गहङ्टॉ तोयी
अदङ्टिा अरै ची सङ्टन्तरा कागती कपी ऩाईन्छ । सिबन्दा तल्रो बूबागभा दरहन धान भकै सफै
प्रकायका तयकायी पल्दछ बने िितभा तीन खेती भज्जारे उत्ऩादन हङ्टने मस तल्रो ऺेत्रभा साभूङ्जहक
खेती प्रणारी शूरुिात गयी ङ्जकसानहरुरे राब ङ्झरईयहेका छन ।



कृङ्जिको प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञक्त ङ्जिियण
१) सॊ जम कङ्टभाय चौधयी (ना.प्रा.स.इख्इत्)
२) खङ्टभ प्रसाद िरी (ना.प्रा.स.इख्इत्)
३) प्रङ्झतऺा ऩौड्यार ऺेत्री (ना.प्रा.स.) गाउॉऩाङ्झरकार्द्ाया ङ्झनमङ्टक्त



सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण तपत सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बई यहेको कृङ्जि तपतका चारङ्ट
आङ्झथक
त िितको कामतक्रभहरु
१) साना कृङ्जि औजाय तथा उऩकयणभा अनङ्टदान
२) कोङ्झबड प्रबाङ्जित बई गाउॉ पकेका कृिकहरुराई उत्ऩादन साभाग्रीभा अनङ्टदान
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३) कामतक्रभ कामातन्िमनका राङ्झग कृङ्जि ऩशङ्टऩॊऺी अङ्झधकृत स्नातक उत्र्तीण जनशङ्ञक्त सेिा कयाय


सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्ता्रणण भापतत उऩरब्ध कामतक्रभहरु
ङ्झस.नॊ.

कामतक्रभ/आमोजनाको नाभ

ङ्जिङ्झनमोजन

रु.(हजायभा)

१

कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रभ

३००

२

कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सम्फङ्ञन्ध तथमाॊक अध्मािङ्झधक कामतक्रभ

१००

३

४
५

फाख्राको साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) ङ्जिकास
कामतक्रभ

याङ्जष्डम य स्थानीम भहत्िका खाद्य तथा ऩोिण सङ्टयऺाभा टे िा

१५००

्
ऩङ्टयमाउने
िारी िस्तङ्टको साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र

२४००

कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण (५० प्रङ्झतशत रागत सहबाङ्झगताभा)

२५००

(ऩकेट) ङ्जिकास कामतक्रभ सॊ चारन

कैङ्जपमत

आ.ि.२०७७/०७८ भा प्रदे श तथा स्थाङ्झनम तहभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत ऩठाईएका
कामतक्रभहरुको प्राङ्जिङ्झधक कामत सञ्चारन प्रङ्जक्रमा, ङ्चयऩोङ्जटङ्ग तथा तथमाङ्क व्मिस्थाऩन सम्फन्धी
भागतदशतन २०७७ फभोङ्ञजभ कामातन्िमन बएको


कामतक्रभ कामातन्िमनको अिस्था (खचत य ङ्झनभातणको पोटो)



कामातन्िमनका क्रभभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरु

१) प्रमाप्त जनशङ्ञक्तको आबाि
२) स्थाङ्झनम तहरे भाग गये को आधायभा कामतक्रभ ऩठाउनङ्ट हङ्टन
३) नम्स फनाउॉदा कामतक्रभ सञ्चारन खचत नहङ्टन ङ्ट
कामातन्िमन हङ्टन नसकेको बए सोको कायण य सभाधानका राङ्झग गङ्चयएका प्रमास तथा सङ्टझाि


सत्मिती गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका कृङ्जि उऩज फजायहरुको ङ्जिियण

१) जोहाङ्ग हाट फजाय
२) बासे फजाय
३) ठू रोरङ्टम्ऩेक फजाय


ङ्जिगतका िितहरुभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण तपत ङ्झनभातण ङ्जिकास बएका ऩूिातधायहरुको प्रमोगको अिस्था

१) आ.ि.२०७५/०७६
ॉ ाई कामतक्रभ् अन्तगतत ङ्जिङ्झबङ्ङ िडाहरुको भाग फभोङ्ञजभ ङ्झसच
ॉ ाई कूरो नमाॉ तथा ऩङ्टयानो
साना ङ्झसच
भभतत गयी सञ्चारनभा यहेको
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कृिक ऩाठशारा् अन्तगतत सत्मिती गाउॉऩाङ्झरकाको िडा नॊ.१ अस्रेिाभा आरङ्ट िारीभा कृिक
ऩाठशारा सञ्चारन गयी प्रबािकायी दे ङ्ञखएको
२) आ.ि.२०७६/०७७
ॉ ाई कामतक्रभ् अन्तगतत ङ्जिङ्झबङ्ङ िडाहरुको भाग फभोङ्ञजभ ङ्झसच
ॉ ाई कूरो नमाॉ तथा ऩङ्टयानो
साना ङ्झसच
भभतत गयी सञ्चारनभा यहेको
बकायो सङ्टधाय कामतक्रभ् अन्तगतत सत्मिती गाउॉऩाङ्झरकाको िडा नॊ. १ अस्रे िा ३० घयधङ्टयी
राबिङ्ञन्तत बएका
सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण सम्फन्धभा केन्रराई सङ्टझाि



अङ्झधकतय स्थाङ्झनम तहभा इख्इत् जनशङ्ञक्त कामतयत यहेकोरे बेरा गयाई प्रङ्ञशऺण भापतत कामतक्रभ
सञ्चारन प्रङ्जक्रमाको फाये भा सहजता ङ्छदनङ्ट हङ्टन
आ.ि.२०७८/०७९ का राङ्झग कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि माङ्ञन्त्रकयण प्रिर्द्धतन कामतक्रभ
अन्तगतत सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सञ्चारनहङ्टने कामतक्रभ तथा फजेट सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत
स्थाङ्झनम तहको आिश्मकता
कामतक्रभराई ङ्झनयन्तयता ङ्छदनङ्टहन
ङ्ट
१७. ङ्झसर्द्ाथतनगय नगय ऩाङ्झरकाको कामातरम, ङ्झसर्द्ाथतनगय, रुऩन्दे हीको प्रस्तङ्टती
ङ्झसर्द्ाथतनगय नगयऩाङ्झरकाको सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम


व्माऩाङ्चयक नाका



औद्योङ्झगक केन्र



ऩमतटकीम केन्र

ङ्छदघतकाङ्झरन सोच
ऩमतटन, उद्योग, ब्मफसाम य ङ्ञशऺा,
हयाबया फङ्टर्द् बङ्टङ्झभ ङ्झसर्द्ाथतनगयको ईच्ऺा
ऺेत्रपर
आिास्

१०८१ हेक्टय

कृङ्जि मोग्म्

१९५२ हेक्टय

फजाय्

३०० हेक्टय

अन्म्

२७० हेक्टय

जम्भा्

३,६०३ हेक्टय
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हािाऩानी
अङ्झधतभ ताऩक्रभ्

४२.२° िैशाख, जेष्ट

न्मूनतभ ताऩक्रभ्

२° ऩङ्टि, भाघ

औसत ििात्

१४३६.५ ङ्झभ.ङ्झभ

जनसॊखमा (२०६८ को जनगणना अनङ्टसाय)
ऩङ्टरुि्

३१,६७३

भङ्जहरा्

३१,८१०

जम्भा्

६३,४८३ (२०७८ को प्रऺेऩण १,००,०००)

िडा सॊ खमा्

१३

कृङ्जि ऺेत्रको सॊ ङ्ञऺप्त ङ्जिियण
जम्भा ऺेत्रपर : ३६०३ हेक्टय
कृङ्जि मोग्म ऺेत्रपर :८२%
जम्भा कृङ्जि उत्ऩादन ऺेत्र :१९५२ हेक्टय (५४.२२%)
क्र.स.

िारी

उत्ऩादन ऺेत्रपर (हे.)

अनङ्टभाङ्झनत उत्ऩादन (भे.टन)

१

धान

१५००

५२५०

२

गहङ्ट

१२६०

३१५०

३

तेरहन

३७.५

४५

४

दरहन

१४०

२१०

५

आरङ्ट

८६

१०३२

६

तयकायी

२२०

२२००

७

अन्म

४८

१४४

कृङ्जिको प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञक्त ङ्झफियण


अङ्झधकृत छै ठौं – १(एक जना) भात्र

सशतत ङ्जििीम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बई यहेको कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.ि.को कामतक्रभहरु :
१. कृङ्जि ङ्जिकास यणनीङ्झत अनङ्टगभन तथा सभन्िम कामतक्रभ-४ राख
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कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रभ : रु.३ राख



कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩऺी सम्फङ्ञन्ध तथमाॊक अध्मािङ्झधक कामतक्रभ : रु.१ राख

२. प्रधानभन्त्री कृङ्जि आधङ्टङ्झनकीकयण ऩङ्चयमोजना


याङ्जष्डम य स्थानीम भहत्ि खाध्म तथा ऩोिण सङ्टयऺाभा टे िा ऩङ्टमातउने िारी िस्तङ्टको साना
व्मिशाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) ङ्झफकास कामतक्रभ सॊ चारन- रु.२० राख



फाख्राको साना व्मिशाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) ङ्झफकास कामतक्रभ सॊ चारन- रु.१५ राख

३. कृङ्जि ङ्जिबाग


प्राॊगाङ्चयक खेङ्झत प्रिर्द्तन कामतक्रभ (प्राॊगाङ्चयक खेङ्झत सम्फङ्ञन्ध सॊ घ सॊ स्थाहरुको सहकामतभा)- रु.१५ राख

४. याङ्जष्डम परपङ्टर ङ्जिकास कामतक्रभ


नमाॉ फहङ्टउद्येश्मीम नसतयी स्थाऩना – रु. २ राख
(भाङ्झथ उङ्ञल्रङ्ञखत कामतको सूचना प्रकासन बई ङ्झनफेदन सॊ करन कामत बई यहेको

५. कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि माङ्ञन्त्रकयण प्रिधतन कामतक्रभ


ङ्झसर्द्ाथतनगय न.ऩा.भा साभङ्टदाङ्जमक कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास - रु. ४ कयोड (ठे क्काऩट्टा बई ङ्झनभातण कामत
बई यहेको)

प्रस्ताङ्जित कृङ्जि बिन
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ङ्झनभातणाङ्झधन हाटफजाय ब्रक ए बिन

सभस्माहरु


स्रोत साधनको कङ्झभ



बायतिाट अनङ्झधकृत ङ्झबङ्झत्रने कृङ्जि उऩजको कायण स्थानीम कृिक भकातभा



ङ्झफचौङ्झरमाको ङ्झफगङ्झफगी



दऺ जनशङ्ञक्तको कङ्झभ



आधङ्टङ्झनक प्रङ्जिङ्झधको कङ्झभ

केन्रराई सङ्टझाि


सभमभै फजेट ङ्झनकासा हङ्टनऩङ्ट ने



ताङ्झरभ गोष्ठीको आमोजना हङ्टनऩङ्ट ने



कामतङ्जिङ्झधहरुको उऩरव्धता हङ्टनऩङ्ट ने



दयिन्दी अनङ्टसाय कभतचायीहरु व्मिस्था गङ्चयनङ्ट ऩने
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१८. शङ्टर्द्ोधन गाउॉ कामतऩाङ्झरकाको कामातरम, भानऩकडी, रुऩन्दे हीको प्रस्तङ्टती
शङ्टर्द्ोधन गाउॉऩाङ्झरकाको सॊङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम


शङ्टर्द्ेधन गाउॉऩाङ्झरकाभा साङ्जिकको सौ.पसातङ्जटकय,भानऩकडी,ख.फनगाई य भानभटे ङ्चयमा
गा.ङ्जि.स.ऩदतछ ।



गाउॉऩाङ्झरकाको नाभ् शङ्टर्द्ोधन गाउॉऩाङ्झरका



केन्र् भानऩकडी ५



जनसॊ खमा् 34638



ङ्झसभाना् ऩूिभ
त ा ङ्झतरोिभा न.ऩा. य ङ्झसमायी गा.ऩा.



ऩङ्ञिभभा सै नाभैना न.ऩा. य गैंडहिा गा.ऩा.



उियभा सै नाभैना न.ऩा. य फङ्टटिर उऩ भहा नगयऩाङ्झरका य



दङ्ञऺणभा ङ्झसमायी य गैडहिा गा.ऩा.



फसोफास गने सभङ्टदाम् थारु, मादि, भल्राह, रोध हङ्चयजन, केिट भङ्टसरभान, ब्राह्मण, ऺेत्री भगय

िडा सॊ खमा् 7
घयऩङ्चयिाय सॊ खमा् 6145

ऺेत्रपर् 57.66 फ.भी.

गङ्टरुङ सङ्टनाय दभाई आङ्छद
कृङ्जि ऺेत्रको सॊङ्ञऺप्त ङ्जिियण


शङ्टर्द्ोधन गाउॉऩाङ्झरकाभा कृङ्जिभा आधाङ्चयत जनसॊ खमा 90 प्रङ्झतशत यहेको छ ।



खेतीमोग्म जङ्झभन 5700 हेक्टय यहेको छ ।



ङ्झसॊङ्ञचत ऺेत्र 3289 हेक्टय यहेको छ ।



१ िटा तयकायी ब्रक य ४ िटा तयकायी ऩकेट ऺेत्र यहेका छन् ।



कृङ्जि हाटफजाय सॊ खमा ७ य एग्रोबेट सॊ खमा 15 िटा यहेको छ ।



भङ्टखम कृङ्जि फारी् धान, गहङ्टॉ, दरहन, तेरहन, तयकायी आङ्छद यहेको छ ।

कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधक जनशङ्ञक्तको ङ्जिियण
श्रे णी/तह

हार ऩदऩूङ्झतत

अङ्झधकृत सातौं/आठौं

०

प्रा.स./ऩाॉचौ

२

ना.प्रा.स./चौथो

०
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सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बई यहेको कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.फ.को कामतक्रभहरु्


Artificial Insemination सम्फन्धी कामतक्रभ



कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रभ



कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सम्िङ्ञन्ध तथमाॊक अध्मािङ्झधक कामतक्रभ



परपूर दशक अन्तयगत स्थानीम तहभा ङ्झफरुिा योऩण अङ्झबमान कामतक्रभ (५०% अनङ्टदान)



फाख्राको साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) ङ्जिकास कामतक्रभ सॊ चारन



साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) ङ्जिकास कामतक्रभ सॊ चारन



रागत साझेदायीभा गाई प्रिर्द्तन कामतक्रभ



साभाङ्ञजक ऩङ्चयचारक (ऩशङ्टसेिा प्रा.)

कङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रभ अन्तगततका ङ्जक्रमाकराऩ तथा फजेट ङ्जिियण्


कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणका राङ्झग सहमोग

5000000



कृङ्जि उऩज सॊ करन तथा ङ्जिङ्जक्र केन्र ङ्झनभातण

10000000



चारङ्ट आ.फ.भा मस गाउॉऩाङ्झरकाभा दङ्टईिटा मोजनाहरु सॊ चारनभा यहेका छन् ।



पसातङ्जटकय कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण मोजना ठे क्का सम्झौता बै कामत शङ्टरु हङ्टने अिस्थाभा यहेको
छ ।



कृङ्जि उऩज सॊ करन तथा ङ्जिङ्जक्र केन्रको बिन ङ्झनभातण ठे क्का सम्झौता बै 30 प्रङ्झतशत बौङ्झतक
प्रगङ्झत बएको छ ।



आ.फ. २०७७/७८ सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत ऩठाईएका कामतक्रभहरुको प्रङ्जिङ्झधक कामत
सञ्चारन प्रङ्जक्रमा, ङ्चयऩोङ्जटतङ्ग तथा तथमाङ्क व्मिस्थाऩन सम्फन्धी भागतदशतन (कृङ्जि तपत) २०७७
फभोङ्ञजभ कामातन्िमन बएको छ ।

कामतक्रभ कामातन्िमनको अिस्था


रु. 5000000 को मोजना पसातङ्जटकय कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण ठे क्का सम्झौता बै कामत
शङ्टरुहङ्टने क्रभभा यहेको छ । हार बौङ्झतक तथा ङ्जिङ्ञिम प्रङ्झगत शङ्टन्म छ । यहेको छ ।



रु. 10000000 को कृङ्जि उऩज सॊ करन तथा ङ्जिङ्जक्र केन्रको बिन ङ्झनभातण ठे क्का सम्झौता बै
30 प्रङ्झतशत बौङ्झतक प्रगङ्झत बएको छ ।ङ्जिङ्ञिम प्रगङ्झत शङ्टन्म यहेको छ ।

63

मोजनाका पोटाहरु

गाउॉऩाङ्झरका ऺेत्रभा यहेका कृङ्जि उऩज फजायहरु


पसातङ्जटकय फजाय



भानऩकडी फजाय



ऩङ्टयैनी फजाय



बङ्टजौरी फजाय



फकङ्टरी फजाय

आ.फ.2076/77 भा ङ्झनभातण बएका ऩूिातधायको प्रमोगको अिस्था
गत आ.फ.भा शङ्टर्द्ोधन गाउॉऩाङ्झरकाभा रु. 4000000 फजेटको कृङ्जि उऩज सॊ करन तथा ङ्जिङ्जक्र केन्र
ङ्झनभातण मोजना सॊ चारन बएको हो । मस अन्तगतत १२ िटा कोठा ङ्झनभातण बै हार प्रमोग बैयहेको
अिस्था छ ।
सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण सम्फन्धभा केन्रराई सङ्टझाफ


फजेट फृङ्जर्द् हङ्टनऩने
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अधङ्टया मोजनाका राङ्झग फजेटको ङ्झनयन्तयता हङ्टनऩङ्ट ने



सशतत कामतक्रभ भागभा आधाङ्चयत हङ्टनऩङ्ट ने



सशतत कामतक्रभ ऩठाउॉदा ऩङ्जहरै प्रष्ट कामतङ्जिङ्झध ऩठाउनङ्टऩने

आ.फ.2078/89 का राङ्झग आिश्मक कामतक्रभ


मोजनाको नाभ् अधङ्टयो कृङ्जि उऩज सॊ करन बिन भानऩकडी 5



आिश्मक फजेट् 5000000

अधङ्टयो कृङ्जि उऩज सॊकरन बिन भानऩकडी 5

१९. शङ्टर्द्ोधन गाॉउऩाङ्झरकाको कामातरम रिनी, कङ्जऩरिस्तङ्टको प्रस्तङ्टती
शङ्टर्द्ोधन गाॉउऩाङ्झरका, रफनीको ऩङ्चयचम
गौतभ फङ्टर्द्का ङ्जऩता कङ्जऩरिस्तङ्टका तत्कारीन याजा शङ्टर्द्ोधनको नाभफाट नाभाकयण गङ्चयएको शङ्टर्द्ोधन
गाॉउऩाङ्झरका कङ्जऩरिस्तङ्ट ङ्ञजल्राको ऩङ्टिॉ बागभा अिङ्ञस्थत छ । नेऩारको ऩङ्टनस
त ॊ यचना गने क्रभभा स्थानीम
तहको गठन गदात साङ्जिकका ६ गाॉउ ङ्जिकास सङ्झभङ्झतहरु ऩतयीमा, नन्दनगय,

रिनी, ङ्जिठङ्ट िा, हङ्झथहिा य

फाॉसखोयराई ङ्झभराएय मस गाॉउऩाङ्झरकाको स्थाऩना बएको हो । मो गाॉउऩाङ्झरका एङ्झतहाङ्झसक तथा आङ्झथक
त
ङ्जहसािरे ऩयाऩूि त कार दे ङ्ञख नै एक भहत्िऩूणत ङ्जिङ्ञशष्ट स्थरको रुऩभा ऩङ्चयङ्ञचत हङ्टदै आएको छ । फङ्टर्द्को
जन्भस्थर रङ्टङ्ञम्िनी य प्राङ्ञचन कङ्जऩरिस्तङ्टको याजधानी ङ्झतरौयाकोटराई जोड्ने याजभागतको फीचभा यहेको
मस गाॉउऩाङ्झरकाको बङ्टबाग सभथय तथा उब्जाउ छ ।
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मस गाॉउऩाङ्झरकाको ऩङ्टिभ
त ा रुऩन्दे ही ङ्ञजल्रा, ऩङ्ञिभभा भामादे िी गाॉउऩाङ्झरका, उियभा िाणगॊगा नगयऩाङ्झरका
तथा दङ्ञऺणभा बायत यहेको छ । मस गाउॉऩाङ्झरकाको ऺेत्रपर ९१.९९ िगत ङ्जकरोङ्झभटय छ ।
कृङ्जिको प्राङ्जिङ्झधक जनशक्तीहरुको ङ्जिियण
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कृङ्जि ऺेत्रको सॊङ्ञऺप्त ङ्जिियण


मस शङ्टर्द्ोधन गाॉउऩाङ्झरकाभा ६ िटा िडाहरु यहेका छन् ।



मस गाउऩाङ्झरका दङ्ञऺण तयाई सभतर बङ्टबाग बएको अङ्झधक्तभ ऺेत्र खेङ्झतमोग्म जङ्झभन यहेको छ



महाॉ फन जॊ गर नङ्छद ऺेत्र कभ यहेकोरे धेयै जङ्झभनभा खेतीऩाती गङ्चयन्छ ।



महाॉ भङ्टखम रुऩभा खाद्यान्म फारी धान, गहङ्टॉ उत्ऩादन गङ्चयन्छ ।



महाॉ ििात माभभा धान रगाईन्छ बने ङ्जहउदभा गहङ्ट,ॉ तोयी, भसङ्टयो केयाउ आदी रगाईन्छ ।



महाॉका अङ्झधक्तभ ङ्जकसानहरु कृङ्जिभा आधाङ्चयत यहेका छन् खाद्याङ्ङ तथा तयकायी उत्ऩादन,
ऩशऩारनङ्ट गये य ङ्जिङ्जक्र गदै आएका छन् ।



महाॉका सिै िडाहरुभा घयघयभा कये शाफायी फनाई तयकायी रगाउने तथा केही व्मािसाङ्जमक
तयकायी खेती गने ङ्जकसानहरु ऩङ्झन यहेका छन् ।

नेऩार सयकायको सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बई यहेको कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.फ.०७७/७८
को कामतक्रभहरु

qm=;+=

sfo{qmdx?

ah]6 ? -xhf/df_

s}lkmot

!

s[ifs btf{ Joj:yfkg sfo{qmd

#))

gfePsf]

@

s[lif ahf/ kjf{wf/sf] nflu ;xof]u
sfo{qmd

%)))

7fFp 5gf}6 eO{
k|lqmofdf

#

;fgf Joj;flos s[lif pTkfbg s]Gb| ks]6_ ljsf; sfo{qmd

@)))

;"rgf k|sfzg ePsf]

$

s[lif tyf kz' ;DaGwL tYofÍ
cWofjlws ug{]

!))

gfePsf]
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प्रदे श सयकायफाट हस्तान्तङ्चयत सशतत ङ्जिङ्ञिम कामतक्रभ
आ.फ.२०७७/७८भा

प्रदे श

तथा

स्थाङ्झनम

तहभा

सशतत

ङ्जिङ्ञिम

हस्तान्तयण

भापतत

ऩठाईएका

कामतक्रभहरुका सञ्चारन प्रङ्जक्रमा

qm=;+=

sfo{qmdx?

ah]6 ? -xhf/df_

s}lkmot

!

sfo{qmd sfo{Gjogsf nflu s[lif kz'kG5L
clws[t hgzlSt ;]jf s/f/

$)).

gePsf]

@

sf]le8 k|efljt eO{ ufFp kms{]sf
s[ifsx?nfO{ pTkfbg ;dfu|Ldf cg'bfg

@))).

gePsf]

#

;fgf s[lif cf}hf/ tyf oGq pks/0fdf
cg'bfg

!&%).

;"rgf k|sfzg
ePsf]

आगाभी आ.फ.२०७८/७९ भा स्थाङ्झनम तहको अिश्मकता


ॉ ा यहेकोरे ङ्झसचाईको
स्थाङ्झनम आिश्मकता राई हेदात ङ्झसॊचाई ऩूिातधाय एउटा भहत्िऩूणत िङ्टद
कामतक्रभ आिश्मक्ता बएको हङ्टनारे आ. फ. २०७८/७९ भा उक्त ङ्जििमभा फजेट हस्तान्तयणको
आिश्मकता यहेको दे खीएको छ ।



आ.फ.२०७७/७८ भा सशतत ङ्जिङ्झतम हस्तान्तयण भापतत सॊ चारन हङ्टने साना कृङ्जि औजाय तथा
मन्त्र उऩकयणभा ५० प्रङ्झतशत अनङ्टदान कामतक्रभ ङ्झनतान्त आिश्मक दे ङ्ञखएको छ ।

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण सम्फन्धभा केन्रराई सङ्टझाि


कामतक्रभ तजङ्टभ
त ा गदात स्थाङ्झनम भागको आधायभा कामतक्रभ फनाउनङ्ट तथा गनङ्टत गयाउनङ्ट हङ्टन ।

२०. ङ्झतरोिभा नगय ऩाङ्झरकाको कामातरम, भङ्ञणग्राभ, रुऩन्दे हीको प्रस्तङ्टती
ङ्झतरोिभा नगयऩाङ्झरकाको सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचम


कूर ऺेत्रपर्

१२६१९ हेक्टय



कृङ्जि बूभी्

८४४९.८ (६६.९६%)



फन जॊ गर्

१६३३.९६ (१२.९५%)



आिाश ऺेत्र्

१३५६.४ (१०.७५%)



सडक्

४९८.६१ (३.९५%)



जरीम ऺेत्र्

१६५.१७ (१.३१%)



फङ्टट्ान्

११५.५(०.९२ %)



चउय्

११४.२८ %)
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औद्योङ्झगक्

११०.१३ (०.८७ %)



फारङ्टिारे ढाकेको ऺेत्र् ६९.२१ (०.५५ %)



ऩोखयी, तारतरै मा्

५१.९१ (०.४१ %)



फाॉझो जङ्झभन्

१५.७१ ( ०.१२ %)



ऩाकत्

१४.१८ (०.११ %)



छङ्चयएका रुख्

१३.८६ (०.११ %)



खेर भैदान्

१०.२८ ( ०.०८ %)
(श्रोत् ङ्झतरोिभा नगयऩाङ्झरकको िस्तङ्टगत ङ्जिियण २०७६)

कृङ्जि ऺेत्रको सॊङ्ञऺप्त ङ्जिियण
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कृङ्जिको प्राङ्जिङ्झधक जनशक्ती ङ्जिियण

qm=;+=

kb

gfd

s}lkmot

!

clws[t :t/ 5}7f}

bf]dnfn e';fn

kb:yfkg eO cfPsf]

@

clws[t :t/ 5}7f}

/fd k|;fb vgfn

kb:yfkg eO cfPsf]

#

clws[t :t/ 5}7f

k|;fGt lu/L

s/f/

$

rt'y{ tx

ljGb' /fodfemL

s/f/

%

rt'y{ tx

cl:dtf 1jfnL uf}td

s/f/
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सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बई यहेको कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.फ.को कामतक्रभहरु एिॊ कृङ्जि
ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रभ अन्तगततका ङ्जक्रमाकराऩ तथा फजेट ङ्जिियण
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आ.फ. २०७७/७८ भा प्रदे श तथा स्थाङ्झनम तहभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत ऩठाईएका
कामतक्रभहरुको प्रङ्जिङ्झधक कामत सञ्चारन प्रङ्जक्रमा, ङ्चयऩोङ्जटतङ्ग तथा तथमाङ्क व्मिस्थाऩन सम्फन्धी भागतदशतन
(कृङ्जि तपत) २०७७ फभोङ्ञजभ कामातन्िमन बए/नबएको


बएको



नगय सङ्झभङ्झतको ङ्झनणतम अनङ्टसाय कामतक्रभ िाॉडपाॉड



स्थानीम तह कृङ्जि व्मािसाम प्रफद्र्धन सङ्झभङ्झतको ङ्झनणमत अनङ्टसाय अनङ्टदान ङ्जितयणकाराङ्झग कामतक्रभ
प्रस्ताि आिहानको सङ्टचना प्रिाह



सम्फङ्ञन्धत िडाअध्मऺ सभेत यहने गयी गङ्छठत स्थरगत अनङ्टगभन सङ्झभङ्झतका ङ्झनणतम अनङ्टसाय प्रस्ताि
छनौट

ङ्जिगतका फितहरुभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण तपत ङ्झनभातण/ङ्जिकास बएका ऩूिातधायहरुको प्रमोगको अिस्था
आ.ि. २०७५/७६
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@% nfv
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/]x/f

@% nfv

;+rfng e}/x]sf]

आ.ि. २०७६/७७
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^

ahf/sf] gfd

cg'bfg /sd

Uf]/s6\6f

!)) nfv

cj:yf
;+rfng e}/x]sf]

कामातन्िमनका क्रभभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरु


शौचारम



ऩानी जम्ने



ढरको सभस्मा

ङ्झतरोिभा नगयऩाङ्झरका ऺेत्र ङ्झबत्र यहेका कृङ्जि उऩज फजायहरुको ङ्जिियण
मोङ्झगकङ्टटी िडा नॊ. २

ड्राइबयटोर िडा नॊ. १

गोयकट्टा िडा नॊ. ६

सेभयाफजाय िडा नॊ. ७

कोटीहिा िडा नॊ. १५

कान्छीफजाय िडा नॊ. १०

ये हया िडा न. १४

बरिायी िडा नॊ. ७

भक्रहय िडा नॊ. १२

फनकङ्जट्टी चोक िडा न.१३

बङ्टल्का िडा नॊ. ११
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सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण सम्फन्धभा केन्रराई सङ्टझाफ


सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण सम्फन्धभा केन्रराई सङ्टझाफ



सभमभै कामत ङ्जिङ्झध उऩरब्ध बएभा सङ्ञजरो हङ्टने



कभतचायी तथा उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत ऩदाङ्झधकायीहरुराई ऺभता अङ्झबफृङ्जर्द् कामतक्रभभा सहबागी गयाउन
सके प्रबािकायीता फढ्ने ।

आ.फ. २०७८/७९ का रागी कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रभ अन्तगतत
सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन हङ्टने कामतक्रभ तथा फजेट सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत स्थाङ्झनम तहको
आिश्मकता
आ.फ. २०७८/७९ का रागी कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रभ अन्तगतत
सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊ चारन हङ्टने कामतक्रभ तथा फजेट सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत स्थाङ्झनम तहको
आिश्मकता
आिश्मकता्


सौचारम, फाटो, नारी, सेड, ऩाङ्जकतङ्ग य अङ्जपस ङ्झनभातण जस्ता अधङ्टया काभ ऩङ्टया गनङ्टत ऩने्



गोयकट्टा,



सेभया,



मोङ्झगकङ्टटी,



बङ्टल्का,



कान्छीफजाय,



भक्रहय

अन्म आिश्मङ्जकम ङ्जिियणहरु


खानेऩानी, नाऩतौर व्मिस्थान, ङ्जिद्यङ्टत जडानको कभी



सङ्टयङ्ञऺत बण्डायण साभाग्री य प्रङ्जिङ्झधभा सभस्मा यहेको



रतङ्ट ङ्जििाङ्छद ऩङ्चयऺणकाराङ्झग प्रङ्जिङ्झध य साभाग्रीभा सभस्मा यहेको



जनशङ्ञक्तभा कभी यहेको
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२१. ङ्झत्रिेणी गाउॉऩाङ्झरका, गाउॉ कामतऩाङ्झरकाको कामातरम, योल्ऩाको प्रस्तङ्टती
ङ्झत्रिेणी गाउॉऩाङ्झरकाको ऩङ्चयचम


रङ्टङ्ञम्फनी प्रदे श, योल्ऩा ङ्ञजल्रा अन्तयगत साङ्झफकका ५ िटा गा.ङ्जि.स ङ्झभरे य फनेको मस
गाउॉऩाङ्झरकाको कङ्टर ऺेत्रपर २०५.३९ िगत ङ्जक.ङ्झभ. यहेको छ ।



मस गाउॉऩाङ्झरकाको ऩूिभ
त ा योल्ऩा नगयऩाङ्झरका, ऩङ्ञिभभा सल्मान ङ्ञजल्रा, उियभा भाडी य गॊगादे ि
गाउॉऩाङ्झरका य दङ्ञऺणभा रुन्टीगढी गाउॉऩाङ्झरका अिङ्ञस्थत छ ।



मस गाउॉऩाङ्झरका सभङ्टन्री सतहफाट ८६० ङ्झभटय दे ङ्ञख२८०० ङ्झभटयको उचाइभा अिङ्ञस्थत छ ।



२०६८ सारको जनगणना अनङ्टसाय जम्भा २५९५७ जनसॊ खमा यहेको छ ।



धान, भकै, गहङ्टॉ, तोयी, आरङ्ट, टभाटय, काउरी, फन्दा,फोडी, ङ्झसभी, अदङ्टिा, फेसाय आङ्छद महाॉका प्रभङ्टख कृङ्जि
उऩजहरु हङ्टन ् ।



परपूर तपत केया, आम्फा, नासऩाती, खभानी, कागती, स्माउ (आॊङ्ञशक रुऩभा) आङ्छदको उत्ऩादन
हङ्टन्छ ।



ङ्झनगारऩानी, ङ्झसभऩानी, नङ्टिागाउॉ, ङ्झरङगदङ्टङ, जङ्टगाय रगामतका स्थानहरुभा व्मिसाङ्जमक तयकायी
खेतीको ङ्जिकास हङ्टदै गएको छ बने सहय उन्भङ्टख ऺेत्रहरुभा होटर व्मिसाम तथा व्माऩाय
व्मिसामभा भाङ्झनसहरुको सॊ रग्नता यहेको छ ।

कृङ्जि ऺेत्रको सॊङ्ञऺप्त ङ्जिियण


मस ङ्झत्रिेणी गाउॉऩाङ्झरका ङ्झबत्र उत्ऩादन हङ्टने खाद्याङ्ङ फारीभा धान, गहङ्टॉ, भकै, तोयी, चना, भसङ्टयो
आङ्छद छन् ।



ॉ , भेिा, ङ्ञचल्री, अम्फा य नासऩाती आङ्छद प्रभङ्टख छन् ।
परपङ्टरहरुभा केया, आऩ



जसभध्मे अङ्ङफारीभा धान, गहङ्टॉ, भकै हङ्टन ् बने नगदे फारीभा तोयी, केयाउ, उखङ्ट, चना, भास, भसङ्टयो,
खङ्टसातनी य फेसाय हङ्टन ् ।



मस गाउॉऩाङ्झरकाभा उत्ऩादन हङ्टने तयकायी रौका, कये रा, आरङ्ट, भङ्टरा, यामो, काउरी, सागऩात, ङ्झबण्डी,
बेन्टा, फोडी, पसॉ, टभाटय, खङ्टसातनी, फन्दा, काक्रो, ङ्ञचङ्ञचण्डो, ङ्झसभी, रसङ्टन, प्माज आङ्छद हङ्टन ् ।



ङ्जिङ्झबङ्ङ सभमभा ङ्जिङ्झबङ्ङ रुऩभा कृिकराई कृङ्जि तथा ऩशङ्ट सेिाका अनङ्टदान प्रदान गदै आएको मस
गाउॉऩाङ्झरकारे आफ्ना कृिक जनताराई परपङ्टर तथा तयकायी ङ्झफउ ङ्झफतयण, आधङ्टङ्झनक कृङ्जि
प्रणारी तथा ऩयम्ऩयागत शैरीफाये ऻान ऩाठशारा प्रधान गये को छ ।
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कृङ्जिको प्राङ्जिङ्झधक जनशक्ती ङ्जिियण
ङ्झस.नॊ.

ऩद

सेिा/सभङ्टह/उऩसभङ्टह

तह

स्िीकृत

ऩदऩूतॉ
सॊखमा

दयिन्दी

दयिन्दी

ङ्चयक्त

१

अङ्झधकृत

नेऩार कृङ्जि सेिा

७/८ औ

१

०

१

२

सहामक

नेऩार कृङ्जि सेिा

५ औॊ

२

०

२

३

सहामक

नेऩार कृङ्जि सेिा

४ औॊ

१

०

१

४

०

४

जम्भा

ङ्झस.नॊ.

ऩद

तह

कामतयत कामातरम

कैङ्जपमत

गाउॉऩाङ्झरका

एक गाउॉ एक

४ औॊ

१ नॊ िडा

कयाय

ना.प्रा.स.

४ औॊ

२ नॊ िडा

कयाय

४

ना.प्रा.स.

४ औॊ

३ य ४ नॊ िडा

कयाय

५

ना.प्रा.स.

४ औॊ

७ नॊ िडा

१

ना.प्रा.स.

४ औॊ

२

ना.प्रा.स.

३

तथा ५ य ६ नॊ िडा

प्राङ्जिङ्झधक (कयाय)

एक गाउॉ एक

प्राङ्जिङ्झधक (कयाय)

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बई यहेको कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.फ.को कामतक्रभहरु
ङ्झस.नॊ.
१
२

३

कामतक्रभको नाभ
कृिक दतात व्मिस्थाऩन कामतक्रभ
कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩन्छी सम्िङ्ञन्ध तथमाॊक
अध्मािङ्झधक कामतक्रभ

परपूर दशक अन्तयगत स्थानीम

तहभा ङ्झफरुिा योऩण अङ्झबमान कामतक्रभ
(५०% अनङ्टदान)

खचत

फजेट

खचत

३,००

०

०.००

३,००

१,००

०

०.००

१,००

१४,००

०

०.००

१४,००

१७,००

०

०.००

१७,००

४०,००

०

०.००

४०,००

प्रङ्झतशत

भौज्दात

याङ्जष्डम य स्थानीम भहत्िका खाद्य तथा
४

ऩोिण सङ्टयऺाभभा टे िा ऩङ्टमातउने िारी

िस्तको साना व्मिसाङ्जमक कृङ्जि उत्ऩादन

केन्र (ऩकेट) ङ्जिकास कामतक्रभ सॊ चारन
५

रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि उऩज सॊ करन
तथा फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण
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कैङ्जपमत
प्रकृमाभा
यहेको

प्रकृमाभा
यहेको

प्रकृमाभा
यहेको

प्रकृमाभा
यहेको

कङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रभ अन्तगततका ङ्जक्रमाकराऩ तथा फजेट ङ्जिियण
ङ्झस.नॊ.
१

कामतक्रभको नाभ
रागत सहबाङ्झगताभा कृङ्जि उऩज सॊ करन
तथा फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण

फजेट

खचत

४०,००

०

खचत

प्रङ्झतशत
०.००

भौज्दात
४०,००

कैङ्जपमत
प्रकृमाभा
यहेको

कामातन्िमनका क्रभभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरु


कभतचायी जनशङ्ञक्तको अबाि



एक गाउॉ एक प्राङ्जिङ्झधक तपतका कभतचायी व्मिस्थाऩनका राङ्झग सॊ घ/प्रदे श/स्थानीम तहरे प्रमाप्त
फजेट व्मिस्थाऩन नगये को



बौगोङ्झरक ङ्जिकटताको सभस्मा



सॊ घ तथा प्रदे शफाट प्रदान गङ्चयनङ्टऩने ताङ्झरभ तथा भागतदशतनको कभी



गाउॉऩाङ्झरकाको आिश्मकता िा भाग फभोङ्ञजभको नबइ सॊ घ य प्रदे शफाट अन्म प्रकृमाफाट फजेट
ङ्जिङ्झनमोजन हङ्टने

कामातन्िमन हङ्टन नसकेको बए सोको कायण य सभाधानका रागी गङ्चयएका प्रमास तथा सङ्टझाफ


कभतचायी जनशङ्ञक्तको अबािको क्रभभा ऩङ्झन गाउॉऩाङ्झरकाफाट थऩ कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधकको व्मिस्था
गङ्चयएको (न्मून तरफभा)



बौगोङ्झरक ङ्जिकटताको सभस्मा यहेता ऩङ्झन बूगोर अनङ्टसायको कृङ्जि खेङ्झतभा प्रिर्द्तन गये को साथै
िडा/टोर स्तयीम कामतक्रभ कामातन्िमनको प्रमास गङ्चयएको



फजेट कामातन्िमनका राङ्झग कृङ्जि सभङ्टह/पभत/उऩज केन्रको सहकामतभा कृङ्जिकराई आङ्झथक
त
ङ्जिकासका राङ्झग ङ्जिङ्झबङ्ङ अनङ्टदान तथा कामतक्रभ प्रदान गङ्चयएको

ङ्झत्रिेणी गाउॉऩाङ्झरकाऺेत्र ङ्झबत्र यहेका कृङ्जि उऩज फजायहरुको ङ्जिियण
ङ्झस.नॊ.
१

कृङ्जि उऩज फजायको नाभ
गाउॉरे साना ङ्जकसान सहकायी तथा कृङ्जि उऩज
सॊ करन तथा ङ्जिङ्जक्र केन्र

िडा

स्थान

२

नङ्टिागाउॉ

२

हरॊ गा हाट फजाय

२

हरॊ गा

३

घोगे हाट फजाय

२

घोगे

४

ङ्झबग ि. ङ्जि क कृङ्जि हाट फजाय

३

ङ्झरङ्दङ्टङ

५

ङ्झभङ्झरजङ्टरी कृङ्जि हाट फजाय

३

छाऩ

६

भॊ गरज्मोङ्झत कृङ्जि हाट फजाय

४

ङ्झनगारऩानी

७

फङ्टढागाउॉ कृङ्जि हाट फजाय

४

ङ्झसम्ऩानी
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कैङ्जपमत

ङ्झस.नॊ.

कृङ्जि उऩज फजायको नाभ

िडा

स्थान

८

ङ्ट कृङ्जि उऩज सॊ करन तथा ङ्जिङ्जक्र केन्र
भाछे भर

७

ऋङ्ञच

९

दबै कृङ्जि हाट फजाय

७

दबै

गैयीगाउॉ कृङ्जि उऩज सॊ करन तथा ङ्जिङ्जक्र केन्र

७

ङ्झतरा

१०

कैङ्जपमत

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण सम्फन्धभा केन्रराई सङ्टझाफ


कामतक्रभ कामातन्िमका राङ्झग भागतदशतन तथा कामतङ्जिङ्झध सभमभा उऩरब्ध गयाउने



सम्फङ्ञन्धत कामतक्रभका राङ्झग कभतचायीराई ताङ्झरभको व्मिस्थाऩन गने



कामतक्रभ प्रगङ्झत / सभस्माका फाये भा सभमसभमभा सम्ऩकत गनतका राङ्झग ङ्जिऻको व्मिस्था
गङ्चयनङ्टऩने

आ.फ. २०७८/७९ का रागी कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रभ अन्तगतत
सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊ चारन हङ्टने कामतक्रभ तथा फजेट सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत स्थाङ्झनम तहको
आिश्मकता


ङ्झसॊचाइ कङ्टरो



कृङ्जि हाट फजाय तथा सॊ करन ङ्जितयण केन्रभा ऩूिातधाय ङ्झनभातण



कृङ्जि फजायीकयणका राङ्झग सहकायी/सभङ्टहराई ढङ्ट िानी गने सिायी साधन अनङ्टदान



कृङ्जि उऩज अङ्झबिृङ्जर्द्का राङ्झग कृङ्जि मन्त्र सम्फङ्ञन्ध अनङ्टदान

२२. तङ्टरङ्झसऩङ्टय उऩभहानगयऩाङ्झरका नगयकामतऩाङ्झरकाको कामातरम,तङ्टरसीऩङ्टय,दाङको प्रस्तङ्टती
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कृङ्जि ऺेत्रको सॊङ्ञऺप्त ङ्जिियण


जम्भा कृङ्जि मोग्म जङ्झभनको ऺेत्रपर :

१७,२१२ हेक्टय



कृङ्जिभा आङ्ञश्रत घयऩङ्चयिाय :

६०.५५



खेती गये को जम्भा ऺेत्रपर:

१५,२२७ हेक्टय



खेतको ऺेत्रपर:

९०९९ हेक्टय



ऩाखोको ऺेत्रपर:

६१२८ हेक्टय



फाॉझो जाङ्झभन िा िारी नरगाएको ऺेत्रपर:

१,९८५ हेक्टय



फाॉझो जाङ्झभन िा िारी नरगाएका जङ्झभनको प्रङ्झतशत:

११.५३

कृङ्जिको प्राङ्जिङ्झधकको जनशक्ती ङ्जिियण
क्र.सॊ .

ऩद

स्िीकृत दयिन्दी

ऩदऩूतॉ

ङ्चयक्त सॊखमा

1

कृङ्जि अङ्झधकृत आठौँ

१

१

–

2

कृङ्जि अङ्झधकृत छै ठौँ

२

१

१

१

-

१

4

सहामक स्तय चौथो

५

सहामक स्तय चौथो

१

६

कामातरम सहमोगी

1

–

४

२

जम्भा

४

कैङ्जपमत

कयाय

कृिक सभङ्टह/सहकायी य कृङ्जि पभत य कृङ्जि भीटयको ङ्जिियण :
क्र.सॊ .

ङ्जिियण

जम्भा सॊखमा

१

कृिक सभङ्टह

३०९

२

कृङ्जि सहकायी

८४

३

व्मिसाङ्जमक कृङ्जि पभत

३००

४

कृङ्जि भीटय जडान

१३१

५

यासामङ्झनक भरखादको ङ्जिक्रेता

५६
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भङ्टखम िारीको ऺेत्रपर तथा आिश्मक यासामङ्झनक भरखादको ङ्जिियण
ऺेत्रपर

मूङ्चयमा

धान

१०१६६

१९५०.८५

६६३.०७

५०८.३

३१२२.२२

भकैं

४४०६

४६२.१९

२८७.३६

२२०.३

९६९.८५

गहङ्टॉ

३६७४

६४२.५८

३९९.३६

१५३.१०

११९५.०४

तयकायी

११६४

१२७.५७

१२६.५३

७७.६०

३३१.७१

तोयी

३०७०

२९४.७२

२५७.८८

९२.१०

६४४.७०

३४७७.९२

१७३४.२०

१०५१.४०

िारी

हेक्टय

भे.टन

कूर जम्भा

ऩोटास

ङ्झड.ए ऩी भे.टन

जम्भा

भे.टन

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचारन बई यहेको कृङ्जि तपतका चारङ्ट आ.फ.को कामतक्रभहरु :
फ. ङ्झस. न.
३१२०११०६
३१२००१०६
३१२००१०१
३१२०११०४

कामतक्रभको नाभ

जम्भा फजेट रु राखभा

कृङ्जि ऩूफातधाय ङ्झफकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण
प्रिर्द्तन कामतक्रभ

प्राधानभङ्ञन्त्र कृङ्जि आधङ्टङ्झनङ्जककयण ऩङ्चयमोजना
ऩकेट ङ्झफकास कामतक्रभ

कृङ्जि ङ्जिकास यणनीङ्झत अनङ्टगभन तथा सभन्िम
कामतक्रभ

३५
२०
४

उङ्ङत ङ्झफउभा कृिक राई अनङ्टदान कामतक्रभ

१५.६९

जम्भा

७४.६९

कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रभ अन्तगततका ङ्जक्रमाकराऩ तथा फजेट ङ्जिियण


डीऩ फोङ्चयॊग तङ्टरसीऩङ्टय- १७ फनकटीभा ङ्झनभातण फजेट रु ३५ राख ङ्जिङ्झनमेजन बएको ।



प्राङ्जिङ्झधक स्थरगत अफरोकन गये को ङ्झनभातण स्थरका राङ्झग १कठा जग्गा छनोट गङ्चयएको ।



उऩबोक्क्ता सङ्झभती सात सदस्मीम



जस्भा भङ्जहरा २ जना य ऩङ्टरुि ५ जना यहेका छन् ।



उऩबोक्ता सङ्झभती भापतत सॊ चारन बइयहेको ।

गठन बएको ।

प्रधानभन्त्री कृङ्जि आधङ्टङ्झनङ्जककयणा ऩङ्चयमोजना अन्तगततका ङ्जक्रमाकराऩ तथा फजेट ङ्जिियण


ऩकेट सन्चारनका रागी फजेट रु २० राख ङ्जिङ्झनमेजन बएको ।
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सूचना प्रकाशन बएय आिेदन भाग गये को य स्थरगत ङ्जपल्ड बेङ्चयङ्जपकेसन गयी कामतऩाङ्झरका
फैठकिाट १० िटा पभत तथा उद्यभी छनौट बइ सम्झौता बइयहेको ।



च्माउ, भाहङ्टयी य तयकायी य परपूर खेतीभा छनौट बएको ।

कृङ्जि ङ्जिकास यणनीङ्झत अनङ्टगभन तथा सभन्िम कामतक्रभ अन्तगततका ङ्जक्रमाकराऩ तथा फजेट ङ्जिियण


कामतक्रभ सन्चारनका रागी फजेट रु ४ राख ङ्जिङ्झनमेजन बएको ।



कृिक दतात व्मिस्थाऩनका रागी रु ३ राख ङ्जिङ्झनमेजन बएको ।



कृङ्जि तथा ऩशङ्ट सम्फङ्ञन्ध तथमाॉक व्मिस्थाऩन रु १ राख ङ्जिङ्झनमेजन बएको ।



हारसम्भ खचत नबएको ।

उङ्ङत ङ्झफउभा कृिक राई अनङ्टदान कामतक्रभ अन्तगततका ङ्जक्रमाकराऩ तथा फजेट ङ्जिियण


कामतक्रभ सॊ न्चारनका रागी फजेट रु १५.६९ राख ङ्जिङ्झनमोजन बएको ।



भकै य धानको उङ्ङत िीउभा ५० प्रङ्झतसत सम्भ अनङ्टदानका राङ्झग भाग सॊ ङ्करन बइयहेको।



ििे भकै य धानभा अनङ्टदान उऩरब्ध हङ्टने ।

कामतक्रभ सॊ न्चारनभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरु


नमाॉ कामतक्रभहरु तजङ्टभ
त ा तथा सॊ न्चारन िाये भा अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण नबइ कामातन्िमन गनत अरभरभा
ऩये कारे कामातन्िमनभा ङ्जढरा बएको ।



सभमभा कामतङ्जिङ्झध उऩरब्ध नहङ्टन ङ्ट ।



ङ्ट
ङ्जिङ्झबङ्ङ कामतक्रभहरु य ङ्झनकामहरुभा अनङ्टदान उऩरब्धभा एकरुऩता नहङ्टन।



ङ्ट े छनौट कामत जङ्जटर हङ्टदै गएकारे सभमभा
अनङ्टदानग्राही छनौट सङ्झभतीभा स्ऩष्ट नहङ्टनर
कामातन्िमन गनत सभस्मा बएको ।

सभाधानका केही प्रमासहरु


ङ्ञजल्रास्तयभा ङ्जिङ्झबङ्ङ तह ङ्जिच सभन्िम तथा सहकामत गयी कामतक्रभ सॊ चारन गङ्चययहेको ।



आङ्झथक
त ङ्जिकास सङ्झभतीको सभन्िम य सहकामतभा कामतक्र सॊ न्चारन गङ्चययहेको ।



स्थानीम तहको कृङ्जि ङ्जिकास कामतक्रभको कामतङ्जिङ्झधहरु ऩास गयी कृङ्जि ङ्जिकासका कामतक्रभहरु
सॊ घ तथा प्रदे शका कामतक्रहरुसॉग अनङ्टदान नफाङ्ञझने गयी सॊ चारन गङ्चययहेको ।

सभग्र सङ्टझािहरु


सभमभा कामतिीङ्झध उऩरब्ध बएय कामतक्रभ सॊ न्चारनका राङ्झग अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण बएभा सभमभा नै
कामातन्िमन हङ्टन सहज हङ्टने ।
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अनङ्टदान फजेट भात्र फाॉडपाॉड नगयी अनङ्टगभन तथा अन्म प्राङ्जिङ्झधकहरु ऩङ्चयचारन गनत सङ्जकने
फजेट ऩङ्झन ङ्जिनमोजन हङ्टनऩङ्ट ने।



कामतक्रभ सॊ न्चारन गने सम्ऩकत व्मङ्ञक्त तोकेय भात्र कामतक्रभ सॊ न्चारन बएभा कामतक्रभ सॊ न्चारन
गनत अझ ङ्ञजम्भेिायी फढ्ने य प्रबािकायी कामातन्िमन हङ्टने ।

आ.फ. २०७८/७९ का रागी कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन कामतक्रभ अन्तगतत
सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊ चारन हङ्टने कामतक्रभ तथा फजेट सम्फन्धभा सम्फङ्ञन्धत स्थाङ्झनम तहको
आिश्मकता
क्र.सॊ .
१.
२.

प्रस्ताङ्जित ङ्जक्रमाकराऩहरु
भङ्ञल्टचेम्फय कोल्ड स्टोय

ङ्झनभातण ५० भे . टन ऺभताको
ङ्झडऩ फोङ्चयगॉ ङ्झनभातण

सॊखमा

अनङ्टङ्झभनत फजेट खचत
रागत रु कयोडभा

१

१.५

१

३५

प्राङ्जिङ्झधक,उऩबोक्ता य िडा प्रङ्झतङ्झनङ्झधको स्थरगत अनङ्टगभन
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साझेदाय ङ्झनकाम
तयकायी परपूर
िजाय सङ्झभती

उऩबोक्ता सङ्झभती

गोष्ठीभा प्रस्तङ्टत बएका कामतऩत्रहरू
१. स्थाङ्झनम तहभा शसतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण य त्मसको व्मिस्थाऩन
कामतऩत्र प्रस्तङ्टतकतात् प्रकाश कङ्टभाय सञ्जेर, प्रभङ्टख

कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन केन्र, हङ्चयहयबिन

ऩृष्ठबङ्टभी


ङ्जिगतका फितहरूभा थङ्टप्रै मोजना तथा कामतक्रभहरू फढी उत्ऩादनभङ्टखी बएका कायण अऩेङ्ञऺत
नङ्झतजा बने हाॉङ्झसर गनत सङ्जकएको छै न



फजाय प्रणारीको उङ्ञचत ङ्जिकास हङ्टन नसक्दा हार कृङ्जि उऩजको सभङ्टङ्ञचत व्मिस्थाऩनभा टड्कायो
रुऩरे सभस्मा दे ङ्ञखएको छ



आभ कृिकहरूरे उङ्ञचत राब ङ्झरन सकेका छै नन् - उऩबोक्ताहरूरे ऩङ्झन सङ्टरब य सयर रुऩरे
कृङ्जि जन्मिस्तङ्ट उऩबोग गनत ऩाईयहेका छै नन्



कृङ्जिको ङ्जिकास रक्ष्म प्राङ्झप्त हङ्टन नसक्नङ्टका सभस्मा भध्मे कभजोय फजाय सञ्जार य मसको ङ्जपतरो
व्मिस्थाऩन यहेको छ



कृङ्जि ङ्जिकास यणङ्झनतीरे ऩङ्झन प्रबािकायी फजाय सॊ मन्त्रको ङ्जिकास गयी कृङ्जि ऺेत्रको ङ्जिकास गने
रक्ष्म याखेको छ



सो को राङ्झग तम बएको कामतनीङ्झत अनङ्टसाय कृङ्जि िस्तङ्टहरूको व्मिसामीक उत्ऩादन थरो नङ्ञजक
सॊ करन केन्र तथा थोक फजाय य िाह्य ऺेत्रका फजाय सञ्जार ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय गङ्चयने तथा
स्थानीम स्तयभा कृङ्जि सूचनाको ऩहङ्टॉच फढाईने कङ्टया उल्रेख छ



ङ्छदगो रुऩरे कृङ्जि फजाय ङ्जिकास हङ्टन ङ्ट सभग्र कृङ्जि ङ्जिकासको राङ्झग अङ्झत आिश्मक भाङ्झनएको छ

कृङ्जि फजाय सॊ यचनाहरुको ङ्जिियण
क्र.
सॊ .

थोक

ङ्जिकास ऺेत्र

िजाय

सॊ करन
केन्र

हाटिजाय

खङ्टरा

िजाय

जम्भा

१

ऩङ्टिातञ्चर

३

६४

५५४

३३

६५४

२

भध्भाञ्चर

१२

१५८

३०८

७९

५५७

३

ऩङ्ञिभाञ्चर

५

१६२

१०८

१७

२९२

४

भध्म ऩङ्ञिभाञ्चर

५

१०९

३६

३

१५३

५

सङ्टदयङ्ट ऩङ्ञिभाञ्चर

२

६०

३२

१७

१११

जम्भा

२७

५५३

१०३८

१४९

१७६७
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प्रभङ्टख कृङ्जि थोक फजायहरु
1)

काङ्झरभाटी, काठभाण्डौं

2)

ङ्झफतातभोड, झाऩा

3)

धयान, सङ्टनसयी

4)

ढल्केिय, धनङ्टिा

5)

ङ्झसन्धङ्टरी, ङ्झसन्धङ्टरी

6)

फङ्टटिर, रुऩन्दे ही

7)

ऩोखया, कास्की

8)

कािासोती, निरऩयासी

9)

फङ्टरिङ्टरे, सङ्टखेत

10) कोहरऩङ्टय, फाॉके
11) अिङ्चयमा, कैरारी
कृङ्जि ऩङ्टिातधाय ङ्जिकासभा हार सम्भको रगाङ्झन ङ्ञस्थङ्झत

आ. फ.

चारङ्ट खचत

ऩूजीगत खचत

अन्म सॊ स्था तथा व्मङ्ञक्त राई चारङ्ट अनङ्टदान

साफतजङ्झनक ङ्झनभातण

स:शतत फजेट शीितक न. २६४२३
स्िीकृत फजेट

२०७०/७१

मथाथत खचत

फजेट शीितक न. २९६११
स्िीकृत फजेट

४२१४०

मथाथत खचत
७०८४६

२०७१/७२

४३०००

८८८२६

२०७२/७३

१३४००

१३७००

२०७३/७४

०

१७३९४

२०७४/७५

०

३८८००

ॉ ै आएको ऩङ्चयिततन
रगाङ्झन फढे सग


कृङ्जि उऩज फजाय केन्रहरुको सॊ खमा ऩङ्झन ङ्छदनानङ्टङ्छदन फढ्दै गएको



कृङ्जि उऩज फजाय केन्रहरुको स्थाऩनाभा सयकायी, गैह्रसयकायी तथा ङ्झनङ्ञज ऺेत्रको सॊ रग्नता यहेको



सॊ खमात्भक रुऩभा फृङ्जर्द् बएता ऩङ्झन गङ्टणात्भक सङ्टधाय हङ्टन सकेन



फनेका ऩङ्टिातधायहरु सभङ्टङ्ञचत प्रमोगभा आएनन्



सभमानङ्टकङ्टर ऩङ्टिातधायहरु नबएको गङ्टनासो सभेत आईयह्यो
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कृङ्जि फजायको ऺेत्रभा दे ङ्ञखएका भङ्टखम सभस्माहरु


फहङ्टसॊखमक कृङ्जि फजायहरु व्मिङ्ञस्थत सॊ बाव्मता अध्ममन ङ्जिना नै स्थाऩना बएको ऩाइन्छ(केन्र भा
यहेको कृङ्जि फजायको कामतक्रभ अनङ्टसाय कृङ्जि फजाय स्थाऩना गङ्चयएको) जसरे गदात कृङ्जि फजायहरु
चल्न नसकी रगानी अनङ्टसायको पाइदा ङ्झरन नसङ्जकएको/गङ्चयएको रगानी खेय गएको |



कृङ्जि उऩज उत्ऩादन तथा आऩूङ्झतत को तङ्टरनाभा कृङ्जि फजाय ऺेत्र ङ्झनकै साघङ्टयो हङ्टदै गएको (फङ्टटिर
तथा धयान कृङ्जि फजाय) य ङ्छदगो मोजनाको कङ्झभभा प्रोजेक्ट तथा कामातरमहरुको आफ्नो रुची
अनङ्टसाय ऩूिातधाय थऩ गङ्चयङ्छददा थऩ गङ्चयएको ऩूिातधायहरु सॊ चारनभा आउन नसक्नङ्ट (फङ्टटिर कृङ्जि
थोक फजायभा भाङ्झथल्रो तल्राभा ङ्झनभातण गङ्चयएको ऩूिातधाय ऩूणत रूऩभा सॊ चारनभा नहङ्टन ङ्ट |)



सयकायीस्तय फाट (केन्र, ऺेत्रीम तथा ङ्ञजल्रा ङ्ञस्थत कामातरमहरुफाट) DPR/Master plan ङ्झफनानै
कृङ्जि फजाय ङ्झफकासभा रगानी गङ्चयदा आिस्मकता फढे अनङ्टसाय ङ्झनङ्झभत
त सॊ यचना बत्काउने, पेयी
ऩङ्टन:फनाउने कामतरे फजायको स्थान साॉघयङ्ट ो हङ्टॉदै गएको (झाऩा तथा कोहरऩङ्टय फजाय) |



जग्गाको सङ्टङ्झनङ्ञितता नबई अथातत ् छोटो अिाङ्झधको राङ्झग जग्गाको स्िाङ्झभत्ि
को स्थाऩना गदात

प्राङ्झप्तभा कृङ्जि फजाय

रगानी को प्रङ्झतपर प्राप्त हङ्टन ् नऩाउदै कृङ्जि फजाय ङ्जिस्थाऩन हङ्टन ङ्ट ऩने

(नायामणघाट फजाय) अथातत ् फजायभा ङ्झनभातण गङ्चयएका सॊ यचनानै जग्गािारारे ङ्जपतात रै जादा ङ्जििाद
उत्ऩङ्ङ बै फजाय सॊ चारन हङ्टन ् नसक्दा उत्ऩादनभा असय ऩङ्टग्न गएको (फङ्छदतफास फजाय) |


कृङ्जि फजायराई आिस्मक ऩने न्मङ्टनतभ ऩूिातधायहरुको कङ्झभ (जस्तै : कृिक स्टर, अक्सन प्रणारी,
ङ्ञचस्मान बण्डाय, ऩाङ्जकिंग स्थर, शौचारम, ङ्जऩउने ऩानीको उङ्ञचत व्मिस्था, आङ्छद)



कृङ्जि फजाय सॊ चारनको राङ्झग फङ्झरमो कानूनको अबािभा ङ्छदगो फजायको ङ्जिकास हङ्टन ् नसकेको

सभस्माहरुको सभाधान ऩङ्झछ हङ्टने पाईदाहरू्


ॉ ा ङ्छदघतकाङ्झरन मोजनाका साथ
कृङ्जि फजायको ङ्जिकास ङ्छदगो रुऩभा हङ्टन अङ्झत आिस्मक बएको हङ्टद
DPR/Master plan तमाय गङ्चय कृङ्जि फजाय ङ्झफकासको कामतराई अगाडी फढाउदा ङ्झफगतभा छङ्चयएय
गङ्चयएको रगानीको दङ्टरुऩमोग एफभ ङ्झफचौङ्झरमाफाट हङ्टने अस्िस्थ प्रङ्झतस्ऩधात राई ङ्झनयाकयण गङ्चय
स्िस्थ प्रङ्झतस्प्रधाराई प्रोत्साङ्जहत गनत सङ्जकने,



तत्कार गनङ्टत ऩने केङ्जह फजायको कामत गदै जाने य केङ्जह सम्बाब्म हङ्टने कामत राई प्रङ्झतफर्द्ता प्राप्त
बए ऩङ्झछ गनत सङ्जकने



ङ्झफदे शी रगानीको ऩङ्झन सङ्टङ्झनङ्ञितता हङ्टन गई कृङ्जि फजायको ङ्छदगोऩना कामभ गने आधाय तम हङ्टने
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उद्देश्मका साथ कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मन्त्रीकयण प्रफदतन केन्र (CAIDMP) रे आ. ि.
२०७५/७६ भा जग्गाको सङ्टङ्झनङ्ञितता प्राप्त बएका नौ (९) िटा स्थानहरुभा कृङ्जि फजायहरुको
DPR/Master plan तमाय गयाएको

आ.ि. २०७५/७६ भा तमाय गङ्चयएका DPR

कृङ्जि उऩज फजाय
क्र.सॊ . ङ्झनभातणको राङ्झग DPR
बएको स्थानहरु

अनङ्टभाङ्झनत रागत

कामातन्िमन अिस्था

(रु. राखभा )

बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथा सहकायी भन्त्रारम
1

हेटौडा (भकिानऩङ्टय)

6996.98

प्रदे श नॊ ३ भापतत सम्िङ्ञन्धत स्थानीम तहभा
नै हस्तान्तयण बइ स्थानीम तहसॉगको
सभन्िमभा फजाय ङ्झनभातण कामत शङ्टरु

2

इटहयी (सङ्टनसयी)

7994.90

3

फाणगॊगा (कङ्जऩरिस्तङ्ट)

4805.36

शसतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत ३/३ कयोड

4

यॊ गेरी (भोयङ्ग)

4723.25

ऩठाईएको।

5

फङ्छदतिास (भहोियी)

6138.91

6

ङ्झफयगॊज (ऩसात)

5983.17

7

ऩोखया (कास्की)

5267.70

8

फायफङ्छदतमा (फङ्छदतमा)

5353.22

9

सेभराय, फङ्टटिर
(रुऩन्दे ही)
कूर जम्भा

D2B भापतत pre fesibility अध्ममन बईयहेको
20243.90

तायकेश्वय, काठभाडौं



कागेश्वयी भनहया, काठभाडौं



फङ्टढाङ्झनरकण्ठ, काठभाडौं



कटहङ्चयमा, यौतहट

IFAD रे DPR अनङ्टसाय ऩूिातधाय ङ्जिकासका
रागी ईच्छा दे खाएको

67507.40

चारङ्ट आ.ि. भा तमाय बएका ङ्झड.ङ्जऩ.आय. हरु


D2B भापतत pre fesibility अध्ममन बईयहेको
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स्थाङ्झनम तहभा ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण सम्फङ्ञन्ध ङ्जिियण
आ.ि. २०७७/७८
प्रदे श

स्थाङ्झनम तह फजेट रु

आ.ि. २०७६/७७
स्थाङ्झनम

फजेट रु

आ.ि. २०७५/७६
नेऩार सयकाय

EU
स्थाङ्झनम

फजेट रु
हजायभा

स्थाङ्झनम

तह सॊखमा

फजेट रु

२५००

६

१९०००

७

१२२२५

१

१००००

८

३२०००

७

१२१०२

७५२००

२

३००००

५

२२०००

१५

१५०७३

१०

४८०००

-

-

२

८०००

७

१४२००

रङ्टङ्ञम्फनी प्रदे श

२१

१७९५००

४

१६५००

४

१७०००

९

८९००

कणातरी प्रदे श

३

९५००

-

-

३

१६६००

३

१५००

सङ्ट.ऩ. प्रदे श

२

७०००

-

-

१

४०००

३

६०००

७०

४७९७००

८

४८०६००

२९

११८६००

५१

७००००

सॊखमा

हजायभा

तह सॊखमा

प्रदे श १

१०

५७५००

१

प्रदे श २

१०

१०३०००

फाग्भती प्रदे श

१४

गण्डकी प्रदे श

जम्भा

हजायभा

तह सॊखमा

आ.ि. २०७७/७८ भा ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयणका ङ्जक्रमाकराऩहरु


कृङ्जि उऩज सॊ करन तथा फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण



कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण (५० प्रङ्झतशत रागत सहबाङ्झगताभा)



अऩङ्टयो कृङ्जि उऩज फजायस्थर ङ्झनभातण सभऩङ्ङ गनतका राङ्झग सहमोग



कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणका राङ्झग ङ्जिस्तृत ऩङ्चयमोजना प्रस्ताि (DPR) तमाय गने



तमाय बएको DPR अनङ्टसाय कृङ्जि उऩज फजाय ङ्झनभातणको राङ्झग सहमोग



धान प्रशोधन उद्योग स्थाऩना (५० प्रङ्झतशत रागत साझेदायीभा)



िीउ बण्डायण घय ङ्झनभातणका राङ्झग सहमोग



दाना प्रशोधन उद्योग स्थाऩना (५० प्रङ्झतशत रागत साझेदायीभा)



कोल्डस्टोय ङ्झनभातणको राङ्झग ५० प्रङ्झतशत रागत सहबाङ्झगताभा सहमोग



रागत सहबाङ्झगताभा दङ्टग्ध ङ्ञचस्मान केन्र ङ्झनभातण



खाद्य गोदाभ घय ङ्झनभातण सहमोग रागत साझेदायीभा



ङ्झसॊचाइ सॊ यचना ङ्झनभातण



कृिकहरुिाट जनसहबाङ्झगताभा ङ्झडऩ ट्ङ्टििेर जडान कामत
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हजायभा

कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्झनभातणको रागी अऩनाईएका भोडाङ्झरङ्जटहरु
ठङ्ट रा ऩूिातधायका हकभा


केन्रकै कामतक्रभ भापतत ङ्झड.ङ्जऩ.आय.

तमाय गने य ऩूिातधाय ङ्झनभातण गयी स्थाङ्झनम तहराई

हस्तान्तयण गने- तायकेश्वयभा हङ्टॉदै गये को


केन्रकै कामतक्रभ भापतत ङ्झड.ङ्जऩ.आय.

तमाय गयी ङ्झड.ङ्जऩ.आय. सङ्जहत ऩूिातधाय ङ्झनभातणका रागी

स्थाङ्झनम तहभा शसतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण गने-िाणगॊगा य यॊ गेरी


केन्रकै कामतक्रभ भापतत ङ्झड.ङ्जऩ.आय.

तमाय गयी ऩूिातधाय ङ्झनभातणका रागी ङ्झड.ङ्जऩ.आय. स्थाङ्झनम

तहभा हस्तान्तयण गने जस्तै हेटौडा


स्थाङ्झनम तहरे तमाय गये को ङ्झड.ङ्जऩ.आय. अनङ्टसाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणका रागी स्थाङ्झनम तहराई शसतत
ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण गने - शङ्टन्दय हयै चाभा शङ्टरु गनत खोङ्ञजएको

साना ऩूिातधायका हकभा


नमाॉ ऩूिातधाय ङ्झनभातण िा ऩूयाना ऩूिातधायहरुको स्तयोङ्ङङ्झतका रागी कामातन्िमन ङ्जिङ्झध २०७७ भा
व्मिस्था बए फभोङ्ञजभ प्रकृमा ऩङ्टयागये का स्थाङ्झनम तहहरुभा शसतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण

ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयणभा दे ङ्ञखएका सभस्माहरु


अङ्झधकाॊश स्थाङ्झनम तहहरुभा कृङ्जिभा कामत गने जनशङ्ञक्तको अबाि



कामत िोझका कायण कृङ्जि ऺेत्र तपतका कामतक्रभ कामातन्िमन प्राथङ्झभकताभा नऩनङ्टत



कङ्झतऩम स्थाङ्झनम तहहरुराई कामतक्रभको भभत िा उद्देश्मको फाये भा स्ऩष्ट नहङ्टन ङ्ट



स्थाङ्झनम तहको आिश्मकता बन्दा ऩहङ्टॉचका आधायभा फजेट ऩाङ्चयएको िा फजेट ङ्जिङ्झनमोजन बएको
अिस्था (केहीभा)



आिश्मकता य कामतक्रभ ङ्जिच तारभेर नबएको (केहीभा)



कामातन्िमन ङ्जिङ्झधको अध्ममन नबएको िा न्मून यहेको



ऩङ्टिातधाय फनाई हारौ य मसराई अन्म फैकङ्ञल्ऩक प्रमोग गये य बए ऩङ्झन स्थाङ्झनम तहको आम्दाङ्झनको
श्रोत फनाई हारौ बङ्ङे भानङ्झसकता ऩङ्झन दे ङ्ञखएको

स्थाङ्झनम तहरे फजाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩनभा ध्मान ङ्छदनङ्टऩने कङ्टयाहरु


स्थाङ्झनम तहहरुरे सयकायीस्तयफाट ङ्झनभातण गङ्चयने कृङ्जि फजाय ऩूिातधायका रागी अऩनाईने
आधायबङ्टत शतत तथा प्रथङ्झभकताका आधाय २०६६भा व्मिस्था बए अनङ्टसायको ऺेत्रपर मङ्जकन
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सो अनङ्टसाय फजायको स्तय फङ्झगक
त यण



जग्गाको शङ्टङ्झनङ्ञितता य सञ्चारनको ङ्छदगोऩना



ॉ य सहजताराई (सडक, मातामात, ङ्झफजङ्टरी, ऩानी, पोहोय व्मिस्थाऩन
स्थान उऩरब्ध गयाउॉदा ऩहङ्टच
आदी) ध्मान ङ्छदने



सयोकायिाराहरुसॉगको सभन्िम जरुयी



कृङ्जि फजाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन ङ्झनदे ङ्ञशका २०७३ सॉग नफाङ्ञझनेगयी स्थाङ्झनम तह सङ्टहाॉउदो
ङ्झनदे ङ्ञशका ङ्ञस्िकृत गयी रागङ्ट गने

स्थाङ्झनम तहहरुरे गये का प्रमास य शान्दङ्झबक
त ता


गोदाियी नगयऩाङ्झरकारे कृङ्जि फजाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन ङ्झनदे ङ्ञशका ङ्ञस्िकृत गयी रागङ्ट गये को



केङ्जह स्थाङ्झनम तहहरुरे शसतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत प्राप्त फजेटभा साझेदायी सभेत गये य
ऩूिातधाय ङ्जिकास गये का

कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन केन्रका प्रभङ्टख श्री प्रकाश कङ्टभाय सञ्जेरफाट प्रस्तङ्टत
कामतऩत्र भाङ्झथ ङ्जटप्ऩणी
ङ्जटप्ऩणीकतात् फासङ्टदेि शभात, फङ्चयष्ठ कृङ्जि अथतङ्जिऻ
कामतऩत्रभा सभेङ्जटएका भङ्टखम ङ्जििमिस्तङ्टहरु्
•

फजाय प्रणारीको उङ्ञचत ङ्जिकास हङ्टन नसक्दा हार कृङ्जि उऩजको सभङ्टङ्ञचत व्मिस्थाऩनभा टड्कायो
रुऩरे सभस्मा दे ङ्ञखएको छ

बने आभ कृिकहरूरे उङ्ञचत राब ङ्झरन सकेका छै नन् -

उऩबोक्ताहरूरे ऩङ्झन सङ्टरब य सयर रुऩरे कृङ्जि जन्मिस्तङ्ट उऩबोग गनत ऩाईयहेका छै नन्
•

सोको प्रभङ्टख कायण भध्मे कभजोय फजाय सञ्जार य मसको ङ्जपतरो व्मिस्थाऩन यहेको छ

•

कृङ्जि ङ्जिकास यणङ्झनतीरे ऩङ्झन प्रबािकायी फजाय सॊ मन्त्रको ङ्जिकास गयी कृङ्जि ऺेत्रको ङ्जिकास गने
रक्ष्म याखेको छ

•

सो को राङ्झग तम बएको कामतनीङ्झत अनङ्टसाय कृङ्जि िस्तङ्टहरूको व्मिसामीक उत्ऩादन थरो नङ्ञजक

सॊ करन केन्र तथा थोक फजाय य िाह्य ऺेत्रका फजाय सञ्जार ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय गङ्चयने तथा
स्थानीम स्तयभा कृङ्जि सूचनाको ऩहङ्टॉच फढाईने कङ्टया उल्रेख छ
•

ङ्छदगो रुऩरे कृङ्जि फजाय ङ्जिकास हङ्टन ङ्ट सभग्र कृङ्जि ङ्जिकासको राङ्झग अङ्झत आिश्मक भाङ्झनएको छ

•

ऩङ्झछल्रो तथमाङ्क अनङ्टसाय २७ िटा थोक फजाय, ५५३ िटा सङ्करन केन्र, १०३८ िटा
हाटफजाय य १४९ िटा खङ्टरा फजाय गयी जम्भा १७६७ िटा
बयी यहेका छन्

•

कृङ्जि फजाय सॊ यचनाहरुको दे श

अन्म फजायहरुको बने स्तयका आधायभा प्रदे श य स्थाङ्झनम तहको कामतऺेत्र ङ्झबत्र यहेका छन् ।
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•

ॉ ै आईयहेको छ ।
कृङ्जि ऩङ्टिातधाय ङ्जिकासभा याज्मका तपतफाट ङ्जिगत दे ङ्ञखनै ठङ्ट रो रगाङ्झन हङ्टद

•

सॊ घ अन्तगतत १० िटा ठङ्ट रा कृङ्जि उऩज थोक फजायहरु (ङ्झफतातभोड-झाऩा, धयान-सङ्टनसयी,
ढल्केिय-धनङ्टिा, ङ्झसन्धङ्टरी-ङ्झसन्धङ्टरी, फङ्टटिर-रुऩन्दे ही, ऩोखया-कास्की, कािासोती-

निरऩयासी,

फङ्टरिङ्टरे-सङ्टखेत, कोहरऩङ्टय-फाॉके, अिङ्चयमा-कैरारी) ऩदतछन् बने ङ्जिकास सङ्झभत अन्तगतत काङ्झरभाटी
थोक फजाय यहेको छ ।
•

तथाङ्जऩ कृङ्जि उऩज फजाय केन्रहरुको सॊ खमा ऩङ्झन फढ्दै गएता ऩङ्झन गङ्टणात्भक सङ्टधाय बने
अऩेऺकृत रुऩभा हङ्टन सकेको छै न

•

कङ्झतऩम अिस्थाभा ङ्झनङ्झभत
त ऩङ्टिातधायहरु सभङ्टङ्ञचत प्रमोगभा आएका छै नन्

•

अङ्झधकाॊश कृङ्जि फजायहरु व्मिङ्ञस्थत सॊ बाव्मता अध्ममन ङ्जिना नै स्थाऩना बएको ऩाइन्छ

•

कृङ्जि उऩज उत्ऩादन तथा आऩूङ्झतत को तङ्टरनाभा कृङ्जि फजाय ऺेत्र ङ्झनकै साघङ्टयो हङ्टदै गएको

•

सयकायीस्तय फाट DPR/Master plan ङ्झफनानै कृङ्जि फजाय ङ्झफकासभा रगानी

•

जग्गाको सङ्टङ्झनङ्ञितता नबई अथातत ् छोटो अिाङ्झधको राङ्झग जग्गाको स्िाङ्झभत्ि प्राङ्झप्तभा कृङ्जि फजाय
को स्थाऩना गङ्चयदा ङ्जििाद उत्ऩङ्ङ बै फजाय सॊ चारनभा फाधा

•

कृङ्जि फजाय सॊ चारनको राङ्झग कानूङ्झन प्रिधान नहङ्टॉदा ङ्छदगो फजायको ङ्जिकास हङ्टन ् नसकेको

•

आ. ि. २०७५/७६ भा जग्गाको सङ्टङ्झनङ्ञितता प्राप्त बएका नौ (९) िटा स्थानहरु क्रभश्
हेटौडा, ईटहयी, फाणगॊगा, यॊ गेरी, फङ्छदतिास ङ्जियगञ्ज, ऩोखया, फायिङ्छदतमा य सेभरायभा केन्ररे कृङ्जि
फजायहरुको DPR/Master plan तमाय गयाएको

•

मसै गयी चा.रङ्ट. आ.ि. भा तायकेश्वय, कागेश्वयी भनहया, फङ्टढाङ्झनरकण्ठ, य कटहङ्चयमाभा ङ्झड.ङ्जऩ.आय.
तमाय गये को

•

आ.फ. २०७७/७८ भा ७ िटै प्रदे शका ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थाङ्झनम तहहरुभा ७० िटा ऩङ्टिातधाय ङ्झनभातणका
रगी रु. ४७ कयोड ९७ राख ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण गङ्चयएको

•

कृङ्जि उऩज सॊ करन तथा फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण, अऩङ्टयो कृङ्जि उऩज फजायस्थर ङ्झनभातण धान
प्रशोधन उद्योग स्थाऩना ङ्जिस्तृत ऩङ्चयमोजना प्रस्ताि (DPR) तमाय गने दाना प्रशोधन उद्योग
स्थाऩना,

कोल्डस्टोय ङ्झनभातण, दङ्टग्ध ङ्ञचस्मान केन्र ङ्झनभातण,

सॊ यचना ङ्झनभातण,
गङ्चयएको ङ्झथमो
•

खाद्य गोदाभ घय ङ्झनभातण, ङ्झसॊचाइ

ङ्झडऩ ट्ङ्टििेर जडान कामत जस्ता कामतका रागी उक्त ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण

मसयी ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण गङ्चयएका कामतक्रभ कामातन्िमनका क्रभभा जनशङ्ञक्तको अबाि,
कामतक्रभको भभत िा उद्देश्मको फाये भा स्ऩष्ट नहङ्टन,ङ्ट जग्गा प्राङ्झप्तभा कङ्छठनई तथा ऩङ्टि त सततभा

याङ्ञखएको जग्गा प्राङ्झप्त सम्फङ्ञन्ध ङ्जििमभा नै कङ्छठनाई उत्ऩङ्ङ हङ्टन ङ्ट प्रभङ्टख सभस्माका रुऩभा
दे ङ्ञखएको
•

मसथत स्थाङ्झनम तहहरुरे जग्गाको शङ्टङ्झनङ्ञितता य सञ्चारनको ङ्छदगोऩनाभा नै ध्मान केन्रत गनङ्टत ऩने
दे ङ्ञखएको सोका रागी सयोकायिाराहरुसॉगको सभन्िम जरुयी
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२. कृङ्जि फजाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन ङ्झनदे ङ्ञशका २०७३ य मसको स्थाङ्झनम तहभा सान्दङ्झबक
त ता
कामतऩत्र प्रस्तङ्टतकतात् माभ नायामण दे िकोटा, ङ्झनदे शक
कृङ्जि ङ्जिकास ङ्झनदे शनारम, रङ्टङ्ञम्फनी प्रदे श, रुऩन्दे ही


ङ्झनणतम ङ्झभङ्झत २०७४/०१/०५,

ऩङ्जहरो सॊ शोधन् २०७४/०५/१६



कृङ्जि तथा ऩशङ्ट फजाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन (ऩङ्जहरो सॊ शोधन) ङ्झनदे ङ्ञशका, २०७३

प्रस्तािना
…कृिकहरुफाट उत्ऩाङ्छदत कृङ्जि उऩजहरुफाट कृिक, व्माऩायी, उऩबोक्ता सभेतराई राबाङ्ञन्ित गनत व्मिङ्ञस्थत
तथा प्रङ्झतस्ऩधातत्भक फजाय प्रणारीको ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन गनत आिश्मक बएकोरे भन्त्रारमरे मो
“कृङ्जि फजाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन ङ्झनदे ङ्ञशका, २०७३” स्िीकृत गयी रागङ्ट गये को छ ।
ऩङ्चयबािा


कृङ्जि फजाय



कृङ्जि उऩज सॊ करन केन्र



कोि



ङ्झनदे शनारम



कोि



कृङ्जि खङ्टरा फजाय



कृङ्जि िस्तङ्ट



अध्मऺ



ऩशङ्ट िस्तङ्ट



सदस्म



ऩशङ्ट फजाय



सेिा शङ्टल्क



कृङ्जि थोक फजाय



फजाय व्मिस्थाऩक



भन्त्रारम

कृङ्जि/ऩशङ्ट फजाय व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत
सॊ करन केन्र य खङ्टरा फजायको सॊ चारन एिॊ व्मिस्थाऩन


फजाय स्थर यहेको गाउॉऩाङ्झरका िा नगयऩाङ्झरकाको प्रङ्झतङ्झनङ्झध

सदस्म-१



स्थानीम तहको कृङ्जि/ऩशङ्ट सेिा प्राङ्जिङ्झधक प्रङ्झतङ्झनङ्झध

सदस्म-१



फजायको भङ्टखम प्रबाि ऺेत्रङ्झबत्रको सकृम कृिक
सभूहको एकजना भङ्जहरा सङ्जहत दङ्टईजना प्रङ्झतङ्झनङ्झध





सदस्म-२

खङ्टरा फजाय य सॊ करन केन्रभा इजाजत ङ्झरई ङ्झनमङ्झभत
कायोिाय गने दङ्टईजना व्माऩायी प्रङ्झतङ्झनङ्झध

सदस्म-२

फजाय व्मिस्थाऩक

सदस्म-सङ्ञचि-१
जम्भा् ७ जना
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कृङ्जि थोक फजाय व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत


स्थानीम ङ्झनकाम (फजाय स्थर अिङ्ञस्थत यहेको िडा)को प्रङ्झतङ्झनङ्झध सदस्म-१



ङ्ञजल्रा कृङ्जि ङ्जिकास/ऩशङ्ट सेिा कामातरमको अङ्झधकृत प्रङ्झतङ्झनङ्झध



फजायको भङ्टखम प्रबाि ऺेत्रङ्झबत्रको सकृम कृिक सभूहफाट एकजना भङ्जहरा सङ्जहत तीन जना कृिक

सदस्म-१

प्रङ्झतङ्झनङ्झध

सदस्म-३



इजाजत प्राप्त कृङ्जि थोक व्माऩायी भध्मे तीन जना प्रङ्झतङ्झनङ्झध

सदस्म-३



उऩबोक्ताको सॊ स्थागत ङ्झनकाम भध्मेफाट ङ्ञजल्रा ङ्जिकास सङ्झभङ्झतद्बाया तोकीएको प्रङ्झतङ्झनङ्झध

सदस्म-१



फजाय व्मिस्थाऩक

सदस्म-सङ्ञचि-१
जम्भा् १० जना

सङ्झभङ्झतको काभ, कततव्म य अङ्झधकाय


कामतमोजना् फजायको ङ्जिकास, ङ्जिस्ताय य गङ्टणस्तयीम सेिा प्रिाह



फजाय सॊ चारनको राङ्झग आिश्मक काभतचायी दयिन्दी, सेिा शतत य सङ्टङ्जिधा मङ्जकन गयी स्िीकृङ्झतका
राङ्झग फजाय व्मिस्थाऩन ङ्झनमभन सङ्झभङ्झतभा ऩेश



सितसाधायणका राङ्झग कृङ्जि फजाय सम्फङ्ञन्ध सूचना सम्प्रेिण गने



फजायको ङ्जिकास, ङ्जिस्ताय य फजायफाट प्राप्त हङ्टन सक्ने सेिाका सम्फन्धभा प्रचाय प्रसाय गने



कृङ्जि उत्ऩादक, व्माऩायी, उऩबोक्ता, सॊ घ, सॊ स्था तथा अन्म ङ्झनकामराई फजाय सेिा, सङ्टङ्जिधा उऩरब्ध
गयाउने



कृङ्जि फजायको बौङ्झतक सङ्टङ्जिधाको सॊ यऺण, भभतत सॊ बाय तथा सॊ िर्द्तन गने



फजाय सॊ चारन सम्फङ्ञन्ध कङ्टनै सभस्मा बए सभाधान गने



फजाय स्थर ङ्झबत्रको पोहोय व्मिस्थाऩन गने



िाङ्जिक
त स्िीकृत कामतक्रभ तथा फजेटको ऩङ्चयङ्झध ङ्झबत्र यहेय खचत गने



फजायको ङ्छदघतकारीन ङ्जिकास य ङ्जिस्ताय सम्फङ्ञन्ध ऩेश बएको गङ्टरु मोजना स्िीकृत गने



गङ्टणस्तयहीन अखाद्य िा ङ्झभसािटमङ्टक्त तथा उऩबोक्ताको स्िस्थमभा प्रङ्झतकूर असय ऩने उऩज
खङ्चयद-ङ्जिक्री गनत नऩाइने व्मिस्था ङ्झभराउने



प्रभाङ्ञणक नाऩतौत प्रणारी (Standard Weight and Measuring System) तथा आङ्झधकायीक
ङ्झनकामफाट प्रभाङ्ञणत/स्िीकृत नाऩ तौर ङ्जिऩङ्चयत कामत गये को ऩाइएभा साभग्री/उऩकयण जपत
गयी कायिाही गने



योगी ऩशङ्टऩन्छी एिॊ ऩशङ्टजन्म ऩदाथत ङ्जिक्री ङ्जितयण गनत नऩाइने व्मिस्था ङ्झभराउने
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उङ्ञचत स्थानभा िध गयी उङ्ञचत ङ्ञचस्मान कामभ गयी बण्डायण तथा ढङ्ट िानी गये को भासङ्ट भात्र
ङ्जिक्री ङ्जितयण गने

सदस्महरुको ऩदािङ्झध


३ िित, ऩङ्टन् ङ्झनिातङ्ञचत बए २ ऩदािङ्झध

सल्राहकाय सङ्झभङ्झत


आिश्मकता बए ३ सदस्म यहेको सल्राहकाय सङ्झभङ्झत

उऩ-सङ्झभङ्झत गठन


आिश्मकता अनङ्टसाय, काभ, कततव्म य अङ्झधकाय सङ्झभङ्झतरे तम

सङ्झभङ्झतको फैठक य ङ्झनणतम


प्रत्मेक भङ्जहनाको १ ऩटक् अध्मऺरे तोकेको ङ्झभङ्झत य सभमभा सङ्झभङ्झतको कामातरमभा



फहङ्टभतको ङ्झनणतम



ङ्झनणतम अध्मऺ य सदस्म सङ्ञचिरे प्रङ्झभङ्ञणत



आङ्झथक
त कायोफाय य खचतको ङ्जिियण अनङ्टभोदन



थोक फजायको हकभा सङ्झभङ्झत गठन बएको ६० ङ्छदन ङ्झबत्र सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामभा (सङ्जिकभा

दतात
कृ.व्म.प्र.तथा फ.ङ्जि.ङ्झन. य हार कृङ्जि ङ्जिबाग) दतात गनङ्टत ऩने
नङ्जिकयण


३ िितभा दतात नङ्जिकयण



उक्त अिङ्झधको सङ्झभङ्झतको रेखा ऩङ्चयऺण प्रङ्झतिेदन य िस्तङ्ट अनङ्टसायको कायोिाय (ऩङ्चयभाण य यकभ)
सभेत याखी ऩेश गनङ्टत ऩने

नीङ्झतगत य प्राङ्जिङ्झधक ङ्झनमभन


कृङ्जि फजाय ङ्झनदे शन सङ्झभङ्झत (कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩङ्ञन्छ ङ्जिकास भन्त्रारमको सङ्ञचिज्मूको अध्मऺताभा)



फजाय व्मिस्थाऩन ङ्झनमभन सङ्झभङ्झत (कृङ्जि ङ्जिबागका भहाङ्झनशेकज्मूको अध्मऺताभा)



नीङ्झत ङ्झनदे शन



सङ्झभङ्झतहरुरे सभाधान गनत नसकेको ङ्जििमहरुभा सभन्िम य सभाधान



सङ्झभङ्झतहरुका आिश्मक कभतचायी दयिन्दी स्िीकृत



कभतचायीहरुको सेिा शतत य सङ्टङ्जिधाफाये सङ्टझाि प्रङ्झतिेदन अध्ममन गयी ङ्झनणतम गने



कभतचायी प्रशासन तथा आङ्झथक
त प्रशासन ङ्जिङ्झनमभािरी जायी
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फजाय व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झतहरुरे गनङ्टऩत ने कामतहरु


फजायको कामतक्रभ स्िीकृत गयी ऩठाउने व्मिस्था ङ्झभराउने



भाङ्झसक प्रगङ्झत ऩठाउने व्मिस्था ङ्झभराउनङ्ट ऩने (कङ्टनैफाट प्राप्त नबएको)



कयायको कभतचायी याखदा, अिकास ङ्छदॉदा िा व्मिस्थाऩन गदात ङ्जिबागभा जानकायी ङ्छदने



नमाॉ सॊ यचना फनाउॉदा जानकायी गयाउने तथा सहभङ्झत ङ्झरने



केही सङ्झभङ्झतहरुको ङ्झनिातचन गनत फाॉकी यहेकोरे मथाङ्ञशघ्र ङ्जिबागसॉग ऩयाभशत ङ्झरई ङ्झभङ्झत तम गने



गत आ.ि.को रे खा ऩङ्चयऺण गये को प्रङ्झतिेदन ऩेश गने



ङ्झनमङ्झभत रुऩभा कृङ्जि उऩजहरुको दै ङ्झनक भूल्म ऩठाउने

कृङ्जि ङ्जिकास ङ्झनदे शनारमका ङ्झनदे शक श्री माभ नायामण दे िकोटाफाट प्रस्तङ्टत कामतऩत्र भाङ्झथ ङ्जटप्ऩणी
ङ्जटप्ऩणीकतात् याजेन्र प्रसाद प्रधान, ि.कृ.अ.ङ्जि., कृ.ऩू.ङ्जि. तथा कृ.मा.प्र.के.
कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन केन्रका िङ्चयष्ठ कृङ्जि अथतङ्जिऻ श्री सन्तोियाज ऩौडेररे
कृङ्जि तथा ऩशङ्ट फजाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन (ऩङ्जहरो सॊ शोधन) ङ्झनदे ङ्ञशका, २०७३ भा उल्रे ख बएका
धेयै ङ्झफिमिस्तङ्टहरुराई मो कामतऩत्रभा सभेट्नङ्ट बएको छ । फजाय व्मिस्थाऩन सङ्झभङ्झत गठन प्रङ्जक्रमाको
साथै सङ्झभङ्झतको काभ, कततव्म य अङ्झधकायराई कामतऩत्रभा स्ऩष्ट रुऩभा याङ्ञखएको छ । सङ्झभङ्झत गठन य
त्मसको ऩदािङ्झध, सल्राहकाय सङ्झभङ्झत तथा उऩ-सङ्झभङ्झतहरु गठन य त्मसको काभ, कततव्म साथै सङ्झभङ्झतको
फैठक सञ्चारन प्रङ्जक्रमाको िाये भा प्रस्तङ्टत कामतऩत्रभा स्ऩष्ट गङ्चयएको छ । छोटो सभमभा नै ङ्झनदे ङ्ञशकाको
धेयै ङ्झफिमिस्तङ्टहरुराई सभेटेय उत्कृष्ट कामतऩत्र तमाय गनङ्टत बएकोभा िङ्चयष्ठ कृङ्जि अथतङ्जिऻ श्री सन्तोियाज
ऩौडे रराई धन्मिाद ङ्छदन चाहन्छङ्ट । तथाऩी ङ्झनदे ङ्ञशकाको केही ङ्झफिमिस्तङ्टहरुभा थऩ स्ऩष्ट ऩानङ्टत आिश्मक
ठानेय केही कङ्टयाहरु याख्न गईयहेको छङ्ट ।
कामतऩत्रभा सङ्झभङ्झत गठनको िाये भा त स्ऩष्ट गङ्चयएको छ । तय ङ्झनचातचन प्रणारीको िाये भा कामतऩत्र भौन
यहेको ऩाइएको छ। सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरु भध्मे ऩदे न सदस्महरु फाहेक कृिक य व्माऩायी
प्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुको ङ्झनिातचन सोङ्झसमोभेङ्जट्रक (Socio-metric) प्रणारीफाट हङ्टने ङ्झनदे ङ्ञशकारे व्मिस्था गङ्चयएको छ ।
त्मस्तै सङ्झभङ्झतको अध्मऺको चमन ऩङ्झन सकेसम्भ सितसम्भत ङ्झनणतमफाट गने तय सितसम्भत ङ्झनणतम हङ्टन
नसकेभा भात्र कृिक, व्माऩायी य स्थाङ्झनम तहको प्रङ्झतङ्झनङ्झध भध्मे सोङ्झसमोभेङ्जट्रक (Socio-metric) प्रणारीफाट
नै अध्मऺको चमन गनत सङ्जकने ङ्झनदे ङ्ञशकाभा उल्रेख गङ्चयएको छ । सङ्झभङ्झतराई आिश्मकता अनङ्टसाय
सहमोग एिॊ सल्राह ङ्छदन सङ्झभङ्झतरे ३ जना सदस्म यहेको एक सल्राकाय सङ्झभङ्झत गठन गनत सक्ने ऩङ्झन
ङ्झनदे ङ्ञशकाभा व्मिस्था गङ्चयएको छ । मो सङ्झभङ्झतको कामतिङ्झध ३ फितको हङ्टने य अध्मऺ ऩदभा एकै व्मक्ती
रगाताय दङ्टई ऩदािङ्झध बन्दा फढी ङ्झनिातचन हङ्टन नसक्ने बङ्झनएको छ बने ङ्झनदे ङ्ञशकाको दपा ५ को उऩदपा
७ भा सङ्झभङ्झतको ऩदािङ्झध सङ्जकनङ्ट बन्दा कङ्ञम्तभा १५ ङ्छदन अगािै ङ्झनिातचन गयाईसक्नङ्ट ऩने व्मिस्था
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गङ्चयएको छ । सङ्झभङ्झतको ऩदािङ्झध नसङ्जकॊदै कङ्टनै ऩङ्झन ऩदहरु ङ्चयक्त बएभा उक्त ऩद जङ्टन प्रङ्जक्रमाफाट
ऩदऩूङ्झतत बएको हो सोही प्रङ्जक्रमाको आधायभा फाॉकी अिङ्झधको राङ्झग ऩदऩूङ्झतत गनत सङ्जकने व्मिस्था छ ।
फजाय

व्मिस्थाऩन

सङ्झभङ्झतरे

एउटा

छङ्ट ट्टै

कोिको

व्मिस्था

गङ्चय

सङ्झभङ्झतराई

प्राप्त

सहमोग

तथा

आम्दानीहरुराई उक्त कोिभा याख्नङ्ट ऩनेछ य सङ्झभङ्झतको ङ्झनणतमानङ्टसाय आिश्मक खचतहरु सोही कोिफाट गनङ्टत
ऩनेछ । उक्त कोिभा सङ्झभङ्झतरे नेऩार सयकायफाट प्राप्त अनङ्टदान सहमोगको साथै फजायरे ङ्छदने सेिा
सङ्टङ्जिधा िाऩतको यकभ य अन्म स्िदे शी तथा ङ्जिदे शी सॊ घ सॊ स्था तथा व्मक्तीफाट प्राप्त सहमोग यकभहरु
यहनेछ । सङ्झभङ्झतरे भान्मता प्राप्त फैंकभा कोिको खाता खोरी अध्मऺ य िजाय व्मिस्थाऩक िा सदस्म
ङ्ट
सङ्ञचिको सॊ मक्त
दस्तखतफाट खाता सञ्चारन गनङ्टत ऩने व्मिस्था यहेको छ । कूर फाङ्जिक
त
आमको
आधायभा कृङ्जि उऩज फजायराई ३ िगतभा ङ्जिबाजन गङ्चयएको छ । फाङ्जिक
त ५० राख बन्दा फढी आम हङ्टने
फजायराई "क" िगत, फाङ्जिक
त २० दे ङ्ञख ५० राखसम्भ आम हङ्टने फजायराई "ख" िगत य फाङ्जिक
त २०
राख बन्दा कभ आम हङ्टने फजायराई "ग" िगतभा फङ्झगक
त यण गङ्चयएको छ । फजायको फङ्झगक
त यण अनङ्टसाय
नै ङ्झत फजायहरुरे दै ङ्झनक कामत सञ्चारन य बौङ्झतक ऩूिातधाय ङ्झनभातणको राङ्झग आम्दानीको ङ्झनङ्ञित प्रङ्झतशत
खचत गनतसक्ने व्मिस्था गङ्चयएको छ । "क" िगतको फजायरे आम्दानीको ७० प्रङ्झतशत दै ङ्झनक कामत
सञ्चारन य ३० प्रङ्झतशत बौङ्झतक ऩूिातधाय ङ्झनभातणभा खचत गनङ्टत ऩनेछ बने "ख" िगतको फजायरे ८० प्रङ्झतशत
य २० प्रङ्झतशत साथै "ग" िगतको फजायरे ९० प्रङ्झतशत य १० प्रङ्झतशतको अनङ्टऩातभा दै ङ्झनक कामत
सञ्चारन य बौङ्झतक ऩूिातधाय ङ्झनभातणभा खचत गनत सक्ने व्मिस्था ङ्झनदे ङ्ञशकारे गये को छ ।
दै ङ्झनक फजाय व्मिस्थाऩन तथा सञ्चारनको रागी आिश्मक कभतचायीहरुको दयफन्दी व्मिस्था गङ्चय
कभतचायी ङ्झनमङ्टक्त गने साथै ङ्झतङ्झनहरुको सङ्टङ्जिधा ङ्झनधातयण गने अङ्झधकाय ऩङ्झन ङ्झनदे ङ्ञशकाको दपा २३ रे
ङ्छदएको छ । फजायका स्टरहरु ङ्जितयण गने आधाय, बाडा ङ्झनधातयण आधाय तथा प्रङ्जक्रमा य त्मसको
व्मिस्थाऩनको ङ्झफिमभा ऩङ्झन ङ्झनदे ङ्ञशकाको दपा २७ भा स्ऩष्ट ऩाङ्चयएको छ । नीङ्झतगत तथा प्राङ्जिङ्झधक
ङ्झनमभनको राङ्झग भन्त्रारम स्तयभा कृङ्जि सङ्ञचिको अध्मऺताभा कृङ्जि फजाय ङ्झनदे शन सङ्झभङ्झत य कृङ्जि
ङ्जिबागका भहाङ्झनदे शको अध्मऺताभा ङ्जिबाग स्तयभा फजाय व्मिस्थाऩन ङ्झनमभन सङ्झभङ्झतको व्मिस्था गङ्चयएको
छ । फजाय सङ्झभङ्झतराई सभम सभमभा ङ्जम सङ्झभङ्झतहरुफाट आिश्म ङ्झनदे शन ङ्छदने कामत ऩङ्झन हङ्टने गदतछ ।
कृङ्जि तथा ऩशङ्ट फजाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन (ऩङ्जहरो सॊ शोधन) ङ्झनदे ङ्ञशका, २०७३ फजाय सञ्चारनको
राङ्झग एक भहत्िऩूणत दस्तािेज बएकोरे कृङ्जि फजाय सञ्चारन तथा व्मिस्थाऩनभा मसको भहत्िऩूणत
मोगदान गये को छ ।
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३. स्थाङ्झनम तहफाट कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्जिकासभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत कामतक्रभ भाग प्रङ्जक्रमा
तथा प्रस्तािको नभङ्टना
कामतऩत्र प्रस्तङ्टतकतात् फासङ्टदेि शभात, िङ्चयष्ठ कृङ्जि अथतङ्जिऻ

कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन केन्र, हङ्चयहयबिन

कामतक्रभ भागको आधाय तथा प्राथङ्झभकता


रागत अनङ्टभान रू २५ राख बन्दा फढी बएको



अधङ्टया ऩूिातधायहरुराई ऩूणत
त ाका राङ्झग सॊ ङ्ञघम फजेट सहमोग आिश्मक दे ङ्ञखएको



स्थाङ्झनम तहफाट नै ङ्झनभातण हङ्टने तय सो ङ्झनभातणको राङ्झग साझेदायी फजेट आिश्मक बएको



स्थाङ्झनम तह साथै अन्म साझेदाय ङ्झनकामरे रगानीभा प्रङ्झतिद्वता गये को



प्रस्ताङ्जित जग्गाको स्िाङ्झभत्ि स्थाङ्झनम तहभा िा अन्म साितजङ्झनक स्तयभा (ऐरानी) यहेको



ऩूिातधाय ङ्झनभातणको राङ्झग DPR तमाय बईसकेको

कामतक्रभ तजङ्टभ
त ाका चयणहरु


तथमाङ्क सॊ करन, ङ्जिश्लेिण तथा भङ्टल्माङ्कन



आिश्मकता ऩङ्जहचान



प्राथङ्झभकता ङ्झनधातयण



कामतक्रभ तजङ्टभ
त ा



कामतक्रभ स्िीकृङ्झत



कामतक्रभ कामातन्िमन



अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन



प्रगङ्झत सङ्झभऺा

मोजना बनेको के हो
मोजनाराई छोटकयीभा फङ्टझ्दा मो ५ िटा ‘D’ सॉग सम्फङ्ञन्धत छ जहाॉ


D= ‘Desire‘ अथातत ् चाहना गनङ्ट,त कङ्टनै कामत गने धायणा व्मक्त गनङ्टत



D= ‘Design‘ अथातत ् खाका तमाय ऩानङ्ट,त श्रोतको खोजी गनङ्टत



D= ‘Discussion‘ अथातत ् सयोकायिाराहरूसॉगको छरपरफाट ऩङ्चयभाजतन गनङ्टत ।
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D= ‘Decision‘ अथातत ् बएको ङ्जिकल्ऩहरूभध्मेफाट उिभ ङ्जिकल्ऩको छनौट गनङ्टत ।



D= ‘Did‘ अथातत ् कामातन्िमनभा जानङ्ट ।



मोजना बनेको रगानी गने एउटा प्रस्ताि हो जङ्टन आङ्झथक
त एिॊ प्राङ्जिङ्झधक ङ्जहसािफाट सॊ बाव्म हङ्टन्छ

कृङ्जि फजाय मोजना फनाउॉदा माद गनङ्टत ऩने ऩूिातधायहरु








बौतक ऩूिातधाय
o

सडक तथा ऩङ्टर

o

बिन, गोदाभ, स्टर

o

मातामात साधन

o

सॊ चाय साधन

o

ऩानी, ङ्झफजङ्टरी

o

फाय फन्दे ज

o

पोहोय व्मिस्थाऩन स्थान

o

ऩशङ्ट ऩन्छीको गोठ टहया

o

ङ्झफश्राभ स्थर, ऩाकत

साभाङ्ञजक ऩूिातधाय
o

शाङ्ञन्त सङ्टयऺा

o

फजाय सञ्चारक सङ्झभङ्झत

o

सूचना य सभन्िम

प्राङ्जिङ्झधक ऩूिातधाय
o

जनशङ्ञक्त

o

फजाय सूचना

o

ताङ्झरभ तथा स्तङ्चयकयण

कानङ्टनी ऩूिातधाय
o

फजाय ऐन, ङ्झनमभ, ङ्जिधान, ङ्झनदे ङ्ञशका
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कृङ्जि फजाय ङ्झबत्र यहने सेिा सङ्टङ्जिधाहरु


थोक तथा खङ्टरा व्माऩायको राङ्झग अरग अरग स्थान



कृिक फजाय तथा अक्सन फजाय कऺ



कामातरम, ङ्झफिादी ऩङ्चयऺण कऺ, गाडत रुभ आदी



ताजा तयकायी तथा परपूर ङ्झफक्री कऺ



ग्रेङ्झडङ्ग तथा प्माकेङ्ञजङ्ग कऺ



भसराजन्म उत्ऩादन, अङ्ङ तथा दरहन ङ्झफक्री कऺ



एग्रोबेट साभान, भरखाद आदीको फोक्री कऺ



ऩशङ्टऩन्छी, भाछाभासङ्ट तथा अण्डा ङ्झफक्री कऺ



तमायी खानाहरुको ङ्झफक्री कऺ य चभेना गृह



गोदाभ तथा ङ्ञशतगृह (Cold Storage, Ripening Chamber)



दै ङ्झनक उऩबोग्म साभाग्रीहरुको ङ्झफक्री कऺ



खानेऩानीको व्मिस्थाऩन



भङ्जहरा तथा ऩूरुि शौचारम (अऩाङ्ग भैत्री)



पोहोय सॊ करन तथा व्मिस्थाऩन गने स्थान



ऩाङ्जकतङ्ग (भोटयसाईकर य गाडीको राङ्झग छङ्ट ट्टा छङ्ट ट्टै )



आन्तङ्चयक य फाङ्जहयी आिागभन (Entry & Exit)



फैंक तथा ङ्जििीम सॊ स्था यहने स्थान



सङ्टङ्ञचकाय, कऩार काट्ने, जङ्टिाचप्ऩर फनाउने आदी

कृङ्जि उऩज फजायको भाऩदण्ड य आिश्मक ऩूिातधायहरु
क्र.
सॊ .

फजाय स्थरको प्रकाय

न्मूनतभ आिश्मक ऺेत्रपर
तयाई

ऩहाड

१

थोक फजाय

१.५ ङ्झफघा

१ ङ्झफघा

२

खङ्टरा फजाय

२ कट्ठा

१.५ कट्ठा
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प्राथङ्झभकता प्राप्त ऩूिातधायहरु
कम्ऩाउण्ड फार, एप्रोच योड, शौचारम,

कामातरम, सूचना केन्र, स्टोय/गोदाभ, खानेऩानी
स्टर, स्टोय, खानेऩानी, शौचारम

क्र.

फजाय स्थरको प्रकाय

सॊ .

३

सॊ करन केन्र
हाट फजाय (सॊ करन

४

केन्र सङ्जहतको)

हाट फजाय (सॊ करन

५

केन्र फाहेकको)

न्मूनतभ आिश्मक ऺेत्रपर
तयाई

प्राथङ्झभकता प्राप्त ऩूिातधायहरु

ऩहाड

सेड, स्टोय, तौङ्झरने सङ्टङ्जिधा, खानेऩानी, सङ्टचना

३ कट्ठा

१.५ कट्ठा

१० कट्ठा

४.५ कट्ठा

सेड, शौचारम, खानेऩानी, सङ्टचना सॊ चाय सङ्टङ्जिधा

७ कट्ठा

४ कट्ठा

सेड, शौचारम, खानेऩानी

सॊ चाय सङ्टङ्जिधा

कृङ्जि उऩज फजायको भाऩदण्ड सम्फङ्ञन्ध ङ्झफशेि व्मिस्था


काठभाण्डौ उऩत्मका, अन्म उऩ–भहानगयऩाङ्झरका, ठङ्ट रा शहयी ऺेत्र तथा नगयऩाङ्झरका ऺेत्रभा
फजायको प्रकृङ्झत य कायोिायको स्तय अनङ्टसाय प्राङ्जिङ्झधक सॊ बाव्मता अध्ममन गङ्चय जग्गाको ऺेत्रपर
ङ्झनधातयण गनत सङ्जकने छ ।



ङ्जहभारी ऺेत्रभा साभान्मतमा ऩहाडी ऺेत्रको कम्तीभा आधा ऺेत्रपर हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।



भाङ्झथ उल्रेख बए फभोङ्ञजभ फाहेकका अन्म फजाय सॊ यचनाहरु स्थाऩना गनङ्टऩ
त ने अिस्थाभा ऩङ्झन
प्राङ्जिङ्झधक सॊ बाव्मता अध्ममन गङ्चय जग्गाको ऺेत्रपर ङ्झनधातयण गङ्चयने छ ।



मङ्छद कङ्टनै स्थान य िस्तङ्ट ङ्जिशेिराई रङ्ञऺत गङ्चय फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण गनङ्टत अङ्झत आिश्मक बएको
खण्डभा त्मस्तो औङ्ञचत्मताराई ध्मानभा याङ्ञख ङ्जिबाग स्तयीम ङ्झनणतम गयाई मस ङ्जकङ्झसभका फजाय
ऩूिातधाय ङ्जिकास ङ्झनभातणका कामतक्रभहरुराई सभेत कामातन्िमन गनत सङ्जकनेछ ।



नेऩार सयकायको फजेट िक्तव्मभा उल्रे ख बएका कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातण सम्फङ्ञन्ध
कामतक्रभहरु स्ित् छनौट बएको भाङ्झनने छ ।

कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्जिकासको राङ्झग जग्गा व्मिस्था


जग्गाको स्िाङ्झभत्ि सयकायी िा साितजङ्झनक ङ्झनकाम िा सहकायी िा सॊ गङ्छठत ङ्झनजी ऺेत्रभा हङ्टन ङ्ट
ऩदतछ ।



व्मक्तीगत जग्गा बएभा कङ्ञम्तभा २०–२५ फित अिङ्झधका राङ्झग जग्गा बाडाभा ङ्झरने ङ्छदने (Land
Lease) सम्झौता गङ्चय जग्गा प्राप्त गये को हङ्टन ङ्ट ऩदतछ ।



व्मङ्ञक्तगत जग्गाको हकभा जग्गाको स्िाङ्झभत्ि जग्गा धङ्झनभै यहने गङ्चय उक्त जग्गाको बोकाङ्झधकाय
ङ्झन:शङ्टल्क य ङ्झन:शतत सम्फङ्ञन्धत फजाय सङ्झभङ्झतराई हस्तान्तयण गये को हङ्टन ङ्ट ऩदतछ ।



फजाय ङ्झनभातण गङ्चयने ठाउॉभा प्रमाप्त जग्गा उऩरब्ध हङ्टनऩङ्ट छत ।
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नमाॉ फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणको राङ्झग प्रस्तािको ढाॉचा
१. प्रस्ताङ्जित ङ्झनभातण कामतको सॊ ङ्ञऺप्त ऩङ्चयचमात्भक जानकायी: कस्तो फजाय सॊ यचना ङ्झनभातण गनत खोजेको हो?
२. ङ्झनभातण कामत गङ्चयने जग्गाको ऺेत्रपर
२.१ जम्भा ऺेत्रपर कङ्झत छ?
२.२ प्रस्ताङ्जित ङ्झनभातण ऺेत्र कङ्झत छ?
२.३ ङ्झनभातण कामत ऩिात खङ्टल्रा ऺेत्र कङ्झत हङ्टन्छ/छ?
२.४ स्िाङ्झभत्ि कसभा ङ्झनङ्जहत छ?
३. ङ्झनभातण कामत गङ्चयने जग्गाको छनौटका आधायहरु
३.१ बौगोङ्झरक अिङ्ञस्थती (कस्तो स्थानभा ङ्झनभातण कामत गङ्चयने हो? फाटो, ऩानी, ङ्झफजङ्टरी आदीको
अिस्था)
३.२ जनसॊ खमा (कङ्झत जनसॊ खमाराई सेिा ऩङ्टग्छ?)
३.३ फजाय केन्र ङ्झनभातण ऩिात गाउॉ/फजाय/शहय आदीसॊ गको ङ्झनकटता य व्माऩाङ्चयक सम्फन्ध कस्तो
हङ्टन्छ?
४. पोहोय व्मिस्थाऩन गने प्रकृमा कस्तो हङ्टनेछ?
५. ङ्झनभातण सॊ यचनाको प्रायङ्ञम्बक नक्सा (ङ्झडजाईन)
६. ङ्झनभातण सॊ यचनाको रागत ईङ्ञस्टभेट (छङ्ट ट्टै ऩानाभा सॊ रग्न गने)
७. साझेदाय ङ्झनकाम/हरूको ङ्जिियण (ङ्झरङ्ञखत प्रङ्झतफद्वता बएको भात्र)
८. साझेदाय सॊ स्थाफाट हङ्टने रागत सहबाङ्झगता/अन्म मोगदान कङ्झत हो य थऩ भाग बएको यकभ कङ्झत हो?
९. ङ्झनभातण प्रकृमा्- अभानत/ठे क्का/उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापतत कङ्टन प्रकृमाफाट हङ्टने हो उल्रे ख गने
।(उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापतत हङ्टने हो बने सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूको नाभािरी छङ्ट ट्टै सॊ रग्न गने)
१०. फजाय स्थर सॊ चारन प्रकृमा(फजाय सञ्चारनभा कङ्टन सॊ स्था/सङ्झभङ्झत भङ्टखम ङ्ञजम्भेिाय हङ्टने हो य कङ्टन
प्रकृमा अऩनाइने हो उल्रेख गने)

97

११. प्रस्ताङ्जित फजाय स्थरभा कङ्टनै ङ्जकङ्झसभको व्मङ्ञक्तगत/ नीङ्ञज घय, टहया, ऩसर िा
साितजङ्झनक/साभङ्टदाङ्जमक बिन/सॊ यचना आदी छ ङ्जक छै न? छ बने उल्रे ख गङ्चय उक्त सॊ यचना कसयी
हटाउने हो सो को प्रकृमा उल्रेख गने।
१२. ङ्झनभातण कामतका अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञव्धहरु
(हारको अिस्था य अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञव्ध तङ्टरनात्भक तियरे िस्तङ्टऩयक य ऩङ्चयभाणात्भक ढॊ गभा भात्र
उल्रेख गने)
१२.१ व्मिसाङ्जमक उत्ऩादन ऺेत्रको ङ्जिस्ताय (कङ्टन कृङ्जि फारीको उत्ऩादन ऺेत्र कङ्झत ङ्जिस्ताय
हङ्टन्छ?)
१२.२ उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि िृङ्छद्ब (कङ्टन कृङ्जि फारीको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि कङ्झत
फढ्छ?)
१२.३ फजाय रागत न्मूङ्झनकयण (फजाय केन्र स्थाऩना बए ऩङ्झछ फजाय रागत कङ्झत कभ हङ्टन्छ?)
्
१२.४ फजाय प्रकृमाको सयरता (फजाय केन्र स्थाऩना बए ऩङ्झछ कृङ्जि उऩज फजायभा ऩङ्टयमाउन
कङ्झत
सङ्ञजरो हङ्टन्छ?)
१२.५ उङ्ञचत भूल्म प्राङ्झप्त िा अन्मभा ऩाने प्रबाि (कृङ्जि िस्तङ्टको गङ्टणस्तय फृद्बी हङ्टने िा कृङ्जि िस्तङ्टरे
उङ्ञचत भूल्म प्राङ्झप्त गने बए उल्रेख गने)
१२.६ अनङ्टभाङ्झनत कृङ्जि उऩजको कायोिाय (ताजा तयकायी, परपूर, खाद्याङ्ङ, भाछा अन्मको ऩङ्चयभाण
य भूल्म उल्रे ख गने)
१३. रङ्ञऺत राबाङ्ञन्ित ऺेत्र तथा सभूह् फजाय केन्रको स्थाऩनारे कस कसराई य कङ्झत जनाराई राब
ऩङ्टग्छ?
प्रस्ताि ऩेश गने कामातरम/सॊ स्था/ङ्झनकाम्
कामातरम/सॊ स्थाको अध्मऺ िा प्रभङ्टखको नाभ्
दस्तखत्
ङ्झभङ्झत्
कामातरम/सॊ स्था/ङ्झनकामको छाऩ्
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ऩङ्टयाना फजायको भभतत सङ्टधाय तथा ङ्जिस्तायका राङ्झग प्रस्तािको ढाॉचा
१. फजायको सॊ ङ्ञऺप्त जानकायी
२. हार फजाय सॊ चारन बैयहे को प्रकृमा् कङ्टन कामतङ्जिङ्झध िा ङ्झनदे ङ्ञशका फभोङ्ञजभ फजाय सॊ चारन बै यहेको छ?
३. िततभान अिस्था(सङ्झभङ्झतको आम ङ्ञस्थङ्झत य भौज्दात यकभ कङ्झत छ?)
४. कायोिायको ङ्ञस्थङ्झत (गत फित दे ङ्ञख हारसम्भ)(िस्तङ्ट ङ्झफशेि ऩङ्चयभाण य भूल्मभा उल्रेख गने)
५. फजाय स्थरको कङ्टर ऺेत्रपर(हार फाॉकी यहेको खङ्टल्रा ऺेत्रपर सभेत उल्रेख गने)
६. पोहोय व्मिस्थाऩन कसयी बै यहेको छ य सभस्मा छ ङ्जक छै न?
७. थऩ भभतत सङ्टधाय तथा ङ्झनभातण गनङ्टत ऩने कामतहरु के के हो?
८. भभतत सङ्टधाय तथा ङ्झनभातण कामत गनङ्टक
त ो औङ्ञचत्म के हो?
९. ङ्झनभातण सॊ यचनाको प्रायङ्ञम्बक नक्सा (ङ्झडजाईन)
१०. ङ्झनभातण सॊ यचनाको रागत ईङ्जष्टभेट
११. फजाय स्थरभा कङ्टनै ङ्जकङ्झसभको व्मङ्ञक्तगत/नीङ्ञज घय, टहया, ऩसर िा साितजङ्झनक/साभङ्टदाङ्जमक
बिन/सॊ यचना आदी छ ङ्जक छै न? छ बने उल्रे ख गङ्चय उक्त सॊ यचना कसयी हटाउने हो सो को
प्रकृमा उल्रे ख गने।
१२. साझेदाय ङ्झनकाम/हरूको ङ्जिियण (ङ्झरङ्ञखत प्रङ्झतफद्वता बएको भात्र)
१३. साझेदाय सॊ स्थाफाट हङ्टने रागत सहबाङ्झगता/अन्म मोगदान कङ्झत हो य थऩ भाग बएको यकभ कङ्झत
हो?
१४. ङ्झनभातण प्रकृमा्- अभानत/ठे क्का/उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापतत कङ्टन प्रकृमाफाट हङ्टने हो उल्रे ख गने ।
(उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत भापतत हङ्टने हो बने सङ्झभङ्झतका ऩदाङ्झधकायीहरूको नाभािरी छङ्ट ट्टै सॊ रग्न गने)
१५. ङ्झनभातण कामतका अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञव्धहरु
(हारको अिस्था य अऩेङ्ञऺत उऩरङ्ञव्ध तङ्टरनात्भक तियरे िस्तङ्टऩयक य ऩङ्चयभाणात्भक ढॊ गभा भात्र
उल्रेख गने)
१५.१ व्मिसाङ्जमक उत्ऩादन ऺेत्रको ङ्जिस्ताय (कङ्टन कृङ्जि फारीको उत्ऩादन ऺेत्र कङ्झत ङ्जिस्ताय
हङ्टन्छ?)
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१५.२ उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि िृङ्छद्ब (कङ्टन कृङ्जि फारीको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्ि कङ्झत
फढ्छ?)
१५.३ फजाय रागत न्मूङ्झनकयण (फजाय केन्र स्थाऩना बए ऩङ्झछ फजाय केन्र स्थाऩना बए ऩङ्झछ
फजाय रागत कङ्झत कभ हङ्टन्छ?)
्
१५.४ फजाय प्रकृमाको सयरता (कृङ्जि उऩज फजायभा ऩङ्टयमाउन
कङ्झत सङ्ञजरो हङ्टन्छ?)
१५.५ उङ्ञचत भूल्म प्राङ्झप्त िा अन्मभा ऩाने प्रबाि (कृङ्जि िस्तङ्टको गङ्टणस्तय फृद्बी हङ्टने िा कृङ्जि िस्तङ्टरे
उङ्ञचत भूल्म प्राङ्झप्त गने बए उल्रेख गने)
१५.६ अनङ्टभाङ्झनत कृङ्जि उऩजको कायोिाय (ताजा तयकायी, परपूर, खाद्याङ्ङ, भाछा अन्मको ऩङ्चयभाण
य भूल्म उल्रे ख गने)
१६. रङ्ञऺत राबाङ्ञन्ित ऺेत्र तथा सभूह् फजाय केन्रको स्थाऩनारे कस कसराई य कङ्झत जनाराई राब
ऩङ्टग्छ?
प्रस्ताि ऩेश गने कामातरम/सॊ स्था/ङ्झनकाम्
कामातरम/सॊ स्थाको अध्मऺ िा प्रभङ्टखको नाभ्
दस्तखत्
ङ्झभङ्झत्
कामातरम/सॊ स्था/ङ्झनकामको छाऩ्
कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणको चयण
१. मोजना तजङ्टभ
त ा गने िा मोजना प्रस्ताि ऩेश गने
२. ङ्जिङ्ञिम श्रोतको उऩरब्धता य सङ्टङ्झनङ्ञितता
३. ऩूिातधाय ङ्झनभातण प्रङ्जक्रमा
(उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत, ठे क्का िा अन्म, साितजङ्झनक खङ्चयद ऐन तथा ङ्झनमभािङ्झरहरुको ऩूणत ऩारना)
४. उऩबोक्ता सङ्झभङ्झत िा ङ्झनभातण सङ्झभङ्झत गठन
५. आिश्मक ङ्झनभातण साभाग्रीको व्मिस्थाऩन
६. ङ्झनमङ्झभत अनङ्टगभन तथा भूल्माङ्कन (प्राङ्जिङ्झधक व्मिस्थाऩन)

100

ङ्ट ा कायणहरु
मोजना असपर हङ्टनक
o

ङ्ट ो सट्टा ऩूङ्झतभ
मोजना भागभा आधाङ्चयत (Demand Driven) हङ्टनक
त ा आधाङ्चयत (Supply Driven) हङ्टनारे
सभस्माको सही ऩङ्जहचान हङ्टन नसक्नङ्ट। ‘Top Down Approach’-Problem

o

बयऩदो सूचना तथा तथमाङ्कको अबाि ।

o

मोजना तजङ्टभ
त ाभा सयोकायिाराहरूको सहबाङ्झगताभा ध्मान नङ्छदनङ्ट ।

o

याजनैङ्झतक हस्तऺेऩ फढी हङ्टन ङ्ट ।

o

मोजना तजङ्टभ
त ाका आिश्मक चयणहरू ऩङ्टया नगने प्रिृङ्ञि ।

o

कभजोय अनङ्टगभन तथा ङ्झनङ्चयऺण प्रणारी ।

िङ्चयष्ठ कृङ्जि अथतङ्जिऻ श्री फासङ्टदेि शभातफाट प्रस्तङ्टत कामतऩत्र भाङ्झथ ङ्जटप्ऩणी
ङ्जटप्ऩणीकतात् सन्तोियाज बण्डायी, कृङ्जि प्रसाय अङ्झधकृत, कृङ्जि ङ्जिबाग
कामतऩत्रभा सभेङ्जटएका भङ्टखम ङ्जििमिस्तङ्टहरु्
•

प्रस्तङ्टङ्झतभा ङ्जिशेि गयी स्थाङ्झनम तहफाट सञ्चारन हङ्टने कृङ्जि ऩङ्टिातधाय ङ्जिकास कामतक्रभ सञ्चारन
प्रङ्जक्रमा, २०७७

अनङ्टसाय

प्रस्तािको

नभङ्टना

तथा

ऩेश

गने

ङ्जिङ्झध

तथा

प्रकृमाफाये

सहबागीहरुराई जनकायी गयाईएको ङ्झथमो
•

उक्त प्रस्तङ्टङ्झतभा ङ्झनम्न फङ्टदाहरु भाङ्झथ छरपर गङ्चयएको ङ्झथमो
o

•

कामतक्रभ भागको आधाय तथा प्राथङ्झभकता ङ्झनधातयण के कसयी गने ?

ऩूिातधाय ङ्जिकासका रागी रागत अनङ्टभान रू २५ राख बन्दा फढी बएको अिस्थाभा सॊ घको
साझेदायी भाग गनत सक्ने

•

अधङ्टया ऩूिातधायहरुराई ऩूणत
त ाका राङ्झग सॊ ङ्ञघम फजेट सहमोग आिश्मक दे ङ्ञखएको

•

स्थाङ्झनम तहफाट नै ङ्झनभातण हङ्टने तय सो ङ्झनभातणको राङ्झग साझेदायी फजेट आिश्मक बएको

•

प्रस्ताङ्जित जग्गाको स्िाङ्झभत्ि स्थाङ्झनम तहभा िा अन्म साितजङ्झनक स्तयभा (ऐरानी) यहेको

•

ऩूिातधाय ङ्झनभातणको राङ्झग DPR तमाय बईसकेको छ बने सो सङ्जहत प्रस्ताि ऩेश गने

•

कृङ्जि फजाय मोजना फनाउॉदा बौङ्झतक ऩूिातधाय, साभाङ्ञजक ऩूिातधाय, प्राङ्जिङ्झधक ऩूिातधाय, कानङ्टनी
ऩूिातधाय जस्ता कङ्टयाहरुभा खमार गनङ्टत ऩने

•

कृङ्जि फजाय ङ्झबत्र यहने सेिा सङ्टङ्जिधाहरु मङ्जकन गने

•

कृङ्जि उऩज फजायको भाऩदण्ड य आिश्मक ऩूिातधायहरु के के हङ्टने
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•

कृङ्जि उऩज फजायको भाऩदण्ड सम्फङ्ञन्ध ङ्झफशेि व्मिस्था फाये जानकायी गयाईएको ङ्झथमो

•

व्मक्तीगत जग्गा बएभा कङ्ञम्तभा २०–२५ फित अिङ्झधका राङ्झग जग्गा बाडाभा ङ्झरने ङ्छदने
(Land Lease) सम्झौता गङ्चय जग्गा प्राप्त गये को हङ्टन ङ्ट ऩदतछ ।

•

व्मङ्ञक्तगत जग्गाको हकभा जग्गाको स्िाङ्झभत्ि जग्गा धङ्झनभै यहने गङ्चय उक्त जग्गाको
बोकाङ्झधकाय ङ्झन:शङ्टल्क य ङ्झन:शतत सम्फङ्ञन्धत फजाय सङ्झभङ्झतराई हस्तान्तयण गये को हङ्टन ङ्ट ऩदतछ ।

•

नमाॉ फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणको राङ्झग
राङ्झग

दङ्टई

ङ्जकङ्झसभको

प्रस्तािको

तथा ऩङ्टयाना फजायको भभतत सङ्टधाय तथा ङ्जिस्तायका
ढाॉचा

फाये

छरपर

गङ्चयएको

ङ्झथमो

य

सो

उऩय

सहबागीहरुराई प्रष्ट ऩादै आगाभी आ.फ.का रागी ऩस्ताि ऩेश गदात सोही ढाॉचा अनङ्टसाय ऩेश
गनत सङ्टझाईएको ङ्झथमो
•

ङ्ट ा
ङ्जिगतका िितहरुभा तोङ्जकएको ढाॉचाभा प्रस्ताि सङ्जहत आिश्मक कागजात ऩेश नहङ्टॉनक
कायणरे गदात नै कामातन्िमनका क्रभभा कङ्छठनाई बोग्नङ्ट ऩये को तथा कामातन्िमन हङ्टन नसेको
मथाथत ऩेश गङ्चयएको ङ्झथमो ।

४. स्थाङ्झनम तहभा शसतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण य मोजना तजङ्टभ
त ा
कामतऩत्र प्रस्तङ्टतकतात् सन्तोि बण्डायी, कृङ्जि प्रसाय अङ्झधकृत
कृङ्जि ङ्जिबाग, हङ्चयहयबिन


याङ्जष्डम मोजना आमोगरे भन्त्रारमराई एकभङ्टष्ठ ङ्झसङ्झरङ प्रदान गये को हङ्टन्छ।



फजेट प्रस्ताि गनङ्टत अगाडी या.मो.आ.रे ङ्छदएको ङ्झसङ्झरङको ऩङ्चयधीभा यही फजेट उऩङ्ञशितकहरुको
खचतको प्रकृङ्झत य श्रोत गत ङ्झसङ्झरङ छङ्ट ट्टमाउनङ्टऩछत।

फजेट तजङ्टभ
त ाका चयणहरू
काभको ङ्जिियण

ङ्ञजम्भेिाय ङ्झनकाम

आगाभी आ.ि.को फजेट प्रऺेऩण प्रङ्झतिेदन तमाय गने

याङ्जष्डम मोजना आमोग/अथत भन्त्रारम/भन्त्रारमहरू

श्रोत सङ्झभङ्झतरे फजेट सीभाको प्रायङ्ञम्बक प्रऺेऩण

याङ्जष्डम मोजना आमोग/स्रोत सङ्झभङ्झत

स्रोत सङ्झभङ्झतरे कङ्टर फजेट आकाय य सीभा ङ्झनभातण
फजेट तजङ्टभ
त ा भागतदशतन य सीभा तमाय गने
भन्त्रारमगत
ऩठाउने

याङ्जष्डम मोजना आमोग/अथत भन्त्रारम फजेट तथा
कामतक्रभ भहाशाखा

याङ्जष्डम मोजना आमोग/अथत भन्त्रारम

फजेट सीभा प्रङ्जिष्टी य भागतदशतन

याङ्जष्डम मोजना आमोग/अथत भन्त्रारम

भागतदशतन सङ्जहतको फजेट सीभा अन्तगततका ङ्झनकामभा
ऩठाउने
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भन्त्रारम/सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकाम

अनङ्टदान

103

प्रदे शभा सशतत हस्तान्तङ्चयत कामतक्रभ

स्थाङ्झनम तहभा सशतत हस्तान्तङ्चयत कामतक्रभ
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कृङ्जि प्रसाय अङ्झधकृत श्री सन्तोि बण्डायीफाट प्रस्तङ्टत कामतऩत्र भाङ्झथ ङ्जटप्ऩणी
ङ्जटप्ऩणीकतात् श्री प्रकाश कङ्टभाय सञ्जेर, प्रभङ्टख, कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन केन्र
ॉ ाहरू्
कामतऩत्रभा सभेङ्जटएका भङ्टखम भङ्टखम फङ्टद


कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩॊछी ङ्जिकास भन्त्रारमफाट आ.ि. २०७७ / ७८ भा प्रदे श तथा स्थाङ्झनम तहभा
सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत ऩठाइएका कामतक्रभहरुको प्राङ्जिङ्झधक कामत सॊ चारन प्रङ्जक्रमा,
ङ्चयऩोङ्जटतङ्ग तथा तथमाङ्क व्मिस्थाऩन सम्फङ्ञन्ध भागतदशतन (कृङ्जि तपत) जायी बएको य सोही भागतदशतन
अनङ्टसाय स्थाङ्झनम तहभा सशतत हस्तान्तयण भापतत ऩठाइएका कामतक्रभहरु सञ्चारन गनङ्टत ऩछत ।



याङ्जष्डम मोजना आमोगरे भन्त्रारमराई एकभङ्टष्ठ ङ्झसङ्झरङ प्रदान गये को हङ्टन्छ य फजेट प्रस्ताि गनङ्टत
अगाडी या.मो.आ.रे ङ्छदएको ङ्झसङ्झरङको ऩङ्चयधीभा यही फजेट उऩङ्ञशितकहरुको खचतको प्रकृङ्झत य श्रोत
गत ङ्झसङ्झरङ छङ्ट ट्टमाउनङ्टऩछत ।



फजेट तजङ्टभ
त ाको राङ्झग काभको ङ्जिियण सङ्जहत सम्फङ्ञन्धत ङ्झनकामहरूराई ङ्ञजम्भेिायी तोङ्जकएको
हङ्टन्छ य सोही अनङ्टसाय कामतक्रभ तथा फजेट तजङ्टभ
त ा गङ्चयन्छ ।



सॊ ङ्ञघम सयकायफाट सशतत प्राप्त अनङ्टदानराई स्थाङ्झनम तहरे तोङ्जकएको कामतक्रभभा भात्र खचत गनत
ऩाउने छन् । साथै साितजङ्झनक खङ्चयद ऐन तथा ङ्झनमभािङ्झरको ऩारना गये को हङ्टन ङ्ट ऩनेछ ।



कृङ्जि तपतको भागतदशतनभा ङ्झफिमगत कामातरमहरुको राङ्झग अरग अरग भागतदशतन तमाय गङ्चयएको
छ य कामतक्रभको प्रकृङ्झत अनङ्टसाय सम्फङ्ञन्धत कामातरमको भागतदशतनभा टे केय सशतत ङ्जिङ्ञिम
हस्तान्तयण भापतत प्राप्त कामतक्रभहरु सञ्चारन गनङ्टत ऩदतछ ।



मो भागतदशतनरे केिर कामतक्रभ सञ्चारन प्रङ्जक्रमाको िाये भा भात्र जानकायी ङ्छदन्छ । ङ्जिङ्ञिम
व्मिस्थाऩन य खचत प्रङ्जक्रमाको िाये भा मसरे केही फोल्दै न । त्मसै रे ङ्जिङ्झबङ्ङ ङ्जक्रमाकराऩहरुभा
गङ्चयने खचतको ङ्झसङ्झरङ्ग साथै अन्म ङ्जिङ्ञिम व्मिस्थाऩनको राङ्झग प्रचङ्झरत आङ्झथक
त ङ्झनमभ अनङ्टसाय नै
गनङ्टत ऩदतछ ।



ऩङ्जहरे कृङ्जि प्रसाय ङ्झनदे शनारमरे कृङ्जि प्रसाय कामतक्रभ सञ्चारन ङ्झनदे ङ्ञशका तथा नम्सत प्रकाशन गने
गये को ङ्झथमो य मसफाट कामतक्रभ सञ्चारन प्रङ्जक्रमाको साथै खचतको ङ्झसङ्झरङ्गको िाये भा ऩङ्झन
जागकायी प्राप्त हङ्टने गये को ङ्झथमो । तय मो अङ्जहरे को भागतङ्झनदे शनरे कामतक्रभ सञ्चारन प्रङ्जक्रमाको
िाये भा भात्र जानकायी ङ्छदएको छ ।



कामतक्रभ सञ्चारन गदात सॊ ङ्ञघम सयकाय, प्रदे श सयकाय य स्थाङ्झनम सयकायको के के ङ्ञजम्भेिायीहरु
हङ्टन्छन् बङ्ङे ङ्झफिमभा भागतङ्झनदे शनरे स्ऩष्ट ऩाये को छ ।



प्रस्तािको नभङ्टना साथै प्रगङ्झतको ढाॉचा ऩङ्झन ङ्झनदे ङ्ञशकारे नै स्ऩष्ट गये कोरे काक्रतभ सञ्चारन तथा
प्रगती प्रङ्झतिेदन तमायीभा मसरे सहङ्ञजकयण गये को छ ।
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गोङ्जष्ठको ङ्झनश्कित


सहबाङ्झग सम्ऩूणत स्थाङ्झनम तहहरूको प्रस्तङ्टती अत्मन्तै याम्रो ङ्झथमो । कामतक्रभ सॊ चारनका क्रभभा
दे ङ्ञखएका सभस्माहरुको िाये भा ङ्जिस्तृत छरपर गङ्चय सभाधानका उऩामहरु सभेत खोज्ने काभ

बएकोरे स्थाङ्झनम तहका कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधकहरूराई आगाभी ङ्छदनभा स्थाङ्झनम तहभा कृङ्जि तपतको
कामतक्रभ सॊ चारन गनत सहज हङ्टने दे ङ्ञखन्छ ।


ङ्ट ा कायणरे
ङ्जिगतका िितहरुभा तोङ्जकएको ढाॉचाभा प्रस्ताि सङ्जहत आिश्मक कागजात ऩेश नहङ्टनक

गदात नै कामातन्िमनका क्रभभा कङ्छठनाई बोग्नङ्ट ऩये को तथा कामातन्िमन हङ्टन नसेको मथाथत
जानकायी गयाइमो य आिश्मकता ऩङ्जहचान य ऩङ्टि त सम्बाव्मता अध्ममन ङ्जिनाका कामतक्रभ सभािेश
नगनतको राङ्झग सङ्टझाि ङ्छदने काभ बमो ।


मसथत स्थाङ्झनम तहहरुरे नमाॉ फजाय ऩूिातधाय ङ्झनभातणको राङ्झग तथा ऩङ्टयाना फजायको भभतत सङ्टधाय

तथा ङ्जिस्तायका राङ्झग आगाभी आ.फ.को कामतक्रभ प्रस्ताि ऩेश गदात सोही ढाॉचा अनङ्टसाय ऩेश गनङ्टत
ऩने बएकोरे सो सम्फन्धभा जानकायी गयाइमो ।


स्थाङ्झनम तहका कृङ्जि कामतक्रभ तपतको ठङ्ट रो ङ्जहस्सा सॊ घ भापतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण गङ्चय ऩठाईएका

कामतक्रभहरु नै यहेको बएताऩङ्झन स्थाङ्झनम तहभा ऩठाईने शसतत कामतक्रभहरुभा कृङ्जि शाखाभा
कामतयत कृङ्जि प्राङ्जिङ्झधकहरुको ऩहङ्टॉच नै नहङ्टने गये को हङ्टॉदा मस तपत ङ्जिशेि ध्मान ङ्छदनङ्ट ऩने


सॊ ङ्ञघम सॊ यचना अनङ्टसाय ३ तहका सयकायका कामतक्रभहरुभा दोहोयोऩना दे ङ्ञखएको हङ्टॉदा ङ्झतनै तहका
सयकायहरु ङ्जिच प्रबािकायी सभन्िम गयी कामतक्रभ तजङ्टभ
त ा गङ्चयनङ्ट ऩने



सॊ ङ्ञघमतारे सफै बन्दा ङ्जिङ्ञऺप्त फनाएको ऺेत्र नै कृङ्जि ऺेत्र हो । स्थाङ्झनम तह एिॊ प्रदे श स्तयका
कृङ्जि कामतक्रभ कामातन्िमका रागी आिश्मक जनशङ्ञक्तको चयभ अबािका कायण काभ गनत ङ्झनकै

कङ्छठन छ ।मसथत आिश्मक जनशङ्ञक्त व्मिस्थाऩन तथा प्राङ्जिङ्झधक सहमोगका रागी केन्ररे सभेत
सहङ्ञजकयण गनङ्टत ऩने दे ङ्ञखएको ।


सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत स्थाङ्झनम तहहरुभा ऩठाईएका कामतक्रभहरुको उद्देश्म य भभतको
फाये भा स्थाङ्झनम तहभा अन्मौरता यहेको हङ्टॉदा आ.फ.को शङ्टरुभा नै अङ्झबभङ्टङ्ञखकयण गनङ्टत ऩने
आिश्मकता दे ङ्ञखएको



Warehouse registration act, Agriculture market model/design based on geographical
situation, cold room and cold storage technical standards etc जस्ता ङ्जििमहरुभा सॊ घीम
सयकायिाट नीङ्झतगत ब्मिस्था हङ्टन नसक्नङ्ट



सभग्रभा स्थाङ्झनम य सॊ ङ्ञघम सयकायसॉग कामतक्रभ कामातन्िमन एिॊ ङ्झनङ्झतगत तहभा सहकामतका रागी
प्रदे श भन्त्रारम अग्रसय यहेको



कामतक्रभ कामातन्िमनका क्रभभा ऐन, ङ्झनमभ, कामतङ्झफङ्झधहरुको ऩङ्टणरु
त ऩभा ऩारना गयौं य सो फाये भा
जनप्रङ्झतङ्झनङ्झधहरुराई ऩङ्झन सम्फङ्ञन्धत प्राङ्जिधकहरुरे जानकायी गयाऔ ॊ



मस कामतक्रभरे ३ तहभा फाङ्झडएका कृङ्जि प्रङ्जिङ्झधकहरुराई जोड्ने प्रमास गये को छ आगाभी
ङ्छदनहरुभा ऩङ्झन ङ्झनयन्तयता ऩाओस ।

108

सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊ चाङ्झरत कामतक्रभहरुको सङ्झभऺा गोष्ठी
ङ्झभङ्झत् २०७७ पागङ्टन २० य २१ गते

गोष्ठीको कामत ताङ्झरका

आमोजक् कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन केन्र, हङ्चयहयबिन, रङ्झरतऩङ्टय
सञ्चारन हङ्टने स्थान: कृङ्जि ङ्जिकास फैंक, ताङ्झरभ केन्र, भङ्गराऩङ्टय, रुऩन्दे ही
कामतक्रभ सन्चारक : श्री याजेन्द प्रसाद प्रधान, िङ्चयष्ठ कृङ्जि अथतङ्जिऻ

कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रफदतन केन्र, हङ्चयहयबिन, रङ्झरतऩङ्टय |

क्र.स.

कामतक्रभ

क

ऩङ्जहरो ङ्छदन

१

यङ्ञजस्ट्रेशन

२

आसन ग्रहण

सभम

१०.००-१०.१५

ङ्ञजम्भेिायी

कैङ्जपमत

सङ्ञञ्जि ङ्जिभरी,

कृष्ण प्रसाद साऩकोटा

अध्मऺताको आसन ग्रहण् केन्र प्रभङ्टख श्री प्रकाश कङ्टभाय सॊ जेर ज्मूफाट
अङ्झतङ्झथज्मूहरुको मथास्थानभा आसन ग्रहण: बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथा

सहकायी भन्त्रारम, कृङ्जि ङ्जिकास ङ्झनदे शनारम रङ्टङ्ञम्फनी प्रदे शका ङ्झनदे शक
श्री माभ नायामण दे िकोटा ज्मू, बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथा सहकायी

भन्त्रारम, रङ्टङ्ञम्फनी प्रदे शका िङ्चयष्ठ कृङ्जि अङ्झधकृत श्री श्रीधय ऻिारी ज्मू,
कृङ्जि ङ्जिबागका कृङ्जि प्रसाय अङ्झधकृत श्री सन्तोि बण्डायी ज्मू, बूङ्झभ

१०.१५-१०.२५

व्मिस्था कृङ्जि तथा सहकायी भन्त्रारम, कणातरी प्रदे शका अङ्झधकृत आठौं
श्री नये न्र फहादङ्टय थाऩा ज्मू, बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथा सहकायी

भन्त्रारम, सङ्टदयङ्ट ऩङ्ञिभ प्रदे शका .......... श्री .......... ज्मू, प्रधानभन्त्री

कृङ्जि आधङ्टङ्झनङ्जककयण ऩङ्चयमोजना, आमोजना कामातन्िमन ईकाइका प्रभङ्टख
श्री याभ ऩाण्डे ज्मू, रङ्टङ्ञम्िनी, कणातरी य सङ्टदयङ्ट ऩङ्ञिभ प्रदे शका २५ िटा
स्थाङ्झनम तहहरुफाट उऩङ्ञस्थत प्रङ्झतङ्झनङ्झध ज्मूहरु तथा सम्ऩूण त सहबागी
३
४
५

ऩङ्चयचमात्भक कामतक्रभ

१०.२५-१०.३५

कामतक्रभको उद्घघाटन, स्िागत भन्तव्म सङ्जहत गोष्ठीको औङ्ञचत्म य
आिश्मकता फाये जानकायी

१०.३५-१०-.४५

सफै सहबागीहरुको ऩङ्चयचम
केन्र प्रभङ्टख श्री प्रकाश
कङ्टभाय सॊ जेर ज्मू फाट

कामतऩत्र
श्री प्रकाश

५.०१

स्थाङ्झनम तहभा शसतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तण य त्मसको व्मिस्थाऩन

१०.४५-११.१५

कङ्टभाय
सञ्जेर

स्थाङ्झनम तहफाट कृङ्जि फजाय ऩूिातधाय ङ्जिकासभा सशतत ङ्जिङ्ञिम
५.०२

हस्तान्तयण भापतत सञचारन हङ्टने कामतक्रभ भाग प्रङ्जक्रमा तथा

श्री
११.१५-११.४५

प्रस्तािको नभङ्टना

शभात

प्रदे श तथा स्थाङ्झनम तहभा सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत ऩठाईएका
५.०३

५.०४

कामतक्रभहरुको प्रङ्जिङ्झधक कामत सञ्चारन प्रङ्जक्रमा, ङ्चयऩोङ्जटतङ्ग तथा तथमाङ्क
व्मिस्थाऩन सम्फन्धी भागतदशतन (कृङ्जि तपत) २०७७ िाये जानकायी
कृङ्जि फजाय ङ्जिकास तथा व्मिस्थाऩन ङ्झनदे ङ्ञशका २०७३ य मसको
स्थाङ्झनम तहभा सान्दङ्झबक
त ता

फासङ्टदेि
श्री

११.४५-१२.१५

सन्तोि
बण्डायी
श्री माभ

१२.१५-१२.४५

नायामण
दे िकोटा

ङ्जटप्ऩणीकतात :
फासङ्टदेि शभात
ङ्जटप्ऩणीकतात :
सन्तोि बण्डायी
ङ्जटप्ऩणीकतात :
प्रकाश सञ्जेर
ङ्जटप्ऩणीकतात :
याजेन्र प्रधान

छरपर

१२.४५-०१.००

सफै

ङ्ञचमा

०१.००-०१.३०

सफै
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कामतक्रभ

सभम

कैङ्जपमत

ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थाङ्झनम तहहरुफाट सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊचाङ्झरत कामतक्रभहरुको प्रगती सम्फङ्ञन्ध प्रस्तङ्टतीकयण

६.०१

ङ्झतरोिभा नगयऩाङ्झरका, रुऩन्दे ही

०१.३०-०१.४०

६.०२

फाणगॊगा नगयऩाङ्झरका, कङ्जऩरिस्तङ्ट

०१.४०-०१.५०

६.०३

शङ्टर्द्ोधन गाउॉ ऩाङ्झरका, रुऩन्दे ही

०१.५०-०२.००

६.०४

शङ्टर्द्ोधन गाउॉ ऩाङ्झरका, कङ्जऩरिस्तङ्ट

०२.००-२.१०

६.०५

ङ्झसर्द्ाथतनगय नगयऩाङ्झरका, रुऩन्दे ही

०२.१०-०२.२०

६.०६

सङ्टस्ता गाउॉ ऩाङ्झरका, निरऩयासी (फदतघाट सङ्टस्ता ऩङ्ञिभ)

०२.२०-०२.३०

६.०७

सैनाभैना नगयऩाङ्झरका, रुऩन्दे ही

०२.३०-०२.४०

७ िटा प्रस्तङ्टङ्झतकयणको छरपर

०२.४०-२.५५

ङ्ञचमाऩान

०२.५५-३.०५

६.०८

दङ्टल्रङ्ट नगयऩाङ्झरका, दै रेख

०३.०५-०३.१५

६.०९

गङ्टयाॉस गाउॉ ऩाङ्झरका, दै रेख

०३.१५-०३.२५

६.१०

बैयिी गाउॉ ऩाङ्झरका, दै रेख

०३.२५-०३.३५

६.११

धनगढी उऩभहानगयऩाङ्झरका, कैरारी

०३.३५-०३.४५

६.१२

अभयगढी नगयऩाङ्झरका, डडेरधङ्टया

०३.४५-०३.५५

५ िटा प्रस्तङ्टङ्झतकयणको छरपर

०३.५०-०४.२०

ऩङ्जहरो ङ्छदनको प्रस्तङ्टङ्झत उऩय ङ्जटप्ऩङ्ञण सङ्जहत गोष्ठको ऩङ्जहरो ङ्छदनको
कामतक्रभको सभाऩन
ख
१

ङ्ञजम्भेिायी

०४.२०-०५.००

सफै
अध्मऺ एिॊ केन्र प्रभङ्टख श्री

प्रकाश कङ्टभाय सॊ जेर ज्मूफाट

दोश्रो ङ्छदन
आसन ग्रहण
ऩङ्जहरो ङ्छदनकै कामतक्रभराई ङ्झनयन्तयता सङ्जहत अध्मऺताको आसन
ग्रहण् केन्र प्रभङ्टख श्री प्रकाश कङ्टभाय सॊ जेर ज्मूफाट

अङ्झतङ्झथज्मूहरुको मथास्थानभा आसन ग्रहण: बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथा

सहकायी भन्त्रारम, कृङ्जि ङ्जिकास ङ्झनदे शनारम रङ्टङ्ञम्फनी प्रदे शका ङ्झनदे शक
श्री माभ नायामण दे िकोटा ज्मू, बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथा सहकायी

भन्त्रारम, रङ्टङ्ञम्फनी प्रदे शका िङ्चयष्ठ कृङ्जि अङ्झधकृत श्री श्रीधय ऻिारी ज्मू,
कृङ्जि ङ्जिबागका कृङ्जि प्रसाय अङ्झधकृत श्री सन्तोि बण्डायी ज्मू, बूङ्झभ

१०.0०-१०.२०

व्मिस्था कृङ्जि तथा सहकायी भन्त्रारम, कणातरी प्रदे शका अङ्झधकृत आठौं
श्री नये न्र फहादङ्टय थाऩा ज्मू, बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथा सहकायी

भन्त्रारम, सङ्टदयङ्ट ऩङ्ञिभ प्रदे शका .......... श्री .......... ज्मू, प्रधानभन्त्री

कृङ्जि आधङ्टङ्झनङ्जककयण ऩङ्चयमोजना, आमोजना कामातन्िमन ईकाइका प्रभङ्टख
श्री याभ ऩाण्डे ज्मू, रङ्टङ्ञम्िनी, कणातरी य सङ्टदयङ्ट ऩङ्ञिभ प्रदे शका २५ िटा
स्थाङ्झनम तहहरुफाट उऩङ्ञस्थत प्रङ्झतङ्झनङ्झध ज्मूहरु तथा सम्ऩूण त सहबागी
२

ङ्जिङ्झबङ्ङ स्थाङ्झनम तहहरुफाट सशतत ङ्जिङ्ञिम हस्तान्तयण भापतत सॊ चाङ्झरत कामतक्रभहरुको प्रगती सम्फङ्ञन्ध प्रस्तङ्टतीकयण

२.०१

घोयाही उऩभहानगयऩाङ्झरका, दाङ

१०.२०-१०.३०

२.०२

तङ्टल्सीऩङ्टय उऩभहानगयऩाङ्झरका, दाङ

१०.३०-१०.४०

२.०३

रभही नगयऩाङ्झरका, दाङ

१०.४०-१०.५०
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सभम

२.०४

गैंडाकोट नगयऩाङ्झरका, निरऩयासी (फदतघाट सङ्टस्ता ऩूि)त

१०.५०-११.००

२.०५

फदतघाट नगयऩाङ्झरका, निरऩयासी (फदतघाट सङ्टस्ता ऩङ्ञिभ)

११.००-११.१०

२.०६

फायफङ्छदतमा नगयऩाङ्झरका, फङ्छदतमा

११.१०-११.२०

२.०७

ऩङ्टथा उियगॊगा गाउॉ ऩाङ्झरका, रुकङ्टभ (ऩूिॉ बाग)

११.२०-११.३०

७ िटा प्रस्तङ्टङ्झतकयणको छरपर

११.३०-१२.००

२.०८

चन्रकोट गाउॉ ऩाङ्झरका, गङ्टल्भी

१२.००-१२.१०

२.०९

धङ्टकोट गाउॉ ऩाङ्झरका, गङ्टल्भी

१२.१०-१२.२०

२.१०

भाङ्झरका गाउॉ ऩाङ्झरका, गङ्टल्भी

१२.२०-१२.३०

२.११

रुरु गाउॉ ऩाङ्झरका, गङ्टल्भी

१२.३०-१२.४०

२.१२

सत्मिती गाउॉ ऩाङ्झरका, गङ्टल्भी

१२.४०-१२.५०

२.१३

सङ्ञन्धखकत नगयऩाङ्झरका, अघातखाॉची

१२.५०-०१.००

२.१४

ङ्झत्रिेणी गाउॉ ऩाङ्झरका, योल्ऩा

३

कैङ्जपमत

सफै

०१.००-१.१०

७ िटा प्रस्तङ्टङ्झतकयणको छरपर

०१.१०-०१.३०

सफै

ङ्ञचमाऩान

०१.३०-०२.००

सफै

सभाऩन कामतक्रभ

३.०१

रङ्टङ्ञम्फनी प्रदे शका स्थाङ्झनम तहहरु भध्मेफाट श्री .............. फाट भन्तव्म

०२.००-०२.१०

३.०२

कणातरी प्रदे शका स्थाङ्झनम तहहरु भध्मेफाट श्री ............... फाट भन्तव्म

०२.१०-०२.२०

३.०३

सङ्टदयङ्ट ऩङ्ञिभ प्रदे शका स्थाङ्झनम तहहरु भध्मेफाट श्री ........... फाट भन्तव्म

०२.२०-०२.३०
बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथा

३.०४

....................... अङ्झधकृत श्री .................... फाट भन्तव्म

०२.३०-०२.४०

३.०५

अङ्झधकृत आठौ श्री नये न्र फहादङ्टय थाऩा फाट भन्तव्म

०२.४०-०२.५०

३.०६

िङ्चयष्ठ कृङ्जि अङ्झधकृत अङ्झधकृत श्री श्रीधय ऻिारी फाट भन्तव्म

०२.५०-०३.००

३.०७

कृङ्जि प्रसाय अङ्झधकृत श्री सन्तोि बण्डायी फाट भन्तव्म

०३.००-०३.१०

३.०८

कृङ्जि अथतङ्जिऻ श्री ङ्जिकास ऩौडेर फाट भन्तव्म

०३.१०-०३.२०

३.०९

सङ्ञचि, बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथा सहकायी भन्त्रारम, रङ्टङ्ञम्फनी प्रदे श

०३.२०-०३.३०

३.१०

िङ्चयष्ठ कृङ्जि अथत ङ्जिऻ श्री फासङ्टदेि शभातफाट धन्मिाद ऻाऩन

०३.३०-०३.४०

३.११

ङ्ञजम्भेिायी

ङ्झनदे शन सङ्जहत कामतक्रभ सभाऩन: कामतक्रभका अध्मऺ एफभ केन्र
प्रभङ्टख श्री प्रकाश कङ्टभाय सॊ जेर ज्मू फाट

सहकायी भन्त्रारम,
सङ्टदयङ्ट ऩङ्ञिभ प्रदे श

बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथा
सहकायी भन्त्रारम, कणातरी
बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथा
सहकायी भन्त्रारम, रङ्टङ्ञम्फनी
कृङ्जि ङ्जिबाग, हङ्चयहयबिन,
रङ्झरतऩङ्टय
कृङ्जि तथा ऩशङ्टऩॊछी ङ्जिकास
भन्त्रारम, काठभाण्डौ
बूङ्झभ व्मिस्था कृङ्जि तथा
सहकायी भन्त्रारम, रङ्टङ्ञम्फनी प्र.
कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा

कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रफदतन केन्र
कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा

०३.४०-०३.५०

कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रफदतन

केन्र, हङ्चयहयबिन, रङ्झरतऩङ्टय |
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गोष्ठी सञ्चारकहरुको नाभ, ऩद य कामातरम:
१. प्रकाश कङ्टभाय सञ्जेर, प्रभङ्टख, कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन केन्र, हङ्चयहयबिन
२. फासङ्टदेि शभात, िङ्चयष्ठ कृङ्जि अथतङ्जिऻ, कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन केन्र
३. याजेन्र प्रसाद प्रधान, िङ्चयष्ठ कृङ्जि अथतङ्जिऻ, कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन केन्र
४. सङ्ञञ्जि ङ्जिभरी, कृङ्जि ईङ्ञञ्जङ्झनमय, कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन केन्र, हङ्चयहयबिन
५. कृष्ण प्रसाद साऩकोटा, रेखाऩार., कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन केन्र, हङ्चयहयबिन
६. नेत्र फहादङ्टय राभा, का.स., कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन केन्र, हङ्चयहयबिन
७. सङ्ञञ्जि भहजतन, ह.स.चा., कृङ्जि ऩूिातधाय ङ्जिकास तथा कृङ्जि मान्त्रीकयण प्रिर्द्तन केन्र, हङ्चयहयबिन
गोष्ठीभा आभङ्ञन्त्रतहरुको नाभ, ऩद य कामातरम:
१. ङ्झनदे शक श्री माभ नायामण दे िकोटा, कृङ्जि ङ्जिकास ङ्झनदे शनारम, रङ्टङ्ञम्फनी प्रदे श, रुऩन्दे ही
२. िङ्चयष्ठ कृङ्जि अङ्झधकृत श्री श्रीधय ऻािरी, बूङ्झभ व्मिस्था, कृङ्जि तथा सहकायी भन्त्रारम, रङ्टङ्ञम्फनी प्रदे श
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