
“प्रयोगमैत्री संरचना ,शिक्षा,पययटन र कृषि-समतामलुक षिकास इन्द्रसरोिरको समषृि”
इन्द्रसरोिर गाउँपाललका 

गाउँ काययपाललकाको कायायलय 
कुलेखानी मकिानपरु

बागमती प्रदेि नेपाल

गाउँपाललका स्तररय प्रगलत समीक्षा काययक्रम
लमलत २०७७/११/१८ गते 

स्थान:-इन्द्रसरोिर गा.पा. िडा न. १ माखुय 

इन्द्रसरोिर गाउँपाललका कृषि षिकास साखा 
कृषि षिकास संयोजक 

कुमार पौडेल



कृषि षिकास साखाको पररचय
(क ) कुमार पौडेल -कृषि षिकास संयोजक तथा २ न िडा 
प्रालबलिक

(ख) सषृ्टी लसग्देल - १ न िडा प्रालबलिक
(ग) संगीता पाशिन -३ न  िडा प्रालबलिक 
(घ ) सलमयला न्द्यौपाने- ४ न िडा प्रालबलिक 
(ङ) अलनता कुमारी- लामा ५ न िडा प्रालबलिक 



क्र.स. षििरण िडा न. १ िडा न. २ िडा न. ३ िडा न. ४ िडा. ५ जम्मा 

१. कृषि सहकारी संख्या १ िटा २ िटा २ िटा २ िटा १ िटा ८ िटा 

२. कृिक समूह संख्या १० िटा २४ िटा २१ िटा ११ िटा १८ िटा ८४ िटा

३. कोल्ड च्याम्बर संख्या - - - - १ िटा -

४. यस आलथयक ििय दताय 
भएका कृषि तथा 
पिपुन्द्छी फमय 
संख्या(केषह थप घट 
हनु सक्न)े

२ िटा १२ िटा २ िटा ५ िटा ३ िटा २४ िटा

५. गाउँपाललकामा 
सशुचकृत भएका फमय
हरु

२ िटा २ िटा १ िटा २ िटा १ िटा ८ िटा



गाउँपाललकाबाट स्िीकृत िाषियक काययक्रम तथा बजेट 
क्र.स. काययक्रकमको नाम स्िीकृत बजेट काययन्द्ियनको अिस्था सम्पन्न प्रलतित

१. उत्कृष्ट कृिक सम्मान प्रत्यक िडामा १,००,०००l- सरुु नभएको ० %

२. उन्नत जातको लबउ अनदुान ५० प्रलतित ३,००,०००l- सम्पन्न १००%

३. कृषि तथा पिपुन्द्छी व्यिसायी षकसानहरुलाइ सहकारी 
माफय त व्याज अनदुान ७० %

२०,००,०००l- संचालनमा रहेको ३%

४. कृषि याशन्द्त्रकरण ममयत ताललम तथा व्यिसायीकरण 
अनदुान ५० % ५ जनालाइ

५,००,०००l- सहभागी छनोट भएको ०%

५. प्राङ्गाररक मल अनदुान ३,००,०००l- सरुु नभएको ०%

६. मत्स ्य षिकास काययक्रम ५,००,०००l- सरुु नभएको ०%

७. माटो पररक्षण तथा कृषि चनु अनदुान ३,००,०००l- सम्पन्न १००%
८. एक घर एक फलफुल षिलभन्न प्रजातीका

फलफुल खेती षिस्तार षिकास काययक्रम
३,००,०००l- सम्पन्न १००%

९. कृषि क्षेत्रलाइ व्यिसायीकरण गरर नमनुा 
क्षेत्रकाेे रुपमा षिकास गने िडा न २ 
कुलेखानी

२०,००,०००l- सम्झौता भएको ०%

१०. कृषि क्षेत्रलाइ व्यिसायीकरण गरर नमनुा 
क्षेत्रकाेे रुपमा षिकास गने िडा न ३

२०,००,०००l- सम्झौताको क्रममा रहेको ०%



प्रदेि सरकारबाट प्राप्त ससतय अनदुान काययक्रम

क्र.स. काययक्रकमको नाम स्िीकृत बजेट काययन्द्ियनको अिस्था सम्पन्न प्रलतित
१. स्थालनय तहमा 

लमलन/लडशजटल मोिाइल
माटो ल्याि स्थापना तथा 
पररक्षण कायय 
संचालनकाकोलालग सितय 
अनदुान

५,००,०००l- सम्पन्न भएको १००%



संघीय सरकारबाट हस्तान्द्तररत काययक्रम
क्र.स. काययक्रकमको नाम स्िीकृत बजेट काययन्द्ियनको

अिस्था
सम्पन्न 
प्रलतित

१. राषिय र स्थानीय महत्िका खाद्य तथा 
पोिण सरुक्षाममा टेिा पयुायउने िाली 
िस्तको साना व्यिसाषयक कृषि उत्पादन 
केन्द्र (पकेट) षिकास काययक्रम संचालन

२४,००,००
०l-

सचुना प्रकािन 
भएको

०%

२. कृिक दताय व्यिस्थापन काययक्रम ३,००,०००l
-

सरुु नभएको ०%

३. कृषि तथा पिपुन्द्छी सम्बशन्द्ि तथयांक 
आिलिक काययक्रम

१,००,०००l
-

सरुु नभएको ०%

४. उन्नत जातको मकै लबउमा 
अनदुान(रकम आइ नसकेको ) पत्र
प्राप्त भएको

२,७३,०००l
-

खररद प्रषक्रयामा 
रहेको

०%



माटो पररक्षण तथा कृषि चनु अनदुान
िडा न ३,५ र १ मा गरर ३ िटा माटोको नमनुा संकलन तथा 
माटोको ददगो व्यिस्थापन ताललम सम्पन्न l

ताललममा जम्मा १११ जनाको उपशस्थलत रहेको लथयो l
५ िटै िडाको १८९ जनाको माटो पररक्षण कायय सम्पन्न गररयो l
 आिारमा ३७ टन चनु षितरण गररयो l



माटोको नमनुा संकलन तथा माटोको ददगो व्यिस्थापन ताललम तशस्बरहरु





कृषि चनु षितरणको तशस्बरहरु



एक घर एक फलफुल षिलभन्न प्रजातीका फलफुल खेती 
षिस्तार षिकास काययक्रम

 ७२५ िटा च्यान्द्दलर र फ्रायान्न्कुटे जातको दाँते  ओखरको लबरुिा षितरण l





उन्नत जातको लबउ अनदुान ५० प्रलतित
 ५ िटै िडा हरुमा तपशिल िमोशजमको  लबउ लबजन षितरण गररयो l

क्र.स. वििरण पररमाण
१. अकबरे खुर्सानी खुर्सानी ४२५ पसकेट १० ग्रसमको

२. धननयस हसइब्रिड ८५० पसकेट ५०० ग्रसमको

३. बलेुट खुर्सानी १०० पसकेट ६ ग्रसमको

४. र्पुरतसरस खुर्सानी ६० पसकेट १० ग्रसमको

५. कसउली रममतस ९० पसकेट १० ग्रसमको

६. ग्रग्रन कोरोनेट बन्दस ७० पसकेट १० ग्रसमको



उन्नत जातको लबउ अनदुान ५० प्रलतित





कृषि तथा पिपुन्द्छी व्यिसायी षकसानहरुलाइ सहकारी माफय त 
व्याज अनदुान ७० %

 कृषि तथा पिपुन्द्छी व्यिसायी षकसानहरुलाइ सहकारी माफय त व्याज अनदुान ७० % सम्बशन्द्ि 
अलभमखुीकरण काययक्रमका तशस्बर हरु






