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बागमती प्रदेि नेपाल

गाउँपाललका स्तररय िाषियक समीक्षा काययक्रम
लमलत २०७८/०५/१ र २ गते 

इन्द्रसरोिर गाउँपाललका कृषि षिकास साखा 
कृषि षिकास संयोजक 

कुमार पौडेल



कृषि षिकास िाखाको कमयचारी षििरण
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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 - - १ िटा २ िटा

४. आलथयक ििय २०७७/०७८ मा दताय
भएका कृषि तथा पिपुन्द्छी फमय
संख्या(केषह थप घट हनु सक्ने)

२ िटा १२ िटा २ िटा ५ िटा ४ िटा २५ िटा

५. गाउँपाललकामा सशुचकृत भएका फमय 
हरु

२ िटा २ िटा १ िटा २ िटा १ िटा ८ िटा

६. रासायलनक मल लबषक्र गनय इजाजत 
प्राप्त कृषि सहकारी संख्या
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७. इन्द्रसरोिर गाउँपाललका लभत्रको मखु्य 
कृषि बजार संख्या
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कृषि संग सम्बशन्द्ित केषह महत्िपूणय तथयांकहरु



आलथयक ििय २०७७/०७८ मा षिलभन्न कृषि सहकारी 
माफय त षितरण भएको रसायलनक मलको षििरण 

क्र.स मल लबषक्र गने सहाकरी संस्था िडा न. यरुरया लडएपी पोटास

१. इन्द्रसरोिर कृषि सहकरी संस्था लल. िडा न. १ ८३० बोरा ५९० बोरा ४० बोरा

२. अमर सना षकसान कृषि सहकारी 
संस्था लल. 

िडा न. २ ७५५ बोरा २५५ बोरा २० बोरा

३. सरस्िरती साना षकसान कृषि
सहकरी संस्था लल.

िडा न. २ ३८० बोरा ९० बोरा १० बोरा

४. आजदेश्वोर कृषि सहाकरी संस्था लल. िडा न. ३ ६१० बोरा १७५ बोरा ५ बोरा 
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जम्मा ४१७९ बोरा
२,०८,९५० के.शज.

२१४० बोरा 
१,०७,००० के.शज

१०५ बोरा
५,२५० के.शज.



गाउँपाललकाबाट स्िीकृत िाषियक काययक्रम तथा बजेट 
कायायन्द्ियनको अिस्था  

क्र.स. काययक्रकमको नाम स्िीकृत बजेट काययन्द्ियनको अिस्था सम्पन्न प्रलतित

१. उत्कृष्ट कृिक सम्मान काययक्रम १,००,०००l- सम्पन्न १०० %
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८,८५,०००l- सम्पन्न १००%



क्र.स. काययक्रकमको नाम स्िीकृत बजेट काययन्द्ियनको अिस्था सम्पन्न 
प्रलतित

९. कृषि के्षत्रलाइ व्यिसायीकरण गरर नमनुा के्षत्रको रुपमा 
षिकास गने िडा न  २ कुलेखानी

२०,००,०००l- सम्पन्न १००%
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११.
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जम्मा बजेट
५७,८३,०००l- १००%

गाउँपाललकाबाट स्िीकृत िाषियक काययक्रम तथा बजेट 
कायायन्द्ियनको अिस्था



प्रदेि सरकारबाट प्राप्त िसतय 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 
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२. उन्नत जातको मकै लबउमा अनदुान २,७३,०००l- सम्पन्न ६५%

जम्मा २६,७३,०००l-



कृषि ज्ञान केन्द्रसंगको सहकाययमा  संचालन भएका 
काययक्रमहरु

क्र.स. काययक्रकमको नाम स्िीकृत बजेट काययन्द्ियनको अिस्था सम्पन्न 
प्रलतित

१. प्रिानमन्द्त्री कृषि आिलुनकीकरण पररयोजना ब्लक 
षिकास काययक्रम (फाखेल तरकारी ब्लक संचालक 
सलमलत इन्द्रसरोिर ४र ५ 

२५,००,०००l- सम्पन्न  
९३%

२. संरशचत संरचनामा तरकारी खेलत(फाखेल कृषि 
सहकारी संस्था लल. इन्द्रसरोिर ४ 

२,६८,०००l- सम्पन्न १००%

३. संरशचत संरचनामा तरकारी खेलत(गलतिील साना 
षकसान कृषि सहकारी संस्था लल. इन्द्रसरोिर ४ 

२,६८,०००l- सम्पन्न १००%

४. संरशचत संरचनामा तरकारी खेलत(महाचनुी  कृषि 
सहकारी संस्था लल. इन्द्रसरोिर ५ 

२,६८,०००l- सम्पन्न १००%

५. प्रांगाररक कृषि प्रिदयन काययक्रम (लडम्डूङ्ग कृषि फमय 
इन्द्रसरोिर ४  

३,८५,०००l- सम्पन १००%

६. प्रांगाररक कृषि प्रिदयन काययक्रम (सक्सेस कृषि तथा 
पिपुन्द्छी  फमय इन्द्रसरोिर २ 

३,८५,०००l- सम्पन्न १००%



कृषि ज्ञान केन्द्रसंगको सहकाययमा  संचालन भएका 
काययक्रमहरु

क्र.स. काययक्रकमको नाम स्िीकृत बजेट काययन्द्ियनको अिस्था सम्पन्न 
प्रलतित

७.
कृषि याशन्द्त्रकरण प्रिदयन काययक्रम (गलतिील साना 
षकसान कृषि सहकारी संस्था लल. इन्द्रसरोिर 

९०,०००l- सम्पन्न  
१००%

८.

कृषि याशन्द्त्रकरण प्रिदयन काययक्रम (आमर साना 
षकसान कृषि सहकारी संस्था लल. इन्द्रसरोिर २

१,५५,०००l- सम्पन्न १००%

जम्मा 

४३,१९,०००l-



आ.ि. २०७७/०७८ मा संचालन हनु नसकेका  
काययक्रमहरु

क्र.स. काययक्रकमको नाम बजेटको स्रोत स्िीकृत बजेट संचालन हनु नसक्नकुो कारण

१. कृिक दताय व्यिस्थापन काययक्रम संशघय सरकार ३,००,०००l- षकसान सशुचकरण एप्स तयार 
षिलो भएकोले

२. कृषि तथा पिपुन्द्छी सम्बशन्द्ि
तथयाकं आिलिक काययक्रम

संशघय सरकार १,००,०००l- काययक्रम संचालन लनदेशिका 
नआएकोले

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

गाउँपाललकाको 
आन्द्तररक स्रोत 

५,००,०००l- कोलभड १९ को कारणबाट 
ताललम संचालन गनय नसषकएको 

४. कृषि के्षत्रलाइ व्यिसायीकरण गरर 
नमनुा के्षत्रको रुपमा षिकास गने 
िडा न  ३ लसस्नरेी

गाउँपाललकाको 
आन्द्तररक स्रोत 

२०,००,०००l-

२९,००,०००l-



उत्कृष्ट कृिक सम्मान काययक्रम

पषृ्ठभलूम/औशचत्य
इन्द्रसरोिर गाउँपाललका अन्द्तगयतका सम्पूणय िडाका व्यशिहरुको मखु्य पेिा कृषि नै रहेको छ
l कृषि तथा पिपुन्द्छी पालनको क्षेत्रमा लनरन्द्तर काम गदै आउनभुएको उत्कृष्ट कृिकहरुलाई
प्रोत्साहन तथा हौसला प्रदान गने उदेश्यका साथ यस काययक्रम संचालन गररएको हो l

संचालन गररएको षक्रयाकलापहरु
प्रत्योक िडाको कृषि तफय १ जना र पिु तफय १ जनागरी जम्मा १० जना कृिकहरुलाई
सम्मान प्प्रमाणपत्रको साथ नगद रु १०००० को दरले निौ गाउँ सभा बाट सम्मान काययक्रम
सम्पन्न गररयो l



उत्कृष्ट कृिक सम्मान काययक्रमको तशस्बरहरु







उन्नत जातको लबउ अनदुान ५० प्रलतित
पषृ्ठभलूम/औशचत्य
षिश्वभर फैललएको कोलभड १९ को प्रकोपको कारणबाट समग्र अथयतन्द्त्रमै नकारात्मक असर गरेको समयमा यस
इन्द्रसरोिर गाउँपाललका पलन कोलभड १९ को असरबाट टािा रहन सकेन फलस्िरूप यहाको समग्र कृषि क्षते्रमा
पलनआसर गयो l षकसानले उत्पादन गरेको कृषि उत्पादन ले बजार नपाउने तथा लबषक्र भएपलन लगानी उठाउन समेत
मशुस्कल भयो l लबउ षकन्न समेत गाहो भएका षकसानहरुलाई राहत होस भलन ५० प्रलतित अनदुानमा लबउ लबतरण
काययक्रम संचालन गररएको हो l

संचालन गररएको षक्रयाकलापहरु
क्र.स
.

षििरण पररमाण

१. अकबरे खसुायनी खसुायनी ४२५ पाकेट १० ग्रामको
२. िलनया हाइलिड ८५० पाकेट ५०० ग्रामको
३. बलेुट खसुायनी १०० पाकेट ६ ग्रामको
४. सपुरतारा खसुायनी ६० पाकेट १० ग्रामको
५. काउली रलमता ९० पाकेट १० ग्रामको
६. लग्रन कोरोनेट बन्द्दा ७० पाकेट १० ग्रामको



उन्नत जातको लबउ अनदुान ५० प्रलतित
मखु्य उपलशब्िहरु
१.कोलभड १९ को असरबाट लबउपजुी जटुाउन नसकेको षकसानहरुलाई ५० प्रलतित अनदुानमा 
लबउ लबतरण l

२.उन्नत जातको लबउ षितरण गदाय उत्पादनमा समेत िषृि भयको l

मखु्य समस्या/चनुौती
कृिकको माग अनसुारको लबउ षितरण गनय नसक्न ुl



उन्नत जातको लबउ अनदुान ५० प्रलतित काययक्रमको तशस्बरहरु



उन्नत जातको लबउ अनदुान ५० प्रलतित काययक्रमको तशस्बरहरु



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

पषृ्ठभलूम/औशचत्य
हाम्रो देस नेपाल कृषि प्रिान देस हो, यहाको ६५% भन्द्द िेरै जनता हरुको मखु्य पेसा कृषि नै रहेको छ सोषह
सन्द्दभयमा इन्द्रसरोिर गाउँपाललकाको ९०% भन्द्दा बिी जनताहरुको मखु्य पेसा भनेको कृषि नै हो l यहाँ मखु्य रुपमा
तरकारी बालीहरु खेलत गररने भयता पलन थोरै मात्रामा खद्यान्न बललको समेत खेलत हनुे गरेको छ ,भौगोललक रुपमा
डाडँाकाडँा िेरै भएको र जंगलले िाकेको क्षेत्र िेरै भएको हनुाले हाल आएर पिपंुछी पालन तफय समेत षकसानको
चासो बढ्दै गएको समयमा कोरोना भाइरस ( कोलभड-१९ ) सङ्क्क्रमको महामारीको कारणबाट षििम पररशस्थलत
लसजयना भइ समग्र कृषि क्षते्र लाई प्रभालबत पनय गयो l लबदेिमा रहनु भएका यिुा जनिशिहरुलाई तथा गाउँमा नै
व्यािालसक कृषि गनय चाहने कृिकहरुलाई प्रोत्साहन गने उदेश्यले यस काययक्रम संचालन गररएको हो l

संचालन गररएको षक्रयाकलापहरु
१. ५ िटै िडाहरुमा काययक्रम संचालन प्रषक्रयाबारेमा अलभमखुीकरण काययक्रम संचालन l

२. लनबेदन संकलन
३. िडा कायायलय तथा िडा प्रालबलिक सलमलत बाट अनगुमन तथा लसफारीस l

४. गाउँपाललका स्तर ७०% व्याज अनदुान संचालक सलमलतबाट लनणयय तथा अनदुानको लालग लसफाररस l

५. सहकरी माफय त ७०% व्याज अनदुानको ऋण षितरण l



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

१.अलमत लामा  स्िीकृत रकम रु. ५,००,०००l-

२.मखनमाया बलामी शस्िकृत रकम रु. ३,००,०००l-

३.ददपक िाइबा शस्िकृत रकम रु. १०,००,०००l-

४.सलमयला स्याङ्क्तान स्िीकृत रकम रु. १०,००,०००l-

५.माछापचु्रे कृषि तथा पिपंुलछ फमय स्िीकृत रकम रु. 
१०,००,०००l-

६.सररता बस्नेत स्िीकृत रकम रु. २,००,०००l-

७.इन्द्र बहादरु बलामी स्िीकृत रकम रु. १०,००,०००l-

८.सत्यस्िोर कृषि तथा पिपंुलछ फमय स्िीकृत रकम रु. ५,००,०००l-

९.सलबता कृषि फमय स्िीकृत रकम रु. ५,००,०००l-

१०.गंगा थापा मगर स्िीकृत रकम रु. २,००,०००l-

११.कालीदेिी कृषि तथा पिपंुलछ फमय प्रोपाइटर काल ुशि.लामा रु. 
८,५०,०००l-

१२.नानीमैया रेग्मी स्िीकृत रकम रु. ८,००,०००l-

१३.उलमयला ब्लोन  स्िीकृत रकम रु. ९,००,०००l-

१४.इन्द्रमाया लथंग स्िीकृत रकम रु. ३,००,०००l-

१५.मनुा चौलागाईं स्िीकृत रकम रु. ५,००,०००l-

१६.सलुनता लथंग स्िीकृत रकम रु. ३,००,०००l-

१७.सकु ब.रुम्बा स्िीकृत रकम रु. १०,००,०००l-

१८. सलुनता लडम्डूङ्ग स्िीकृत रकम रु. १०,००,०००l-

१९. मान कुमारी तामाङ्ग स्िीकृत रकम रु. १०,००,०००l-

मखु्य उपलशब्िहरु
१. १९ जना कृिकहरुलाई षिलभन्न सहकारीहरु माफय त १,२८,५०,०००l- ७०% व्याज अनदुानमा ऋण लगानी 

गररयो जसबाट १९ जना व्यािसाषयक कृिक बन्न सफल l



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

मखु्य समस्या/चनुौती

१. कोलभड १९ को कारण सम्झौता भएअनसुारको सबै कामहरु सम्पन्न गनय नसक्नु l
२. सहकारी माफय त ऋण लगानी हनेु हदुा सहकारीको नीलत लनयम र षििान अनसुार
ऋण लगानी गनय षिलाई हनु ु l
३. षकसानले समयमा ररन् तथा षकस्ता सहकारीमा नबझुाएको कारणबाट ब्याज गणना
गनय समस्या आएको l



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

काययक्रमका तशस्बर हरु



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

हरु



कृषि तथा पिपुन्द्छी व्यिसायी षकसानहरुलाइ सहकारी माफय त व्याज 
अनदुान ७०% काययक्रमको सहयोग प्राप्त व्यिसाषयक षकसानहरु

ददपक िाइबा िडा न. ५ काललज पालन



इन्द्रलाल लडम्डङु्ग िडा न ४ तरकारी 
खेलत



मनुा चौलागाई िडा न ३ तरकारी खेलत

कृष्ण कुमार तमाङ्ग िडा 
न ४ तरकारी खेलत



सकु बहादरु रुम्बा िडा न ४ तरकारी खेलत



इन्द्रलाल बलामी न. ५ कुखरुा  पालन



प्रांगाररक मल अनदुान ५० प्रलतित काययक्रम

पषृ्ठभलूम/औशचत्य
इन्द्रसरोिर गाउँपाललका अन्द्तगयतका सम्पूणय िडाका व्यशिहरुको मखु्य पेिा
कृषि नै रहेको र षिगत दिौ ििय देशख एकै जलमनमा खेलत गदै आइरहेको
तथा लनयलमत रुपमा अन्द्दाजको भरमा अत्यालिक रुपमा रसायलनक मल
प्रयोग गररदै आएको छ l रासायलनक मलको अत्यालिक प्रयोग र बालल चक्र
अनसुार खेलत नहदुा माटोको उियरािशि कम भइ कृषि उत्पादनमा कलम हदैु
आएको छ l बढ्दो रुपमा रसायलनक मल लबसाददको प्रयोग गरर उत्पाददत
खानेकुरा खादा मानि जीिनमा समेत नकारात्मक असरहरु बढ्दै गएको छ
l साथै माटो जांच गदाय समेत माटोमा प्रांगाररक पदाथय अत्यन्द्त कम
देशखएकोले कृिकहरुलाई प्रांगाररक उत्पादनमा जोड ददन प्रोत्साहन गनय
५०% अनदुानमा प्रांगाररक मल लबतरण काययक्रम संचालन गररएको हो l



मखु्य उपलशब्िहरु
१. इन्द्रसरोिर गाउँपाललका अन्द्तगयतका ५ िटै िडामा गरर जम्मा १७५०० केजी प्रांगाररक मल 

लबतरण कायय सम्पन्न l

२. प्रांगाररक मल प्रयोग गने षकसानहरुको सकारात्मक प्रलतषक्रया आएको l

मखु्य समस्या/चनुौती
१. सरुुमा प्रांगाररक मल पयोग गनय षकसानलाई बझुनुा कदठन l
२. पषहले देशख प्रांगाररक मल प्रयोग गने षकसानहरुको प्रांगाररक मलको माग िेरै भएकोले माग 

अनसुारको मल लबतरण गनय नसक्न ुl 

प्रांगाररक मल अनदुान ५० प्रलतित काययक्रम



प्रांगाररक मल अनदुान ५० प्रलतित काययक्रमको तशस्बरहरु



मत्स्य षिकास काययक्रम

पषृ्ठभलूम/औशचत्य
इन्द्रसरोिर गाउँपाललका िडा न. १ माखुय मा अिशस्थत नेपालको सबैभन्द्दा ठुलो मानि लनलमयत
इन्द्रसरोिर ताल कृषि पययटनको लालग शचरपररशचत छ l बागमती प्रदेिको प्रमखु पययटकीय
गन्द्तब्यहरु मध्य १ नम्बर मा पनय सफल यस तालमा उत्पादन गररएको माछाको माग अलिक
रहेको छ l यहाँ आउने पययटकलाई खिुाउने माछा समेत यहाबाट उत्पादन गनय सषकएको छैन त्यस
समस्यालाई हटाउनको लालग इन्द्रसरोिर मत्स्य व्यिसायी संघ संगको सहकाययमा मत्स्य षिकास
काययक्रम संचालन गररएको हो l

मखु्य उपलशब्िहरु
१. इन्द्रसरोिर तालमा ३,७०,००० िटा माछाको भरुा छोलडयो l

मखु्य समस्या/चनुौती
१. तालमा छोलडएको माछाको १०% भन्द्दा कम मात्रामा मातै्र माछा जीषित रहन ुl

२. खलु्ला रुपमा माछापालन गररने हनुाले हकुय न िेरै समय लाग्न ुl



मत्स्य षिकास काययक्रमको तशस्बरहरु



माटो पररक्षण तथा कृषि चनु अनदुान
पषृ्ठभलूम/औशचत्य
इन्द्रसरोिर गाउँपाललका अन्द्तगयतका सम्पूणय िडाका व्यशिहरुको मखु्य पेिा कृषि नै रहेको र
षिगत दिौ ििय देशख एकै जलमनमा खेलत गदै आइरहेको तथा लनयलमत रुपमा अन्द्दाजको भरमा
अत्यालिक रुपमा रसायलनक मल प्रयोग गररदै आएको छ l रासायलनक मलको अत्यालिक प्रयोग र
बालल चक्र अनसुार खेलत नहदुा माटोको उियरािशि कम भइ कृषि उत्पादनमा कलम आएको हदुा
सो समस्या समािानकोलालग माटो पररक्षण तथा कृषि चनु अनदुान काययक्रम संचालन गररएको हो l

संचालन गररएको षक्रयाकलापहरु
 ि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



१. ५ िटै िडाको २२६ जनाको माटो पररक्षण कायय सम्पन्न गररयो l

२. प्राप्त ररपोटयको आिारमा १२० टन चनु षितरण गररयो l

मखु्य उपलशब्िहरु
सरुुका िियहरुमा िेरै माटोको नमनुाको  पी.एच. ४.५ देशख ५ सम्म आउने गरेको मा हाल ५ 
देशख ६ सम्म आएको l

मखु्य समस्या/चनुौती
अत्यलिक रुपमा रसायलनक मलको प्रयोग हनु ुl

माटो पररक्षण तथा कृषि चनु अनदुान



माटोको नमनुा संकलन तथा माटोको ददगो व्यिस्थापन 
ताललमको तशस्बरहरु





कृषि चनु षितरणको तशस्बरहरु





उन्नत जातको मकै लबउमा अनदुान काययक्रम

पषृ्ठभलूम/औशचत्य
यस इन्द्रसरोिर गाउँपाललकाको आ।ि।२०७७र०७८ मा संघषय ससतय अनदुान
तथा गाउँपालषकाको स्िीकृत बजेट अनसुार (उन्नत जातको मकैको लबउ अनदुान
७५प्रलतित) यस गाउँपाललका अन्द्तयगतका का ५ िटै िडाका कृिक,कृिक
समहु,कृषि सहकारी, कृषि फमयहरु बाट आएको माग बमोशजम उन्नत जातको
लबउषिजन षितरण काययक्रम संचालन गनय लालगएको हो । ५ िटै िडाका
कृिकहरुको मखु्य पेिा कृषि रहेको अिगत नै छ । षिगत ििौ देशख लनरन्द्तर
रुपमा एकै जातको लबउहरु प्रयोग गरर खेती गदाय रोग षकराको प्रकोप बिनकुा
साथसाथै उत्पादकत्िमा कमी आइरहेको हनुाले उन्नत जातको लबउषिजन षितरण
गदाय रोग षकराको प्रकोप न्द्यलुनकरण भई उत्पादकत्ि िषृि गरर समग्र
षकसानहरुको आलथयक जीिनस्तर सिुार हनेु भएकाले उि षिउषिजन षितरण
काययक्रम संचालन गररएको हो ।



मखु्य उपलशब्िहरु
१. गाउँपाललका अन्द्तगयतका कृषि सहकारी,कृिक समूह,कृषि फमय,कृिकहरुलाई २२९० केजी 
देउती तथा मनकामना जातको मकैको लबउ लबतरण गररयो l

मखु्य समस्या/चनुौती
१. आिस्यक परेको समयमा मकैको लबउ अभाि हनु ु l

२. मकैको लबउ पाए पलन मूल्य अलिक हनु ुl

३. षकसानको मकैको लबउको माग उच्च भएको हदुा माग अनसुारको लबउ उपलब्ि गराउन 
नसक्न ुl

उन्नत जातको मकै लबउमा अनदुान काययक्रम



उन्नत जातको मकै लबउमा अनदुान काययक्रमको तशस्बरहरु





एक घर एक फलफुल षिलभन्न प्रजातीका फलफुल खेती 
षिस्तार षिकास काययक्रम

पषृ्ठभलूम/औशचत्य
यस इन्द्रसरोिर गाउँपाललका अन्द्तयगतका क्षेत्र लभत्र रहेका कृिकहरुलाई आलथयक शजिनस्तर
उकास्ने,सरकारको फलफुल उत्पादनमा आत्मलनभयर हनेु लक्ष्य प्रालप्तका लालग र कृषि पययटन प्रिियन समेत
गने उिेश्यका साथ एक घर एक फलफूल बलभशन्न प्रजातषका फलफुल खेत षिस्तार काययक्रम संचालन
गररएको हो l लनरन्द्तर रुपमा तरकारी खेत गदाय माटो को उबयरािि समेत कम हदैु गैरहेको आिस्थामा
फलफुलको खेत षिस्तार गनय सकेमा उत्पादन को साथ साथै अरबौ रुपैयाको फलफुल आयात भैरहेको
अिस्था लाई कम गरर राषिय आयमा समेत सहयोग हनेु देशख यस काययक्रम संचालन गररएको हो l

काययक्रम संचालनको उदेश्यहरु
१.फलफुलको पकेट क्षेत्र स्थापना गनय ।
२.कृषि पययटन को षिकास गरी पययटकहरु लाई कृषि पययटन प्रलत आकषियत गराउने ।
३. सरकारको फलफुलमा आत्मलनभयर हनेु उिेश्यलाई सहयोग गनुय ।
४.कृिकहरुको आयस्तरमा िषृि गनुय ।



ओखर एभोकार्ड़ो कागती सनु्द्तला लनबिुा अलैची अम्बा

७२५ बोट २५०० बोट ३००० बोट २००० बोट १००० बोट २००० बोट ३५०

एक घर एक फलफुल षिलभन्न प्रजातीका फलफुल षितरणको 
लबिरण तथा तशस्बरहरु





एक घर एक फलफुल षिलभन्न प्रजातीका फलफुल 
षितरणको तशस्बरहरु



एक घर एक फलफुल षिलभन्न प्रजातीका फलफुल 
षितरणको तशस्बरहरु



एक घर एक फलफुल षिलभन्न प्रजातीका फलफुल 
षितरणको तशस्बरहरु



कृषि के्षत्रलाइ व्यिसायीकरण गरर नमनुा के्षत्रको रुपमा षिकास 
गने िडा न  २ र ३  कुलेखानी,लसस्नेरी

पषृ्ठभलूम/औशचत्य
परम्परागत खेत प्रणालीलाई प्रलतस्थापन गरर कृषिमा नयाँ आिलुनक प्रलबलि प्रयोग गरर कृषिमा आिलुनकीकरण 
माध्यमबाट यहाको कृषि क्षेत्रलाई एक नौमा क्षेत्रको रुपमा षिकास गनयको लालग यस काययक्रम संचालन गररएको हो
िडा न २ मा सम्पन भएका कामहरुक्र.स. सम्पन्न भयका कम/लबतरण भएको सामग्रीहरु इकाई पररमाण

१. थोपा लसंचाई ,मशल्चंग,षकरा छेक्ने जाली 
सषहतको ६*१२ लम को फलामे टनेल लनमायण

िटा २३ 

२. इलेक्रोलनक पम्प २ इन िान थान ९०

३. लमलनषटलर ७ एच.पी. थान ६



कृषि के्षत्रलाइ व्यिसायीकरण गरर नमनुा के्षत्रको रुपमा 
षिकास गने काययक्रम िडा न  २ कुलेखानीको तशस्बर हरु





कृषि के्षत्रलाइ व्यिसायीकरण गरर नमनुा के्षत्रको रुपमा 
षिकास गने िडा न  २ र ३  कुलेखानी,लसस्नेरी

िडा न ३ मा सम्पन भएका कामहरु
क्र.स. सम्पन्न भयका कम/लबतरण भएको सामग्रीहरु इकाई पररमाण

१. थोपा लसंचाई ,मशल्चंग,षकरा छेक्ने जाली 
सषहतको ६*१२ लम को फलामे टनेल लनमायण

िटा १८

२. इलेक्रोलनक पम्प २ इन िान थान १५

३. लमलनषटलर ७ एच.पी. थान ८

४. ८*२८ लम.को हाइटेक टनेल लनमायण िटा १



कृषि के्षत्रलाइ व्यिसायीकरण गरर नमनुा के्षत्रको रुपमा 
षिकास गने काययक्रम िडा न  २ कुलेखानीको तशस्बर हरु





क्र.सं षििरण इकाई पररमाण 

१. लबसादी खररद ल स १
२. लबउ लबजन खररद ल.स. १
३. िषु्म खाद्य तत्ि खररद १
४. षहलटेक ड्रम ४
५. थोपा लसंचाई सेट ४
६. प्याकेशजङ्ग तथा लेभल छपाई ल.स. १
७. खाल्डो खने्न मेलसन थान १
८. लमनीषटलर ५.५ एच.पी. खररद थान ३
९. लमलनषटलर ७ एच.पी. खररद थान ७
१०. लडशजटल तराज ु५० के.शज. थान ५
११. लडशजटल तराज ु१०० के.शज. थान २
१२. ई स्प्रयेर थान २०
१३. टनेल प्लाशस्टक खररद ६*१२ लम रोल १
१४. जीक ज्याक एण्ड प्रोफाइल खररद लम १६०
१५. प्लाषष्टक पाइयप खररद  २० एम.एम. लम ४०००

मसला बाली 
पकेट संचालक

सलमलत 
इन्द्रसरोिर 
गाउँपाललका
िडा न. ५ 

फाखेल अन्द्तगयत 
संचालन भएका
काययक्रम हरु



मसला बाली पकेट संचालक सलमलत इन्द्रसरोिर 
गाउँपाललका िडा न. ५ को तशस्बरहरु





क्र.सं षििरण इकाई पररमाण 
१. हजारी खररद संख्या २०
२. लबसादी खररद ल स १
३. िषु्म खाद्य तत्ि खररद ल.स. १
४. लनलोतथुो खररद के.शज. ६०
५. प्रांगाररक मल खरीद के.शज. ४०००
६. चनु खररद के.शज. ८०
७. लमलनषटलर ७ एच.पी. थान २
८. लडशजटल तराज ु१०० के.शज. थान १०
९. लसकेचर खररद थान ६
१०. प्लाषष्टक को के्रट खररद थान ३०
११. ई स्प्रयेर थान १६
१२. आरी खररद थान ७
१३ फु्रट हाभेस्टर खररद थान ५
१४ फलफुल षटप्ने स्यान्द्ड थान १०
१५ षहल टेक टक्की थान २०
१६ प्लाषष्टक पाइयप खररद  २० एम.एम. लम ४२००

नमनुा 
फलफुल  
पकेट 

संचालक 
सलमलत 

इन्द्रसरोिर
गाउँपाललका
िडा न. ३ 
लसस्नेरी 
अन्द्तगयत 
संचालन 
भएका 

काययक्रम हरु



नमनुा फलफुल पकेट संचालक सलमलत इन्द्रसरोिर 
गाउँपाललका िडा न. ३ लसस्नेरी को तशस्बरहरु







क्र.सं षििरण इकाई पररमाण 

१. लबउलबजन खररद ल.स. १

२. लबिादी  खररद ल.स. १

३. सकु्ष्मखाध्य तत्ि खररद ल,स. १

४. मशल्चंङ प्लाशस्टक खररद रोल ३५

५. लमलनषटलर ७ एच.पी. थान ८

६. लडशजटल तराज ु१०० के.शज. थान १०

७. ई स्प्रयेर थान २५

८. टनेल प्लाषष्टक ६*१२ लम खररद थान २५

९. टनेल प्लाषष्टक ६*१०० लम खररद रोल २

१०. प्लाषष्टक पाइयप खररद२५०० लम २० एम.एम. लम २५००

११. प्लाषष्टक पाइयप खररद१००० लम ३२ एम.एम. लम १०००

१२. इयन्द्सेक्ट नेट खररद लम १०००

इन्द्रसरोिर
तरकारी पकेट 

संचालक 
सलमलत 

इन्द्रसरोिर
गाउँपाललका
िडा न. ३ 
लसस्नेरी 
अन्द्तगयत 
संचालन 
भएका 

काययक्रम हरु



नमनुा फलफुल पकेट संचालक सलमलत इन्द्रसरोिर 
गाउँपाललका िडा न. ३ लसस्नेरी को तशस्बरहरु





प्रिानमन्द्त्री
कृषि 

आिलुनकीकरण
पररयोजना ब्लक 
षिकास काययक्रम 
(फाखेल तरकारी 
ब्लक संचालक

सलमलत 
इन्द्रसरोिर  ४

र ५ बाट 
संचालन भएका
काययक्रमहरु

क्र.सं षििरण इकाई पररमाण 

१. लबउलबजन खररद ल स १
२. लबिादी खररद ल स १
३. सकु्ष्मखाध्य तत्ि खररद ल स १
४. मशल्चंङ प्लाशस्टक खररद रोल २०
९. लमलनषटलर ७ एच.पी. संख्या ७
७. लमलनषटलर ६ एच.पी. संख्या ३
८. लमलनषटलर ५.५ एच.पी. संख्या ७
९. लडशजटल तराज ु१०० एच.पी. संख्या ८
१०. प्लाषष्टक को के्रट खररद संख्या १००
११. केचप बनाउन ेमेलसन खररद संख्या १
१२. खाडल बनाउन ेमेलसन खररद संख्या १
१३. सोलार ड्रायर खररद संख्या १
१४. हजारी खररद संख्या २०
१५. ई स्प्रयेर संख्या १८

१६.
फलामे टनले प्लाषष्टक ६*१२ लम लनमायण थोपा 
लसचाइय सषहत संख्या १५

१७. हाइयटेक नसयरी घर लनमायण संख्या २
१८. तरकारी बोरा लेिलीङ तथा प्याकेशजङ पटक १

१९.
प्लाषष्टक पाइयप खररद २००० लम २० एम.एम.

लम २०००



प्रिानमन्द्त्री कृषि आिलुनकीकरण पररयोजना ब्लक षिकास काययक्रम (फाखेल 
तरकारी ब्लक संचालक सलमलत इन्द्रसरोिर  ४ र ५ को तशस्बरहरु





संरशचत संरचनामा तरकारी खेलत(फाखेल कृषि सहकारी संस्था लल. 
इन्द्रसरोिर ४  

कृषि ज्ञान केन्द्र शचतिनबाट संरशचत संरचनामा तरकारी खेलत अन्द्तगयत ५०% अनदुानमा 
लबक्रम लामाले लनमायण गरेको ६ लम. चौडाई २१ लम. लम्बाई को  ४ िटा टनेल 



संरशचत संरचनामा तरकारी खेलत(गलतिील साना षकसान कृषि 
सहकारी संस्था लल. इन्द्रसरोिर ४  

कृषि ज्ञान केन्द्र शचतिनबाट संरशचत संरचनामा तरकारी खेलत अन्द्तगयत ५०% अनदुानमा लक्ष्मी 
लामाले लनमायण गरेको ६ लम. चौडाई २१ लम. लम्बाई को  ४ िटा टनेल 



संरशचत संरचनामा तरकारी खेलत(महाचनुी कृषि सहकारी संस्था 
लल. इन्द्रसरोिर ५ 

कृषि ज्ञान केन्द्र शचतिनबाट संरशचत संरचनामा तरकारी खेलत अन्द्तगयत ५०% अनदुानमा 
मखनमाया बलामीले  लनमायण गरेको ६ लम. चौडाई २१ लम. लम्बाई को २ िटा टनेल 



संरशचत संरचनामा तरकारी खेलत(महाचनुी कृषि सहकारी 
संस्था लल. इन्द्रसरोिर ५ 

कृषि ज्ञान केन्द्र शचतिनबाट संरशचत संरचनामा तरकारी खेलत अन्द्तगयत ५०% अनदुानमा रमेि 
खत्रीले  लनमायण गरेको ६ लम. चौडाई २१ लम. लम्बाई को  २ िटा टनेल 



कृषि याशन्द्त्रकरण प्रिदयन काययक्रम (गलतिील साना षकसान 
कृषि सहकारी संस्था लल. इन्द्रसरोिर 

कृषि ज्ञान केन्द्र शचतिन बाट कृषि याशन्द्त्रकरण प्रिदयन काययक्रम अन्द्तगयत ५०% अनदुानमा षिलभन्न यन्द्त्र उपकरण 
लबतानयका तशस्बरहरु



केषह शजज्ञासा सल्लाह सझुािहरु 
भए.....?



िन्द्यिाद


