
भनहयी गाउॉऩालरका कृषि षिकास शाखा तपफ  २०७७/०७८ को 
फाषिफक कामफक्रभ सलभऺा प्रलतिेदन 

 

 

 

 

 

 

 

तमाय गने:-                                                                  प्रस्ततु गने :-  

उज्जज्जिर याना भगय                                                    उज्जज्जिर याना भगय                                                     
मशोधा दरुार 
नलभता अलधकायी 



१.तयकायी षिउ षितयण  :- 

 
ऩरयचम :- 

 
  भनहयी गाउॉऩालरका व्मािसामीक तयकायी खेती गरयने ऩालरकाहरु भध्मेको एक हो । 

 
 षकसानहरुराइफ मस ऩेशाभा राग्न सहमोग ऩगुोस बने्न उद्धेश्म याखेय गाउॉऩालरकारे  
   िजेट षिलनमोजन गरय भोसभी तथा फेभौसभी तयकायीको षिउ षितयण गदे आएको छ। 

 
 मो कामफक्रभ मस आ.ि. भा ऩलन कामाफन्िन गरयएको छ। 

 
 
कुर षिलनमोजजत यकभ :- तयकायी, परपूर य खाद्यिारी षिउ षितयण भा रु.  
  १०,००,०००/- षिलनमोजजत बएको। 

 
खचफ यकभ :- 
 रु. १,९०,६००/- 

 
 



 

मथाथफ बौलतक प्रगती :- 

 भनहयी गा.ऩा. को १-९ िडाको २६ िटा कृिक सभहु भापफ त षकसानहरुराइफ 
तयकायीको षिउॉ षितयण गरयएको छ। 
 

राबाजन्ित सॊख्मा :- 
 

 कृिक सभहु भापफ त ३०० घय ऩरयिायभा तयकायीको षिउ ऩगेुको छ। 

 

कामफक्रभको चनुौती :- 

 कयेशािायीको रागी प्रबाबकायी देजखएऩलन व्मािसामीक तयकायी खेती तपफ  रागेका 
षकसानहरुको सॊख्मा धेयै बएकोरे षिलनमोजजत िजेट अऩगु बएको देजखन्छ। 
 

 मसका साथै फजायभा भाग बएका तयकायीको उन्नत षिउहरु फजायभा सभमभा उऩरब्ध 
नहनेु य भाग अनसुायको ऩरयभाणभा षकसानराइफ उऩरव्ध गयाउन नसक्ने अिस्था यहेको 
छ। 

 
 
 
 

 

 



अिसय य सॊबािना :- 
 

 तयकायी षिउ षितयणको कामफक्रभरे षकसानहरुराइफ ताजा तयकायी उत्ऩादन गनफ 
प्रोत्साहन लभरेको छ। 
 

 नजजकको फजाय बौलतक ऩूिाफधायको षिकाशरे, व्मािसामीक तयकायी खेतीको रागी 
अनकुुर सॊबािनाको ढोका खोरेको छ। 
 

२. च्माउखेती तलरभ :- 

ऩरयचम  

•  नेऩारी सभाजभा जॊगरी च्माउॉ खोजेय खाने प्रचरन यषह आएको छ। 
 
•   ऩोषिरो च्माउ आधलुनक षिलधिाट खेती गरय ऩारयिारयक ऩोिण य व्मािसामीकता तपफ  
अजघ फढाउने उद्धेश्मरे गा.ऩा. रे फजेट षिलनमोजजत गरय आ.ि. ०७७/०७८ भा च्माउ 
खेती तालरभ सॊचारन गयेको छ। 
 
कुर षिलनमोजजत फजेट :- 

• रु. २,००,०००/- 

 
 
 

 

 



खचफ यकभ :- 

 रु. ७,३८,००/- 
 

मथाथफ बौलतक प्रगलत :- 

 गा.ऩा. १-९ िडाका २६ जाना षकसानहरुरे च्माउॉ खेती सम्फजन्ध ४ ददने तालरभ प्राप्त 
गयेको छ। 

 
राबाजन्ित सॊख्मा :- 
 

 तालरभ प्राप्त २६ जना षकसानहरुको घयऩरयिाय राबाजन्ित बएको य छयलछभेकभा 
च्माउखेती सम्िजन्ध प्रचाय प्रशाय बएको छ। 
 

कामफक्रभको चनैुलत :- 
 

 मस तालरभभा सैद्धाजन्तक य प्रमोगात्भक दिैु अभ्मास गयाउन ुऩने बएकोरे तालरभ 
हरको अबाि यहेको छ। 
 
 

 
 



३. परपूरको षिरुिा षितयण :- 
 

ऩरयचम 
 घय घयभा िगैंचा व्मिस्थाऩन गरय ताजा परपूर बषिष्मभा उऩरव्ध गयाउने उद्धेश्मका 

साथ गा.ऩा. रे फजेट षिलनमोजजत गरय मो कामफक्रभ ल्माएको हो। 
 

 

कुर षिलनमोजजत फजेट :- तयकायी, परपूर य खाद्यिारी षिउ षितयण भा रु.   
१०,००,०००/- षिलनमोजजत बएको।  (फाॉकी स्िस्थको ऩोिण कामफक्रभ फाट रु ३,२५,६७५/-) 
 
खचफ यकभ :- 

 रु. ६,४७,०२५/- 
 

मथाथफ बौलतक प्रगती :- 

 िडा नॊ १,२,३,४,५,६,७,८ का १३ िटा सभूह य २ ओटा सहकायी भापफ त षिरुिा 
षितयण गरयएको छ। 

 आॉऩ-१४१०, लरच्ची-१५३५, अम्फा-७००, कागती-१२३५, कटहय-२५०, अनाय-
६९२, एबोकाडो-२५०, अशोक-३०० 
 

 
राबाजन्ित सॊख्मा :-  
 सभहु/सहकायी  भापफ त ४३२ घय ऩरयिायभा परपूरको षिरुिा ऩगेुको छ। 

 
 

 
 



कामफक्रभको चनुौलत :- 
 

 मोजनािद्ध फगैचा स्थऩना नहदुा षिरुिा योऩण, सॊयऺण सषह ढॊगरे नहनेु य बषिष्मभा 
आशा गये अनसुायको उऩरव्धी हासीर गनफ अप्ठमायो देजखन्छ। 

 

४. भाटो ऩरयऺण प्रमोगशारा (ल्माि) :- 

ऩरयचम :- 

 मस गा.ऩा. को १-९ िडाभा यहेको भाटो ऩरयऺण गरय उऩमकु्त िारी नारी रगाउन 
लसपारयस गने। 

 भाटोको उिफयता(Fertility) कामभ याख्न षकसानहरुराइफ प्राषिलधक सहमोग उऩरव्ध 
गयाउन भाटो ऩरयऺण प्रमोगशारा(ल्माि) स्थाऩना गने मोजना ल्माइफएको छ। 
 

 कुर फजेट :- 

 रु. ५,००,०००/- 
 

 खचफ यकभ :- 

 रु. ४६४७६८/- 
 

 

 

 

 
 

 
 



मथाथफ बौलतक प्रगलत :- 

 प्रमोगशाराको रागी आिश्मक उऩकयण खरयद गरयएको छ। 
 १-९ िडा भा ऩरयऺण कामफ सरुु गने तमायी छ। 

 
राबाजन्ित सॊख्मा :- 

 प्रमोगशारा स्थाऩना बए ऩलछ १-९ िडा का षकसानहरु राबाजन्ित हनेु छन।् 
 मसका रालग कृिक सभूह, सहकायी  रगामतका सॊघ सॊस्थाहरु भापफ त िडाहरुभा प्रचाय 

प्रशाय गरयनेछ। 
 

कामफक्रभको चनुौलत :- 

 प्रमोगशारा स्थाऩनाको रागी उऩमकु्त कोठाको अबाि देजखन्छ। 
 

अिसय य सॊबािना :- 

 कृषि षिकासको रालग षिलबन्न कामाफक्रभहरु राग ुबैयहेको हुॉदा भाटो ऩरयऺण अलनिामफ 
देजखन्छ। 

 मस फाट बषिष्मभा याम्रो प्रलतपर लरन सहमोग ऩगु्ने देजखन्छ। 
 



५. धानको षिउॉ षितयण :- 
 

ऩरयचम :- 

 मस ऺेत्रको रागी लसपारयस गरयएको उन्नत जातको धानको षिउॉ षकसानराइफ उऩरव्ध 
गयाइफ धानको उत्ऩादन फढाउने उद्धेश्मरे षिउ षितयण कामफक्रभ राग ुगरयएको हो। 
 

कुर षिलनमोजजत फजेट :- तयकायी, परपूर य खाद्यिारी षिउ षितयण भा रु. 
१०,००,०००/- षिलनमोजजत बएको। 
 

खचफ यकभ :- 

 रु. ४,४९,९५०/- 
 

मथाथफ बौलतक प्रगती :- 

 ९ िटा कृिक सभूह य ३ िटा सहकायी भापफ त षिउ षितयण गरयएको छ। 

 ६८३० के.जी धानको षिउ षितयण गरयएको छ। 
 
राबाजन्ित सॊख्मा :- 

 कृिक सभूह य सहकायीको भाध्मभिाट २६७ कृिक घयऩरयिाय राबाजन्ित बएका 
छन।् 
 

  

 



कामफक्रभको चनुौलत :- 

 धान खेतीको व्माड याख्न ेफेरा सभमभै उन्नत जातको धानको षिउ आऩूलतफ नहनेु 
कायणरे अऩठ्यायो हनेु गयेको छ। 
 

अिसय य सॊबािना :- 

 धान सम्िजन्ध अनसुन्धान गने, लसपारयस जातका उन्नत षिउ प्रसाय गने लनकामहरु 
लनकट यहन ुय भहत्िऩूणफ फजाय श्रोत सभेत लनकट यहेकोरे धान खेतीको याम्रो सॊबािना 
यहेको देजखन्छ। 
 

६. भकैको षिउ षितयण :- 

ऩरयचम :- 
 भकै हाम्रो भखु्म अन्निारी हो। 
 मस गाउॉऩालरकाभा भकैको उत्ऩादन फढाउने य उन्नत भकैको षिउ उत्ऩादन षिउ 

उत्ऩादन गरय षकसानको आम्दानी फढाउने उद्धेश्मरे भकैको षिउ षितयण कामफक्रभ 
राग ुगरयएको छ। 
 

कुर षिलनमोजजत यकभ :- तयकायी, परपूर य खाद्यिारी षिउ षितयण भा रु. 
१०,००,०००/- षिलनमोजजत बएको। 

 
खचफ यकभ :- 

 रु. ३८,१००/- 
 

 

 
 

 
 



मथाथफ बौलतक प्रगती :- 

 २ िटा कृिक सभूह भापफ त षिउ षितयण गरयएको छ। 
 याभऩयु कम्ऩोजजट-१४७ के.जी, अरुण-२-८७ के.जी षितयण गरयएको छ। 

 
राबाजन्ित सॊख्मा :- 

 कृिक सभूहको भाध्मभिाट ३४ कृिक घयऩरयिाय राबाजन्ित बएका छन।् 
 

कामफक्रभको चनुौलत :- 
 िारी रगाउने सभमभा िेराभा षिउ उऩरव्ध गयाउन कदठनाइफ यहेको छ। 
 षिउ षिजन केन्रिाट खरयद गयेय षकसान सम्भ ऩमुाफउने अफलधभा याख्न ेउऩमूक्त 

कोठाको अबािरे षिउको गणुस्तयभा सभस्मा आउने गयेको छ। 
 षिउको गणुस्तयभा षकसानहरु ऩूणफ षिश्वस्त देजखदैन(धान चभया याम्रो नदेजखने,  घोगा 

नराग्ने आदी) । 
 

अिसय य सॊबािना :- 

 भकैिारी अनसुन्धान ऩश्चात लसपारयस जातको षिउ फाट याम्रो उत्ऩादन लरन सक्ने य 
याम्रो भूल्मभा षिक्री गनफ सषकन्छ। 

 कृषि ऺेत्रभा ऩशऩुारन फढ्दै गैयहेकोरे ऩश ुदानाको रागी भकैको भाग फढ्दै गैयहेको 
हुॉदा याम्रो सॊबािना यहेको छ। 
 



७. कृषि औॊजाय षितयण {५० % अनूदानभा} :- 

ऩरयचम :- 

 मस गाउॉऩालरकारे कृषि उत्ऩादन फढाउने उद्धेश्मको साथ कृषि औॊजाय षितयण 
कामफक्रभ राग ुगयेको छ। 

 मसरे सभमको फचत, कृषि कामफराइफ सजजरो फनाउने य रागत घटाउने य नापा 
फढाउने उद्धेश्मका साथ कामफक्रभ राग ुगरयएको छ। 

 
कुर षिलनमोजजत यकभ :- 
 रु. १३,००,०००/- 

 
खचफ यकभ :- 

 रु. १०,६४,०००/- 
 

मथाथफ बौलतक प्रगती :- 

 मस कामफक्रभ अन्तगफत ४ िटा कृषि पभफ, ३ िटा सहकायी य ९ िटा कृिक सभूहहरु 
राइफ षिलबन्न कृषि औॊजाय षितयण गरयएको छ। 

 स्प्र ेऩम्ऩ-६७, भकै छोडाउने भेसीन-४, ब्रस कट्टय-१, हाते्त ट्याक्टय-३, योडाबेटय-२ 
षितयण गरयएको छ। 

 
 राबाजन्ित सॊख्मा :- रगबग ३५० कृिकहरु राबजन्ित बएका छन।् 

 
 



कामफक्रभको चनुौलत :- 
 षिबन्न प्रकायको कृषि औॊजायहरु षितयण बैयहेको हुॉदा सहजै सॊचारन गयी उत्ऩादन 

फढाउनको रागी आिश्मक प्रमोगात्भक तालरभको अबाि य कदठनाइफ यहेका छन।् 
 
अिसय य सॊबािना :- 
 लनिाफहभखुी कृषिराइफ व्मािसाषमक कृषिभा रुऩान्तयण गने। 

 ऩयम्ऩयागत प्रणारीफाट खेती गदे आइफयहेका षकसानहरुराइफ क्रभश आधलुनषककयण तपफ  
अगाडी फढ्न सॊबािनाको ढोका खोरेको छ। 

 
८. एव्रोन षितयण :- 

 ऩरयचम :- 
 कृषि िारीभा राग्ने योग य षकयाहरुिाट हनेु ऺलतराइफ कभ गनफ षिलबन्न षििादीहरु 

प्रमोग गनुफ ऩने हनु्छ। 
 मस्ता खारे यासामलनक षििादी प्रमोग गदाफ भानि स्िास्थभा प्रलतकूर असय ऩनफ सक्ने 

हुॉदा सािधानी हनु ुऩदफछ। 
 मसै षििमराइफ ध्मानभा याजख षििादी प्रमोग गदाफ राउन ुऩने सयुजऺत ऩोिाक एव्रोन 

षितयण कामफक्रभ राग ुगरयएको छ। 

 
कुर षिलनमोजजत यकभ :- 

 रु. २,००,०००/- 

 

 
 

 



खचफ यकभ :- 

 रु. १,९९,०००/- 

 

मथाथफ बौलतक प्रगती :- 
 ३० िटा एव्रोन खरयद गरयएको। 
 
कामफक्रभको चनुौलत :- 
 व्मािसाषमक तयकायी खेती हनेु गाउॉऩालरका बएकोरे जोजखभ घटाउन जनचेतनाको साथै 

एव्रोन रगाउन प्रयेीत गनुफऩने देजखन्छ। तय आिश्मक्ता हेदाफ हारको षितयण सॊख्मा 
अत्मन्त न्मून छ। 
 

अिसय य सॊबािना :- 

 षििादीको भानि स्िस्थभा ऩने नकयात्भक प्रबािको न्मूलनकयणको रागी एव्रोन 
षितयणको भाग देजखन्छ। 

 जैषिक षििादी प्रमोगराइफ फढाउन सक्ने सॊबािना देजखन्छ। 
 
 



९. याषिम य स्थालनम भहत्िका खाद्य तथा ऩोिण सयुऺभा टेिा ऩमुाफउने िारी िस्ताको 
साना व्मािसाषमक कृषि उत्ऩादन केन्र (ऩकेट) षिकास कामफक्रभ सॊचारन :- 

 

ऩरयचम :- 

 मस गाउॉऩालरकारे साभूषहक खेती कृषि प्रणारीराइफ प्रोत्साहन गने उद्धेश्मको साथ िारी 
िस्ताको साना व्मािसाषमक कृषि उत्ऩादन ऩकेट षिकास कामफक्रभ राग ुगयेको छ। 

 मस भनहयी गाउॉऩालरकारे परपुर ऩकेट(ड्रमागन फु्रट) य तयकायी ऩकेटराइफ लनयन्तय 
गयेको छ। 
 

 
कुर षिलनमोजजत यकभ :- 
 रु. २४,००,०००/- 

 
खचफ यकभ :- 

 रु. १६,००,०००/- 
 

मथाथफ बौलतक प्रगती :- 

 मस कामफक्रभ अन्तगफत १ िटा कृषि पभफ य १ िटा तयकायी ऩकेट सॊचारक सलभलतभा 
कामफक्रभ सॊचारन गरयएको छ। 

 
 राबाजन्ित सॊख्मा :- 

 
 



कामफक्रभको चनुौलत :- 
 ऩयुानो ऩकेट कामफक्रभहरु लनयन्तय यहॉदा, िारी िस्ताको सॊबािीत ऺेत्र तोकी नमाॉ ऩकेट 

ऺेत्र षिस्ताय गनुफ ऩने देजखन्छ। 
 

अिसय य सॊबािना :- 
 साभूषहक कृषिको अिधायणा अनरुुऩ ऩकेट षिकास कामफक्रभ सॊचारन गयी सॊबािीत 

िारी/िस्ताको ऩषहचान गरय कृषिराइफ व्मािसामीकयण तपफ  अग्रसय गयाउने। 

 
 
१०. कृिक दताफ व्मिस्थाऩन कामफक्रभ :- 

 ऩरयचम :- 
 मस गाउॉऩालरकारे प्रत्मेक िडाको घयधयुीभा ऩगुी कृिकहरुसॊग खेतीिारी य 

ऩशऩुन्छीको षिियण लरने कामफक्रभ राग ुगरयएको छ। 
 मस िाट ऩालरकाको कृषि तथा ऩशऩुन्छी ऩारनको अिस्थाको िास्तषिक तस्िीय 

तथ्माङ्कको रुऩभा प्राप्त बएको छ। 
 

कुर षिलनमोजजत यकभ :- 
 रु. ३,००,०००/- 
खचफ यकभ :- 

 रु. २,२५,०००/- 
 



 
मथाथफ बौलतक प्रगती :- 

 १-९ िडाको घयधयुीरे खेतीिारी य ऩशऩुारन गयेको तथ्माङ्क प्राप्त बएको छ। 

 
 राबाजन्ित सॊख्मा :- १-९ िडाको प्रत्मेक घयधयुी िाट प्राप्त तथ्माङ्कराइफ भध्मनजय याजख 

बषिष्मभा मस ऺेत्रको मोजना तजुफभा हनेु हुॉदा प्रत्मेक घयधयुी मसिाट राबाजन्ित हनेु 
देजखन्छ। 

 
अिसय य सॊबािना :- 
 प्रत्मेक घयधयुीभा ऩगुी ल्माएको षिियण हाम्रो सम्ऩत्ती हो, मसराइफ याम्रो सॊग 

अलबरेख याख्न ुऩदफछ। 
 मसको याम्रो सॊग षिश्लिेण गयी कृषि तथा ऩशऩुारनको प्राथलभकता लनधाफयण गरय 

मोजना तजुफभा गनुफ ऩदफछ। 
 

 
 

 








