


प्रस्ततुीकरण ढााँचा
 पररयोजनाको संक्षिप् त पररचय

 आ.व. २०७८/७९ सम्म पररयोजनाको अवस्था

 आ.व. २०७९/८० मा पररयोजनाको काययलक्ष्य एवं अपेक्षित उपलक्षधिहरु

 दोस्रो तै्रमाससक तथा अियवार्षयक प्रगसत र्ववरण एंव प्रमखु उपलक्षधिहरु तथा प्रगसत 

अपगुका कारण 

 समस्या तथा चनुौसतहरु

 केहरी झलकहरु



संक्षिप् त पररचय

कृर्षमा आिाररत अथयतन्त्त्रबाट कृर्षजन्त्य उद्योगमा ुपान्त्तररत आिसुनक, व्यावसार्यक, ददगो एवं
आत्मसनर्यर कृर्ष िेत्रको र्वकास गने सोच सर्हरत कृर्ष तथा पशपुन्त्छी र्वकास मन्त्त्रालय मातहरत
सञ् चासलत। स्वदेशी सोंच, स्वदेशी स्रोत सािन र जनशक्षिबाट सञ्चासलत पररयोजना।

पररयोजना अवसि: २०७३ श्रावण – २०८३ असार (१० वषय)

कृर्ष र्वकास रणनीसतको सहरयोगी पररयोजना
पन्त्रौं योजनामा ुपान्त्तरणकारी आयोजनाको ुपमा पर्हरचान गररएको 
प्रिेर्पत बजेट: १ खबय ३० अबय ुपैंया

पररयोजनाको उद्देश्य:
१. प्रमखु कृर्ष उपजहरुको र्वक्षशष् टीकृत िेत्रहरु सनमायण गने,
२. सनयायतयोग्य कृर्ष वस्तहुरुको मूल्य असर्वरृ्ि गदै प्रसतस्पिायत्मक िमता असर्वरृ्ि गने,
३. कृर्षलाई सम्मानजनक नाफामखुी व्यावसायका ुपमा र्वकास गदै रोजगारीका अवसरहरु 

सजृना गने र 
४. बहरसुरोकारवाला सनकायहरु बीचको काययमूलक समन्त्वय माफय त प्रर्ावकारी सेवा प्रवाहरको 

ससुनक्षश् चतता गने।



पररयोजनाको कायय िेत्रः ७७ क्षजल्ला (२०८२/८३ सम्मको लक्ष्य)

 बाली र्वशेष/मत्स्यको सपुरजोन (न्त्यूनतम िेत्रफल १००० हेर.) : २१

 बाली/वस्त ुर्वशेषको जोन (न्त्यूनतम िेत्रफल ५०० हेर. वा संख्याको आिारमा 

उन्नत माउ गाई २०००, उन्नत माउ र्ैंसी १०००, उन्नत बङ्गुर १०००, र्ेंडा 

बाख्रा १५०००, मौरी घार ५०००) : ३०० 

 धलक सबकास काययक्रम (न्त्यूनतम िेत्रफल १०० हेर.वा संख्याको आिारमा पश ु

लगायत): १५००- प्रदेश सरकार तफय

 पकेट सबकास काययक्रम (न्त्यूनतम िेत्रफल १० हेर.वा संख्याको आिारमा पशु

लगायत) : १५०००- स्थानीय तहर तफय

क्रमश…



१) िान
२) मकै
३) गहरुाँ
४) तरकारी
५)आलु
६) सनु्त्तलाजात फलफूल (सनु्त्तला, जनुार, कागती)
७) स्याउ/ओखर
८)आाँप
९) केरा
१०) दिु (गाई, रै्सी)
११) माछा
१२) मासु (बाख्रा, बंगरु)
१३) दलहरन/तेलहरन बाली (ससमी, र्टमास, मसुरुो, तोरी)
१४) सनयायत प्रवियन बाली (कफी, अलैची, अदवुा/बेसार)
१५)मौरी

राक्षष् िय महरत्वका प्राथसमकता प्राप् त बाली/वस्तहुरु

खाद्य तथा
पोषण

सरुिाका लासग
आिारर्तू
बाली

आयात
प्रसतस्थापन

सनयायत
प्रवियन



पररयोजना सम्र्ागहरुको क्षस्थसत

० ५००० १००००१५०००

पकेट

धलक

जोन

सपुरजोन

१५०००

१५००

३००

२१

९२६५

९००

१८०

१३

७६५७

१५८७

१७७

१६

आ.व. २०७8/79 सम्मको प्रगसत
आ. २०७8/७9 सम्मको लक्ष्य
आ.व. 208२/८३ सम्मको लक्ष्य

२०७९/८०मा थप हरनुे

पकेट १०५३



सपुरजोन र्वकासकाययक्रम

आ.व.२०७९/०८० सम्ममा सपुरजोन र्वकास
काययक्रम



जोन र्वकासकाययक्रम

आ.व. २०७९/०८०सम्ममा जोन र्वकास
काययक्रम



बाली/वस् तु जोन सपुरजोन
संख्या क्षजल्ला संख्या क्षजल्ला

िान १९ मोरङ, सनुसरी, ससरहरा, िनषुा, सलायहरी, रौतहरट, 
क्षचतवन, गोरखा, प्यठुान, सल्यान, पवयत, सप्तरी, बारा, 
पसाय, नवुाकोट, मकवानपरु, तनहर,ु बााँके, कैलाली

४ झापा, कञ्चनपरु, 
कर्पलवस्त,ु 
बददयया

मकै १४ झापा, खोटाङ, ससन्त्िपुाल्चोक, पवयत, गलु् मी, रोल्पा, 
बााँके, बैतडी, िाददङ, ताप्लेजङु, सलायहरी, गलु्मी, ुकुम 
पक्षिम, सखेुत

१ दाङ

गहरुाँ ३ नवलपरासी, ुपन्त् देहरी, कञ् चनपरु १ कैलाली
बहरबुाली १ उदयपरु
तरकारी २८ िनकुटा, सनुसरी, महरोत्तरी, पसाय, नवुाकोट, िाददङ, 

क्षचतवन, मकवानपरु, लसलतपरु, तनाँहर,ु नवलपरासी व स ु
पू, पाल् पा, कपीलवस् त,ु ुकुम पक्षश् चम, अघायखााँची, 
सखेुत, रौतहरट, मोरङ, तेह्रथमु, खोटाङ, र्िपरु, 
काठमाण् डौ, िाददङ, लमजङु, पवयत, प् यठुान, सल् यान, 
बैतडी

१ कास्की

आलु १७ ओखलढुङ्गा, रामेछाप, रसवुा, नवुाकोट, र्िपरु, 
काठमाण्डौ, बाग्लङु, दैलेख, बझाङ, अछाम, पााँचथर, 
दोलखा, गोरखा, मनाङ, म्याग्दी, रोल्पा, ुकुम पूवय

२ काभ्रपेलाञ् चोक,
डडेलिरुा

जोन/सपुरजोन सञ् चासलत क्षजल्ला



बाली/वस् तु जोन सपुरजोन
संख्या क्षजल्ला संख्या क्षजल्ला

दलहरनबाली ६ मगु,ु डडेल् िरुा, डोल् पा, जमु् ला, कासलकोट, बझाङ
तेलहरनबाली २ दाङ, कैलाली
स्याउ/ओखर ११ मनाङ, मसु्ताङ, कालीकोट, डोल्पा, हरमु्ला, दाच ुयला, ुकुम 

पूवय, सोलखुमु्ब.ु जाजरकोट, मगु,ु बाजरुा
१ जमु्ला

सनु्त्तलाजात १५ सोलखुमु्ब,ु उदयपरु, गोरखा, म्याग्दी, नवलपरासी पूवय, 
गलु्मी, जाजरकोट, दैलेख, रामेछाप, िनकुटा, संखवुासर्ा, 
र्ोजपरु, पाल्पा, डोटी, दाच ुयला

२ ससन्त्िलुी,
स्याङ्जा

केरा ४ क्षचतवन, रौतहरट, नवलपरासी पक्षिम, बददयया
आाँप ४ सप्तरी, ससरहरा, िनषुा, स्याङ्जा
र्कवी ३ इलाम, दोलखा, सोलखुमु्बु
अलैंची ७ ताप्लेजङु, पााँचथर,सखवुासर्ा, तेह्रथमु, र्ोजपरु, लमजङु, 

कास्की
अदवुा/बेसार ९ सोलखुमु्ब,ु उदयपरु, सनुसरी, स्याङ्जा, सल्यान, सखेुत, 

डोटी, ससन्त्िलुी र पाल्पा
कफी १ अघायखााँची १ गलु्मी

क्रमश…



बाली/वस् तु जोन सपुरजोन
संख्या क्षजल्ला संख्या क्षजल्ला

सपुारी १ झापा
रबर १ झापा
जैतनु १ बाजरुा
माछा ६ मोरङ, सनुसरी, महरोत्तरी, कर्पलवस् त,ु 

ससरहरा, बददयया
३ िनषुा, बारा, 

ुषन्त्देहरी
गाई/र्ैंसी ७ सप् तरी, इलाम, बारा, ससन्त्िपुाल्चोक, काभ्र,े 

लसलतपरु, स्याङजा 

बंगरु २ सनुसरी, म्याग् दी
बाख्रा/रे्डा/च्या
ङ्रा

११ रामेछाप, अघायखााँची, दैलेख, अछाम,
ओखलढंुगा, खोटाङ, रसवुा, 
मसु्ताङ,बागलङु, गलु्मी, हरमु्ला

मौरी ४ दाङ, क्षचतवन, जाजरकोट, लमजङु

जम्मा १७७ ७१ वटा जोन २०७८/७९ देक्षख
सञ्चालनमा रहेरका

१६

क्रमश…



प्रदेशगत सपुर जोन र्वकास काययक्रम र्ववरण

बाली/ प्रदेश प्रदेश नं. १ मिेश बागमती गण्डकी लकु्षम्बनी कणायली सदूुरपक्षश् चम जम्मा

िान १ ० ० ० २ ० १ ४

मकै ० ० ० ० १ ० ० १

गहरुाँ ० ० ० ० ० ० १ १

तरकारी ० ० ० १ ० ० ० १

आलु ० ० १ ० ० ० १ २

स्याउ/ओखर ० ० ० ० ० १ ० १

सनु्त्तलाजात ० ० १ १ ० ० ० २

कफी ० ० ० ० १ ० ० १

माछा ० २ ० ० १ ० ० ३

जम्मा १ २ २ २ ५ १ ३ १६



प्रदेशगत जोन र्वकास काययक्रम र्ववरण

बाली/ प्रदेश प्रदेश नं. १ मिेश बागमती गण्डकी लकु्षम्बनी कणायली सदूुरपक्षश् चम जम्मा

िान २ ७ ३ ३ २ १ १ १९

मकै ३ १ २ १ ४ २ १ १४

गहरुाँ ० ० ० ० २ ० १ ३

बहरबुाली १ ० ० ० ० ० ० १

तरकारी ५ ३ ८ ४ ४ ३ १ २८

आलु २ ० ६ ४ २ १ २ १७

दलहरन ० ० ० ० ० ४ २ ६

तेलहरन ० ० ० ० १ ० १ २

स्याउ/ओखर १ ० ० २ १ ५ २ ११

सनु्त्तलाजात ५ ० १ ३ २ २ २ १५



क्रमश…

बाली/ प्रदेश प्रदेश नं. १ मिेश बागमती गण्डकी लकु्षम्बनी कणायली सदूुरपक्षश् चम जम्मा

केरा ० १ १ ० २ ० ० ४

आाँप ० ३ ० १ ० ० ० ४

र्कवी २ ० १ ० ० ० ० ३

अलैंची ५ ० ० २ ० ० ० ७

अदवुा/बेसार ३ ० १ १ १ २ १ ९

कफी ० ० ० ० १ ० ० १

सपुारी १ ० ० ० ० ० ० १

रबर १ ० ० ० ० ० ० १

जैतनु ० ० ० ० ० ० १ १

माछा २ २ ० ० २ ० ० ६



क्रमश…

बाली/ प्रदेश प्रदेश नं. १ मिेश बागमती गण्डकी लकु्षम्बनी कणायली सदूुरपक्षश् चम जम्मा

गाई/र्ैंसी १ २ ३ १ ० ० ० ७

बंगरु १ ० ० १ ० ० ० २

बाख्रा/रे्डा/च्या
ङ्रा

२ ० २ २ २ २ १ ११

मौरी ० ० १ १ १ १ ० ४

जम्मा ३७ १९ २९ २६ २७ २३ १६ १७७



पररयोजनामा लगानी र खचयको क्षस्थसत

आसथयक वषय संघीय सनकाय प्रदेश मन्त्त्रालय
अन्त्तरगत स्थानीय तहर जम्मा

आ.व. २०७३/७४
देक्षख २०७८/७९
सम्मको र्वसनयोक्षजत

215771 99475 79169 ३94415

आ.व.२०७९/80मा
र्वसनयोक्षजत ३2877 6138 19952 58967

कुल जम्मा र्वसनयोक्षजत 248648 105613 99121 453382

आ.व. २०७8/७9
सम्मखचय १43576 57941 58441 २59958

आ.व. २०७8/७९
सम्मखचयको प्रसतशत ६7.54% ५८.25% ७3.82% ६५.९१% 

(बजेट ु. लाखमा)



कृर्ष तथा पशपुन्त्छी र्वकास मन्त्त्रालय

प्रिानमन्त्त्री कृर्ष आिसुनकीकरण पररयोजना
पररयोजना व्यवस्थापन एकाइ (१)

प्रिानमन्त्त्री कृर्ष आिसुनकीकरण पररयोजना
पररयोजना कायायन्त्वयन एकाइ (५८)

१७७ जोन, १६ सपुरजोन
(७७ क्षजल्ला)

संगठन संरचना 



क्र.स. प्रदेशको नाम दरबन्त्दी पदपूसतय ररि ररि %

१ पररयोजना व् यवस् थापन एकाइ 30 2७ ३** 10.00
२ प्रदेश १ 153 १३९ १४ 9.15
3 मिेश प्रदेश 8८ 7५ १३ 14.77
४ बागमती प्रदेश 129 10९ २० 15.50
५ गण्डकी प्रदेश 1१३ १०२ ११ 9.73
६ लकु्षम्बनी प्रदेश 132 १२३ ९ 6.81
७ कणायली प्रदेश 96 ८६ १० 10.41
८ सदूुर पक्षिम प्रदेश 9१ ७५ १६ 17.58

जम्मा 83२ 736 96 11.54

जनशक्षि र्ववरण
पररयोजना व्यवस्थापन एकाइ र पररयोजना कायायन्त्वयन एकाइ

**पररयोजना व्यवस्थापन एकाइमा २०७९ कासतयक २२ गते पसछ पररयोजना 
सनदेशकको दरबन्त्दी ररि हरनु पगेुको।
** एक जना असिकृत नवुाकोट काजमा गएको, तर दईु जना असिकृत हरुाँदा हरालसम्म 
तलबी प्रसतवेदन समेत पास र्एको छैन।
** एक जना पश ुर्वकास असिकृतको दरबन्त्दी ररि रहेरको छ।



क्र.स. कायायलय प्रमखुको 
शे्रणी 

प.का.ए. 
क्षजल्लाहरुको 

संख्या

पदपूसतय हरनु 
बााँर्क रहेरको
क्षजल्लाको
संख्या

पदपूसतय हरनु बााँकी क्षजल्लाहरु

१ रा.प.दितीय प्रमखु 
र्एका क्षजल्लाहरु 38 १०

ईलाम, सनुसरी, रौतहरट, बारा,
दोलखा, नवुाकोट, मकवानपरु,

बागलङु, सखेुत र डडलिरुा
२ रा.प.ततृीय प्रमखु 

र्एका क्षजल्लाहरु 20 ४ डोल्पा, मगु,ु बझाङ** र बाजरुा

जम्मा ५८ १४

जनशक्षि पररचालनको अवस्था
पररयोजना कायायन्त्वयन एकाइ

**पररयोजना कायायन्त्वयन एकाइ बझाङमा कायायलय प्रमखु नहरुाँदा मंसीर मर्हरना देक्षख तलब र्िुानी 
हरनु सकेको छैन र काययक्रमहरु सञ्चालन हरनु सकेका छैनन।



आ व २०७९/८० मा सञ्चालन गररने मखु्य र्क्रयाकलाप र लक्ष्य

क्र.
सं

र्क्रयाकलाप एकाइ आ.व. २०७३/७४ 
देक्षख २०७८/७९ 
सम्मको प्रगसत

आ. व. 
२०७९/८० 
को लक्ष्य

मखु्य उपलक्षधि

१ िेत्र र्वस्तार उत्पादन वरृ्ि
बाली (िान गहरुाँ मकै) हेर. 65405 5069
फलफूल हेर. 20326.8 1378
तरकारी हेर. 17991 710
आलु हेर. 11503 691

२ चक्लाबन्त्दी (Land pooling / Crop 
pooling )

हेर. 3936 २१०० 

३ कस्टम हरायररङ सेण्टर संख्या 575 24 लागत न्त्यूनीकरण
४ साना फामय मेक्षशनरी (कृर्ष

यान्त्त्रीकरण)
संख्या 9455 417 लागत न्त्यूनीकरण

५ प्राथसमक प्रशोिन केन्त्र संख्या 32 187 मूल्य शृ्रङ्खला
५ पोष्ट हरारे्ष्ट सेण्टर स्थापना संख्या 368 3 मूल्य शृ्रङ्खला
६ प्रार्वसिक क्षशिालयसाँग समन्त्वय 

ससक र कमाउ
संख्या 130 48 िमता र्वकास

७ साना ससाँचाई सनमायण संख्या 9827 2765 उत्पादकत्व वरृ्ि



क्रमश.....
क्र.सं
.

र्क्रयाकलाप एकाइ आ.व. २०७३/७४ 
देक्षख २०७८/७९ 
सम्मको प्रगसत

आ. व. 
२०७९/८० 
को लक्ष्य

मखु्य उपलक्षधि

10 कृर्ष स्नातक (इन्त्टनय) संख् या 1367 4९५ िमता र्वकास
1१ माछा पोखरी सनमायण हेर. 2623 248 उत्पादन वरृ्ि
1२ फलफूल नसयरी स्थापना संख्या 114 १३ उत्पादन वरृ्ि
1३ पश ुनश् ल स्रोत केन्त् र संख् या 22 18 उत्पादन वरृ्ि
1४ बीउ उत् पादन काययक्रम हेर. 1606 2238 उत्पादन वरृ्ि
1५ पशु नश्ल सिुार संख् या 332 614 उत्पादन वरृ्ि
१६ उच्च घनत्व स्याउ रोपण (HDP) हेर. ४६ ११ नया प्रर्वसि
१७ र्कारो सिुार हेर ५३७३ ११२४ उत्पादन वरृ्ि



शुु  देक्षख हराल सम्मका पररयोजनाका मखु्य
उपलक्षव्िहरु

काययक्रम उपलक्षव्ि
चक्लावन्त्दी खेती पररयोजनाबाट Land Consolidation र crop pooling गरर कररव ३९३६ हेर

चक्लाबन्त्दी खेतीको सञ्चालन
प्रार्वसिक क्षशिालयको साझेदारीमा 
व्यवसार्यक उत्पादन काययक्रम 

‘’ससक र कमाउ’’ मोडलमा १३० प्रार्वसिक क्षशिालयमा अध्ययनरत 
र्वद्याथीहरुबाट कृर्ष व्यवसाय सञ् चालनको व्यवहराररक ज्ञानका साथै 
अध्ययनरत र्वद्याथीहरुलाई आय आजयनको अवसर

कृर्ष वीमा सहरजकताय श्रोत व्यक्षि तासलम स्थानीय तहरमा काययरत कररव २६८४ प्रार्वसिक र कृषकहरुलाई वीमा 
सहरजकताय श्रोत व्यक्षि तासलम प्रदान 

कृर्ष इन्त्टनय पररचालन
क्षज.पी. कोइराला कलेज अफ एरीकल्चर एण्ड ररसयच सेन्त्टर र्वराटनगर, 
महेरन्त्र रत्न वहरमुखुी क्याम्पस इलाम र कृर्ष तथा वन र्वज्ञान र्वश्वर्वद्यालय 
क्षचतवनबाट १३६७ जना र्वद्याथी र्वसर्न्न प.का.ए., कृर्ष ज्ञान केन्त्र र 
फामय/केन्त्रमा पररचालन।

र्ण्डारण, प्रथासमक प्रशोिन वा प्रशोिन 
उिोग स्थापना

४८४ अलैचीका आिसुनक र्ट्टी सनमायणका साथै कृर्ष उपज र्ण्डारण, 
प्राथसमक प्रशोिनका लासग पूवायिार सनमायण

आलकुो PBS दाना  बीउ र्वतरण गरी 
बीउ चक्र व्यवस्थापन 

नवुाकोटमा ४९९००, ससन्त्िपुाल्चोकमा १५३०००, डडेल्िरुामा १५४८०,

अछाममा ४२००० र बजाङ्गमा १०००० गरी जम्मा २७०३८० दाना
PBS बीउ आलु ५०% अनदुानमा सबतरण गररएको जसबाट दोस्रो वषयको
लासग B1४०५५७ के.जी, तेस्रो वषयको लासग B2 ४०५५७० के.जी, चौथो
वषयको लासग B3 ४०५५७०० के.जी, पााँचौ वषयको लासग ४०५५७ मे.टन,

उन्नत बीउ उत्पादन र्ई २७०३८ हेरक्टरको लासग बीउ पगु्ने छ।



काययक्रम उपलक्षव्ि
जनुार बगैचा 
व्यवस्थापन तथा  
िेत्रगत कीरा सनयन्त्त्रण 
काययक्रम 

जनुारको औसंा कीरा व्यवस्थापनका लासग िेत्रगत कीरा सनयन्त्त्रण काययक्रम संचालन र्ई 85 
प्रसतशतसम्म िसत न्त्यूनीकरण र सोको अन्त्य/सछमेकी क्षजल्लाहरुमा अनसुरण र्एको।(ससन्त्िलुी)

मूल्य शृ्रङ्खला असर्बरृ्ि
नेपालमा नै पर्हरलो पटक सनु्त्तलाको वाईँन, ब्राण्डीको पररिण उत्पादन सफल र्एको साथै 
१५०० के.जी. जाम तयार गरी जापान सनयायत गररएको। (स्याङ्गजा)

यान्त्त्रीकीकरण प्रवियन
९४५५ वटा साना मेक्षशनरी र जोन/सपुरजोनमा ५९३ वटा कस्टम हरायररङ सेण्टर (ठूला कृर्ष 
यन्त्त्र उपकरणहरुको बढ्दो प्रयोगबाट) उत्पादन लागतमा 35-50 प्रसतशतले कमी।

नयााँ बालीको 
व्यवसार्यक उत्पादन

• पाल्पामा अकबरे खसुायनी व्यवसार्यक ुपमा खेती शुु  गररएको।
• बााँझो जमीनको सदपुयोग, बााँदरले नोक्सानी नगरेको हरनुाले वैकक्षल्पक बालीको ुपमा स्थार्पत 

हरनु सक्ने । 
• १५० हेर. मा िेत्र सबस्तार र्एको। ररधदीकोट लगायतका पासलकाबाट िेत्र सबस्तार 

काययक्रमको शुु वात, पररयोजना कायायन्त्वयन मोडासलटीको मोडेल बनेको। 
• चाउ चाउ उद्योग संग सम्झौता गरी करार खेतीको अभ्यास शुु  र्एको ।

बीउ आत्मसनर्यरताको
लासग पूवायिार 
र्वकासमा सहरयोग

• बीउ स्रोत केन्त्र स्थापना काययक्रम माफय त जोन सपुरजोन िेत्रमा प्रमखु खाद्यान्न बालीको 
बीउ र्ण्डारण, प्रशोिन, प्याकेक्षजङ्ग, लेवेसलङ्ग तथा बजारीकरण।

क्रमश…

शुु  देक्षख हराल सम्मका पररयोजनाका मखु्य
उपलक्षव्िहरु



िेत्र सबस्तार 
• नवलपरासी पूवयमा सनु्त्तलाजात फलफूलको ३३१ हेर. बाट र्ई ७५६ हेर पगेुको।
• १५ जना र्कसानले ५ हेर र्न्त्दा बढी िते्रफललमा र्वुवा रोपेको। बसेनी, बसुलङ्टार,

हरपु्सेकोट, मध्यर्वन्त्दु बौदीकाली ।

स्याउको उच्च घनत्व 
रोपण प्रर्वसि HDP

• मनाङ्ग १४.५ हेर., मसु्ताङ्ग ६.५ हेर., जमु्लामा १६.९ हेर. , सोलखुमु्ब ु६ हेर. दाच ुयला २ हेर गरी 
जम्मा ४५.9 हेर िेत्रफलमा स्याउको उच्च घनत्व रोपण प्रर्वसिबाट खेती गररएको ।

• सामान्त्य रोपणमा ३०० र्वुवा हरनुेमा यो प्रर्वसिबाट ३३०० र्वुवा रोप्न सर्कने ।
• सामान्त्यमा ७ मेट उत्पादन छ र्ने यो प्रर्वसिमा २१ मेट प्रसत हेर उत्पादन ।
• सामान्त्य ६ वषयमा फल लाग्छ र्ने HDP बाट ३ वषयमा उत्पादन 

चैते िान िेत्र सबस्तार 
• बददययामा १२०० हेर., झापामा २३६८मा, ससरहरा १४००, िनषुा ५६७ हेर. उदयपरु-७५ हेर., 

मकवानपरु- ७०० हेर., क्षचतवन- २७२५ हेर. प्यठुान २०३ हेर., नवुाकोट २६० हेर., कञ्चनपरु 
२० हेर. गरी जम्मा ९५१८ हेर. मा चैते िान खेती र्इरहेरको। 

र्कसान स्तरबाट 
हराइसब्रड बीउ उत्पादन

• दाङ्गमा कृषक सहरकारीले र्कसान स्तरबाटै स्वदेशी हराइसब्रड मकैको बीउ (रामपरु हराइसब्रड 
१०) ४ मेट उत्पादन र्एको ।

सामदुार्यक नसयरीमा 
िान वेनाय उत्पादन 

• मेक्षशनबाट िान रोप्नको लासग सामदुार्यक नसयरीमा िे मा बेनाय उत्पादन काययमा सफलता 
क्षचतवन, झापा र बददयया

बजारीकरण प्रवियन
• स्याउ, सनु्त्तला, जनुार, र्कवीमा प्याकेक्षजङ्ग लेवसलङ्ग गरी बजारीकरण र्इरहरको । स्याङ्जा, 

ससन्त्िलुी, जमु्ला, मसु्ताङ, मनाङ, दोलखा, सोलखुमु्ब ु.

बहृरत चक्लाबन्त्दी 
माफय त व्यावसार्यक 
मत्स्य पालन

• प्रदेश नं. २ मा मत्स्य पालन पोखरीको िेत्रफलमा उल्लेख्य सबस्तार र्एको । िनषुाको 
िनषुािाम न.पा. को पवयतामा १०० हेरक्टर र क्षिरेश्वरनाथ न.पा. र सखवुा महेरन्त्रनगरमा ५०
हेर. िेत्रफलमा बहृरत चक्लाबन्त्दीको ुपमा र्वकास र्एको ।

क्रमश…
काययक्रम उपलक्षव्ि

शुु  देक्षख हराल सम्मका पररयोजनाका मखु्य
उपलक्षव्िहरु



पररयोजनाबाट सञ्चासलत काययक्रमबाट देक्षखएको पररवतयन (Transformation): 
पूवय नवलपरासी

पररयोजना लाग ुरै्सकेपसछ सनु्त्तलाजात फलफूलको िेत्रफल उल्लेखनीय ुपमा वरृ्ि र्एको अवस्था छ ।
पररयोजना कायायन्त्वयन एकाईको सहरयोगमा १५ सय र्न्त्दा बढी र्वुवा लगाउन ेकृषकहरुको संख्या १५ छ । 

१. क.सनु्त्तलाजात फलफूलका र्वुवा उत्पादनमा क्षजल्ला आत्मसनर्यर उन्त्मखु बार्षयक ५० हरजार 
देक्षख ६० हरजार र्वुवा उत्पादन

२. सनु्त्तलाजात फलफूलको िेत्र र्वस्तार (३३१ हेर बाट ७५६ हेर)



कांक्रो र्िपरु लोकल (पौष मसान्त्त सम्म)

जम्मा िेत्रफल १०१ हेरक्टर

उत्पादन २२५० मेटन

सरदर मूल्य ु ५०।०० (प्रसत के जी न्त्यूनतम ु ४० प्रसत केजी र असिकतम ु ११० प्रसत केजी) 

कुल कारोवार ु ११ करोड २५लाख (उत्पादन र र्वक्री र्वतरण रै्रहेरको)

यस आ.व.मा पररयोजनाबाट  सञ्चासलत काययक्रमबाट देक्षखएको पररवतयन 
(Transformation): पूवय नवलपरासी



पररयोजनाबाट देक्षखएको उल्लेखनीय पररवतयन दाङ

स्वदेशी हराइयसब्रड RH10 बीउ उत्पादन : ७ हेर िे.फ. मा सफल १०.५ टन F1 उत्पादन)



पररयोजना अन्त्तगयत जोन/सपुर जोनको राक्षष् िय उत्पादनमा र्हरस्सा
बाली/वस्तु
ञञ

पररयोजना
िेत्रफल/उत्पादन

रार्िय िेत्रफल/ उत्पादन जोन/सपुरजोनको र्हरस्सा
(%)

उत्पादकत्व

िेत्रफल
(हेर./संख्या)

उत्पादन
(मे.टन)

िेत्रफल
(हेर./संख्या)

उत्पादन
(मे.टन)

िेत्रफल/ 

संख्या
उत्पादन पररयोजना राक्षष् िय

िान 62399.4 293902 1473474 5621710 4.23 5.23 4.71 3.81
मकै २२४६९ ९२१२२ 979776 2999733 २.२ ३.३ 4.१ 3.06
गहरुाँ ४९२० 1९८७७ ७11067 २१27276 0.६९ 0.९१ ४.०४ 2.99
तरकारी 1९९६० 3५३२९२ 284121 ३९93167 6.27 7.90 17.7 14.05
आलु 1७४६५ ३९०१६८ 198788 3325231 6.07 8.10 22.34 16.72
स्याउ 78४५ ९४१४० 13463 48611 58.01 43.38 १२ 3.61
सनु्त्तालाजात १२८९८ १२८९८० 42684 281720 21.13 23.70 १० 6.6
केरा ३१७८ १०८४३३ 19313 308428 १६.४५ 3१.७ ३४.१२ 11.7
आाँप 2545 २२३९६ 43688 46266 5.83 39.06 ८.८ 10.67
अलैची ं ६८५५ ४०३० 15668 8289 ४३.७५ ४८.५८ 0.५८८ 0.52
दलहरन १590 1908 335143 394355 0.47 0.48 1.2 1.18
तेलहरन २२०० 3520 २५८१४१ २७८३२५ 0.85 1.26 1.6 1.08
दूि* १७३०० १४२४०० 2839683 2479899 0.61 5.74 8.23 0.87
माछा** ६६८७ ३८३८३ 13854 ७3693 40.85 44.11 5.74 5.31
मास*ु** १७७५८० ४६९३ १५१३७६२५ 105169 1.17 4.46

मौरी
(उत्पादन/घार
)

36675.6 1०१० 249680 4062 14.69 34.71 0.03 0.02



आ.व. २०७९/८० मा पररयोजना
(संघीय सनकाय तफय )



बजेट सारांश

र्वसनयोक्षजत ३ अवय २८ करोड ७७ लाख ुपैयााँ मध्ये २ अवय ५७ करोड ३० 
लाख ुपैयााँ (७८.२%) कृर्ष पूवायिार र्वकास, उत्पादन वरृ्ि, बजारीकरण, िमता 

र्वकास एवं असर्मूखीकरणका लासग र्कसानस्तरमा खचय हरनेु

बजेट ु हरजारमा

समूहर
आ.व. २०७9/80

बजेट सबसनयोजन प्रसतशत
उपर्ोग खचय 222600 ६.८
कायायलय सञ् चालन खचय 433200 13.2
काययक्रम खचय 737000 22.4

काययक्रम सञ् चालन खचय 59600 1.8
अनदुान काययक्रम १५७९४०० 48.0
पूाँक्षजगत काययक्रम 255900 7.8
कुल जम्मा ३२८७७०० १००



आ.व. २०७९/८० मा पररयोजना
(प्रदेश र स्थानीय तहर तफय )



धलक र्वकास काययक्रम सनरन्त्तरता
प्रदेश/बाली िान मकै गहरुाँ तरकारी आलु सनु्त्तला जात स्याउ/ओखर आाँप केरा मौरी च्याउ

परुानो नयााँ परुानो नयााँ परुानो नयााँ परुानो नयााँ परुानो नयााँ परुानो नयााँ परुानो नयााँ परुानो नयााँ परुानो नयााँ परुानो नयााँ परुानो नयााँ
प्रदेश१ 8 8 0 10 4 3 २ 0 2 0 0

मिेश 13 7 11 11 0 0 0 5 3 0 0

बागमती 2 6 0 8 8 2 0 0 0 4 0

गण्डकी 4 3 1 4 4 4 3 0 1 2 0

लकु्षम्बनी 6 5 3 2 3 2 0 0 1 2 0

कणायली 0 3 0 9 6 6 7 0 0 1 0

सदुरुपक्षिम 5 4 4 5 4 2 2 0 0 1 0

जम्मा 38 36 19 49 29 19 14 5 7 10 0

प्रदेश/
बाली

तेलहरन/तोरी अदवुा/बेसार अलैची र्कवी कफी दलहरन गाई/र्ैंसी माछा बाख्रा बंगरु कूल जम्मा
परुानो नयााँ परुानो नयााँ परुानो नयााँ परुानो नयााँ परुानो नयााँ परुानो नयााँ परुानो नयााँ परुानो नयााँ परुानो नयााँ परुानो नयााँ परुानो नयााँ

प्रदेश १ 1 1 4 0 0 0 5 5 11 6 70

मिेश 0 0 0 0 0 0 4 5 3 1 63

बाग्मती 2 2 0 0 3 0 4 3 7 0 51

गण्डकी 0 2 2 0 0 0 2 1 6 2 41

लकु्षम्बनी 0 2 0 0 0 0 3 2 8 2 41

कणायली 1 2 0 0 0 5 2 0 6 0 48

सदुरुपक्षिम 1 0 0 0 0 2 3 0 12 1 46

जम्मा 5 9 6 0 3 7 23 16 53 12 360

पश ुर्वकास तफय १०४, कृर्ष र्वकास तफय : २५६



क्रमश…

प्रदेश/बजेट प्रदेश १ मिेश बागमती गण्डकी लकु्षम्बनी कणायली सदुरुपक्षिम जम्मा
परुानो धलक
सनरन्त्तरता 1154 924 809 648 666 723 734 5658

नयााँ धलक
सञ् चालन
व्यवस्थापन 
खचय 30 30 30 30 30 30 30 210

अनगुमन 
सनररिण 45 35 45 35 40 35 35 270

जम्मा १२२९ ९८९ ८८४ ७१३ ७३६ ७८८ ७९९ ६१३८

बजेट ु. लाखमा



प्रदेश/बाली िान मकै गहरुाँ तरकारी आलु सनु्त्तलाजात स्याउ/ओखर आाँप केरा र्कवी दलहरन

संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट
प्रदेश १ १३ ७८ १९ ११४ ० ० ४२ २५२ १२ ७२ २४ १४४ १ ६ ० ० ० ० ४ २४ ० ०
मिेश ५९ ३५४ १२ ७२ ० ० ४० २४० ० ० ० ० ० ० १७ १०२ ३ १८ ० ० ५ ३०
बागमती ६ ३६ १५ ९० ० ० ५३ ३१८ २९ १७४ ५ ३० ० ० ० ० १ ६ २ १२ ० ०
गण्डकी ४ २४ ३ १८ ० ० २६ १५६ १५ ९० २४ १४४ ५ ३० ० ० ० ० १ ६ १ ६
लकु्षम्बनी २० १२० १४ ८४ ७ ४२ ३० १८० ६ ३६ १२ ७२ २ १२ ० ० २ १२ १ ६ ० ०
कणायली २ १२ ४ २४ ० ० १८ १०८ ४ २४ ७ ४२ ३४ २०४ ० ० ० ० ० ० ७ ४२
सदूुरपक्षिम ६ ३६ ३ १८ ४ २४ ११ ६६ २४ १४४ १५ ९० ९ ५४ ० ० ५ ३० ० ० ४ २४

जम्मा ११० ६६० ७० ४२० ११ ६६ २२० १३२० ९० ५४० ८७ ५२२ ५१ ३०६ १७ १०२ ११ ६६ ८ ४८ १७ १०२

प्रदेश/बाली
तेलहरन कफी अलैची अदवुा/बेसार मौरी च्याउ गाई/रै्सी बाख्रा बंगरु माछा जम्मा

संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट
प्रदेश १ १ ६ ० ० १६ ९६ ६ ३६ ० ० ० ० २ २४ २३ १६१ ५ ३० ५ ३५ १७३ १०७८
मिेश ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १३ १५६ ० ० ० ० २९ २०३ १७८ ११७५
बागमती ० ० ३ १८ ० ० ४ २४ २ १२ ० ० १२ १४४ २४ १६८ ० ० २ १४ १५८ १०४६
गण्डकी ० 0 ० ० ६ ३६ ४ २४ १ ६ ० ० ७ ८४ १७ ११९ १ ६ ११५ ७४९
लकु्षम्बनी ० ० ७ ४२ १ ६ ७ ४२ २ १२ ० ० ३ ३६ २३ १६१ ० ० २ १४ १३९ ८७७
कणायली ० ० ० ० ० ० २ १२ १ ६ ० ० १ १२ २२ १५४ ० ० ० ० १०२ ६४०
सदूुरपक्षिम ० ० ० ० ० ० ३ १८ ४ २४ ० ० १ १२ १० ७० ० ० ० ० ९९ ६१०
जम्मा १ ६ १० ६० २३ १३८ २६ १५६ १० ६० ० ० ३९ ४६८ ११८ ८२६ ६ ३६ ३८ २६६ ९६३ ६१७५

पकेट र्वकास काययक्रम 
बजेट ु. लाखमापरुानो पकेट सनरन्त्तरता

कूल ९६३ पश ुर्वकास तफय २०१, कृर्ष र्वकास तफय ७६२



क्रमश…

प्रदेश/बाली
िान मकै गहरुाँ तरकारी आलु सनु्त्तलाजात स्याउ/ओखर आाँप केरा र्कवी दलहरन

संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट
प्रदेश १ १३ १५६ २२ २६४ ० ० ३४ ४०८ १६ १९२ २० २४० ० ० ० ० ० ० ७ ८४ ० ०
मिेश ६३ ७५६ ७ ८४ ४ ४८ ३८ ४५६ ० ० ० ० ० ० १६ १९२ ७ ८४ ० ० ३ ३६

बागमती १३ १५६ ९ १०८ ० ० ४४ ५२८ ३१ ३७२ ७ ८४ ० ० ० ० २ २४ २ २४ ० ०
गण्डकी ८ ९६ ४ ४८ ० ० २० २४० १८ २१६ २२ २६४ २ २४ ० ० १ १२ ० ० १ १२
लकु्षम्बनी २६ ३१२ २० २४० १३ १५६ ३२ ३८४ ११ १३२ ९ १०८ ३ ३६ ० ० २ २४ ० ० ० ०
कणायली २ २४ १ १२ ० ० १७ २०४ १२ १४४ ७ ८४ ३० ३६० ० ० ० ० ० ० ७ ८४
सदूुरपक्षिम ७ ८४ ७ ८४ ८ ९६ १९ २२८ २२ २६४ १४ १६८ ८ ९६ ० ० ३ ३६ ० ० ७ ८४

जम्मा १३१ १५७२ ७० ८४० २५ ३०० २०४ २४६० ११० १३२० ७९ ९४८ ४३ ५१६ १५ १९२ १५ १८० ९ १०८ १८ २१६

प्रदेश/बाली
तेलहरन कफी अलैची अदवुा/बेसार मौरी च्याउ गाई/रै्सी बाख्रा बंगरु माछा जम्मा

संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट संख्या बजेट
प्रदेश १ ८ ९६ ० ० ८ ९६ ५ ६० ० ० ७ ८४ २ ५० २२ ३३० ५ ५० ५ ७५ १७४ २१८५

मिेश ० ० ० ० ० ० ० ० ० ० १ १२ १४ ३५० २ ३० ० ० ३० ४५
० १८५ २४९८

बागमती ० ० ३ ३६ ० ० ३ ३६ ६ ७२ १० १२० ७ १७५ २४ ३६० ० ० ० ० १६१ २०९५
गण्डकी ० ० ० ० ७ ८४ २ २४ ४ ४८ ४ ४८ ८ २०० १७ २५५ २ २० ० ० १२० १५९१
लकु्षम्बनी ३ ३६ ० ० ० ० ४ ४८ ० ० ७ ८४ २ ५० २२ ३३० ० ० ४ ६० १५८ २०००
कणायली ० ० ० ० ० ० १ १२ २ २४ २ २४ २ ५० ४० ६०० ० ० ० ० १२३ १६२२
सदूुरपक्षिम ३ ३६ ० ० ० ० ६ ७२ ३ ३६ २ २४ ३ ७५ २० ३०० ० ० ० ० १३२ १६८३

जम्मा १४ १६८ ३ ३६ १५ १८० २१ २५२ १५ १८० ३३ ३९६ ३८ ९५० १४७ २२०५ ७ ७० ३९ ५८५ १०५३ १३६७४

बजेट ु. लाखमा

नयााँ पकेट सञ् चालन

कूल १०५३ पश ुर्वकास तफय २३१, कृर्ष र्वकास तफय ८२२



बजेट र्वसनयोजन साराशं आ.व. २०७९/८०

तहर/सनकाय आ.व. २०७९/८० (ु.)

जोन सपुरजोन तफय  (संघीय सनकाय) ३ अवय २८ करोड ७७ लाख

व्लक र्वकास काययक्रम तफय  (प्रदेश सरकार) 
परुाना सनरन्त्तरता ६१ करोड ३८ लाख

पकेट र्वकास काययक्र तफय  (स्थानीय सरकार) 

१ अवय ९९ करोड ५२ लाख
• परुाना सनरन्त्तरता – ६१ करोड ७५ 

लाख
• नयााँ -१ अवय २६ करोड ७४ लाख

जम्मा ५ अवय ८९ करोड ६७ लाख 



दोस्रो तै्रमाससक तथा अिय-वार्षयक प्रगसत 
र्ववरण एंव प्रमखु उपलक्षधिहरु तथा प्रगसत 

अपगुका कारण



आ व २०७9/८० दोस्रो तै्रमाससक प्रगसत र्ववरण (एकमषु्ठ)

पररयोजना कायायन्त्वयन 
एकाइ(जोन/सपुरजोन)

पररयोजना व्यवस्थापन एकाइ (केन्त्र)

२९.२०%

३५.५४%

४९.३२%

५५.२%

र्ाररत र्वत्तीय

पररयोजनाको एकमषु्ठ प्रगसत:      
र्वत्तीय – 29.41%
र्ाररत – 49.51%



आ व २०७9/८० अियवार्षयक प्रगसत र्ववरण (एकमषु्ठ)

पररयोजना कायायन्त्वयन 
एकाइ(जोन/सपुरजोन)

पररयोजना व्यवस्थापन एकाइ (केन्त्र)

३३.५०%

४३.९१%

५४.१८%

६२.३९%

र्ाररत र्वत्तीय

पररयोजनाको एकमषु्ठ प्रगसत:      
• र्वत्तीय – 33.85%
• र्ाररत – 54.46%  



पररयोजना कायायन्त्वयन एकाइहरुको आ व २०७९/८० दोस्रो 
तै्रमाससक प्रगसत र्ववरण (र्वत्तीय)

प्रदेश १

मिेस प्रदेश

वागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लकु्षम्बनी प्रदेश

कणायली प्रदेश

सूदरुपक्षिम प्रदेश

३५.१२

२३.४०

२८.९७

२७.९१

२९.९५

२७.१०

३३.२१

६७.४६
४५.५९

५१ .९०

३९.४७

५०.७८

३१ .२३

५६.६५

र्ाररत र्वत्तीय



पररयोजना कायायन्त्वयन एकाइहरुको आ व २०७९/८०
अियवार्षयक प्रगसत र्ववरण (र्वत्तीय)

प्रदेश १

मिेस प्रदेश

वागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लकु्षम्बनी प्रदेश

कणायली प्रदेश

सूदरुपक्षिम प्रदेश

३९.०२

२७.२८

३७.४१

२९.२३

३५.६४

३०.९४

३३.५३

७२.४३
४९.०७

६५.६३

४१ .००

५२.१३

३८.७३

५६.८४

र्ाररत र्वत्तीय



दोस्रो तै्रमाससक प्रगसत र्ववरण (प.का.ए.) बजेट र 
खचय

वजेटः ु. हरजारमा

प्रदेशको नाम बार्षयक र्वसनयोजन
दोस्रो तै्रमाससक 
र्वसनयोजन

दोस्रो तै्रमाससक खचय
दोस्रो तै्रमाससक खचय 

प्रसतशत
प्रदेश १ 529688 119396 41929 35.12

मिेस प्रदेश 439307 121778 28497 23.40

वागमती प्रदेश 501800 122755 355578 28.97

गण्डकी प्रदेश 438804 94370 26340 27.91

लकु्षम्बनी प्रदेश 546249 106675 319485 29.95

कणायली प्रदेश 366247 97275 26357 27.1

सूदरु पक्षिम प्रदेश 358770 68747 22829 33.21

प.का.ए 3180865 730996 213460 29.2
प.व् य.ए 106614 24184 8668 35.84
जम् मा 3287700 755180 222127 29.41



अियवार्षयक प्रगसत र्ववरण (प.का.ए.) बजेट र खचय
वजेटः ु. हरजारमा

प्रदेशको नाम बार्षयक र्वसनयोजन अियवार्षयक र्वसनयोजन अियवार्षयक खचय अियवार्षयक खचय प्रसतशत

प्रदेश १ 529688 171639.29 66972.6 39.02

मिेस प्रदेश 439307 155205.7 42343.6 27.28

वागमती प्रदेश 501800 168935 63201.8 37.41

गण्डकी प्रदेश 438804 154169 45062.6 29.23

लकु्षम्बनी प्रदेश 546249 175225 62458 35.65

कणायली प्रदेश 366247 144296 44648 30.94

सूदरु पक्षिम प्रदेश 358770 129837 43535.1 33.53

प.का.ए 3180865 1099306.99 368221.7 33.5
प.व् य.ए 106614 38678 16983 43.91
जम् मा 3287700 1137985 385205 33.85



र्वत्तीय प्रसतशत (पररयोजना कायायन्त् वयन एकाइ)
दोस्रो तै्रमाससक अवसि

(पररयोजना कायायन्त् वयन एकाइ)
अियवार्षयक अवसि

२० % र्न्त् दा 
कम

ताप् लेजङु, झापा, ओखलढुङ्गा, सनुसरी, महरोत्तरी,
रौतहरट, बारा, पसाय, मकवानपरु, ससन्त्िपुाल्चोक, 
कास् की, वाग्लङु, गलु्मी, ुकुम (पूवय), बााँके, 
सल्यान, जमु्ला, मगु,ु अछाम (१९)

महरोत्तरी, रौतहरट, बारा, मकवानपरु, गोरखा, 
कास्की,  गलु्मी , बााँके, ुकुम (पूवय), जमु्ला 
(10)

२१-३०% संखवुासर्ा, मोरङ, रामेछाप, क्षचतवन, र्िपरु 
गोरखा, लम्जङु, दाङ, बददयया, डोल्पा, दैलेख, 
बाजरुा, डडेल्िरुा (१३)

ताप् लेजङु, ओखलढुङ्गा, झापा, सनुसरी, पसाय, 
रामेछाप, र्िपरु, लम्जङु, बाग्लङु, दाङ, 
बददयया, सल्यान, दैलेख, वाजरुा, डडेल्िरुा, 
अछाम, दाच ुयला (17)

३१-४०% इलाम, ससरहरा, िनषुा, स्याङजा, पाल्पा, सखेुत, 
दाच ुयला, कञ्चनपरु (८)

संखवुासर्ा, मोरङ, सलायहरी, दोलखा, 
ससन्त्िपुाल्चोक, स्याङजा,  पाल्पा, डोल्पा, मगु,ु 
हरमु्ला, (१०)

४१-५०% दोलखा, नवुाकोट, िाददङ, नवलपरासी पूवय, 
ुपन्त्देहरी, कर्पलवस्त,ु प्यठुान,  हरमु्ला, कैलाली (९)

ससरहरा, िनषुा, क्षचतवन, नवलपरासी पूवय, 
ुपन्त्देहरी कर्पलवस्तु , प्यठुान, सखेुत, बझाङ,
कञ्चनपरु, कैलाली (1१)

५०% र्न्त् दा 
बढी

तेह्रथमु, खोटाङ, उदयपरु, सलायहरी, ससन्त्िलुी,
मसु्ताङ, अघायखााँची,  जाजरकोट, बझाङ (९)

खोटाङ, तेह्रथमु, इलाम, उदयपरु, ससन्त्िलुी, 
नवुाकोट, िाददङ, मसु्ताङ, अघायखााँची,  
जाजरकोट (1०)

दोस्रो तै्रमाससक तथा अिय वार्षयक र्वत्तीय प्रगसतको स्तर



 कृर्ष असिकृत ३६ जना, पशु र्वकास असिकृत ७ जना, नायव प्रार्वसिक सहरायक
८१ जना र नायब पशु सेवा प्रार्वसिक २७ जना गरी जम्मा १५१ जना
प्रार्वसिक कमयचारी करारमा र्नाय गररएको।

 बेुजु फर्छ्यौट कायय योजना तयार गररएको। ु ६ करोडको फाइल अक्षन्त्तम
फर्छ्यौटको लासग तयारी अवस्थामा छ। मलेपको कायायलयबाट फाइल ुजु गनय
बााँकी रहेरको अवस्था छ।

 ARMIS (कृर्ष सूचना प्रणाली) को software बारे सबै पररयोजना कायायन्त्वयन
एकाईहरुलाई orientation/training र्ई online reporting काययलाई व्यवक्षस्थत
गररएको ।

 PMAMP बाट स्थार्पत Custom Hiring Centre को आिसुनकीकरणको लासग
Business Development & Management Plan Preparation Training

यस अवसिमा पररयोजना व्यवस्थापन एकाइ बाट सम्पाददत 
र्एका प्रमखु र्क्रयाकलापहरु 



• कृर्ष पूवायिारहरुको Design/Estimate  आिसुनकीकरण गनय PMAMP  मा काययरत 
ईक्षन्त्जसनयरहरुलाई 3-D Modeling Training सम्पन्न र्एको ।

• PIU अन्त्तगयतका Engineer/Sub-Engineer हरुलाई कृर्ष पूवायिार सम्बन्त्िी 
Design/Estimate/Quality Control सम्बन्त्िी र्वस्ततृ तासलम सम्पन्न र्एको

• कृर्ष स्नातक-इन्त्टनय खटाउने प्रयोजनाथय ५ वटा कलेज/र्वश्वर्वद्यालयबाट ४९५
जनालाई ५८ वटै प.का.एहरुमा ईन्त्टनयका ुपमा खटाउने गरी सनणयय र्एको र
माघ मर्हरना बाट इन्त्टनय खटाउने।

• जोन संचालन समन्त्वय ससमसत/ कृषकहरु साँग प्रार्वसिक वातायलाप (केरा बाली -

बददयया, मौरी - जाजरकोट)

यस अवसिमा पररयोजना व्यवस्थापन एकाइ बाट सम्पाददत 
र्एका प्रमखु र्क्रयाकलापहरु 



• पररयोजना कायायन्त्वयन एकाईहरुबाट अनदुान र्वतरण काययक्रम संचालनका लासग 
 लार्राहरी सकु्षचकरण र्एको,
 प्रस्ताव आह्वान, 

 माग सङ्कलन, 

 र्फल्ड रे्ररर्फकेशन, सम्झौताको कायय ८० प्रसतशत सम्पन्न
 केर्हर काययक्रमहरुको र्िुानी र्इरहेरको
 पररयोजना कायायन्त्वयन एकाइहरुबाट धलक/पकेट सञ् चालन सम्बन्त्िी

असर्मखुीकरण गोष् ठी सम्पन्न गररएको।
 क्षजल्ला पररयोजना कायायन्त्वयन समन्त्वय तथा अनगुमन ससमसत र 

सरोकारवालाहरुबाट काययक्रमको प्रर्ाव िेत्रमा संयिु अनगुमनका कायय सम्पन्न 
र्एको ।

यस अवसिमा पररयोजना कायायन्त्वयन एकाइबाट सम्पाददत 
र्एका प्रमखु र्क्रयाकलापहरु 



आ.व. २०७९/८० मा प. का. ए. अन्त्तगयत सकु्षचकृत र्एका कृषक समहुर, सहरकारी 
र सनजी फमयहरुको र्ववरण

समहुर
२४%

सहरकारी
६%

सनजी फमय
७०%

कुल सकु्षचकृत संख्या १२४९३



न्त्यूनतम समथयन मूल्यमा िान खरीदको प्रगसत

क्र.सं. क्षजल्ला हराल सम्म खररद (मे. टन) जम्मा खररद
(मे. टन)

(मोटा) (मध्यम)
१ झापा १९८६ १३३४ ३३२०
२ सनुसरी ६७४२.७ ३६०३ १०३४५.७
३ बारा ४६२४ २६० ४८८४
४ सलायहरी १२ ११ २३
५ रौतहरट ९२४ ९२४
६ पसाय ९४३.९ ९४३.९
७ क्षचतवन १४२ १४२
८ ुपन्त्देहरी ३३३.५ ३३३.५
९ बददयया 658.39 ११.३०८ ६६९.६९७

१४०२३.०९ ७५६२.७०८ २१५८५.७९८



दोस्रो तै्रमाससक तथा अियवार्षयक अवसिमा र्एका मखु्य मखु्य 
उपलक्षव्िहरु

• नौ वटा प.का.ए हरुबाट हराल सम्म सहरकारी माफय त २१५८५.८ मे.ट. न्त्यूनतम समथयन मूल्यमा िान खरीद र्एको ।

• सनु्त्तला/जनुार, र्कवी, स्याउ, केरा आाँप लगायतका बालीहरु स्थानीय बजार र क्षजल्ला बार्हररका बजारहरुमा  ३ अबय 
ुपैंयाको र्वक्री र्एको।

• इलामबाट घ्यू/नौनी, छुपी लगायत दूिको पररकारबाट बनेका खाद्य पदायथय ु ३४ करोडको र्वक्री र्एको

• क्षचतवन, िाददङ, नवुाकोट, मकवानपरु, काभ्र,े नवलपरासी (पूवय) लगायतका क्षजल्लाहरुबाट ु २.५ अबयको तरकारी र्वक्री 
र्एको। 

• उदयपरुबाट ५९ करोड २७ लाख मूल्यको अदवुा बेसार, सनु्त्तला र आल ुक्षजल्ला बार्हरर सनकासी र्एको छ।

• संखवुासर्ाबाट अलैंची ु १ करोड ३० लाख बराबरको कारोबार र्एको छ।

• बददययामा २ करोडको लगानीमा क्षचउरा मील सञ्चालनमा आएको छ।(८५ लाख पररयोजनाको सहरयोग)

• िनषुामा २ करोडको लगानीमा प्राउन माछाको लासग RAS (Running Aqua System) को स्थापना शुु  र्एको छ।
(७५ लाख पररयोजनाको सहरयोग)

 कररब ९०० हेरक्टर अलैची बगानमा झसुसल र्कराको सनयन्त्त्रण र्एको (प्रदेश मन्त्त्रालय र्वराटनगर, कृर्ष ज्ञान केन्त्र
ताप्लेजङु्ग तथा स्थासनय सनकायहरुसंगको समन्त्वयमा)

 मसु्ताङ, जमु्ला र मगुमुा ३०,०००काटुयन ५०% अनदुानमा र्वतरण गररएको।



अिय-वार्षयक अवसिमा जोन सपुरजोन िेत्रबाट सनकासी र्एको मखु्य बाली बस्त ु
(फलफूल, तरकारी, अलैंची, अदवुा/बेसार, दगु्ि उत्पादन, माछा, मास,ु महर)

,

क्र. स. प्रदेश न क्षजल्लाबाट सनकासी लाख ु.
1 प्रदेश न 1 16852.00

2 मिेश प्रदेश 5850.82

3 बाग्मती प्रदेश 83173.95

4 गण्डकी प्रदेश 37914.00

5 लकु्षम्बनी प्रदेश 74882.48

6 कणायली प्रदेश 20192.00

7 सदुरु पक्षिम प्रदेश 2251.73

जम्मा 241116.98



बेुज ुसम्बन्त्िी र्ववरण 

क्र स र्क्रयाकलाप रकम (ु लाखमा)

१ आ.व. ०७७/०७८ सम्मको कुल बेुज ुरकम 49,87
२ अ.द.ुअ.आ. तथा अदालतमा कारवाहरी चसलरहेरको २३,७९
३ हराल स.प.को लासग कावायहरी गनय सर्कने कुल जम्मा २६,०७
४ स.प.को लासग म.ले.प.मा पेश गररएको रकम (२३%) 6,20
५ खचय सनयसमत गरर सं.प. गनय मन्त्त्रालय पेश गररएको 19
६ स.प.को लासग प्रमाण संकलन गरर रहेरको रकम 27



प्रगसत नपगुका प्रमखु कारणहरु

अियवार्षयक र्वसनयोजनको तलुनामा : र्ाररत प्रगसत= ५४.46 र्वत्तीय प्रगसत= ३३.85
वार्षयक र्वसनयोजनको तलुनामा: र्वत्तीय प्रगसत= १२.५१ (गत वषयको यहरी अवसि=१३.८४) 

 प.व्य.ए. मा ईन्त्टनय पररचालनको लासग रकम र्िुानी हरनु बााँकी रहेरको।
 र्वसर्न्न प.का.ए. हरुमा काययक्रम सम्पन्न र्इसकेको तर र्िुानी हरनु बााँकी रहेरको।
 सनवायचन आचारसंर्हरताका कारण र्फल्ड रे्ररर्फकेसन र सम्झौताका काययक्रमहरु गनय र्ढला 

र्एको।
 दि जनशक्षि/नेततृ्व Right man at right place नहरुाँदा कसतपय पररयोजना कायायन्त्वयन एकाइमा 

समयमा सनणयय र्एको छैन, (Lacking of management capacity) अनगुमन गदाय अनरु्व 
गररएको यथाथयता।

 र्वज्ञहरुको काययिेत्र सम्बक्षन्त्ित प्रदेशका सबै क्षजल्लाहरु र्एता पसन केहरी अपवाद बाहेरक सबै 
र्वज्ञ सम्बक्षन्त्ित पररयोजना कायायन्त्वयन एकाइमा सससमत रहेरको।

 सडप टु्यवेलको जडान सम्बन्त्िी सूचना आव्हरान गदाय सनवेदन नपरेको।कसत अनदुान ददने र्ने्न 
काययर्वसि नर्एको।

 प.का.ए.ले प्रस्ताव नगरेका काययक्रमलाई कायायन्त्वयन गनय कदठनाई र्एको। जस्तै: सोलखुमु्बमुा 
प्रशोिन उद्योग, ८ क्षजल्लामा सडप टु्यबवेल । यस्तै अवस्था स्थानीय तहरबाट आएको: पकेट 
काययक्रम बाहेरक अगायसनक प्रोत्साहरन अनदुान टोखा न.पा.बाट काययर्वसि माग र्एको।



जोन/सपुरजोन अन्त्तरगतका वाली वस्तकुा मखु्य Gaps (कमी-कमजोरी)

वाली/वस्तु समस्या मौजदुा अवस्था सझुाव
िेत्रफल न्त्यून कफी जोनको िेत्रफल १०० हेर र्न्त्दा कम, 

सपुरजोनको िेत्रफल ३०० हेर. र्न्त्दा कम
कफीको जोन सपुरजोनको िेत्रफल
र्वस्तारको काययक्रम वा जोन खारेज गनेजोन

चैते िान रासायसनक मल,
उन्नत बीउ,
ससाँचाइको अर्ाव, 
न्त्यून मूल्य

प्रयाप्त मलको अर्ाव, बीउ उत्पादन र र्वतरण 
प्रणाली कमजोर र्एको, ससाँचाइमा न्त्यून लगानी
समथयन मूल्य नर्एको

मल बीउ र ससाँचाइमा प्रयाप्त बजेट र्वसनयोजन 
हरनु ुपदयछ

मकै र्हराँउदे/बसन्त्ते
मकैको िेत्र
र्वस्तार

र्हरउदे तथा बसन्त्ते ससजनमा मकै उत्पादनको
लासग प्रयाप्त ससाँचाइ नर्एको अवस्था

सखु्खा सहरने जातहरुको र्वकास हरनुु पने

केरा र्वक्री समस्या र्ारतीय केरा आयातका कारण बजार पाउन 
चनुौसतपूणय रहेरको । गणुस्तररय केरा क्षज-९ 
पाके पसछ पसन हरररयो नै हरनुे तर 
उपर्ोिाले पाँहेरलो रङ्गको केरा मन पराउने

पोष्ट हरारे्ष्ट प्रर्वसि तथा बजारीकरणमा स्पष्ट
रणनीसत तय गनुय पदयछ, Banana ripening

chamber मा लगानी

मौरी नश्ल सिुार
चरन िेत्र

Apis mellifera ligustica sub species को मौरी
२ दशक र्न्त्दा परुानो, खासै सिुारको काम
नर्एको ।मौरी चरन िेत्रको हरकमा बैशाख
देखी असोज सम्म अर्ाव ।

Bee flora plantation र खेती गने काययको
कमी ।
नश्ल सिुार सम्बन्त्िी अनसुन्त्िान काययले
Priority नपाएको ।

न्त्यूनतम
समथयन
मूल्य

लक्ष्य अनसुारको
िान खरीद नहरनुु

र्ढलो गरी समथयन मूल्य तोर्कने,
सहरकारीहरुको खरीद गरी राख्न पूाँजी कम
हरनुे, र्ण्डारण िमता कमजोर

खरीदका लासग बीउ पूाँजी (Seed money) को
व्यवस्था हरनु ु पने, पूवायिार र्वकासमा लगानी,
खरीद गरेको पररमाण र्वक्री नर्एमा पूरक
अनदुानको व्यवस्था हरनु ु पने

बङ्गुर महरामारी बङ्गुर फामय सञ्चालक र व्यावसायी पूणयु पमा
र्वस्थार्पत हरनुे अवस्था, मासु र पाठापाठी
र्वक्री नर्एको अवस्था

महरामारीको रोकथाम, राहरतको व्यवस्था र
वैकक्षल्पक व्यवसाय आवश्यक देक्षखएको



अन्त्तर तहर समन्त्वय र सहरकायय:
 र्वसर्न्त् न सम्र्ाग अलग अलग सनकायबाट सञ् चालन,

 समन्त्वय र सहरकायय हरनु नसक्दा सम्र्ागहरुबीचको अन्त्तरसम्वन्त्ि स्थार्पत हरनु नसकेको,
 धलक र पकेट र्वकास काययक्रमहरुको सञ् चालन अवस्था, बजेट खचय, बाली वस्तु उत्पादन तथा िेत्रफल

सम्वन्त्िी र्ववरण प्राप् त हरनु नसक्दा समर योजना तजुयमा एवं लक्ष्य प्राक्षप् तमा असर पगेुको।

अन्त्तर मन्त्त्रालय समन्त्वय:

 वन, ससाँचाइ र उद्योग मन्त्त्रालयलाई बजेट उपलधि गराईएको बजेटको प्रर्ावकाररता न्त्यून रहेरको।
 उद्योग मन्त्त्रालय सम्वन्त्िी काययक्रमको कुनै पसन प्रगसत हरनु नसकेको।
 आ.व. २०७७/७८ देक्षख पररयोजनाको अन्त्य मन्त्त्रालयसाँग सम्बक्षन्त्ित काययक्रम र्क्रयाकलापको लासग बजेट

र्वसनयोजन नर्एको।
 यो पररयोजना कृर्ष तथा पशपुन्त्छी र्वकास मन्त्त्रालयको मात्र प्राथसमकतामा रहेरको तर अन्त्य मन्त्त्रालयबाट

अपनत्व रहरण हरनु नसकेको देक्षखन्त्छ।

पररयोजनासंग सम्बक्षन्त्ित समर समस्या एवं चनुौसतहरु



अनदुान दर:

 र्वसर्न्त् न सनकायबाट सञ् चासलत कृर्ष र्वकास काययक्रममा अनदुान दरमा
सर्न्त् नता।

 पूवायिार सनमायण एवं ठुला मेक्षशनरी उपकरणमा साना र्कसान, समूहर र सहरकारीबाट
लागत साझेदारी गनय कदठन।

जनशक्षि व्यवस्थापन:

 पररयोजना दस्तावेजले प्रिेपण गरे अनुु प जनशक्षि पूसतय हरनु नसकेको।
 सपुरजोनमा वैज्ञासनक र खाद्य अनसुन्त्िान असिकृत रहरने प्राविान रहेरतापसन जनशक्षि

व्यवस्थापन हरनु नसकेको।
 यस पररयोजनामा खटाइने कमयचारीको दरबन्त्दी पलुमा रहेरको र पलु दरबन्त्दीको लोक

सेवा आयोगबाट र्वज्ञापन नहरनुे समस्या।

क्रमश…



बजेट तथा स्रोत सािन:

 १० वषय अवसिको लासग ु. १ खवय ३० अवय बजेट प्रिेपण गररएको र सो का
आिारमा आ.व. २०७८/७९ सम्ममा ु. ५८ अवय १४ करोड ५५ लाख ७४ हरजार
र्वसनयोजन हरनुपुनेमा ु. ३९ अवय ४४करोड ३६ लाख मात्र र्वसनयोजन र्एको।

 पकेट र धलक काययक्रमका लासग सशतय र्वत्तीय हरस्तान्त्तरणमाफय त स्थानीय तहर र प्रदेशमा
बजेट पठाइएको तर धलक र पकेट र्वकास काययक्रमको सनयसमत प्रसतवेदन गने
प्रणाली र्वकास हरनु नसकेको।

 कायायलय र्वन एवं सवारी सािनको अपयायप् तता।

नीसतगत/कानूनी व्यवस्था:
 सहरकारी/सामरु्हरक खेती, करार खेती, कबसुलयती खेती (Lease hold Farming) र

चक्लाबन्त्दी सम्वन्त्िी आवश्यककानूनहरुको अर्ाव।
 अगायसनक उत्पादनमा प्रोत्साहरन अनदुान काययर्वसिको अर्ाव

क्रमश…



काययक्रमगत समस्या:
 सम्र्ाधयता, नीसतगत/कानूनी आिार, सञ् चालन मोडासलटी एवं ददगोपना जस्ता र्वषयहरुमा पयायप् त

अध्ययन तथा र्वश् लेषण सबना नै पररयोजनाको सुु वषय देक्षख नै पूवायिार र्वकास र्वशेषगरी शीत
र्ण्डारमा ठुलो पररमाणमा बजेट र्वसनयोजन गररएको।

 यी र्क्रयाकलाप सञ् चालनमा नीसतगत/ कानूनी र प्रर्क्रयागत जर्टलता उत्पन्त् न र्ई हरालसम्म
सम्पन्त् न हरनु नसकी पररयोजनाको समस्याको ुपमा र्वद्यमान रहेरको।पररयोजनाका
सफलतालाई पसन कोल्ड स्टोरेज र मोबाइल भ्यानको समस्याले ओझेलमा पारेको।

स्थार्यत्व सम्बन्त्िी समस्या:
 पररयोजनाको हरालसम्म मध्यावसि ससमिा हरनु नसकेको तर प्रत्येक वषय पनुरावलोकन

काययदल/ससमसत/सघन अनगुमन ससमसतहरु गठन र्ई पररयोजना पनु:संरचनाको लासग सझुावहरु
प्राप् त हरनेु गरेको,

 पररयोजना अन्त्तगयतको पकेट र धलक र्वसर्न्त् न समयमा अलग अलग संयन्त्त्र (संघ, प्रदेश र
स्थानीय तहर) बाट सञ् चालन हरुाँदा सनरन्त्तरता, समन्त्वय र स्तरोन्त् नतीमा समस्या देक्षखएको।

 पनु:संरचनाको क्रममा पररयोजना कायायन्त्वयन एकाइ एवं प्रार्वसिक जनशक्षि कटौती
र्एकोले प्रर्ावकारी सेवा प्रवाहरमा कदठनाई र्एको।

क्रमश…



र्वर्वि समस्याहरु
• बजेट बिधय अनसुार न्त्यनुतम समथयन मूल्य र बजार मूल्यको फरक रकम कृषकलाई 

उपलधि गराउने सम्बन्त्िमा काययर्वसि संशोिन हरनु ुपने।
• चैते िानको न्त्यूनतम समथयन मूल्य तोर्कन ुपने माग आएको।
• अलैंचीको समथयन मूल्यको लासग कृषकहरुबाट माग आएको
• अदवुाको बीउको स्रोत केन्त्र नहरुाँदा गणुस्तरीय बीउको अर्ाव र बीउको मूल्य अत्यसिक र्एको
• तरकारी र केराले र्ारतीय मूल्यसाँग प्रसतस्पिाय गनय नसकेको
• सवारी सािन नहरुाँदा काम गनय कदठनाई (दैलेख, वाजरुा)
• परुाना क्षजणय सवारी सािन (३५ वषय देक्षखका सवारी सािन उदयपरु, तेह्रथमु, रामेछाप, महरोत्तरी, 

लमजङु, गोरखा, वागलङु, सखेुत, सल्यान, कैलाली, बझाङ, अछाम, पररयोजना समन्त्वय एकाइ) ममयत 
गने रकम कम हरुाँदा ममयत गनय नसर्कएको



र्वर्वि समस्याहरु
• काययक्रम तथा कायायलय संचालन खचय ( ईन्त्िन, सवारी सािन ममयत, अनगुमन मूल्याङ्कन खचय, 

आदद) मा धयापक कटौती ।
• िेरै क्षजल्लाहरुबाट बाली र्वशेषको जोन सञ्चालनको लासग माग र्इ आएको छ।
• केहरी क्षशषयकहरुमा रकमान्त्तर हरनु सनतान्त्त आवश्यक देक्षखएको छ जस्तै सेवा करार र्नायमा 

काययक्रम नर्एको, माग र्ए अनसुारको बजेट र्वसनयोजन नर्एको क्षशषयकमा रकमान्त्तर 
आवश्यक छ।

• यो वषय ६२% र्वद्याथीहरु मात्र कृर्ष इन्त्टनयको ुपमा पररचासलत हरुाँदै छन।सबै र्वद्याथी समेट्न 
समस्या देक्षखएको छ।

• बङ्गुरमा Swine fever/flue को महरामारीले व्यावसाय िरापमा परेको, िेरै लगानी डबेुको, खोरहरु 
ररत्तो हरनेु समस्या देक्षखएका छन।



पररयोजना कायायन्त्वयन एकाइलाई सझुाव ददइएको सम्बन्त्िमा
• र्वत्तीय खचय हरनु नसक्ने काययक्रमहरुको बजेट अभ्यपयण गने
• करारमा र्नाय र्एका नयााँ जनशक्षिलाई स्पष्ट कायय र्ववरण तथा तासलम ददएर पररचालन गने
• आ.व. २०८०/०८१ को लासग काययक्रम तजुयमाको खाका तयार गदाय नवप्रवतयन सम्बन्त्िी 

काययक्रमलाई प्राथसमकतामा राखी तयार गने र छलफलका लासग पररयोजना व्यवस्थापन 
एकाइलाई पठाउने,

• बेुज ुफर्छ्यौटको कायय योजना सर्हरतको प्रगसत पठाउने
• र्वज्ञ पररचालन सम्बन्त्िमा 
• प्रदेश र स्थानीय तहरसाँगको समन्त्वय र सहरकायय
• कृषकहरुको प्रार्वसिक िमता असर्वरृ्िका काययक्रम सञ्चालन गने, कृर्ष प्रसारका प्रर्ावकारी 

तरीका/र्वसि/पिसत/ICT प्रयोग गने
• पररयोजना कायायन्त्वयन एकाइहरु सबचको अन्त्तरसम्वाद र समन्त्वयबाट अनरु्व आदान प्रदान गने
• सफल काययक्रमहरुको प्रचार प्रसार, प्रकाशन, डकुमेण्िी तयारी र मेसडयाको प्रयोग गने
• प्रदेश समन्त्वय एकाइले र्वत्तीय प्रगसत कम हरााँससल गने प.का.ए.हरुलाई सहरजीकरण गने



कोल्ड स्टोरेज सनमायण सम्बन्त्िी समस्या
• ११ कोल्ड स्टोरेज  सनमायण संझौता (आ.व.२०७५/०७६)

• ६ कोल्ड स्टोरेजले पेश्की र्फताय ।
• ४ कोल्ड स्टोरेजलाई काम नगनय सनदेशन गरेको तर पेश्की र्फताय नगरी काम गरेको। चार 

वटा मध् ये तलका दईु वटाले मदु्दा दायर गरेको ।
 कैलाश कोल्ड स्टोरेज, बााँकेले करार संझौता यथावत पररपालना गरर पाउाँ र्नी क्षजल्ला 

अदालत, लसलतपरुमा मदु्दा दायर गरेको र क्षजल्ला अदालत, लसलतपरुले कैलाश कोल्ड 
स्टोरेज, बााँकेको पिमा फैसला गरेकोमा पररयोजना धयवस्थापन एकाईले उच्च अदालत, 

लसलतपरुमा पनुरावेदन गरेको।
 Green Forestry And Agriculture Research P. Ltd. िनषुाले करार संझौता यथावत 

पररपालना गरर पाउाँ र्नी क्षजल्ला अदालत, लसलतपरुमा मदु्दा दायर गरेको र २०७९/०
७/२१ मा पररयोजना व् यवस् थापन एकाइले सरकारी वकील कायायलय, लसलतपरु माफय त 
प्रसतउत्तर दताय गरेको ।



क्रमश..
• नवुाकोट क्षशत र्ण्डारले काम सम्पन्न गरी र्िुानी लगेको, र्िुानी पेश्की रकम नकटाएकोले ु. 

५५ लाख ९० हरजार बढी र्िुानी र्एको तर काठमाण्डौ क्षजल्ला अदालतमा अक्षन्त्तम र्कस्ता 
र्िुानी नपाएको र्नी मदु्दा दायर गरेको र मदु्दा र्वचारािीन अवस्थामा रहेरको।

Well equipped मोबाइल भ्यान सम्बन्त्िी समस्या
• र्वशेष अदालतबाट ३ मर्हरना सर्त्र भ्यान सञ्चालन गरी ३ मर्हरनासम्मको परीिण 

प्रसतवेदन माससक ुपमा उपलधि गराउने र्नी सनणयय र्एको।
• यस पररयोजनामा दि जनशक्षि नर्एको।
• अ.द.ुअ.आ. बाट सवोच्च अदालतमा पनुरावेदन र्एको।
• कृर्ष तथा पशपुन्त्छी र्वकास मन्त्त्रालयलाई सहरजीकरण तथा आवश्यक सनदेशनका 

लासग समसत २०७९/०८/२८ गते अनरुोि गरेको।



सम्पाददत काययक्रमका केहरी झलकहरु 
पररयोजना व्यवस्थापन एकाइ

१ कृर्ष तथा पशपुन्त्छी र्वकास मन्त्त्रालयको ADS प्रसतवदेन तयारीको 
ससलससलमा अनगुमन

२ पररयोजना व्यवस्थापन एकाइको  
• तासलम 
• प्रार्वसिक वातायलाप
• करार सेवामा नयााँ र्नाय र्एका असिकृतको लासग असर्मखुीकरण
• अनगुमन



ADS साँग सम्बक्षन्त्ित बालीवस्तकुो जोन सपुरजोनको अनगुमन तथा अन्त्तरर्क्रया मोरङ
(भ्रमण टोलीको संयोजक सहरसक्षचव श्रीमान डा. राजेन्त्र समश्र)



कृर्ष पूवायिार र्वकास तथा कृर्ष यान्त्त्रीकरण सम्बन्त्िी इक्षन्त्जसनयर र 
कस्टम हरायररङ सञ्चालक/व्यवस्थापकका लासग तासलम



इक्षन्त्जसनयरहरुसाँग पूवायिार र्वकास तथा सडजाइन सम्बन्त्िी अन्त्तर्क्रय या गोष्ठी



पररयोजना व्यवस्थापन एकाइबाट इलाम, पााँचथर/ताप्लेजङुको र्फल्ड अनगुमन 

पााँचथरमा ३५ मेट िमताको रक्षस्टक स्टोरको अवलोकन  

इलाम सन्त्दकपरुमा १० हेर िेत्रफलमा र्कर्व खेतीको स्थलगत भ्रमण, र्कवी र्ण्डारण कुलबट 



बददययामा केरामा धलास्ट रोगको पर्हरचान र रोकथामको लासग Adoptive 

research को अवलोकन –प.व्य.ए.

रोग व्यवस्थापनका 
लासग र्वसर्न्न ५ 
प्रकारका ढुससनासक 
र्वषाददको प्रर्ावकारीता 
परीिण अनसुन्त्िान
गदाय प्रोपाकोनाजोल 
प्रर्ावकारी देक्षखएको र 
ससफाररस गररएको छ



िानको MSP कायायन्त्वयनको अवस्था बारे सहरकारीहरुको अनगुमन- बददयया 

नयााँ करार सेवाका असिकृतहरुलाई असर्मखुीकरण (४४ जना असिकृत PMAMP मा आवि)



पररयोजना कायायन्त्वयन एकाइहरुबाट 
सम्पाददत काययक्रमहरुको झलक



कररब १०० हेरक्टर िेत्रफलमा व्यवसार्यक र्हरउाँदे तरकारी खेसत सबस्तार गररएको, सनुसरी

प्रदेश १



िनकुटा If]qaf6 afx\o ahf/dfलैजान तयारी अवस्थाको तरकारी .

प्रदेश १



मिेश प्रदेश

िानको क्रप 
कटीङ



मिेश प्रदेश



आलु जोनः चक्लावन्त्दीमा उन्नत बीउको
िेत्रर्वस्तार काययक्रम दोलखा

वागमती प्रदेश



चक्लाबन्त्दी र बीउ र्वतरण काययक्रम रामेछाप

वागमती प्रदेश



मेसडयाको नजर



कृर्ष यान्त्त्रीकरण क्षचतवन

मल छने मेक्षशनबाट मल छदै ट्याक्टरमा जडान गररएको पावर ह्यारो

धानमा यान्त्रीकरण

2.5 min rice mechanization in chitwan.MOV


गण्डकी प्रदेश (स्याङ्गजा)
स्थलगत तासलम कोल्ड स्टोरमा सनु्त्तला र्ण्डारण 



गण्डकी प्रदेश (मसु्ताङ)

कोल्डुममा कासतयक मर्हरनामा राखेर चैत्र 
सम्ममा सबर्क्र र्वतरण 

 क्षचम्ले अचायडय, जोमसोम: ५ टन स्याउ राखी (िमता १० 
टन प्रसत र्कलो ु.१८० देक्षख ु.२०० सम्म जोमसोममा 
सबर्क्र

 िमाङ कृषक समहुर, माफाय: ६ टन स्याउ राखी (िमता १७ 
टन)  प्रसत र्कलो ु. १३५ मा जोमसोममा सबक्री

 र्हरमालय एरो फामय, कागवेनी: २.५ टन राखी (िमता १० 
टन)  प्रसत र्कलो ु. २५० देक्षख ३५० सम्म काठमाण्डौमा 
सबक्री (प्रति टन रु. ७५ हजार देखि २.५ लाि सम्म 
नाफा 



प्याकेक्षजङ तथा िसत 
न्त्यूनीकरण काययक्रम अन्त्तगयत 
२० केजी िमताको ६००० 

गोटा काटुयन प.का.ए. 
मसु्ताङ्गबाट र्वतरण गररएको

गण्डकी 
प्रदेश

नवलपरासी (पूवय) कागती कासलमाटी बजारमा पठाउाँदै



२५  %  सम्म माछाको उत्पादकत्व बरृ्ि 
र्एको तथा पर्हरले र्न्त्दा ९० प्रसतशत 
माछाको मतृ्यू कम र्एको

३०  %  दानाको नोक्सान घटेको

लकु्षम्बनी प्रदेश (ुपन्त्देहरी)



चक्लाबन्त्दी काययक्रम सन्त्चालन हरनु ुपर्हरले र अर्हरलेको अवस्था,
प्रसगसतक्षशल कृषक समहुर, िकुोट-७, गलु्मी

लकु्षम्बनी प्रदेश



लकु्षम्बनी प्रदेश

कर्पलवस्त ुबेलरको प्रयोग बााँके क्रप कटीङ

ुकुम पूवय व्यावसार्यक तरकारी खेती ुपन्त्देहरी प्रर्वसि प्रदशयन



माछा पोखरी क्षेर विस्तार 
काययक्रम सञ्चालन ह ुँदै बढैयाताल 
गा पा ५ बर्दयया

लकु्षम्बनी प्रदेश



सनु्त्तलाजात फलफुल बगैंचा व्यवस्थापन काययक्रम जाजरकोट

स्थलगत तासलम

कणायली प्रदेश
िमता र्वकास जाजरकोट



कणायली प्रदेश आसथयक मासमला तथा योजना मन्त्त्री मा. कृष्णा आचायय ज्यू 
तथा कणायली प्रदेश सबमा ससमसत कायायलयका प्रमखुको उपक्षस्थतीमा
सबमा पहरुाँच सबस्तारका लासग सरोकारवालाहरु साँग अन्त्तरर्क्रया गोष्ठी

कणायली
प्रदेश

जाजरकोट

जमु् ला र मगु ुमा 
प्याकेक्षजङको
लासग काटुयन 
र्वतरण



मेसडया/पत्र-पसत्रकामा पररयोजनाको गसतर्वसि 
उपलधि र्एमा Video clips सर्हरत बझाङ

सदूुरपक्षिम प्रदेश



चक्लाबक्षन्त्दमा िेत्र र्वस्तार , डडेलिरुा 

िेत्र र्वस्तार , बझाङ्ग 

मेक्षशनिारा िान रोपाई प्रदशयन 
कञ्चनपरु

सदूुरपक्षिम  प्रदेश



धलक िेत्रमा तरकारी खेती 
कृर्ष ज्ञान केन्त्र कैलाली




