
 

प्रदेश सरकार 

प्रदेश नं. ५ 

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालय 

बुटवल, नेपाल 

 

आ. व. २०७५/०७६ बाट संचालनिा आएका स्िाटट कृषि गाउँहरुको षवस्ततृ षववरण 

मस.नं. जिल्ला स्वीकृत स्िाटट कृषि गाउँको ठेगाना छनौट भएको बाली 
तथा पशुपन्त्छीको नाि 

कैफियत 

१ अर्घाखघाँची 
मघलघरघनी गघ.पघ. ७, बघमरुक, हंसपुर 

तरकघरी खेती र 
बघख्रघपघलन 

  

पघणिनी गघ.पघ. ६, धघततवघङ 
तरकघरी खेती र 
भैंसीपघलन 

  

२ गुल्मी 

सत्यवती. गघ.पघ. ३, ठूलोलुम्पेक वघख्रघपघलन   

रेसुङगघ न.पघ. ११,  रघङ्गबघस वघख्रघपघलन   

इस्मघ गघꓸपघ. २, छल्ल्ि 
वघख्रघपघलन र 
मघछघपघलन 

  

धूकोट गघ.पघ. ६, ककमुखका , कमेरेपघनी, लघहघरघ, 
बेलटघरी 

बघख्रघपघलन र तरकघरी 
खेती 

  

३ पघल्पघ 

रघमपुर नꓸपघ. १०, हेकलघङ धघन, तरकघरी, मकै खेती   

रम्भघ गघꓸपघ. १, हुगी धघन, मकै, तरकघरी खेती   

तघनसेन न.पघ. १४, अगाली धघन, मकै, खेती र 

बघख्रघपघलन 
  

ततनघउ गघ. पघ. २, झ्यघङ्लघ, िोभघन 
धघन, तरकघरी, बसन्त े

मकै खेती 
  



४ कपपलवस्तु 

वघिगंगघ न.पघ. ९, भलवघड/ल्िनुवघ, ब्रिहघ मकै र धघन खेती   

मघयघिेवी ७ ꓹहरनघमपुर/लघलपुर बनकससहघ गघई र भैँसीपघलन   

महघरघिगंि न.पघ. १०, हिौनघ तरकघरी र धघन खेती   

यशोधरघ गघ.पघ. ७, सुन्तनवघपुर 
धघन खेती र गघइभैँसी 
पघलन  

  

सशवरघि न.पघ. १, उमरी तरकघरी खेती र 

बघख्रघपघलन 
  

पवियनगर गघ.पघ. ५, मौिघि कटुवघ मघछघपघलन   

५ रुपन्िेही 

िेविह न.पघ. ९, र्ोडघहघ बुद्धनगरमघ अगघातनक  अगघातनक तरकघरी खेती   

अमसततयघ गघंउपघसलकघ ५, तरैनी धघन र तघरकघरी खेती   

ततलोत्तमघ ६, पौनी वघख्रघपघलन   

सैनघमैनघ न.पघ. ३, गंगघनगर र पूपवा गगघनगर टोल कुखुरघपघलन   

ततलोत्तमघ १४, मंगलघपुर तरकघरी खेती   

ससयघरी गघ.पघ.१ र ३ भगिरीꓹ ससतघपुर र लक्ष्मीपुर गघईपघलन   

मचघावघरी गघ.पघ. १, हररनगघडे धघन र तरकघरी खेती   

मचघावघरी गघ.पघ. ६, बगौली धघन र तरकघरी खेती   

सैनघमैनघ न.पघ. ११, सघलझन्डी गघईपघलन   

लुल्म्वनी सघाँस्कृततक न.पघ. ९, सुनबर्घा धघन र तरकघरी खेती   

६ नवलपरघसी 
बिार्घट न.पघ. १३, धनेहवघ धघन र तोरी खेती   

प्रतघपपुर गघ.पघ. ८, पपपरपघटी कुखुरघपघलन   



सरवघल गघ.पघ. २, मगरमुठघ पटखौली अत्रहरी वघख्रघपघलन   

रघमग्रघम न .पघ. १५, शुक्रौसल धघन र तरकघरी खेती   

७ प्यूठघन 

सरुमघरघनी गघ .पघ १, ओङलतेन 
तरकघरी, िलहन र 
तेलहन खेती 

  

प्यू.न.पघ. ९, मरन्ठघनघ, बुढघिेवी तरकघरी र सुन्तलघिघत 

खेती 
  

८ िघङ्ग 

गढवघ गघ.पघ.२, रु्स्रघ तरकघरी खेती र 

बघख्रघपघलन 
  

लमही न.पघ.९, हिावघ कघगतत खेती र 

बघख्रघपघलन 
  

वंगलघचुली गघꓸपघ ६, ररभघनटोल तरकघरी र कघगतत खतेी   

र्ोरघही उमनपघ-८ र १०, स्यघनीगघाँउ-धोवर्घट पोखरी 
क्षेत्र 

तरकघरी र वसन्ते मकै 
खेती 

  

तुलसीपुर उमनपघ-१४, लुहघडवरघ-मटेरघ तरकघरी र वसन्ते मकै 

खेती 
  

शघल्न्तनगर न.पघ. ७, वुढघडघवर-िपुवचौर 
तरकघरी र वसन्ते मकै 

खेती 
  

९ रोल्पघ 
सुतनल स्मतृी गघꓸपघ १र२ र्ोडघगघऊꓹ खुंग्री 

मसलघवघली खेती र 

मौरीपघलन 
  

गाँगघदिप गघ.पघ. २ र ३, ल्िनघवघङ् आलु र तरकघरी खेती   

१० पूवी रुकुम 

भुमे गघꓸपघ १, लुकुम 
भेडघ पघलन र आलु 
खेती 

  

ससस्ने गघꓸपघ ७ र ८, स्यघलघपघखघ, सभमखोलघ, 
लथघकोट 

सुन्तलघिघत र अलैँची 
खेती 

  

११ बघाँके 

रघल्प्त सोनघरी गघꓸपघ. ७, फते्तपुर (सररा) तरकघरी र मंुग खेती   

कोहलपुर १३, खडकवघर (रघनीर्घटटोल) तरकघरी र बसन्ते मकै 

खेती 
  

डुडुवघ गघ.पघ. ३, xnan8f]nL र xNsf/fk'?jf  
भैससपघलन र मघस 
खेती 

  



नेपघलगन्ि उप म.न.पघ. १२, वेलघसपुर र मुल्ततपुर 
करमेहनघ 

तरकघरी र बसन्ते मकै 

खेती 
  

वैिनघथ गघꓸपघ. ४, ततलकपुर-नउलघपुर 
तरकघरी र 
बसन्ते मकै खेती 

  

खिुरघ गघꓸपघ. २, ससतघपुर 
तरकघरी र बसन्ते मकै 

खेती 
  

१२ बदिायघ 

वडैयघतघल गघꓸपघ. ७, वकोदटयघ िघङ्पुर आलु र तरकघरी खेती   

गुलररयघ नꓸपघ. ४, तुल्ल्सपूर 
तरकघरी र बसन्ते मकै 

खेती 
  

मधुवन न.पघ. ०८, सशवनगर 
पशुपघलन ( गघइ तथघ 
भैसी) 

  

रघिघपुर नꓸपघꓸ ५ꓹ मुणखयघियपुर तोरी र चैते धघन खेती   

 


