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कृषष तथा बमूभ व्मवस्था भन्त्रारमको ऩाॉच वषॉम उऩरब्धी षववयण 

१. ऩषृ्ठबभुी् “सभदृ्ध रमु्बफनी, आत्भमनबभय प्रदेश” फनाउन े उद्दशे्म प्राप्तीका रामग कृषष तथा बमूभ ब्मवस्था 
भन्त्रारमरे प्रदेश मबरका स्रोत साधन, जनशम्ि, बौगोमरक तथा जरवाम ुअनकुुरताको अमधतभ उऩमोग 
गदै कृषष, ऩशऩुारन, भत्स्म, बमूभ ऺेरको वैऻामनक व्मवस्थाऩन, षवकास तथा प्रवद्धभन भहत्वऩूणभ कामभ 
सबऩादन गदै आएको छ। मस प्रदेशको कुर गाहभस्थ उत्ऩादनभा मोगदान कृषष तथा ऩशऩुन्त्छी ऺेररे 
करयफ एक मतहाई षहस्साको यहेको छ। कृषष ऺेरभा प्रचयु सबबावना बएको मस प्रदेशभा तयाई य मबरी 
भधेस सषहत एक मतहाइ खेतीमोग्म बमूभ यहेको अवस्थाभा उऩरब्ध बमूभको वैऻामनक ढॊगरे सभमु्चत प्रमोग 
गयी कृषष य कृषष उद्योगको षवकास गनुभऩने आवश्मकता छ। प्रदेशको प्रथभ आवमधक मोजनाको 
अन्त्त्मसबभभा कृषष उत्ऩादनका ऺेरभा आत्भमनबभय फनाई मनमाभतभूरक अवस्थाभा ऩरु् माउने सोच अनपु ऩ नै 
मस ऺेरराई षवशेष प्राथमभकताभा याम्खएको छ।  

रमु्बफनी प्रदेशभा नवरऩयासी (फदभघाट ससु्ता ऩम्िभ), प ऩन्त्देही, कषऩरवस्त,ु ऩाल्ऩा, अघाभखाॉची, गलु्भी, रुकुभ 
(ऩूवॉ बाग), योल्ऩा, प्मूठान, दाङ्ग, फाॉके य फर्दभमा गयी १२ म्जल्रा भध्मे उच्च ऩहाड १ म्जल्रा,  ऩहाडभा ५ 
म्जल्रा य तयाईभा ६ म्जल्रा यहेका छन ्बन ेकूर १०९ वटा स्थानीम तहहप  यहेका छन।् मस प्रदेशको 
३.१ प्रमतशत बबूाग उच्च षहभार, ९ .१ प्रमतशत उच्च ऩहाड,  ३२.२ प्रमतशत भध्मभ ऩहाड  २७.९ प्रमतशत 
म्शवामरक य २७.६ प्रमतशत तयाई ऺेर यहेको छ। रमु्बफनी प्रदेशका १२ म्जल्राहप भा कूर 
१९,६९,७७६ हेक्टय ऺेरपर जमभन छ बन ेखेती मोग्म जग्गाको ऺेरपर ६,९७,३३१ हेक्टय यहेकोभा 
५,३९,४४३ हेक्टय ऺेरपरभा भार खेती गरयएको छ। उऩरब्ध श्रभ य सीऩको ऩहुॉच षवस्ताय गयी 
योजगाय मसजभना गदै कृषषजन्त्म उत्ऩादन तथा उऩरब्धताभा आत्भमनबभय फन्नका रामग कृषषको 
व्मावसाषमकयण, आधमुनकीकयण एवॊ षवषवधीकयणको भाध्मभफाट रक्ष्म हामसर गनभ कृषष षवकास 
कामभक्रभहप को ठूरो बमूभका यहदै आएको छ। 

२. दीघभकारीन सोच 

प्रदेशको सभग्र कृषष ऺेरको षवकास तथा ब-ूउऩमोग नीमतराई आत्भसात गदै कृषष एवॊ ऩशऩुन्त्छीजन्त्म 
उत्ऩादन/उत्ऩादकत्वको र्दगो वृषद्ध, माम्न्त्रकीकयण, व्मावसाषमकीकयण, फजायीकयण, षवषवमधकयण य 
आधमुनकीकयणका भाध्मभफाट तरुनात्भक राब य प्रमतस्ऩधाभत्भक अवस्थाको सजृना गयी मस ऺेरको 
रुऩान्त्तयण गदै खाद्य तथा ऩोषण सयुऺाको समुनम्ितता य योजगायीको अवसय सजृना गने। 

३. उद्दशे्म 

 कृषष उत्ऩादन, उद्यभ प्रवद्धभनका रामग प्रषवमध य प्राषवमधक सेवाको व्मवसाषमक ऺभताभा षवकास य 
सेवा प्रवाहभा षवस्ताय गयी प्रदेशको र्दगो य सभताभूरक आमथभक साभाम्जक रुऩान्त्तयणभा मोगदान 
ऩरु् माउने । 
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 कृषष ऺेरभा गणुस्तयीम उत्ऩादन साभाग्री य आधमुनक प्रषवमधको प्रमोग गदै प्रमतष्ऩधाभत्भक ऺभता 
हामसर गयी उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व अमबवृषद्ध गनुभका साथै कृषषजन्त्म उद्योगराई प्रवर्द्भन गने। 

 ऩशऩुन्त्छी तथा भत्स्मऩारनभा प्रषवमधको प्रमोगराई प्रोत्साहन गदै व्मवसाषमक, प्रमतस्ऩधॉ एवॊ स्वच्छ, 

स्वस्थ ऩशऩुन्त्छी उत्ऩादनको समुनम्ितता एवॊ ऩशऩुन्त्छीजन्त्म उत्ऩादनभा आत्भमनबभयता हामसर गयी मस 
ऺेरराई आम आजभनका साथै योजगायीको भाध्मभका रुऩभा षवकास गने। 

 बमूभको वैऻामनक व्मवस्थाऩन, वगॉकयण य सभमु्चत उऩमोग, सॊयऺण य र्दगो व्मवस्थाऩन गयी 
चक्राफन्त्दी भापभ त व्मवसाषमक कृषष उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृषद्धभा टेवा ऩयु ् माउन।े 

४. यणनीमत 

 कृषष उऩजको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वृषद्ध गयी खाद्य सयुऺा य प्रमतस्ऩधाभत्भक ऺभता षवकास गने। 

 कृषष ऺेरराई रैषङ्गक भैरी य सभावेशीकयणका साथै आधमुनकीकयण,व्मवसामीकयण य 
औद्योमगकीकयण गयी योजगायी य आम वृषद्ध गने। 

 बमूभको खण्डीकयण योकी कृषष बमूभको सॊयऺण गने। 

 कृषष प्रषवमध प्रसाय प्रणारीराई सफर य प्रबावकायी फनाउन कृषष अनसुन्त्धान य कृषष म्शऺासॉगको 
सभन्त्वम य साझेदायीका कामभक्रभहप  सञ्चारन गने। 

 कृषष ऺेर (कृषष तथा ऩशऩुन्त्छी)फाट हनुे मवुा ऩरामन योकी कृषषराई आकषषभत य सबभामनत ऩेशाको 
प ऩभा षवकास गने। 

 ऩशऩुन्त्छीऩारनराई व्मवसाषमक, प्रषवमधमिु य प्रमतस्ऩधॉ फनाई उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउन 
उत्प्ररेयत गदै वजाय प्रवद्धन गने। 

 भाछा उत्ऩादन ऩकेट ऺेर ऩषहचान, षवस्ताय य प्रवद्धभन गने। 

 

५. कामभऺ रे 

प्रदेश सयकाय (कामभ षवबाजन) मनमभावरी, 2078 फभोम्जभ मस भन्त्रारमको कामभ म्जबभेवायीहप  
देहाम फभोम्जभ यहेका छन:्- 

१) कृषष, कृषष उत्ऩादन, कृषष औद्योमगकयण सबफन्त्धी प्रादेम्शक नीमत, कानून, भाऩदण्ड, कामभषवमध, 

मनदेम्शका मनभाभण एवॊ मससॉग सबफम्न्त्धत मोजना तजुभभा, कामाभन्त्वमन य मनमभन गने । 

२) ऩशऩुन्त्छी सबफन्त्धी प्रादेम्शक नीमत, कानून, भाऩदण्ड, मनदेम्शका कामभषवमध मनभाभण गने । 

३) स्वस्थ एवॊ व्मावसाषमक ऩशऩुन्त्छी उत्ऩादनका रामग योग मनमन्त्रण य नश्ल सधुाय, फजाय षवकास 

तथा षवस्ताय, अध्ममन अनसुन्त्धान, तामरभ एवॊ ऺभता षवकास सबफन्त्धी कामभ गने गयाउने । 
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४) प्रादेम्शक खाद्य सयुऺा एवॊ ऩोषण अमधकाय, खाद्य सबप्रबतुा य खाद्य गणुस्तय मनधाभयण सबफन्त्धी 

कामभ गने गयाउने । 

५) बमूभ व्मवस्थाऩन, बमूभ प्रशासन य जग्गा नाऩजाॉच, बमूभसधुाय, ब-ूउऩमोग, गठुी तथा गठुी जग्गा 

व्मवस्थाऩन, बमूभषहन सकुुबफासी, दमरत आर्द वगभको फसोफास, म्जषवकोऩाजभन, य ऩनु्स्थाऩना, 

सयकायी जग्गा बाडाभा र्दन,े सयुऺीत फसोफास सबफन्त्धी प्रादेम्शक नीमत काननु तथा भाऩदण्डको 

तजुभभा, कामाभन्त्वमन य मनमभन सबफन्त्धी कामभ गने गयाउन।े 

६. सशुासन तथा सेवा प्रवाह 

क) कामाभरमहप ् ३३  

सॊषवधानरे व्मवस्था गयेको सॊघीम भोडेरभा प्रदेशको कृषष तथा ऩशऩुन्त्छीको षवकासको अमधकाय ऺेर 
मबर यही कृषष तथा बमूभ ब्मवस्था भन्त्रारम, रमु्बफनी प्रदेश मबर ३३ वटा कामाभरमहप  स्थाऩना बएका 
छन।् तीन वटा म्जल्राभा एषककृत कृषष तथा ऩशऩुन्त्छी षवकास कामाभरमहप  गयी कुर ८ वटा अस्थामी 
कामाभरमहप  स्थाऩना बएका छन।् हयेक कामाभरमभा सूचना प्रषवमधको षवस्ताय, ऻान षवस्ताय अमबमान, 
सूचना अमधकायीको प्रफन्त्ध, प्राषवमधक शाखाहप  भापभ त ्प्रषवमध षवस्तायको कामभ बैयाखेको छ। 
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ख) जनशम्ि् 

तल्रो तहफाट र्दनऩुने कृषष सेवा षवस्तायका रामग कृषष ऺेरभा कुर ४२७ दयफन्त्दीको ऩदऩमुतभ ६६ प्रमतशत 
यहेको य फाॉकी ३४ प्रमतशत दयफन्त्दी रयि छ य हयेक वषभ मो जनशम्ि कमभ हुॊदै गएको छ। प्रदेश 
रोकसेवाफाट कुनै ऩमन जनशम्ि नथषऩॊदा बएका अनबुषव जनशम्ि हयाउॉदै जाने य बएका जनशम्िको 
सभमभा फढुवा नहनुारे कभभचायीको भनोफर अवस्था कभजोय छ।  

प्रदेशभा १०९ वटा स्थानीम तह यहेका य अमधकाॉश ती स्थानीम तहभा दयवन्त्दी रयि यहेको छ। ती रयि 
स्थानभा सहमोग ऩगु्ने गयी कृषष ऺेरभा प्रदेश सयकायरे गयेको सफैबन्त्दा भहत्वऩूणभ कामभभध्मे कृषष तपभ का 
२१८ य ऩशऩुन्त्छी तपभ का २१८ जना प्राषवमधक कभभचायी कयाय सेवा भापभ त ् कृषष तथा ऩशऩुन्त्छी ऺेरभा 
सेवा प्रवाह गयेको छ। सॊषवधानरे कृषष प्रसाय सेवा षवस्ताय स्थानीम तहराइभ र्दएता ऩमन स्थानीम तहभा 
कृषकको भाग अनसुायको सेवा य दऺ प्राषवमधक सेवा प्रवाहभा कमभ यहेकोरे कृषष प्रसाय सेवा कभजोय  हनु 
गएको छ य प्रदेशरे सभेत मस कृषष प्रसाय सेवाभा काभ गनुभऩयेको छ। 

ग) ऺभता षवकास 

रमु्बफनी प्रदेशभा करयफ ३५ राख कृषक कृषष ऩेशाभा आवद्भ यहेका छन।् ती कृषकहप को सभग्र चेतनास्तय 
य ऺभता सधुाय नगयीकन कृषष ऺेरभा व्मवसामीकयण य प ऩान्त्तयण नआउने बएकोरे सऺभ कृषक य 
भमाभर्दत कृषष ऩेशाका रामग कृषष ब्मवसाम य उद्यभ षवकासका तामरभहप  जप यी छ। प्रदेश सयकायरे मस 
ऺेरभा कृषष ब्मवसाम प्रवद्धभन सहमोग तथा तामरभ केन्त्द्र,, खजयुा य ऩश ुसेवा षवकास तामरभ केन्त्द्र,, नेऩारगॊज 
भापभ त ् षवशेष सीऩ षवकास तथा ऺभता षवकासका तामरभ प्रदान गयेको छ। कृषक, मनजी व्मवसामी, 
कभभचायी तथा सहकायी य सभहुभा आवद्ध कृषकहरुको षवषम सबफम्न्त्धत षवषवध षवषमभा ऺभता षवकासका 
हारसबभ ७२५ भषहरा य २१०८ ऩरुुष गयी जबभा ३७५५ जना बन्त्दा फढीराई मसऩभरुक व्मवहारयक 
तामरभ प्रदान गरयएको छ। 

 

४१३ 
६४८ 

१०२६ ९६० ११२१ 

० 

५०० 

१००० 

१५०० 

०७४/०७५ ०७५/०७६ ०७६/०७७ ०७७/०७८ ०७८/०७९ 

षवगत ५ वषभको कृषष तथा ऩशऩुन्त्छी तामरभभा सहबागी 

कामाभरम दयवन्त्दी ऩदऩमुतभ अस्थामी कयाय सेवा षवऻ सेवा रयि 

३३ ४२७ ३५१ ६९ १५ २ १४५ 
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तामरभ केन्त्द्र,हप फाट कृषष ऺेरभा र्दइएको तामरभ् 
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०७७/०७८ २२१ ४९१ ६५ १८८ २६७ ९६० 

०७८/०७९ २०० ६७८ ६७ २३९ ३९५ ११२१ 

कुर जबभा  ७९५ २१०८ २०७ ८०३ ११७२ ३७५५ 

 

षवगत ५ वषभभा कृषष तामरभ केन्त्द्र,रे प्रदान गयेको तामरभ षववयण् 

षववयण ईकाई 

आ व 
०७४/०७५ 

आ व 
०७५/०७६ 

आ व 
०७६/०७७ 

आ व 
०७७/०७८ 

आ व 
०७८/०७९ 

ऩरयभा
ण 

सहबागी 
सॊख्मा 

ऩरयभा
ण 

सहबागी 
सॊख्मा 

ऩरयभा
ण 

सहबागी 
सॊख्मा 

ऩरयभा
ण 

सहबागी 
सॊख्मा 

ऩरयभा
ण 

सहबागी 
सॊख्मा 

कृषक 
स्तय 

ऩटक १६ २२२ १९ ३८३ २८ ५८० २७ ५५९ ३९ ६२१ 

सहामक 
स्तय 

ऩटक १६ १९१ ९ १४७ १३ १८० ८ १२४ १८ २४३ 

सहकामभ ऩटक ० ० ० ० १ २३ १ २९ १ १४ 

 ३२ ४१३ २८ ५३० ४२ ७८३ ३६ ७१२ ५८ ८७८ 

 

म्जल्रा म्स्थत कृषष ऻान केन्त्द्र,हप , बेटेरयनयी अस्ऩतार तथा ऩश ु सेवा षवऻ केन्त्द्र,हप , एषककृत कृषष तथा 
ऩशऩुन्त्छी षवकास कामाभरमहप , प्रमोगशराहप , पाभभ केन्त्द्र,हप रे तामरभ, सेमभनाय, गोष्ठी, भ्रभण भापभ त ्
कृषकहप का ऺभता य सीऩ षवकास तथा प्राषवमधकहप को ऺभता षवकास बैयाखेको छ। 

स्थानीम तहको ऺभता षवकास कामभक्रभ्  

नेऩारको दीघभकारीन कृषष षवकास योडबमाऩको रुऩभा कृषष षवकास यणनीमतरे देशको कृषष ऺेरको षवकासको 
रामग सभग्र यणनीमत सषहत आउने २० वषभभा (२०१५ – २०३५) कृषष ऺेरराई अगामड फढाउने र्दशा 
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प्रदान गदभछ | मसको प्रबावकायी कामभन्त्वमनको रामग कृषष षवकास यणनीमत सहमोग सषुवधा (TCF-ADS) य 
प्रदेश कृषष, खाद्य प्रमफमध य बमूभ व्मवस्था भन्त्रारमको सॊमिु आमोजनाभा म्जल्रा सभन्त्वम समभमतको प्रभखुको 
अध्मऺताभा १२ म्जल्राको १०९ ऩामरकाका भेमय/प्रभखु वा उऩप्रभखु, प्रभखु प्रशासकीम अमधकृतहरु य 
सयोकायवारा सषहत २९१ जनाराई प्रत्मेक म्जल्राभा एक र्दने कृषष षवकास यणनीमत अमबभखुीकयण गरयमो |  

त्मसै गयी १०९ ऩामरकाभा कामभयत कृषष य ऩश ुसेवाका २१८ जना  प्राषवमधकहप को दऺता अमबवृषद्ध गने 
उदे्धश्मरे कृषष षवकास मोजना तजुभभा, तथमाॊक सॊकरन य व्मवस्थाऩन तथा षकसान सूचीकयण षवषमभा तामरभ 
सॊबऩन्न बमो। 

घ) स्थानीम तह भापभ त कृषष सेवा प्रवाह् आ.व. २०७७।७८ य ०७८।८९ भा प्रदेश सयकायफाट स्थानीम 
तहका रामग १०९ स्थानीम तहभा अमधकृत स्तयका कृषष तथा ऩशऩुन्त्छी तपभ का काभभचायीका रामग सशतभ 
अनदुान भापभ त प्राषवमधक सेवा तथा प्रषवमधभा ऩहुॉच थऩेको मथमो। 

ङ) स्थानीम तहभा कयाय सेवाभा प्राषवमधक कभभचायी ऩरयचारन् आ.व. २०७८।७९ फाट शप  गयी  मस 
प्रदेशका सफै स्थानीम तहहरुभा प्रत्मेक स्थानीम तहभा २ जना कृषष य २ जना ऩश ुसेवा प्राषवमधक गयी 
जबभा ४३६ जना कृषष/ऩश ु सेवा प्राषवमधक ऩरयचारन गयी स्थानीमस्तयभा कृषष प्रषवमध सेवा प्रसाय य 
षवस्ताय गनुभका साथै कृषकको प्रषवमध सेवाभा ऩहुॉच वृषद्ध बएको छ। 

च) सेवा मनवतृ्त कभभचायी ऩरयचारन कामभक्रभ् कृषष/ऩशऩुन्त्छी ऺेरभा नीमतगत सहजीकयण. कामभक्रभको स्थरगत 
अनगुभन य कृषकस्तयको सभस्मा सभाधानका रामग कभभचायीको सबफम्न्त्धत सेवाभा बएको ऩूयानो 
अनबुवराई उऩमोग गने उद्दशे् मरे २६ जना सेवा मनवृत्त कभभचायीहरु ऩरयचारन गरयएको छ 

७. कृषष ऺेरका नीमत तथा कानून तजुभभाको अवस्था  

कानूनी दस्तावेज 
०७५।०७६ ०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।०७९ ०७९।०८० 

 

कुर 
ऐन ५ ० ० ० ० ५ 
मनमभावरी ० १ ० ० ० १ 
मनदेम्शका ५ ० ० ० ० ५ 
कामभषवमध ३६ ४३ १३ ६ १ १०९ 
जबभा ४६ ४४ १३ ६ १ १२० 

 

भूख्म ऐन, मनमभावरीको सूची 
क्र.सॊ. ऐन तथा मनमभावरीको नाभ हारको अवस्था 
१ फीउ मफजन एन २०७५ स्वीकृत बएको 
२ रमु्बफनी प्रदेशको फीउ मफजन ऐन, २०७५ स्वीकृत बएको 
३ रमु्बफनी प्रदेशको दाना ऩदाथभ ऐन, २०७५ स्वीकृत बएको 
४ रमु्बफनी प्रदेशको ऩश ुफधशारा तथा भास ुजाॉच ऐन, २०७५ स्वीकृत बएको 



7 
 

५ रमु्बफमन प्रदेशको ऩश ुस्वास्थम तथा ऩश ुसेवा ऐन, २०७५ स्वीकृत बएको 
६ जीवनाशक मफषादी मनमभन गनभ फनेको षवधेमक, २०७८" सॊसदभा ऩेश बएको अवस्था 
७ रमु्बफनी प्रदेश सहकायी ऐन, २०७५ स्वीकृत बएको 
८ कृषष ब्मवसाम प्रवद्धभन षवधेमक तजुभभाका रामग सहभमत प्राप्त  

९ रमु्बफनी प्रदेशको सहकायी मनमभावरी, २०७६” स्वीकृत  
१० ऩश ुस्वास्थम तथा ऩश ुसेवा मनमभावरी २०७८  तजुभभाको चयणाभा 
११ दाना मनमभावरी  तजुभभाको चयणभा 
१२ फीउ मफजन मनमभावरी  तजुभभाको चयणभा 
१३ ऩश ुफधशारा तथा भसु जाॉच मनमभावरी तजुभभाको चयणभा 
१४ प्रादेम्शक कृषष षवकास यणनीमत अम्न्त्तभ अवस्था  
१५ कृषष प्रणारी षवकास प्राङ्गारयक भाऩदण्ड  अम्न्त्तभ अवस्थाभा 
 

प्रदेश स्थाऩना बए ऩिात ्ऐन तथा मनमभारी तजुभभा सषक्रमाता बए ऩमन ऩमछल्रा चयणभा कानून मनभाभणभा 
कभ ध्मान र्दएको ऩाइभन्त्छ। मस भन्त्रारमरे षवषादी ऐन देम्ख षवमबन्न मनमभावरी तजुभभा बएता ऩमन स्वीकृमत 
चयणभा कभ बएको छ।१२० वटा कानून तथा षवमध तजुभभा य प्रदेशको सभग्र षवकासका रामग प्रादेम्शक 
कृषष षवकास यणनीमत अम्न्त्तभ चयणभा यहेको छ।  

रमु्बफनी प्रदेशको कृषष ऺेरराई आत्भमनबभय, व्मवसाषमक, प्रमतस्ऩधॉ, आधमुनक, द्र,तू तथा र्दगो षवकासराई भागभ 
मनदेश गने उद्देश्मका साथ आगाभी १५ फषभ (२०७९-२०९४) का रामग एक यणनीमतक दस्ताफेज “रमु्बफनी 
प्रदेश कृषष षवकास यणनीमत” (Provincial Agriculture Development Strategy ) तजुभभाको अम्न्त्तभ चयणभा 
ऩगेुको छ|   

८. फजेट तथा कामभक्रभ खचभ्  

आ.व. 
षवमनमोम्जत कूर फजेट 

खचभ (रु. राखभा)  खचभ प्रमतशत 
(रु. राखभा) 

चारू ऩूॉम्जगत जबभा चारू ऩूॉम्जगत जबभा चारू ऩूॉम्जगत जबभा 

2045/75 ३८९.९९ १००. ४८९.९९ ६५.६ ६५.०३ 
१३०.६

३ 
१६.८ ६५.० २६.७ 

207५/7६ २५४३८.३५ १५३१३.१ ४०७५१.५ १२६०० 
७८०९.

८ 

२०४०९
.६ 

४९.५ ५१ ५०.१ 

2076/77 ३७९८०.२९ २४५३.६ ४०४३३.९ १५९२९ 
१००९.

६ 
१६९३९ ४१.९ ४१.१ ४१.८ 

2077/78 37225.86 2847 40072.९ 21054 1300 22354 56.5 45.2 55.८ 

२०७८/७९ 31590.14 2440.71 34030.85 161९० 146७ 1765७ 51.2 60.0 51.९ 
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म्चर् षवगत ६ वषभको कृषष तथा बमूभ ब्मवस्था भन्त्रारमको फजेट षवमनमोजन य खचभको अवस्था 
कृषष तथा बमूभ ब्मवस्था भन्त्रारमको षवगतको ६ वषभको षवमनमोम्जत फजेट षवश्लषेण गदाभ प्रथभ वषभ फजेट 
स्थाऩना वषभ बएकारे कभी यहेको य दोश्रो वषभ ऩमछ षवस्तायै घट्दै गएको देम्खन्त्छ। फजेट खचभको  षवश्लषेण 
गदाभ प्रथभ वषभ २६.६६ प्रमतशत यहेको य षवस्तायै फढ्दै गएको देम्खन्त्छ। औषतभा ५० प्रमतशत बन्त्दा बढी 
खचभ बएको देम्खन्त्छ। प्रदेश भन्त्रारमभा प्राषवमधक जनशम्ि थऩ गनुभऩने, ऺभता षवकास गनुभऩने, प्रषकमा 
सयरीकयण, सहज फनाउन ुऩने य कृषकको भागभा आधारयत कामभक्रभ सञ्चारन गनुभऩने देम्खन्त्छ।      

भन्त्रारम तथा भातहतका कामाभरमफाट सॊकरन बएको याजश्व षववयण 

याजश्व षववयण २०७६।७७ २०७७।७८ २०७८।८९ 

कुखयुा षवकास पाभभ १०४८३९२५ १,१७,९८,९४१.४ ११००५९५७ 

भत्स्म षवकास केन्त्द्र, १९७५०८३ २०,५१,४०० २२१२७६४ 

भन्त्रारम य अन्त्म  ५४१७९७२.६ ७८५४३७९ 

कुर प .  १९२६८३१४ 210731०० 

प्रदेश सयकायको कृषष ऺेरको आम व्माम षववयण 

    ०७७।०७८ ०७८।७९ 

क्र.सॊ.  श्रोत प्राप् त यकभ खचभ यकभ प्राप् त यकभ खचभ यकभ 

१ नेऩार सयकाय सभानीकयण अनदुान प  हजायभा ११५९१५३ ७८९६९१ ४७३५०० ४७३५०० 

२ नेऩार सयकाय सशतभ अनदुान प  हजायभा ४३२१०० २१६४९२ ३६६००० ३६६००० 

३ नेऩार सयकाय सभऩूयक अनदुान प  हजायभा ७७०० ५७८३ - - 

४ नेऩार सयकाय षवशेष अनदुान प  हजायभा - - - - 

५ प्रदेश सयकाय (याजश् व फाॉडपाॉट) प  हजायभा १६४११६८ १२१६०६१ २५६३५८५ २५६३५८५ 

 

 

४८९.९९ 

४०७५१.४
७ 

४०४३३.८
९ 

४००७२.८
६ 34030.85 

२७४६३.२ 

2045/75 2075/76 2076/77 2077/78 २०७८/७९ २०७९/८० 

फजेट प  राखभा 

बजेट रू लाखमा 

२६.६६ 

५०.०८ 
४१.८९ 

५५.७९ ५१.८८ 

2045/75 2075/76 2076/77 2077/78 २०७८/७९ 

खचभ प्रमतशत 

खचभ प्रमतशत 
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९. भूख्म भूख्म उऩरब्धीहप ् 
क) फारी तथा फस्तकुो उत्ऩादन षववयण् प्रदेश सयकायरे सोंच अनसुाय आत्भमनबभय प्रदेश फन्नका रामग षवमबन्न कृषष ऺेरका कामभक्रभ सॊचारन 

गयी प्रभखु खाद्यान्न फारीहप भा प्रदेश खाद्यान्न उत्ऩादनभा आत्भमनबभय छ। मस प्रदेशरे अन्त्म प्रदेशभा सभेत खाद्यान्न मनमाभत बैयहेको छ। 

  ०७५।०७६ ०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।७९ देशको 
उत्ऩादनभा 
प्रदेशको 
प्रमतशत 
मोगदान भूख्म फारी 

हेक्टय उत्ऩादन हेक्टय उत्ऩादन हेक्टय उत्ऩादन हेक्टय उत्ऩादन 

धान 
322,04

8 
1,253,08

9 
301,831 1,159,495 307,149 1,220,449 

३१७९१५ 
१०४००४५.

७ 
२१.३५ 

गहुॉ 154,50
4 

465,340 
156,49

0 
480,282 160,940 437,872 १५८५८९ ४६८२५६.४ १४.०५ 

भकै 
148,53

3 
363,845 151,886 394,004 158,585 375,376 १४४९९१ ४१७७७१.१ २३.२६ 

कोदो 9,750 10,872 10,199 11,200 10,158 11,734 10,158 11,734 ३.६७ 

पाऩय 1,312 1,269 1,517 1,563 1,294 1,261 1,294 1,261 ३.४२ 

जौं 2,910 5,131 2,960 4,779 3,117 4,416 3,117 4,416 २८.७८ 

जबभा  636,148 
2,094,4

16 
621,923 2,046,544 641,242 2,046,693 १५९५६० ४३५१८२.१ १९.२८ 

नगदे फारी 97,171 825,734 98,266 795,453 94720 802739 
तथमाॉक प्राप्त 
नबैसकेको  

तथमाॉक प्राप्त 
नबैसकेको   

 

भसराफारी 7,283 61,443 8,263 67,681 8284 76225  "  " 
 

दरहन फारी 86,881 88,554 80,439 64,998 83753 89826  "  " 
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परपूर फारी 18,437 123,140 16,006 112,995 17813 108921  "  " 
 

तयकायी फारी 36,955 545,406 41,727 568,959 41966 544647  "  " 
 

कषप         ४३३ १८२  "  " 
 

कऩास         १३५ १३६  "  " 
 

येशभ         २० ६  "  " 
 

च्माउ         ३८००५९ ९९६  "  " 
 

भह         57,969 976  "  " 
 

 

प्रदेशभा खेती गरयएको जग्गाको खण्डीकयण, घडेयीकयण फढ्न ु य खेती गने मवुा षवदेश ऩरामनका कायण फाॉझो याख्न े प्रवृमत फढे ऩमन फारीहप को 
उत्ऩादन ऺभता उच्च बएका जातहप को षवस्तायै षवकास य षवस्ताय, नमा प्रषवमधहप को षवकास य प्रमोग, कृषष ऺेरभा प्रमोग हनुे षवमबन्न भेम्शनहप को 
प्रमोगरे रागत कमभ य उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व फषृद्धभा सहमोग ऩगेुको ऩाइभन्त्छ। मस प्रदेशभा ऩैयो, खडेयी, फाढी रगामतका षवमबन्न प्रकोऩहप का 
कायण फारी तथा ऩशऩुन्त्छीहप को उत्ऩादनभा ऺमत ऩगेु ऩमन सभग्र उत्ऩादन फढ्दो क्रभभा देम्खन्त्छ।प्रमत ब्मम्ि औषतभा १२१ के जी खाद्यन्न 
आवश्मक ऩनेभा १५७ के जी उऩरब्धता यहेको छ। मसरे ऩमन प्रदेश खाद्यान्नभा आत्भमनबभय यहेको छ बन्न सषकन्त्छ।  

ख) ऩशऩुन्त्छी तथा भत्स्मको उत्ऩादन षववयण 

ऩशऩुन्त्छी इकाइभ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।०७८ २०७८।७९ 

दधु भे.टन 331392 541325 557201 573826 
गाई भे.टन 

 
205344 203580 227796 

बैसी भे.टन 
 

335981 353621 346030 
भास ु भे.टन 57339 103501 109815 123673 

बैंसी।याॉगा भे.टन 
 

52641 56499 61291 
वोका/खसी भे.टन 

 
24066 25655 29550 
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बेडा/थभुा भे.टन 
 

487 481 495 

सुॉगय।फॊगयु भे.टन 
 

15070 15536 19075 
कुखयुा भे.टन 

 
11166 11568 13165 

हास भे.टन 
 

71 75 97 
अण्डा हजाय गोटा 157021 205508 222803 229885 
कुखयुा हजाय गोटा 

 
202347 219356 226411 

हाॉस हजाय गोटा 
 

3162 3447 3474 
उन के.जी. 

 
35209 32488 34884 

बेडा के.जी. 
 

35209 32488 
 घ्मू भे.टन 

 
2288 2856 3038 

छारा सॊख्मा 
 

68779 71748 74148 
गाई/बैसीको सॊख्मा 

 
39918 41189 42150 

बेडा/वाख्राको सॊख्मा 
 

28861 30559 31998 
भाछा भे.टन 12313 14731 156632 15553 
ऩशऩुन्त्छीको सॊख्मागत षववयण 

फारी फस्त ु
इकाइभ 

२०७६।७७ २०७७।०७८ २०७८।७९ 

गाई 
सॊख्मा 

1150021 1170822 1188317 

बैंसी 
सॊख्मा 

1250799 1270183 1290269 

बेडा 
सॊख्मा 

158376 158683 159273 

फाख्रा 
सॊख्मा 

2283306 2344888 2417810 

फॊगयु/सगुयु 
सॊख्मा 

449002 465515 481693 
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कुखयुा 
सॊख्मा 

9392550 9875583 10370313 

हाॉस 
सॊख्मा 

88814 96391 1000679 
 

१०. आमोजनागत उऩरब्धी 
क) स्भाटभ कृषष गाउॉ  

“स्भाटभ कृषष गाउॉ” बन्नारे षवम्शष्टता अनसुायको फारी तथा ऩशऩुॊछी सहुाउॉदो जरवाम ुतथा वातावयणभैरी अभ्मास, मसॊचाइ तथा आधमुनक 
उत्ऩादन प्रषवमधको प्रमोग एवभ ् जोम्खभ न्त्मूनीकयणका उऩामहरु अवरबवन गदै कृषषको उत्ऩादन, उत्ऩादकत्व य गणुस्तय वृद्धी गयी 
आमआजभनभा सॊरग्न बएको कबतीभा ५० घयधयुी बएको मसकाइमोग्म सभदुाम हो। 

उद्देश्म्  

 कृषष उत्ऩादनराई फजायभखुी, व्मवसामभखुी नापाभखुी य आत्भमनबभय फनाई कृषकहरुको प्रमतस्ऩधाभत्भक ऺभता अमबवृषद्ध गयी र्दगो 
आमस्तय वृषद्ध गनभ एक नभूना गाउॉको रुऩभा षवकास गनुभ। 

 कृषष प्रसाय, असन्त्धान य म्शऺाराई सभन्त्वमात्भक रुऩभा जोड्दै कृषष उत्ऩादकत्व तथा कृषकको आम आजभनभा वृषद्ध गने। 

     स्भाटभ कृषष गाउॉको सॊख्मा् 

षववयण मनणभम बएका स्भा.कृ.गा.का षवमनमोजन बएका स्भा.कृ.गा.का. कामाभन्त्वमन बएका 
स्भा.कृ.गा.का. 

2075/76 ५२ (कृ.३४, ऩ.१८) ५२ (कृ.३४, ऩ.१८) 52 

2076/77 23 (कृ.७, ऩ.१६) ७५ (कृ.४१, ऩ.३४) 50 

2077/78 41 (कृ.१९, ऩ.२२) 1१६ (कृ.६०, ऩ.५६) 108 

2078/79 0 116 94 (100 वटाभा सहभमत) 

2079/80 
हारसबभ 

0 59 8 वटा सहभमत र्दइएको 

       नोट् कृ. कृषष य ऩ. ऩशऩुन्त्छी  
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स्भाटभ कृषष गाउॉ कामभक्रभराई भहत्वकाॊऺी आमोजनाका रुऩभा मरई म्शऺा प्रसाय य अनसुन्त्धानराई एषककृत गदै हारसबभ करयफ ७५०० घयधयुीका 
३७५०० कृषकहरु सभेटी १०८ वटा गाउॉहरुभा एषककृत भोडर सषहतको कामभक्रभ सॊचारन बैयहेको छ। कृषष तपभ  जबभा ५९वटा स्भाटभ कामभक्रभ 
भापभ त बकायो सधुाय टनरे मनभाभण ३३७ वटा  अस्थाई टनेर मनभाभण २०३३ वटा तथा मसॊचाईको कुरो मनभाभण  (३४०० मभटय ) रगाएतका उऩ-
आमोजनाहरु सबऩन्न बएका छन ्। मस कामभक्रभ अन्त्तयगत ८ जना कृषष स्नातकोत्तय षवद्याथॉहरुफाट शोधकामभ अनसुन्त्धान बई सभस्माभा आधारयत 
अध्ममन कामभ सञ्चारनभा छन।्फारी उत्ऩादन ऺेरपर ३१३६.२२ हे. फाट थऩ ७०७ हे. षवस्ताय य मसॊम्चत ऺेरपर षवस्ताय १११८ हे. फाट 
२२४१ हे. भा ऩगेुको छ।29 वटा कृषष सूचना केन्त्द्र,हरुको स्थाऩना बएका छन ्बने कृषष माम्न्त्रकयण (ट्याक्टय, योटाबेटय, मसड मिर, मभमन षटरय, 
ऩावय षटरय, थ्रसेयको प्रमोग) भा वृषद्ध बएको, 13 वटा कष्टभ हामरयङ्ग सेन्त्टय स्थाऩना बएको, फजाय ऩूवाभधायहरु (सङ्करन केन्त्द्र,) षवकास बएको, उन्नत 
वीउ षवजन तथा प्रषवमधको प्रमोग वृषद्धको प्रमोग फढेको, ऩशऩुॊछीको सॊख्मा तथा उन्नत नश्लहरुको प्रमोग फढेको देम्खन्त्छ। 

२०७५/७६ २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९ 
फाषषभक मफमनमोजन २६०००० २५२९०० ४६८५५१ ३५१९१५ 
फाषषभक खचभ २२६२०१ १५४६९१ ३५१९१६ १८९८७३ 

० 
५०००० 

१००००० 
१५०००० 
२००००० 
२५०००० 
३००००० 
३५०००० 
४००००० 
४५०००० 
५००००० 

यक
भ 

रु.
 ह

जा
यभ

ा 

आ.व. अनसुाय षवमनमोजन तथा खचभ षववयण 

८७
.०

% ७५
.१

% 

५४
.०

% 

६१
.२

% 
1

फाषषभक 
मफमनमोजन १३३३३६६ 

फाषषभक खचभ ९२२६८१ 

० 
२००००० 
४००००० 
६००००० 
८००००० 

१०००००० 
१२००००० 
१४००००० 

आ.व. 2078/79 
सबभको षवमनमोजन तथा 

खचभ 
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ख) सरुबकजाभ सहजीकयण तथा ब्माजभा अनदुान कामभक्रभ 

अनदुान कामभक्रभराई थऩ प्रबावकायी गयाउनका रामग शरुब दयभा कृषष ऋण प्रदान गनभ य सोको 
सहजीकयण गनभ थारनी बएको शरुबकजाभ सहजीकयण तथा ब्माज अनदुान कामभक्रभका रामग प्रदेशका सफै 
म्जल्राभा कजाभ सहजकताभ ऩरयचारन गरयएको छ।आ.व. २०७६।७७ फाट शप  बइभ प्रत्मेक म्जल्राभा 
सहमोगी कऺ सषहत १२ जना कजाभ सहजकाताभ मनममु्ि गयी करयफ २००० बन्त्दा फढी कजाभ सहजीकयण 
बएको छ। हारसबभ प्रदेश सयकाय तपभ  १३२ जना उद्यभीरे १४ बन्त्दा फढी षवमतमसॊस्थाफाट षवमबन्न 
सभमभा १ कयोड २० राख ५६ हजाय १७ प ऩमा ब्माज अनदुान यकभ उऩरब्ध गयाइएको छ। १५ 
कयोड बन्त्दा फढी फैकहप फाट मस कामभक्रभभा रगानी बएको छ। 

ग) भहाभायी तथा षवऩद ब्मवस्थाऩन वा याहत कामभक्रभ 

कृषष ऺेरभा षवमबन्न भहाभायी षवऩद व्मवस्थाऩन कामभक्रभभा प्राकृमतक रुऩभा हनुे फाढी, ऩषहयो, अमतवषृष्ट, 
अनावृम्ष् ट, डढेरो, आगरागी, चट् माङ्ग आर्दफाट बएको ऺमतको याहत स्वरुऩ कूर ३४५ कृषक घयधयुीराई रु. 

१ कयोड ५० राख ९ हजाय ४ सम २० रुषऩमाॉ यकभ सहमोग गरयएको छ। 

षववयण २०७६।७७ २०७७।७८ २०७८।७९ कुर 

कृषक सॊख्मा १६ ११२ २१७ ३४५ 

प्राप्त यकभ प  (हजायभा) १७४० ३८६७.८२ ४९०१.६ १०५०९.४ 

म्जल्रा ५ ७ ७ ७ 

 

आ.व. २०७९।८० देम्ख भन्त्रारमभा एकद्धाय प्रणारीफाट ऺतीको याहात अनदुान प्रवाह गनभ उऩमिु हनुे, 
ऺती बिुानी प्रषकमा झन्त्झषटरो य मनकै षढरो सभेत हनु ऩगेुकोरे कामभक्रभको प्रबावकायी देम्खएकोरे 
कृषकहप राइभ सयर तथा सहमुरमत प ऩभा उऩरब्ध गयाउने गयी फारी तथा ऩशऩुन्त्छी षवभा कामभक्रभफाट 
सबफोधन गने नीमतगत य कामभक्रभ व्मवस्था बएको छ। 
घ)  कृषषकभॉ योजगाय कामभक्रभ  

कृषष ऺेरभा साभाम्जक सयुऺा तथा कृषषकमभभ सॊयऺणका रामग मस भन्त्रारमरे कृषषकमभभ योजगाय कामभक्रभ 
अन्त्तगभत 191 योजगायदाता भापभ त ५३७ बन्त्दा फढी कृषषकभॉराई योजगायी हनुे गयी सबझौता सबऩन्न 
बएकोभा 156 योजगायदाता भापभ त ४१८ जना कृषषकभॉरे साभाम्जक सयुऺा कोषभा आवद्ध बई योजगायी 
प्राप् त गयेको छ।सफै स्थानीम तहभा कृषष ऺेरका स्वमभ ् सेवकहप  १०९ जना छनोट गयी हरयतस्वमभ ्
सेवक भापभ त ्कृषष नभनुा पाभभहप  सञ्चारन गयी सभदुामभा कृषष प्रसाय सेवा षवस्ताय गने अमबमान आ. व. 
२०७६।७७ फाट शपु  गरयएको मथमो।मो सॊख्मा हयेक वषभ कमभ हुॊदै गए ऩमन केही हरयत स्वमभ ्सेवकको 
नभनुा पाभभ य कृषष प्रसाय सेवा प्रबावकायी देम्खएको छ।  
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हरयत स्वमभ ्सेवक मनममु्ि य कृषष प्रसाय सेवाभा ऩरयचारन 

हरयत स्वमम्र सेवक कामभक्रभ २०७६।७७ २०७७।७८ २०७८।८९ कुर 

हरयत स्वमभ ्सेवक सॊख्मा –ऩशऩुन्त्छी तपभ  0 ३३८ १५८ ४९६ 

हरयत स्वमभ ्सेवक षवकास तथा ऩरयचारन (कृषष तपभ ) ९३ ३७६ २२९ ६९८ 

 

योड कोरयडोय/ऺेर षवशेष कृषष/ऩश ु षवकास कामभक्रभ अन्त्तगभत प्रत्मेक म्जल्राभा करयफ 450 घयधयुीभा 
सञ् चारन बई व्मवसाषमक कृषष तथा ऩशऩुन्त्छी उत्ऩादन वृषद्ध बएको छ।  

ङ) खोयेत योग षवरुद्धको खोऩ्  

आ.व. 2077/78 भा खोयेत योग उन्त्भरुन अमबमान अन्त्तगभत तयाईका ६ म्जल्राभा २६४ जना 
भ्माम्क्सनेटय ऩरयचारन गयी ४९६०५६ ऩशहुरुराई खोयेत योग षवरुद्धको खोऩ रगाइएको।चार ु आ.व. 
2078/79 भा प्रदेशको १० म्जल्राभा 400 जना भ्माम्क्सनेटय ऩरयचारन गयी 13 राख ऩशहुरुराई 
खोयेत योग षवरुद्धको खोऩ रगाउने अमबमानभूखी कामभक्रभ सञ् चारन गरयएको छ।  

खोयेत योग उत्भरुन २०७७।७८ २०७८।७९ कुर 

खोऩ ४९६०५६ १३००००० १७९६०५६ 

भ्माम्क्सनेटय ऩरयचारन २६४ ४९६ ७६० 

 

च)  मभसन कामभक्रभ्  

आ.व. २०७६/७७ भा सॊचारन सरुु बएको रसनु/प्माज, कागती/ सनु्त्तरा, फाख्रा य फङ्गुयको अमबमानभखुी 
मभसन कामभक्रभ भापभ त कम्बतभा ४१०० जना राबाम्न्त्वत हनु े गयी आमोजना सबऩन्न बइयहेकोभा आ.व. 
२०७७/७८ भा आर ु य भकै य आ.व. 2078/79 भा भाछा सभेत थऩ गदै म्जल्रा म्स्थत 
कामाभरमहरुफाट सॊचारन बएको।  

कामभक्रभ इकाइ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।७८ २०७८।७९ कुर 

अमबमानभूखी (मभसन) 
कामभक्रभ  कृषष तपभ  

मोजना 
सॊख्मा 

१ ५७ २४५ २४३ ५४६ 

 

हारसबभ 150 हे. भा रसनु प्माज, 217 हे. भा आर,ु 326 हे. भा भकै, 100 हे. भा सनु्त्तरा/कागतीको 
सघन खेती प्रणारी षवस्ताय बएको छ। 14 वटा फाख्रा मभसन भापभ त 700 ऩरयवाय राबाम्न्त्वत बएका छन ्
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बन े17500 भाउ फाख्राऩारन, ६ वटा फङ्गुय मभसन भापभ त 3000 भाउऩारन बई 150 ऩरयवाय राबाम्न्त्वत 
बएको छन।् 

छ)  प्रमतपरभा आधारयत प्रोत्सहान अनदुान कामभक्रभ्  

कृषषभा उत्ऩादनका रामग बन्त्दा फढी उत्ऩादनभा प्रमतश्ऩधाभ फनाइभ उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउन ेउद्देश्मरे 
१० म्जल्रा (रुकूभ-ऩूवभ य योल्ऩा फाहेक) भा प्रमतपरभा आधारयत प्रोत्साहन अनदुान यकभ भास ुतपभ  १९ 
वटा सॊस्था भापभ त ४५ राखा ५८ हजाय ३५० य दधु तपभ  २२७ सॊस्था भापभ त १४ कयोड ८७ राख 
५ हजाय यकभ सीधै कृषकराइभ उऩरब्ध गयाइभएको छ। फीउ मफजन तथा चैते मसजनका अन्त्म फारीहप भा 
सभेत मस  कामभक्रभ मस वषभ देम्ख थऩ प्रबावकायी फनाइएको छ। 

 

 

ज)  फजाय सॊयचना मनभाभण/बण् डायण ऩूवाभधाय षवकास्  

प्रदेश मबरको उत्ऩादनराई फजाय सबभको ऩहुॉच तथा उत्ऩादक य उऩबोिा फीचको भूल्म कभ गने उद्देश्मरे 
गत आ.व. 2078/79 भा ११ वटा ट्रस, ७ वटा ऩक्की फजाय, ३ सॊकरन केन्त्द्र,,  २ वटा प्रशोधन केन्त्द्र, 
मनभाभण तथा सधुायका कामभक्रभ सबऩन्न बएका छन।्  

त्मसैगयी, कृषष जन्त्म वस्तकुो बण्डायण, भूल्म य फजायीकयणको हारको सभस्माराई र्दघभकारीन सभाधान गने 
य कृषष उत्ऩादनोप्रान्त्तको ऺमत न्त्मूमनकयण हनु ेगयी आ.व. २०७५/७६ फाट सरुु बएका करयफ १९ वटा 
म्शत बण्डाय भध्मे हारसबभ 9025 भे.ट. ऺभताका १२ वटा आमोजना सबऩन्न बएकोभा फाॉकी 1400 
भे.टन. ऺभताका ५ वटा आमोजनाको अम्न्त्तभ बिुानी फाॉकी यहेको छ।  

  

फारी फस्त ु षववयण 
२०७६।७

७ 
२०७७।७८ 

२०७८।७
९ 

२०७९।८० कूर 

भास ु

  

 सॊस्था - १९ - - १९ 

अनदुान 
यकभ प  
हजायभा 

- ४५५८.३५ -  -  
४५५८.३५

  

दधु 

  

सॊस्था २८ ३१ १२१ ४७ २२७ 

अनदुान 
यकभ प  
हजायभा 

२४९७४.२
१ 

३१०१२.८ ६३१५६ २९५६२ १४८७०५ 
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फर्दभमा म्जल्राभा स्थाऩना बएको षटस्मकुल्चय ल्माफका रामग केही सहमोग गरयएको बने कृषष जन्त्म 
वस्तहुप को प्रशोधन उद्योग य खाद्यान्न बण्डायण गहृ स्थाऩना १०/१० वटा स्थाऩना बएका छन।्   
षववयण इकाइ २०७६।७७ २०७७।७८ २०७८।७९ २०७९।८० कूर 

षटस्मूकल्चय प्रान्त्ट स्थाऩना सहमोग सॊख्मा ० ० ० १ १ 

कृषष जन्त्म वस्तहुप को  प्रशोधन उद्योग सॊख्मा १ ४ ३ २ १० 

खाद्यान्न बण्डायण गहृ स्थाऩना सॊख्मा ० १ ४ ५ १० 

फीउ बण्डायण गहृ स्थाऩना सॊख्मा ० १ १० ८ १९ 

शीत बण्डाय सॊख्मा ० ० १९ ० १९ 

 

फीउ बण् डायगहृ तथा प्रशोधन सहमोग कामभक्रभ् स्वदेशी उन्त् नत तथा हाईमरिडड जात तथा नश् रको षवस्ताय गनभ 
य अन्त्म प्रदेशहरुभा सभेत फीउ षवजन मनमाभत गनभ फीउ फजायीकयणभा टेवा ऩरु् माउन ेउद्देश् मरे गत आ.व. भा 
१० वटा फीउ बण् डायगहृ स्थाऩना बएको छ। 

प्रदेश सयकायरे कृषष उऩजको भूल्मभा एकप ऩता, कृषकहप राइभ सहज फेचचषवखन, उऩबोिाका रामग 
सहजता य फजाय समुनिताका रामग सहमोग ऩगु्ने गयी प्रदेशका ९५ बन्त्दा फढी प्रादेम्शक फजायको स्तोयन्त्ती, 
थोक फजाय, खदु्र,ा फजाय, हाट फजाय, सॊकरन केन्त्द्र, तथा सहकायी फजायका रामग मस भन्त्रारम य 
भातहताका कामाभरम भापभ त ्५ वषभभा षवमबन्न मन्त्र उऩकायणहप , सॊयचना मनभाभणभा सहमोग तथा स्थाऩना य 
सञ्चारनभा सभेत सहमोग बएका छन।् 

थोक फजाय, हाट फजाय, 

सहकायी फजाय य सॊकरन 
केन्त्द्र, 

सॊख्मा ५० ७ ३० ८ ९५ 

 

मभल्क ऩारभय तथा मभट भाट स्थाऩना कामभक्रभ् कृषष व्मवसामराई षवस्ताय गदै सॊजारहरुको सहकामभभा भूल्म 
शृ्रॊखराभा आधारयत प्रवद्धभन कामभक्रभ अन्त्तगभत रुऩन्त्देही य नवरऩयासीको ऩूवभ-ऩम्श् चभ याजभागभ तथा हरुाकी 
भागभ रम्ऺत ४ वटा स्थानभा मभल्क ऩारभय स्थाऩना बएको छ। नभनुा मभट भाटभ सहमोग कामभक्रभ अन्त्तयगत 
दाङ्ग य फाॉके 4 वटा मभट नभनुा भाटभ सधुाय तथा स्थाऩना बएको छ। 

अण्डाको के्रट मनभाभण उद्योग सहमोग कामभक्रभ  अन्त्तयगत  दाङ्ग, फाके य प्मूठान ३ वटा के्रट मनभाभण उद्योग सधुाय 

तथा स्थाऩना बएको छ।म्चमरङ्ग भ्माट षवतयण तथा सहमोग कामभक्रभ २८ वटा डेयी उद्योगराइभ 
सहमोग।स्थामनम कुखयुाफाट अण्डा उत्ऩादनका रामग मभनी ह्याचयी स्थाऩना सहमोग ८ वटा ऩोल्ट्री 
व्मवसामीराइभ सहमोग।साईरेज प्माकेम्जङ तथा प्रशोधन उऩकयण ३ वटा साइरेज उद्योगराइभ सहमोग 
दाङ्ग,ऩाल्ऩा य रुऩन्त्देहीका गयी ४ वटा उद्योगफाट वाषषभक ५९३ भे टन साइरेज उत्ऩादन तथा षवक्री 
षवतयण.ऩशऩुॊऺी ऩमभटन प्रवधभन भापभ त आम आजभनभा सहमोग कामभक्रभ। ह्याचयी भेमसनभा अनदुान सहमोग 
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कामभक्रभ ५ वटा ऩोल्ट्री व्मवसामी।टी एभ आय ब्रग मनभाभण भेशीन सहमोग कामभक्रभ १ वटा व्मवसामी 
सभावेश बएका छन।्  

ऩश ुतथा ऩशजुन्त्म ऩदाथभको फजायीकयण हाट फजाय स्थाऩना सदुृषढकयण कामभक्रभ २ वटा वजायराइभ सहमोग, दधु 

ऩाियुाईजय भेशीन षवतयण कामभक्रभ १ वटा डेयी उद्योगराइभ सहमोग, मभम्ल्कङ्ग भेसीनभा उऩकयण खरयद कामभक्रभ 2 
वटा ऩश ुपाभभराइभ सहमोग य सहकामभभा रेमसभ कुखयुाको केज मनभाभण कामभक्रभ 3 वटा ऩोल्ट्री उद्योग 
मनभाभण बएका छन।् भागभा आधारयत अनदुान कामभक्रभ 168 जना साना ऩशऩुारन कृषक राबाम्न्त्वत 
अनवुॊम्शक स्रोत सॊयऺण कामभक्रभ 169 जना साना ऩशऩुारन कृषक राबाम्न्त्वत बएका छन।् 

झ)  प्रमोगशाराको स्तयोन्त् नती तथा सदुृढीकयण कामभक्रभ्  

ऩश ु स्वास्थम सेवा तथा मनमभन कामभक्रभराई प्रबावकायी फनाउने उद्देश् मरे नवरऩयासीभा प्रदेशस्तयीम 
ऩशऩुन्त्छी योग अन्त्वेषण प्रमोगशाराको  सदुृढीकयण बएको छ। भर, फीउ, षवषादी, भाटो सधुायका रामग 
मनमभन आवश्मक ऩने प्रमोगशाराहप भा मनजी ऺेरभा सभेत थषऩॊदै जानऩुने देम्खन्त्छ। प्रदेशभा फीउ मफजन 
२, भाटो तथा भराखाद ऩयीऺणका रामग १, षवषादी ऩयीऺण तथा मनमभनका रामग १ वटा स्थाऩना 
बएका छन।्  

आ. व. २०७८।७९ भा फीउ षवजन प्रमोगशारा खजयुा तथा रुऩन्त्देही भापभ त प्रमत वषभ २००० बन्त्दा 
फढी नभनुा फीउ ऩरयऺण, ५०० भे .टन.  बन्त्दा फढी फीउ प्रभाणीकयण, १५०० हे . बन्त्दा फढी फीउ फारी 
मनरयऺण सबऩन्त् न बएको मथमो।त्मस्तै, नश् र सधुायका रामग षवमबन्त् न म्जल्राभा गयी कूर ८२१३४ ऩशभुा 
कृमरभ गबाभधानको कामभ सबऩन्त् न बएको मथमो। 

ञ) अगाभमनक वा प्राङ्गारयक कृषष षवकास कामभक्रभ तथा भाटो सधुाय कामभक्रभ् प कुभऩवुभ म्जल्राराइभ अगाभमनक 
म्जल्रा घोषणा बएको छ बने भाटो सधुाय कामभक्रभ भापभ त भाटो ऩरयऺण, स्वाइर बमाऩ मनभाभण तथा 
प्रत्मेक म्जल्राभा भाटो ऩरयऺणका रामग प्रमोगशारा स्थाऩना बएको छ। मस वषभ देम्ख हयेक म्जल्राभा 
भाटो सधुाय अमबमान नभनुाको प ऩभा सञ्चारन गने नीमत प्रदेश सयकायरे अॊमगकाय गयेको छ य सो 
अनसुाय कामभक्रभ शपु वात गरयसकेको छ।  

ट) फारी तथा ऩशवुस्तहुरुको उत्ऩादन, प्रशोधन तथा फजायीकयण कामभक्रभ्  

भर य फीउ खरयदभा अनदुान कामभक्रभ अन्त्तगभत १४९.२६४ भे.टन. खाद्यान्त् न फीउ, ११५.३६८ भे.टन. 
तयकायी (आर ु सषहत), ५.११५ भे.टन. दरहन, ८५ केजी तेरहन, २२०.८३६ भे.टन. भसराफारी, 
१३६.२९२ भे.टन. आर,ु १६० केजी च्माउ फीउ, २.२५० भे.टन. ढैंचा फीउ, ५० हजाय अरैची षवरुवा, 
७० प्माकेट ऩषु् ऩ फीउ, १७.०६९ हजाय षहॉउदे परपूर, ६९.१९५ वषे परपूर, १०२.७६० हजाय 
सनु्त्तराजात परपूर, १००८.७५२ भे.टन. बमभभकबऩोष् ट/प्राङ्गारयक भर, ४९.३६९ भे.टन. जैषवक भर 
षवतयण गरयएको छ।साथै ऩशऩुन्त्छी तपभ  फजायीकयण कामभका रामग म्चमरङ्ग भ्माट तथा मभल्क एनाराइजय 
षवतयण १७, डेयी ऩसर, भास ुऩसर, म्जउॉदो भाछा ऩसर ४१ सधुाय कामभक्रभ सबऩन्त् न बएको छ। 
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प्राषष्टक टनेर मनभाभण 
 ०७५।०७६ ०७६।०७७ ०७७।७८ ०७८।०७९ कुल 

प्राषष्टक घय (फाॊस) सॊख्मा ३४९ ५०३ ११२४ ११५३ ३१२९ 

प्राषष्टक घय (पराभ) सॊख्मा २० ५३ ६५६ ३९१ ११२० 

ऺेरपर हेक्टय ३ ५ ३७ ३८ ८३ 

       

 

ठ) फामोग्माॉस सषहत बकायो सधुाय कामभक्रभ/ गौशाराभा आमभूरक कामभक्रभ् गईुठा फाल्न े प्रवृम्त्तराई 
मनरुत्साषहत गयी बकायो सधुाय गने उद्देश् मरे षवमबन्त् न म्जल्राहरुभा सॊचामरत कामभक्रभफाट १७६ वटा 
फामोग्मास मनभाभण सषहतको बकायो सधुाय कामभक्रभ सबऩन्त् न बएको। त्मसैगयी तयाईको ६ म्जल्रा य 
ऩहाडी ४ म्जल्रा (रुकूभ-ऩूवभ य योल्ऩा फाहेक) भा सॊचामरत कामभक्रभफाट १३ वटा गौशाराभा गड् मौरी 
भर ट्रस मनभाभण ९, गोठ ट्रस मनभाभण ८, गोठ भभभत तथा सधुाय १, गोदाभ घय मनभाभण १ कामभ सबऩन्त् न 
हनुकुा साथै भोही ऩाने भेम्शन १, गौ अकभ  प्रशोधन भेमसन ३, सावनु फनाउने िाई ३५ सेट रगामतका अन्त्म 
आवश्मक उऩकयणभा सहमोग गरयएको।   

ड) स्रोत केन्त्द्र, मनभाभण्  

सॊघीमता ऩमछ रमु्बफनी प्रदेशभा कृषष ऺेरका रामग कुखयुा षवकास पाभभ, खजयुा य भत्स्म षवकास पाभभ, 
भहादेवऩयुी भार यहेकोरे गणुस्तयीम फीउ, फेनाभ तथा नश्ल सधुाय य अध्ममन तथा अनसुन्त्धान य प्रषवमध 
षवकासका रामग सयकायी पाभभ केन्त्द्र, नहनुारे प्रदेश कृषष ऺेरको षवकासभा सॊकुचनभा ऩयेको छ। तसथभ 
हयेक म्जल्राभा कबतीभा एक प्रादेम्शक स्रोत मनभाभण गने नीमत अनसुाय षवमबन्न म्जल्राभा स्रोत केन्त्द्र,का 
रामग जग्गा प्रामप्त अमबमान सॊचारन गरयएको छ। 
सयकायी स्रोत केन्त्द्र, स्थऩना कामभक्रभ् सो अनसुाय प्राषवमधक सेवा टेवा प्रदान गनभ सक्ने ऺभता सषहतका ६ 
वटा सयकायी स्रोत केन्त्द्र,हरु (ऩषु्ऩ, भौयी, एकीकृत पभभ, फाख्रा, षटस्मूकल्चय प्रान्त्ट, वागवानी) स्थाऩना हनु े
सबबाषवत ठाउॉको षवस्ततृ ऩरयमोजना प्रमतवेदन तमाय गयी जग्गा प्राम्प् तको प्रषक्रमाभा यहेको 
छ।अघाभखाॉचीभा फाख्राको स्रोत केन्त्द्र,का रामग जग्गा प्राप्ती बैसकेको य अन्त्म म्जल्राहप भा जग्गा प्रामप्तको 
प्रषक्रमाभा अगाडी फढीयहेको य केही आमोजनाको षवस्ततृ ऩरयमोजना प्रमतवेदन सभेत तमाय बएको छ। 

मनजी स्तयभा स्रोत केन्त्द्र, स्थाऩना्   

ऩशऩुन्त्छी ऺेरभा सभदुामको व्मवस्थाऩनभा सञ् चारन हनुे (फाख्रा, बैंसी, गाई, ग्राभीण कुखयुा, फॊगयु, घाॉस) 
षवमबन्त् न म्जल्राभा १३ वटा स्रोत केन्त्द्र,हरु स्थाऩना बएको छ। प्रदेश सयकायको सहमोगभा कृषष ऺेरभा 
षवमबन््न फारी तथा फस्तकुा स्रोत केन्त्द्र, १२४ वटा मनजी ऺेरभा स्थाऩना बएका छन।् 

षवगत ५ वषभभा षवमबन्न फारीहप का षवशषेगयी परपूर तथा ऩषु्ऩ फारीहप को वेनाभ उत्ऩादनका रामग  
३६३ वटा मनजी ऺेरभा नसभयी स्थाऩना बएका छन।् मसरे प्रदेशभा ऩषु्ऩ फारीहप  य परपूरहप को 
गणुस्तयी फेनाभ उत्ऩादन तथा षवक्री षवतयणभा सहमोग ऩमुाभएको छ। 
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स्रोत केन्त्द्र,हप को षववयण 
स्रोत केन्त्द्र,  इकाइ  ०७५।०७६ ०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।७९ कुर 
च्माउ सॊख्मा ० ४ ३ ६ १३ 

भौयी सॊख्मा ३ ६ १४ १३ ३६ 

खाद्यान्न वीउ सॊख्मा ४ १३ १७ २६ ६० 

येशभ सॊख्मा ० ० ० ० ० 

अन्त्म सॊख्मा ० ० ६ ९ १५ 

 

नसभयीहप को षववयण 

१ 

हाईटेक  परपूर 
नसभयी 

  २०७४।७५ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।०७८ २०७८।७९ कुर 

  नसभयी सॊख्मा सॊख्मा ० ४ ३ १८ २५ ५० 

२ परपुर नसभयी               

  षहॊउदे सॊख्मा ५ १२ २४ २२ ६३ १२६ 

  वषे सॊख्मा ७ १० २० १६ ५३ १०७ 

३ 

ऩषु्ऩ खेती प्रवद्धभन 
(व्मवसामी/ नसभयी) 

सॊख्मा ३ ८ ११ १८ ४० ८३ 

  कुर जबभा सॊख्मा १५ ३४ ५८ ७४ १८१ ३६३ 

 

 

ढ) मसॊचाइ सषहत कृषष उत्ऩादन कामभक्रभ् कृषष उत्ऩान साभग्री (भर, फीउ, मसॊचाइ) भध्मे फारीवस्त ुउत्ऩादन 
तथा उत्ऩादकत्वभा अहभ ्बमूभका मनवाभह गने मसॊचाइराई प्रवद्धभन गने उद्देश्मरे  3330 मभटय कच्ची 
कुरो, १०५२६ मभटय ऩक्की कुरो, ११७ वटा मसभेन्त्टेड ट्याङ्की, १९५ वटा प्राम्ष् टक ट्याङ्की, १४३ वटा 
ऩोखयी, ७ वटा मरफ्ट मसॊचाइ २९४ वटा स्मारो ट्युफ वेर, १५ वटा मडऩ फोरयङ्ग मनभाभण हनुकुा साथै 
255979 मभटय ऩाइऩ, ११४२ वटा ऩबऩ सेट, ३०५ वटा थोऩा मसॊचाइ सेट, ७७९ वटा म्स्प्रङ्करय मसॉचाई 
सेट, ४७६ वटा भोटय, १२०११ के.जी. डेमरबयी ऩाइऩ षवतयण गयी थऩ ३२९८ हेक्टयभा मसॊचाइ सषुवधा 
षवस्ताय गरयएको छ। 
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षववयण 
इकाइ २०७५।७६ २०७६।७७ २०७७।०७८ २०७८।७९ कुल 

सबऩन्न मसॊचाई मोजना (स्मारो 
ट्यूवेर) 

सॊख्मा २२ ७४ २४० २७२ ६०८ 

सबऩन्न मसॊचाई मोजना (डीऩ ट्यूवेर) सॊख्मा ० ० १ १ २ 

सबऩन्न मसॊचाई मोजना (कुरो मनभाभण) सॊख्मा २५८ ५२७ ९४६ ७४ १८०५ 

सबऩन्न मसॊचाई मोजना  
(प्राषष्टक/मसभेन्त्टेड ऩोखयी) 

सॊख्मा ४४ ७८ २५३ ३२० ६९५ 

अन्त्म मसॊचाई मोजना सॊख्मा १९४ २८१ ३७८ ४७६ १३२९ 

मसॊम्चत ऺेरपर षवस्ताय  हेक्टय १५८ ४७५ १४४९ १२१७ ३२९८ 

 

ण) षकसान सूचीकयण कामभक्रभ/नभनुा तथमाङ्क ऩाइरषटङ्ग कामभक्रभ् स्थानीम तहको सहकामभभा कृषष तथमाङ्कराई 
तथमऩयक फनाउने य सोही आधायभा नीमत तथा मोजना मनभाभणराई प्रोत्साहन गने उद्देश्मरे स्थानीम तहका 
कृषष/ऩश ु सेवा प्राषवमधक य गणकहरुराई षकसान सूचीकयण सबफन्त्धी अमबभूम्खकयण गरयएको साथै 
सॊघीमता घोषणा ऩमछ नमा स्थाऩना बएका म्जल्राहप  ऩूवॉ रुकूभको १०३७३ कृषक घयधयुी य 
नवरऩयासी म्जल्राको ६५९०२ कृषक घयधयुीफाट कृषष तथमाङ्क सॊकरन कामभ सबऩन्त् न गरयएको छ। 

त) कृषष मन्त्रीकयण षवतयण कामभक्रभ्  

कृषष श्रमभकको अबावफाट कृषष ऺेरभा ऩने सभस्माराई सबफोधन गदै सभग्र कृषष ऺेरराई माम्न्त्रकयण 
गने सयकायको रक्ष्म अनरुुऩ षवगतको ५ वषभहप भा कुर ३३७८ आधमुनक मन्त्र अनदुानभा षवतयण 
गरयएको छ । षवमबन्न ऩरयमोजनाफाट सहमोग हनु ेगयी कृषषभा रागत कभ गनभ य कृषषको कामभभा मन्त्र 
तथा उऩकयण सञ्चारन तथा भभभत सबबायका रामग १६  वटा कस्टभ हामरयॊग सेन्त्टय स्थाऩना बएका 
छन।्  

 

 मन्त्रीकीकयण षववयण   ०७५।०७६ ०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।७९ कुर 
कस्टभ हामरयॊग सेन्त्टय 
स्थाऩना 

सॊख्मा १ ६ ६ ३ १६ 

कृषष मान्त्रीकयण षवतयण सॊख्मा           

मभमनषटरय/ऩावयषटरय सॊख्मा ४८४ ३३६ ७७३ १२८२ २८७५ 

ट्याक्टय  सॊख्मा ९० ४ ८ ४ १०६ 

योटाबेटय सॊख्मा १८ १७ २४ ६० ११९ 
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कल्टीबेटय सॊख्मा १ ८ ११ ३५ ५५ 

वीउ ग्रमडङ्ग भेसीन सॊख्मा २ २ ८ ९ २१ 

वीउ षट्रटय भेसीन सॊख्मा ४ ३ ४ ८ १९ 

धान योप्ने भेसीन सॊख्मा १ ० ५ १ ७ 

मभमनषटरय रयऩय/ऩावयषटरय 
रयऩय 

सॊख्मा ७ १७ २३ ६९ ११६ 

 

थ) ढुवानी साधन तथा उऩकयण भापभ त कृषष फजायीकयणभा सहमोग कामभक्रभ 

उत्ऩादक भापभ त उत्ऩादन गरयएका कृषष ऺेरका फारी तथा फस्तहुप को उऩबोिा तथा ठूरा थोक 
फजायभा फजायीकयण समुनम्ितताका रामग ५० बन्त्दा फढी ढुवानी साधन साधन षवतयण बएको छ। षऩक 
अऩ ३८, म्चस्मान कामभा याखी दधु ढुवानीका रामग १२ वटा मभल्क टेंकय षवतयण तथा कृषष फारी 
वस्तकुा  स साना ढुवानीका रामग रयक्सा रगामतका उऩकयणहप  षवतयण बएका छन।् मसरे कृषष 
ऺेरभा योजगायी, ब्मवसाषमकता य फजायीकयणभा समुनम्ितता थऩेको छ।  

षववयण ०७५।०७६ ०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।७९ कुर  

ढुवानीका साधन (षऩक अऩ) सॊख्म ० ३ ५ ३७ ३८ 

दधु धवुानीका रामग मभल्क 
टेंकय षवतयण 

सॊख्म १२ ० ० ० १२ 

 

द) बमूभ तथा गठुी सबफन्त्धी उऩरब्धीहप ् बमुभ फैंक भापभ त जग्गा उऩमोग गने षकसानराई प्रोत्साहन सहामता 
सबफन्त्धी कामभषवमध, २०७८ तमाय गयी अथभको सहभमत मरई आन्त्तरयक भामभरा, कानून तथा सञ्चाय 
भन्त्रारमको सहभतीको रागी ऩठाइएको छ। सयकायी वा सावभजमनक उऩमोगभा यहेका जग्गाको 
रगतकट्टा सबफन्त्धी कामभषवमध, २०७८ तमाय गयी अथभको सहभमत मरई आन्त्तरयक भामभरा, कानून तथा 
सञ्चाय भन्त्रारमको सहभतीको रागी ऩठाइएको छ।बमूभषहन सकुुबवासी सबवन्त्धी सभस्मा सभाधान य ब ू
उऩमोग कामाभन्त्वमनको रामग स्थामनम तहको ऺभता अमबवृद्धी गरयएको छ। बमूभ श्रोत नक्साङ्कनको रामग 
आवश्मक DGPS, Total Station उऩकयण खरयद गयी ऩूवाभधाय तमाय गरयएको छ। 

कयाय खेती भापभ त ६३६ बन्त्दा फढी कृषकहप राइभ षवमबन्न फारी तथा फस्त ुउत्ऩादनका रामग कयायभा 
जग्गा मरनका रामग अनदुान सहमोग गयी खेया गइयहेको तथा उत्ऩादनम्शर नबएका जग्गाहप को 
उत्ऩादकत्व फमाउने कामभक्रभहप भा सहमोग सभेत बएको छ।  

षववयण इकाइ ०७५।०७६ ०७६।०७७ ०७७।०७८ ०७८।७९ कुर 

फगय खेती हेक्टय ६० ११४ १६३ २८३ ६२० 

कयाय खेती हेक्टय ७६ ३५ २९७ २२७ ६३६ 
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११. सभस्मा तथा चनुौतीहरु 

 सावभजमनक खयीद ऐन, २०६३ य मनमभावरी, २०६४ अनसुाय अनदुानका कामभक्रभहरु सञ्चारन गनभ 
कृषकहरुराई ब्मवहारयक कर्ठनाइ बएको। 

 स्थानीम तहभा य म्जल्रा म्स्थत कामाभरमहप भा सभेत जनशिी य दयफन्त्दीको कमभ हनुारे कृषष 
प्रसायको कामभ कभजोय बएकोरे प्रदेशरे सभेत त्मसभा सभेत ध्मान र्दनऩुयेको। 

 प्रदेशभा पाभभ केन्त्द्र,हप  कमभ यहेको य जग्गा प्राप्तीभा सभेत असहज यहेकोरे नमा पाभभ केन्त्द्र, 
स्थाऩनाभा कर्ठनाइभ यहेकोरे सॊम्घमता अनसुाय प्रदेशको कृषष षवकास य अनसुान्त्धान कामभ य प्रषवमध 
षवकास य षवस्ताय कामभ असहज फन्न ऩगेुको। 

 क्रभागत आमोजनाहप भा सभमभा कामभ सबऩन्न नहनुे य आ.व. २०७८/७९ भा दाषमत्व शृ्रजना बई 
बिुानीका फखतभा CGAS प्रणारी सबभय नचरी कयीव रु. १५ कयोड बिुानी हनु नसकेकोभा 
दाषमत्व स्थाषऩत बएको। 

 सहमुरमत षवद्यतु मभटय् कृषष कामभका रामग सहमुरमत मभटय उऩरब्ध बएको तय फीउ षवजन, 

ऩशऩुन्त्छी तथा भत्स्म ऩारनका रामग सहमुरमत मभटय उऩरब्ध नबएकोरे कृषकभा रागत फढ्न गइभ 
प्रमतश्ऩधाभत्भक ऺभता कभजोय हनु ऩगेुको। 

 यासाममनक भर षवतयण प्रणारी् सॊघीम भन्त्रारमरे खरयद गयी कोटा तोषक प्रदेशराई षवतयण गनभ 
म्जल्राका रामग कोटा तोक्न ेदाषमत्व भार यहेकारे प्रदेशस्तयभा आवश्मक यासाममनक भर खरयद 
तथा षवतयण गनभ नसषकएको य भरखादको अबाव यहेको। 

 शरुब कजाभ सहम्जकयण तथा ब्माज अनदुान कामभषवमधभा ब्माज अनदुान बिुानी प्रषक्रमा राभो य 
झन्त्झषटरो बएका कायण अऩेऺाकृत रुऩभा रम्ऺत गरयए फभोम्जभ ब्माज अनदुान षवतयण हनु 
नसकेको। 

 प्राकृमतक रुऩभा हनुे फाढी, ऩषहयो, अमतवृम्ष् ट, अनावृम्ष् ट, डढेरो, आगरागी, चट् माङ्ग आर्दफाट हनुे 
षवऩदको याहत षवतयण प्रणारी एकद्बाय भापभ त नबएको। 

 प्रमतपरभा आधारयत प्रोत्सहान अनदुान प्रणारीभा सधुाय् दधु उत्ऩादनभा २० प्रमतशत फषृद्ध बएभा 
प्रोत्साहन अनदुान र्दने बमनएकोभा कोमबडका कायण हारसबभ ऩमन उत्ऩादन सोचे अनरुुऩ फढ्न 
नसक्दा कृषकहरु फॊम्चमतभा ऩयेको।  

 स्थानीम तहको कामभ ऺेरभा छाडा गाईवस्त ुव्मवस्थाऩन नहुॉदा सोको ब्मवस्थाऩन य फारी नारी 
सॊयऺणभा सभेत सभस्मा हनु बएको। 

 गाउॉफाट कृषषकमभभ मवुा ऩरामन हुॊदा जॊगर ऺेर फढ्दै गएको य फाॉझो जमभन फढ्न गएकोरे फाॉदय 
दबुसी रगामतका वन्त्मजन्त्तकुो सभस्माका कायण फारी उत्ऩादन नोक्शान हुॉदै गएको छ। 
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१२. सभस्मा सभाधानका रामग चाल्नऩुने कदभहरु 

 कृषष अनदुान ऐन मनभाभण गयी राग ुगनुभ ऩने य षवमबन्न प्रादेम्शक नीमत, कानून तजुभभा गयी व्माहारयक 
य कामाभन्त्वमनमोग्म फनाउनऩुने। 

 प्रदेश रोक सेवारे जनशम्ि recruitment , फढुवा गनुभऩने, प्रदेश मनजाभती सेवा ऐन ल्माइभ 
कभभचायीभा बएको भनोफर उच्च फनाउन ुऩने। 

 प्राषवमधक भन्त्रारम हनुारे प्रषवमध षवकास य मसक्न सक्न ेसषकउने वातावयण फनाउन ुऩने य नमा 
पाभभ केन्त्द्र, स्थाऩनाभा नीमतगत प्राथमभकता ध्मान र्दन।े  

 दाषमत्व शृ्रजना बई बिुानीका फखतभा CGAS प्रणारी सबभय नचरी बिुानी र्दन वाॉकी यकभको 
रामग अथभ तथा सहकायी भन्त्रारमभा बिुानी र्दन फाॉकी यहेको षववयण ऩठाइएको। 

 कृषष मभटय सभस्माको जानकायी सभम सभमभा सयोकायवारा मनकामभा गयाइएको य नीमतगत 
सबफोधन हनुऩुने। 

 सभस्मा सभाधानका रामग ऩषहचान गरयएका उऩामहरुराई सभेत सभावेश गयी सयर य प्रबावकायी 
कामभषवमध फनाउने वा सफै भन्त्रारमको कामभ सभेषटने गयी एषककृत सरुबकजाभ ब्माज अनदुान 
कामभषवमध तमाय गनुभऩने। 

 भन्त्रारमको षवऩद व्मवस्थाऩन समभमतको फैठकभा आन्त्तरयक भामभरा, कानून तथा सञ्चाय भन्त्रारमका 
प्रमतमनमधराई षवतयण प्रणारीको एकरुऩता गनभका रामग सझुाव र्दइएको य षवऩदका कायण मसम्जभत 
ऺमतभा याहत षवतयण सबफम्न्त्ध कामभ एकद्बाय प्रणारीफाट हनुे प्रवन्त्ध गरयन ुऩने। 

 दधुको हकभा कोमबडका कायण दगु्ध ब्मवसाम धयासामी बएकोरे उि २० प्रमतशतको सट्टा ५ 
प्रमतशत वृषद्ध कामभ गने नीमत फनाउन।े 

 कृषष फारीका रामग तेस्रो फारीको खेती ऺेरपरका आधायभा प्रोत्साहन अनदुान र्दन ेनीमत फनाउने। 

१३. आगाभी कामभर्दशा 
 कृषष भन्त्रारमभा जनशम्ि य कामभफोझको तादबमता मभराउन ु ऩने य नमा O &M  गयी नमा 

सॊयचनाको आवश्मकताको अध्ममन तथा थऩ जनशम्ि व्मवस्थाऩन मभराउनऩुने। 

 प्रदेश रोक सेवारे जनशम्ि recruitment , फढुवा गनुभऩने, प्रदेश मनजाभती सेवा ऐन ल्माइभ 
कभभचायीभा बएको भनोफर उच्च फनाउन ुऩने। 

 प्राषवमधक भन्त्रारम हनुारे प्रषवमध षवकास य मसक्न सक्ने सषकउने वातावयण फनाउन ु ऩने य नमा 
पाभभ केन्त्द्र, स्थाऩनाभा नीमतगत प्राथमभकता ध्मान र्दन।े  

 कभ रोकषप्रम तथा भाग नबएका कामभक्रभहरु हटाउन ु ऩने य याम्रा कामभक्रभहरुराई मनयन्त्तयता 
र्दन।े म्जल्रा अनसुाय पयकपयक प्रकायका कामभक्रभ तजुभभा गने । 
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 तथमाङ्क अद्यावमधकयण तथा रयऩोषटभङ प्रणारी षवकास गयी मसको प्रबावकायी कामाभन्त्वमनभा प्राथमभकता 
र्दन।े 

 अनदुान कामभक्रभभा सॊरग्न फढी हनुारे प्राषवमधक ऺभता य प्रषवमध षवस्तायभा ध्मामन र्दन नसषकएका 
कायण अनदुानका कामभक्रभ सॊख्माभा ब्माऩक कटौती गने य याहत षवतयणभा ऩमन सॊरग्न नहनु।े 

 अनदुान भाग गने प्रकृमाराई सयरीकृत गने, कृषकहप को ऩहुॉचभा षवशेष ध्मामन र्दनऩुने। 

 जनशम्ि षवकास तथा प्रामफमधक सेवाभा केम्न्त्द्र,त हनु।े एक प्रामफमधक एक षवशेषऻताराई सॊस्थागत 
मनणभम भापभ त ्कामाभन्त्वमनभा ल्माउने। 

 कागजको प्रमोग अमत न्त्मून गने। 

 सशुासन अवरबफनराई मनयन्त्तयता र्दने, सॊघ प्रदेश य स्थानीम तहको सॊषवधान अनसुाय अनसूुम्चभा 
उल्रेख गरयए अनसुायको अमधकाय ऺेर मबर यही कामभक्रभ सञ्चारन गनुभऩने य सञ्चारन गरयने 
कृमाकराऩहरुभा थऩ स्ऩष्टता हनु आवश्मक। 

 प्रमोगशाराहरुभा जनशम्ि (lab. assistant) सषहत थऩ गयी स्तयोन्नमत सभेत गने य प्रोत्साहनको 
व्मवस्था गने। 

 दैमनक कामभ सबऩादनभा सभेत प्रमफमधको अमधकतभ उऩमोग गने । 

 मनमभनका रामग मनरयऺक तोक्ने य म्जबभेवायी र्दई मनमभन गने/गयाउन 
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प्रदेश स्थाऩना ऩिात ऩशऩुन्त्छी ऺेरको भखु्म भखु्म उऩरब्धीहरुको सायॊश: 

 प्रदेश स्थाऩना हदुा दईु म्जल्राको ऩशऩुम्न्त्छ य भत्स्म ऺेरको षवकास य सेवा प्रवाहको रामग षवऻकेन्त्द्र,हरु सॊचारन 
बएकोभा हार सबभ प्रत्मेक म्जल्राभा षवषमगत सेवाको रामग कामाभरमहरु स्थाऩना बएका छन ्। 

 रमु्बफनी प्रदेश दधु य भासभुा आत्भमनबभय बई दैमनक सयदय २० हजाय मर. दधु य भामसक सयदय २ हजाय गोटा 
खमस फोका, भामसक सयदय १५०० गोटा याॊगा,बैमस य तमायी रिडोईरय सयदय दैमनक ७ टन अन्त्म प्रदेशभा मनमाभत 
हनुे गयेको छ। 

 भाछाको बयुा उत्ऩादनभा आत्भमनबभय बई वाषषभक सयदय १० कयोड गोटा अन्त्म प्रदेशभा मनमाभत हनुे गयेको छ । 

 प्रदेशको ऩशऩुन्त्छी भत्स्म ऺेरको योग मनदान तथा भाहाभायी मनमन्त्रणका रामग ऩयामस म्जल्राभा ऩशयुोग अन्त्वेषण 
प्रमोगशारा स्थाऩना बई सॊचारनभा आएको । 

 षवम्शष्टीकृत य षवशेषऻ सेवा प्रवाहको रागी रुऩन्त्देहीभा येपयर बेटेरयनयी अस्ऩतार  मनभाभण बईयहेको ।  

 दाङ्ग य फाॉके म्जल्राभा रयपयर बेटेरयनयी अस्ऩतार मनभाभणको रामग DPR तमायी हदैु गयेको। 

 षवशेषऻ सेवा सषहतको ऩश ुस्वास्थम म्शषवय सॊचारन तथा फाझोऩन मनवायण का रामग door to door  कामभक्रभ 
सॊचारन बईयहेको छ।  

 गाई बैंमसको भाहाभायी तथा ऩशजुन्त्म उत्ऩादन मनमाभतको फाधक को रुऩभा देखा ऩने खोयेत योग मनमन्त्रणका रामग 
खोयेत योग मनमन्त्रण अमबमान सॊचारन बईयहेको  य भ्माम्क्सनेशन कामभक्रभको तथमाङ्क अध्मावमधकका रामग 
software मनभाभण बइभ कामाभन्त्वमन यहेको। 

 सभहु सहकायी तथा मनम्ज ऺेरको सहकामभभा २८ वटा दगु्ध म्चस्मान केन्त्द्र, स्थाऩना बएको य दधु ढुवानीका रामग 
१२ वटा दधु ट्याॊकय षवतयण बएको छ बने ऩशऩुन्त्छी तथा भत्स्म जन्त्म उऩज ढुवानीका रामग प्रत्मेक म्जल्राभा 
षऩक अऩ षवतयण गरयएको। 

 ऩशऩुन्त्छी उऩज फजारयकयणका रामग २ स्थानभा हाटफजाय स्थाऩना गरयएको। 

 दगु्ध प्रशोधनका रामग डेरय उद्योगहरुराई भेमसन उऩकयणभा सहमोग गरयएको छुऩॉको उत्ऩादनराई प्रोत्साहन गरय 
मनमाभतराई प्रवधभन गरयएको। 

 मतरोत्तभा नगयऩामरका य षवम्शष्टीकृत दगु्ध सहकायी सॊघको सहकामभभा  मू एच षट प्रान्त्ट मनभाभणभा प्राषवमधक य 
आमथभक सहमोग यहेको । 

 दधु उत्ऩादन य उत्ऩादन प्रवधभनका रामग प्रोत्साहन स्वरुऩ प्रमत री रु २ का दय रे प्रमतपरभा आधारयत अनदुान 
कामभक्रभ कामाभन्त्वमनभा यहेको । 

 मनम्ज स्तयभा स्वच्छ य स्वस्थ भास ुउत्ऩादन एवभ ्फजायीकयणका रामग ७ वटा मभट भाटभ स्थाऩनाभा अनदुान 
सहमोग गयेको य फजायीकयण गरयने दधुको गणुस्तय मनमभनका रामग प्रत्मेक म्जल्राफाट मभल्क एनाराईजयहप  
षवतयण कामभक्रभ सॊचारन गरयएको ।  

 प्रत्मेक म्जल्राभा स्वच्छ य स्वस्थ भास ुउत्ऩादन य वजारयकयणका रामग भास ुऩसर सधुाय कामभक्रभ सॊचारनभा 
यहेको । हार सबभ १५० भास ुऩसर सधुाय गरयएको । 

 स्वच्छ य स्वस्थ भास ुउत्ऩादन एवभ ्फजायीकयणका रामग फटुवर उऩ भहानगय ऩामरकासॉगको सहकामभभा  ऩश ु
फधशारा मनभाभण सबऩन्न हनुे अवस्थाभा ऩगुेको। 
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 मनम्ज सॊगको सहकामभभा ऩश ुआहायाभा प्रषवधको प्रमोगका रामग षट एभ आय ब्रक उद्योग रुऩन्त्देषहभा स्थाऩना 
बएको य साईरेज उत्ऩादन य फजारयकयणका रामग ४ वटा ठुरा उद्योग स्थाऩना बई वाषषभक सयदय ६०० भे.टन 
मनमाभत हनुे गयेको । 

 अण्डाको के्रट उत्ऩादनका रामग ३ वटा के्रट उद्योग स्थाऩनाभा सहमोग छ बने कृषष ऩमभटन प्रवधभनका रामग ५ 
वटा षपस रयसोटभको बौमतक सॊयचनाको स्तयोन्नमतका रामग अनदुान सहमोग गरयएको । 

 स्थामनम ऩशऩुन्त्छीका नश्ल सॊयऺण य प्रवधभनका रामग अनवुाॊम्शक स्रोत सॊयऺण कामभक्रभ सॊचारन गरयएको । 

 ऩशऩुन्त्छी भत्स्म व्मवसाम प्रवधभनका रामग सरुब कजाभ कामभक्रभ सॊचारन गरयएको । 

 उन्नत नश्लको ऩशऩुन्त्छी को स्रोतको रुऩभा मनम्ज स्तयभा गाई, बैमस , बेडा , फाख्रा य कुखयुाको स्रोत केन्त्द्र, स्थाऩना 
गरयएको । साथै गाई, बैमस, फाख्रा य फॊगयुको मरिडडय हडभ य भम्ल्टप्रामय हडभ स्थाऩना कामभक्रभ सॊचारनभा यहेको। 

 अघाभखाॊचीको भारायानीभा प्रदेश स्तयीम फाख्रा स्रोत केन्त्द्र, मनभाभण बईयहेको । 

 फाख्राऩारन षवकासका रामग मभसन कामभक्रभ सॊचारन बई ७६४ गोटा खोय मनभाभण सधुाय, २१३ उन्नत नश्लको 
फोका षवतयण, ६ गोटा सॊकरन केन्त्द्र, स्थाऩना बएको, प्रत्मेक म्जल्राभा ऩोषण सधुायका रामग स्थामनम कुखयुा 
ऩारन कामभक्रभ सॊचारनभा यहेको । 

 ऩाल्ऩा म्जल्राभा ग्रामभण कुखयुा स्रोत केन्त्द्र, स्थाऩना बएको य भत्स्म ऩारन षवकास का रामग ५० हे बन्त्दा फढी 
नमा ऩोखयी मनभाभण गरयएको साथै म्चसो ऩानीभा भाछा प्रवधभनका रामग येन्त्फो ट्राउट ऩारनका रामग ४० वटा येसवे 
मनभाभण बएको छ बने गणुस्तयीम भाछाको बयुाको आवश्मिा ऩमुतभका रामग ५ वटा भत्स्म ह्याचयी मनभाभण सधुाय 
गरयएको छ। 

 गौशाराहरु राई आत्भमनबभय फनाउन आमभरुक कामभक्रभ भापभ त १४ वटा गौशारको बौमतक सॊयचना सधुाय 
गरयनकुा साथै गड्यौरा भर उत्ऩादन, गहतु प्रशोधन य फजारयकयणभा सहमोग गरयएको । 

क्र.स. षववयण इकाइ ऩरयभाण 

1. गौशारा वटा 14 

2. भत्स्म ह्याचयी मनभाभण वटा 5 

3. नमा ऩोखयी मनभाभण हे. 50 

4. येन्त्फो ट्राउट ऩारनका वटा 40 

5. फाख्राऩारन षवकासका रामग मभसन कामभक्रभ सॊचारन (खोय मनभाभण सधुाय) वटा 764 

6. उन्नत नश्लको फोका षवतयण वटा 213 

7. सॊकरन केन्त्द्र, स्थाऩना वटा 6 
8. षपस रयसोटभ वटा 5 
9. अण्डा के्रट उद्योग स्थाऩनाभा वटा 3 
10. साईरेज उद्योग स्थाऩना वटा 4 
11. मभट भाटभ स्थाऩना वटा 7 
12. दधु ढुवानीका दधु ट्याॊकय षवतयण वटा 12 
13. ऩशऩुन्त्छी उऩज फजारयकयणका रामग हाटफजाय स्थाऩना वटा २ 
14. दगु्ध म्चस्मान केन्त्द्र, स्थाऩना वटा 28 
15. भास ुऩसर सधुाय वटा 150 
16. भाछाको बयुा उत्ऩादनभा कयोड वाषषभक गोटा  10 
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प्रदेश स्थाऩना ऩिात कृषष ऺेरभा भखु्म भखु्म उऩरब्धीहरुको सायॊश: 
 

कृषष ऺेरको उऩरम्ब्ध षववयण  

क्र.सॊ. उऩरम्ब्ध षववयण एकाइ 

आ
.फ
. ०

७5
/७

6
 

आ
.फ
. ०

७६
/७

७ 
 

आ
.फ
. ०

७७
/७

८ 
 

आ
.व
. ०

७8
/७

९ 

जब
भा

 

कैषपमत 

१ 

  
  

हाईटेक परपूर नसभयी               

नसभयी सॊख्मा सॊख्मा ० ४ ३ १८ २५   

ऺेरपर हेक्टय ०.०० ०.०३ ०.१९ १.१८ १.४०   

२ 

  
  

परपुर नसभयी               

षहॊउदे सॊख्मा ५ १२ २४ २२ ६३   

वषे सॊख्मा ७ १० २० १६ ५३   

३ 
ऩषु्ऩखेती प्रवद्धभन (व्मवसाषम/ नसभयी) सॊख्मा ३ ८ ११ १८ ४०   

४ 

  
  
  

प्राषष्टक टनेर मनभाभण               

प्राषष्टक घय (फाॊस) सॊख्मा ३४९ ५०३ ११२४ ११५३ ३१२९   

प्राषष्टक घय (पराभ) सॊख्मा २० ५३ ६५६ ३९१ ११२०   

ऺेरपर हेक्टय ३ ५ ३७ ३८ ८३   

५ 

  
  
  
  
  

श्रोत केन्त्द्र, स्थाऩना                

च्माउ सॊख्मा ० ४ ३ ६ १३   

भौयी सॊख्मा ३ ६ १४ १३ ३६   

खाद्यान्न वीउ सॊख्मा ४ १३ १७ २६ ६०   

येशभ सॊख्मा ० ० ० ० ०   

अन्त्म सॊख्मा ० ० ६ ९ १५   

६ कस्टभ हामरयॊग सेन्त्टय स्थाऩना सॊख्मा १ ६ ६ ३ १६   

७ कृषष मान्त्रीकयण षवतयण सॊख्मा             

  
  
  
  
  

मभमनषटरय/ऩावयषटरय सॊख्मा ४८४ ३३६ ७७३ १२८२ २८७५   

ट्याक्टय  सॊख्मा ९० ४ ८ ४ १०६   

योटाबेटय सॊख्मा १८ १७ २४ ६० ११९   

कल्टीबेटय सॊख्मा १ ८ ११ ३५ ५५   

वीउ ग्रमडङ्ग भेसीन सॊख्मा २ २ ८ ९ २१   
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कृषष ऺेरको उऩरम्ब्ध षववयण  

क्र.सॊ. उऩरम्ब्ध षववयण एकाइ 

आ
.फ
. ०

७5
/७

6
 

आ
.फ
. ०

७६
/७

७ 
 

आ
.फ
. ०

७७
/७

८ 
 

आ
.व
. ०

७8
/७

९ 

जब
भा

 

कैषपमत 

  
  
  

वीउ षट्रटय भेसीन सॊख्मा ४ ३ ४ ८ १९   

धान योप्ने भेसीन सॊख्मा १ ० ५ १ ७   

मभमनषटरय रयऩय/ऩावयषटरय रयऩय सॊख्मा ७ १७ २३ ६९ ११६   

८ ढुवानीका साधन (षऩक अऩ)   १९ १ ९ १ ३०   

९ षटस्मूकल्चय प्रान्त्ट स्थाऩना सॊख्मा ० ० ० १ १   

१० 

कृषष जन्त्म वस्तहुप को  प्रशोधन 
उद्योग 

सॊख्मा १ ४ ३ २ १०   

११ खाद्यान्न बण्डायण गहृ स्थाऩना सॊख्मा ० १ ४ ५ १०   

१२ फीउ बण्डायण गहृ स्थाऩना सॊख्मा ० १ १० ८ १९   

१३ शीत बण्डाय सॊख्मा ० ० १९ ० १९   

१४ 

फजाय ऩूवाभधाय षवकास 

(थोक फजाय, हाट फजाय, सहकायी 
फजाय य सॊकरन केन्त्द्र,) 

सॊख्मा ५० ७ ३० ८ ९५ 
 

१५ 

  
  
  

साना मसॊचाइ सहमोग सषहत कृषष 
उत्ऩादन कामभक्रभ 

  ० ० १ १ २   

सबऩन्न मसॊचाई मोजना (स्मारो 
ट्यूवेर) 

सॊख्मा २२ ७४ २४० २७२ ६०८   

सबऩन्न मसॊचाई मोजना (डीऩ ट्यूवेर) सॊख्मा ० ० १ १ २   

सबऩन्न मसॊचाई मोजना (कुरो मनभाभण) सॊख्मा २५८ ५२७ ९४६ ७४ १८०५   

  
  
  

सबऩन्न मसॊचाई मोजना  
(प्राषष्टक/मसभेन्त्टेड ऩोखयी) 

सॊख्मा ४४ ७८ २५३ ३२० ६९५   

अन्त्म मसॊचाई मोजना सॊख्मा १९४ २८१ ३७८ ४७६ १३२९   

मसॊम्चत ऺेरपर षवस्ताय  हेक्टय १५८ ४७५ १४४९ १२१७ ३२९८   
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कृषष ऺेरको उऩरम्ब्ध षववयण  

क्र.सॊ. उऩरम्ब्ध षववयण एकाइ 

आ
.फ
. ०

७5
/७

6
 

आ
.फ
. ०

७६
/७

७ 
 

आ
.फ
. ०

७७
/७

८ 
 

आ
.व
. ०

७8
/७

९ 

जब
भा

 

कैषपमत 

१६ 

  
  
  
  

फीउ उत्ऩादन (खाद्यान्न, दरहन, 

तेरहन, तयकायी) 
  ० ० ० ० ०   

खाद्यान्न हेक्टय २६२ ३२५ ४२८ ५५८ १५७३   

दरहन हेक्टय ३ २ ३ ९ १७   

तेरहन हेक्टय ४ ४ ६ १६ ३०   

तयकायी हेक्टय ० ५ ८ ३८ ५१   

१७ फगय खेती हेक्टय ६० ११४ १६३ २८३ ६२०   

१८ कयाय खेती हेक्टय ७६ ३५ २९७ २२७ ६३६   

१९ 

परपुर फगैंचा सदुृढीकयण 
कामभक्रभ 

सङ्खख्मा ० १८ ३८ ५८ ११४   

२० 
अमबमानभूखी (मभसन) कामभक्रभ 

मोजना 
सॊख्मा 

१ ५७ २४५ २४३ ५४६   

२१ परपूर षवप वा योऩण  

 

० ० ० ० ०   

  
  

परपुर षवरुवा षवतयण 
सॊख्मा  

(हजायभा) 
० २८ ८० १३४ २४२   

ऺेर षवस्ताय हेक्टय ० ७४ २८८ ३८१ ७४३   

२२ कृषषकभॉ योजगायी सॊख्मा ० ० १६१ २२८ ३८९   

२३ 

ऺभता अमबवषृद्ध तामरभ/गोष्ठी 
(कृषक य प्राषवमधक) 

सॊख्मा/वषभ १६ ४४ १८५ १७६ ४२१   

२४ 

हरयत स्वमभ ्सेवक षवकास तथा 
ऩरयचारन 

सॊख्मा ० ९३ ३७६ २२९ ६९८   
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म्जल्राका प्राथमभकता कृषष फस्तहुप  

म्जल्रा कृषष वस्तहुप  

रुऩन्त्देही धान, गहुॉ, तयकायी, भसुयुो 
नवरऩयासी धान,गहुॉ, उख ु

कषऩरवस्त ु धान, गहुॉ, तयकायी, परपुर 

दाङ्ग धान, भाछा, भकै, भौयी, तोयी 
फाॉके धान, भसुयुो, गहुॉ, तयकायी 
अघभखाॉची भकै, सनु्त्तरा, कपी, अदवुा, भौयी 
ऩाल्ऩा भकै, अमभरो जातका परपुर 

गलु्भी भकै, कपी, तयकायी, सनु्त्तरा 
फर्दभमा चाभर, गहुॉ, भसुयुो, तयकायी 
रुकुभ भकै, आर,ु प्माजको मफउ 

योल्ऩा भकै, आर,ु अरैँची, सनु्त्तरा, कागती 
प्मठुान भरुा मफउ, भकै मफउ, कागती, अरैँची 
 

 

षववयण तमाय गने 

नाभ थय् शामरकयाभ गौतभ 

ऩद् फारी षवकास अमधकृत 

तह/शे्रणी् अमधकृतस्तय आठौं तह 
दस्तखत् 
मभमत् २०७९/०७/२१ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

प ज ुगने 

नाभ थय् फषुद्धयाज म्घमभये 
ऩद् फरयष्ठ कृषष अथभ षवऻ 

तह/शे्रणी् अमधकृतस्तय नवौं तह 

दस्तखत् 
मभमत् २०७९/०७/२१ 

 

प्रभाम्णत गने 

नाभ थय् अमनर भयामसनी 
ऩद् मन. सम्चव 

दस्तखत् 
मभमत् २०७९/०७/२१ 
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कृषष तथा बमूभ ब्मवस्था भन्त्रारम य भातहतका कामाभरहप फाट षवगतका वषभहप भा बएका 
उऩरब्धीका केही झरकहप  

 
 

फारी षवशेषका (सनु्त्तराजात परपुर उत्ऩादन) 
सॊजारसॊग अन्त्तकृभ मा गोष्ठी 

कृषष षवकास साझेदाय सॊघ सॊस्थाहरुसॊग अन्त्तकृभ मा 
गोष्ठी फटुवरभा सॊचारन 

 
 

प्रादेम्शक वीउ षवजन वासरत सफ्टवेमय सॊचारन 
सबफन्त्धी अमबभमु्खकयण गोष्ठी- दाङ्ग 

कृष्ण तयकायी खेती पाभभ शदु्धोधन-2 रुऩन्त्देहीभा 
नभनुा प्राङ्गारयक पाभभ स्थाऩना कामभक्रभ सॊचारन  

  

फटुवर उद्योग वाम्णज्म सॊघको सहकामभभा 
फारभम्न्त्दय ऩरयसय हाटफजायभा दसौं कृषष-भेरा 
2078 सॊचारन 

 

कृष्ण तयकायी खेती पाभभ शदु्धोधन-2 
रुऩन्त्देहीभा नभनुा प्राङ्गारयक पाभभ स्थाऩना 
कामभक्रभ सॊचारन  
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कृषष तथा बमूभ ब्मवस्था भन्त्रारम य भातहतका कामाभरहप फाट षवगतका वषभहप भा बएका 
उऩरब्धीका केही झरकहप  

  

वीज फषृद्ध कामभक्रभका रामग ऩूवाभधाय सहमोग 
कामभक्रभ अन्त्तगभत सगनु मसड कबऩनी र.ुसा.न.ऩा 
रुऩन्त्देहीभा वीउ गोदाभ घय मनभाभण  

 

धान र्दवसका झरकहरु 

  

साना मसॊचाइभ कामभक्रभ ब्मवमसमक तयकायी खेती 

  
गलु्भीभा हरयत स्वमक सेवकको 97 वटा टनेरभा तयकायी 
खेती 

नवरऩयासी प्रताऩऩयु – ८ पट्कीटोराभा सेभी 
हाइभटेक नसभयी मनभाभण 
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कृषष तथा बमूभ ब्मवस्था भन्त्रारम य भातहतका कामाभरहप फाट षवगतका वषभहप भा बएका 
उऩरब्धीका केही झरकहप  

  

सौयहा स्भाटभ कृषष गाउॉ, क.व. न.ऩा.-१२ मतरोत्तभा स्भाटभ कृषष गाउॉभा 
मन्त्र/उऩकायण षवतयणको झरकहरु 

  

        साभदुाषमक धान नसभयी १ गलु्भी अयेवा क्रभागत आर ुमभसन 

 
 

 रुकुभभा व्मवसाषमक तयकायी खेती 
 

रयम्ब्दकोट-५, नमाॉटोराका केवर मसॊह 
सनुायको सनु्त्तरा फगैंचा  
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कृषष तथा बमूभ ब्मवस्था भन्त्रारम य भातहतका कामाभरहप फाट षवगतका वषभहप भा बएका 
उऩरब्धीका केही झरकहप  

  
स्भाटभ कृषष गाउॉ, सनुछहयी जेरवाङ्ग योल्ऩाफाट उत्ऩार्दत बट्टभास मफषक्र झरकहरु 

  

स्भाटभ कृषष गाउॉ, सनुछहयी जेरवाङ्गफाट उत्ऩार्दत तयकायी तथा रसनु मफक्री गदै 

  

तयकायी ब्रक मफकास कामभक्रभ अन्त्तयगतका झरकहप  
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ऺभता अमबवषृद्ध तामरभ 

 

  
कृषक तामरभका झरकहरु: भौयी ऩारन तामरभ, फगैंचा ब्मवस्थाऩन तामरभ 

  

फारी सॊयऺण प्रमोगशारा, खजयुाभा जैषवक षवषार्द ट्राइकोिभा उत्ऩादन तथा तामरभ 

  

फारी उऩचाय म्शषवय  जैषवक षवषादी उत्ऩादन 
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म्शषवय सॊचारन गदै, याप्ती सोनायी फाॊके फैजनाथ गा ऩा फाॊकेको soil fertility mapping को रामग 

GPS षवमधफाट सॊकमरत भाटोको नभनुाराइ drying गदै  
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कृषष तथा बमूभ ब्मवस्था भन्त्रारम य भातहतका कामाभरहप फाट षवगतका वषभहप भा बएका 
उऩरब्धीका केही झरकहप  

  
  

  

  
साना षकसान कृषष सहकायी सॊस्था मर र्द्ाय मनमभभत 
कोल्डस्टोय, भधवुन नगयऩामरका वडा नॊ ८ 

गभुानमसॊह कोल्ड स्टोयेज प्रा मर, म्शवयाज ६, 

गडगौड 

  

नवुागाॉउ साना षकसान कृषष सहकायी सॊस्था मर., 
मरवेणी गाॉ.ऩा. योल्ऩा 

षकसानका रामग कृषक सभूह, गगाॊदेव गाॉउऩामरका 
वडा नॊ. ३ 
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कृषष तथा बमूभ ब्मवस्था भन्त्रारम य भातहतका कामाभरहप फाट षवगतका वषभहप भा बएका 
उऩरब्धीका केही झरकहप  

  

हाइभमरिडड फीउ उत्ऩादन मनयीऺण, प ऩन्त्देही बैंसी सधुाय अध्ममन,प ऩन्त्देही 

  

नवरऩयासी, ऩशअुन्त्वेशण प्रमोगशारा स्थाऩना ब्मावसाषमक बैंसी पाभभ 
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चैते धान प्रवद्धभन कामभक्रभ भन्त्रारमभा षवमबन्न गोष्ठी, सेमभनाय 
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षवश्व भत्स्म र्दवस

 

म्चसो ऩानीभा भाछा ऩारन कामभक्रभ 

कामरगण्डकी ५,पोम्क्सङ्क, गलु्भी सत्मवती ८, बासे, गलु्भी

ऩणेनी ७, अघाभखाची बभेु १, रुकुभकोट, ऩूषवभ रुकुभ
 

अभवुा मसमायी 
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Antibiotics Residue Screening का रामग नभनुा सॊकरन 

रुऩन्त्देही, कषऩरवस्त ुय फाॉके
तथमाङ्क सॊकरन (नवरऩयसी ऩ. य ऩूषवभ रुकुभ
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सबऩन्न बएका कामभक्रभका झरकहरु
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प्रादेम्शक ऩशऩुन्त्छी तथा भत्स्म योग अन्त्वेषण प्रमोगशारा

षपल्ड अनगुभन
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सञ्चाय भाध्मभभा हाभी

ब्रक षवकास कामभक्रभ (भाछा ब्रक)

साभाग्री षवतयण प्रताऩऩयु-३ देम्ख ९ 
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दैमनक ३००० रीटय  

दधु षवषवमधकयणभा खऩत बई ऩमनय, खोवा, आईसषक्रभ, छुषऩभ आदी फजायीकयण हनुे 

 दगु्ध षवषवमधकयण कामभक्रभ 

म्चज य छुषऩभको प्रवद्धभन, ऩाल्ऩा 
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             Gumboro 

            (Haemonchosis)

7/26/2022  े       ा     े      के    गु म 122

योडकोरयडोय कामभक्रभ य छुऩॉ उद्योग, अघाभखाची
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भम्ल्टप्राएय तथा षविय हडभ स्थाऩना कामभक्रभ आ व २०७७।७८ मनयन्त्तयता 

साझेदाय सॊस्था : १ वटा  
वेरौरी रगनम्शर फाख्राऩारक कृषक 
सभहु, फासगढी    
जबभा भाउ फाख्रा सॊख्मा् ७३४ 
 

साभषुहक फङु्गयऩारन कामभक्रभ,  
बभेू गा.ऩा.३ म्जतखोरा

उऩरम्ब्ध् 
१ वटा ठुरो फङ्गुय खोय मनभाभण, १ वटा बन्त्डाय 
य हेयार ुकऺ मनभाभण, २ वटा भाउ, १ वटा 
मफय य १० वटा फङ्गुयका ऩाठाऩाठी षवतयण 
बएको छ । 
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म्चसोऩानीभा भाछाऩारन कामभक्रभ,  
मसस्ने गा.ऩा.४ दार्दङ्ग 

उऩरम्ब्ध् 
येन्त्फोट्राउट भाछाऩारन् ४ वटा येसवे मनभाभण,  
भाछाको दाना फनाउने भेशीन षवतयण्१  
येन्त्फोट्राउट ऩारन सबफम्न्त्ध स्थरगत तामरभ सञ्चारन् २ र्दने  

भत्स्म बयुा षवक्री षवतयण
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क्र.सॊ कामभक्रभ षववयण इकाई फाषषभक रक्ष्म प्रगमत कैषपमत 
६. प्मायेन्त्ट चल्रा याख्नको रामग अत्माधमुनक खोय मनभाभण  सॊख्मा १ १

 
सबऩन्न बएका भूख्म भूख्म कामभक्रभ

दाना उत्ऩादन सबफम्न्त्ध कामभहरु 
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 ा लम   ा का   ा      

गाई/बैसी/फाख्रा प्रफधभन कामभक्रभ

फाख्रा प्रफधभन्६(३) 
गाई प्रफधभन्२(२) 
बैसी प्रफधभन्७ (५) 
 
३ फाख्रा खोय, ६ 
बैसी गोठ, ४ 
च्माऩकटय, १ 
भरखाद खाडर 
मनभाभण, 
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सावभजमनक मनम्ज साझेदायीभा शषहद, र्द्न्त्द षऩमडत, ऩवुभ जनभिुी सेना तथा रोकताम्न्त्रक 
मोद्धा ऩरयवाय य सकुुबवासी सभदुामका रागी कृषष उत्ऩादनभरुक योजगाय कामभक्रभ

 कुर सबझौता सॊख्मा् ११, कामभसबऩन्न गरय बिुानी भाग बएको् ७ 
 उऩरम्ब्ध्  ५ फाख्रा खोय, १ भाछा ऩोखयी, २ कुखयुा खोय मनभाभण बएको। 
 ७ रम्ऺत ऩरयवाय स्वयोजगाय 

फर्दभमा
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 सॊकरन केन्त्द्र, तथा फजाय ऩूवाभधाय सहमोग कामभक्रभ  

   
 

फटुवर जैषवक तयकायी उत्ऩादक कृषक सभहु फटुवर-१५ जनभखुी फहउुद्देशीम सहकायी फफई-४ दाङ्ग 

    
आभी हाट वजाय तथा कृषष उऩज वचे षवखन केन्त्द्र,, सैनाभैना, रुऩन्त्देही                  मैत्र  बहुउद्देश    हका     े ुङ्गा-३ गु म  
 

 

      

 

 

 

 

 


