
बारपाक सुलिकोट 
गाउँपालिका कृलि सेवा 

शाखा

प्रथम चौमालसक सलमक्षा कार्यक्रम

आ.व. २०७७/०७८



कृषि शाखामा कार्यरत
कमयचारीहरु

लवनोद लवश्वकमाय (प्रा.स.)       

आशा चौधरी (ना.प्रा.स.)

पे्रम प्रकाश आर.सी. (ना.प्रा.स)



प्रचौथ चौमाषिक कार्यक्रमहरु
(बजेट रु हजारमा)

क्र.सं कर्यक्रमहरु इकाई िक्ष्य बजेट कैलिर्त

१ बाजो जषमनमा खषत गने

कृिकलाई अनुदान

कार्यक्रम

रोपनी २०० ८००.००

२ प्याजको बीउ षितरण के.जी. ३५ १००.००

३ कृषि र्न्त्रिकरण(५०% 

अनुदान)

गोटा ४ १५०.००

४ कृषि िम्बन्त्रि जानकारी

षदने षलफलेट, 

पोस्टर,पोस्टर,षकताब

छपाई

िंख्या ५०० षपि ५०.००

६ व्यििाषर्क तरकारी

तथा फलफूल खेषत

िम्बन्त्रि ताषलम

पटक १ ४५.००



क्रमश.....

७ स्थिगत घुम्ति

तालिम(आिु, बेसार, 

ओखर)

पटक १ १५.००

८ प्राङ्गारीक/कम्पोष्ट मल

बनाउनेिम्बन्त्रि २ षदने

ताषलम

िंख्या १ ८०.००

९ ग.पा. कार्यलर्मा कृिक

िमुह पररचालन आधाररत

षनर्षमत बैठक

पटक १ ३०.००

१० कार्यक्रम अनुगमन तथा

छलफल

पटक १ ९५.००



प्रथम चौमाषिकमा 

िम्पन्न भएका

कार्यक्रमहरु



१) बाझो जषमनमा खेती गने
कृिकलाई अनुदान कार्यक्रम

उदे्दश्य :

उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउनु ।

बिौं देम्तख खेर गैरहेको जलमनको सदुपर्ोग गनुय ।

कोलिड १९ बाट प्रिालवत िएका मानीसहरुिाई थोरै समर्को िालग िए पलन 

रोजगार लदिाउनु । 

खेती र्ोग्य जलमनको के्षत्रिि बढाउनु ।

अनुत्पादक जग्गािाई सदुपर्ोग गरर उत्पादन मुिक बनाउनु ।



षबषिर् तथा भौषतक प्रगषत

८००

९९७

०

२००

४००

६००

८००

१०००

१२००

लषित बजेट कुल लागत
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लवलिर् प्रगलत

लषित बजेट कुल लागत

०

१००

२००

३००

४००

५००

६००

७००

लषित िेत्रफल कुल िेत्रफल

२००

६३८.५

ि
त्र

फ
ल

र
ोप

न
ीम

ा

भौषतक प्रगषत

लषित िेत्रफल कुल िेत्रफल



प्रगषत(प्रषतशतमा)

लबलिर् प्रगलत

लषित बजेटः रु ८,००,०००

कुल लागतः रु ९,९७,६५०

प्रगषत प्रषतशत

Ö( कुल लागत÷लषित
बजेट)*१००%

Ö१२४%

िौलतक प्रगलत

लषित ित्रफल : २०० रोपनी

कुल िेत्फलः६३८-८-२-२

प्रगषत
प्रषतशतमा

Ö(कुल िेत्फल÷ लषित
ित्रफल)*१००%

Ö३२०%



लनष्किय

पलहिो चौमालसकमा रु ८ िाख खचय गने िक्ष्य
राम्तखर्कोमा चािु आ.व. को पलहिो चौमालसकमा रु
९९७६५०।– खचय िई लबलिर् प्रगलत १२४% हुन गएको छ
। साथै २०० रोपनी बाझो जलमनिाई खेलत गने िक्ष्यका
साथ सुरुवात गररएको कार्यक्रमा कुि ६३८-८-२-२
बाझो जलमन खलत गनय सिि िइएको हुनािे र्स
कार्यक्रमको िौलतक प्रगलत ३२०% हुन गएको छ ।
जलमनमा खेलत गरे बापतको रकम िुकिानी िएकोिे
सो प्रगलत हुन गएको देम्तखन्छ । र्सरर कृलि सेवा
शाखाको पलहिो चौमालसकको बाझो जलमन खेलत गने
कार्यक्रमको प्रगलत उपिम्ति मुिक देम्तखन्छ ।



बाझो जषमन खेषतका केषह तन्त्रिरहरु



बाझो जषमन अनुगमनका केषह तन्त्रिरहरु



बाझो जषमन खेषत पूिय र पश्चातको तुलनात्मक तन्त्रिर



१. प्याजको िीउ षितरण

उदे्दश्य :

कृिकलाई क्रषमक रुपमा प्याजमा आत्मषनभयर बनाउदै लैजान

षनभायहामुन्त्रख कृषि ित्रलाई व्यििाषर्ककरण तफय उनु्मख
गराउन

भुगोल अनुरुपको बाषल लगाई खेषतर्ोग्य जषमनको िदुपर्ोग
गनय



लागत तथा षबषिर् प्रगषत रेखा
षचत्रमा

०

१००

०

१६८

०

२०

४०

६०

८०

१००

१२०

१४०

१६०

१८०

ब
जे

ट
रु

ह
ज

ार
म

ा

लबलिर् प्रगलत

लषित बजेट कुल लागत

०

३५

०

३८

०

१०

२०

३०

४०

५०

६०

७०

८०

प
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.ष
ज
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म

ा

िौलतक प्रगलत

लषित पररमाण कुल पररमाण



षबषिर् तथा भौतीक प्रगषत

लबलिर् प्रगलत

िक्ष्य : १०००००।–

कुि खचय : १६८०००।–

प्रगलत : १६८

िौतीक प्रगलत

िक्ष्य ३५ के.जी.

लबतररत लवउ : ३८ के.जी.

प्रगती : १०८%



लनष्किय :

तथ्याङ्क अनुसार कार्यक्रमको लबलिर् र िौलतक
प्रगलत सत प्रलतशत िन्दा बलढ आएको हँुदा र्स
प्रथम चौमालसकमा सम्पन्न गने िलन तर् गररएको
प्याजको वीउ लवतरण कार्यक्रमको समग्र प्रगलत
उपिम्तिमुिक हुन गएको छ।



प्यजको बीउको नसयरी व्यवस्थापनको तम्तिर



प्याजको लबउ लवतरणको केलह झिक



३. कृलि र्ाम्तिलककरण

उदे्दश्य :

कृलिजन्य र्िहरुिाई साना तथा लसमातकृत कृिकहरुको पहुचमा ल्यउन

उत्पादन िागत घटाउन

 कृिकहरुिाई नर्ाँ प्रलबलधसँग पररलचत गराउन

 कृलि खलत प्रलबलधिाई सरि र सहज बनाउन



लबलिर् तथस िौलतक प्रगलत टेबि

लबिर् प्रगलत िौलतक प्रगलत

लषित बजेटÖ१,५०,००० लषित िंख्याÖ४

कुल खचयÖ९,००,८०० षितरण िंख्याÖ१९

प्रगषत प्रषतशतÖ६००% प्रगषत प्रषतशतÖ४७५%



लनष्किय

पलहिो चौमालसकमा रु १५०००० िाख खचय गने िक्ष्य राम्तखर्कोमा
चािु आ.व. को पलहिो चौमालसकमा रु ९००८००।– खचय िई
लबलिर् प्रगलत ६००% हुन गएको छ साथै िौलतक पररमाण पालन
िलक्षत िन्दा बलढ िएकोिे कार्यक्रमको समग्र प्रगलत
उपिम्तिमुिक िएको छ।

( नोट : कृलि र्ाम्तिलककरणमा हाते ट्याक्टर १६ वटा र ३ वटा
थे्रसर लवतरण गरेको । दोस्रो चौमालसकमा सम्पन्न गने िलन तर्
गररर्को कार्यक्रम प्रथम चौमासीकमा नै सम्पन्न गरेको )



हाते टर र्ाक्टर षितरण कार्यक्रमको केषह झलकहरु



दोस्रो तथा तेस्रो चौमाषिकका
कार्यक्रमहरु(बजेट रु हजारमा)

क्र.म. कार्यक्रमहरु इकाई दोस्रो

चौमालसक

तेस्रो चौमालसक

लक्ष्य बजेट लक्ष्य बजेट

१ व्यििाषर्क तरकारर तथा

फलफूल खेषत िम्बन्त्रि

ताषलम

पटक १ ४५.००

२ स्थलगत घुन्त्रि ताषलम पटक १ १५.००

३ कने्य च्याउ षितरण(५०% 

अनुदानमा)

बोतल १ ४०.००

४ कृषि र्न्त्रिकरण गोटा ४ १५०.००

५ भकारो िुधार िटा १० १७५.०

०

१० १७५.००



दोस्रो तथा तेस्रो चौमाषिक
कार्यक्रमहरु(क्रमश)

७ बझो जलमन खेलत गने

कृिकिाई अनुदान

लदने कार्यक्रम

रोपलन १०० ४००.०० १०० ४००.००

८ मौरी गोलो िषहतको घार

षितरण(५० प्रषतशत

अनुदानमा)

िंख्या ५० २५०.००

९ मौरी खाषल घार

षितरण(५० प्रषतशत

अनुदानमा)

िंख्या ५० १००.००

१० गा.पा. कार्यलर्लमा

कृिक िमुह पररचालन

आधाररत षनर्षमत बैठक

पटक १ ४०.०० १ ३०.००

११ कार्यक्रम अनुगमन तथा

छलफल

पटक १ ४७.०० १ ४८.००



िःशतय तफय का कार्यक्रमहरु(बजेट रु
हजारमा)    

क्र.म. कार्यक्रमहरु कुि बजेट कैलिर्त

१ कृिक दताय व्यिस्थापन कार्यक्रम ३०० षिषजटल प्रषबषधबाट

जाने

२ कृषि बजार पूिायधर षनमायण(५०% 

लागत िहभाषगतामा)

३००० कार्यषबषधको आधारमा

D.P.R तर्ार गरर

पठाउने

३ नर्ााँ बहुउदे्दश्यीर् नियरी स्थापना २००

४ फलफूल दशक अन्तगयत स्थाषनर्

तहमा ओखर षबरिा रोपण

कार्यक्रम(५० प्रषतशत अनुदान)

१०००

५ रैथाने बाली प्रिर्द्यन कार्यक्रम १००० प्रषक्रर्ामा



क्रमश.....  

६ रालरि र् र स्थालनर्

महिवका खाद्य

तथा पोिण 

सुरक्षामा टेवा 

पुर्ायउने बािी

वस्तको सना 

व्यवसालर्क कृलि 

उत्पादन 

केन्द्र(पकेट)

लबकास कार्यक्रम 

संचािन

२४०० वडा नं ३ मा

कार्यक्रम सम्पन्न

िएको र िुक्तालन

हुन बाँकी



चुनौती तथा अििरहरु

चुनौतीहरु

 िौगलिक लवकटता

सामालजक पररबेश

बिायको लसजन

कोलिड १९ को प्रिाब



अििरहरु

 भौगषलक पषहचान

िामाषजक िदभाि

 प्रषिषध हस्तािण



धन्यिाद
प्रसु्ततकतायाः लवनोद लवश्वकमाय


