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दईु शब्द 
 

प्रधानमन्री कृर्ष आधनुनकीकरण पररयोजना नेपाल सरकार कृर्ष 
तथा पश ु पन्छी र्वकास मन्रालय अन्तगितको स्वदेशी सोच, 

स्वदेशी लगानी र जनशक्तिबाट आनथिक बषि २०७३/७४ देक्ति 
कायािन्वयनमा आएको १० बषे पररयोजना हो। कृर्षमा आधाररत 
अथितन्रबाट कृर्षजन्य उद्योगमा रुपान्तररत आधनुनक, 
व्यावसार्यक, ददगो एवं आत्मननर्िर कृर्ष क्षेरको र्वकास गने पररयोजनाको सोच रहेको 
छ। पररयोजनाको संर्ागहरु पकेट, व्लक, जोन र सपुरजोन रहेका छन।्नसन्धलुी 
क्तजल्लामा प्रधानमन्री कृर्ष आधनुनकीकरण पररयोजना कायािन्वयन गने इकाई कायािलयको 
रुपमा जनुार जोन कायािलय र्व.सं. २०७३ मा स्थापना र्ई िननयािकि , नसन्धलुीमा 
सञ्चालनमा रहेको नथयो। जनुार िेतीमा संलग्न कृषकहरुमाझ अन्य सरोकारवाला 
ननकायहरुसँग सहकायि गदै प्रर्वनध र्वस्तार गने मखु्य दार्यत्वका साथ यस कायािलयको 
स्थापना र्एको हो। सोही कायािलयको क्षेरानधकार बहृत ् बनाई यसलाई आ.व. 
२०७४/७५ बाट जनुार सपुरजोनको रुपमा स्तरोन्ननत गररएको हो। जनुार सपुरजोनको 
कायिक्षेर सनुकोशी गाउँपानलका ७, मझवुा, कमलामाई नगरपानलका ३, जलकन्या, 
गोलन्जोर गा.पा. १ देक्ति ६ सम्म र नतनपाटन गा.पा. ७, तोश्रामिोला रहेका छन।् हाल 
यस आनथिक बषि २०७७/७८ देक्ति नसन्धलुी क्तजल्लामा प्रधानमन्री कृर्ष आधनुनकीकरण 
पररयोजनाको तोर्कएका कायिक्रमहरु कायािन्वयन गने उद्धेश्यका साथ पररयोजना 
कायािन्वयन इकाई, नसन्धलुीमाढीमा अवक्तस्थत रहेकोछ। कायिक्रम सञ्चालनका लानग 
सम्बक्तन्धत कृषक, क्तजल्लाका स्थानीय तहहरु साथै सरोकारवाला ननकायहरुसंगको साझेदारी 
र सहकायिमा कायािन्वयन रै्रहेको छ। 

यस पसु्तकमा जनुार सपुरजोन कायािलयले आ.व. २०७६/७७ मा सम्पन्न गरेका 
कृयाकलापहरुको प्रगनत र्ववरणहरु संक्षेपमा संलगन् गररएको छ । जनुार उत्पादनको 
समस्याको रुपमा रहेको फल कुहाउने औसंा पाने क्तझगँा व्यवस्थापनका लानग क्षेरगत 



कीरा ननयन्रण कायिक्रम कृषकहरुबाट संकनलत साझेदारी रकमको आधारमा अबलम्बन 
गररएको नथयो । जनुार बगैचा स्थापना र व्यवस्थापनका लानग साना नसंचाई कायिक्रम 
सम्पन्न र्एको छ। जनुारको दीगो र्वकासका लानग यथाथि तथयांकीय आधार तय गनि 
जनुार कृषक पररचय परको अबधारणा कायािन्वयनमा ल्याईएकोछ, जनुार कृषक 
पाठशाला सञ्चालन गरर स्थानीय स्रोत व्यक्ति तयार गररएको छ । यसका साथै 
गणुस्तररय नबरुवा उत्पादनका लानग नसिरी क्तस्क्रन हाउस स्थापना तीनकन्या र नयाँिकि मा 
स्वेक्तछछक चक्लाबन्दी जनुार िेतीका लानग अनदुान सहयोग प्रदान गररएकोछ। र्य 
लगायत सबै कायिको समकु्तचत उपयोग र दीगोपनका लानग प्रत्यक्ष लार्ग्राहीहरु र 
सरोकारवालाहरुको महत्वपणुि र्नुमका हनु्छ । तसथि र्य र्ववरणहरु सरोकारवाला 
ननकायहरुलाई उपयोगी हनेु अपेक्षा राक्तिएको छ ।  

यस पसु्तक तयारी कायिमा सहयोग गनुिहनेु प्रार्वनधक कमिचारीहरु, लेिापाल, नायव सबु्बा, 
सब-ईक्तन्जननयर, लगायत सम्पूणि कमिचारीहरु तथा कृर्ष इन्टनिहरु, ओजेटी जेर्टए तथा 
स्थानीय तहमा रहेका कृर्ष प्रार्वनधकहरुलाई समेत धन्यवाद ददन चाहन्छु । त्यस्तै, जनुार 
सपुरजोन सञ्चालक सनमनतलाई समेत धन्यवाद ददन चाहन्छु । अन्तमा, आगामी वषिहरुमा 
यस्ता प्रकाशन अझ गणुस्तरीय बनाउनका लानग पाठकहरुको सझुाव महत्वपूणि रहने हुँदा 
सोको समेत अपेक्षा गदिछु ।  

 

– देवराज अनधकारी 
वररष्ठ कृर्ष अनधकृत 
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// 1 // 

जिल्लाको परिचयात्मक जिििण 

 
१.१ नसन्धलुी क्तजल्लाको पररचय 
र्वश्व मानक्तचरमा नसन्धलुी क्तजल्ला २६ नडग्री ५५’ देक्ति २७ नडग्री २२’ उत्तरी अक्षांस र ८५ नडग्री 
१५’ देक्ति ८६ नडग्री २५’ पूवी देशान्तरमा अवक्तस्थत छ । यस क्तजल्लाको कुल के्षरफल २४९१ 
वगि र्क.नम. छ जसमध्ये 62,713 हेक्टर (25.31%) जमीन िेतीयोग्य छ । यस क्तजल्लाको 
औसत लम्बाई १०६ र्क.नम. र चौडाई २३.३ र्क.नम. छ । समदु्री सतहबाट न्यूनतम १६८ नमटर 
देक्ति अनधकतम २७९७ नमटर सम्मको उचाइको र्वर्वधता यस क्तजल्लामा पाइन्छ । यस क्तजल्लाको 
के्षरफल नेपालको कुल क्षरेफलको १.69 प्रनतशत हो । नवगदठत रार्िय प्रशासननक संरचना 
अनरुुप नेपालका ७७ वटा क्तजल्लाहरु मध्ये नसन्धलुी क्तजल्ला प्रदेश नं. 3 अन्तगित पदिछ । सानबकमा 
यस क्तजल्ला मध्यमाञ्चल र्वकास के्षर अन्तगित जनकपरु अञ्चलमा पदिथयो । मध्य पहाडी र्रू्ागमा पने 
यस क्तजल्लासँग नसमाना जोनडएका अन्य क्तजल्लाहरुमा उदयपरु, रामेछाप, ओिलढुङ्गा, धनषुा, महोत्तरी, 
सलािही, काभ्र ेर मकवानपरु आदी पदिछन ्। प्रशासननक आधारमा ३ वटा संसदीय ननवािचन के्षर, १३ 
वटा इलाका, ७ वटा गाउँपानलकाहरु तथा २ वटा नगरपनलकाहरु रहेको यस क्तजल्लाको सदरमकुाम 
नसन्धलुीमाढी हो जनु समदु्री सतहबाट ४६० नमटरको उचाइमा अवक्तस्थत छ । हाल यस क्तजल्ला 
ननम्न नौ वटा स्थानीय तहहरुमा र्वर्ाक्तजत रहेको छ ।  

गाउँपानलका केन्द्र नगरपानलका केन्द्र 
हररहरपूरगढी झनझन े कमलामाई नसन्धलुीमाढी 
मररण कर्पलाकोट दधुौली दधुौली 
घ्याङ्गलेि बस्तीपरु   

सनुकोशी रामटार   

गोलन्जोर ग्वालटार   

नतनपाटन लाम्पानटार   

र्फक्कल िाङ्गसाङ्ग   

 

१.२ हावापानी तथा र्ौगोनलक क्तस्थनत 
धरातनलय स्वरुप र्वर्वध र्एको कारणले यस क्तजल्लाको हावापानी पनन र्वर्वधतापूणि छ । प्रत्येक 
ननवािचन क्षेरहरुमा र्ावर क्षेर, िोच तथा महार्ारत र्हमशृ्रङ्खलाका र्-ूर्ागहरु रहेका छन ्। चरेु 
पहाडको नक्तजक तथा वरपरका र्ागहरुमा अनधकतम तापक्रम सरदर ७ देक्ति ८ नडग्री सेक्तल्सयस 
हनु्छ र्न ेमहार्ारत नक्तजक तथा वरपरका र्ागहरुमा औसत अनधकतम तापक्रम १९ देक्ति २० नडग्री 
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सेक्तल्सयस हनु्छ । यस क्तजल्लामा उष्ण, उपोष्ण र समक्तशतोष्ण प्रकारको हावापानी पाइन े हुँदा यहा ँ
पाइन े वनस्पनत र क्तजवजन्तहुरुमा र्वर्वधता पाइन्छ । काष्ठ र परकाष्ठ दवैुिाले वनस्पनतको 
उपलब्धता यस क्तजल्लाको वनजंगलको र्वशेषता रहेको छ । यस क्तजल्लाको कुल क्षेरफलको कररव 
६४.८ प्रनतशत र्-ूर्ाग वनजंगलले ओगटेको छ । जनुार र सनु्तलामा प्रक्तशर्द्ध कमाएको यस 
क्तजल्लाको ननयाितजन्य उत्पादनहरुमा अनिसो, अदवुा, बेसार, र्ईुँकटहर, जडीबटुीहरु र अनमलोजातका 
र्वनर्न्न फलफूलहरु रहेका छन ्।  

 

१.३ जनसंख्याको र्ववरण 
रार्िय जनगणना 2068 अनसुार नसन्धलुी क्तजल्लाको जनसंख्या सम्बन्धी तथयाङ्क 

कुल जनसंख्या २,९६,१९२ 

मर्हला संख्या १,५४,०६९ (52.02%) 
परुुष संख्या १,४२,१२३ (47.98%) 

लैर्ङ्गक अनपुात 92.25 
घनत्व प्रनत वगि र्क.नम. 119 

कुल पररवार संख्या 57,581 
औसत पररवार संख्या 5.14 
वार्षिक जनसंख्या वृर्द्धदर 0.58 

औसत आय ु 6६.05 वषि 
 

१.४ जातजाती तथा धमि 
यस क्तजल्लामा र्वनर्न्न जातजानत तथा धमि माने्न व्यक्तिहरुको बसोबास रहे तापनन तामाङ्ग जानतको 
बाहलु्यता रहेको छ । हाय ु र थामी जस्ता लोपोन्मिु अल्पसंख्यक जानतहरु पनन यस क्तजल्लामा 
बसोबास गदै आइरहेका छन ्। यस क्तजल्लाको कमला र मररनिोलाका छेउछाउका र्ागमा 
आददवासी राई, दनवुार र माझी जानतका बस्तीहरु छन ्र्ने सानबक डाँडीगरुासे गा.र्व.स. को गरुाँसे 
डाँडा तथा गोलन्जोरक्तस्थत रतनचरुा डाँडामा नेपालकै दलुिर् हायू जातीहरु बसोबास गदिछन ्। यस 
क्तजल्लामा ७४ प्रकारका जात जानतका माननसहरु पाइन्छन।् धानमिक रुपले यस क्तजल्लामा र्हन्द ुधमि 
माने्नहरु ७५%, बौद्द धमि माने्नहरु २३% र अन्य धमि माने्नहरु २% रहेका छन ्।  

 

१.५ नसन्धलुी क्तजल्लाको नामाकरण 
नसन्धलुी क्तजल्लाको नामाकरण सम्बन्धमा र्वनर्न्न प्रसङ्गहरु जोनडएका पाइन्छन ् जसमध्ये केही तल 
प्रस्ततु गररएको छ।  
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नेपालको एर्ककरण र्न्दा पूवि नसन्धलुी क्तजल्ला र्वशाल मकवानी राज्यमा पदिथयो । मकवानी 
शासकहरुमा राघव नरेन्द्र सेन मकवानपरु राज्यमा र्व.सं. १५३० मा राजा नथए । र्गवान ्श्रीरामको 
परम र्ि र्एको तथा क्षार नसन्ध ुतरेर लंका दोहन गनि सक्ने पराक्रमी राजा समान र्एकाले र्यनले 
आफूलाई नसन्धलु उपनामले पररक्तचत गराएका नथए । पनछ र्यनै राजाको नामबाट यो वस्तीको नाम 
नसन्धलु रहन गइ अपभ्रसं र्इ नसन्धलुी हनु गएको र्ने्न र्नाइ छ । यस्तै नसन्धलुी क्तजल्लाको 
सदरमकुामबाट कररब ११ र्क.नम. दरुीमा पने नसद्धबाबा मक्तन्दर वरपरका के्षरलाई यही मक्तन्दरको 
नामबाट नसद्धस्थली समेत र्ने्न गररएको पाइन्छ । नसद्धस्थली र्ने्न शब्द नै पछी अपभ्रशं र्ई नसन्धलुी 
र्एको र्ने्न पनन र्नाइ छ । प्राक्तचनकालमा नसतामाढी लगायत मधेसबाट नसन्धलुीमाढी हुँदै रामेछाप, 
दोलिा, बनेपा, र्िपरु हुँदै काठमाडौँसम्म जाने प्रचनलत बाटो रहेको नथयो । यही मागिको नबचमा 
सानबकको र्द्रकाली गार्वसको नसउरानी र्ने्न स्थानबाट िकुोट ननस्कनलाई सरुुङ्ग नथयो जसलाई 
सनु्दरुी पनन र्ननन्थयो । पनछ यही सनु्दरुी शब्द नसन्धलुी र्एको हो र्ने्न पनन बकु्तझन्छ ।  

त्यस्तै, अको एक प्रसङ्गमा यस स्थानमा आददकालदेक्ति नै तामाङ्गहरुको बसोबास रहेको साथै 
त्यसबेलादेक्ति नै घना जङ्गलहरुले घेररएको यस क्तजल्लामा काठ दाउरा सम्बन्धी काम गनुि यहाँका 
आददवासीहरुको ददनचयाि रहेको नथयो । दाउरा वा काठ काट्नलुाई तामाङ्गहरु नसङथवुा र्न्दछन ्र 
दाउरा र्टप्नेलाई नसङथजुी र्न्दछन ्। पनछ यही नसङथजुी शब्द अपभ्रसं र्एर नसन्धलुी र्एको हो र्ने्न 
पनन जनश्रनुत रहेको छ ।  

 

१.६ नसन्धलुी क्तजल्लाका प्रमिु ऐनतहानसक एवं पयिटकीय स्थलहरु 
१. नसन्धलुीगढी 
थपु्र ै ऐनतहानसक घटनाहरुसँग जोनडएको नसन्धलुीगढीको इनतहास गौरवशाली पाइन्छ । नेपाल 
एर्ककरण अनर्यान ताका तत्कानलन राजा पथृवीनारायण शाह लगायत अन्य शासकहरुले यस 
गढीलाई महत्वपूणि रणनीनतक एवं व्यापाररक नाकाको रुपमा प्रयोग गने गरेको पाइन्छ । अंग्रजे-
नेपाल यदु्धमा िचाञ्जी वीरर्द्र उपाध्यायको नेततृ्वमा रहेको गोिािली सेनाले कप्तान र्कनलकको 
नेततृ्वमा रहेको अंग्रजेी फौजमानथ हानसल गरेको महत्वपूणि नबजयको गौरवमय गाथा यसै स्थानसँग 
जोनडएको पाइन्छ । समदु्री सतहदेक्ति कररब १३०० नम. को उचाइमा अवक्तस्थत यस गढीको 
वातावरण सरुम्य छ । तराईका नक्तजकका क्तजल्लाहरु धनषुा, महोत्तरी र सलािहीको गमी छल्नका 
लानग एक पयिटर्कय स्थलको रुपमा समेत ख्यानत कमाउन यस स्थान सफल र्एको छ ।  

२. हररहरपरुगढी 
र्व.सं. 1381 नतर त्यसबेलाका नसमरौनगढ राज्यका राजा हररनसंहदेवले यदु्धमा पराजय व्यहोरेपनछ 
र्ागेर यस स्थानमा आइ र्कल्ला बनाइ बसेको र पनछ र्यनैको नामबाट यस र्कल्लाको नामाकरण 
गरर हररहरपरुगढी राक्तिएको र्नाइ छ । नेपाल एर्ककरणको क्रममा तत्कानलन राजा पथृवीनारायण 
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शाहले नसन्धलुीगढी सँगसँगै हररहरपरुगढीमा समेत ३०० गोिाि सैननक तैनाथ रािेका नथए । शाही 
शासनकालमा समेत यहाँ नेपाली सेनाको टुकडी तैनाथ गरर राक्तिएको नथयो ।  

३. र्द्रकाली मक्तन्दर 

कमलामाई न.पा. ढुङ्ग्ग्र ेर्न्ज्याङ्गमा पने यस मक्तन्दरको स्थापना तत्कानलन राजा पथृवीनारायण शाहले 
स्वयं गरेको र्नाइ छ । आफ्नो जन्मर्नूम गोिािकी र्गवती मनकामनाको र्ि र्एकाले 
अङ्ग्ग्रजेहरुसँगको लडाइँमा र्वजय प्राप्त होस ्र्नी मनकामनाको बर्हनी प्रनतक मानी यस मक्तन्दरको 
स्थापना गरेको र्ने्न र्नाइ छ । र्व.र्प. राजमागिबाट केही नमनेटमै पगु्न सर्कने यस मक्तन्दरबाट 
तराईका र्वनर्न्न र्रू्ागहरुको दृश्यावलोकन समेत गनि पाइन्छ ।  

४. कमलामाई मक्तन्दर 

कमलामाई न.पा. अन्तगित क्तजल्ला सदरमकुामबाट बहने गौमनत िोला र कमला िोलाको संगम 
स्थलमा यस मक्तन्दर अवक्तस्थत रहेको छ । पूवि पक्तिम राजमागिमा पने महोत्तरीको वददिबासबाट र्व.र्प. 
राजमागिको ३० र्क.नम. मा यस मक्तन्दर पदिछ । यस मक्तन्दरमा प्राय सबै समयमा दशिनानथिहरुको नर्ड 
लाग्ने गरे तापनन माघे संक्राक्तन्तमा यहाँ ठूलो मेला लाग्दछ ।  

५. कालीमाई मक्तन्दर 

कमलामाई न.पा., मधटुार क्तस्थत शक्तिकी प्रनतक श्री कालीमाई मक्तन्दर पदिछ । मक्तन्दर अगानड 
पूवितफि  धानमिक संगमले र्ररएको गौमती िोला र नसन्धलुीमाढी बजारको दृश्य देख्न सर्कन्छ । 
कालीमाईको बर्हनीको रुपमा कमलामाईलाई नलने गररन्छ र यस मक्तन्दरमा पूजाआजा गरेपनछ मार 
कमलामाई मक्तन्दरमा पूजा गने चलन रहेको पाइन्छ ।  

६. क्तशद्धबाबा मक्तन्दर 

नसन्धलुी क्तजल्लाको कमलामाई नगरपानलका अन्तगित समदु्री सतहबाट कररब ८५० नमटरको उचाइमा 
रहेको छयाउकोट डाँडामा क्तशद्धबाबा मक्तन्दर अवक्तस्थत छ । यस मक्तन्दरमा मकवानपरुका तत्कानलन 
राजा हेमकणि सेनको पालामा चढाइएको र्व.सं. 1812 लेक्तिएको घण्टी रहेको छ । मक्तन्दर रहेको 
स्थानबाट नसन्धलुीमाढीको मनोरम दृश्यावलोकन गनि सर्कन्छ ।  

७. पञ्चकन्या पोिरी 
यो पोिरी क्तजल्ला सदरमकुामबाट कररब २२ र्क.मी. को दरुीमा मररण गाउँपानलकामा मररण 
िोलाको चरेु िण्डतफि को र्ागमा अवक्तस्थत छ । यस पोिरीका सम्बन्धमा पोिरी वरपरका माझी 
समदुायबाट र्वनर्न्न श्रनुतहरु सनु्न सर्कन्छ जसमध्ये त्यस पोिरीको पानीमा रुिका पातहरु पनाि साथ 
चराले र्टपेर लान ेगरेको पनन एक हो ।  
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८. सविनसदे्धश्वर महादेव गफुा 
नसन्धलुी क्तजल्लाको सानबक बालाजोर गार्वस वा हालको नतनपाटन गाउँपानलका वडा नं ६, नसमले र्ने्न 
स्थानमा अद्भतु प्राकृनतक गफुा रहेको छ जसलाई सविनसदे्धश्वर गफुा र्नेर क्तचननन्छ । गफुा नर्रका 
देवी देवताका अर्तुपूवि आकारहरु, तलाउ तथा ठूलो आकारको शंि देख्दा जो कोहीलाई पनन आिायि 
लाग्न सक्छ । गफुामा हररतानलका नतज, ठूली एकादशी, बाला चतदुिशी, र्ववाह पंचमी तथा 
क्तशवरारीका पविहरुमा मेला लाग्दछ ।  

९. लंगरेुश्वर मद्यगंुगा बाबाधाम 

नसन्धलुी क्तजल्लाको सानबक हत्पते गार्वस वडा नं २ अथाित ्हालको दधुौली नगरपानलका वडा नं. २ 
मा र्ारत तथा नेपालका र्िजनहरुको अगाध आस्थाको प्रनतकको रुपमा यस बाबाधाम रहेको छ । 
यहाँ रहेको गफुानर्र महादेव, पाविती, गणेश तथा कुमारका प्राकृनतक मूनतिहरु रहेका छन ्।  

१०. सपेढंुगा 
नसन्धलुी क्तजल्लाको सानबक नसथौली गार्वस वडा नं. 8 अथाित ्हालको दधुौली नगरपानलका वडा नं. 
5 अन्तगित ठाकुर िोलाको र्कनारमा सपेढुङ्गा रहेको छ । नर्मसेन र नागहरु नबचको यदु्धसँग 
सम्बक्तन्धत यो स्थानमा प्रत्येक नाग पंचमीको ददन र्िजनहरु आइ नागदेवताको पूजा आराधाना गने 
गदिछन ्।  

११. गोलन्जोर डाडँा तथा ल्यान्द्रयाङ्ग क्षरे 

गोलन्जोर गाउँपानलकाको नामाकरण गोलन्जोर डाँडाको नामबाट र्एको र यो डाडँो जनुार 
सपुरजोनको क्षेरनर्र पने तथा जनुार सपुरजोनको कायािलय िननयािकि बाट समेत देख्न सर्कन्छ । 
समदु्री सतहबाट कररब १३४५ मीटरको उचाईमा रहेको िननयािकि बाट कररब १२ र्क.नम. नर्री 
सडक र्एर गएपनछ झण्डै १ घण्टाको उकालो र्हँडाइ पिात ् गोलन्जोर डाडँामा पगु्न सर्कन्छ । 
हालासलै उि डाँडामा स्थानीय सरकारको सहयोगमा दृश्यावलोकन गने टावर पनन बनेको छ। सोही 
सडक हुदैँ गोलन्जोर-४, क्तस्थत ल्यान्द्रयाङ्ग र्ननने रमणीय डाँडा समेत पगु्न सर्कन्छ । यस डाँडामा 
बैशाि १ गते मेला लाग्ने गदिछ। 

१२. र्व.र्प. राजमागि तथा जनुार उत्पादन क्षरेहरु / कृर्ष-पयिटन 

दक्तक्षण एनसया तथा नेपालकै उत्कृष्ट एवं आकषिक राजमागिको रुपमा ख्यानत कमाउन सफल र्व.र्प. 
राजमागिको नेपालथोक िण्ड देक्ति नसन्धलुीमाढी सम्मको िण्ड यस क्तजल्लामा पने र्एकाले यो 
राजमागि हेनिकै लानग समेत यस क्तजल्ला प्रनसद्ध र्एको छ । जनुार फलको बजारीकरणमा समेत यस 
राजमागिको ठूलो देन रहेको छ । कृर्ष र पयिटन दवैुको सँगसँगै र्वकास गनुिपछि र्ने्न र्वकनसत नया ँ
अवधारणा अनरुुप यस क्तजल्लाका मखु्य जनुार पकेट के्षरहरु नतनकन्या, रतनचरुा र बाशेश्वर लगायत 
अन्य र्वस्तार हुदैँ गरेका के्षरहरुमा समेत यसको प्रचरु सम्र्ावना देक्तिन्छ । जनुारका पकेट क्षेरमा 
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रहेका कृषकहरुका ठूला ठूला बगैँचाहरु हाल व्यवक्तस्थत मोटर बाटोसँग नजोनडए तापनन ग्रानमण 
सडकबाट यी स्थानहरुमा पगु्न सर्कने अवस्था रहेको छ । सोको अवलोकन गनि र्वनर्न्न आन्तररक 
तथा बाह्य पयिटकहरु आउने गरेका छन ्। जनुार पाक्ने समयमा माननसहरुले बगैँचामै पनुग फल 
र्कन्न ेतथा बगैँचा अवलोकन गने समेत चाहना राख्न ेहुदँा सोको वातावरण ननमािण गनि आवश्यक छ। 
तर यातायातको असहजताका कारणले सो सम्र्व नर्एको पररप्रके्ष्यमा व्यवक्तस्थत सडकले यी 
के्षरहरुलाई जोड्न सकेमा आगामी ददनमा यी क्षेरहरुमा पयिटन व्यवसायलाई समेत उद्यमका रुपमा 
र्वकास गनि सर्कने प्रशस्त सम्र्ावना देक्तिन्छ ।  

 

१.७ नसन्धलुी क्तजल्लामा कृर्ष प्रसार गने ननकाय 
नसन्धलुी क्तजल्ला कृर्ष के्षरमा जनुार फलको लानग देशर्रर ख्याती कमाएको क्तजल्ला हो । यसका 
अलावा यहाँ अन्य सनु्तलाजात फलफूल लगायत अन्नबाली, तरकारी र अरु फलफूलहरुको समेत 
व्यावसार्यक िेती गररन्छ । यस क्तजल्लामा कायिरत कृर्ष प्रसारमा सकृय सरकारी कायािलयहरुको 
छोटो र्ववरण यहाँ प्रस्ततु गररएको छ ।  

१. कृर्ष ज्ञान केन्द्र, नसन्धलुी 
कृर्ष प्रर्वनधहरुको प्रचार प्रसार गने उद्दशे्यले क्तजल्ला स्तरीय प्रमिु ननकायको रुपमा क्तजल्ला कृर्ष 
र्वकास कायािलयको स्थापना र्व.सं. 2024 सालमा र्एको हो । कृर्ष र्वर्ागको पटक पटक पररवतिन 
पनछ र्एको सांगठननक ढाँचा अनसुार कर्हले कृर्ष र्वकास कायािलय त कर्हले कृर्ष शािा हुदैँ र्व.सं. 
२०५२ साल देक्ति यस कायािलयले क्तजल्ला कृर्ष र्वकास कायािलय नसन्धलुीको नामबाट यस क्तजल्लामा 
आफ्ना कायिक्रमहरु सञ्चालन गदै आएकोमा आ.व. 2075/76 बाट यस कायािलय हटेको छ । 
नसन्धलुीमाढीमा अवक्तस्थत सानबकको क्तजल्ला कृर्ष र्वकास कायािलयमा आ.व. 2075/76 देक्ति 
बाग्मती प्रदेश, र्नूम व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालय, कृर्ष र्वकास ननदेशनालय अन्तगित रहने 
गरी कृर्ष ज्ञान केन्द्रको स्थापना र्एको हो । यस केन्द्रले नसन्धलुी क्तजल्लाका सबै स्थानीय 
ननकायहरुसँगको समन्वयमा कृर्ष र्वशेषज्ञको सेवा प्रदान गने क्तजम्मेवारी रहेको छ ।  

२. कन्दमूल तरकारी र्वकास केन्द्र 

र्व.सं. २०३१ साल र्ाद्र १ गते यस केन्द्रको र्वनधवत स्थापना र्एको नथयो । 2060/61 सम्म 
बागवानी फामिको रुपमा रहेको यस केन्द्र तसपिात ्कन्दमलु तरकारी र्वकास केन्द्रको रुपमा रहेको 
छ । यस केन्द्र कमलामाई न.पा. वडा नं. 4, मधटुारमा 6.65 हेक्टर के्षरफलमा फैनलएको छ र 
समदु्री सतहबाट कररब ४५० नम. उचाइमा अवक्तस्थत छ । कन्दमूल तरकारी संकलन, संरक्षण तथा 
सम्वद्धिन गनिका साथै उछच गणुस्तरका फलफूलका नबरुवा, तरकारी र्वउ तथा वेनािहरु उत्पादन गरर 
र्वक्री र्वतरण गने काम यस केन्द्रले गदै आएको छ । आ.व. 2075/76 देक्ति यस केन्द्र बाग्मती 
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प्रदेश, र्नूम व्यवस्था, कृर्ष तथा सहकारी मन्रालय मातहत रहने गरी संरचना पररवतिन गररएको 
छ ।  

३. स्थानीय ननकायहरु 

नेपालको संर्वधान 2072 ले कृर्ष प्रसारको प्रमिु क्तजम्मेवारीलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गने 
कुरा उल्लेि गरे बमोक्तजम २०७४ सालको स्थानीय तह ननवािचन बमोक्तजम यस क्तजल्लामा गठन 
र्एका ९ वटा स्थानीय तहहरुले आ.व. 2074/75 देक्ति कृर्ष शािा माफि त ् कृर्ष प्रसारका 
कायिक्रमहरु सञ्चालन गरी रहेका छन ्।  

४. प्रधानमन्री कृर्ष आधनुनकीकरण पररयोजना, पररयोजना कायािन्वयन इकाई 
र्व.सं. 207३ सालमा यस क्तजल्लामा प्रधानमन्री कृर्ष आधनुनकीकरण पररयोजना माफि त जनुार 
कृषकहरु माझ कृर्ष प्रसार गनिका लानग जनुार जोनको स्थापना गररयो । सोही कायािलयको 
के्षरानधकार बहृत ् बनाइ यसलाई आ.व. 207४/7५ बाट जनुार सपुरजोनको रुपमा स्तरोन्ननत 
गररयो । हाल, नसन्धलुी क्तजल्लाका ४ वटा स्थानीय तहहरुका र्वनर्न्न ९ वटा वडाहरुमा यस 
कायािलयले आफ्ना गनतर्वनधहरु अक्तघ बढाइरहेको छ ।  

यसका साथै यस क्तजल्लामा र्वनर्न्न गैर सरकारी संस्थाहरु, कृषक समूह, सहकारी, उद्यमीहरू कृर्ष 
के्षरमा सकृय रहेका छन ्। 
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प्रधानमन्त्री कृजि आधुजनकीकिण परियोिनाको सजंिप्त िानकािी 

 
२.१ पषृ्ठर्नूम 
कृर्ष र्वकास रणनीनत कायािन्वयनको सहयोगी पररयोजनाको रुपमा कृर्ष क्षेरको उत्पादन र 
उत्पादकत्व वृर्द्ध गने स्पष्ट मागिक्तचरका साथ कृर्ष उपजको उत्पादनका लानग आवश्यक प्रर्वनध तथा 
उत्पादन सामग्रीको व्यवस्था, बाली र वस्त ुउत्पादनमा याक्तन्रकीकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको 
लानग आवश्यक पूवािधारको व्यवस्था लगायतका र्क्रयाकलाप माफि त कृर्ष क्षरेको आधनुनकीकरणको 
पररकल्पना सर्हत स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तररक संस्थागत जनशक्तिबाट प्रधानमन्री कृर्ष 
आधनुनकीकरण पररयोजना आ.व. २०७३/७४ देक्ति आ.व. २०८२/८३ सम्म १० वषि अवनधको 
लानग लागू र्एको छ। पररयोजनाको कूल लागत १ िबि ३० अबि प्रके्षपण गररएको छ। 

कृर्षमा आधाररत अथितन्रबाट कृर्षजन्य उद्योगमा रुपान्तररत आधनुनक, व्यवसार्यक, ददगो एवं 
आत्मननर्िर कृर्ष क्षेरको र्वकास गने सोचका साथ सञ् चालन र्एको यस पररयोजनाको लक्ष्य समग्र 
मूल्य शंृ्रिलाका अवयवहरुको एकीकृत संयोजन र पररचालन माफि त िाद्य पोषण सरुक्षा सनुनक्तित गदै 
कृर्ष औद्योनगकीकरण र ददगो आनथिक अवसरहरु सजृना गरी रािको समग्र र्वकासमा टेवा परु् याउन े
रहेको छ। 

 

२.२ पररयोजनाको सोच, लक्ष्य एवं उद्दशे्याः 
सोच 

कृर्षमा आधाररत अथितन्रबाट कृर्षजन्य उद्योगमा रुपान्तररत आधनुनकव्यवसार्यक, ददगो एवं 
आत्मननर्िर कृर्ष के्षरको र्वकास गने पररयोजनाको सोच रहेको छ। 

लक्ष्य 

समग्र कृर्ष मूल्य शृ्रङ्खलाका अवयवहरुको एकीकृत संयोजन र पररचालनमाफि त िाद्य पोषण सरुक्षा 
सूननक्तित गदै कृर्ष औद्योनगकीकरण उन्मिु दीगो आनथिक अवसरहरु शृ्रजना गरी रािको समग्र 
र्वकासमा टेवा पयुािउने पररयोजनाको लक्ष्य रहेको छ। 

पररयोजनाका उद्दशे्यहरु 

यस पररयोजनका देहाय बमोक्तजमका उद्देश्यहरु रहेका छन:्- 
(क) प्रमिु कृर्ष उपजहरुको र्वक्तशर्ष्टकृत क्षेरहरु ननमािण गने,  
(ि) ननयाित योग्य कृर्ष वस्तहुरुको मूल्य अनर्वृर्द्ध गदै प्रनतस्पधाित्मक क्षमता अनर्वृर्द्ध गने, 

(ग) कृर्षलाई सम्मानजनक नाफामूिी व्यवसायका रुपमा र्वकास गदै रोजगारीका अवसरहरु सजृना गने र 
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(घ) बहसुरोकारवाला ननकायहरुबीचको कायिमूलक समन्वय माफि त प्रर्ावकारी सेवा प्रवाहको 
सनुनक्तितता गने। 

 
२.३ पररयोजनाका संर्ागहरु 
यस पररयोजना अन्तगित देहाय बमोक्तजमका सम्र्ागहरु रहेका छन:्- 
(क) साना व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन केन्द्र (पकेट) र्वकास कायिक्रम। 

(ि) व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन केन्द्र (ब्लक) र्वकास कायिक्रम। 

(ग) व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र्वकास कायिक्रम। 

(घ) वृहत व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन तथा औद्योनगक केन्द्र (सपुर जोन) र्वकास कायिक्रम। 

यी संर्ागहरुमा कृर्ष सामग्री आपूती व्यवस्थापन, याक्तन्रकीकरण सहयोग, र्ौनतक पूवािधार सहयोग, 

अनसुन्धान-क्तशक्षा-प्रसार सदुृढीकरण सहयोग, कृर्ष आधनुनकीकरणका लानग र्वज्ञहरुको सेवा, कृर्षजन्य 
उद्योगहरु स्थापना, प्रनतफलमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान लगायतका कायिक्रम सञ् चालन गररने 
पररयोजना दस्तावेजमा उल्लेि र्एको छ। 

 

२.४ पररयोजना माफि त कृर्षको आधनुनकीकरण 
पनछल्लो समय नेपालको समग्र कृर्ष क्षेरमा केही आधनुनकीकरणका संकेत र पररदृश्यहरु देक्तिएका 
छन।् उन्नत कृर्ष सामग्री तथा प्रर्वनधको प्रयोग, याक्तन्रकीकरण, बजारमा आधाररत कृर्ष उपज 
उत्पादन तथा र्वतरण, कृर्ष फमिको नाफा नोक्सानको र्हसाब राख् ने प्रचलन आददलाई कृर्ष क्षेरको 
समग्र आधनुनकीकरणका प्रारक्तम्र्क संकेतको रुपमा नलन सर्कन्छ। कृर्ष क्षेरमा बढ्दो ननजी लगानी 
यसको अको संकेत हो। हाल कृर्ष क्षेरको आधनुनकीकरणको प्रर्क्रया थालनी र्एतापनन समग्र 
ग्रामीण कृर्ष अथितन्रलाई रुपान्तरण गने गरी यो प्रर्क्रया तीव्र र वाह्य पररवेश सापेक्ष हनु सकेको 
छैन। कृर्ष क्षरेको समग्र आधनुनकीकरणको प्रर्क्रयालाई तीव्र पानि र बाह्य पररवेशसँग सामन्जस्यता 
ल्याउन आधनुनक कृर्षका आयामहरुलाई समावेश गरी आधनुनकीकरणको प्रर्क्रयाको थालनी गनि 
प्रधानमन्री कृर्ष आधनुनकीकरण पररयोजना कायािन्वयन गररएको छ। 

 

२.५ रणनीनत 
र्नूमको वैज्ञाननक उपयोग 

र्नूमको वैज्ञाननक उपयोगका लानग माटोको उविराशक्ति र बालीको उपयिुता अनसुार मखु्यत: देहाय 
बमोक्तजम चक्लावन्दी कायिक्रमलाई प्राथनमकता ददईनेछ:- 

(क) सहकारी िेती 
(ि) करार िेती 
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(ग) कबनुलयती (नलज) िेती 
(घ) स्वेक्तछछक रुपमा चक्लावन्दीमा आवद्धता 

आधनुनक कृर्ष प्रर्वनधको अवलम्बन  

आधनुनक कृर्ष उत्पादन सामग्री र प्रशोधन प्रर्वनधहरुमा कृषकहरुको पहुचँ वरृ्द्ध गररनेछ। 

कृर्ष याक्तन्रकीकरण 

कृर्षमा बढ्दो श्रम शक्तिको अर्ाव घटाउन र उत्पादन लागत घटाउँदै कायि दक्षतामा अनर्वरृ्द्ध गरी 
कृर्षलाई नाफामूिी व्यवसायको रुपमा स्थार्पत गनि कृर्ष क्षरेमा याक्तन्रकीकरणको अत्यन्तै महत्व 
रहेको छ। यस पररयोजना माफि त पररयोजनाका सबै सम्र्ागहरुमा बाली अनसुारका आवश्यक 
मेक्तशनरीहरुको सेट सर्हतको कष्टम हायररङ सेन्टर सञ् चालन गरी याक्तन्रकीकरण प्रवद्धिन गररनेछ। 
उत्पादन केन्द्रहरु स्थापना र सवलीकरण समेतमा सहयोग परु् याईने छ।  

पूवािधार र्वकास 

कृर्षको रुपान्तरणका लानग पूवािधार र्वकास तफि  मूलताः नसँचाइ, बजार, प्रशोधन केन्द्र, िाद्य परीक्षण, 

माटो परीक्षण, प्लाण्ट क्वारेक्तन्टन प्रयोगशालाको र्वकासलाई यस पररयोजनाले महत्व ददएको छ। 

नसचँाइ पवूािधार र्वकास 

साना नसचँाइ प्रणाली ननमािण र सञ् चालनका लानग कृर्ष सहकारीहरु, उपर्ोिा समूहहरुलाई प्रोत्साहन 
गररनेछ। नसँचाइ नीनतको पररनध नर्र रही पकेट, ब्लक, जोन र सपुरजोनमा नसचँाइको व्यवस्थापन र 
सञ् चालन गनि ननजी तथा सहकारी क्षेरलाई प्रोत्सार्हत गररनेछ। पकेट, ब्लक, जोन र सपुरजोनमा 
आधनुनक नसचँाइ प्रणालीहरु; थोपा (निप) नसचँाइ, क्तस्प्रङ्कलर नसचँाइ, सौयि उजािमा आधाररत नसचँाइ 
आददको स्थापना, ममित सम्र्ार तथा सञ् चालनको लानग प्रोत्साहन गररनेछ। 

पोष्ट हारे्ष्ट केन्द्र 

साविजननक ननजी साझेदारीमा पोष्ट हारे्ष्ट सेवा केन्द्रहरु स्थापनाका लानग पूजँीगत अनदुानको व्यवस्था 
गररनेछ। यस्ता सेवा केन्द्रहरुमा सङ्कलन केन्द्र, उपजहरुको प्राथनमक प्रशोधन, प्याकेक्तजङ्ग एवं र्ण्डारण 
सेवा लगायतका सेवाहरु एकीकृत रुपमा उपलब्ध हनुछे।  

कृर्ष बजार सेवा पवूािधारहरु 

कृर्ष पकेट, ब्लक, जोन र सपुरजोनहरुमा सम्र्ाव्यताको आधारमा कृर्ष उपज संकलन केन्द्रहरु, हाट 
बजारहरु, पश ुवधस्थल, वधशाला, नमटमाटि, र्फसमाटि, एग्रीमाटि र ठूला कृर्ष बजारहरुको ननमािण गनि 
पूजँीगत अनदुान ददईनेछ। कृर्ष उपजहरुको सहज बजारीकरणका लानग कृर्ष बजार सूचना प्रणालीको 
उपयोग गररनेछ। कृषकहरुलाई कृर्ष वस्तहुरुको माग, आपूनति, मूल्य र सम्र्ाव्य बजारका सम्बन्धमा 
सूचना प्रदान गनिका लानग आधनुनक सूचना प्रर्वनधहरुको प्रयोग गररनेछ। Plant/Food Quarantine 
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पूवािधारहरुको र्वकास गररनछे। साथै, देशका र्वनर्न्न नाकाहरुमा रहेका Plant/Food Quarantine 

प्रयोगशालाहरुलाई अन्तरािर्िय मापदण्ड अनरुुप र्वकास एवं सदुृढीकरण गरी कृर्ष व्यापारलाई प्रवद्धिन 
गररनेछ।  

कृर्ष उत्पादन सामग्री  

बाली उत्पादन र उत्पादकत्व वृर्द्धका लानग आवश्यक गणुस्तरीय बीउ/बेनाि, नश्ल, आहारा, 
रसायननक/प्राङ्गाररक मलको सहज उपलब्धता सनुनक्तित गररनेछ। उत्पादन वृर्द्धका लानग स्थान 
र्वशेष उपयिु उन्नत र हाईर्व्रड बीउहरु प्रयोग बरृ्द्ध गररनेछ। ननजी र साविजननक ननकायहरुको 
सहकायिमा गणुस्तरीय बीउ/बेनाि उत्पादन, र्वतरण र प्रशोधन गनि प्रोत्साहन गररनेछ। औक्तचत्यको 
आधारमा पररयोजना सञ् चालन हनुे स्थानहरुमा ननजी के्षरलाई कृर्ष सामग्री नडपोहरु स्थापना गनि 
प्रोत्साहन गरी कृर्ष सामग्रीहरुको उपलब्धता सनुनक्तित गररनेछ। त्यसैगरी, गाउँपानलका/ 
नगरपानलकाहरुमा बहउुद्देशीय आधनुनक नसिरीहरु स्थापना गरी आवश्यक र्वरुवा/बेनािहरुको 
व्यवस्थापन गररनछे। कृर्ष सामग्रीहरुको गणुस्तर सनुनक्तितताका लानग प्रयोगशाला माफि त प्रार्वनधक 
सेवा उपलब्ध गराउनकुा साथै अनगुमन तथा गणुस्तर परीक्षणका कायिहरु सञ् चालन गररनेछ। 

उत्पादन वरृ्द्धका लानग हाइर्व्रड बीउको उपलब्धता तथा पहुँच बढाउन National Seed Vision ले 
पररलक्तक्षत गरे बमोक्तजम सरकारी तथा ननजी क्षरेबाट हाईर्व्रड बीउको र्वकास गररनेछ। नेपाल कृर्ष 
अनसुन्धान पररषद् माफि त र्वकास र्एका तथा र्र्वष्यमा र्वकास हनुे जातहरुको Inbred line लाई 
ननक्तित कायिर्वनध बनाई सो माफि त ननजी क्षेरलाई हस्तान्तरण गरी बीउ उत्पादनमा सहयोग 
परु् याउनकुा साथै कृषकहरुबाट रुचाईएका हाइर्व्रड जातहरुलाई दताि गराउन समेत आवश्यक सहयोग 
गररनेछ। 

रासायननक र प्राङ्गाररक मल व्यवस्थापन 

पररयोजना क्षेरमा सहकारीहरु माफि त रासायननक मल र्वतरण गने व्यवस्था अवलम्बन गररनेछ। 
प्राङ्गाररक मलको हकमा तोर्कएको मापदण्ड अनसुार प्राङ्गाररक मल उत्पादन गदै आएका 
कम्पनी/सहकारीहरुको उत्पादनलाई पकेट, ब्लक, जोन र सपुरजोनमा बढी र्न्दा बढी प्रयोग गनि 
कृषकहरुलाई प्रोत्सार्हत गररनेछ। पकेट, ब्ल्क, जोन र सपुरजोनमा हाल सञ्चानलत 
कम्पनीहरु/सहकारीहरुबाट प्राङ्गाररक तथा जैर्वक मल उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्था रहेमा थप 
कम्पनी/सहकारीहरुबाट प्राङ्गाररक मलको गणुस्तर सनुनक्तित गनि नेपाल सरकारले तोकेको गणुस्तर 
मापदण्ड अनसुार र्वक्री र्वतरण गनि उत्पादन, प्रशोधन र प्याकेक्तजङ्गमा अनदुान सहयोग गनि 
सर्कनछे। 

उत्पादन प्रर्वनध 

उत्पादनका Package of Practices र्वकास र प्रसारका लानग प्रत्येक र्वक्तशर्ष्टकृत उत्पादन क्षेरमा 
कम्तीमा १ हेक्टर के्षरफलमा उन्नत प्रर्वनध प्रदशिन तथा नसकाइ केन्द्र (Demonstration and 
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Learning Center) र्वकास गररनेछ। कृर्ष, पशपुन्छी तथा मत्स्य उत्पादनका र्वनर्न्न प्रर्वनधहरुको 
प्रर्ावकारी प्रसार तररकाहरु जस्तै सहर्ानगतात्मक प्रदशिनको अवलम्बन तथा प्रर्वनध प्रसारका लानग 
सूचना प्रर्वनधको समेत उपयोग बरृ्द्ध गररनेछ। यस्ता प्रर्वनधहरुको प्रसार र अवलम्बनका लानग 
सहर्ानगतात्मक व्यवसार्यक उत्पादन प्रर्वनध प्रदशिन र स्थलगत व्यवहाररक तानलमहरुको माध्यम 
अवलम्बन गररनेछ। 

कृर्ष अनसुन्धान, क्तशक्षा र प्रसार 

कृर्ष अनसुन्धान केन्द्रहरु/फामि केन्द्रहरु सदुृढीकरण र सवलीकरण गररनेछ। यस्ता अनसुन्धान 
केन्द्रहरुलाई र्वक्तशर्ष्टकृत क्षरेहरुको र्गूोल र बाली उपयिु Basic and Adaptive Research मा 
केक्तन्द्रत गनिका लानग आवश्यक सधुारका लानग सहयोग उपलब्ध गराईनेछ र र्वद्यमान 
फामि/केन्द्रहरुबाट उि र्वक्तशष्टकृत क्षेर लगायत कमाण्ड क्षरेमा सेवा र्वस्तारका लानग आवश्यक 
बीउ/बेनाि/नश्ल, नबरुवाको स्रोत केन्द्रका रुपमा र्वकास गदै पूणि क्षमतामा सञ् चालनका लानग 
उत्पादनका आधारमा प्रोत्साहन अनदुान वृर्द्ध हनुे गरी सहयोग उपलब्ध गराईनछे। माटो परीक्षण 
गरी उविराशक्ति र सो माटोमा िेती गनि उपयिु बालीको र्ववरण सर्हतको माटो परीक्षण काडि 
उपलब्ध गराउनका लानग घमु्ती माटो परीक्षण प्रयोगशालाहरु प्रयोगमा ल्याईने छ। यस 
पररयोजनाको उद्देश्य हानसल गने प्रयोजनका लानग कायिर्वनध बनाई कृर्ष र्वश्वर्वद्यालय तथा 
कलेजहरुलाई Academic प्रयोजनका लानग अनसुन्धान तथा प्रसार अनदुान उपलब्ध गराईने छ। 
त्यसैगरी, र्वक्तशर्ष्टकृत उत्पादन क्षेरहरु जोन र सपुरजोनहरुमा अनसुन्धान, क्तशक्षा र प्रसार इकाईको 
स्थापना गरी सञ् चालन गररनेछ र कृर्ष कलेज र र्वश्वर्वद्यालयहरुबाट उत्पाददत जनशक्तिलाई 
इन्टनिको रुपमा तथा प्रर्वनध प्रसारमा सोही उत्पादन क्षरेमा पररचालन गररनछे। 

प्रनतफलमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान प्रणालीको अवलम्बन  

तोर्कएको बालीको ननक्तित क्षेरफल वा सो र्न्दा बढी क्षेर वा तोर्कको पररमाण वा सो र्न्दा बढी 
उत्पादन गने वा बजारीकरण पररमाणको आधारमा कृर्ष उद्यमी, कृर्ष समूह/सहकारीहरुलाई 
प्रनतफलमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान प्रदान गररनेछ। यस प्रकारको अनदुान वढीमा दईु आनथिक 
बषिसम्मको लानग उपलव्ध गराईनेछ। यस्ता प्रोत्साहन अनदुानलाई र्वक्री पररमाणको आधारमा ददन े
गरी क्रमशाः रुपान्तररत गररनेछ।  

गणुस्तर ननयन्रण तथा िाद्य स्वछछता स्थापना 
िाद्य स्वछछताका मापदण्डहरु अवलम्वनका लानग घमु्ती प्रयोगशालाहरुको प्रयोग, अन्तरािर्िय मान्यता 
प्राप्त प्रयोगशालाहरुको स्थापना, मखु्य बजार केन्द्रहरुमा द्रतु र्वषादी परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना 
लगायतका पूवािधारहरु र्वकास गरी स्वछछता एवम ् गणुस्तर प्रमाणीकरणको व्यवस्था नमलाई कृर्ष 
तथा िाद्य वस्तहुरुको उत्पादनलाई अन्तरािर्िय बजारमा प्रवेश गराउने र्क्रयाकलापहरु सञ् चालन 
गररन ेछन।् 
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२.६ पन्रौं योजना र पररयोजना 
कुल गाहिस्थ उत्पादनमा २७ प्रनतशत योगदान रहेको र ६०.४ प्रनतशत जनसंख्या आवद्ध र्एको कृर्ष 
के्षर आनथिक समरृ्द्ध हानसल गने मूल आधार हो। उछच र समावेशी आनथिक वृर्द्धको लानग कृर्ष 
क्षेरको वैज्ञाननक ढंगले सधुार तथा रुपान्तरण गने र्वगतका प्रयासलाइि सघन बनाइि उत्पादन र 
उत्पादकत्वमा वरृ्द्ध गनुि पने आवश्यकता रहेको छ।  

कृर्ष र्वकास रणनीनतको सहयोगी पररयोजनाको रुपमा कायािन्वयनमा रहेको यस पररयोजनाले कृर्ष, 

पशपुन्छी तथा मत्स्यजन्य उत्पादनको व्यवसायीकरण, याक्तन्रकीकरण र र्वर्वधीकरण गरी यस 
के्षरलाइि प्रनतस्पधी बनाउन जोड ददएको छ। पररयोजनाका चार सम्र्ागहरु पकेट, ब्लक, जोन र 
सपुरजोनको माध्यमबाट कृर्ष उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृर्द्ध गरी देशलाइि र्वनर्न्न बाली, वस्तहुरुमा 
आत्मननर्िरता तफि  उन्मिु गराउन यस पररयोजनाले सहयोग गनेछ। पन्रौं योजनाले यस 
पररयोजनालाइि कृर्ष के्षरको रुपान्तरणकारी आयोजनाको रुपमा पर्हचान गरेको छ।  
 
२.७ रार्िय प्राथनमकताका बाली वस्त ु
आधारर्तू िाद्यान् नमा आत्मननर्िर हनुे, पोषण सरुक्षामा टेवा परु् याउने, आयात प्रनतस्थापन गने र 
तलुनात्मक लार् र्एका ननयाित गनि सर्कने आधारमा केही बाली वस्तहुरु रार्िय प्राथनमकताको बाली 
वस्तकुा रुपमा पर्हचान र्एका छन।् पररयोजनाका संर्ागहरुाः पकेट, ब्लक, जोन र सपुरजोन 
सञ्चालन गदाि यी बाली वस्तहुरुमा मार सञ् चालन गररनेछ। पररयोजना अन्तगित सञ् चानलत पकेट, 
ब्लक, जोन र सपुरजोनमा र्ौगोनलक सम्र्ाव्यता तथा रार्िय महत्वका अनसूुची-१ बमोक्तजमका 
बाली/वस्तहुरु छनौट गररनछे। 

पररयोजना कायािन्वयन म्यानअुल २०७७ अनसूुची-१ समावेश हनुे रार्िय महत्वका प्राथनमकता प्राप्त 
बाली/वस्तहुरु: धान, मकै, गहुँ, तरकारी, आल,ु सनु्तला, स्याउ, आपँ, केरा, दधु (गाई, रै्सी), माछा, मास ु
(बाख्रा, बंगरु), ननयाित प्रवद्धिन बाली (कफी अलैची, अदवुा, बेसार), दलहन/तेलहन बाली, मौरी  

नोटाः पररयोजनाका संर्ागहरु सञ् चालन गदाि यी बाली वस्तलुाई प्राथनमकतामा रािी सञ् चालन गररनेछ।  
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बृहत व्यिसाजयक कृजि उत्पादन तथा औद्योजिक केन्त्र 

(सुपि-िोन) जिकास काययक्रम 
 

३.१ पररचय 
बाली वस्त ु र्वशेषका लानग तोर्कएको के्षरफल वा संख्याको न्यूनतम आधार परुा गरेका कृर्षमा 
आधाररत उद्योग सर्हतको व्यवसार्यक रुपमा कृर्ष उत्पादन र कृर्ष उपज प्रशोधन हनुे ननक्तित 
के्षरलाई व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन तथा औद्योनगक केन्द्र (सपुर-जोन) र्नननछे। सपुर-जोनमा 
बीउ/नश्ल, मल/आहारा र कृर्ष यन्र लगायतका उत्पादन सामग्रीको उत्पादन, प्रयोगशाला सेवा, नसँचाइ, 

र्वद्यतु र सडक, कृर्ष बजार लगायतका पूवािधारको व्यवस्था, कृर्ष ऋण, बीमा (बाली सरुक्षण) एवं 
नीनतगत सहजीकरण, कृषक व्यवसायी एवं कृर्ष प्रार्वनधकको क्षमता र्वकास, प्रशोधन उद्योग प्रवद्धिन र 
कृर्ष उपजको गणुस्तर ननयन्रण लगायतका र्क्रयाकलापहरु सञ्चलान गरी वृहत व्यवसार्यक कृर्ष 
उत्पादन र औद्योनगक केन्द्र र्वकास गररनछे।पररयोजना कायािन्वयनको प्रथम वषिमा ७ वटा सपुरजोन 
स्थापना र्एका नथए र्ने पररयोजना अन्त्यसम्ममा सपुरजोनहरुको संख्या २१ परु् याइने पररयोजना 
दस्तावेजमा उल्लेि र्ए बमोक्तजम सपुरजोनहरु र्वकास गररनेछ। 

 

३.२ उद्दशे्य  
बहृत व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन तथा औद्योनगक केन्द्र  ) सपुर-जोन (र्वकास कायिक्रमको उद्देश्य देहाय 
बमोक्तजम रहेको छ:- 

(क) सपुरजोनमा समावेश गररएका बाली/वस्तकुो उत्पादन तथा उत्पादकत्व वरृ्द्ध गने, 

(ि) सपुरजोन के्षरमा कृर्ष याक्तन्रकीकरण, कृर्ष पूवािधार र्वकास एवं व्यवसायीकरण प्रवद्धिन तथा 
प्रशोधन उद्योगहरुको स्थापना माफि त कृर्ष औद्योगीकरणको आधारक्तशला तयार गने, 

(ग) प्रयोगशाला सेवा तथा कृर्ष अनसुन्धान र अध्ययन संस्थानको क्षमता अनर्वृर्द्ध गने 

(घ) सपुरजोन तथा आसपासका के्षरहरुमा रोजगारी सजृना गने। 

 

३.३ सपुरजोन ननमािण 
जोन र्वकास कायिक्रम अन्तगित सञ्चानलत एउटै क्तजल्ला नर्रका जोनको र्वस्तार र्एर वा नक्तजकका 
ब्लक र जोनहरु क्लष्टरमा एर्ककृत र्ई बाली वस्त ु र्वशेषको लानग तोर्कएको के्षरफल/संख्या को 
न्यूनतम मापदण्ड परुा गरेमा त्यस्तो के्षरलाई बहृत व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन तथा औद्योनगक केन्द्र 
(सपुरजोन) को रुपमा स्तरोन्नती गनि सर्कनछे। साथै प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गररएका 
बाली वस्त ु र्वशेषका उत्पादन के्षरहरुलाई समेत आवश्यकता र औक्तचत्यको आधारमा सपुरजोनमा 



 

// 15 // 

समावेश गनि सर्कनेछ। रार्िय प्राथनमकताको आधारमा प्रादेक्तशक एवं बाली वस्तगुत सन्तलुन कायम 
हनुे गरी पररयोजनाले तोकेको लक्ष्य अनसुारका सपुरजोनहरु र्वकास गररनेछ।  

  

३.४ सपुरजोनका लानग के्षरफलको न्यूनतम आधार 
(क) सपुरजोन क्षेर छनौट र सपुरजोन र्वकास कायिक्रम सञ् चालनको लानग तानलकामा उल्लेि र्ए 

बमोक्तजम न्यूनतम के्षरफलको आधार परुा गनुि पनेछ।  

तानलका: सपुरजोन कायिक्रम सञ् चालनका आधारहरु 

बाली/वस्त ु इकाई आधार 
बाली हेक्टर १००० 

माछा (जलाशय क्षेर) हेक्टर १००० 

(ि) तोर्कए बमोक्तजमको न्यूनतम के्षरफल वा संख्या नपगेुको हाल सञ्चालनमा रहेका सपुरजोनको 
हकमा क्षेरफल र्वस्तार कायिक्रम अननवायि रुपमा सञ् चालन गनुि पनेछ।  

 

३.५ सपुरजोनको संख्या र कायिक्रम सञ्चालन अवनध 

बाली वस्तकुो प्राथनमकतालाई आधार नलई प्रत्येक प्रदेशमा पररयोजना अवनधसम्ममा बढीमा 5 वटा 
सपुरजोनहरु छनौट गरी कायिक्रम सञ्चालन गनि सर्कनछे र यी सपुरजोनहरुमा पररयोजना अवनधसम्म 
कायिक्रम सञ्चालन हनुेछन।् सपुरजोन इकाईको फलोअप र ननरन्तरता संघीय सरकारको कृर्ष तथा 
पशपुन्छी र्वकास मन्रालयबाट तोर्कएको ननकायबाट हनुेछ।  

 

३.६ सपुरजोनको अन्य संर्ागहरुसँगको सम्बन्ध  
पकेट, ब्लक र जोनमा हनु ेउत्पादनले सोही बाली/वस्तकुो सपुरजोनमा रहने कृर्ष बजार र प्रशोधन 
उद्योगको लानग कृर्ष उपज र कछचा पदाथि उपलब्ध गराउने छन।् त्यस्तै सपुरजोनमा रहेका स्रोत 
केन्द्रहरुबाट जोन, ब्लक र पकेटका लानग बीउ नश्ल लगायत अन्य प्रर्वनधहरु उपलब्ध हनुे छन।् 

 

३.७ सपुरजोन के्षर र्वस्तार  
पररयोजना कायािन्वयन इकाईले सम्र्ाव्यता तथा आवश्यकताका आधारमा सपुर जोन के्षर र्वस्तारको 
लानग प्रार्वनधक कायिदलको प्रनतवेदन तथा क्तजल्ला पररयोजना कायािन्वयन समन्वय तथा अनगुमन 
सनमनतको नसफाररस सर्हत पररयोजना व्यवस्थापन इकाईमा अनरुोध गनि सक्नेछ। यसरी अनरुोध प्राप्त 
र्एमा पररयोजना व्यवस्थापन इकाईले आसपासका जोनडएका के्षरहरु समावेश गरी सपुर जोन के्षर 
र्वस्तार गनि सक्नछे। 
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३.८ सञ् चालन गने ननकाय  
सपुरजोन र्वकास कायिक्रम सञ्चालनका लानग तोर्कएको क्तजल्लामा रहेको पररयोजना कायािन्वयन 
इकाईको मखु्य क्तजम्मेवारी रहनेछ र प्रदेश सरकारको क्तजल्ला क्तस्थत कृर्ष/पश ुसेवा क्षरे हेने कायािलय र 
स्थानीय तहको कृर्ष/पश ुसेवा शािाले समन्वय र सहजीकरण गनेछन।् 

 

३.९ कायिक्रमको लक्तक्षत वगि  
सपुरजोन र्वकास कायिक्रममा देहाय बमोक्तजमका लक्तक्षत समदुाय/वगि सहर्ागी हनु सक्ने छन:्- 
स्थानीय तह वा अन्य सरकारी ननकायमा ननयमानसुार दताि र्एका कृषक समूह 

कृर्ष कायि गने उद्दशे्य सर्हत सहकारी ऐन बमोक्तजम दताि र्एका सहकारीहरु 

ननयमानसुार दताि र्एका उपर्ोिा सनमनतहरु 

काननु बमोक्तजम दताि र्एका कृर्ष फमि वा कम्पनीहरु 

कृर्ष तथा पशजुन्य उद्योग/उद्योगी 
 

३.१० सपुरजोन छनौट 
सपुरजोन ननधािरणका आधारहरु:  

सपुरजोन र्वकास कायिक्रम सञ्चालनका लानग अनसूुची-१ बमोक्तजमका बाली/वस्तमुा देहायका आधारमा 
सपुरजोन क्षेर ननधािरण गनुि पनेछ:- 

(क) कृर्षमा आधाररत उद्योग व्यवसायको लानग कछचा पदाथिमा प्रयोग हनुे बाली 
(ि) स्थानीय स्तरमा रोजगारी सजृना गनि सक्ने बाली/वस्त ु

(ग) आयात प्रनतस्थापना र ननयाित प्रवद्धिनमा सहयोग परु् याउन ेबाली/वस्त ु 

(घ) नसँचाइ, सडक लगायतका आवश्यक पूवािधार र्एको  

(ङ) तोर्कएको के्षरफलमा सामरु्हक िेती तथा चक्लावन्दी र्एको/हनुसक्ने वा एउटै कोररडोरमा 
रहेको 

(च) र्वगतमा सम्बक्तन्धत बाली/वस्तकुो जोन सञ्चालन र्एको 
(छ) हालको के्षरफल, उत्पादन, उत्पादकत्व र समावेश हनुे घरधरुी तथा िेती योग्य जग्गा 
(ज) प्रस्तार्वत जोन क्षेर नर्र स्रोत केन्द्रको अवस्था, प्रमिु प्रशोधन, औद्योनगकीकरण तथा   

बजारीकरणका अवसरहरु 

(झ) प्रस्तार्वत जोन के्षर नर्र सामरु्हक िेती तथा चक्लाबन्दी को हालको अवस्था एवं र्वस्तारको   

संर्ावना  
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सपुरजोन छनौट प्रर्क्रयााः  

सपुरजोन छनौट गरी स्वीकृत गने प्रर्क्रया देहाय अनसुार हनुेछ:- 

(क) सपुरजोन र्वकास कायिक्रम मागाः सम्बक्तन्धत बाली वस्तकुो जोन कायिक्रम सञ्चालन र्ईरहेका 
के्षरका इछछुक लक्तक्षत समदुाय/वगिले अनसूुची-१४ बमोक्तजमको ढाँचामा र्ववरण र्री स्थानीय 
तहको नसफाररस समेत संलग्न गरी अनसूुची १५ बमोक्तजमको ढाँचामा पररयोजना कायािन्वयन 
इकाईमा आवेदन पेश गनुि पनेछ।  

(ि) प्रार्वनधक कायिदल गठन: सपुरजोन र्वकास कायिक्रम सञ्चालनको लानग प्राप्त आवेदन उपर 
अध्ययन गरी प्रनतवेदन पेश गनि पररयोजना कायािन्वयन इकाईले देहाय बमोक्तजमको प्रार्वनधक 
कायिदल गठन गनुि पनेछ। 

कृर्ष/पश ुसेवा अनधकृत, पररयोजना कायािन्वयन इकाई संयोजक 

प्रमिु वा प्रनतनननध, प्रदेश सरकार अन्तगितको क्तजल्ला क्तस्थत कृर्ष/पशसेुवा  

के्षर हेने कायािलय  सदस्य 

सम्बक्तन्धत बाली/वस्तकुो र्वषय र्वज्ञ सदस्य 

(ग) अध्ययन एवं प्रार्वनधक प्रनतवेदनाः प्रार्वनधक कायिदलले सपुरजोन र्वकास कायिक्रम सञ्चालनको 
लानग प्रार्वनधक रुपमा सम्र्ाव्य रहे नरहेको यर्कन गरी अनसूुची-१६ बमोक्तजमको मूल्याङ्कनको 
मापदण्डहरुको आधारमा मलु्याङ्कन गरी पररयोजना कायािन्वयन इकाईमा प्रनतवेदन पेश गनेछ। 

(घ) प्रदेश पररयोजना कायािन्वयन समन्वय तथा अनगुमन सनमनतबाट अनमुोदन एवं नसफाररसाः 
मलु्याङ्कनको आधारमा मापदण्ड पगेुका उपयिु प्रस्तावहरुलाई पररयोजना कायािन्वयन इकाईले 
प्राथनमकताक्रम सर्हत प्रदेश पररयोजना कायािन्वयन समन्वय तथा अनगुमन सनमनतमा पेश 
गनेछ। यस सनमनतले प्रदेश अन्तगित संर्ावना र्एका रार्िय प्राथनमकताका बालीहरुको 
क्तजल्लागत र र्ौगोनलक के्षरगत सन्तलुन कायम हनु े गरी अनमुोदन गनेछ र पररयोजना 
कायािन्वयन सनमनतमा पेश गनि पररयोजना व्यवस्थापन इकाईलाई नसफाररस गनेछ। 

(ङ) सपुरजोन र्वकास कायिक्रम सञ्चालनको लानग प्रदेश पररयोजना कायािन्वयन समन्वय तथा 
अनगुमन सनमनतबाट नसफाररस र्इ आएका प्रस्तावहरु उपर पररयोजना कायािन्वयन सनमनतले 
छलफल गरी पररयोजना ननदेशक सनमनतमा नसफाररस गनेछ। 

(च) पररयोजना ननदेशक सनमनतले पररयोजना व्यवस्थापन इकाईको प्रस्तावमा पररयोजना कायािन्वयन 
सनमनतबाट नसफाररस र्एका नयाँ सपुरजोन र्वकास कायिक्रम तथा कायिक्षरे मानथ छलफल गरी 
ननणिय गनेछ। 

सपुरजोन र्वकास कायिक्रम सञ् चालन प्रर्क्रया  

(क) पररयोजना कायािन्वयन इकाईले सपुरजोन कायिके्षरनर्र रहेका ईछछुक लक्तक्षत समदुाय/वगिलाई 
सपुरजोन र्वकास कायिक्रम अन्तगित सञ्चालन हनुे र्वनर्न्न कायिक्रमहरुमा सहर्ानगताका लानग 



 

// 18 // 

सूक्तचकृत गनेछ। पररयोजना कायािन्वयन इकाईले सपुरजोन अन्तगित सञ् चालन हनुे सम्पणुि 
कायिक्रमहरुको अनसूुची-९ अनसुारको ढाँचामा साविजननक सूचना आह्वान गरी लक्तक्षत 
समदुाय/वगिबाट आवेदन माग गनेछ। 

(ि) सपुरजोन कायिक्रममा सहर्ागी हनु इछछुक लक्तक्षत समदुाय/वगिले तोकेको बाली/वस्तमुा 
आधाररत रही अनसूुची-१० बमोक्तजमको ढाँचामा ननवेदन पेश गनुि पनेछ।  

(ग) सपुरजोन अन्तगित कायिक्रम सञ्चालनका लानग पररयोजना कायािन्वयन इकाईमा प्राप्त हनु आएका 
आवेदनहरुको मूल्याङ्कनको लानग देहाय बमोक्तजमको प्रार्वनधक सनमनत रहनेछ। 

प्रमिु, पररयोजना कायािन्वयन इकाई      संयोजक 

प्रमिु वा प्रनतनननध, प्रदेशको क्तजल्ला क्तस्थत कृर्ष/ पश ुसेवा  

क्षेर हेने कायािलय       सदस्य  

कृर्ष/पश ुसेवा अनधकृत, पररयोजना कायािन्वयन इकाई   सदस्य सक्तचव 

 

(घ) प्रार्वनधक सनमनतले सपुरजोन सञ् चालन हनु ेसम्बक्तन्धत स्थानीय तहको कृर्ष/पश ु सेवा शािा 
प्रमिु वा प्रनतनननध सर्हत अन्य २ जना पदानधकारीहरुलाई बैठकमा आमन्रण गनि सक्नेछ। 

(ङ) तोर्कएको सपुरजोन के्षर नर्रबाट सपुरजोन कायिक्रममा सहर्ानगताका लानग प्राप्त आवेदनहरुको 
अनसूुची-११ को आधारमा आवश्यकता अनसुार र्वस्ततृीकरण गरी प्रार्वनधक सनमनतले मूल्याङ्कन 
गनेछ। 

(च) प्रार्वनधक सनमनतले आवश्यकता अनसुार स्थलगत प्रमाक्तणकरणको लानग कमिचारी पररचालन गनि 
सक्नेछ। 

(छ) प्रार्वनधक सनमनतले कायिक्रमको दोहोरोपन नपने गरी प्राप्त आवेदनहरुको मूल्याङ्कन गरी 
प्राथनमकताक्रम तोकी स्वीकृनतका लानग पररयोजना कायािन्वयन इकाई प्रमिु समक्ष पेश गनेछ। 

(ज) पररयोजना कायािन्वयन इकाई प्रमिुले सपुरजोन अन्तगित सञ्चालन हनुे अनसूुची-१८ बमोक्तजमका 
र्क्रयाकलापहरु सञ् चालनको लानग कायािलयमा नसफाररस गररएका लक्तक्षत समदुाय/वगिको 
आवेदन स्वीकृत वा अस्वीकृत गनि सक्नेछ। 

(झ) पररयोजना कायािन्वयन इकाईले सपुरजोन र्वकास कायिक्रम अन्तगित सञ्चालन हनुे 
र्क्रयाकलापको लानग लागत अनमुान, प्रार्वनधक स्पेक्तशर्फकेशन र कायािन्वयन कायि योजना 
ननयमानसुार स्वीकृत गनुि पनेछ। 

सपुरजोन सञ्चालन समन्वय सनमनत गठन एवं क्तजम्मेवारी 
(क) पररयोजना कायािन्वयन इकाईले सपुरजोन र्वकास कायिक्रम सञ् चालनमा सहजीकरण र 

लार्ग्राहीको अनगुमन गनि लार्ग्राहीको प्रनतनननधत्व रहने गरी पररयोजना कायािन्वयन इकाईमा 
सपुरजोन स्थापनाका लानग सूचीकृत र्एका ननक्तित के्षर नर्रका संस्थाहरुको प्रनतनननधत्व हनु े
गरी ९ सदस्यीय सपुरजोन सञ्चालन समन्वय सनमनत गठन गनुि पनेछ। यसरी गठन हनु े
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सनमनतमा कम्तीमा ३ जना मर्हलाको सहर्ानगता हनु ुपनेछ। सदस्य मध्ये एक जना सनमनतको 
संयोजक हनुेछ र सनमनत एवं सदस्यको पदावनध २ आनथिक वषिको हनुछे। हाल सञ्चानलत सपुर 
जोन सञ्चालक सनमनत बाँकी रहेको अवनधको लानग सपुरजोन सन्चालन समन्वय सनमनतमा 
रुपान्तरण हनुेछ। 

(ि) सपुरजोन सञ्चालन समन्वय सनमनतको र्नूमका देहाय बमोक्तजम हनुेछ:- 

(अ) सपुरजोन के्षरमा र्एका र्वद्यमान प्रर्वनध र पूवािधारहरुको अनर्लेि तयार गनि सहयोग गने 
र सपुरजोन सञ् चालन अवनधको कायियोजना तयार गनि पररयोजना कायािन्वयन इकाईलाई 
सहजीकरण गने। 

(आ) सपुरजोन अन्तगितका कृषक, कृषक समूह, कृर्ष सहकारी, उद्यमी, कानून बमोक्तजम दताि 
र्एका कृर्ष सम्बक्तन्धत कम्पनी वा फमिहरुको र्ववरण अद्यावनधक गनि समन्वय गने। 

(इ)   सपुर जोन के्षरका कृषकहरुको माग संकलन गरी पररयोजना कायािन्वयन इकाईमा पेश 
गने, प्रर्वनध प्रसार एवं उत्पाददत वस्तकुो बजारीकरण र उद्योगसँग जोड्न सहजीकरण गने। 

(ई)   सपुरजोन अन्तगित समूर्हक िेती, सहकारी िेती, चक्लावन्दी िेती प्रवद्धिन गनि पररयोजना 
कायािन्वयन इकाईसँग समन्वय गने। 

(उ) पररयोजना अन्तगित स्थापना गररएका पूवािधारहरुको र्वकास, प्रयोग र सम्बद्धिनमा समन्वय, 
सहजीकरण गने। 

(ऊ) पररयोजनाका सरोकारवालाहरुसँग समन्वय र सहकायि गने। 

(ऋ) सपुरजोन के्षर नर्र सञ् चालन गररने वार्षिक कायिक्रमको सहर्ानगतात्मक योजना तजुिमाको 
लानग पररयोजना कायािन्वयन इकाईसँग समन्वय गने। 

(ऌ) सपुर जोन र्वकास कायिक्रमको अनगुमन एवं पषृ्ठपोषणमा पररयोजना कायािन्वयन इकाइलाई 
सहजीकरण गने। 

सम्झौता र अनदुान रकम र्िुानी 
(क) स्वीकृत र्एका आवेदक लार्ग्राहीसँग पररयोजना कायािन्वयन इकाईले सम्झौताका दिपक्षीय 

शतिहरु बारे छलफल गरी अनसूुची-१२ बमोक्तजमको ढाचँामा सम्झौता गरी कायािदेश ददनपुनेछ। 

(ि) सम्बक्तन्धत लार्ग्राहीलाई प्रचनलत कानून बमोक्तजम अनदुान रकम र्िूानी गररनेछ।  

अनगुमन तथा मूल्याङ्कन र प्रगनत प्रनतवेदन 

(क) अनगुमन तथा मूल्याङ्कन: पररयोजना कायािन्वयन इकाईले जोन र्वकास कायिक्रम अन्तगित 
सञ् चानलत र्क्रयाकलापहरुको एकल वा जोन के्षरका लार्ग्राही एवं सरोकारवालाहरुको 
सहर्ानगतामा संयिु अनगुमन तथा मलु्याङ्कन गनेछ। पररयोजना कायािन्वयन इकाई र जोन 
सञ्चालन समन्वय सनमनतले जोन कायिक्रमको साविजननक सनुवुाईका लानग सजहजीकरण गनुि 
पनेछ।  
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(ि) प्रगनत प्रनतवेदन  

(अ) सम्बक्तन्धत पररयोजना कायािन्वयन इकाईले सम्बक्तन्धत जोन इकाईको सहयोगमा जोन 
र्वकास कायिक्रमको िचि र उपलक्तब्ध चौमानसक र वार्षिक रुपमा तयार गरी प्रगनत 
प्रनतवेदन सम्बक्तन्धत तालकु ननकायमा पेश गनुि पनेछ। 

(आ) प्रगनत प्रनतवेदन अनसूुची-१३ र रार्िय योजना आयोगले तोकेको ढाँचामा तयार गरी पेश 
गनुि पनेछ। 

 

३.११ पररयोजना कायािन्वयन इकाईको संरचना  

व्यवसार्यक कृर्ष उत्पादन तथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) र्वकास कायिक्रम एवं वृहत व्यवसार्यक कृर्ष 
उत्पादन तथा औद्योनगक केन्द्र (सपुर जोन) र्वकास कायिक्रम सञ्चालनको लानग क्तजल्लास्तरमा 
पररयोजना कायािन्वयन इकाई रहनेछ। पररयोजना व्यवस्थापन इकाईको नसफाररसमा कृर्ष तथा 
पशपुन्छी र्वकास मन्रालयबाट नेपाल कृर्ष सेवा अन्तगित राजपरार्ङ्कत दितीय शे्रणीका अनधकृतको 
नेततृ्वमा नेपाल कृर्ष सेवा अन्तगितका राजपरार्ङ्कत ततृीय शे्रणीका अनधकृत, नेपाल कृर्ष सेवा अन्तगित 

राजपरअनर्ङ्कत शे्रणीका प्रार्वनधक सहायक/नायब प्रार्वनधक सहायक, नेपाल कृर्ष अनसुन्धान पररषद 
अन्तगितका प्रार्वनधक अनधकृत एवं प्रार्वनधक सहायक र नेपाल प्रशासन सेवाका नायब सबु्बा/िररदार 
र लेिापाल पररयोजना कायािन्वयन इकाईमा िटाईनछे। सपुर जोन एवं जोन र्वकास कायिक्रम 

सञ्चालनको लानग पररयोजना कायािन्वयन इकाई अन्तगित सपुर जोन/जोन प्रार्वनधक इकाई रहनेछ। 
पररयोजना कायािन्वयन इकाईको दरबन्दी तानलका-७ मा उल्लेि र्ए बमोक्तजम वार्षिक स्वीकृत 
अस्थायी दरबन्दी अनरुुप हनुेछ।  

तानलका 7: पररयोजना कायािन्वयन इकाईको कमिचारी र्ववरण 

प्रमिु (रा.प.दि.प्रा.,नेपाल कृर्ष सेवा/समूहकृत नहनु)े-१ 

सपुरजोन प्रार्वनधक 
इकाई 

कृर्ष अनधकृत (रा.प.त.ृप्रा., नेपाल कृर्ष सेवा)-१ 
प्रार्वनधक अनधकृत (T6) -१ (नेपाल कृर्ष अनसुन्धान पररषदबाट काज) 

प्रार्वनधक सहायक/ नायव प्रार्वनधक सहायक (रा.प.अनं.प्र.प्रा./ 
रा.प.अनं.दि.प्रा., नेपाल कृर्ष सेवा)-२ 

प्रार्वनधक सहायक (T4)-१(नेपाल कृर्ष अनसुन्धान पररषदबाट काज) 
कायािलय सहयोगी - 1 (सेवा करार) 

जोन प्रार्वनधक इकाई कृर्ष अनधकृत (रा.प.त.ृप्रा., नेपाल कृर्ष सेवा)-१ 
प्रार्वनधक सहायक/  नायव प्रार्वनधक सहायक (रा.प.अनं.प्र.प्रा./ 
रा.प.अनं.दि.प्रा., नेपाल कृर्ष सेवा)-२ 
कायािलय सहयोगी - 1 (सेवा करार) 



 

// 21 // 

आनथिक प्रशासन शािा लेिापाल (रा.प.अनं.प्र., नेपाल प्रशासन) -१ 

प्रशासन शािा नायब सबु्बा (रा.प.अनं.प्र., नेपाल प्रशासन)/िररदार (रा.प.अनं.दि., नेपाल 
प्रशासन) -1 

हलकुा सवारी चालक -1  

कायािलय सहयोगी -1 (सेवा करार) 
स्रोत: पररयोजना कायािन्वयन म्यानअुल २०७७  

 

३.१२ हालसम्मका कायािलय प्रमिुहरुको नामावली 
क्र.सं नाम, पद अवनध 

१ ललन कुमार नसह, वररष्ठ कृर्ष अनधकृत २०७३ कानतिक देक्ति २०७५/७/२५ 

२ देवराज अनधकारी, वररष्ठ कृर्ष अनधकृत २०७५/७/२६ देक्ति हालसम्म 

 

३.१३ हाल कायिरत कमिचारीहरुको र्ववरण 
क्र.सं. कमिचारीको नाम पद स्थायी ठेगाना शैक्तक्षक योग्यता कैर्फयत 

1.  देवराज अनधकारी बररष्ठ कृर्ष अनधकृत र्रतपरु-14, क्तचतवन 
M.Sc.Ag., 
MASICM 

 

2.  
 

कृर्ष अनधकृत   ररि 

3.  प्रर्रुाम सनुवुार लेिापाल गोलन्जोर-१, नसन्धलुी BA  

4.  थल कुमार गौतम नायव सबु्बा कमलामाई न.पा.-२, नसन्धलुी +2  

5.  र्वनोदराज र्ण्डारी नायब प्रार्वनधक सहायक सनुकोशी ५, नसन्धलुी SLC, JTA 
Training 

 

6.  लक्ष्मी पोख्रले नायब प्रार्वनधक सहायक गोलन्जोर-७, नसन्धलुी JTA / BEd करार 

7.  जहान बहादरु काकी कृर्ष प्रानबनधक कमलामाई न.पा.-४, नसन्धलुी JTA करार 

8.  ददनलप काकी सब-ओर्रनसयर कमलामाई न.पा.-६, नसन्धलुी Diploma in 
Civil Engi. 

करार 

9.  तलुसीराम पराजलुी हलकुा सवारी चालक गोलबजार न.पा.-1, नसराहा SLC करार 

10.  चन्द्र प्रसाद चौलागाई कायािलय सहयोगी  कमलामाई न.पा.-3, नसन्धलुी SLC करार 

11.  जयनाथ नसंह कायािलय सहयोगी  मनराक्तशसवुा नपा-1, महोत्तरी SLC करार 

12.  ददपेश थापा सरसफाई सहयोगी  कमलामाई न.पा.-६, नसन्धलुी SLC करार 
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३.१४ पकेट, ब्लक, जोन र सपुरजोन बीचको अन्तरसम्बन्ध 
पररयोजनाका सम्र्ागहरुको कायिमूलक अन्तरसम्बन्ध देहाय बमोक्तजम रहेको छ ।  

सपुरजोन 

 औद्योनगक कायिाः अक्तन्तम रुपमा उपर्ोग्य वस्तकुो उत्पादन 

 अनसुन्धान कायिाः नव प्रवतिन तथा अनसुन्धान 

 शैक्तक्षक कायिाः मानव संशाधन र्वकास (कृर्ष प्रार्वनधक र उद्यमी) 

 बजारीकरण कायिाः प्रशोनधत उपजको बजारीकरण  

 ननयामक कायिाः गणुस्तर ननयन्रण र अनसुन्धान 

जोन 

 बजारीकरण कायिाः कृर्ष उद्योगजन्य उद्योगका लानग आवश्यक कछचा पदाथिको 
बजारीकरण 

 प्रशोधन कायिाः उद्योग संचालनका लानग आवश्यक कछचा पदाथि उत्पादनका लानग 
प्राथनमक प्रशोधन 

 र्ण्डारण कायिाः संकलन 

 श्रोत केन्द्र र्वकास कायिाः उत्पादन सामग्री उत्पादन 

ब्लक 

 उद्यम र्वकास कायिाः फामि रक्तजिेशन तथा कृर्ष व्यवसाय र्वकास 

 वदृि प्रवद्धिन कायिाः उत्पादकत्व अनर्वदृि  

 मानव स्रोत साधन व्यवस्थापन कायिाः कृर्ष उद्यम र्वकास 

 प्रदशिन तथा प्रर्वनध हस्तान्तरण कायिाः सहर्ानगतात्मक व्यवसार्यक उत्पादन प्रदशिन 
पकेट 

 उत्पादन कायिाः कृर्ष वस्तहुरुको प्राथनमक उत्पादन 

 प्रर्वनध प्रसार कायिाः नर्वनतम कृर्ष प्रर्वनधको प्रसार 
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३.१५ आ.व. २०७६/७७ को वार्षिक प्रगनत र्ववरण 
र्ाररत प्रगनत 

कायिक्रम 
वार्षिक 

लक्ष्य र्ार प्रगनत र्ार र्ाररत प्रगनत प्रनतशत 

चाल ु 100.0 ८३.55 ८३.55 

जम्मा 100.0 ८३.55 ८३.55 

र्वत्तीय प्रगनत  

बजेट रू. लािमा 

कायिक्रम वार्षिक र्वननयोजन 
वार्षिक 

िचि िचि प्रनतशत 

चाल ु 407.८२ 309.११ ७५.८० 
जम्मा 407.८२ 309.११ ७५.८० 

प्रगनत नपगु कारण 

क्र. 
सं. 

सम्पन्न हनु नसकेका 
र्क्रयाकलापहरु 

सम्पन्न हनु नसकेका 
कायिक्रमको सम्पन्न नहनुाका कारणहरु 

लक्ष्य प्रगनत नपगु 

१ 

पोष्ट हारे्ष्ट सेन्टर स्थापना 
सहयोग (संकलन केन्द्र 
स्थापना) 

२ ० २ 

लार्ग्राही छनौट र्एका तर संकलन केन्द्र 
स्थापना गने उपयिु स्थान नपाईएकोले 
सम्झौता हनु नसकेको। साथै पोष्ट हारे्ष्ट 
सेन्टरको कायि सम्पन्न गनिका लानग 
सामाग्रीहरु व्यवस्थापनमा समेत कोरोनाको 
कारणले र्एको बन्दाबन्दीले प्रर्ार्वत र्एको। 

२ 
लघ ु प्रशोधन सदुृढीकरण 
(अन्य) ३ १ २ 

लार्ग्राहीबाट आवेदन नपरेकाले अभ्यपिण 
गररएको। 

३ 
प्रशोधन उद्योग सञ्चालन 
सहयोग (अन्य) 

१ ० १ 
लार्ग्राहीबाट आवेदन नपरेकाले अभ्यपिण 
गररएको। 
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३.१६ शीषिकगत वार्षिक प्रगनत प्रनतवेदन (बजेट रू. लािमा) 

क्र.सं. कायिक्रम/कृयाकलाप 

बार्षिक 

नबननयोक्तजत 
बजेट (लाि) 

इकाई 

लक्ष्य प्रगनत 
बार्षिक िचि 
(लाि) 

बार्षिक िचि 
(प्रनतशत) 

र्ाररत 

प्रगनत पररमाण र्ार पररमाण र्ार 

अ चाल ुिचि अन्तगितका कायिक्रमहरु (जनुार सपुरजोन) 
         

१ घमु्ती स्थलगत तानलम (उद्यमशीलता, रोजगारी 
मलुक/सशक्तिकरण/सीप र्वकास तथा क्षमता अनर्वरृ्द्ध तानलम) 

2.40 पटक 12 0.59 6.00 0.30 1.20 50.00 50.00 

२ क्तजल्लास्तर तानलम नसिरी बगैचा रोगकीरा नबमा कृर्षयन्र ममित 
तथा व्यवस्थापन उद्यमशीलता, (उद्यमशीलता, रोजगारी 
मलुक/सशक्तिकरण/सीप र्वकास तथा क्षमता अनर्वरृ्द्ध तानलम) 

7.20 पटक/ 

संख्या 
3 1.77 2.00 1.18 4.30 59.72 66.67 

३ जनुार सहजकताि पाठशाला (उद्यमशीलता, रोजगारी 
मलुक/सशक्तिकरण/सीप र्वकास तथा क्षमता अनर्वरृ्द्ध तानलम) 

3.00 पटक/ 

संख्या 
1 0.74 1.00 0.74 3.00 100.00 100.00 

४ सपुरजोन क्षेर नर्रका स्थानीय तहका कृर्ष प्रार्वनधकहरुको क्षमता 
अनर्वरृ्द्ध तानलम (उद्यमशीलता, रोजगारी मलुक/सशक्तिकरण/सीप 
र्वकास तथा क्षमता अनर्वरृ्द्ध तानलम) 

1.50 पटक 1 0.37 1.00 0.37 1.50 100.00 100.00 

५ संचालक सनमनत पदानधकारीहरुको क्षमता अनर्वरृ्द्ध (उद्यमशीलता, 
रोजगारी मलुक/सशक्तिकरण/सीप र्वकास तथा क्षमता अनर्वरृ्द्ध 
तानलम) 

0.75 पटक/ 

संख्या 
1 0.18 1.00 0.18 0.68 90.67 100.00 

६ स्थानीय सरोकारवाला/जनप्रनतनननधसँग अन्तरकृया गोष्ठी (जनचेतना 
तानलम) 

0.75 पटक 1 0.18 1.00 0.18 0.70 93.33 100.00 

७ योजना तजुिमा गोष्ठी र्फल्डस्तर (गोष्ठी तथा कायिशाला) 0.75 पटक 5 0.18 1.00 0.04 0.75 100.00 20.00 
८ बजार व्यवस्थापन तथा मूल्य शंृ्रिला (गोष्ठी तथा कायिशाला) 0.75 पटक 1 0.18 1.00 0.18 0.75 100.00 100.00 
९ प्रधानमन्री कृर्ष रेनडयो कृर्ष कायिक्रम (प्रचार प्रसार तथा सामाग्री 

उत्पादन तथा प्रकाशन र र्वतरण) 
1.75 पटक 7 0.43 1.00 0.06 1.75 100.00 14.29 

१० नर्नडयी डकुमेन्ट्री तयार (प्रचार प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा 
प्रकाशन र र्वतरण) 

0.75 पटक 1 0.18 1.00 0.18 0.15 20.00 100.00 
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क्र.सं. कायिक्रम/कृयाकलाप 

बार्षिक 

नबननयोक्तजत 
बजेट (लाि) 

इकाई 

लक्ष्य प्रगनत 
बार्षिक िचि 
(लाि) 

बार्षिक िचि 
(प्रनतशत) 

र्ाररत 

प्रगनत पररमाण र्ार पररमाण र्ार 

११ वार्षिक प्रनतवेन तथा पकु्तस्तका प्रकाशन (प्रचार प्रसार तथा सामाग्री 
उत्पादन तथा प्रकाशन र र्वतरण) 

0.50 पटक 1 0.12 1.00 0.12 0.50 100.00 100.00 

१२ प्रचार प्रसार तथा सामाग्री तयार (प्रचार प्रसार तथा सामाग्री 
उत्पादन तथा प्रकाशन र र्वतरण) 

0.90 संख्या 3 0.22 2.00 0.15 0.59 65.56 66.67 

१३ जनुार कृषक पररचय पर कायािन्वयन तथा व्यवस्थापन (प्रचार 
प्रसार तथा सामाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र र्वतरण) 

1.50 पटक 1 0.37 1.00 0.37 1.50 100.00 100.00 

१४ सनु्तलाजात फलफूलको ह्यस समस्या व्यवस्थापन कायिक्रम 
सञ्चालन जनचेतना/अनर्मकु्तिकरण, सरे्क्षण, अध्ययन पररक्षण आदद 
अध्ययन/सरे्/अनसुन्धान 

3.00 पटक 1 0.74 1.00 0.74 1.99 66.33 100.00 

१५ प्रार्वनधक क्तशक्षालयलाई सहयोग (अन्य) 6.00 पटक/ 

संख्या 
2 1.47 2.00 1.47 4.72 78.67 100.00 

१६ मेला महोत्सव सहयोग तथा सहर्ानगता (अन्य) 1.20 पटक/ 

संख्या 
3 0.29 3.00 0.29 1.20 100.00 100.00 

१७ जनुारको रोगकीरा अध्ययन परीक्षण (B.minax, HLB, CTV etc.) 
(अन्य) 

2.00 पटक/ 

संख्या 
2 0.49 2.00 0.49 0.68 34.00 100.00 

१८ संचालक सनमनत पदानधकारी, सरोकारवाला, अगवुा कृषक तथा 
कमिचारीहरुको अध्ययन अवलोकन भ्रमण (अन्य) 

3.50 पटक 1 0.86 1.00 0.86 3.50 100.00 100.00 

१९ प्रनतफलमा आधाररत प्रोत्साहन अनदुान (अन्य) 20.00 हेक्टर 400 4.91 400.00 4.91 19.99 99.95 100.00 
२० चक्लाबन्दी िेती 20 हे (अन्य) 20.00 संख्या 2 4.91 2.00 4.91 18.63 93.15 100.00 
२१ नमनुा बगैचा स्थापना (अन्य) 5.00 हेक्टर 5 1.23 5.00 1.23 5.00 100.00 100.00 
२२ रुट स्टक बगैचा स्थापना 5.00 हेक्टर 5 1.23 5.00 1.23 1.03 20.60 100.00 
२३ जनुार बगैचा व्यवस्थापन तथा क्षेरगत कीरा ननयन्रण कायिक्रम 35.00 हेक्टर 350 8.60 350.0 8.60 34.92 99.77 100.00 
२४ जनुार र्वरुवा र्वतरण (50 प्रनतशत अनदुानमा) 7.50 संख्या 1500 1.84 1500.0 1.84 7.50 100.00 100.00 
२५ कृर्ष औजार तथा मेक्तशनरी उपकरण र्वतरण (कृर्ष िेनतको साथै 25.00 संख्या 50 6.14 50.00 6.14 14.49 57.96 100.00 
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क्र.सं. कायिक्रम/कृयाकलाप 

बार्षिक 

नबननयोक्तजत 
बजेट (लाि) 

इकाई 

लक्ष्य प्रगनत 
बार्षिक िचि 
(लाि) 

बार्षिक िचि 
(प्रनतशत) 

र्ाररत 

प्रगनत पररमाण र्ार पररमाण र्ार 

नसंचाई प्रयोजन र पश ुक्तचर्कत्सक सम्बन्धी उपकरण तथा मेक्तशन 
औजार) 

२६ साना नसंचाई ननमािण तथा ममित सम्र्ार (साना नसंचाई ननमािण, 
नसंचाई र प्रणाली ननमािण 

72.00 पटक 60 17.69 56.00 16.51 62.12 86.28 93.33 

२७ पोष्ट हारे्ष्ट सेन्टर स्थापना सहयोग संकलन केन्द्र स्थापना 
(बागवानी र्वकास िचि) 

20.00 संख्या 2 4.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

२८ हाईटेक नसिरी ममित तथा नसंचाई सहयोग (बागवानी र्वकास िचि) 10.00 संख्या 1 2.46 1.00 2.46 9.08 90.80 100.00 
२९ नसिरी क्तस्क्रन हाउस ननमािण (बागवानी र्वकास िचि) 30.00 संख्या 3 7.37 3.00 7.37 30.00 100.00 100.00 
३० वाली संरक्षण प्रयोगशाला स्थापना तथा सञ्चालन (बागवानी र्वकास 

िचि) 
3.00 संख्या 1 0.74 1.00 0.74 3.00 100.00 100.00 

३१ लघ ुप्रशोधन सदुृढीकरण (अन्य) 9.00 संख्या 3 2.21 1.00 0.74 3.00 33.33 33.33 
३२ प्रशोधन उद्योग सञ्चालन सहयोग (अन्य) 30.00 पटक 1 7.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

    329.70   80.97  64.57 238.22 72.25 79.74 
  पररयोजना कायािन्वयन इकाई          

३३ रा.प.र्द्ध. (स्थायी कमिचारी ) 6.01 जना 1 1.48 1.00 1.48 6.01 100.00 100.00 
३४ रा.प.त.ृ (स्थायी कमिचारी) 5.47 जना 1 1.34 1.00 1.34 3.98 72.76 100.00 
३५ रा.प. अन्य.प्र. (स्थायी कमिचारी)  14.27 जना 3 3.51 3.00 3.51 13.78 96.57 100.00 
३६ स्थायी कमिचारीको महंगी र्त्ता (महंगी र्त्ता) 1.20 जना 5 0.29 5.00 0.29 1.06 88.33 100.00 
३७ िररद सनमनत लगायत कायािलयमा हनुे अन्य बैठक र्त्ता (बैठक 

र्त्ता) 
0.98 पटक 7 0.24 7.00 0.24 0.98 100.00 100.00 

३८ चाडपवि तथा पालो पहरा र्त्ता (क्तशश ुस्याहार र्त्ता) 0.24 मर्हना 1 0.06 1.00 0.06 0.19 79.17 100.00 
३९ ननजामती कमिचारीहरुको पोशाक िचि (कमिचारी पोशाक) 0.50 जना 5 0.12 4.00 0.10 0.40 80.00 80.00 
४० धाराको महशलु (धाराको महशलु) 0.24 पटक 200 0.06 200.00 0.06 0.24 100.00 100.00 
४१ र्वद्यतु महमशलु (र्वजलुी महशलु) 0.84 पटक 700 0.21 700.00 0.21 0.81 96.43 100.00 
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क्र.सं. कायिक्रम/कृयाकलाप 

बार्षिक 

नबननयोक्तजत 
बजेट (लाि) 

इकाई 

लक्ष्य प्रगनत 
बार्षिक िचि 
(लाि) 

बार्षिक िचि 
(प्रनतशत) 

र्ाररत 

प्रगनत पररमाण र्ार पररमाण र्ार 

४२ जारको र्पउने पानी (र्पउन ेपानी) 0.15 जार 25 0.04 25.00 0.04 0.15 100.00 100.00 
४३ टेनलफोन महशलु (टेनलफोन महशलु) 0.48 मर्हना 2 0.12 2.00 0.12 0.47 97.92 100.00 
४४ इमेल/इन्टरनेट/वेवसाइट महशलु (इमेल/इन्टरनेट/वेवसाइट) 0.54 मर्हना 2 0.13 2.00 0.13 0.54 100.00 100.00 
४५ हलुाक/कुररयर िचि (हलुाक/कुररयर िचि) 0.15 पटक 1 0.04 1.00 0.04 0.15 100.00 100.00 
४६ सवारी साधनका लानग मोनबल तथा अन्य लनुिकेन्टस (इन्धन 

कायािलय प्रयोजन) 
0.98 नलटर 144 0.24 144.00 0.24 0.98 100.00 100.00 

४७ कायिक्रम सञ्चालन तथा अनगुमनमा प्रयोग हनु ेमोटरसाइकलका 
लानग प्रटेोल (इन्धन कायािलय प्रयोजन) 

1.01 नलटर 900 0.25 900.00 0.25 1.01 100.00 100.00 

४८ कायिक्रम सञ्चालन तथा अनगुमनमा प्रयोग हनु ेगाडीका लानग 
नडजेल (इन्धन कायािलय प्रयोजन) 

2.05 नलटर 2160 0.50 2160.0
0 

0.50 2.05 100.00 100.00 

४९ ग्यास इन्धन (इन्धन अन्य प्रयोजन) 0.30 संख्या 20 0.07 20.00 0.07 0.30 100.00 100.00 
५० दईु पांङग्र ेसवारी साधन ममित िचि (सवारी साधन ममित) 0.50 वटा 5 0.12 5.00 0.12 0.50 100.00 100.00 
५१ चार पांङग्र ेसवारी साधन ममित (सवारी साधन ममित) 3.50 वटा 1 0.86 1.00 0.86 3.50 100.00 100.00 
५२ कम्प्यटुर/ल्यापटप ममित िचि (मेक्तशनरी तथा औजार ममित 

सम्र्ार तथा सञ्चालन िचि)  
0.24 वटा 12 0.06 12.00 0.06 0.24 100.00 100.00 

५३ मेक्तशनरी उपकरण ममित (मेक्तशनरी तथा ममित सम्र्ार तथा 
सञ्चालन िचि) 

0.36 पटक 12 0.09 12.00 0.09 0.36 100.00 100.00 

५४ कायािलयको लानग स्टेशनरी, टोनर तथा अन्य मालसामान 
(कायािलय मसलन्द सामान िचि) 

0.96 पटक/ 

संख्या 
12 0.24 12.00 0.24 0.96 100.00 100.00 

५५ कायािलय मसलन्द सामान िचि (कायािलय मसलन्द सामान िचि) 1.20 पटक 3 0.29 3.00 0.29 1.20 100.00 100.00 
५६ कायािलयलाई आवश्यक र्वनर्न्न सामाग्री (छपाई िचि) 0.35 पटक 3 0.09 3.00 0.09 0.35 100.00 100.00 
५७ कायािलयको लानग परपनरका तथा पसु्तक िररद (परपनरका तथा 

पकु्तस्तका) 
0.30 पटक 3 0.07 3.00 0.07 0.30 100.00 100.00 

५८ परपनरका, रेनडयोमा र्वज्ञापन तथा सूचना प्रकाशन (र्वज्ञापन तथा 0.45 पटक/सं 3 0.01 3.00 0.01 0.45 100.00 100.00 
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क्र.सं. कायिक्रम/कृयाकलाप 

बार्षिक 

नबननयोक्तजत 
बजेट (लाि) 

इकाई 

लक्ष्य प्रगनत 
बार्षिक िचि 
(लाि) 

बार्षिक िचि 
(प्रनतशत) 

र्ाररत 

प्रगनत पररमाण र्ार पररमाण र्ार 

सूचना प्रकाशन) ख्या 
५९ स्थानीय स्रोत व्यक्ति करार (अन्य) 2.22 जना 1 0.55 1.00 0.55 2.15 96.85 100.00 
६० सेवा परामशि (ओर्रनसयर) (अन्य) 3.06 जना 1 0.75 1.00 0.75 1.77 57.84 100.00 
६१ कायािलय सहयोगी सेवा करारमा नलने (व्यक्ति करार) 4.24 संख्या 2 1.04 2.00 1.04 4.21 99.29 100.00 
६२ कम्प्यटुर अपरेटर सेवा करारमा नलने (व्यक्ति करार) 3.06 संख्या 1 0.75 1.00 0.75 3.05 99.67 100.00 
६३ सवारी चालक करारमा नलने (व्यक्ति करार) 2.54 संख्या 1 0.62 1.00 0.62 2.37 93.31 100.00 
६४ कृर्ष प्रार्वनधक करारमा नलने (व्यक्ति करार) 3.06 जना 1 0.75 1.00 0.75 2.12 69.28 100.00 
६५ करार सेवामा कायिरत कमिचारीहरुका लानग पोशाक र्त्ता (अन्य 

सेवा शलु्क) (अन्य सेवा) 
0.50 जना 5 0.12 5.00 0.12 0.50 100.00 100.00 

६६ सपुरजोन र्वकास कायिक्रम अन्तरगत सञ्चालन हनु े
र्क्रयाकलापहरुको अनगुमन तथा मूल्याकंन (अनगुमन मूल्याकंन 
तथा कायिक्रम कायािन्वयन भ्रमण िचि) 

3.57 पटक 42 0.88 42.00 0.88 2.24 62.75 100.00 

६७ सरुवा भ्रमण िचि र प्रशासननक भ्रमण (आन्तररक भ्रमण) 4.00 पटक 20 0.98 20.00 0.98 3.99 99.75 100.00 
६८ र्वमा सवारी सधान (र्वमा साविजननक सम्पनत) 0.35 संख्या 7 0.09 7.00 0.09 0.35 100.00 100.00 
६९ सवारी साधन नर्वकरण शलु्क (नवीकरण) 0.70 संख्या 7 0.17 7.00 0.17 0.67 95.71 100.00 
७० कायािलयमा दैननक क्तचयापान िचि तथा अन्य रै्परर आउने र्वर्वध 

िचि (क्तचयापान िचि) 
0.72 मर्हना 12 0.18 12.00 0.18 0.72 100.00 100.00 

७१ ननयनमत स्टाफ बैठकमा हनुे (क्तचयापान िचि)  0.36 मर्हना 12 0.09 12.00 0.09 0.36 100.00 100.00 
७२ संचालक सनमनत तथा कायािलयमा हनुे अन्य बैठकमा िाजा िचि 

(क्तचयापान िचि) 
0.48 पटक 12 0.12 12.00 0.12 0.48 100.00 100.00 

७३ अन्य अनतथी सत्कार िचि (अन्य र्वर्वध िचि) 0.20 पटक 5 0.05 5.00 0.05 0.20 100.00 100.00 
७४ कायािलयको घर र्ाडा (कायािलयको घर र्ाडा) 5.04 मर्हना 12 1.24 12.00 1.24 4.75 94.25 100.00 

  जम्मा 77.37   18.91  18.89 70.89 91.62 99.87 
  कुल जम्मा 407.07 

  
99.88 

 
83.45 309.11 75.94 83.55 
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३.१७ उपलक्तब्ध तानलका 
क्र.सं. क्तशषिक उद्दशे्य उपलव्धी 

 

1 
कस्टम हायररङ्ग सेन्टर स्थापना 
(साना मेनसनरी उपकरण समेत) 

लागत न्यनुनकरण ५० % 
पररमाण, लागतमा अनमुाननत 
कनम (२० %) 

  

2 सेनम/हाइटेक नसिरी गणुस्तररय/स्वछछ र्वरुवा उत्पादन संख्या/र्वरुवा उत्पादन 
आगामी बषि थप १०००० नबरुवा 
उत्पादन हनेु। 

3 क्तस्क्रन हाउस गणुस्तररय/स्वछछ र्वरुवा उत्पादन संख्या/र्वरुवा उत्पादन 
आगामी बषि थप १५००० नबरुवा 
उत्पादन हनेु। 

4 
लघ ुप्रशोधन उद्योग सञ्चालन 
सहयोग 

प्रशोधन, बजाररकरण र मूल्य 
शृ्रङिला र्वकास सहयोग 

क्षनत न्यनुनकरण र उत्पादन 
नबनबनधकरण 

  

5 साना नसंचाई उत्पादन तथा उत्पादकत्व वदृद्द के्षरफल (नसंक्तचत) वृदद्द/र्वस्तार  १४० हे. 
6 क्षेरगत कीरा ननयन्रण कायिक्रम फलमा लाग्न ेऔसंा कीरा ननयन्रण     

 
३.१८ आ.ब. २०७६/७७ को बार्षिक कायिक्रमको प्रगनत नबवरण  

(मखु्य मखु्य गनतनबनधहरु) कायिक्रमगत प्रगनत र्ववरण 

क्र.सं. कायिक्रम/कृयाकलाप िचि (लाि) सम्पन्न र्क्रयाकलाप र उपलक्तब्ध 
१ क्तजल्लास्तर तानलम  4.30 मंनसर १५ देक्ति १७ गतेसम्म व्यवसार्यक जनुार िेती सम्बन्धी ३ ददने क्तजल्लास्तरीय व्यवहाररक 

तानलम सम्पन्न गररएको। वररष्ठ सनु्तलाजात र्वज्ञ रै्रवराज कैनीको उपक्तस्थनतमा सम्पन्न उि 
तानलमको र्फल्डका लानग गोलन्जोर-४, नतनकन्या लनगएको नथयो। साथै नमनत २०७७/३/५ 
गतेका ददन नसिरी धनीहरुको क्षमता अनर्बरृ्द्ध तानलम समेत सञ्चालन गररएको। 

२ घमु्ती स्थलगत तानलम  1.20 जनुार सपुरजोनको कायिक्षेर नर्र जनुार बगैचा व्यवस्थापन सम्बक्तन्ध स्थलगत घमु्ती तानलमहरु 
सञ्चालन गररएको। 



 

// 30 // 

क्र.सं. कायिक्रम/कृयाकलाप िचि (लाि) सम्पन्न र्क्रयाकलाप र उपलक्तब्ध 
३ जनुार सहजकताि पाठशाला  3.00 जनुार बगैचा स्थापना र बगैचा साथै रोग कीरा व्यवस्थापनका लानग स्थानीय स्रोत व्यक्ति तयार गनि 

स्थलगत नसकाई केन्द्र सञ्चालन गने उदे्धश्यका साथ जनुार सहजकताि पाठशाला २०७६ पौष दक्ति 
२०७७ असार सम्म गोलन्जोर गाउँपानलका ५ रतनचरुामा गोलन्जोर गाउँपानलका ५ र ६ का १२ 
जना जनुार कृषकहरु संलग्न स्थलगत व्यवाहाररक तानलम सञ्चालन गररएको नथयो। 

४ सपुरजोन क्षेर नर्रका स्थानीय 
तहका कृर्ष प्रार्वनधकहरुको 
क्षमता अनर्वरृ्द्ध तानलम  

1.50 सपुरजोन क्षेर नर्रका स्थानीय तहका कृर्ष प्रार्वनधकहरुको क्षमता अनर्वरृ्द्ध तानलम दोस्रो 
चौमानसकमा सञ्चालन गररएको नथयो। 

५ संचालक सनमनत 
पदानधकारीहरुको क्षमता 
अनर्वरृ्द्ध तानलम) 

0.68 नमनत 2076 र्ाद्र 26 र 27 गतेका ददन जनुार सपुरजोन सञ्चालक सनमनतको क्षमता अनर्वृर्द्ध 
तानलम गोलन्जोर गा.पा-5, िननयािकि  क्तस्थत चेतना नर्जेल ररसोटमा सम्पन्न र्एको नथयो। 
तानलममा प्रक्तशक्षक श्री गोर्वन्द िड्काबाट सनमनत/संस्था सञ्चालन सम्बन्धी र्वनर्न्न र्वषय 
वस्तहुरुमा प्रक्तशक्षण गररएको नथयो। 

६ स्थानीय सरोकारवाला/ 
जनप्रनतनननधसँग अन्तरकृया गोष्ठी  

0.70 स्थानीय सरोकारवाला/जनप्रनतनननधसंग अन्तरर्क्रया गोष्ठी कायिक्रम २०७६ श्रावण २३ गते क्तजल्ला 
समन्वय सनमनतका प्रमिु श्री शंकर बमाि नतवारीज्यूको अध्यक्षता तथा प्रदेश नं ३ प्रदेश सर्ा 
सदस्य माननीय प्रददप कटुवालज्यूको प्रमिु आनतथयतामा गोलन्जोर-५, िननयािकि मा सम्पन्न 
गररएको। सो कायिक्रममा अक्तघल्लो आ.व. २०७५/७६ को प्रगनत सनमक्षा गरर चालू आ.व. 
२०७६/७७ को कायिक्रम समेत साविजननकीकरण गररएको। 

७ योजना तजुिमा गोष्ठी र्फल्डस्तर 
(गोष्ठी तथा कायिशाला) 

0.75 र्फल्डस्तर योजना तजुिमा गोर्ष्ठ कायिक्रम अन्तगित पाँच वटा गोष्ठी सम्पन्न गररयो।यसका लानग 
र्वगतमा जनुार सपुरजोनबाट संचानलत प्रर्ावकारी कायिक्रमहरुको पर्हचान तथा आगामी ददनमा 
सञ्चालन गनुिपने कायिक्रमहरु समेत रहेको प्रश्नावली माफि त ्धारणा बकु्तझएको नथयो। 2076/९/16 
मा गोलन्जोर 5, थाङ्गसेमा सम्पन्न स्थलगत योजना गोष्ठीमा पवुि प्रधानमन्री श्रदे्धय पषु्प कमल दहाल 
प्रचण्डज्यूको प्रमिु आनतथयता रहेको नथयो।साथै प्रनतनननध सर्ा सदस्य मा. हररवोल प्रसाद गजरेुल 
लगायत प्रदेश सर्ा सदस्यज्यूहरु, क्तजल्ला क्तस्थत कायािलय प्रमिु तथा प्रनतनननधहरु र जनुार 
कृषकहरुको व्यापक उपक्तस्थती रहेको नथयो।कायिक्रममा प्रचण्डले व्यवसार्यक जनुार िेतीमा लागेर 
क्तचन ननयाितको उद्देश्य समेत परुा गनुि पने धारण व्यि गनुि र्एको नथयो। 
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क्र.सं. कायिक्रम/कृयाकलाप िचि (लाि) सम्पन्न र्क्रयाकलाप र उपलक्तब्ध 
८ बजार व्यवस्थापन तथा मूल्य 

शंृ्रिला (गोष्ठी तथा कायिशाला) 
0.75 २०७६ साल पौष ८ गते प्रधानमन्री कृर्ष आधनुनकीकरण पररयोजना, पररयोजना कायिन्वयन इकाई, 

जनुार सपुरजोन, नसन्धलुीको चालू आ.व.को कायिक्रमानसुार जनुार बजार व्यवस्थापन, मूल्य शृ्रङ्खला 
तथा ननयाित र्वषयक गोष्ठी िननयािकि मा आयोजना गररएको नथयो। जनुार सपुरजोन सञ्चालक 
सनमनतका संयोजक श्री गोर्वन्द बहादरु लङु्गेलीको अध्यक्षता तथा ३ नं प्रदेश, प्रदेश सर्ा सदस्य 
माननीय र्वनोद िड्काको प्रमिु आनतथयतामा उि कायिक्रम सम्पन्न गररयो। सो कायिक्रममा 
नसन्धलुी क्तजल्लामा जनुारको अवस्थाबारे कृर्ष ज्ञान केन्द्रका प्रमिु र्रत प्रसाद नबडारीले प्रस्ततुी 
गनुिर्एको नथयो र्ने जनुारमा फल कुहाउने औसँाको व्यवस्थापन सम्बन्धी प्रस्ततुी वररष्ठ कृर्ष 
अनधकृत देवराज अनधकारीले तथा जनुारलाई चीन ननयाित गने सम्बन्धमा र्एको प्रगनत तथा त्यसमा 
सरोकारवालाहरुको र्नूमका र्वषयक प्रस्ततुी कृर्ष तथा पशपुन्छी र्वकास मन्रालयका बाली संरक्षण 
अनधकृत माधव र्ट्टले गनुिर्एको नथयो। कायिक्रममा वडाध्यक्षहरु तथा उद्योग वाक्तणज्य संघ, 
नसन्धलुीका अध्यक्षको पनन उपक्तस्थनत रहेको नथयो। 

९ वार्षिक प्रनतवेदन पकु्तस्तका प्रकाशन  0.50 आ. ब. २०७५/७६ को वार्षिक प्रगनत प्रनतवेदन तथा पकु्तस्तका प्रकाशन गरर नबतरण गररएको। 
१० प्रचार प्रसार तथा सामाग्री तयार  0.59 जनुार िेती प्रनबनध सम्बक्तन्ध प्रानबनधक प्रकाशनहरु तयार गरर नबतरण गररएको। 
११ जनुार कृषक पररचय पर 

कायािन्वयन तथा व्यवस्थापन  
1.50 जनुार कृषक पररचय पर छपाई, ननयनमत रुपमा जनुार तथा सनु्तलाजात फलफूल िेतीको तथयांक 

अध्याबनधक गररएको, साथै सफ्टवेरमा प्रर्वष्टी गररएको। र जनुार िेती तथयांक पकु्तस्तका प्रकाशन र 
र्वतरण गररएको। 

१२ प्रार्वनधक क्तशक्षालयलाई सहयोग 4.72 श्री जनज्योनत मा. नब. फोसे्रटार, नसन्धलुीमाढी र श्री मा.नब. नयाँिकि को साझेदारीतामा कायिक्रम 
सञ्चालन गररएको।प्रानबनधक क्तशक्षालयको क्षमता बरृ्द्ध र गणुस्तररय कृर्ष क्तशक्षामा टेवा। 

१३ मेला महोत्सव सहयोग तथा 
सहर्ानगता 

1.20 मंनसर ७-९ सम्म गोलन्जोर-५, िननयािकि मा जनुार सपुरजोन सञ्चालक सनमनतको आयोजनामा 
जनुार मेलाको आयोजना गररएको।साथै िकुोट र मररणमा र्एको मेलामा सहर्ानगता जनाईएको। 

१४ संचालक सनमनत पदानधकारी, 
सरोकारवाला, अगवुा कृषक तथा 
कमिचारीहरुको अध्ययन भ्रमण 

3.50 पौष १८ देक्ति २१ गतेसम्म इलाम तथा धनकुटाका र्वनर्न्न स्थानहरुको भ्रमण सनमनत पदानधकारी, 
सरोकारवाला, अगवुा कृषक तथा कमिचारीहरुको भ्रमण सम्पन्न गररएको। 

१५ प्रनतफलमा आधाररत प्रोत्साहन 
अनदुान  

19.99 जनुारको उत्पादन बरृ्द्ध गनि उत्प्ररेणा गने उदे्धश्यका साथ जनुार कृषक पररचय परको अध्यावनधक 
तथयांकको आधारमा जनुार सपुरजोन सञ्चालक सनमनतद्धारा नबतरण गररएको। 
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क्र.सं. कायिक्रम/कृयाकलाप िचि (लाि) सम्पन्न र्क्रयाकलाप र उपलक्तब्ध 
१६ चक्लाबन्दी जनुार िेती (20 

हे.)  
18.63 जीर्वकोपाजिन जनुार उत्पादक कृर्ष सहकारी सं. नल. गोलन्जोर ५, नयाँिकि  र र्वश्वज्योनत जनुार 

उत्पादक कृर्ष सहकारी सं. नल. गोलन्जोर ४, नतनकन्याको साझेदारीमा २०, २० हेक्टर 
क्षेरफलमा ६, ६ हजार जनुार रोर्पएको, उत्पादन सामाग्रीहरु िररद र प्रानबनधक सेवा। 

१७ नमनुा बगैचा स्थापना  5.00 छनौट र्एका ५ वटा लार्ग्राहीहरुको साझेदारीमा १, १ हेक्टर क्षेरफल जनमनमा ३००, ३०० 
जनुार र्वरुवा रोपण तथा नसंचाई व्यवस्थापन गररएको। १. तल्लो डडेु जनुार उत्पादन फामि, 
गोलन्जोर 4, तल्लो डडेु; 2. हाय ुकृर्ष तथा पशपुालन फामि, गोलन्जोर ५, रतनचरुा; 3. क्तशव 
शक्ति पशपंुछी तथा फलफूल उत्पादन फमि, गोलन्जोर 4, नतनकन्या; 4. देवकी पशपंुछी पालन 
तथा कृर्ष फमि, गोलन्जोर ५, नबजयछाप; 5. बाटो ननगाले जनुार उत्पादन कृर्ष सहकारी सं. 
नल.कनपा ३, जलकन्या। 

१८ रुट स्टक बगैचा स्थापना 1.03 जनुारसपुरजोनको कायिक्षेर नर्रका ८ नसिरीहरुमा रुट स्टक बगैचा स्थापना गररएको।जनुार तथा 
सनु्तलाजात फलफूलहरुको कलमी नबरुवा उत्पादनका लानग रुटस्टकको बीउ स्थानीय स्तरमा 
सहज उपलब्ध हनुेछ। 

१९ जनुार बगैचा व्यवस्थापन तथा 
क्षेरगत कीरा ननयन्रण कायिक्रम 

32.50 औसंा कीरा संक्रनमत फलहरु व्यवस्थापन गनि प्लार्ष्टकको थैला नबतरण गररएको। प्रानबनधक 
प्रकाशनहरु गररएको।२०७६ कानतिक मर्हनार्रर नै बहृत ्क्षेरगत ननयन्रण कायिक्रमको 
प्रर्ावकाररताबारे अध्ययन गनि र्वनर्न्न समयमा क्तजल्लाक्तस्थत सरोकारवाला ननकायहरुसँग संयिु 
अनगुमन सञ्चालन गररयो। कानतिक २७ गते जनुार सपुरजोन सञ्चालक सनमनत, स्थानीय कृर्ष 
प्रार्वनधक तथा परकारसर्हतको टोलीले गोलन्जोर ४ र ५ का र्वनर्न्न बगैँचाहरुको स्थलगत 
अनगुमन गरेको नथयो। माघ २० गते जनुारमा लाग्ने औसँा कीरा व्यवस्थापनसम्बन्धी गोष्ठी 
गोलन्जोरको सदरमकुाम ग्वालटारमा गोलन्जोर गाउँपानलकाका प्रमिु पषु्प बहादरु काकीको प्रमिु 
आनतथयतामा सम्पन्न गररएको नथयो। २०७७ सालको क्षेरगत कीरा ननयन्रण कायिक्रमको लानग 
प्रोर्टन बेट िररदका लानग सञ्चालक सनमनतको ननणिय अनसुार कृषकहरुबाट साझेदारी रकम जम्मा 
र्ए अनसुार ५०% अनदुान रकम कायािलयबाट पेश्की उपलब्ध गराई २०७७।१।२३ गते 
काठमाण्डौंबाट प्रोर्टन बेट िररद गरर ल्याईएको। कायािलयले आवश्यक सामाग्रीहरु साथै प्रानबनधक 
पक्ष र सनमनतले व्यवस्थापर्कय पक्ष संयोजन गने सम्झौता र्ई कायि सञ्चालन। जनुार तथा 
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क्र.सं. कायिक्रम/कृयाकलाप िचि (लाि) सम्पन्न र्क्रयाकलाप र उपलक्तब्ध 
सनु्तलाजात फलफूलको औसंा कीरा व्यवस्थापनका लानग क्षेरगत कीरा ननयन्रण कायिक्रम अन्तगित 
प्रोर्टन बेट छने कायि शरुु गररएको नथयो। नमनत २०७७ बैशाि २७ गते शननबार देक्ति सनुकोशी 
७, मझवुामा स्प्र ेकायि र्एको छ। बैशाि २८ गते आईतबार देक्ति कमलामाई ३, जलकन्या; 
गोलन्जोर ५, रतनचरुा र गोलन्जोर ६, नाकाजोली र बैशाि २९ गते मंगलबार देक्ति गोलन्जोर ४, 
नतनकन्या; गोलन्जोर ३,२,१ लगायत कृषकहरुबाट साझेदारी रकम जम्मा र्ए अनसुार सबै 
क्षेरहरुमा बगैचाहरुमा प्रोर्टन बेट स्प्र ेकायि शरुु र्एकोनथयो।सो कायिका लानग ३५ जना 
स्प्रकेतािहरु पररचालन गररएको नथयो। क्षेरगत कीरा ननयन्रण कायिक्रम सञ्चालनका लानग बगैचा 
धनीहरु र स्प्रकेतािहरुलाई अनर्मकु्तिकरण, प्रक्तशक्षण साथै सबै प्रानबनधक पक्षको क्तजम्मेवारी 
कायािलयबाट गररएको 

२० कृर्ष औजार तथा मेक्तशनरी 
उपकरण र्वतरण (50% अनदुान) 

14.49 साना मेनसनरी औजार उपकरणहरु मागको आधारमा लार्ग्राहीहरु छनौट गरर नबतरण 
गररएको।(५१ लार्ग्राहीहरु) (नबस्ततृ नबवरण अनसुचुीमा संलग्न छ) 

२१ साना नसंचाई ननमािण,ममित सम्र्ार  60.29 ५६ वटा साना नसंचाई ननमािण तथा ममित संर्ार गररएको। (नबस्ततृ नबवरण अनसुचुीमा संलग्न छ) 
२२ हाईटेक नसिरी ममित तथा नसंचाई 

सहयोग  
9.08 जनुार हाइटेक फलफूल नसिरी, गोलन्जोर-5,मा हाईटेक नसिरी ममित तथा नसंचाई सहयोग कायिक्रम 

सञ्चालन गररएको।आगामी बषि थप १०००० नबरुवा उत्पादन हनुे। 
२३ नसिरी क्तस्क्रन हाउस ननमािण  30.00 १. नाकाजोली जनुार एर्ककृत फलफूल नसिरी, गोलन्जोर-6, नाकाजोली; 2. शनुमरा फलफूल 

नसिरी, गोलन्जोर-5, र्हददिङ्ग; 3. कुशल फलफूल नसिरी, सनुकोशी-7, मझवुा संगको साझेदारीमा ३ 
वटा नसिरी क्तस्क्रन हाउस ननमािण गररएको। आगामी बषि थप १५००० नबरुवा उत्पादन हनुे। 

२४ वाली संरक्षण प्रयोगशाला 
स्थापना तथा सञ्चालन  

3.00 िननयािकि क्तस्थत कायािलय रहेक़को र्वनमा आवश्यक व्यवस्था नमलाई बाली संरक्षण प्रयोगशाला 
स्थापना गररएको सञ्चालनमा रहेको।सनु्तलाजात फलफूलको ह्यस समस्या व्यवस्थापन र जनुारको 
रोगकीरा अध्ययन परीक्षण (B.minax, HLB, CTV etc.) को कायि गररएको। 

२५ लघ ुप्रशोधन सदुृढीकरण (अन्य) 3.00 लाङ्गघाली जनुार प्रशोधन उद्योग, गोलन्जोर ४, नतनकन्यालाई ५०% अनदुान उपलब्ध गराई 
जनुारको नबनर्न्न पररकारहरु/प्रशोनधत उत्पादनहरु जसु, स्क्वायस, जाम, जेली आदी प्यार्कङ्ग गनि 
बोतल र जरर्कन िररद, लेबल छपाई र औजार, सामाग्रीहरु व्यवस्थापन गररएको।जनुार फल 
प्रशोधन र बजाररकरण सहयोग हनुे। 
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३.१९ आ.व. 207६/7७ मा सञ्चालन गरेका मखु्य मखु्य कायिक्रमहरुको झलक 
सनु्तलाजात फलफूलको औसंा कीरा व्यवस्थापनका लानग के्षरगत कीरा ननयन्रण कायिक्रम 

नसन्धलुीको जनुार नेपालमा एक पर्हचान बोकेको कृर्ष बस्त ु हो। यसको उत्पादन र उत्पादकत्व 
बरृ्द्धका लानग र्वगत देक्तिनै नबनर्न्न ननकायहरुबाट कायिक्रमहरु सञ्चालनमा आईरहेका छन।् नब. सं. 

२०७०, ७१ साल देक्ति जनुार फलमा औसंा कीराको क्षनत देिा परेको नथयो।  

२०७४ सालमा औषतमा ५६.७१% फल क्षनत र्एकोमा २०७५ सालमा परीक्षणको रुपमा गररएको 
के्षरगत कीरा ननयन्रण कायिक्रमले क्षनत १०.९०% मा झारेको नथयो र्ने २०७६मा प्रोर्टन बेट 
िररदमा कृषकहरुको ५०% लागत साझेदारीमा व्यापक के्षरगत कीरा ननयन्रण कायिक्रम अबलम्वन 
गररएकोमा कीरा संक्रमणले ४.५०% मार फल क्षनत र्एको पाईएको नथयो। र्न ेसमग्र क्तजल्लामा 
१५% क्षनत अनमुान गररएको छ। 

सनु्तलाजात फलफूलको औसंा कीरा व्यवस्थापनका लानग के्षरगत कीरा ननयन्रण कायिक्रमको नबवरण 

बषि बगैचा संख्या कलष्टर संख्या 
पररचानलत 

स्प्रकेतािहरु 
कैर्फयत 

२०७५ 
2018 

२३१ ५ १० 
परीक्षणको रुपमा गोलन्जोर ४ नतनकन्या 
४० हे. बगैचामा अबलम्बन गररएको। 

२०७६ 
2019 

११५१ ८ २६ 

जनुार सपुरजोनको कायि क्षेर नर्र प्रोर्टन 
बेट िररदमा कृषकहरुलाई ५०% अनदुान 
ददईएको र प्रानबनधक सेवाटेवा ननशलु्क 
उपलब्ध गराईएको। 

 

यस बषि २०७७मा पनन कोनर्ड १९ 
को महामारीको बावजदु कृषकहरुको 
५०% लागत साझेदारीमा प्रोर्टन बेट 
िररद गरर व्यापक क्षेरगत कीरा 
ननयन्रण कायिक्रम अबलम्वन 
गररएकोछ। साथै कीरा संक्रनमत 
फलको सरसफाई गनि उत्प्ररेणाका 
लानग कृषक, व्यापारीलाई कीरा 
संक्रनमत फल संकलन गरर नष्ट गनि 

प्लार्ष्टक थैला नबतरण गररएको छ। 
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यस प्रनबनधको प्रर्ाव उत्साहजनक पाईएको छ। साथै नछमेकी क्तजल्ला रामेछाप र दोलिामा समेत 
अनसुरण र्एको छ। यसरी जनुार सपुरजोन, नसन्धलुी technical excellence को रुपमा कायिरत छ। 

कीरा व्यवस्थापनमा चनुौती 
सबै बगैचाहरूमा साझेदारी रकम जटु्न नसकेर के्षरगत कीरा ननयन्रण कायिक्रम अबलम्वन गनि 
सर्कएको छैन। साथै साझेदारी रकम संकलनको बेलामा कृषकले फलेका बोट संख्या कम र्टपाउने, 

स-साना बगैचाहरूबाट सहर्ागी हनु अनई्छक्षा रहन,ु पहाडी र्गुोलमा छररएका बगैचा आददले कीरा 
व्यवस्थापनमा चनुौती रहेको छ। यसका बावजदु नतनकन्या जहाँ एकनाशका बगैचाहरू धेरै क्षरेमा 
छन,् त्यहाँ कीरा व्यवस्थापन अनत प्रर्ावकारी पाईएको छ। प्रानबनधक र व्यवस्थापकीय पाटो दबैुमा 
हामी सबै सरोकारवाला लागेमा पकै्क पनन यो कीरासँगको लडाईमा सफलता प्राप्त गनि सर्कन्छ। शर ु
कीराको आनीबानी र जीवनी कृषक स्तर सम्म बझेुर व्यवस्थापनका लानग सामदुार्यक तवरले लाग्नै 
पछि।  

 

 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=10164638738950375&set=pcb.10164638740935375&__cft__%5b0%5d=AZWTGGxos6OYedRE3eowNJKXvb-ScnsRFU9aAh_6FBQ3fBzBX2ouV1QcCH_LXZ7ca3IqvrRUOKqC1L9IPiK_9TP6h5VV4K4BA8ymP_SYx_7Gqa06BV8QITJRuhd3cvUZJ1N76bUTVJBZqDSPZ6mAviI_&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10164638739175375&set=pcb.10164638740935375&__cft__%5b0%5d=AZWTGGxos6OYedRE3eowNJKXvb-ScnsRFU9aAh_6FBQ3fBzBX2ouV1QcCH_LXZ7ca3IqvrRUOKqC1L9IPiK_9TP6h5VV4K4BA8ymP_SYx_7Gqa06BV8QITJRuhd3cvUZJ1N76bUTVJBZqDSPZ6mAviI_&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10164638739060375&set=pcb.10164638740935375&__cft__%5b0%5d=AZWTGGxos6OYedRE3eowNJKXvb-ScnsRFU9aAh_6FBQ3fBzBX2ouV1QcCH_LXZ7ca3IqvrRUOKqC1L9IPiK_9TP6h5VV4K4BA8ymP_SYx_7Gqa06BV8QITJRuhd3cvUZJ1N76bUTVJBZqDSPZ6mAviI_&__tn__=*bH-R
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िुनाि कृिक परिचय-परको 

पृष्ठभुजम, सोच, अबधािणा ि कायायन्त्ियन खाका 

 

४.१ पषृ्ठर्नुम  
नसन्धलुी क्तजल्लामा र्वगत लामो समयदेक्ति व्यवसार्यक जनुार िेती र्ई आएको छ। यसका लानग 
स्थानीय जनुार कृषकहरु, कृषक समूह, सहकारी, र्वनर्न्न सरकारी तथा गैरसरकारी ननकायहरु माफि त 
कायिक्रमहरु कायािन्वयनमा आएको पाईन्छ। जनुार सनु्तलाजात फलफूल अन्तगित पने एक बहबुषे 
फल हो। यसको आधनुनक िेतीका लानग बगैँचा व्यवस्थापनमा ननयनमत रुपमा ध्यान ददन ु पने 
हनु्छ। त्यसका लानग प्रत्येक बगैँचामा र्एका उत्पादनक्तशल बोटहरु, नयाँ तथा परुाना बोटहरु सबैको 
तथयांक अध्यावनधक हनु जरुरी छ । यसका लानग प्रधानमन्री कृर्ष आधनुनकीकरण पररयोजना, 
पररयोजना कायािन्वयन इकाई, जनुार सपुरजोन नसन्धलुीले आ.व. २०७५/७६ देक्ति जनुार कृषक 
पररचय-पर कायािन्वयनमा ल्याएको हो।  

 

४.२ सोच  
जनुार लगायत अन्य सनु्तलाजात फलफूल िेतीको ददगो र्वकासका लानग तथयांक व्यवस्थापन गने। 

 

४.३ अबधारणा 
कृषकहरुले स्वयं जनुार लगायत आफूसँग र्एका अन्य सनु्तलाजात फलफूल बगैँचाको तथयांक 
अध्याबनधक गने र सो तथयाकंलाई मखु्य आधारका रुपमा नलई आवश्यक प्रमाक्तणकरण पिात ्

उपयोगमा ल्याईन।े 

 

४.४ कायािन्वयन िाका 
जनुार कृषक पररचय परमा कृषकको नाम, ठेगाना, सम्पकि  नं., बगैँचाको ठेगानाहरु, बगैँचाको 
उचाई, र्वनर्न्न बषिहरुमा फल कुहाउन े औसंा कीराले गदाि पगेुको क्षनतको प्रनतशत, सनु्तलाजात 
फलफूलहरु (जनुार, ननबवुा, कागती र सनु्तला) को फल्ने र नफल्ने साथै जम्मा बोट संख्या, 
बगैँचाधनीको हस्ताक्षर, संलग्न संस्था (समूह/सहकारी) जस्ता र्ववरणहरु उल्लेक्तित छन।् जनुार 
कृषक पररचय-परको िाली काडि प्रधानमन्री कृर्ष आधनुनकीकरण पररयोजना, पररयोजना कायािन्वयन 
इकाई कायािलय नसन्धलुीबाट प्राप्त गनि सर्कन्छ। ती र्ववरणहरु कृषक स्वयं वा समूह / सहकारी 
माफि त र्रेर सम्बक्तन्धत स्थानीय तहको वडा कायािलयबाट प्रमाक्तणत गराई सो प्रमाक्तणत पररचय पर 
पररयोजना कायािन्वयन इकाई कायािलयमा बझुाए पिात ् कायािलयमा कृषकको कोड नम्बर ददएर 
कम्प्यटुरमा प्रनबर्ष्ट गरर सफ्टवेयरमा राक्तिन्छ र सम्बक्तन्धत कृषकहरुलाई प्रमाक्तणत जनुार कृषक 
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पररचय पर र्फताि गररन्छ।जनुार कृषक पररचय-पर जनुारको यथाथि तथयांक ननयनमत अध्यावनधक 
गनि उपयोगी हनुे देक्तिन्छ । यसले जनुारको बगैँचा व्यवस्थापनका कायिहरु, व्यवसार्यक योजना 
तजुिमा र कायािन्वयनका लानग आधारर्तु तथयांक उपलब्ध गराउँदछ। 

 
४.५ कायािन्वयन िाका 

 
 

सनु्तलाजात फलफूल िेती र्ववरण 
कृषकको नाम: ………………………………, ठेगाना: ……………………………………………, सम्पकि  नं: …………………………… 

बगैँचाको ठेगानाहरु: …………………………………………………………………………………,बगैँचाको उचाई: …………………… 
बषि 

(कीराको 
क्षनत ) 

जनुार बोट 
संख्या 

ननबवुाबोट 
संख्या 

कागतीबोट 
संख्या 

सनु्तलाबोट 
संख्या तथयांक 

संकलक 
नमनत 

बगैँचाधनीको 
हस्ताक्षर 

संलग्न संस्था 
(समूहसहकारी 

वडाको 
प्रमाक्तणत 

फल्ने नफल्ने जम्मा फल्ने नफल्ने जम्मा फल्ने नफल्ने जम्मा फल्ने नफल्ने जम्मा 

२०७५                  

२०७६                  

२०७७                  
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जसन्त्धुली जिल्लामा िुनाि उत्पादन तथयांक 

 

वषि 2070/71 2071/72 2072/73 2073/74 207४/7५ 207५/7६ 207६/7७ 

कूल के्षरफल (हे.) 1110 1210 1221 1325 1327 1345 13९० 

उत्पादनक्तशल क्षेरफल 
(हे.) 

623 641 661 716 720 725 7३5 

उत्पादन (मे.ट.) 7218 7698 7937 8613 8820 8881 ९४४५ 

उत्पादकत्व (मे.ट./हे.) 11.58 12.00 12.01 12.03 12.25 12.25 12.८५ 

वषि 2071 2072 2073 2074 2075 2076 207७ 

औषत क्षनत (%) 17 21 22 30 35 15 1० 

प्रनत केजी मूल्य रु. 
(बगैंचामा) 

27 30 35 45 50 55 5२ 
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काययक्रम सञ्चालनका झलकहरू 
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स्थानीय सरोकारवाला/जनप्रनतनननधसंग अन्तरर्क्रया गोष्ठी नमनत २०७६ साउन २३ गते क्तजल्ला 
समन्वय सनमनतका प्रमिु श्री शंकर बमाि नतवारीज्यूको अध्यक्षता तथा प्रदेश नं ३ प्रदेश सर्ा सदस्य 
माननीय प्रददप कटुवालज्यूको प्रमिु आनतथयतामा गोलन्जोर-५, िननयािकि मा सम्पन्न र्एको नथयो। 
जनुार सपुरजोनको अक्तघल्लो वषिको प्रगनत तथा यस आनथिक वषिको कायिक्रमहरुको साविजननकीकरण 
गररएको नथयो।  

 

 

जनुार बगैँचा व्यवस्थापन तथा के्षरगत कीरा ननयन्रण कायिक्रम आ.व. २०७६/७७ औसँा कीरा 
संक्रनमत फल व्यवस्थापनसम्बन्धी स्प्रकेतािहरुलाई क्तजल्लास्तरीय तानलम नमनत २०७६/५/१५ गते 
गोलन्जोर-५, िननयािकि मा सम्पन्न र्एको। सो कायिक्रममा २६ जना स्प्रकेतािहरुलाई प्रक्तशक्तक्षत 
गररएको। र्ने जनुार फलमा औसँा पाने क्तझगँा व्यवस्थापनका लानग जनुार सपुरजोनअन्तगित र्वनर्न्न 
के्षरहरुमा फल कुहाउने औसँा व्यवस्थापन गने प्लार्ष्टक झोला प्रदशिनी कायिक्रम सञ्चालन गररएको। 
जसअन्तगित प्रत्येक ३ वटा फलेका बोटहरुको लानग कृषकलाई १ वटाका दरले प्लार्ष्टक झोला 
र्वतरण गररएको। सो कायिक्रमका लानग र्वनर्न्न स्थानमा स्थलगत तानलम समेत सञ्चालन गररएको 
नथयो। 
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साना नसंचाई 
 

 

साना मेक्तशनरी औजार उपकरण र्वतरण 
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नसिरी सधुार (िलुाबाट क्तस्क्रन हाउस) 

 

 

र्फल्ड अनगुमन 

 

 

 
नसन्धलुीका जनुार र्कसानलाई प्रोत्साहन रकम र्वतरण 
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अनुसूचीहरु 
 

अनसूुची १ : जनुार सपुरजोन सञ्चालक सनमनत २०७३ 
क्र.सं. नाम ठेगाना पद 

१ ददपक प्रसाद कोईराला गोलन्जोर-६ संयोजक  
२ लोक बहादरु आले गोलन्जोर-४ उप-संयोजक  
३ ननमिल कुमार रम्तेल  गोलन्जोर-५  सक्तचब  
४ ईक्तन्दरा थापा गोलन्जोर-५ सह-सक्तचब  
५ लाल बहादरु शे्रष्ठ गोलन्जोर-४ सदस्य 
६ चेतमाया मगर गोलन्जोर-४  सदस्य  
७ सररता मगर  गोलन्जोर-६  सदस्य  
८ अजुिन कोइराला  गोलन्जोर-६  सदस्य  
९ हररवाव ुगजरेुल गोलन्जोर-५ सदस्य  

 
अनसूुची २ : जनुार सपुरजोन सञ्चालक सनमनत २०७५ 
क्र.सं. नाम ठेगाना पद 

१ गोर्वन्द बहादरु लङु्गेली  गोलन्जोर-५  संयोजक  
२ लाल बहादरु शे्रष्ठ  गोलन्जोर-४  उप-संयोजक  
३ शषु्पा र्जेुल आस्था  गोलन्जोर-२  सक्तचब  
४ लाल बहादरु ठाडा  गोलन्जोर-४  सह-सक्तचब  
५ यज्ञ बहादरु आचायि  सनुकोशी-७  सदस्य  
६ उषा हमाल  गोलन्जोर-२  सदस्य  
७ ननमिल कुमार रम्तेल  गोलन्जोर-५  सदस्य  
८ सररता मगर  गोलन्जोर-६  सदस्य  
९ यज्ञन्द्र थापा  गोलन्जोर-५  सदस्य  
१० अजुिन कोइराला  गोलन्जोर-६  सदस्य  
११ क्तिलनाथ सापकोटा  गोलन्जोर-५  सदस्य  
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अनसूुची ३ : आ.व. २०७६/७७ मा सूचीकृत र्एका समूह/सहकारी/नसंचाई उपर्ोिा सनमनत/फमिहरूको र्ववरण 
(2077/०९/०५ गते सम्मको) 

क्र.सं. समूह/सहकारी/फमिको नाम ठेगाना अध्यक्ष/सम्पकि  व्यक्ति सम्पकि  नं. 

1 सल्लेरी कृर्ष सहकारी संस्था नल. सनुकोशी गा.पा.-7, मझवुा यज्ञ बहादरु आचायि/ 
रीता कुमारी हाय ु

9844045778/ 
9844252550 

2 पाँचपाण्डव महार्ारत कृषक समूह गोलन्जोर गा.पा.-1, कानतिके कुल बहादरु राना मगर 9860939507 
3 मध्य पहाडी जनुार कृषक समूह नतनपाटन गा.पा.-7, तोश्रामिोला पनु बहादरु मश्राङ्गी 9844143243 
4 स्वछछ हररयाली जनुार उत्पादक कृर्ष स.सं.नल. गोलन्जोर गा.पा.-४, नतनकन्या लाल बहादरु ठाडा 9741060650 
5 नसजिनक्तशल जनुार उत्पादक कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-५, क्तचसापानी योज्ञन्द्र बहादरु थापा 9844156623 
6 लङु्गलेी व्यवसार्यक बाख्रा फमि गोलन्जोर गा.पा.-५, र्वजयछाप प्रकाश लङु्गलेी मगर 9841822242 
7 नरदेर्व कृर्ष सहकारी संस्था नल. गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली रोसन शे्रष्ठ 9851038227 
8 गैरर र्न्ज्याङ्ग कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली क्तचरलाल शे्रष्ठ 9849869216 
9 बालालहरी जनुार तथा तरकारी फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या पूणि बहादरु ठाडा मगर 9844043708 
10 लनलत कृष्ण जनुार फमि गोलन्जोर गा.पा.-५, र्हददिङ्ग डम्बर र्वक्रम बस्नेत 9844092369 
11 कल्पना जनुार तथा तरकारी फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या पदम बहादरु ठाडा मगर 9744014513 
12 प्रगनत जनुार तथा तरकारी फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या सनुनता ठाडा मगर 9844085719 
13 पाटनदेर्व जनुार सनु्तला फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या कृष्ण बहादरु थापा मगर 9744070090 
14 ग्रानमण कृर्ष नसिरी व्यवस्थापन फमि गोलन्जोर गा.पा.-५, र्वजयछाप कृष्ण प्रसाद गौतम 9844493383 
15 महार्ारत पशपुालन फमि गोलन्जोर गा.पा.-५, र्हददिङ्ग कनक बहादरु थापा 9844143345 
16 पहाडी फलफुल नसिरी गोलन्जोर गा.पा.-५, िननयािकि  चडुा राज शमाि 9844092319 

17 क्तजल्ला जनुार उत्पादन सहकारी संस्था नल. गोलन्जोर गा.पा.-5,रतन्चरुा ननमिल कुमार रम्तेल/ 
कणि बहादरु ठाडा 

9854041251/ 
9865143298 
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क्र.सं. समूह/सहकारी/फमिको नाम ठेगाना अध्यक्ष/सम्पकि  व्यक्ति सम्पकि  नं. 
18 श्री जनुार उत्पादन सहकारी संस्था नल. क.न.पा.-3, चपौली क्तशव प्रसाद चौलागाई 9844041846 
19 सेनतदेर्व जनुार सनु्तला तथा तरकारी फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या दान बहादरु थापा मगर 9741373350 
20 शे्रष्ठ जसु तथा फलफुल सेन्टर गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या लाल बहादरु शे्रष्ठ 9844075900 
21 अमतृ एण्ड गौरब जनुार सनु्तला फमि गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली हस्त बहादरु मगर 9819684545 
22 ठग्रने्द्र जनुार सनु्तला उत्पादन फमि गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली ननर बहादरु मगर 9865157254 
23 ददपक फलफुल नसिरी गोलन्जोर गा.पा.-5, नयािँकि  ददपक कुमार थापा 9844042392 
24 पञ्चवनत देर्व जनुार तथा तरकारी फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या बेग बहादरु गौदासे मगर 9844081817 
25 डुड्र्न्ज्याङ्ग कृर्ष सहकारी संस्था नल. गोलन्जोर गा.पा.-1, डुड्र्न्ज्याङ्ग सोम प्रसाद बराल 9844206783 
26 संददपा जनरल सप्लायसि, संददपा जनुार उत्पादन फमि गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली अजुिन कोइराला 9844173753 
27 नाकाजोली जनुार एर्ककृत फलफुल नसिरी गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली शेर बहादरु मगर 9844173714 
28 लङु्गलेी मगर जनुार उत्पादन गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली छर बहादरु मगर 9844139522 
29 स्वछछ हररयाली जनुार फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या कणि बहादरु आले 9844251096 
30 ददर्ास्ना जनुार सनु्तला फमि गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली र्ावना कुमारी काफ्ले 9844095450 
31 गोमा जनुार फमि गोलन्जोर गा.पा.-५, रतन्चरुा बल बहादरु कामी 9869207963 
32 अननल जनुार सनु्तला कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली र्वष्ण ुबहादरु मगर 9844216693 
33 र्हमालयन अगािननक नसिरी तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली ददपक प्रसाद कोइराला 9844045355 
34 नसजाली जनुार उत्पादन फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या सन्त बहादरु नसजाली 9844086796 
35 गैरा टोल जनुार उत्पादन कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली ददल बहादरु मगर 9614866325 
36 राजन अगािननक तरकारी िेनत गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली राजन प्रसाद कोइराला 9844206846 
37 नतलक जनुार उत्पादन फमि गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली नतलक बहादरु मगर 9844327006 
38 जनजागनृत जनुार उत्पादन कृर्ष स.सं.नल. गोलन्जोर गा.पा.-3, र्वुनेश्वरी नर बहादरु बलम्पाकी 9844168050 
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39 धोनबिोला सल्लेरी नसंचाई जल उपर्ोिा सनमनत सनुकोशी गा.पा.-7, मझवुा यज्ञ बहादरु आचायि/ 
िेटराज आचायि 

9844045778/ 
9843134800 

40 गैरर बारी तरकारी तथा फलफूल फमि गोलन्जोर गा.पा.-2, र्वनतजोर यादव बहादरु थापा 9844254026 

41 आधनुनक जनुार कृर्ष समूह गोलन्जोर गा.पा.-2, र्वनतजोर यादव बहादरु थापा/ 
रे्ष कुमारी थापा 

9844254026/ 
9864012058 

42 बाल गणेश एग्रो फमि गोलन्जोर गा.पा.-3, र्वुनेश्वरी बाल कुमारी थापा 9860369385 
43 ओ.नर्.ओ.र्प. जनुार तथा तरकारी वस्त ुर्वक्री केन्द्र गोलन्जोर गा.पा.-५, िननयािकि  ननमिल कुमार रम्तेल 9854041251 
44 डम्बर पदम एनग्रकल्चर फमि प्रा.नल. गोलन्जोर गा.पा.-५, र्हददिङ्ग नेर र्वक्रम थापा 9854041134 
45 रातमाटे जनुार फमि गोलन्जोर गा.पा.-५, नयािँकि  अम्बरददप थापा 9851233401 
46 अिण्ड ज्योनत गाई फमि गोलन्जोर गा.पा.-५, नयािँकि  नतलक बहादरु थापा 9844040357 

47 क्तजर्वकोपाजिन जनुार उत्पादन कृर्ष स.सं.नल. गोलन्जोर गा.पा.-5, नयािँकि  नतलक बहादरु थापा/ 
गणेश बहादरु थापा 

9844040357 

48 िननयािकि  फलफूल प्रशोधन  गोलन्जोर गा.पा.-५, िननयािकि  नडल बहादरु साकी 9849511874 
49 महार्ारत नमक्तश्रत जनुार बगैंचा फलफूल नसिरी उद्योग गोलन्जोर गा.पा.-५, क्तचसापानी बदुि बहादरु पाल्पाली 9851094929 
50 गोर्वन्द गोमा फलफूल तथा नसिरी फमि गोलन्जोर गा.पा.-५, नयािँकि  डम्बर कुमारी िड्का 9854042556 
51 गौररशंकर जनुार उत्पादन कृर्ष सहकारी संस्था नल. सनुकोशी गा.पा.-7, मझवुा कुमार प्रसाद दहाल 9849089447 
52 मध्य पहाडी  कृर्ष उपर्ोिा सहकारी संस्था नल. गोलन्जोर गा.पा.-1, डुड्र्न्ज्याङ्ग सरेुश कुमार न्यौपान े 9854041285 
53 प्रगनतक्तशल तरकारी तथा फलफूल नसिरी गोलन्जोर गा.पा.-5, क्तचसापानी अिसे बस्नेत 9844206448 
54 क्तशद्धेश्वरी जनुार उत्पादन कृर्ष समूह गोलन्जोर गा.पा.-1, डुड्र्न्ज्याङ्ग ददप बहादरु लङु्गलेी 9860263229 
55 मोहन अगािननक तरकारी तथा जनुार उत्पादन फमि गोलन्जोर गा.पा.-५, नयािँकि  मोहन बहादरु र्जेुल 9845241045 
56 क्तिल अगािननक तरकारी तथा जनुार उत्पादन फमि गोलन्जोर गा.पा.-५, नयािँकि  क्तिल कुमार र्जेुल 9864141452 
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57 नबनतजोर कृर्ष उपर्ोिा सहकारी संस्था नल गोलन्जोर गा.पा.-2,र्वनतजोर हरर बहादरु काकी 9844245989 
58 र्वुनेश्वोरी कृर्ष तथा बाख्रा फमि गोलन्जोर गा.पा.-3, र्वुनेश्वरी बहृस्पनत थापा 9849126789 
59 लता एग्रो फमि गोलन्जोर गा.पा.-3, र्वुनेश्वरी पषु्कर राज बराल 9844045164 
60 र्कङररङ्ग जनुार उत्पादन फमि गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली ननर बहादरु र्कङररङ्ग 9819881457 
61 राज कुमार फलफूल नसिरी फमि गोलन्जोर गा.पा.-५, नयािँकि  राज कुमार थापा 9844043542 
62 कुमार जनुार सनु्तला कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-५, नयािँकि  कुमार लाल शे्रष्ठ 9844094582 
63 इक्तन्दरा गाई फमि गोलन्जोर गा.पा.-५, नयािँकि  इक्तन्दरा कुमारी थापा 9616653380 
64 पर्वरा र्ैँसी पालन फमि गोलन्जोर गा.पा.-५, नयािँकि  पर्वरा काकी 9844043542 

65 
नसन्धलुी जनुार उत्पादन र्वर्क्र तथा क्तशत र्ण्डार 
कृर्ष सहकारी सं नल. गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली ददपक प्रसाद कोइराला/ 

नर्म शे्रष्ठ 

9844045355/ 
9844403806 

66 कोर्पला जनुार उत्पादन कृर्ष स.सं.नल. गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या सन्त ब. नसजाली मगर 9844086796 

67 प्रगनतक्तशल जनुार उत्पादन कृर्ष स.सं.नल. गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या लाल बहादरु शे्रष्ठ/ 
पदम बहादरु नब.क. 

9844075900/ 
9848913687 

68 र्वश्वज्योनत जनुार उत्पादन कृर्ष स.सं.नल. गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या लोक बहादरु आले मगर 
9844147022/ 
9744093387 

69 अमतृ जनुार उत्पादन कृर्ष स.सं.नल. गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या ओम बहादरु राना 9844156138 
70 मननता एण्ड ममता जनुार कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या बेलमाया आले मगर 9744093387 
71 र्व. कु. जनुार तथा नसिरी गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली र्वर बहादरु मगर 9844197408 
72 सल्लेरी बाख्रा पालन फमि गोलन्जोर गा.पा.-५, िननयािकि  कमला थापा 9864206701 
73 बाटोननगाले जनुार उत्पादन कृर्ष स.सं.नल. क.न.पा.-3, जलकन्या लालकाजी शे्रष्ठ 9844092110 
74 देउराली तरकारी तथा फलफुल कृषक समूह गोलन्जोर गा.पा.-5, िननयािकि  पूणि बहादरु थापा 9844143081 
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75 नेशनल जनुार फानमिङ एण्ड एनग्रकल्चर नसिरी गोलन्जोर गा.पा.-5, रतनचरुा प्रकास मंग्रानत 9849330655 
76 पञ्चकन्या जनुार सनु्तला फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या फनडल पवुिछान े 9846307725 
77 व्यवसाय जनुार फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या नसरर बहादरु आले मगर 9744033451 
78 ननरज अगािननक िेती गोलन्जोर गा.पा.-5, नयािँकि  कल्पाना र्जेुल 9844092718 
79 महार्ारत कृषक सहकारी सं. नल. गोलन्जोर गा.पा.-5, िननयािकि  गोर्वन्द बहादरु लङु्गलेी 9840582116 
80 सनुमरा फलफूल नसिरी गोलन्जोर गा.पा.-5, र्हददिङ्ग रमेश थापा 9849004900 
81 श्री माहार्ारत अगािननक नसिरी फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, िननयािकि  डम्बर बहादरु थापा 9744054243 
82 अनर्यान कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, रतनचरुा चन्द्रकला शे्रष्ठ 9844403806 
83 बलराम पशपुालन तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, क्तचसापानी बलराम बस्नेत 9844435174 
84 उन्नतक्तशल नसिरी तथा तरकारी िेनत फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, क्तचसापानी र्वष्ण ुबहादरु बस्नेत 9844075615 

85 कमितारा एग्रो टे्रड पक्तब्लक नल. कोटेश्वर-32, काठमाण्डौं नड.नब. थापा/ 
चन्द्र थापा 

9851053987/ 
9863652395 

86 श्री िोक्लीङ्ग टाप ुबाख्रा तथा फलफूल िेती गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या लोकेन्द्र बहादरु ठकुरी 9841839780 
87 हरर चन्द्र जनुार सनु्तला फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या नमन बहादरु गोिािली 9844227003 
88 नसन्धलुीगढी कृर्ष तथा पशपुन्छी फमि गोलन्जोर गा.पा.-५, र्वजयछाप प्रमोद चन्द्र गजरेुल 9816803216 
89 नसन्धलुी कृर्ष फमि नेपाल गोलन्जोर गा.पा.-५, रतन्चरुा र्वजय कुमार शे्रष्ठ 9844081548 
90 र्प. क्यू. जनुार तथा तरकारी फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या र्ोजराज गरुङ्ग ु 9844042496 
91 सनुौलो प्राङ्गाररक कृषक समूह सनुकोशी गा.पा.-7, मझवुा चन्द्र बहादरु स्याङवा 9860586080 
92 थ्री स्टार बाख्रा फमि सनुकोशी गा.पा.-7, मझवुा राज कुमार स्याङवा 9862225648 
93 उछच पहाडी कृर्ष सहकारी संस्था गोलन्जोर गा.पा.-1, डुड्र्न्ज्याङ्ग र्क्रर्ष्टना थापा  
94 कुशल फलफूल नसिरी तथा पशपुन्छी फमि सनुकोशी गा.पा.-7, मझवुा यज्ञ बहादरु आचायि 9860586080 



 

// 54 // 

क्र.सं. समूह/सहकारी/फमिको नाम ठेगाना अध्यक्ष/सम्पकि  व्यक्ति सम्पकि  नं. 
95 र्वजयछाप पशलुापन तथा कृर्ष फमि गोलन्जर गा.पा.-5, र्वजयछाप सोम कुमार काकी 9817850396 
96 अक्तम्बका कुिरुा फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या बेत कुमार िपाङ्गी मगर 9864137451 
97 क्तशध्दकाली जनुार िेती क.न.पा.-3, कुडुले जदु्ध बहादरु राई 9844042995 
98 संनगता नसिरी फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, र्हददिङ सोम बहादरु बस्नेत 9848913517 
99 कुमार कुिरुा फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या चडुा कुमार नसजालीमगर 9840918603 
100 नमनलजलुी यवुा कृषक समूह गोलन्जोर गा.पा.-3, र्वुनेश्वरी ददपक कुमार थापा 9844076352 
101 ररता बाख्रा फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या लेिबहादरु िपाङ्गी मगर 9841971617 
102 र्मेुश्वर एर्ककृत उन्नत कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, नयािँकि  कृष्ण कुमार थापा 9854042556 
103 श्याम सनु्दर बाख्रा पालन फमि सनुकोशी गा.पा.-7, गैररगाउँ श्याम हरर शे्रष्ठ 9845917234 
104 जनुार सनु्तला उत्पादन उद्योग गोलन्जोर गा.पा.-5, नसम्पानी सोम र्वक्रम थापा 9865198897 
105 ईश्वर जनुार सनु्तला फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या शान्त बहादरु गोिािली 9844227003 
106 शरु्ददप नमक्तश्रत सहकारी संस्था नल. गोलन्जोर गा.पा.-5, िननयािकि  श्याम कुमार रम्तेल 9844173677 
107 सक्षम बहउुदेश्य कृर्ष तथा पशपुन्छी फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या राम बहादरु ठकुरी 9854041417 
108 नमनुा पशपुालन तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, रतनचरुा क्तचर बहादरु थापा 9863077087 
109 शे्रष्ठ जनुार सनु्तला फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या लाल बहादरु शे्रष्ठ 9844075900 
110 सरस्वती जनुार नसिरी तथा तरकारी फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या धनमाया शे्रष्ठ 9844253626 
111 हायू एग्रो फमि गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली नर्वन्द्र बहादरु हायू 9849145883 
112 नमनुा पशपुालन तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, र्वजयछाप ददनलप जंग थापा 9825835503 
113 उन्नती कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, िननयािकि  प्रमोदराज सापकोटा 9844045735 
114 आयिन क्तचसापानी बाख्रा पालन कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, रतनचरुा राजन थापा 9880587373 
115 सनुौलो र्वहानी उन्नत पश ुतथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, रतनचरुा अम्बरददप र्व.क. 9841961493 
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116 दनलत उत्थान कृर्ष सहकारी संस्था नल. गोलन्जोर गा.पा.-5, रतनचरुा अम्बरददप र्व.क./ 
रीता मंग्रानत 

9841961493 

117 सनुिरी जनुार उत्पादन कृर्ष स.सं.नल. गोलन्जर गा.पा.-4, नतनकन्या राम बहादरु ठकुरी 9844442605 
118 गोलन्जोर अगािननक कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, नयािँकि  िड्ग बहादरु र्कङररङ 9614879750 
119 मननष पशपुन्छी फलफूल तथा तरकारी फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या मननष ठकुरी 9865547693 
120 र्हददिङ्ग जनुार उत्पादन कृर्ष सहकारी संस्था गोलन्जोर गा.पा.-5, र्हददिङ्ग पथृवी नारायण शे्रष्ठ 9844147268 
121 ऋर्ष थापा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, नयािँकि  ऋर्ष थापा 9844213235 
122 र्हमकुण्ड जनुार कृर्ष फमि गोलन्जोर -5, नयािँकि  एक र्वक्रम थापा 9862557870 
123 िडादेवी पशपुन्छी तथा फलफूल फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, माझकुनर्ण्डे िोसािने तामाङ्क 9864540618 
124 महार्ारत पशपुन्छी तथा फलफूल फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, माझकुनर्ण्डे डण्ड कुमारी ठकुरी 9843994074 
125 र्वश्वकमाि कृर्ष तथा पशपुालन फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, नयािँकि  इक्तन्दरा र्व.क. 9841098813 
126 तल्लो डुडे जनुार सनु्तला फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या नर्म बहादरु कमर जोगी 9861144885 
127 जगत पशपुन्छी तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, रतनचरुा जगत बहादरु बस्नते 9866882433 
128 हररयाली फलफूल फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या डम्बर कुमारी ठकुरी 9844442084 
129 जल्पादेवी पशपुन्छी तथा फलफूल फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या क्तजत बहादरु ठकुरी 9843994074 
130 क्तशवशक्ति पशपुन्छी तथा फलफूल उत्पादन फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या बेग बहादरु ठकुरी 9844552545 
131 जनुारबोटे फलफूल तथा तरकारी िेती गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या िड्क बहादरु पूविछान े 9844086310 
132 नमनुा जनुार तथा फलफूल फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, माझकुनर्ण्डे देवी कुमारी ठकुरी 9842770567 
133 ददपक जनुार सनु्तला फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या हरर बहादरु र्जेुल 9844403052 
134 आमिन जनुार सनु्तला तथा तरकारी फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या नारायण कुवर 9880917227 
135 नमनुाज्योनत फलफूल तथा तरकारी उत्पादन फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या चन्द्रा कुमारी ठकुरी 9844215129 
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136 लक्ष्मी पशपुन्छी तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, र्हददिङ्ग लनलता कुमारी बढुाथोर्क 9844173724 
137 हररयाली फलफूल कृषक समूह गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या चक्र बहादरु ठकुरी 984442208 
138 थापा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, नयािँकि  मन्ज ुकाकी 986162100 
139 मेनकुा बाख्रा फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, रतन्चरुा हेम र्वक्रम थापा 9844147128 
140 लानलगुरँास कृषक समूह गोलन्जोर गा.पा.-5, नयािँकि  गणेश बहादरु लामा 984481703 
141 पत्थर क्तशलादेवी बाख्रा पालन फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या दान बहादरु थापा मगर 9864507533 
142 र्जेुल जनुार अगािननक कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा-5, नयािँकि  नडल्ली बहादरु र्जेुल 9864046311 
143 अनोज कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा-5, नयािँकि  नतथिमाया थापा 9844225729 
144 सरस्वती कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा-5, नयािँकि  सरस्वती राय 9844095215 
145 पदम कुमारी कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, नयािँकि  पदम कुमारी बराल 9844085164 
146 कुमार जनुार सनु्तला कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, नयािँकि  कुमार लाल शे्रष्ठ 9844094582 
147 उमा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, र्हददिङ्ग डम्बर बहादरु बस्नेत 9814860306 
148 ददपज्योनत व्यवसार्यक बाख्रा पालन तथा तरकारी फमि सनुकोशी गा.पा.-7, नागी नर्वन काकी 9844080207 
149 र्वनीता अगािननक तरकारी िेती गोलन्जोर गा.पा.-5, रतनचरुा र्वनीता र्जेुल 9869797209 
150 आले जनुार फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या रे्ष बहादरु आले 9843134846 
151 लाफा फलफूल तथा तरकारी फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, मानथल्लो आलेगाउँ यम कुमार गमुिछान े 9844086310 

152 नवप्रगनतक्तशल जगरबोटे जनुार कृर्ष सहकारी स.नल.  गोलन्जोर गा.पा-5, रतनचरुा अम्बरददप र्व.क./ 
कुमार लाल शे्रष्ठ 

9841961493/ 
9854022080 

153 क्तचसापानी कृषक समूह गोलन्जोर गा.पा.-5, रतनचरुा जसोदा देवी थापा 9844082185 
154 क्तचसापानी जनुार उत्पादन कृर्ष स.सं.नल. गोलन्जोर गा.पा.-5, रतनचरुा   9844045144 
155 लता जसु तथा तरकारी पसल  गोलन्जोर गा.पा.-3, र्वुनेश्वरी र्वमला र्जेुल 9844045164 
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156 डुकुर नसंह बाख्रा पालन फमि गोलन्जोर गा.पा.-3, र्वुनेश्वरी प्रमे हरर बराल 9845918066 
157 लानलगुरँास बहउुद्देश्य कृषक समूह क.न.पा.-3, चपौली क्तशव प्रसाद चौलागाई 9844041847 
158 र्हलटप एर्ककृत कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, धरुाडाँडा गोर्वन्द र्वक्रम थापा 9841401550 
159 नसम्ले नमनुा बाख्रा पालन फलफूल तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या नर माया जगाि मगर 9842256241 
160 ननमिल जनुार उत्पादन व्यवसाय फमि गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली ननर बहादरु मगर 9844451470 
161 ममता जनुार उत्पादन फमि गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली बेद बहादरु मगर 9844244910 
162 क्तजर्वका कृर्ष नसिरी तथा पशपुन्छी पालन कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, िननयािकि  श्याम कुमार रम्तेल 9844173677 
163 नसता पशपुन्छी तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, नयािँकि  ननरोज शे्रष्ठ 9844197002 
164 अनपुमा कृर्ष तथा पशपुन्छी पालन फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, िननयािकि  क्तिल र्वक्रम थापा 9845282262 
165 सन्देश बंगरु फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या संक्तजव र्व क 9860422247 
166 िड्कराज जनुार कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, रतन्चरुा िड्कराज थापा 9844043582 
167 तल्लावारी पशपुन्छी तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, नयािँकि  र्वमला कुमारी बस्नेत 9844043542 
168 थापा पाडा पालन तथा नसिरी उत्पादन फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, नयािँकि  र्पेुन्द्र थापा 9844092552 
169 मंश्राङ्गी टोल कृर्ष तथा पशपुन्छी उत्पादन फमि गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली लाल बहादरु मंश्राङ्गी 9818357819 
170 श्री नज्मा कृर्ष तथा पशपुन्छी फमि गोलन्जोर गा.पा.-1, डुडर्न्ज्याङ्ग तारा बहादरु सनुवुार 9845065610 
171 आर.के कृर्ष तथा पशपुन्छी पालन फमि गोलन्जोर गा.पा.-2, र्वनतजोर राज कुमार हमाल 9844396653 
172 र्वनतजोर नमनुा कृर्ष तथा पशपुन्छी फमि गोलन्जोर गा.पा.-2, र्वनतजोर डुकेन्द्र बहादरु ठकुरी 9844082802 
173 नमनुा कृर्ष तथा पशपुन्छी सामरु्हक फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या रक्तस्मला ठकुरी 9844215129 
174 थापा पशपुन्छी तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, नयािँकि  मक्तन्दरा थापा 9844019511 
175 गौरर शंकर पशपुालन तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, रतन्चरुा नरमान कामी 9844043542 
176 पम्फा कृर्ष तथा पशपुालन फामि गोलन्जोर गा.पा.-5, रतन्चरुा पम्फावती हायू 9864682601 



 

// 58 // 

क्र.सं. समूह/सहकारी/फमिको नाम ठेगाना अध्यक्ष/सम्पकि  व्यक्ति सम्पकि  नं. 
177 अमतृ जनुार तथा सनु्तला उत्पादन कृर्ष फामि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या मोहन ठकुरी 9842390500 
178 ठकुरी जनुार फलफूल तथा पशपुन्छी कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या सरेुन्द्र ठकुरी 9844156552 
179 नसंहदेवी पशपुन्छी तथा फलफूल फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या क्तजत ब. पूविछान ेमगर 9844251336 
180 अजुिन फलफूल तथा पशपुन्छी फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, डुडे अजुिन कुवरँ 9865477641 
181 श्री जलदेवी पशपुन्छी तथा फलफूल फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या रर्वन्द्र पूविछान ेमगर 9864465385 
182 गोलन्जोर क्तचसान्त कृर्ष तथा पशपुालन फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, धरुाडाडाँ यवुराज बस्नेत 9863328346 
183 बाघरै्रव पशपुन्छी  पालन तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, िननयािकि  हररबाब ुगजरेुल 9801145159 
184 उत्तम पशपुन्छी तथा फलफूल फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या ईन्द्र बहादरु पूविछान े 9844327262 
185 नयाँ जात फलफूल तरकारी तथा नसिरी फमि नतनपाटन गा.पा.-7, तोश्रामिोला प्रर्वण मंश्राङ्गी 9845650049 
186 गोदार थापा कृर्ष तथा पशपुन्छी फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, रतन्चरुा सार्वरा थापा 9849677853 
187 नमनुा पशपुालन तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, र्वजयछाप वर्कल जङ्ग थापा 9863938233 
188 देवकी पशपुन्छी पालन तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, र्वजयछाप देवकी शे्रष्ठ 9807631443 
189 सनुमत पशपुन्छी तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, र्वजयछाप क्तशव कुमारी काकी 9816860397 
190 सतुारछाप पशपुालन तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, िननयािकि  कमला देवी थापा 9844292911 
191 लनलता पशपुन्छी पालन तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, र्वजयछाप लनलता शे्रष्ठ 9863938233 
192 श्री ननिल कृर्ष तथा पशपुन्छी पालन फमि गोलन्जोर गा.पा.-2, र्वनतजोर ननिल राना मगर 9861542640 
193 कानलकादेवी फलफूल तथा पशपुालन फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, डाडाँटोल प्रनमश सनुारी 9864022251 
194 वैज्ञाननक पशपुन्छी पालन तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, र्हददिङ्ग तेज बहादरु र्जेुल 9869641875 
195 नमनुा पशपुालन तथा कृर्ष नसिरी फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, धरुाडाडाँ कुल बहादरु बस्नेत 9844081016 
196 श्री अननशा पशपुन्छी पालन तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, नयािँकि  जंग बहादरु र्वश्वकमाि 9840872016 
197 योगेश कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली मेन बहादरु अस्थानी 9844563046 



 

// 59 // 

क्र.सं. समूह/सहकारी/फमिको नाम ठेगाना अध्यक्ष/सम्पकि  व्यक्ति सम्पकि  नं. 
198 शकु्तशल जनुार उत्पादन तथा पशपुन्छी फमि गोलन्जोर गा.पा.-6, नाकाजोली दगुाि बहादरु अस्थानी 9844563046 
199 संनगता पशपुन्छी कृर्ष तथा फलफूल फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या उत्तर कुमार अनधकारी 9854041685 
200 प्रनतक पशपुन्छी तथा फलफूल कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या पदम बहादरु आले 9864206751 

201 उपकार जनुार उत्पादन कृर्ष स.सं.नल. गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या सरेुन्द्र ठकुरी/ 
प्रमे ठकुरी 

9844156552/ 
9844174124 

202 टारवारी कृर्ष तथा पशपुन्छी फामि गोलन्जोर गा.पा.-2, र्वनतजोर चोररन्द्र ठकुरी 9840499703 
203 हमाल नडही बाख्रा पालन फमि गोलन्जोर गा.पा.-2, र्वनतजोर पर्वरा कुमारी हमाल 9848913711 
204 बगैंचा कृर्ष तथा पशपुन्छी पालन फमि गोलन्जोर गा.पा.-2, र्वनतजोर नर्म बहादरु ठकुरी 9844227150 
205 रर्वना कृर्ष तथा बाख्रा पालन फमि गोलन्जोर गा.पा.-2, र्वनतजोर डोनडन्द्र ठकुरी 9844422268 
206 ननलकण्ठ नमक्तश्रत नसिरी तथा पश ुपालन कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-5, र्हददिङ्ग ननर र्वक्रम थापा 9844081464 
207 जमनुा पिेरा फलफूल तथा पशपुन्छी आधनुनक कृर्ष फमि गोलन्जोर गा.पा.-4, नतनकन्या नलला बहादरु आले 9840667282 
208 सामदुार्यक मेलनमलाप कृर्ष स.सं.नल. गोलन्जोर गा.पा.-5, रतन्चरुा लक्ष्मी कुमारी हायू 9841961493 
209 देवान पशपुालन तरकारी तथा नसिरी फमि सनुकोशी गा.पा.-7, गैरीगाउँ मरुारी बहादरु हायू 9842637687 



 

// 60 // 

अनसूुची ४ : नसन्धलुी क्तजल्ला, जनुार सपुरजोन के्षरका जनुार नसिरीहरुको नबवरण 
क्र.सं. नसिरीको नाम ठेगाना सम्पकि  व्यक्तिको नाम सम्पकि  नं. 
1 जनुार हाइटेक फलफूल नसिरी गोलन्जोर-5, फुङ्गसे अिशे बस्नेत 9619779418 

2 अनमलोजात फलफूल जनुार नसिरी गोलन्जोर-5, िननयाँिकि  अमतृ बहादरु रम्तेत 9816825644 

3 सरु्ददप नमक्तश्रत कृर्ष नसिरी गोलन्जोर-5, िननयाँिकि  श्याम कुमार रम्तेल 9844173677 

4 कल्पना जनुार नसिरी गोलन्जोर-4, तीनकन्या पदम बहादरु ठाडा 9840667037 

5 ददपक फलफूल नसिरी गोलन्जोर-5, नयाँिकि  ददपक कुमार थापा 9844042392 

6 
नाकाजोली जनुार एर्ककृत फलफूल 
नसिरी 

गोलन्जोर-6, बाशेश्वर शेर बहादरु मगर 9844173714 

7 राजकुमार फलफूल नसिरी फामि गोलन्जोर-5, नयाँिकि  राज कुमार थापा 9844043542 

8 पहाडी फलफूल नसिरी गोलन्जोर-5, िननयािकि  चडुाराज शमाि 9844092319 

9 
माहार्ारत फलफूल बगैंचा नमक्तश्रत 
नसिरी 

गोलन्जोर-5, क्तचसापानी 
बरु्द्ध बहादरु 
पाल्पाली 

9851094929 

10 
प्रगनतशील फलफूल तथा तरकारी 
नसिरी  

गोलन्जोर-5, क्तचसापानी अिशे बस्नेत 9844206448 

11 गोर्वन्द गोमा फलफूल नसिरी गोलन्जोर-5, नयाँिकि  कृष्ण कुमार थापा 9844085166 

12 नसन्धलुीगढी नमक्तश्रत फलफूल नसिरी गोलन्जोर-5, धरुाडाडाँ हररशरण बस्नेत 9842433680 

13 नेश्नल जनुार िेनत तथा कृर्ष नसिरी गोलन्जोर-5, िननयाँिकि  राम रम्तेल 9854041251 

14 उन्नतीशील फलफूल नसिरी गोलन्जोर-5, क्तचसापानी र्वष्ण ुबस्नेत 9844075615 

15 नसजिनक्तशल जनुार उत्पादन कृर्ष फामि गोलन्जोर-5, क्तचसापानी योगेन्द्र बहादरु थापा 9844156623 

16 ददर्ास्ना जनुार सनु्तला नसिरी फामि गोलन्जोर-6, बाशेश्वर ददनेश कोइराला 9844095450 

17 शनुमरा फलफूल नसिरी गोलन्जोर-5, र्हददिङ्ग रमेश थापा 9849004900 

18 नतनपाते फलफूल नसिरी नतनपाटन-7,तोश्रामिोला पनु बहादरु मश्राङ्गी 9848467163 

19 कुशल फलफूल नसिरी सनुकोशी-7, मझवुा यज्ञ बहादरु आचायि 9844045778 

20 
सरस्वती जनुार नसिरी तथा तरकारी 
फामि 

गोलन्जोर-4, नतनकन्या धन माया शे्रष्ठ 9844253626 

21 संनगता फलफूल नसिरी गोलन्जोर-5, धरुाडाडाँ सोम बहादरु वस्नेत 9848913517 

22 ननलकन्ठ नमक्तश्रत नसिरी गोलन्जोर-5, र्हददिङ्ग ननर नबक्रम थापा 9844081464 

23 गोलन्जोर क्तचसान्त नसिरी गोलन्जोर-5, धरुाडाडाँ यवुराज बस्नेत 9863328346 



 

// 61 // 

अनसूुची ५ : क्तजल्लामा दताि र्एका जनुार सहकारी संस्थाहरुको र्ववरण 
l;=g+= ;xsf/L ;+:yfsf] gfd ;+:yfsf] 7]ufgf ;Dks{ JolQmsf] gfd df]jfO{n g+= 

1 ljho5fFk h'gf/ pTkfbg s[ifs 

;=;+=ln= 
uf]nGhf]/ uf=kf=–% /fhs'df/ >]i7 9816837834 

2 ;[hgf h'gf/ pTkfbg s[lif ;=;+=ln= uf]nGhf]/ uf=kf=–% nfnaxfb'/ yfkf 9844092335 

3 h'gf/ g;{/L s[lif ;xsf/L ;+:yf ln= uf]nGhf]/ uf=kf=–% cd[taxfb'/ /Dt]n 9844143138 

4 /tgr'/f h'gf/ pTkfbg s[lif ;=;+=ln= uf]nGhf]/ uf=kf=–% r'8f/fh zdf{ 9844092319 

5 vlgofvs{ h'gf/ pTkfbg s[lif 

;=;+=ln= 
uf]nGhf]/ uf=kf=–% alb|s'df/ yfkf 9854041238 

6 lr;fkfgL h'gf/ pTkfbg s[lif 

;=;+=ln= 
uf]nGhf]/ uf=kf=–% ;'jf; yfkf 9864308634 

7 lxlb{Ë h'gf/ pTkfbg s[lif ;=;+=ln= uf]nGhf]/ uf=kf=–% k[YyjL gf/fo0f >]i7 9844142268 

8 ldld{/] k"Vof}nL h'gf/ pTkfbg s[lif 

;=;+=ln= 
uf]nGhf]/ uf=kf=–% nIdL s'df/L xfo" 9844226187 

9 lhljsf]kfh{g h'gf/ pTkfbg s[lif 

;=;+=ln= 
uf]nGhf]/ uf=kf=–% ltns jxfb'/ yfkf 9844040357 

10 h'gf/ k|zf]wg ;xsf/L ;+:yf ln= uf]nGhf]/ uf=kf=–% :ofd s'df/ /Dt]n 9844173677 

11 k|utL h'gf/ pTkfbg s[lif ;=;+=ln= uf]nGhf]/ uf=kf=–% l8njxfb'/ /Dt]n 9849511874 

12 ;"of]{bo h'gf/ pTkfbg s[lif ;=;+=ln uf]nGhf]/ uf=kf=–% 8Dj/ ljqmd j:g]t 9844092369 

13 gjk|ultlzn hu/jf]6] h'gf/ pTkfbg 

s[lif ;+=ln= 
uf]nGhf]/ uf=kf=–% cDa/lbk lj=s= 9841070391 

14 ;'elbk ld>Lt h'gf/ s[lif ;=;+=ln= uf]nGhf]/ uf=kf=–% lgd{n s'df/ /Dt]n 9854041251 

15 hgzlQm h'gf/ pTkfbg s[lif ;=;+=ln= s=g=kf=–# u+ufnfn uf}td 9614820002 

16 af6f] lgufn] h'gf/ pTkfbg s[lif 

;=;+=ln= 
s=g=kf=–# nfnsfhL >]i7 9844092110 

17 h'gf/ pTkfbg s[lif ;xsf/L ;+:yf ln= s=g=kf=–# lzj k|zfb rf}nfufO{ 9844041847 

18 gd'gf h'gf/ pTkfbg s[lif ;=;+=ln= uf]nGhf]/ uf=kf=–^ 
ch'{g axfb'/ 

sf]O/fnf 
9844173753 

19 gfsfhf]hL h'gf/ pTkfbg s[lif 

;=;+=ln= 
uf]nGhf]/ uf=kf=–^ x:t axfb'/ du/ 9844244561 

20 uf]nf]Ghf]/ h'gf/ pTkfbg s[lif 

;=;+=ln= 
uf]nGhf]/ uf=kf=–^ ef]haxfb'/ e"h]n 9844075719 

21 ;'o{d'vL h'gf/ pTkfbg s[lif ;=;=ln uf]nGhf]/ uf=kf=–^ j]r axfb'/ /fO{ 9841073747 

22 ;'gv/L h'gf/ pTkfbg s[lif ;=;+=ln= uf]nGhf]/ uf=kf=–$ ltns 7s'/L 9744018542 



 

// 62 // 

l;=g+= ;xsf/L ;+:yfsf] gfd ;+:yfsf] 7]ufgf ;Dks{ JolQmsf] gfd df]jfO{n g+= 

23 ljZjHof]tL h'gf/ pTkfbg s[lif 

;=;+=ln= 
uf]nGhf]/ uf=kf=–$ nf]saxfb'/ cfn] 9844147022 

24 :jR5 x/LofnL h'gf/ pTkfbg s[lif 

;=;+=ln= 
uf]nGhf]/ uf=kf=–$ t]h axfb'/ cfn] 9844442737 

25 sf]lknf h'gf/ pTkfbg s[lif ;=;+=ln= uf]nGhf]/ uf=kf=–$ odaxfb'/ l;+hfnL 9842200066 

26 cd[t h'gf/ pTkfbg s[lif ;=;+=ln= uf]nGhf]/ uf=kf=–$ t[y{ u'?Ë 9844320332 

27 dfxfef/t xl/ofnL h'gf/ pTkfbg 

s[lif ;=;+=ln= 
uf]nGhf]/ uf=kf=–$ Zfofd jxfb'/ 7s'/L  

28 k|utLlzn h'gf/ pTkfbg s[lif 

;=;+=ln= 
uf]nGhf]/ uf=kf=–$ kbd jxfb'/ lj=s= 984475900 

29 pksf/ h'gf/ pTkfbg s[lif ;=;+=ln= uf]nGhf]/ uf=kf=–$ ;'/]Gb| 7s'/L  

30 uf}/Lz+s/ h'gf/ pTkfbg s[lif ;xsf/L 

;+:yf ln= 
;'gsf]zL uf=kf=–& jb|L axfb'/ bfxfn 9861221010 

31 sflQs] dw'jgL h'gf/ s[lif ;xsf/L 

;+:yf 
dl/0f uf=kf=–% dfg axfb'/ /fgfdu/ 9614886284 

32 l;Gw'nL h'gf/ ljqmL tyf lzt 

e08f/0f ;xsf/L ;+:yf 
s=g=kf=–$ lbks k|;fb sf]O/fnf 9844045355 

33 tfD;fnLª hgf/ s[lif ;= ;+:yf ln= xl/x/k'/u9L uf=kf=@ ledaxfb'/ l3l;+Ë  
श्रोताः- क्तजल्ला जनुार सहकारी संघ, नसन्धलुी २०७५ 

 

 

 

अनसूुची ६ : नसन्धलुी क्तजल्लामा हाल सञ्चालनमा रहेका जनुार प्रशोधन उद्योग/ 
एग्रोमाटिहरु 
क्र.सं. उद्योग/एगमृाटिको नाम ठेगाना प्रोपराइटर/सहकारीको नाम सम्पकि  नं 

1.  लाङ्गाली जनुार उद्योग गोलन्जोर-४, नतनकन्या शन्त बहादरु नसजाली मगर ९८४४०८६७९६ 

2.  
प्रगनत जनुार प्रशोधन 
सहकारी संस्था नल 

गोलन्जोर-५, िननयािकि  
हरर प्रसाद गजरेुल, उद्योग 
सञ्चालक 

९८४४०४५१५९ 

3.  
क्तशत र्ण्डार सहकारी 
संस्था नल 

कमलामाई न.पा.-४, 
नतनकन्या 

ददपक कोइराला, अध्यक्ष ९८५११४७३६३ 

4.  लता एग्रो फमि गोलन्जोर-३, ग्वालटार र्वमला र्जेुल ९८४४०४५१६४ 

5.  
आधनुनक जनुार 
एग्रोमाटि 

गोलन्जोर-५, िननयािकि  
(क्तजल्ला जनुार सहकारी संघ), 
अध्यक्ष, ननमिल कुमार रम्तेल 

९८५४०४१२५१ 
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अनसूुची ७ : कायािलयमा हालसम्म ईन्टनि/ओजेटी गने र्वद्याथीहरुको र्ववरण 
तह क्र.सं. नाम शैक्तक्षक संस्था र ठेगाना अवनध 

नब
 ए

स्स
ी ए

जी
 ई

न्ट
नि 

1 सदुदप कुवरँ कृ.त.व.र्व.र्वश्वर्वद्यालय, रामपरु, क्तचतवन 2073/074 

2 एनलना गौतम कृ.त.व.र्व.र्वश्वर्वद्यालय, रामपरु, क्तचतवन 2074/075 

3 मनतना प्रजापनत कृ.त.व.र्व.र्वश्वर्वद्यालय, रामपरु, क्तचतवन 2074/075 

4 कैलाश पाण्डे कृ.त.व.र्व.र्वश्वर्वद्यालय, रामपरु, क्तचतवन 2075/076 

5 सनमता थापा कृ.त.व.र्व.र्वश्वर्वद्यालय, रामपरु, क्तचतवन 2075/076 

6 रन्ज ुथपनलया बागवानी संकाय म.र.ब.क्याम्पस, इलाम 2075/076 

७ र्प्रनतका देवकोटा कृ.त.व.र्व.र्वश्वर्वद्यालय, रामपरु, क्तचतवन 207६/07७ 

८ प्रददप िनाल कृ.त.व.र्व.र्वश्वर्वद्यालय, रामपरु, क्तचतवन 207६/07७ 

आ
ई 

एस्
सी
 ए

जी
 

1 अजय सनुवुार श्री जनज्योनत मा.र्व., फोसे्रटार, नसन्धलुी 2074/075 

2 प्रर्वन सनुवुार श्री जनज्योनत मा.र्व., फोसे्रटार, नसन्धलुी 2074/075 

3 प्रर्वन प्याकुरेल श्री जनज्योनत मा.र्व., फोसे्रटार, नसन्धलुी 2074/075 

4 र्करण रायमाझी श्री जनज्योनत मा.र्व., फोसे्रटार, नसन्धलुी 2074/075 

5 नर्मा देर्व शे्रष्ठ श्री जनज्योनत मा.र्व., फोसे्रटार, नसन्धलुी 2075.6.1 - 9.28 

6 नर्म कुमारी शे्रष्ठ श्री जनज्योनत मा.र्व., फोसे्रटार, नसन्धलुी 2075.6.1 - 9.28 

7 ददपा सनुवुार श्री सवि मा.र्व., नर्मेश्वर न.पा.-४, क्तजल,ु दोलिा 2075.10.6 -076.1.5 

8 इक्तन्दरा आचायि श्री सवि मा.र्व., नर्मेश्वर न.पा.-४, क्तजल,ु दोलिा 2075.10.6-076.1.5 

९ सरस्वती बढुाथोकी श्री जनज्योनत मा.र्व., फोसे्रटार, नसन्धलुी २०७६.८.1-१०.29 

१० सर्वना अनधकारी श्री जनज्योनत मा.र्व., फोसे्रटार, नसन्धलुी २०७६.८.1-१०.29 

११ ननमका थापा श्री जनज्योनत मा.र्व., फोसे्रटार, नसन्धलुी २०७६.८.1-१०.29 

१२ नमलन कुमार र्ण्डारी श्री जनज्योनत मा.र्व., फोसे्रटार, नसन्धलुी २०७६.८.1-१०.29 

१३ प्रनतक आचायि श्री जनज्योनत मा.र्व., फोसे्रटार, नसन्धलुी २०७६.८.1-१०.29 

जे.
र्ट
.ए
. 

1 प्रकाश र्जेुल श्री मा.र्व., नयाँिकि , नसन्धलुी 2075.5.25 - 11.24 

2 बिुी ब. र्कङररङ्गमगर श्री मा.र्व., नयाँिकि , नसन्धलुी 2075.5.25 - 11.24 

3 क्तशिर नाथ कोइराला श्री मा.र्व., नयाँिकि , नसन्धलुी 2075.5.25 - 11.24 

4 ननबना काकी श्री मा.र्व., नयाँिकि , नसन्धलुी 2075.5.25 - 11.24 

5 लक्ष्मी शे्रष्ठ श्री मा.र्व., नयाँिकि , नसन्धलुी 2075.5.25 - 11.24 

6 सरस्वती शे्रष्ठ श्री मा.र्व., नयाँिकि , नसन्धलुी 2075.5.25 - 11.24 

7 ननरुता नथङ श्री मा.र्व., नयाँिकि , नसन्धलुी 2075.5.25 - 11.24 

8 नन्दमाया शे्रष्ठ श्री मा.र्व., नयाँिकि , नसन्धलुी 2075.5.25 - 11.24 
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तह क्र.सं. नाम शैक्तक्षक संस्था र ठेगाना अवनध 

9 मेनकुा काकी श्री मा.र्व., नयाँिकि , नसन्धलुी 2075.5.25 - 11.24 

10 प्रनतमा र्जेुल श्री मा.र्व., नयाँिकि , नसन्धलुी 2075.5.25 - 11.24 

11 सकुुमाया शे्रष्ठ श्री मा.र्व., नयाँिकि , नसन्धलुी 2075.5.25 - 11.24 

12 पर्वरा र्जेुल श्री मा.र्व., नयाँिकि , नसन्धलुी 2075.5.25 - 11.24 

13 उमा र्जेुल श्री मा.र्व., नयाँिकि , नसन्धलुी 2075.5.25 - 11.24 

14 अक्तस्मता नेपाली श्री मा.र्व., नयाँिकि , नसन्धलुी 2075.5.25 - 11.24 

15 पासाङ दोजे तामाङ श्री मा.र्व., नयाँिकि , नसन्धलुी 2075.5.25 - 11.24 

१६ उमा बस्नेत श्री मा.र्व., नयाँिकि , नसन्धलुी २०७६.५.26 - 11.25 

१७ रक्तस्मता पलुामी श्री मा.र्व., नयाँिकि , नसन्धलुी २०७६.५.26 - 11.25 

१८ अिशे बस्नेत श्री मा.र्व., नयाँिकि , नसन्धलुी २०७६.५.26 - 11.25 

१९ नमना कुमारी शे्रष्ठ श्री जनज्योनत मा.र्व., फोसे्रटार, नसन्धलुी २०७६.५.26 - 11.25 

२० एनलना आचायि श्री जनज्योनत मा.र्व., फोसे्रटार, नसन्धलुी २०७६.५.26 - 11.25 
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अनसूुची ८ : नब.एस्सी. कृर्ष ईन्टनि र्वद्याथीहरुको अध्ययन प्रनतवेदन 
 

ASSESSMENT OF SOIL FERTILITY STATUS OF NURSERIES IN 

SWEET ORANGE ZONE UNDER PMAMP IN SINDHULI DISTRICT 

USING GEO-SPATIAL TECHNOLOGY 

Sudip Kunwar, Chandeshwar Prasad Shriwastav, 

Devendra Shahu, Lalan Kumar Singh 

शोधसार 

जनुार मध्य पहानड क्षेरमा आय आजिनको दृर्ष्टकोणले एक महत्वपूणि फलफुल हो । नसन्धलुी क्तजल्ला जनुार 
िेती व्यवसायीकरण र कृर्ष उद्यमशीलता स्थापनाको लानग ठुलो सम्र्ावना बोकेको क्तजल्ला हो । यस अध्ययन 
सन ्२०१७ मा नसन्धलुी क्तजल्लाको गोलन्जोर गाउँपानलका वडा नं. ४, ५ र ६ मा अवक्तस्थत प्रधानमक्तन्र कृर्ष 
आधनुनकीकरण पररयोजना, पररयोजना कायािन्वयन इकाई (जनुार जोन)को कायिक्षेर अन्तरगत जनुार नसिरीहरुको 
माटोको उविराशक्तिको अवस्था र स्वस्थ जनुार बेनाि उत्पादनमा बाधक प्रमिु िाद्यतत्व पत्ता लगाउन ेउद्देश्यले 
गररएको नथयो । र्वनर्न्न नसिरीहरुबाट ०-२० से.मी. गर्हराईमा ३२ वटा माटोको नमनुाहरु सङ्कलन गररएको 
नथयो । माटोका नमनुाहरु सङ्कलन गाररेएको । स्थान क्तज.र्प.एस.् उपकरण माफि त पर्हचान गररेएको नथयो । 
सङ्कलन गररएको नमनुाहरुलाई प्रयोगशालामा पररक्षण गारर माटोको बनुौट, र्प.एच., नाईट्रोजन, फोस्फोरस, 
पोटानसयम, क्तजङ्क, बोरन र जैर्वक पदाथिको अवस्था मापन गररएको नथयो । सम्पूणि अनसुन्धान क्षेरको माटोको 
उविराशक्ति नक्साङ्कन (Soil Fertility Status Map) Arc-GIS 10.1 सफ्टवेयर माफि त GIS Interpolation प्रयोग गरर 
गररएको नथयो । स्वस्थ जनुार बेनाि उत्पादनमा बाधक प्रमिु िाद्यतत्व पत्ता लगाउन माटोको प्रयोगशाला 
माफि त आएको तथयाङ्कलाई जनुार नसिरीको लानग उत्तम माननएको माटो पररक्षण तथयाङ्कसङ्ग तलुना गररएको 
नथयो । माटो पररक्षणको तथयाङ्क हेदाि, सङ्कनलत नमनुा मध्ये अनधकतम नमनुाहरु (५९.३८%) स्याक्तन्ड-लोम 
(Sandy-loam) तथा (७१.८७%) अक्तम्लय रहेको पाइयो । त्यस्तै अनधकतम नमनुाहरु नाईट्रोजनमा मध्यम 
(७८.१७%), फोस्फोरसमा अनधक (६५.६२%), पोटानसयममा अनधक (५६.२५%), क्तजङ्कमा अनधक (४६.८७%), 

बोरनमा न्यनु (८१.२५%) र जैर्वक पदाथिमा न्यनु (९६.८७%) रहेको पाइयो । प्रयोगशाला मापनबाट 
आएको तथयाङ्कको आधारमा GIS Interpolation बाट आंकलन गदाि सम्पूणि अनसुन्धान क्षेरफल (९१७६हे.) 
मध्ये अनधकतम क्षेरफलमा अक्तम्लय माटो (६८.३७%), मध्यम नाईट्रोजन (७५.१८%), अनधक फोस्फोरस 
(५७.४२%), अनधक पोटानसयम (६९.०%), मध्यम क्तजङ्क (४४.२४%), न्यनु बोरन (७८.५६%) र न्यनु जैर्वक 
पदाथि (९५.२३%) रहेको पाइयो । समग्रमा माटोको उविराशक्ति हेदाि ६२.५०% नसिरीहरु कम उविर, 

२८.१३% नसिरीहरु मध्यम र जम्मा ९.३८% नसिरीहरु अनधक उविर रहेको पाइयो । स्वस्थ जनुार बेनाि 
उत्पादनका लानग ३२ अनसुन्धान स्थान मध्ये ८१% स्थानमा नाईट्रोजन बाधक, ६६% स्थानमा फोस्फोरस 
बाधक, ६२% स्थानमा पोटानसयम बाधक, ८१% स्थानमा बोरन बाधक, २८% स्थानमा क्तजङ्क बाधक र मार 
१६% स्थानमा माटोको र्प.एच. बाधक रहेको पाइयो । अनसुन्धान क्षेरको माटोमा जैर्वक पदाथि ननकै कनम 
देक्तिएको छ । तसथि, सम्बक्तन्धत क्षेरको नसिरीहरुमा जैर्वक पदाथि, नाईट्रोजन र बोरनको मारा सन्तनुलत गनि 
नसफाररस गररन्छ, जसबाट गणुस्तररय बेनाि उत्पादन र्ई नसन्धलुी क्तजल्लाको समग्र जनुारको उत्पादकत्व बढ्न 
टेवा पगु्नेछ ।  
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SURVEY AND MONITORING OF CHINESE CITRUS FLY (Bactrocera minax 

Enderlein) IN SWEET ORANGE ORCHARDS OF SINDHULI, NEPAL 

Elina Gautam, Arvind Srivastava, Lalan Kumar Singh, Shanta Karki 

 

ABSTRACT 

A research entitled “Survey and monitoring of Chinese citrus fly (Bactrocera minax Enderlein) in 

sweet orange orchards of Sindhuli district, Nepal” was conducted during April to June, 2018 to 

know about the farmers’ perception about the pest, management practices adopted and to study 

the population dynamics of B. minax in different altitude and months. Study consists of two parts: 

farmer’s survey and monitoring of the pest. One hundred and twenty households were selected 

randomly for the survey. Hundred households from Golanjor rural municipality and twenty 

households from Kamalamai rural municipality were selected. For monitoring of the pest three 

farmer’s orchard of Golanjor rural municipality located at three different altitudes i.e. 1200 masl, 

1300 masl, and 1400 masl were selected. Great fruit fly bait (Protein hydrolysate 25% and 

abamectin 0.1%) was used in McPhail trap for the monitoring Findings of the survey revealed that 

fruit fly as the major pest of Junar. Study revealed that majority (81.7%) of the respondents’ 

didn’t have knowledge about the B. minax. Majority (54.1%) of farmers’ main reason for lagging 

the idea of the pest was due to the lack of the government led extension activities followed by 

lack of technical knowhow (35.7 %) and lack of self interest to know (11.2%). A very few 

(13.3%) of the total respondents had received training on the fruit fly management. Study 

revealed that farmers were practicing different methods like collection and destruction of fallen 

fruits (86.7%), use of traps (38.3%), and chemical pesticides (49.2%) for management of fruit fly. 

Out of the total respondents 74.2% managed the fallen fruits whereas remaining 25.8% left the 

fruits unmanaged. They followed multiple practices to manage the fallen fruits which include 

dumping it into the pit (62.5%), keeping it into the plastic bag (52.5%), mixing the fruits in 

manure pit (36.7%), and feeding to livestock (44.2%). The study revealed that only 18.3% of the 

farmers were aware about the use of protein hydrolysate to control B. minax. Farmers’ survey 

revealed that the main reasons for increasing the fruit fly infestation were lack of orchard 

management, lack of appropriate chemicals to control the pest. Monitoring of B. minax revealed 

that the total fruit fly count was higher in 1200 masl (56.25%) followed by 1300 masl (31.25%) 

and 1400 masl (8.50%). Similarly the adult of B. minax had peak emergence in the mid May to 

early June and the population was found on decreasing rate from the onset of June. Thus, fruit fly 

management should be initiated before June to overcome the problem of B. minax due to higher 

pest intensity recorded during this period. 
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COMPARATIVE STUDY OF SOIL FERTILITY STATUS OF SWEET ORANGE 

ORCHARDS OF 3 VDC’S (TINKANYA, JALKANYA AND RATANCHURA) IN 

SINDHULI DISTRICT  

Matina Prajapati, Lalan Kumar Singh, Arvind Srivastava and Tilak Raj 

Chaulagain 

ABSTRACT 

Sweet orange is a fruit of high value. Its farming carry lots of opportunities for commercialization 

and to be developed as an agri-enterprise in Sindhuli district. This study was carried out to 

determine the soil fertility status and to determine the most limiting nutrient of the sweet orange 

nurseries of Sindhuli district, Nepal. Altogether 132 soil samples were collected from different 

Sweet orange orchardat a depth of 0-20 cm in three VDC’s (Tinkanya,Jalkanya and 

Ratanchura).The number of soil samples taken from Tinkanya is 68,Jalkanya is 29 and 

fromRatanchura is 35.The collected soil samples were analyzed to find out their texture, pH, N, 

P2O5, K2O, B, Zn and organic matter status. The soil fertility status were analyzed by using MS-

Excel. The most limiting nutrient in the Junar orchardswere determined by comparing the 

observed soil test value with the standard soil test value requirement for the sweet orange 

orchards. The observed data revealed that,29% of the soil samples in Tinkanyawere found to be 

Loamy soil, 66% Sandy loam soil, 3% loamy sand, and 2% clay loam. In Jalkanya 21% of the 

samples were found to be Loamy, 76%Sandy loam soil, and 3% loamy sand.In Ratanchura40% 

were found to be Loamy, 54% Sandy loam soil, and 6% clay loam.Among threeVDC’s,total 

nitrogen in most of the soil samples were found to below in Tinkanya (71%) and Ratanchura 

(63%) but medium in Jalkanya (59 %). Available phosphorus in most of the samples were found 

to be low in Tinkanya(62%) and medium in Ratanchura (89%). However, all the samples in 

Jalkanya were found to be high in available phosphorus. Available potassium in most of the 

samples were found to be high in all 3 VDCs viz. Tinkanya (66%), Jalkanya (72%) and 

Ratanchura (94%). Soil zinc in most of the samples of Jalkanya (64%) and Ratanchura (66%) 

were found to be high. But, found low in Tinkanya (60%). Soil Boron and Soil Organic Matter in 

most of the samples were found to be low in all 3 VDCs: 63% & 88%, 48% & 52% and 46% & 

79%) in Tinkanya, Jalkanya and Ratanchura respectively. Most of the soil samples of 

Jalkanya(62%) and Ratanchura(57%) were found to be neutral in nature. However, Most of the 

soil samples in Tinkanya (79%) were found to be acidic in nature.As compared to sweet orange 

plant’soptimum requirement, Nitrogen was found to be the most limiting nutrient in all 3 VDCs 

whereas, Soil pH is found to be the most optimum. The research area was also found to be very 

deficient in Soil Organic matter. It is therefore, recommended to enhance OM, and N level in the 

soil to produce quality sweet oranges, which is mandatory to increase the productivity. 



 

// 68 // 

नसन्धलुी क्तजल्लाको जनुार नसिरीमा बदृद्द प्रोत्साहक तथा 
जैर्वक ढुसीनाशक र्वषादीको रूपमा ट्राईकोडमाि नर्ररनडको प्रयोग 

Kailash Pandey, Madhav Dhital, Debraj Adhikari 

शोध-सार 
यस अनसुन्धानमा नसन्धलुी जील्लाको पाँच स्थानमा जनुारको बगैंचामा फेद कुर्हने, जरा कुर्हने तथा 
गमोनसस रोगको अवस्था अध्ययन, जनुारको नबज ुनसिरीमा ट्राईकोडमाि नर्ररनडको नबऊ उपचारको प्रर्ाव 
तथा कलमी नसिरीमा ट्राईकोडमाि नर्ररडको माटो उपचारको प्रर्ावबारे अनसुन्धानात्मक गनतनबनधहरू 
सञ्चालन गररएको नथयो। अध्ययन गररएका पाँच स्थानहरू मध्ये कमलामाई नगरपानलका-३, बाटो ननगाले 
क्षेरमा सबैर्न्दा बर्ढ रोग लागेका बोटहरू पाईयो र्ने रोगको सघनतामा यी स्थानहरूको बीचमा कुनै 
नर्न्नता देक्तिएन।नबजकुो तलुनामा कलमी बोटहरूमा ५६.२६% कम फेद कुर्हने, ५५.५५% कम जरा 
कुर्हने तथा ५३.३३% कम गमोनसस रोगको सघनता र्एको पाईयो।नबज ुनसिरीमा नबउ उपचारको ९० 
ददन पक्षात सबैर्न्दा बर्ढ नबउ उमारता (८०.३६%) र मूल जराको लम्बाई (१२.६९ सेमी) ३० ग्राम 
ट्राईकोडमाि प्रनत र्कलो नबउको उपचारमा पाईयो। सबैर्न्दा धेरै दिनतय जराको संख्या (१०.५), जराको 
तौल (०.१६७ ग्राम), र्वरूवाको लचाई (६.१२५ सेमी) र र्वरूवाको तौल (०.५३५ ग्राम) २० ग्राम 
उपचारमा पाईयो। सांक्तख्यकीय र्वश्लषेण अनसुार यी बदृद्द र्वकासका मापदण्डहरूमा ३० ग्राम, २० ग्राम र 
१० ग्राम ट्राईकोडमािको उपचारमा कुनै नर्न्नता नर्एको ननतजा प्राप्त र्यो। उपचारको माराहरूले पातको 
संख्यामा कुनै नर्न्नता नदेिाउने तर सबैर्न्दा धेरै क्षेरफल (२.४२ सेमी२) र्एको पात ३० ग्रामको 
उपचारमा देक्तियो र यसको ननतजा २० ग्रामको उपचारसँग नर्न्न नहनेु पाईयो। रोगको सबैर्न्दा कम 
प्रर्ाव ३० ग्राम को उपचारमा देक्तियो र्ने सबैर्न्दा बर्ढ रोग सघनता नबउ उपचार नगररएका 
नबरूवाहरूमा देक्तियो। र्वरूवाको बदृद्दका मापदण्डहरू र रोगका मापदण्डहरूको बीचमा र्वपररत सम्बन्ध 
हनेु पाईयो। कलमी नसिरीमा माटो उपचारको १०० ददन पिात सबैर्न्दा बर्ढ स्प्राउट (८१.९९%), 
दिनतय जराको संख्या (२२.७५), जराको लम्बाई (४४.५६ सेमी), स्प्राउटको तौल (२.४५ ग्राम), 
पातको क्षेरफल (९.८६ सेमी२) ३० ग्राम ट्राईकोडमाि पाउडर प्रनत नलटर मलिादको झोलको उपचारमा 
पाईयो र सांक्तख्यकीय र्वश्लषेणले यसको ननतजा २० ग्राम र १० ग्राम उपचारसँग समान हनेु देक्तियो। 
सबैर्न्दा बर्ढ स्प्राउटको लम्बाई (६.४३ सेमी) ३० ग्राम उपचारमा पाईयो र सांक्तख्यकीय र्वश्लषेणले 
यसको ननतजा २० ग्रामसँग समान हनेु देक्तियो। मतृ स्प्राउटको संख्या, जराको मोटाई, जराको तौल र 
पातको संख्यामा उपचारको कुनै प्रर्ाव नहनेु पाईयो। यस अध्ययनको आधारमा बहमुत बदृद्द र्वकास र 
रोग ननयन्रण मापदण्डमा ३० ग्राम, २० ग्राम र १० ग्राम ट्राईकोडमािको उपचारको बीचमा नर्न्नता 
नदेक्तिने तर उपचार नगरीएको र ५ ग्रामको उपचारर्न्दा सांक्तख्यकीय दृर्ष्टले रािो हनेु पाइयो। तर केर्ह 
मापदण्डहरूमा २० ग्रामले रािो प्रर्ाव देिाएको पाईएको छ। त्यसैले २० ग्राम ट्राईकोडमािको उपचार 
(प्रानत केजी बीउ वा प्रनत नलटर मलिादको झोल) लाई न्यूनतम प्रर्ावकारी मारा मान्न सर्कन्छ। 
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EFFECT OF DIFFERENT POSTHARVEST TREATMENTS ON  

PROLONGING SHELF LIFE AND MAINTAINING QUALITY OF  

SWEET ORANGE (Citrus sinensis Osbeck) 

Samita Thapa, Saroj Sapkota, Debraj Adhikari 

  

ABSTRACT 

A study on “Effect of different postharvest treatments on prolonging shelf-life and 

maintaining the quality of sweet orange (Citrus sinensis Osbeck.)” was conducted during 

February to April 2019 to evaluate the effect of different postharvest treatments on 

maintaining quality and shelf life of sweet orange. Laboratory experiment was conducted 

under completely randomized (CRD) with four replications and five treatments (T1= 

Aloe vera gel @100%, T2= Paraffin wax @100%, T3= Corn Starch @4%, 

T4=Tragacanth Gum @4%, T1=Control i.e. untreated fruits). Data were recorded in 

every 5 days interval till 40th day. Minimum percentage pf PLW was observed in the 

fruits treated with paraffin wax (5.83% in 40th day) which was statistically at par with the 

findings of all other coated fruits. Corn starch showed minimum shrinkage (4.27%) which 

was statistically at par with Paraffin wax (100%) and tragacanth gum (4%). Wax treated 

fruits recorded the maximum juice recovery percentage (31.43%) whereas the minimum 

juice recovery percentage (27.81%) was observed in control fruits. The control fruits 

(untreated) showed the maximum TSS (15.03º brix) which was statistically at par with 

Aloe Vera and Corn starch. Higher acidity was found in the fruits treated with Aloe Vera 

(100%) (0.917) which was statistically par with corn starch (4%) and tragacanth gum 

(4%). The marketability value of tragacanth gum treated fruits was reported to be 

maximum (4.445). Minimum disease index (2.25) was observed in the fruits treated with 

Aloe vera gel which was statistically at par with tragacanth gum and corn starch treated 

fruits whereas postharvest life was found maximum (69 Days) in fruits treated with Aloe 

vera (100%) while it was only 46 in control fruits. Thus, the tragacanth gum @4% was 

better for maintaining quality and prolonging the shelf life of sweet orange at the ambient 

room condition. 
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STUDY OF CHINESE CITRUS FLY (Bactrocera minax Enderlein) PUPAE IN 

SWEET ORANGE (Citrus sinensis Osbeck) ORCHARDS OF SINDHULI, NEPAL  

Ranju Thapaliya, Ananta Mani Bhattarai, Debraj Adhikari 

 

ABSTRACT 

A research project on study of pupae of Bactrocera .minax was conducted from 20th of 

Magh to 16th of Baisakh. An extensive survey was undertaken to identify the percentage 

fruit loss and management practices used by the farmers. The survey was undertaken in 

four different location of Golanjor Rural municipality ward no.5. From the surveyed data, 

there was more number of household which had 81-100% fruit loss (16) and more 

household which performed deep burry and bagging (35%) to manage the fallen fruits. 

For the collection of pupae, household with different percentage fruit loss was taken as 

treatments: i) 0-20% fruit loss, ii) 21-40% fruit loss, iii) 41-60% fruit loss, iv) 61-80% 

fruit loss and v) 81-100% fruit loss and replication of four orchards. The high population 

of the pupa was found to be directly proportional to the damage extent found in field 

where the pupal population was high in orchard 81-100% fruit loss with average mean 

32.50 followed by 61-80% fruit loss with average mean 18.00, 41-60% fruit loss with 

average mean 13.75, 21-40% fruit loss with average mean 11.50 and least in 0-20% fruit 

loss with average mean 7.25. Completely Randomized Design (CRD) was undertaken for 

further experiment after collection of the pupae. The total emergence rate was high in 81-

100% fruit loss (mean=19.50) and least in 0-20% fruit loss (mean=6).The female 

population was comparatively high in 81-100% fruit loss (mean=9.75) and least in 0-20% 

fruit loss (mean=3). Likewise, male population was high in 81-100% fruit loss 

(mean=9.75) and least in 0-20% fruit loss (mean=3). The sex-ratio of B. minax was found 

to be 0.93. Mortality rate of the pupae was very high in 81-100% fruit loss (52%) 

followed by 61-80% fruit loss (22%), 41-60% fruit loss (11%), 21-40% fruit loss (10%) 

and least in 0-20% fruit loss (5%). On 16th of Baisakh there was high emergence of adult 

in 41-60% fruit loss (5.75) followed by 81-100% fruit loss (5.50), 61-80% fruit loss 

(3.25), 21-40% fruit loss (2.50) and least in 0-20% fruit loss (0.50). As a result, there 

were more households which had high level of incidence of B. minax and also more 

pupal population, male and female population and mortality rate was found in 81-100% 

fruit loss. For this, farmers should perform proper management practices and daily 

inspection of orchard should be done. 
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PRODUCTION PROBLEMS, MANAGEMENT PRACTICES AND 

PROFITABILITY OF CITRUS NURSERY BUSINESS IN 

SINDHULI DISTRICT OF NEPAL 

 Pradeep Khanal, Arjun Kumar Shrestha, Debraj Adhikari and 

Yogendra Kumar Karki 

 

ABSTRACT 

The study was conducted from February, 2020 – May, 2020 to assess the management practices, 

production problems and profitability of citrus nursery business in Sindhuli district of Nepal. The 

data were collected from 100 respondents (20 nursery holders and 80 sweet orange farmers other 

than nursery holders) using semi- structured questionnaire. Data entry and analysis was done 

using Microsoft Excel and Statistical Package for Social Science (SPSS). Descriptive statistics 

(percentage, mean, standard deviation and range) and analytical tools like Cobb- Douglas 

production function and binary logistic regression were used while analyzing the data. The binary 

logistic regression analysis revealed that educational experience (odds value=1.572, p-value 

<0.01) have highly significant effect to the adoption of citrus nursery enterprise. Among the 

methods of irrigation, the adoption of drip, sprinkle and surface irrigation was recorded as 5%, 

20% and 75% respectively. Majority of nursery holders had practiced side grafting (70%) method 

of propagation. The most commonly used chemical pesticide was Dimethoate 30% EC (70%) 

whereas the most commonly used botanical pesticide was tobacco extract (27%) followed by 

Neem based pesticide (23%). The Benefit- Cost ratio was found to be higher in case of nursery 

with screen house/poly house (2.59) than open nursery (1.84). From the regression results of 

Cobb-Douglas production function, it was evident that labor in terms of man/day (β=0.750, p-

value <0.01) and cost of grafting materials (β=0.923, p- value<0.01) had positive and significant 

effect on the income of nursery holders. The most severe production constraint being faced by 

nursery holders is disease/ pest damage (I=0.79) followed by micro-nutrient deficiency (I=0.70). 

The nursery holders are recommended to use botanical pesticides for remedy of pests especially 

leaf miner and apply required micro-nutrients based on visual to overcome micro- nutrient 

deficiency in saplings/seedlings. 
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EFFECT OF HARVESTING METHOD AND POST-HARVEST TREATMENT 

WITH CHEMICALS FOR THE MANAGEMENT OF BLUE MOLD IN SWEET 

ORANGE DURING COOL-BOT STORAGE AT SINDHULI, NEPAL 

Pritika Devkota, Arjun Kumar Shrestha, Debraj Adhikari and Rajendra Mishra 

 

ABSTRACT 

This study entitled “Effect of harvesting method and post-harvest treatment with chemicals for 

the management of blue mold in sweet orange during cool-bot storage at Sindhuli, Nepal” was 

conducted during February 2 to March 2, 2020. Sweet orange (cv. Sindhuli Local) fruit were 

harvested with stalk and without stalk and dipped either in distilled water as control or treated 

with sodium hypochlorite @500 ppm for 10 min and sodium bicarbonate @10000 ppm for 

2.5min followed by air drying and then stored in cool-bot (8-10oC and 90-95% RH). The 

experiment was laid out in two factor Completely Randomized Design (CRD) consisting of 3 

treatments and 3 replications. The least physiological loss in weight (0.78%) and decay loss 

(3.87%) were obtained with sodium bicarbonate. The management of blue mold disease of fruits 

was significantly affected by harvesting method and post-harvest chemical treatment. However, 

there was no-significant effect on total soluble solids, titratable acidity and pH by chemical 

treatment and harvesting method during cool-bot storage. Sweet orange fruits harvested with stalk 

had lesser blue mold disease infection (5.01%) as compared to those harvested without stalk 

(5.64%). The minimum disease infection (3.87%) was noticed in fruit treated with sodium 

bicarbonate (3.87%).It has been established that the post-harvest chemical treatment and harvest 

method selected for the present study have the potential to control blue mold fungal disease of 

sweet orange during cool-bot storage condition while retaining its nutritional quality. 
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अनसूुची ९ : अनदुानका कायिक्रमका लार्ग्राहीहरुको र्ववरण 
 

आनथिक वषि २०७६/७७ मा प्रवाह र्एको अनदुानको र्ववरण (रु. ५०,००० र्न्दा धेरै) 

क्र. 
सं. 

अनदुानग्राही 
समूह/सहकारी/उद्यमीको नाम 

ठेगाना सम्पकि  व्यक्ति सम्पकि  नं. अनदुानको उद्दशे्य बाली 
क्षेरफल 
/संख्या 

कुल लगानी अनदुान रकम स्वलगानी 
उपलब्धी 

(आम्दानी/क्षेरर्वस्तार/
उत्पादन..आदद सर्हत) 

१ 
जीर्वकोपाजिन जनुार उत्पादक कृर्ष 
सहकारी सं. नल. 

गोलन्जोर ५, नयाँिकि  नतलक बहादरु थापा ९८४१९८३०८२ 
चक्लाबन्दी जनुार 
िेती 

जनुार २० हे. 
186300

0 
931500 931500 क्षेर र्वस्तार 

२ 
र्वश्वज्योनत जनुार उत्पादक कृर्ष 
सहकारी सं. नल. 

गोलन्जोर ४, नतनकन्या लोक बहादरु आले ९८४४१४७०२२ 
चक्लाबन्दी जनुार 
िेती 

जनुार २० हे. 
186300

0 
931500 931500 क्षेर र्वस्तार 

३ तल्लो डुडे जनुार उत्पादन फामि गोलन्जोर ४, तल्लो डुडे  नर्म ब. कमरजोगी 9864682220 नमनुा जनुार बगैचा जनुार १ हे. 200000 100000 100000 क्षेर र्वस्तार 

४ हाय ुकृर्ष तथा पशपुालन फामि गोलन्जोर ५, रतनचरुा बद्री बहादरु हाय ु 9844155928 नमनुा जनुार बगैचा जनुार २ हे. 200000 100000 100000 क्षेर र्वस्तार 

५ 
क्तशव शक्ति पशपंुछी तथा फलफूल 
उत्पादन फमि 

गोलन्जोर ४, नतनकन्या वेग बहादरु ठकुरी 9844252345 नमनुा जनुार बगैचा जनुार ३ हे. 200000 100000 100000 क्षेर र्वस्तार 

६ देवकी पशपंुछी पालन तथा कृर्ष फमि गोलन्जोर ५, नबजयछाप देवकी शे्रष्ठ 9807631443 नमनुा जनुार बगैचा जनुार ४ हे. 200000 100000 100000 क्षेर र्वस्तार 

७ 
बाटो ननगाले जनुार उत्पादन कृर्ष 
सहकारी सं. नल. 

कनपा ३, जलकन्या लालकाजी शे्रष्ठ ९८४४०९२११० नमनुा जनुार बगैचा जनुार ५ हे. 200000 100000 100000 क्षेर र्वस्तार 

८ जनुार सपुरजोन सञ्चालक सनमनत गोलन्जोर ५, िननयाँिकि  गोनबन्द बहादरु लङु्गेली ९८४०५८२११६ क्षेरगत कीरा ननयन्रण जनुार 7000 स्पोटहरु 
250000

0 
1250000 

125000
0 

फलमालाग्ने औसंाकीरा ननयन्रण 

९ 
कृर्ष औजार तथा मेनसनरी उपकरण 
(अनदुान) नबतरण  

कायिक्षेरर्र अनदुानग्राहीहरु 
अनसुचुीको 
नामावली 

याक्तन्रकीकरण जनुार १०० हे. 
289800

0 
1449000 

144900
0 

याक्तन्रकीकरण बरृ्द्ध र्ई 
उत्पादन लागत न्यनुनकरण 

१० साना नसंचाई ननमािण तथा ममित संर्ार कायिक्षेरर्र अनदुानग्रहीहरु ,, नसंक्तचत क्षेर र्वस्तार जनुार 140 हे. 
133137

25 
6212463 

692707
9 

नसंक्तचत के्षर बरृ्द्ध 

११ नाकाजोली जनुार एर्ककृत फलफूल नसिरी गोलन्जोर-६ शेर बहादरु मगर 9844173714 नसिरी क्तस्क्रन हाउस ननमािण जनुार 1 
200000

0 
1000000 

100000
0 

गणुस्तररय नबरुवा उत्पादन 

१२ शनुमरा फलफूल नसिरी गोलन्जोर-५, र्हददिङ्ग रमेश थापा 9849004900 नसिरी क्तस्क्रन हाउस ननमािण जनुार 1 
200000

0 
1000000 

100000
0 

गणुस्तररय नबरुवा उत्पादन 

१३ कुशल फलफूल नसिरी सनुकोशी-७, मझवुा यज्ञ बहादरु आचायि 9844045778 नसिरी क्तस्क्रन हाउस ननमािण जनुार 1 
200000

0 
1000000 

100000
0 

गणुस्तररय नबरुवा उत्पादन 

१४ जनुार हाइटेक फलफूल नसिरी गोलन्जोर-५,  अिशे बस्नेत ९८४४२०६४४८ 
हाईटेक नसिरी क्तस्क्रन 
हाउस ममित 

जनुार 1 
181600

0 
908000 908000 गणुस्तररय नबरुवा उत्पादन 

१५ लाङ्गघाली जनुार प्रशोधन उद्योग गोलन्जोर ४, नतनकन्या शन्त बहादरु नसंजाली ९८४४०८६७९६ 
लघ ुप्रशोधन उद्योग 
सञ्चालन सहयोग 

जनुार १ 600000 300000 300000 
जनुार फल प्रशोधन र 
बजाररकरण सहयोग 

१६ जनुार सपुरजोन सञ्चालक सनमनत गोलन्जोर ५, गोनबन्द बहादरु लङु्गेली ९८४०५८२११६ जनुारको उत्पादन जनुार ४०० हे. 199900 1999000 0 जनुार उत्पादन बृर्द्ध 
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िननयाँिकि  बरृ्द्ध गनि उत्प्ररेणा गने 0 

१७ 
श्री जनज्योनत मा. नब. फोसे्रटार, 

नसन्धुलीमाढी 
कमलामाई 

नगरपानलका 
टोप बहादरु गरुुङ्ग ९८४३४९६३१८ 

प्रानबनधक क्तशक्षालयमा 
सहयोग  

1 472000 236000 236000 प्रानबनधक क्तशक्षालयको 
क्षमता बरृ्द्ध र गणुस्तररय 
कृर्ष क्तशक्षामा टेवा  १८ श्री मा. नब. नयाँिकि , गोलन्जोर ५, नयाँिकि  नवराज थापा ९८५४०४१८७१ ,, 

 
1 472000 236000 236000 

  जम्मा      
 

  
  

34796725 17953463 
1666907

9  
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अनसूुची १० : साना नसंचाई ननमािण तथा ममित संर्ार कायिक्रम  
क्र. 
सं. 

साना नसंचाई योजनाको नाम ठेगाना 
अनदुान रकम 

(कक्तन्टन्जेन्सी 
सर्हत) 

सहर्ानगता  

जम्मा 
कूल जम्मा 

रकम 

नसचाईँको प्रकार 

(कूलो,पाईप, 
थोपा आदद) 

नननमित संरचना (ट्याङ्की, मेनसनरी 
वाल, कल्र्टि आदद) 

पानी र्ण्डारण 
क्षमता नल. 

बाहै्र मर्हना 
नसंचाई पगु्ने 
क्षफे (रो.) 

१ अल्ले कानतिके साना नसंचाई  गोलन्जोर-१, डुँडर्ञ्जयाङ्ग ११३०५७ १२५०६५.७९ २३९०६५.८ पाइप नसंचाई ट्याङ्की+पाइप, नसंचाई+इन्टेक 12000 97 
२ सल्ले नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-१, डुँडर्ञ्जयाङ्ग ११२९३० १३००७०.७८ २४४०७०.८ सामरु्हक पाइप प्लार्ष्टकपोिरी+पाइप नसंचाई 60000 80 
३ पानी गैरा नसरुवानी नसंचाई आ. गोलन्जोर-१, डुँडर्ञ्जयाङ्ग ११३१८० १२७६६३.७५ २४१६६३.७ पाइप नसंचाई ट्याङ्की+पाइप, नसंचाई+इन्टेक 12000 70 
४ माख्लो र्न्ज्याङ्ग जनुार नसंचाई आ. गोलन्जोर-2, नबनतजोर १११८९६ १२४६३०.८१ २३८६३०.८ सामरु्हक पोिरी ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 36000 25 
५ थमु्काटोल नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-2, नबनतजोर ११२३५५ 125548.46 २३९५४८.५ सामरु्हक पोिरी ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 24000 300 
६ नतल्के पोिरी नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-2, नबनतजोर ११२६७७ 126193.31 २४२८३८.९ सामरु्हक पोिरी ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 52000 60 
७ करेसा पोिरी नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-3, र्दौरे ११२४३१ 124200.59 २३८२००.६ पोिरी नसंचाई ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 12000 50 
८ नबनतजोर िोला नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-4, नतनकन्या ११४००० 132674.03 २४६६७४.० पाइप नसंचाई इन्टेक+पाइप नसंचाई 0 12 
९ पोिरी तथा टंयाङ्की ननमािण नसंचाई गोलन्जोर-4, नतनकन्या ११४००० 132428.88 २४६४२८.९ ननजी पोिरी ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 12000 6 
१० टंयाङ्की ननमािण नसंचाई आयोजना  गोलन्जोर-4, नतनकन्या ११३१११ 131011.6 २४५०१२ ननजी पोिरी इन्टेक+पाइप नसंचाई 0 100 
११ पोिरी ननमािण नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-4, नतनकन्या ११०७११ 128207.119 २४२२०७ पोिरी ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 28000 3 
१२ स्वारा रातमाटे कुलो ममित नसंचाई गोलन्जोर-4, नतनकन्या १०४९४७ 112564.2322 २२६५६४ सामरु्हक कुलो नसंचाई इन्टेक+पाइप नसंचाई 0 52 
१३ तलो रननिोला नसचाई आयोजना गोलन्जोर-4, नतनकन्या ११२३८८ 125063.684 २३९०६४ पाइप,सामरु्हक पोिरी ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 20000 30 
१४ पधेरा िोला देक्ति धनसार नसंचाई गोलन्जोर-4, नतनकन्या ११४००० 135977.80 २४९९७७.८ पाइप तथा पोिरी ट्याङ्की+पाइप, नसंचाई+इन्टेक 12000 20 
१५ टंयाङ्की ननमािण नसंचाई आयोजना  गोलन्जोर-4, नतनकन्या ११३१९९ 131967.02 २४५९६७ ननजी टंयाङ्की इन्टेक+पाइप नसंचाई 0 100 
१६ पोिरी ननमािणा नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-4, नतनकन्या ११२२०७ 128768.1752 २४२७६८ पोिरी नसंचाई टंयाङ्की ननमािण 86000 100 
१७ झर्क्रथान नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-4, नतनकन्या १११३०२ 121647.0056 २३५६४७ पाइप,सामरु्हक पोिरी ट्याङ्की+पाइप, नसंचाई+इन्टेक 12000 50 
१८ पषु्पा जनुार नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-4, नतनकन्या ११२०९४ 125888.1664 २३९८८८ पोिरी नसंचाई ट्याङ्की, + पाइप नसंचाई  12000 30 
१९ धापिोला नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-4, नतनकन्या ११२१७० 125068.591 २३९०६९ टंयाङ्की ननमािण ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 26000 70 
२० पाइप तथा टंयाङ्की नसंचाई आ. गोलन्जोर-4, नतनकन्या १११४६२ 134300.8109 २४८३०१ पाइप तथा टंयाङ्की इन्टेक+पाइप नसंचाई 0 150 
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क्र. 
सं. 

साना नसंचाई योजनाको नाम ठेगाना 
अनदुान रकम 

(कक्तन्टन्जेन्सी 
सर्हत) 

सहर्ानगता  

जम्मा 
कूल जम्मा 

रकम 

नसचाईँको प्रकार 

(कूलो,पाईप, 
थोपा आदद) 

नननमित संरचना (ट्याङ्की, मेनसनरी 
वाल, कल्र्टि आदद) 

पानी र्ण्डारण 
क्षमता नल. 

बाहै्र मर्हना 
नसंचाई पगु्ने 
क्षफे (रो.) 

२१ पोिरी तथा टंयाङ्की ननमािण नसंचाई  गोलन्जोर-4, नतनकन्या १११७०६ 122486.5014 २३६४८७ पाइप तथा पोिरी ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 12000 5 
२२ पोिरी तथा टंयाङ्की ननमािण नसंचाई गोलन्जोर-4, नतनकन्या ११२३४२ 123187.3124 २३७१८७ पोिरी तथा टंयाङ्की ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 20000 8 
२३ पोिरी तथा टंयाङ्की ननमािण नसंचाई गोलन्जोर-4, नतनकन्या १११५४३ 127032.039 २४१०३२ ननजी पाइप ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 18000 20 
२४ कल्पना नसिरी नसंचाईपाइप आ. गोलन्जोर-4, नतनकन्या ११४००० 131011.13 २४५०११.१ पाइप नसंचाई इन्टेक+पाइप नसंचाई 0 40 
२५ ढानडिोला जनुार बगैँचा नसंचाई गोलन्जोर-5, क्तचसापानी ११२३४२ 123639.5096 २३७६४० सामरु्हक पोिरी ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 12000 20 
२६ टंयाङ्की नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-5, रतनचरुा ११४००० 130104.721 २४४१०५ टंयाङ्की ननमािण ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 24000 50 
२७ पोिरी ननमािण गोलन्जोर-5, नयाँिकि  ११४००० 132401.70 २४६४०१.७ ननजी पाइप ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 45000 15 
२८ सामरु्हक पोिरी ननमािण गोलन्जोर-5, रतनचरुा ११२८६४ 124641.941 २३८६४२ सामरु्हक पोिरी ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 24000 70 
२९ कोप्ची िोला साना नसंचाई आ. गोलन्जोर-5,िननयािकि  ११४००० 128300.2205 २४२३०० सामरु्हक पोिरी ट्याङ्की + मेनसनरी वाल 10500 9 
३० धारािोला नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-5, नयाँिकि  ११०९६२ 119609.9576 २३३६१० सामरु्हक पाइप ट्याङ्की+पाइप, नसंचाई+इन्टेक 12000 25 
३१ नलस्ने िोल्सी नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-5, रतनचरुा १११५३७ 124570.3856 २३८५७० सामरु्हक पोिरी ट्याङ्की, + पाइप नसंचाई 12000 5 
३२ िर् याङिोला नसंचाई आयोजना गोलन्जोरर-5, फङसे ११०९६२ 119609.9576 २३३६१० सामरु्हक पाइप ट्याङ्की+पाइप, नसंचाई+इन्टेक 12000 10 
३३ पोिरी तथा पाइप नसंचाई आ. गोलन्जोर-5, र्हददिङ्ग ११२६०२ 127966.1416 २४१९६६ पोिरी तथा पाइप ट्याङ्की+पाइप, नसंचाई+इन्टेक 12000 20 
३४ नसकारी डाँडा पोिरी नसंचाई आ. गोलन्जोर-5, र्हददिङ्ग १०९९६३ 119684.35 २३३६८४.३ सामरु्हक पोिरी ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 15000 60 
३५ पाइप नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-5, धरुाडाँडा ११४००० 133379.4456 २४७३७९ पाइप नसंचाई ट्याङ्की+पाइप, नसंचाई+इन्टेक 12000 200 
३६ पोिरी तथा फाइप नसंचाई आ. गोलन्जोर-5,र्वजयछाप ११२५२६ 125852.047 २३९८५२ पोिरी तथा पाइप ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 20000 30 
३७ पक्की पोिरी नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-5, नयाँिकि  ११४००० 128241.8168 २४२२४२ टंयाङ्की ननमािण ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 385000 11 
३८ पोिरी ननमािण तथा पाइप नसंचाई गोलन्जोर-5, नयाँिकि  १११४८५ 126474.816 २४०४७५ पोिरी तथा पाइप ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 36000 18 
३९ मसार डाँडा पोिरी नसंचाई आ. गोलन्जोर-5, र्हददिङ्ग ११४००० 127276.98 २४१२७७.० सामरु्हक पोिरी ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 20000 22 
४० मोिान बारी पोिरी नसंचाई आ. गोलन्जोर-5, र्हददिङ्ग १०९४५८ 117352.90 २३१३५२.९ ननजी पोिरी ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 20000 7 
४१ पाइप नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-5, र्हददिङ्ग ११४००० 128401.63 २४२४०१.६ ननजी पोिरी ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 15000 10 
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क्र. 
सं. 

साना नसंचाई योजनाको नाम ठेगाना 
अनदुान रकम 

(कक्तन्टन्जेन्सी 
सर्हत) 

सहर्ानगता  

जम्मा 
कूल जम्मा 

रकम 

नसचाईँको प्रकार 

(कूलो,पाईप, 
थोपा आदद) 

नननमित संरचना (ट्याङ्की, मेनसनरी 
वाल, कल्र्टि आदद) 

पानी र्ण्डारण 
क्षमता नल. 

बाहै्र मर्हना 
नसंचाई पगु्ने 
क्षफे (रो.) 

४२ पाइप नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-5, रतनचरुा १०८१६९ 116138.0776 २३०१३८ पाइप नसंचाई ट्याङ्की+पाइप, नसंचाई+इन्टेक 12000 100 
४३ मानथल्लो र्वजयछाप नसंचाई आ. गोलन्जोर-5,र्वजयछाप ११३१२२ 128661.5209 २४२६६२ सामरु्हक पाइप इन्टेक + पाइप नसंचाई 0 5 
४४ पोिरी नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-5, नयाँिकि  १११४८५ 126474.816 २४०४७५ सामरु्हक पोिरी नसंचाई ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 36000 13 
४५ देर्वथान देक्ति डाँडाबारी सम्म गोलन्जोर-6,नाकाजोली १०८०३७ 120018.859 २३४०१९ पाइप तथा पोिरी ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 24000 13 
४६ पोिरी नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-6,नाकाजोली ११४००० 127799.0404 २४१७९९ पोिरी नसंचाई ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 20000 15 
४७ पोिरी र पाइप नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-6,नाकाजोली ११४००० 132624.3772 २४६६२४ पाइप तथा पोिरी ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 21000 3 
४८ फस्के नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-2, नबनतजोर ११४००० 127682.1634 २४१६८२ पाईप नसंचाई ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 18000 8 
४९ गैराटोल नसंचाई आयोजना गोलन्जोर-6,नाकाजोली ११४००० 127030.3926 २४१०३० पानी संकलन ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 20000 20 
५० कुलो नसंचाई आयोजना सनुकोशी-7, मझवुा ११२४६२ 128728.7245 242728.7 कुलो नसंचाई कुलो नसंचाई +इन्टेक 0 350 
५१ डाँडाबारी बगैँचा नसंचाई आ. सनुकोशी-7, गैरीगाउँ ११२०८२ 123585.0626 237585.1 पाइप,सामरु्हक पोिरी ट्याङ्की+पाइप, नसंचाई+इन्टेक 12000 30 
५२ मझवुा माझटोल नसंचाई आयोजना सनुकोशी-7, मझवुा १०५८६७ 112097.1598 226097.2 पाइप तथा पोिरी ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 8000 20 
५३ ट्यांकी तथा पाइप सनुकोशी-7, मझवुा ८४९५३ 70269.0598 184269.1 ट्यांकी ननमािण ट्याङ्की +पाइप नसंचाई 8000 13 
५४ कुलो नसंचाई आयोजना क.न.पा.-3,जलकन्या ६९५९२ 38807.598 152807.6 कुलो नसचाई कुलो नसंचाई+मेनसनरी वाल 0 28 
५५ गगलाटे क्तचउरीबोट पाइप नसंचाई क.न.पा.-3,जलकन्या ११०२८८ 125618.3309 239618.3 पाइप नसंचाई इन्टेक+पाइप नसंचाई 0 40 
५६ साना पोिरी तथा थोपा नसंचाई  क.न.पा.-3,जलकन्या ११४००० 131378 245378 सामरु्हक टंयाङ्की प्लार्ष्टक पोिरी 12000 100 

 
जम्मा 

 
६२१२४६३ ६९२७०७९ 13313725 

  
१३४३५०० 2818 

  



 

// 78 // 

अनसूुची ११ : ५० प्रनतशत अनदुानमा साना मेक्तशनरी औजार उपकरण र्वतरण 
कायिक्रम अन्तगित लार्ग्राहीहरुको र्ववरण  
क्र.सं. समूह/सहकारी/ उद्यमीहरुको नाम ठेगाना टोलको नाम औजार, उपकरण,सामग्री स्पके्तशर्फकेसन पररमाण 

1 राजन अगािननक फमि 
गोलन्जोर 
गा.पा.-6 

नाकाजोली 

िश कटर रुि काट्न ेमेक्तशन 1 

नडक्तजटल काटा ँ 60 के.जी. 1 

जसुर मेक्तशन हाते जसुर मेक्तशन 1 

ठेला गाडा ठेला गाडा 1 

जम्मा 4 

2 प्रमे बहादरु ठकुरी गोलन्जोर 4 नतनकन्या नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

जम्मा 1 

3 र्जेुल जनुार अगािननक कृर्ष फमि गोलन्जोर 5 नयाँिकि  नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

जम्मा 1 

4 
बाटोननगाले जनुार उत्पादन कृर्ष 
सहकारी सं.नल. 

क.न.पा-3 बाटोननगाले 

ठेला गाडा ठेला गाडा 6 

जसुर मेक्तशन जसुर मेक्तशन 1 

नडक्तजटल काटा ँ 100 के.जी. 2 

प्लार्ष्टक के्रट प्लार्ष्टक के्रट 20 

जम्मा 29 

5 
जानकी जनुार सनु्तला तथा 
तरकारी फमि 

गोलन्जोर 
गा.पा.-4 

नतनकन्या 
ठेला गाडा ठेला गाडा 1 

नसकेचर काटँछाटँ गने कैची 2 

स्प्र ेटंयाङ्की स्प्र ेटंयाङ्की 1 

जम्मा 4 

6 र्ोजराज गरुुङ 
गोलन्जोर 
गा.पा.-4 

नतनकन्या 
नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

नडक्तजटल काटा ँ 100 के.जी. 1 

ठेला गाडा ठेला गाडा 1 

जम्मा 3 

7 ररता बाख्रा फमि 
गोलन्जोर 
गा.पा.-4 

नतनकन्या 
नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

ठेला गाडा ठेला गाडा 1 

जम्मा 2 

8 हायू एग्रो फमि गोलन्जोर 6 नाकाजोली नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

जम्मा 1 

9 
कोर्पला जनुार उत्पादन कृर्ष 
सहकारी सं. 

गोलन्जोर 
गा.पा.-4 

तल्लो गाउँ नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

जम्मा 1 

10 
बाललहरी जनुार तथा तरकारी 
फमि 

गोलन्जोर 
गा.पा.-4 

नतनकन्या 
ठेला गाडा ठेला गाडा 1 

स्प्र ेटंयाङ्की स्प्र ेटंयाङ्की 1 

जसुर मेक्तशन हाते जसुर मेक्तशन 1 

जम्मा 3 



 

// 79 // 

क्र.सं. समूह/सहकारी/ उद्यमीहरुको नाम ठेगाना टोलको नाम औजार, उपकरण,सामग्री स्पके्तशर्फकेसन पररमाण 

11 
कोर्पला जनुार उत्पादन कृर्ष 
सहकारी सं. 

गोलन्जोर 
गा.पा.-4 

नतनकन्या 
नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

नडक्तजटल काटा ँ 100 के.जी. 1 

जम्मा 2 

12 कोर्पला जनुारउत्पादन कृर्ष सहकारी गोलन्जोर 4 नतनकन्या नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

जम्मा 1 
13 कोर्पला जनुारउत्पादन कृर्ष सहकारी गोलन्जोर 4 नतनकन्या नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

जम्मा 1 

14 
कोर्पला जनुार उत्पादन कृर्ष 
सहकारी सं. 

गोलन्जोर 
गा.पा.-4 

नतनकन्या 
ठेला गाडा ठेला गाडा 1 

नडक्तजटल काटा ँ 50 के.जी. 1 

आरो काटँछाटँ गने कैची 1 

जम्मा 3 

15 आयिन क्तचसापानी बाख्रा फमि 
गोलन्जोर 
गा.पा.-6 

नाकाजोली 
नडक्तजटल काटा ँ 100 के.जी. 1 

प्लार्ष्टक के्रट प्लार्ष्टक के्रट 20 

जम्मा 21 

16 गोर्वन्द बहादरु लङु्गेली 
गोलन्जोर 
गा.पा.-5 

िननयािकि  

नसकेचर काटँछाटँ गने कैची 1 

ठेला गाडा ठेला गाडा 2 

स्प्र ेटंयाङ्की स्प्र ेटंयाङ्की 1 

नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

जम्मा 5 

17 जनुार उत्पादन कृर्ष स. सं. क.न.पा-3 चपौली 
नडक्तजटल काटा ँ 100 के.जी. 5 

ठेला गाडा ठेला गाडा 8 

जम्मा 13 

18 अनर्यान कृर्ष फमि 
गोलन्जोर 
गा.पा.-5 

रतनचरुा 

नमनी र्टलर 5.5 एच. र्प. 1 

फल र्टप्न ेर्र् याङ्ग फल र्टप्न ेनसढी 1 

नडक्तजटल काटा ँ 100 के.जी. 1 

स्प्र ेटंयाङ्की स्प्र ेटंयाङ्की 1 

नसकेचर काटँछाटँ गने कैची 2 

आरो काटँछाटँ गने कैची 2 

जम्मा 8 

19 
आमिन जनुार सनु्तला तथा तरकारी 
फमि 

गोलन्जोर 4 नतनकन्या नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

जम्मा 1 

20 इन्द्र बहादरु पवुिछान ेमगर गोलन्जोर 4 नतनकन्या नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

जम्मा 1 

21 
गौरा टोल जनुार उत्पादक कृर्ष 
फमि 

गोलन्जोर 
गा.पा.-6 

नाकाजोली 
ठेला गाडा ठेला गाडा 1 

नडक्तजटल काटा ँ 100 के.जी. 1 

जम्मा 2 



 

// 80 // 

क्र.सं. समूह/सहकारी/ उद्यमीहरुको नाम ठेगाना टोलको नाम औजार, उपकरण,सामग्री स्पके्तशर्फकेसन पररमाण 

22 नतलक जनुार उत्पादन फमि गोलन्जोर 6 नाकाजोली ठेला गाडा ठेला गाडा 1 

जम्मा 1 

23 प्रगनत जनुार तथा तरकारी फमि 
गोलन्जोर 
गा.पा.-4 

नतनकन्या 
नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

नसकेचर काटँछाटँ गने कैची 1 

जम्मा 2 

24 कणि बहादरु ठाडा मगर 
गोलन्जोर 
गा.पा.-4 

नतनकन्या 
ठेला गाडा ठेला गाडा 1 

नडक्तजटल काटा ँ 50 के.जी. 1 

पावर स्प्र े पावर स्प्र े 1 

जम्मा 3 

25 र्ानरु्ि आले मगर 
गोलन्जोर 
गा.पा.-4 

नतनकन्या 
नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

नसकेचर काटँछाटँ गने कैची 1 

आरो काटँछाटँ गने कैची 1 

जम्मा 3 

26 नलला बहादरु आले  
गोलन्जोर 
गा.पा.-4 

नतनकन्या 

नडक्तजटल काटा ँ 100 के.जी. 1 

ठेला गाडा ठेला गाडा 1 

जसुर मेक्तशन हाते जसुर मेक्तशन 1 

स्प्र ेटयाङ्की स्प्र ेटयाङ्की 1 

जम्मा 4 

27 र्हददिङ्ग जनुार उत्पादन कृर्ष स. 
गोलन्जोर 
गा.पा.-5 

र्हददिङ्ग 

नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 3 

नडक्तजटल काटा ँ 100 के.जी. 1 

ठेला गाडा ठेला गाडा 11 

स्प्र ेटयाङ्की स्प्र ेटयाङ्की 4 

जम्मा 19 

28 ददपक जनुार सनु्तला फमि गोलन्जोर 4 नतनकन्या नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

जम्मा 1 

29 सल्लेरी कृर्ष स.सं.नल. सनुकोशी 7 मझवुा 
नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 3 

ठेला गाडा ठेला गाडा 1 

जम्मा 4 

30 
क्तशवशक्ति पशपुन्छी तथा 
फलफूल उत्पादन फमि 

गोलन्जोर 4 नतनकन्या ठेला गाडा ठेला गाडा 2 

जम्मा 2 

31 
महार्ारत पशपुन्छी तथा 
फलफूल फमि 

गोलन्जोर 
गा.पा.-4 

नतनकन्या 
ठेला गाडा ठेला गाडा 2 

नसकेचर काटँछाटँ गने कैची 1 

जम्मा 3 

32 उन्नती कृर्ष फमि गोलन्जोर 5 नसन्धलुी नडक्तजटल काटा ँ 50 के.जी. 2 

जम्मा 2 
       



 

// 81 // 

क्र.सं. समूह/सहकारी/ उद्यमीहरुको नाम ठेगाना टोलको नाम औजार, उपकरण,सामग्री स्पके्तशर्फकेसन पररमाण 

33 स्वछछ हररयाली जनुार फमि 
गोलन्जोर 
गा.पा.-4 

नतनकन्या 

प्लार्ष्टक के्रट प्लार्ष्टक के्रट 6 

नडक्तजटल काटा ँ 50 के.जी. 1 

आरो काटँछाटँ गने आरो 1 

नसकेचर काटँछाटँ गने कैची 1 

जम्मा 9 

34 राम बहादरु थापा 
गोलन्जोर 
गा.पा.-5 

िननयािकि  
ठेला गाडा ठेला गाडा 1 

नसकेचर काटँछाटँ गने कैची 1 

आरो काटँछाटँ गने कैची 1 

जम्मा 3 

35 
हमालनडही उषा कृर्ष तथा 
पशपुन्छी फमि 

गोलन्जोर 
गा.पा.-2 

र्वक्तत्तजोर 

स्प्र ेटंयाङ्की 16 नल. 1 

प्लार्ष्टक के्रट प्लार्ष्टक के्रट 20 

नडक्तजटल काटा ँ 50 के.जी. 1 

ठेला गाडा ठेला गाडा 1 

जम्मा 23 

36 
नमनुाज्योती फलफूल तथा 
तरकारी उत्पादन फमि 

गोलन्जोर 
गा.पा.-4 

नतनकन्या 

ठेला गाडा ठेला गाडा 1 

नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

स्प्र ेटंयाङ्की 16 नल. 1 

नडक्तजटल काटा ँ 50 के.जी.. 1 

प्लार्ष्टक के्रट प्लार्ष्टक के्रट 10 

जम्मा 14 

37 उपकार जनुार उत्पादन कृर्ष सहकारी गोलन्जोर 4 नतनकन्या नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 5 

जम्मा 5 

38 नसजाली जनुार उत्पादन फमि 
गोलन्जोर 
गा.पा.-4 

नतनकन्या 
आरो काटँछाटँ गने आरो 14 

नसकेचर काटँछाटँ गने कैची 10 

ठेला गाडा ठेला गाडा 1 

जम्मा 25 

39 आधनुनक जनुार कृषक समूह 
गोलन्जोर 
गा.पा.-2 

र्वक्तत्तजोर 
ठेला गाडा ठेला गाडा 2 

स्प्र ेटंयाङ्की स्प्र ेटंयाङ्की 9 

नसकेचर काटँछाटँ गने कैची 9 

जम्मा 20 

40 हमाल्डी बाख्रा पालन फमि 
गोलन्जोर 
गा.पा.-2 

र्वक्तत्तजोर 

ठेला गाडा ठेला गाडा 1 

आरो काटँछाटँ गने कैची 1 

नडक्तजटल काटा ँ 100 के.जी. 1 

नसकेचर काटँछाटँ गने कैची 1 

िाडल िने्न मेक्तशनर िाडल िने्न मेक्तशन 1 

जम्मा 5 

       



 

// 82 // 

क्र.सं. समूह/सहकारी/ उद्यमीहरुको नाम ठेगाना टोलको नाम औजार, उपकरण,सामग्री स्पके्तशर्फकेसन पररमाण 

41 नमनुा जनुार तथा फलफूल फमि 
गोलन्जोर 
गा.पा.-4 

नतनकन्या 
स्प्र ेटंयाङ्की स्प्र ेटंयाङ्की 1 

आरो काटँछाटँ गने कैची 1 

नसकेचर काटँछाटँ गने कैची 1 

जम्मा 3 

42 
र्वश्वज्योनत जनुार उत्पादन कृर्ष 
सहकारी नल. 

गोलन्जोर 
गा.पा.-4 

नतनकन्या 

आरो काटँछाटँ गने कैची 20 

नसकेचर काटँछाटँ गने कैची 20 

पावर स्प्र े पावर स्प्र े 10 

ठेला गाडा ठेला गाडा 12 

जम्मा 62 

43 मोहन बहादरु मगर गोलन्जोर 2 र्वक्तत्तजोर नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

जम्मा 1 

44 थल बहादरु थापा मगर गोलन्जोर 2 र्वक्तत्तजोर नसकेचर काटँछाटँ गने कैची 1 

        नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

जम्मा 1 

45 गनु्ज ब. नसजाली मगर गोलन्जोर 2 र्वक्तत्तजोर नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

जम्मा 1 

46 फत्त बहादरु थापा मगर गोलन्जोर 2 र्वक्तत्तजोर नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

जम्मा 1 

47 गणेश बहादरु थापा मगर गोलन्जोर 2 र्वक्तत्तजोर नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

जम्मा 1 

48 ददपा कुमारी राई क.न.पा-3 जलकन्या 

नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

नसकेचर काटँछाटँ गने कैची 2 

आरो काटँछाटँ गने आरो 2 

झोला फल र्टप्न ेझोला 2 

जम्मा 7 

49 प्रगनतक्तशल एर्ककृत कृषक समूह  गोलन्जोर 1 डडु्र्न्ज्याङ्ग 

नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

स्प्र ेटंयाङ्की स्प्र ेटंयाङ्की 1 

ठेला गाडा ठेला गाडा 15 

जम्मा 17 

50 चन्द्र बहादरु तामाङ्ग गोलन्जोर 4 नतनकन्या नमनी र्टलर 7 एच. र्प. 1 

जम्मा 1 

51 सोम कुमार काकी गोलन्जोर 5 र्वजयछाप 
स्प्र ेटंयाङ्की स्प्र ेटंयाङ्की 1 

ठेला गाडा ठेला गाडा 1 

जम्मा 2 

कुल जम्मा   
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अनसूुची १२ : बहृत ्के्षरगत ननयन्रण कायिक्रममा स्प्रकेतािहरुको र्ववरण 
 

आ.व. २०७६।७७ को जनुारको औसंा कीरा व्यवस्थापनका लानग के्षरगत कीरा ननयन्रण कायिक्रम 
सञ्चालन गनि पररचानलत प्रोर्टनबेट स्प्रकेतािहरुको नामावली 
क्र.सं. स्प्रकेतािको नाम सम्पकि  नं क्लष्टर, क्षरे स्प्र ेगनुि पने बगैचा र्एको स्थान 

१ प्रमे बहादरु िपाङ्गी 9848576735 नतनकन्या रानीिोला, नयाँगाउँ, रै्सीगोठे,  

२ ददल बहादरु तामाङ्ग 9844226035 नतनकन्या िोक्तक्सनाथ, फेदाह, र्वरौटा 
३ यम बहादरु नसजाली 9844200066 नतनकन्या तमौरे, र्कराते, ओख्ले सम्म जोनडएको क्षेर 

४ चिु बहादरु आले 9844296055 नतनकन्या तल्लो आलेगाउँ देक्ति नसम्ले जगाि टोल 
सम्म ५ कृष्ण बहादरु आले 9844362609 नतनकन्या 

६ र्वष्ण ुठकुरी 9869641808 नतनकन्या 

माझकुनर्ण्डे, डाडाँटोल 
७ नगेन्द्र तामाङ्ग 9843994083 नतनकन्या 
८ राम ठकुरी 9844396570 नतनकन्या 
९ ददल बहादरु ठकुरी 9844439435 नतनकन्या 
१० ननर बहादरु ठकुरी 9843512109 नतनकन्या 

मानलङ्गे, मानथल्लो डडेु, तल्लो डडेु 
११ नारायण कुवर 9840917827 नतनकन्या 
१२ दान बहादरु रम्तेल 9840918608 नतनकन्या मानथल्लो आलेगाउँ, र्ैँनसबारी देक्ति 

नसतलपोिरी आसपास १३ मोहन बहादरु पवुिछाने 9840918608 नतनकन्या 
१४ सरु बहादरु ज्ञामी 9619445604 नतनकन्या िोक्तक्लङ्ग, टाडी 
१५ चन्द्र बहादरु थापामगर 9840483636 नतनकन्या मलुडाडाँ, धाप चौर्क, बतासे 

१६ धवुि वराल 9844422382 रतनचरुा 
नयाँिकि  तल्लो र्ाग देक्ति र्हददिङ्ग सम्म 

१७ पणुि बहादरु र्जेुल 9844080127 रतनचरुा 
१८ राजन थापा 9863077078 रतनचरुा क्तचसापानी, थाङ्ग्से 

१९ सम्शेर बहादरु थापा 9880990227 रतनचरुा 
26 र्क.नम क्षेर रतनचरुा जाने बाटो 
मनुन देक्ति रतनचरुा डाडाँ सबै 

२० इन्द्र बहादरु थापा 9614495522 रतनचरुा 
िननयािकि  गाउँ रतनचरुा जाने बाटो 
मानथ र बजार देक्ति 26 सम्म र्व.र्प. 
राजमागिको बररपरर क्षेर 

२१ ओम बहादरु राना ९८१७८०१५८९ रतनचरुा र्वजयछाप, ओिरबोट सम्म 

२२ क्तजत बहादरु मगर 9615322544 नाकाजोली अस्थानी टोल, हस्त ब. टोल 

२३ छर बहादरु मगर 9819649059 नाकाजोली सेर बहादरुको घर देक्ति मानथल्लो र्ाग 

२४ राजन कोइराला ९८४४२०६८४६ नाकाजोली अजुिन कोइरालाको टोल तलै सम्म 

२५ अम्बर बहादरु राना 9614880283 नाकाजोली र्क्ति चौतारो र्कङररङ टोल -1 

२६ कुमार हायू 9844252400 नाकाजोली हायू टोल-1 
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क्र.सं. स्प्रकेतािको नाम सम्पकि  नं क्लष्टर, क्षरे स्प्र ेगनुि पने बगैचा र्एको स्थान 

२७ गोरि बहादरु शे्रष्ठ 9614884057 जलकन्या बाटोननगाले, तारुफेदी 
२८ जदु्ध बहादरु हायू 9863373833 जलकन्या छाँप, नसम्पानी, काकी डाडाँ, देवकोटा गाउँ 

२९ राम बहादरु र्जेुल 9854041763 र्वुनेश्वरी र्दौरे, सान्ने, ग्वाल्टार मानथको क्षेर 

३० सम्शेर बहादरु थापा 9866428595 र्वुनेश्वरी 
ओख्ले, कामीटोल, र्वनतजोरको हमाल 
नडहीको मानथको र्ाग 

३१ प्रनबण मश्रागी ९६१६६८२९७३ तोश्रामिोला  पनतहानी आसपासको क्षेर 

३२ गोपाल थापा ९८४४२५४०२६ र्वनतजोर र्वनतजोर िोला पूविको सबै र्ाग 

   डडुर्न्ज्याङ्ग नसम्ले, कानतिके र अन्य र्ाग 

३३ मरुारी हायू 9844082191 मझवुा  

गैररगाउँ, मझवुा, नागी, डाडँटोल, 
ननगलुी 

३४ रमेश काकी 9841098236 मझवुा 
३५ कृष्ण हरर शे्रष्ठ 9869577318 मझवुा 

 

 






