
 

 

 

 

 

 

 

 

 

बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका कृषि सेवा शाखा 

ताकुकोट, गोरखा । 

 

 

 

 

 

गाउँपालिकाको स्थापना भए पश् चात कृषि शाखािे सपनप न गरेका  

कृषि कार्यक्रमहरुको संक्षिप् त ्रतलतवेनन  

 

 



 

 

बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको संक्षिप् त जानकारी : 
पररचर् तथा संभाव्र् िेत्र : 

बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका नेपािको गण्डकी ्रतनेश अतगयत गोरखा क्षजल्िाको उत्तरर भेगमा पनयछ । बारपाक 
सलुििकोट गाउँपालिकाको स्थापना साषवका बारपाक, श् वाँरा, सौरपानी, ताकुमाझिाकुररबोट, ताकुकोट, पाँचखवुा 
नेउरािी र परङु् गा.षव.स. िाई समाबेस गराई लनमायण गररएको छ । र्स गाउपालिकामा हाि ८ वटा वडा 
कार्म गररएको छ । बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको पूवयमा धाचे र आरुघाट गाउँपालिका,पक्षश् चममा अक्षजरकोट 
र लसरानचोक गाउँपालिका, उत्तरमा चु नबु्री गाउँपालिका र नक्षिणमा लभमसेन गाउँपालिका पनयछन ्। 

   सघीर्ता पलछ गोरखा क्षजल्िामा नर्ाँसंरचना गठन भएका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरुमध्र् राम्रो 
षवकासको संभावना बोकेको गाउँपालिकाको रुपमा बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका रहेको छ । र्स गाउँपालिका 
लभत्र षवलभ न जातजाती तथा धमय मा न ेव्र्क्षतत्तहरुको बसोबास रहेको छ । राषिर् जनगणना २०६८ को 
तथर्ांक अनसुार र्सगाउँपालिकामा सबैभना बषि गरुुङ जालत ९८९५ जना (३८.९७%), नोस्रोमा बराम/ 
बराम ु२६२० (१०.३२%) र तेस्रोमा पहाडी ब्राह् मण २७४४ जालत (९.७६%) रहेका छन । खासगरी र्ो 
िेत्र मध्र् तथा उच्च पहालड भागमा रहेको ऐलतहालसक, पर्यटकीर्,्रताकृलतक स्रोत, कृषि व्र्पार तथा सामाक्षजक 
महत्वका रुपमा रहेको छ । र्स िेत्रका औित पाररवारीक आपननानी कृषि व्र्ावसार्को सबैभना ठुिो षहस्सा 
रहेको छ र स्थालनर् बालसनाको आपननानीको अर् स्रोतको रुपमा व्र्पार र उद्योगका साथ-साथै नोकरी िगार्त 
वैनेक्षशक रोजगारी हनु ्। र्स गाउँपालिकाको कुि िेत्र फि २००.७ वगय षकिोलमटर मध्र् वनजङ्गििे 
११३.५९ वगय षकिोलमटर अथायत ५६.६० ्रतलतशत ओगटेको छ भने खेतीर्ोग्र् जलमनिे ६२.७७ वगय 
षकिोलमटर अथायत ३१.२८ ्रतलतशत िेत्र िाकेको पाईछ अथायत ६२७७.८९६ हेतटर जलमन खेतीर्ोग्र् छ  
। र्सै गरी घाँसे मैनानिे ८.६४ वगय षकिोलनटर अथायत ४.३० ्रतलतशत र झाडी िेत्रिे ५.५७ वगय षकिोलमटर 
अथायत २.७७ ्रतलतशतर् ओगटेको छ । र्स गाउँपालिकाको ्रतमखु खाद्य न तथा अ न वािीमा मकै, कोनो 
,धान,गहुँ तथा नगने वालिको हकमा अिैँक्षच, कषफ,अलमिो जातका वािी,निहन वालिमा कािोमास, बोलड,भटमास 
तथा तेिहन वालिमा तोरी इक्षत्त आदन वािीको सफिरुपमा उत्पानन भएको र उत्पानन हनुे गनयछ । 

  जिवार्कुो षहसाबिे बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका उष्ण तथा समलसतोष्ण हावापानी पाईछ । ्रतनेक्षशर् 
हावपानी पाइतापनी बाहै्र मषहना एकैनासको हावापानी भने पाइनैन । र्स गाउँपालिका लभत्र चैत्र मषहना नेक्षख 
आक्षश् वनको सरुुसपनमा गलमय हनुे गनयछ । आक्षश् वन, कालतयक र फागनु मषहना सपनमा र्हाँको हावापानी समलसतोष्ण 
हुछ भन ेमंलसर, पौि र माघ मषहनामा लनकै जाडो हनु ेगनयछ । जेष्ठको अ्र् नेक्षख आक्षश् वनको सरुुसपनमा 



मनसनुी वार्कुा कारण ्रतशस्त बिाय हनु ेगनयछ । गलमयर्ामा र्हाँको अलधकतम तापक्रम ३४.९ लडलि सेक्षल्सर्स 
सपनमा पगु्छ भने षहँउनमा र्नतम ्तापक्रम ४.८ तथा कषहिे काषहँ ० लडलगयसेक्षल्सर्स सपनमा पगु्नछ । र्हाँ 
कुनै कुनै मषहनामा कुनै कुनै बिय षहमपात पलन हनु ेगनयछ । र्हाँको हावापानी मध्र्म खािोको ्रतार्ा भईरहन े
हुँना र्हाँ ्रतार्ा सबै बािी िगाए पलन राम्रो हुछ । र्द्धपी र्हाँका मालनसहरुिे  परापूवयकािनेक्षख खेती गनै 
आएको वािीनालिको खेलत गरररेहका छन ।  

बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकाको कृषि कार्यक्रमिाई व्र्ावसाषर्षककरण र आधनलुनषककरण गरी कृषिमा आत्म 
लनभयर बनाउने हेतिेु र्स बारपाक सलुिकट गाउँपालिकावाट कृषि सेवा शाखाको स्थापना भएको तथा कृषि 
कार्यक्रम संचािन गनय षवलनर्ोक्षज श:सतय र लन:शतय बजेटको षवलभ न क्षशियक तथा उपक्षशियकमा छुट्याईएको 
कार्यक्रमिाई लमतव्र्ार्ी, ्रतभावकारी, चसु्त, नसु्त र पारनशी रुपमा कार्ायवर्न गरी कृषििाई व्र्वसार्ीषककरण 
गनै र्स गाउँपालिकािाई कृषिमा आत्मलनभर गने हेतिेु र्स शाखाको स्थापना गररर्को हो । 

कृषि शाखािे लनपनन कार्यक्रम गने गनयछ ।  : 

क) कृिकहरुको समस्र्ाको पषहचान गरी त्र्सको सामाधान गने । 

ख) गाउँपालिकाको कृिकहरिाई कृषि व्र्ावसार् संचािन गनय अलभ्रतरेरत गने । 

ग) गाउँपालिकािाई कृषिमा आत्म लनभयर वनाउन अलभ्रतरेरत गनय । 

घ) कृिकहरुिाई व्र्ावसाषर्क मकु्षख वनाउने । 

ङ) षवर्ोक्षजत वजेटिाई चसु्त, नसु्त र पारनशी रपमा कार्ायवर्न गने । 

च) कृषि वाट उत्पादनत वस्तिुाई उपजको आधारमा बजार सपनमा परु् र्ाउनन सहर्ोग गने । 

छ) कृिकहरुिाई कृषि सपनवक्षध तालिम दनई कृषिमा आधलुनषककरन गनयमा टेवा परु् र्ाउन े। 

र्स गाउँपालिकामा कृषि सेवा शाखाको स्वीकृत नरबनी र हाि कार्यरत कमयचारीको  षववरण लनपनन बमोक्षजम 
रहेको छ । 

स्वीकृत नरबनी 

क्र.स. पन तह स्वीकृत नरबनी कैषफर्त 

१ कृषि अलधकृत ६/७ औ ं १  

२ ्रता.स. ५ औ ं २  

३ ना.्रता.स. ४ औ ं १  

 

 

 

 



हाि कार्यरत कमयचारी  

क्र.स.  पन  तह स्वीकृत नरबनी कैषफर्त 

१ कृषि अलधकृत  ६/७ औ ं ररक्त  
२ ्रता.स. षवनोन षवश् वकमाय ५ औ ं कार्यरत गाउँपालिका द्धवारा करार 
३ ना.्रता.स. ्रतमे ्रतकाश आर.सी. ४ औ ं कार्यरत एक गाउँषवकास एक कृषि 

्रताषवलधक करार 
४ ना.्रता.स. आशा चौधरी ४ औ ं कार्यरत एक गाउँषवकास एक कृषि 

्रताषवलधक करार 
५ स्वर्मं सेवक लमिन गरुुङ ४ औ ं कार्यरत मखु्र् मत्री तथा मक्षत्र 

पररिनको कार्ायिर् द्धवारा 
करार 

 

 

नगनेवािी तथा रैथाने वािीको महत्वपूणय र्ोगनान रहेको र्स गाउँपालिका भन ेनपेािमा संघीर्ता हनु ुभना 
पषहिा कृषिमा व्र्वसार्मा फड्को मानय सकेको लथएन तर गाउँपालिका स्थापना पश् चात र्हाँका कृिकहरु कृषि 
व्र्वसार् लतर उमखु भएका छन जसको कारण  र्स पालिकामा १२३ वटा कृिक समहु नताय भएका छन र 
ती समहुहरुिे कुनै न कुनै माध्र्ामवाट ्रतषवलधक तथा अननुानको सहर्ोग लिई कुनै न षकनै व्र्ावसार् लतर 
अगालड विेका छन । 

कृषि िेत्रमा व्र्साषर्कषककरण तथा आधूलनषककरण गरी कृषि िेत्रमा षवकास गरर र्हाँको अथयतत्रमा टेवा 
परु् र्ाउने िष्य र् कृषि सेवा शाखािे लिइएको छ ।  

र्स गाउँपालिकामा खासगरर स्थालनर् तहको लनमायण भए पश् चात र्स कुि गरर १५० वटा सामार् प्िाक्षष् टक 
टनेि  तथा ४० वटा स्थार्ी प्िाक्षष् टक टनिेमा व्र्वासषर्क तरकारी खेती भएको छ जसको कारण कृिकहरु 
व्र्वसार्लतर उमखु भइ तरकारी एवं खाद्य नको आर्त हनुवाट रोषकर्को छ । र्स गाउँपालिकामा ८ वटै 
वडामा कृिक समहु नताय भएका छन । जसको कारण कृषि ्रतषवलधको ्रतसार ्रतसार एवं कृषिमा संचालित 
कार्यक्रम कार्ायवर्नमा सहज हनु गइ कृिकिाई व्र्वसाषर्क बनाउन ठुिो टेवा पगेुको छ । हाि सपनमा र्स 
गाउँपालिकामा नताय भइ संचािन कार्य संचािन ्रतषक्रर्ामा रहेका कृिक समहु तथा सहकारीहरु लनपननानसुार 
रहेका छन ।   

हाि सपनम नताय भइ कार्यसंचािन ्रतषक्रर्ामा रहेका कृिक समहुहरुको षववरण  

क्र.स. कृिक समहुको नाम ठेगाना समहुको अध्र्िको नाम सपनपकय  नपनबर 
१ बारपाक कृषि समहु बा.स.ुगा.पा.१ ओम बहानरु गरुुङ ९८२५१३४१११ 



२ जिनेवी कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.६ सकु बहानरु गरुुङ ९८४६२५२८७४ 
३ ध्रबुतारा कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.४ तिुसी ्रतसान िकाि ९८४१७५६८५५ 
४ साउने चारधारे खनार्ो चौरका 

नमनुा कृिक समहु 
बा.स.ुगा.पा.८  ९८६२४५८३०७ 

५ ठोटनेरी कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.३ केशरी ्रतसान पनेरु ९८६२४५८३०७ 
६ सातषवशे कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.३ साजन राना ९८६०८२६२५६ 
७ पररश्रमी कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.८ हरर ्रतसान िालमछान े ९८४६३४०५८५ 
८ गैरी गाउँ धाचे कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.४ रेशम ्रतसान िकाि ९८०६७७१६५४ 
९ राङरुङखोिा षहउँने तरकारी 

षवकास जनजाती कृकि समह ु
बा.स.ुगा.पा.२ कुमार गरुुङ ९८६१५३०२२८ 

१० तकु्षपनसका सषक्रर् कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.२ परु बहानरु गरुुङ ९८०६७८९९४१ 
११ नबोवदु्ध कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.२ लमग्ना गरुुङ ९८१६६६०३४६ 
१२ पोखरी स्वाविपनबन कृषि समहु बा.स.ुगा.पा.४ गंगा बहानरु लब.क.  
१३ जनजागतृी कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.३ ्रतमोन गरुुङ ९८१०७९५६९३ 
१४ िामगरा सोतीखोिा कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.३ पनाम बहानरु राना ९८४६५६५०५३ 
१५ भािे िुङ्गा कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.६ हरर ्रतसान खड्का ९८२६१५५०७० 
१६ रानीमिु कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.४ भक्त बहानरु थापा  
१७ षहमािी मषहिा कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.४ ितमी भट्ट िेत्री ९८४२००३५४४ 
१८ नब षहमािी तरकारी खेती कृिक 

समहु 
बा.स.ुगा.पा.२ फुि बहानरु गरुुङ ९८१९१५३५४३ 

१९ श्री सरस्वती मषहिा कृिक समह ु बा.स.ुगा.पा.४ लडि कुमारी भट्ट ९८६११८२३१६ 
२० श्री बहउुद्देश्र्ीर् लमश्रीत कृिक 

समहु 
बा.स.ुगा.पा.६ ्रतमे कुमार गरुुङ ९८४१९३८२२६ 

२१ एकीकृत तरकारी तथा फिफूि 
कृिक समहु 

बा.स.ुगा.पा.७ सोषफर्ा गरुुङ ९८४६८६६१७० 

२२ नारेश् वर बहउुद्दशे्र्ीर् पशपुा तथा 
कृषि उत्पानन समहु  

बा.स.ुगा.पा.५ षटका भट्ट ९८१६१३५८५० 

२३ उद्यमक्षशि बाख्रापािन तथा 
तरकारीखेती कृिक समहु 

बा.स.ुगा.पा.५  ९८६६०३११२९ 

२४ जवाँिामखुी वहउुद्दशे्र्ीर् कृिक 
समहु 

बा.स.ुगा.पा.५ लडि बहानरु थापा  

२५ जनशक्ती बाख्रापािन 
तरकारीखेलत कृिक समह ु

बा.स.ुगा.पा.५ दनना नाथ भट्ट ९८२६१९५४८७ 

२६ बरषपपि कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.४ छनिाि कोईरािा ९८४०१८६९४६ 



२७ लमलिजिुी कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.२ बेग बहानरु गरुुङ ९८१६६५४८६३ 
२८ भक्षछन आमा स-ुआहारा कृिक 

समहु 
बा.स.ुगा.पा.६ लडि कुमारी शे्रष्ठ  

२९ नेउरािी वहउुद्देश्र्ी कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.७ षहमिाि गरुुङ ९८४१६३६१२७ 
३० लमलिजिुी कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.४  ९८१६६५४८६३ 
३१ लमिनशीि वहउुद्देश्र् कृिक 

समहु 
बा.स.ुगा.पा.५  ९८०३७४६२८७ 

३२ सषक्रर् कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.७  ९८६९८६६६८३ 
३३ बाहनु पानी टोि कृिक समहु  बा.स.ुगा.पा.६  ९८४७७७५४८५ 
३४ भक्षछन आमा स-ुआहारा कृिक 

समहु घ 
बा.स.ुगा.पा.६ डुिराज पनेरु ९८१६६४१९११ 

३५ मण्डिी कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.८ क्षचत्र बहानरु गरुुङ ९८१४१३३७७६ 
३६ लसमि षवसौनी कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.३  ९८४५३८६५९५ 
३७ छेर्ाड कृषि तथा पशपुािन 

कृिक समहु 
बा.स.ुगा.पा.१ इत बहानरु घिे ९८६०६०३९२२ 

३८ आपँस्वाँरा डुम्रीस्वाँरा कृिक 
समहु 

बा.स.ुगा.पा.५ इर बहानरु गरुुङ ९८६१५५५७६७ 

३९ टुलन खोिा कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.४  ९८०६६५४३६६ 
४० लबकाशलसि कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.४  ९८०८५१६१२७ 
४१ सजृनशीि मषहिा कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.६   
४२ फुिपाती कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.४  ९८४२००३४६६ 
४३ षपपि कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.६ पणुयमान बराम ९८१७१६२३२५ 
४४ नमनुा कृिक समहु  बा.स.ुगा.पा.६ क्षजत बहानरु बराम ९८६९२२४४६१ 
४५ गैरी गाउँमालथल्िो टोि कृिक 

समहु 
बा.स.ुगा.पा.६ रुपलसंह बराम ९८४३५५१४०५ 

४६ ्रतगलतक्षशि वराम कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.६ अलनि बराम ९८४३७४४०१७ 
४७ मसार बराम कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.६ िोक बहानरु बराम ९८१४११९५८० 
४८ भमेू कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.६ जस बहानरु बराम ९८२६१९५५८६ 
४९ बािवुा डाडा वराम समहु बा.स.ुगा.पा.७ जोन कुमार बराम ९८४२७७४९८९ 
५० श्री पौरखी कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.८ बि कुमार बराम ९८६६५९४५९० 
५१ थलिबारी कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.८ नर बहानरु बराम ९८०५८३९०९६ 
५२ फुिबारी कृिक बराम सल्िेरी 

समहु  
बा.स.ुगा.पा.४ शेर बहानरु बराम ९८२४१९६५३२ 

५३ षहमचिुी कृिक बराम समहु बा.स.ुगा.पा.४ सकु बहानरु बराम ९८२६१४२७६५ 



५४ नवजर्ोती बराम समहु बा.स.ुगा.पा.५ बषुद्ध बहानरु बराम ९८१८१८६९७४ 
५५ पररश्रमी बराम कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.८ श्र्ाम बहानर बराम ९८६९८५९८९४ 
५६ लसराथर कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.३ बद्दी राज बराम  
५७ नधेुस्वाँरा वराम/बराम ुकृषि 

समहु 
बा.स.ुगा.पा.३ हररराम बराम ९८२४१२७२६७ 

५८ माझथर तल्िो बराम कृिक 
समहु 

बा.स.ुगा.पा.३ सत्र् नेवी बराम ९८४६०८७०६३ 

५९ माझथर मालथटोि बराम कृिक 
समहु 

बा.स.ुगा.पा.३ रोजीनी बराम ९८४३५८४९५५ 

६० अकिा बराम/वराम ुकृषि समहु  बा.स.ुगा.पा.३ होम बहानरु बराम ु ९८४३७३५३२९ 
६१ बजेनीताि वराम/वराम ुकृषि 

समहु 
बा.स.ुगा.पा.३ सतोि बराम ९८४६७३५३७२ 

६२ अचयिे कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.४ धलनमार्ा पनेरु ९८४२००३४०४ 
६३ पारीगाउँ बराम कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.७ बि बहानरु बराम ु ९८०४१८४३५९ 
६४ डुम्र ेवेशीगाउँ बराम कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.७ ररता बराम ९८०६७२७२१९ 
६५ बािवुा तल्िोगाउँ वराम समहु बा.स.ुगा.पा.७ कृष्ण बहानरु बराम ९८०६७७०७४० 
६६ नेवीस्थान बराम कृषि समहु बा.स.ुगा.पा.५ अलमता बराम ९८२५१९४८६० 
६७ वरषपपि कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.४ शलुसिा िकाि ९८४२००३६३४ 
६८ एषककृत नमनुा तामाङ्ग कृिक 

समहु 
बा.स.ुगा.पा.४ राज कुमार तामाङ ९८०६५६१६८६ 

६९ श्री लब.नी.कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.२ मन बहानरु गरुुङ ९८२६१८१५१६ 
७० श्री सरु्ोनर् कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.८ केशरी ्रतसान पनेरु ९८६२४५८३०७ 
७१ लसरान िाकुररबोट कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.५ ररता थापा ९८१७१७१५५५ 
७२ हररर्ािी कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.७ लनमयिा अलधकारी ९८०५८४९३५३ 
७३ कालिका कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.८ फक्षणर पनेरु ९८६२३८०८४९ 
७४ लछप्टोि भञ्ज्र्ाङ्ग कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.६ बाब ुिाि शे्रष्ठ ९८४६४५८५०९ 
७५ िािीगुरँास कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.४ मन बहानरु गरुुङ ९८१५१५७९३३ 
७६ उधमक्षशि कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.६ स्वर मार्ा गरुुङ ९८२७१७२४५४ 
७७ वाचोक कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.३ पणुय बहानरु गरुुङ ९८४५४८३१३४ 
७८ परोपकार कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.५ पषवता थापा ९८१८६१३६७४ 
७९ िािीगुरँास कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.३ चर मार्ा तामाङ ९८२४१४६३६९ 
८० नेउरािी कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.६ सरग कुमारी गरुुङ ९८२५१०६९२२ 
८१ श्री नर्ाटोि कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.३ लनर मार्ा गरुुङ ९८६६५९६०८८ 



८२ श्री लसराथर लतनकने्न कृिक 
समहु 

बा.स.ुगा.पा.८ क्षजते बराम ९८४१४५७५६४ 

८३ ्रतगलतक्षशि नलित कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.६ क्षशव सनुार ९८१५१३६६८५ 
८४ माईकोट कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.६ शषु्म शे्रष्ठ ९८१६६१२०८६ 
८५ लमलिजलुि कृिक समहु  बा.स.ुगा.पा.५  ९८४९९४८७५६ 
८६ भैरवी कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.३ संगम षव.क. ९८४०९४६४४२ 
८७ वहाकोट कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.६  ९८०४१९१०३२ 
८८ इनेणी कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.३  ९८६६०६१५०३ 
८९ बाघ भैरव कृिक समहु  बा.स.ुगा.पा.४ गीता िकाि ९८४६५१०७६० 
९० िामा गाउँ कृिक समहु  बा.स.ुगा.पा.६  ९८१९१००४०२ 
९१ सषक्रर् कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.४ नरमार्ा गरुुङ ९८०४१३५०५६ 
९२ नपजर्ोती कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.५  ९८२५१२६१०९ 
९३ थानी कृिक समहु  बा.स.ुगा.पा.४  ९८१६१४१६०० 
९४ भािसु्वाँरा कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.६  ९८०६५९५४०९ 
९५ धमायवती कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.६  ९८५६०७१९५२ 
९६ सवि कृिक समहु  बा.स.ुगा.पा.५  ९८१३७४५१९१ 
९७ सर्पत्री कृषि समहु बा.स.ुगा.पा.३  ९८४५५३६९०४ 
९८ पोखरा ्रतगलतक्षशि कृषि तथा 

पशपुछी कृिक समहु 
बा.स.ुगा.पा.४  ९८६१६७९८०३ 

९९ भवानी कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.८ तारा नेवी नेवकोटा ९८४१७२९९७७ 
१०१ लभमसेन डाँडा कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.८ अण ्रतसान बगािे ९८४६८५२९६० 
१०२ अन्नपूणय कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.६ मज ुलधताि ९८१६१४३९६८ 
१०३ बाह्रमिेु कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.३ आश बहानरु गरुुङ ९८६६५९६१४७ 
१०४ ्रतगलतक्षशि कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.२  ९८२६१८१७४६ 
१०५ कुिगाउँ नेवी थान कृिक समहु  बा.स.ुगा.पा.४  ९८२४२६०२१७ 
१०६ लसतागफुा कृषि समहु बा.स.ुगा.पा.३ भक्त बहानरु मगर ९८६९०९२९९७ 
१०७ जराङवेशी कृिक समहु  बा.स.ुगा.पा.८ कुमार नेवकोटा ९८४१९२१४८१ 
१०८ भण्डारी गाउँ बािी उत्पानन 

कृिक समहु 
बा.स.ुगा.पा.४ सकु बहानरु गरुुङ ९८६३१७१९७८ 

१०९ काफिडाँडा कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.३ धपनके गरुुङ ९८४७९५११९५ 
११० नरगाउँ थैिीडाँडा कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.२ मन बहानरु गरुुङ ९८६६४८१०५४ 
१११ क्षखपनपोगाउँ कृिक समहु  बा.स.ुगा.पा.१ चर बहानरु घिे ९८४६७२२०९३ 
११२ षहमािी कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.२ षकस मार्ा घिे ९८१४१०१४९९ 
११३ भोिैटार कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.५ िष्य मण गरुुङ ९८४०४२८७८४ 



११४ डाँडाथोक कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.६ भोज बहानरु आिे ९८१००४८६३१ 
११५ काफिबोटे कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.७ सोषवता भट्ट ९८१३६१६७७७ 
११६ सनुौिो कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.७ र्ाम बहानरु गरुुङ ९८४६६१७१७८ 
११७ रञ्चोक कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.४ सकु्षखराम गरुुङ ९८०६६७५२०९ 
११८ मनासि ुकृिक समहु  बा.स.ुगा.पा.७ इर गरुुङ ९८१०३०८४४१ 
११९ क्षशवशक्षक्त मषहिा कृिक समहु  बा.स.ुगा.पा.४ सषवत्री अंगाइ ९८४२००३३५४ 
२० नेषव नेउरािी कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.७ लबर बहानरु गरुुङ ९८२११६२४७२ 
१२१ ्रतगालतक्षशि तरकारी तथा 

पशपुािक वहउुनेश्र् कृिक 
समहु 

बा.स.ुगा.पा.५ खवुराज भट्ट ९८१९१२३९१५ 

१२२ मिुनेवी कृषि पशपंुिी तथा 
मत्स्र् पािक समहु 

बा.स.ुगा.पा.४ हमुनाथ िकाि ९८४५५३४३८१ 

१२३ जिकर्ा कृषि समहु बा.स.ुगा.पा.४ र्न ुकुमार िकाि  
र्ी मालथ उल्िेक्षखत समहहुरु हाि सपनम कार्यबवर्न छन । 

हाि सपनमा  पालिकाको लबलभ न कार्यक्रमवाट िाभाक्षभत भएका कृिकहरुको नामाविी लनपननानसुार 
रहेको छ । 

क्र.स. कार्यक्रमको नाम कृिक समहु वा फमय कृिकको नाम ठेगाना  िाभक्षभत 
संख्र्ा 

कार्यक्रमको िालग 
षवलनर्ोक्षजत रकम 

                   आ.व २०७४/०७५ साि 
१ साना लसंचाई  घुचोकचार कृिक समहु  वडा न.-४  कुिो ममयत 

रु.६५,०००।- 
२ साना लसंचाई लसमि बेमौसलम कृिक समहु  वडा न.-३  कुिो ममयत 

रु.६५,०००।- 
३ साना लसंचाई थैिी डाँडा तथा नरगाउँ 

उत्थान समाज 
 वडा न.-२  पाईप लसंचाई 

रु.५०,०००।- 
४ साना लसंचाई स्वालभमानी कृिक समहु  वडा न.-४  कुिो ममयत 

रु.५०,०००।- 
५ तरकारी नसयरी  ओमनाथ िालमछाने   वडा न.-८  रु.५,०००।- 
६ तरकारी नसयरी  सत बहानरु बराम  वडा न.-६  रु.५,०००।- 
७ तरकारी नसयरी  सकु बहानरु गरुुङ वडा न.-६  रु.५,०००।- 
८ तरकारी नसयरी  सकु बहानरु बराम वडा न.-६  रु.५,०००।- 
९ तरकारी नसयरी  लबमिा िालमछाने वडा न.-८  रु.५०००।- 
१० तरकारी नसयरी  ्रतमे बहानरु िकाि वडा न.-५  रु.५,०००।- 
                     आ.व.२०७५/०७६ 



 साना लसंचाई खामारेटार कुिो  वडा न.-६  रु.५०,०००।- 
  भाििुङ्गा कृिक सामहु हरर बहानरु थापा वडा न.-६  रु.३००,०००।- 
  बल्ख ुखेत लसंचाई  वडा न.-६  रु.५०,०००।- 
  ग्र्ाजी कुिो  वडा न.-४  रु.५०,०००।- 
  पधेररमिु लसंचाई  वडा न.-४  रु.५०,०००।- 
  मानेतारर कुिो  वडा न.-६  रु.५०,०००।- 
  जराङ्गफाट लसंचाई  वडा न.-८  रु.४०,०००।- 
  राष्य रे् मिु लसंचाई  वडा न.-५  रु.२०,०००।- 
 भकारो सधुार फिपाती कृिक समहु राम बहानरु लब.क. वडा न.-४  रु.१०,०००।- 
   चडुामाणी पाण्डे वडा न.-८  रु.१०,०००।- 
   डपनबर कुमारी शे्रष्ठ वडा न.-६  रु.१०,०००।- 
  धबु्रतारा कृिक समहु षटका शे्रष्ठ वडा न.-४  रु.१०,०००।- 
  षहमािी मषहिा कृिक समहु रजना सापकोटा वडा न.-६  रु.१०,०००।- 
                     आ.व.२०७६/०७७ 
 साना लसंचाई टारी खोिा मालथल्िो 

बाह्रमिेु लसंचाई 
 वडा न.-३  रु.६०,०००।- 

 साना लसंचाई बाह्रमिेु तल्िो महुान बगर 
कुिो ममयत 

 वडा न.-३  रु.६०,०००।- 

 साना लसंचाई रापनचे पईरेखोिा लसंचाई  वडा न.-८  रु.६०,०००।- 
 साना लसंचाई सोलत खोिा कुिो ममयत  वडा न.-८  रु.६५,०००।- 
 साना लसंचाई कैं चिे कुिो ममयत   वडा न.-७  रु.४०,०००।- 
 साना लसंचाई स्तिु खोिा साना लसंचाई  वडा न.-३  रु.५०,०००।- 
 साना लसंचाई  जगत बहानरु भट्ट वडा न.-५  रु.२०,०००।- 
 साना लसंचाई बजेलन साना लसंचाई  वडा न.-४  रु.६०,०००।- 
 साना लसंचाई  राज कुमार थापा  वडा न.-५  रु.२०,०००।- 
 साना लसंचाई रचोक मल्काने कुिो ममयत  वडा न.-४  रु.६५,०००।- 
 साना लसंचाई उत्तरी पश ुतथा कृषि फमय  वडा न.-२  रु.५५,०००।- 
 साना लसंचाई पैश् वाँरा बाह्रखरे साना 

लसंचाई 
 वडा न.-७  रु.५०,०००।- 

 साना लसंचाई िप्सीखोिा साना लसंचाई  वडा न.-७  रु.२५,०००।- 
 साना लसंचाई डाँडापारी कुिो ममयत  वडा न.-७  रु.५०,०००।- 
 साना लसंचाई भसुरेु कुिो ममयत  वडा न.-७  रु.५०,०००।- 
 साना लसंचाई  नेषव ्रतसान पनेरु वडा न.-६  रु.२०,०००।- 
 साना लसंचाई  क्षखि ुगरुुङ वडा न.-७  रु.२०,०००।- 
 साना लसंचाई  षटकाराम थापा वडा न.-५  रु.५०,०००।- 
 साना लसंचाई  बाबरुाम शे्रष्ठ  वडा न.-४  रु.५०,०००।- 
 साना लसंचाई  बदु्दी र्ौपाने वडा न.-३  रु.२५,०००।- 



 साना लसंचाई  सुनर गरुुङ वडा न.-४  रु.१००,०००।- 
 साना लसंचाई  कमि थापा वडा न.-४  रु.२०,०००।- 
 साना लसंचाई  अजुय थापा  वडा न.-५  रु.२०,०००।- 
   सकु बहानरु गरुुङ वडा न.-३  रु.२५,०००।- 
 भकारो सधुार कार्यक्रम   

 भकारो सधुार ताकुकोट कृषि सहकारी लि. खेम नारार्ण शे्रष्ठ वडा न.-६  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार ताकुकोट कृषि सहकारी लि. दनिमार्ा सनुार वडा न.-६  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार ताकुकोट कृषि सहकारी लि. सकु बहानरु गरुुङ वडा न.-६  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार  मनमार्ा सनुार वडा न.-६  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार  लबर बहानरु गरुुङ वडा न.-७  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार  मक्कन लसंङ्ग गरुुङ वडा न.-७  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार  साता कुमारी गरुुङ वडा न.-७  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार  सक्षजत गरुुङ वडा न.-३  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार  ओमनाथ िालमछाने  वडा न.-८  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार  भव ्रतसान नेवकोटा वडा न.-८  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार रालनमिु कृिक समहु दनपक थापा मगर वडा न.-४  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार रालनमिु कृिक समहु डेि बहानरु बराम वडा न.-४  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार अचयिे कृिक समहु  हेम राज पनेरु वडा न.-४  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार  गोररमार्ा बराम ु वडा न.-६  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार  ख्र्ान ुमार्ा शे्रष्ठ वडा न.-६  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार िामगरा कृिक समहु  वडा न.-३  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार   वडा न.-३  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार   वडा न.-३  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार  कमिा नेभकोटा  वडा न.-४  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार  सेलत अछालम  वडा न.-६  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार पररश्रालमक कृिक समहु सकु मार्ा साकीनी वडा न.-८  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार  टेक कुमारी सनुार  वडा न.-६  रु.१०,०००।- 
 भकारो सधुार जवािा बहउुद्देक्षश्र् कृिक 

समहु 
 वडा न.-५  रु.१०,०००।- 

 भकारो सधुार जवािा बहउुद्देक्षश्र् कृिक 
समहु 

 वडा न.-५  रु.१०,०००।- 

 
क्र.सं. कार्यक्रमको नाम ठेगाना              संख्र्ा 

प्िाषिक टनेि थोपा लसंचाई 
 प्िाषिक टनेि तथा थोपा लसंचाई बा.स.ुगा.पा. – २ ३ ३ 
 प्िाषिक टनेि तथा थोपा लसंचाई बा.स.ुगा.पा. – ३ ३ ३ 



 प्िाषिक टनेि तथा थोपा लसंचाई बा.स.ुगा.पा. – ४ ६ ८ 

 प्िाषिक टनेि तथा थोपा लसंचाई बा.स.ुगा.पा. – ५ ३ ३ 
 प्िाषिक टनेि तथा थोपा लसंचाई बा.स.ुगा.पा. – ६ ११ १९ 
 प्िाषिक टनेि तथा थोपा लसंचाई बा.स.ुगा.पा. – ७ १ ७ 
 प्िाषिक टनेि तथा थोपा लसंचाई बा.स.ुगा.पा. – ८ ३ ६ 
    
 हाते ट्रर्ातटर षवतरण  बा.स.ुगा.पा. – १ १ 
 हाते ट्रर्ातटर षवतरण बा.स.ुगा.पा. – २ १ 
 हाते ट्रर्ातटर षवतरण बा.स.ुगा.पा. – ३ २ 
 हाते ट्रर्ातटर षवतरण बा.स.ुगा.पा. – ४ २ 
 हाते ट्रर्ातटर षवतरण बा.स.ुगा.पा. – ५ १ 
 हाते ट्रर्ातटर षवतरण बा.स.ुगा.पा. – ६ २ 
 हाते ट्रर्ातटर षवतरण बा.स.ुगा.पा. – ७ १ 
 हाते ट्रर्ातटर षवतरण बा.स.ुगा.पा. – ८ १ 
    
 कार्यक्रम नाम                             संख्र्ा 
 बिे फिफूिका लबरुवा षवतरण सुतिा कागती केरा कफी अिैंची 
 बिे फिफूिका लबरुवा षवतरण १,०००वटा ३०००वटा ३,०००वटा १०००वटा ४,०००वटा 
       
       
 

 
      

 मौरी खालि घार र मौरी सषहतको घार षवतरण ठेगाना            संख्र्ा 
खालि घार मौरी सषहतको 

घार 
 मौरी खालि घार र मौरी सषहतको घार षवतरण बा.स.ुगा.पा. - १  २ 
 मौरी खालि घार र मौरी सषहतको घार षवतरण बा.स.ुगा.पा. - २  ४ 
 मौरी खालि घार र मौरी सषहतको घार षवतरण बा.स.ुगा.पा. - ३ ५ ७ 
 मौरी खालि घार र मौरी सषहतको घार षवतरण बा.स.ुगा.पा. - ४ ३९ २८ 
 मौरी खालि घार र मौरी सषहतको घार षवतरण बा.स.ुगा.पा. - ७ ४ ४ 
 मौरी खालि घार र मौरी सषहतको घार षवतरण बा.स.ुगा.पा. - ८ २ ३ 
   

     
 

                    आ.व. २०७७/०७८ 
 



 साना लसंचाई  भक्त ्रतसान बगािे वडा न.-८  रु.४०,०००।- 
 साना लसंचाई  सनुीप पनेरु वडा न.-८  रु.२५,०००।- 
 साना लसंचाई  धमय ्रतसान पनेरु वडा न.-८  रु.२०,०००।- 
 साना लसंचाई  खम बहानरु गरुुङ वडा न.-४  रु.५०,०००।- 
 साना लसंचाई  बदु्दी ्रतसान र्ौपाने  वडा न.-४  रु.४०,०००।- 
 साना लसंचाई  बासनेुव नेवकोटा  वडा न.-६  रु.२५,०००।- 
 साना लसंचाई  राज कुमार थापा  वडा न.-५  रु.२०,०००।- 
 साना लसंचाई  कृष्ण बहानरु 

बर्िकोटी 
वडा न.-५  रु.१५,०००।- 

 साना लसंचाई MSक कृषि तथा पशपुछी 
फमय 

नतु राज घिे  वडा न.-२  रु.५०,०००।- 

 साना लसंचाई  डेषवत तामाङ वडा न.-३  रु.५०,०००।- 
 साना लसंचाई सातषवसे कृिक समहु कमन लसङ गरुुङ वडा न.-३  रु.५०,०००।- 
 साना लसंचाई  नि बहानरु गरुुङ वडा न.-३  रु.५०,०००।- 
 साना लसंचाई  ठाकुर ्रतसान भट्ट  वडा न.-५  रु.५०,०००।- 
 साना लसंचाई  पनम ्रतसान अंगाई  वडा न.-४  रु.५०,०००।- 
 साना लसंचाई जर्ािामखुी बहउुद्देश्र् कृिक 

समहु 
लडि कुमार थापा वडा न.-७  रु.५०,०००।- 

 साना लसंचाई  तिु बहानरु भट्ट वडा न.-५  रु.५०,०००।- 
 साना लसंचाई  रेशम थापा वडा न.-५  रु.१००,०००।- 
 भकारो सधुार िामगरा कृिक समहु अपनमर बहानरु आिे 

मगर 
वडा न.-  रु.१५०००।- 

 भकारो सधुार िामगरा सोतीखोिा कृिक 
समहु 

लभम कुमार थापा 
मगर 

वडा न.-  रु.१५०००।- 

 भकारो सधुार बरषपपि कृिक सनहु पारबती लब.क. वडा न.-  रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार षहमािी मषहिा कृिक समहु क्षचलन सुंर्ि    रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार मालथल्िो चनुडाडा मेन ुगरुुङ   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार लसपनब ुकृिक समहु सत बहानरु गरुुङ   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार ताकुकोट कृषि संस्था लि. गोपाि नगरकोटी   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार जनजागलृत मषहिा समहु संलगता शे्रष्ठ   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार ताकुकोट कृषि संस्था लि. नरु मार्ा गरुुङ   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार ताकुकोट कृषि संस्था लि. क्षशव थापा    रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार कुमि टारी भैंसी फमय र्म बहानरु मगर    रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार  कोषपिा भट्ट   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार पररश्रालमक कृिक समहु  चमानलसङ बराम    रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार षहमािी मषहिा कृिक समहु लभम मार्ा सुंर्ि   रु.१५०००।- 



 भकारो सधुार घुचोकटार बेसी कृिक 
समहु 

उमाकात र्ौपाने    रु.१५०००।- 

 भकारो सधुार िामगरा सोतीखोिा कृिक 
समहु 

सकुमार्ा गरुुङ   रु.१५०००।- 

 भकारो सधुार  कािी बहानरु लब.क.   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार िामगरा सोतीखोिा कृिक 

समहु 
कुि बहानरु आिे 
मगर 

  रु.१५०००।- 

 भकारो सधुार  भैरब ्रतसान िकाि    रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार पाँच खवुानेउरािी कृ.स. दननेश शे्रष्ठ    
       
       
    

                         आ.व. २०७८/०८९ 

 साना लसंचाई बारपाक भैसीपािक तथा 
तथा अिैक्षच फमय 

खमरानी घिे   रु.५०,०००।- 

 साना लसंचाई बंग्निु साना लसंचाई शाता बहानरु तामाङ   रु.५०,०००।- 
 साना लसंचाई धारपानी खोिा कुिो ममयत समस्ती सषकय लन   रु.५०,०००।- 
 साना लसंचाई एतिे खोिा साना लसंचाई कमि सारु मगर   रु.५०,०००।- 
 साना लसंचाई मिुनेषव एषककृत कृषि तथा 

पशपंुलछ फमय 
अमर बहानरु गरुुङ   रु.५०,०००।- 

 साना लसंचाई  शंकर ्रतसान गरुुङ   रु.२५,०००।- 
 साना लसंचाई रचोक साना लसंचाई  षवर बहानरु गरुुङ   रु.६०,०००।- 
 साना लसंचाई खारुङ लसंचाई लनमायण श्र्ाम बहानरु गरुुङ   रु.१००,०००।- 
 साना लसंचाई कािीवोट साना लसंचाई भीम कुमार गरुुङ   रु.१००,०००।- 
 साना लसंचाई बनधारा साना लसंचाई लनि बहानरु मगर   रु.५०,०००।- 
 साना लसंचाई  केशब भट्ट    रु.२०,०००।- 
 साना लसंचाई कुमाल्टारी भैंसी फमय र्म बहानरु मगर    रु.२०,०००।- 
 साना लसंचाई  राचर भट्ट   रु.५०,०००।- 
 साना लसंचाई  ्रतमे बहानरु िकाि   रु.२५,०००।- 
 भकारो सधुार कार्यक्रम  

 भकारो सधुार  नगुाय कुमारी गरुुङ    रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार  रीता नेपािी   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार  कृष्ण बहानरु नेपािी   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार  सकु बहानरु साकी   रु.१५०००।- 
   सातमार्ा कामी   रु.१५०००। 
   सलुमत्रा गरुुङ   रु.१५०००। 



  भण्डारी एकीकृत कृषि फमय सकुपाि गरुुङ   रु.१५०००। 
 भकारो सधुार सामषुहक नमनुा कृषि तथा 

पशकु्षछ फमय 
नबराज तामाङ   रु.१५०००।- 

 भकारो सधुार रानीमिु कृिक समहु  क्षखि बहानरु 
थापामगर  

  रु.१५०००।- 

 भकारो सधुार  मान बहानरु गरुुङ   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार  शेर बहानरु बराम    रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार  र्म बहानरु नेपािी   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार  रमेश बर्िकोटी   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार  टोक बहानरु साकी    रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार  सररता खड्का   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार  मनुा खत्री िेत्री थापा   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार  खपुराज पोखरेि    रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार भट्टराई एकीकृत कृषि तथा 

पशपुक्षछ फमय 
जगत बहानरु भट्ट    रु.१५०००।- 

 भकारो सधुार  ्रतमे बहानरु गरुुङ   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार  सेते गरुुङ   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार  सकु बहानरु थापा 

मगर 
  रु.१५०००।- 

 भकारो सधुार  चडुामक्षण पाण्डे   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार  धन बहानरु गरुुङ   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार  ईश्वरी ्रतसान पनेरु   रु.१५०००।- 
 भकारो सधुार  अजुयन ्रतसान िकाि    रु.१५०००। 

 भकारो सधुार   दनपेश गरुुङ   रु.१५०००। 

 भकारो सधुार  डाि कुमारी रपनतेि   रु.१५०००। 

 भकारो सधुार  सकुमान रपनतेि   रु.१५०००। 

 भकारो सधुार बाहनु पानी टोि कृिक 
समहु 

ररता नेपािी   रु.१५०००। 

 भकारो सधुार  लबनोन रोका    रु.१५०००। 

 भकारो सधुार  र्न ुराज पनेरु   रु.१५०००। 

 भकारो सधुार बाहनु पानी टोि कृिक 
समहु 

सपनझना नेपािी   रु.१५०००। 

 भकारो सधुार  िोकमार्ा शे्रष्ठ   रु.१५०००। 

 

र्ी मालथ उल्िेक्षखत कार्यक्रमवाट कृिकहरुिे ्रतत्रे्ि वा अ्रतत्रे्ि रुपमा कार्यक्रममा सहभालग भई अननुान लिई आफ्नो 
व्र्वसार्िाई व्र्वक्षस्थत वनाउने टेवा पगुेको कुरा जानकारी गराउँनछन । 



त्र्स्तै गरर र्स बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका कृषि सेवा शाखाद्धावारा संचालित पकेट कार्यक्रममा कृिकहरुिाई 
सहभालग गराई व्र्वसाषर्क िेत्रफिको संख्र्ा विाई कृषि वािीिाई पकेटको रुपमा लनमायण गरर व्र्वसाषर्क ब नमा 
ठुिो टेवा पगुेको छ जनु संघीर्ता हनु ुअगालड षर् कार्यक्रम र्स पालिकामा संचािनमा लथएनन ्। 

क्र.स. पकेटको नाम ठेगाना िाभक्षवत िते्रफि िाभाक्षवत 
कृिक 
संख्र्ा 

अननुान उपिब्ध रकम उत्पाननको 
अवस्था 

१ मारे तरकारी उत्पानन 
पकेट संचािक सलमलत 

बा.स.ुगा.पा.२ ३०० रोपनी  
हाि २५ टनेिमा 
संचािन 

३५ १,७००,०००।- ५ मे.ट. 
तरकारी 

२ केरा पकेट संचािक 
सलमलत 

बा.स.ुगा.पा.२ १५० रोपनी २० ५५०,०००।- २ मे.ट. 

३ झाक्री श् वाँरा अनवुा 
पकेट संचािक सलमलत 

बा.स.ुगा.पा.२ १५० रोपनी २५ ६००,०००।- ७ मे.ट. 

४ मौरी पकेट संचािक 
सलमलत 

बा.स.ुगा.पा.६,२ ५०० घार ५० ९००,०००।– 
साषवक कृषि ज्ञान केर 
गोरखा द्धारा 

७०० 
के.जी 
 

५ आि ुब्िक संचािक 
सलमलत 

बा.स.ुगा.पा.४ २५० रोपनी ५० ४,०००,०००।– 
 कृषि ज्ञान केरवाट 

१०० 
मे.ट. 
 

६ आि ुजोन कार्यक्रम बा.स.ुगा.पा.३ ९०० रोपनी ८० १,१००,०००।–  
बा.स.ुगा.पा तथा सुतिा 
जोनवाट 

 
३०० 
मे.ट. 

७ बाँसपानी एभोकाडो पकेट 
संचािक सलमलत 

बा.स.ुगा.पा.६ २५० ३० ८००,०००।– 
१६०० षवरुवा रोपेको 

उत्पानन 
हनु बाँकी 

८ 
 

नेउरािी कषफ पकेट 
संचािक सलमलत 

बा.स.ुगा.पा.७ १०० रोपनी २५ ६००,०००।–  ५०० 
षवरुवा 
साषवक कृिक ज्ञान केरवाट 
संचालित  

उत्पानन 
हनु बाँकी 

९ छ्याङ कृिक समहु बा.स.ुगा.पा.२ १५० रोपनी  ६०००००।– 
५०० षवरुवा नाँते ओखर 
रोपन कार्यक्रम  

उत्पानन 
हनु बाँकी 

१० बाँझो जलमन उपर्ोग 
अननुान कार्यक्रम 

८ वटै वडा ८३७ रोपनी 
जलमनमा खाद्य न 
तथा अर् बािी 
िगाएकप 

२५० जना 
कृिक 

१६०४०००, पालिकावाट र 
वाकी ९३००००।– कृषि 
ज्ञान केर गोरखावाट 

१२५५ 
मे.ट. 
एकमषु् ट 
(सपनपूरण 
वािीको) 



 

मालथ उल्िेक्षखत पकेट कार्यक्रमिे र्स िेत्रका कृिकिाई स्वरोजगार दनिाउनको साथै कृषि िेत्रको उत्पान एवं 
उत्पानकत्वमा वदृ्धी भई आर्-आजयन गनय ठुिो टेवा पगुेको छ । 

 

त्र्सै गरी र्स गाउँपालिकामा बाझँो जलमन उपर्ोग अननुान कार्यक्रम संचािन गरेको लथर्ो । जसिे महाभकुपनप पलछ 
बाँझो रहेको जलमनमा कृिकहरुिे खेती गरर ०७९/०७९ को कार्यक्रममा गरर कुि जपनमा ०७७/०७८ मा ६६९ रोपनी 
जग्गामा खेलतभएको जस मध्र् ५०० रोपनी जग्गामा खाद्य न वािी , १०० रोपनीमा नाि तथा तरकारी वािी , ५० 
रोपनीमा फिफूि खेती, ५० रोपनीमा मसिा वािी र वाकँी ६९ रोपनीमा भन ेअर् वािी खेती गरर उत्पानन वषृद्धमा ठुिो 
टेवा पगुकेो छ । जसको फि स्वरुप साषवक खेती भइरहेको जग्गा भना विी खेलत गररइको िते्रफि विी खाद्य न 
उत्पाननमा झण्डैिे ६२.२  मे.ट. तरकारीमा १०० टन र अर् गरी २० मे.ट. उत्पाननमा वषृद्ध भएको छ । त्र्स्तै गरर 
०७८/०७९ को कार्यक्रममा थप १६८ रोपनी बाझँो जलमजनमा खाद्य न वािीमाखेती गरी २५६ मे.ट. उत्पाननमा वषृद्ध 
भएको छ । त्र्सै गरर संक्षघर्ता पलछ र्स बारपाक सलुिकोट गाउँपालिकामा मौरीपािन व्र्वसार्मा सहर्ोग गनै गएकोिे 
र्हाँ वाियक ७०० के.जी मौरीको मह उत्पानन हनुे गनय छ । हाि र्स पालिका भरी ३०० भना विी आधलुनक घारमा 
कृिकहरु मौरी पाल्नै आएका छन ्भन े३ जना कृिक व्र्वसाषर्क रुपमा मौरी पाल्नै आएको र ती कृिकहरुिे वाषियक 
८ िाख बराबरको मह लबषक्र गनै आएको छन । त्र्सै गरर कृिकिाई आधलुनषककरण लतर िैजान र्स शाखािे हाते 
ट्यातटर तथा कोनो चनुेने रेससे अननुानमा षवतरण गरेछ जसको कारण कृिकिाई खनजोत तथा मेक्षशनरीको साहार्तािे 
अर् काम गनय सहज भई व्र्वसार्ािाई अझ व्र्वसाषर्क बनाउन मद्दत पगुेको छ । 

अतत: संघीर्ता (स्थालनर् तहको लनमायण ) पलछ र्स बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका कृषि िेत्रमा खेलतर्ोग्र् जलमन 
साषवक ६२७७.८९६ हेतटर जलमन वाट खेलत र्ोग्र् जलमनिाई विउन ्रतोत्साहन कार्यक्रमिे ४१.८५ 
हेतटर जलमनिाई खेती गरर हाि ६३१९.७४६ जलमनमा खेलत गररएको छ । तसतय र्स पालिकािे कृषि 
िेत्रमा खेतीर्ोग्र् जलमनको िेत्रफि विाउनै कृषि  व्र्वसार्मा अिसर हनैु गईरहेको छ । 

 

 



सांचालित साना लसंचाई लनमायण कार्यक्रम                                  साना लसंचाई कार्यक्रम 

 

 

संचालित भकारो सधुार  कार्यक्रम                      भकारो सधुार 

 

 

 

 

 

 



 
 

संचालित भकारो सधुार तथा साना लसंचाई कार्यक्रम            साना लसंचाई कार्यक्रम 

 

 

षवतररत हाते ट्यातटर                                  संचालित तरकारी खेती  

 

 

 



 
 

संचालित साना लसंचाई                                    संचालित नलतजा ्रतनशयन कार्यक्रम 

 

 
षवतररत हाते ने र्ातटर                                    षवतररत कर् च्र्ाउको षवउ वाट उत्पादनत च्र्ाउ 

 

 

 

 

 



 
 
उत्पादनत च्र्ाउ बजारमा पठाउने तर्ारी                          नसयरी लनमायण  

  

 

पकेट कार्यक्रमवाट उत्पादनत आि ुबजारमा पठाउन तर्ारी       कृिकिाई मौरीगोिा षवभाजन गनय लसकाउनै 

 

 

 

 

 

 



 

नसयरी लनमायण कार्यक्रम                            संचालित एभोकाडो पकेट कार्यक्रम 

   

              

उत्पादनत कर् च्र्ाउ                                    खेती गररएको अिैक्षच 

 

 

 

 

 



  

संचालित तालिम                                    संचालित माटो पररिण कार्यक्रम 
 

 
 

संचालित अिैक्षच पकेट                              कृिकिाई प्िाषिक मक्षल्चङमा तरकारी खेलत गनय लसकाउनै 
 

 

 

 

 



   

सचालित स्थिगत घपुनती तालिम                       संचालित तरकारी पकेट कार्यक्रम 

 
 

संचालित बाँझो जलमन उपर्ोग अननुान कार्यक्रम           संचालित आि ुपकेट कार्यक्रम 

 

 

 

 

 

 

 

 


