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बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका
कृषि सेवा शाखा





बारपाक सलुिकोट गाउँपालिका कृषि 
सेवा शाखामा कार्यरत कमयचारीहरु

१) षवनोद षवश्वकमाय ( प्रा.स.)
२) जर्िाि वढुा (प्रा.स.)
३) रोजजना मग्राती (ना.प्रा.स.)
४) प्रमे प्रकाश आर.सी. (ना.प्रा.स.)



र्स आलथयक वियमा सम्पन् न हनेु भलन 
तर् भएका कार्यक्रमहरु(लन:सतय त य् )

कुि बजेटः रु ४१,००,०००



क्र.सं कर्यक्रमहरु इकाई िक्ष्र् बजेट कैष्र्त
१ बाझो जलमनमा खेलत

गने कृिकिाई अनदुान 
कार्यक्रम

रोपनी २०० ५०००

२ च्र्ाउको षवउ षवतरण 
कार्यक्रम

पोका १०० ५००

३ स्थिगत घजुम्त तालिम
(च्र्ाउ ,आि ु,वेसार,)

पटक ३ ४५०००

४ साना लसंचाई कार्यक्रम संख्र्ा २० ८०००
५ भकारो सधुार कार्यक्रम संख्र्ा ३३ ७०००
६ प्राङ्गाररक/कम्पोष्ट मि 

बनाउने सम्बजन्ध २
ददने तालिम

संख्र्ा १ ८००

७ क्रप कषटङ ( कोदो र 
धानमा)

संख्र्ा २ १०००

८ बािी जशषवर कार्यक्रम संख्र्ा १ १०००



क्रमश.....
९ ग.पा. कार्यिर्मा कृिक 

समहु पररचािन आधाररत 
लनर्लमत बैठक

पटक १ १०००

१० कार्यक्रम अनगुमन तथा 
छि्ि

पटक १ १०००

११ भैपरर आउने कार्यक्रम ३०००

१२ गोरु पाल्ने कृिकिाई
अनदुान कार्यक्रम

संख्र्ा २०० ६०००

१३ प्िाषष्टक टनेि षवतरण 
कार्यक्रम

संख्र्ा ६० २०००



आ.व.०७८/०७९
मा सम्पन् न भएका
कार्यक्रमहरु :



१) बाझो जलमनमा खेती गने कृिकिाई अनदुान 
कार्यक्रम 
उदे्दश्य :

 उत्पादन एवं उत्पादकत्व बढाउनु ।

 बर्षौं देखि बांझो रहेको जमिनको 
सदुपयोग गनुु ।

 िेमि योग्य जमिनको क्षत्रफल मवस्तार 
गरी व्यवसामयमककरण िफु उनु्मि 
गराउनु

 रोजगार मदलाउनु । 

 अनुत्पादक जग्गालाई सदुपयोग गरर 
उत्पादन िुलक बनाउनु



कार्यक्रमको प्रगलत
भौलतक प्रगलत

िजित िेत्र्ि : २०० रोपनी

कुि खेलत गररएको िेत्र्िः२५२

प्रगलत प्रलतशत: १२६%

 षवजिर् प्रगलत

कुि षवलनर्ोजजत बजेट : रु 
५,००,००० ।-

 कुि भकु्तालन भएको रकम :
 रु ५,००,०००
 प्रगलत प्रलतशत : १००%



बाझो जलमन खेलतका केषह तजस्बरहरु



बाझो जलमन खेलत पूवय र पश् चात तिुनात्मक तजस्बर



कन्रे् च्याउ विउ वितरण
उद्देश्र्

 षकसानिाई च्र्ाउ खेलत त य्
आकषियत गराउनु

 च्र्ाउको पौषष्टक तथा औिलधजन्र् 
महिवको बारे अवगत गराउनु

 च्र्ाउ खेलतबाट हनुे आलथयक स्िता 
बारे प्रर्ोगात्मक रुपमा अवगत 
गराउनु



कार्यक्रमको प्रगलत षववरण
भौलतक प्रगलत

कुि च्र्ाउको षवतरण िक्ष्र् : 
१००० पोका

कुि षवतररत संख्र्ा : १५००
पोका

प्रगलत प्रलतशत : १५०%

षवजिर् प्रगलत

कुि षवलनर्ोजजत बजेट : रु 
५०,०००।–

कुि खचय भएको रकम : रु 
५०,०००

प्रगलत प्रलतशत : १०० % 



कार्यक्रमको भावि योजना

 अबको २ वियमा च्र्ाउमा 
आत्मालनभयर बनाउँदै च्र्ाउको 
पकेट संचािन गने

 र्सको ५ विय लभत्रमा पकेटिाई 
स्तरउन् नलत गदै ब्िक कार्यक्रम 
संचािन गने



भकारो सुधार काययक्रम
 उद्देश्र्
 षवधमान तररकाको मिखाद 

बनाउन ेतररकािाई पररवतयन 
गरी सधुाररएको तररकािे
मिखाद बनाउन ु

 गाईवस्तकुो थिो सधुार गनुय

 मिखाद खलु्िा रुपमा छोड्दा 
त्र्सको वे्ाईदा अवगत 
गराउनु

 प्राङ्गाररक कृमर्ष िफु उनु्मि 

गराउनु



कार्यक्रमको प्रगतत  वििरण
 भौलतक प्रगलत

 िक्ष्र् : ३३

 िाभग्राषहको संख्र्ा : ३३
 भौलतक प्रगलत : १००%

 षवजिर् प्रगलत

 कुि षवलनर्ोजजत रकम : र 
५,००,०००

 कुि भकु्तालन भएको रकम : रु 
५,००,०००

प्रगलत प्रलतशत : १००%



साना ससिंचाई काययक्रम
उद्दशे्र्
 गररब तथा षवपन् न वगयका कृिकहरुको 

कृषि उत्पादन बढाउनु

 ्ि्ूि , तरकारर तथा उच्च मूल्र्
भएको बालिको उत्पादनबाट गररब 
पररवारको आर् आजयन बढाउनु

 अवजस्थत रहेका लसंचाई प्रणािीिाई 
सामान्र् ममयत सम्भार गनुय

 साना लसंचाई प्रणािी जस्तैः थोपा संचाई, 
जस्प्रङ्किर लसंचाई ईत्र्ादी को षवकास 
गनुय

 सम्भव भएका ित्रहरुमा आकाशे
पानीको संकिन गरर त्र्सिाई 
उपर्ोगमा ल्र्ाउनु



स्थिगत घजुम्त तालिम

1) च्र्ाउ खेलत सम्बजन्ध स्थिगत घजुम्त तालिम



च्र्ाउ खेलत सम्बजन्ध स्थिगत 
घजुम्त तालिम

स्थानः पोखररगैरा
उदे्दश्र्ः
I. च्र्ाउ खेलत प्रषवलध बारे जानाकारी

गराउनु

II. च्र्ाउका षवलभन्न जात र जालतर् 
षवशेिता बारे जानाकारर गराउनु

III. च्र्ाउको रोग षकरा र त्र्सको
समधानको उपार् बारे जानाकारी 
गराउनु



गोरु पाल्ने कृषकलाई अनुदान 
काययक्रम

 यन्त्रिकककरण सिंचालन गनय असम्भि भएको क्षेिमा 
पारम्पाररक कृवष प्रणासललाई प्रोत्साहन गनुय ।

 रासायतनक मलको प्रयोगलाई विस्थावपत गरी गोठे मलको 
प्रयोगमा जोड ददनु । 



प्रगतत वििरण

भौततक प्रगतत

लक्ष्य: २००
कुल लाभान्त्रित सिंख्या: २००

प्रगतत प्रततशत: १००%

विविय प्रगतत

लक्षक्षत बजेट: ६,००,०००
कुल भुक्तातन भएको बजेट:
६,००,०००
प्रगतत प्रततशत: १००%



प्राङ्गाररक/कम्पोष्ट मल बनाउने 
सम्बन्त्रध तासलम

लक्ष्य
 कृषकलाई प्रङ्गाररक खेती प्रतत 

उत्पे्रररत गनय
 कृवष आधुतनकरण बढे सँगै 

रासयनीक मलको अत्यधधक प्रयोग 
भयकाले उक्त रसार्नीक मि को
प्रर्ोग कम गनय

 ददगो भ-ुउपर्ोग गनय साथै माटोको 
उत्पादकत्व बढाउन



प्रगती वििरण

भौततक प्रगती  
 लक्षक्षत कृषक सिंख्या : २५
 प्रगती प्रततशत: १००%

बीविय प्रगती 
 लक्षीत बजेट: ८००००
 भुक्तानी भएको बजेट: ८००००
 प्रगती प्रततशत : १००%



्ौजज षकरा लनर्न्त्रणका िालग षविादद 
षवतरण कार्यक्रम
उद्देश्र् :

 ्ौजज षकराबाट मकै बालिमा हनुे 
िलत कम गनुय

 षकराको प्रकोपिाई लनर्न्त्रण गनुय
 उत्पादनमा ह्रास हनु नददनु
 लबिादद षवतरण गनुय का साथै उक्त 

लबिादी को सरुित साथ प्रर्ोग 
गनय लसकाउन ु



कार्यक्रमको षववरण

 कुि खचय भएको रकम : रु.
 ४०,०००।–

 ( षविादद कृिकको माग र 
िलतको अवस्था हेरी षवतरण 
गररएको)



प्लान्त्ष्टक टनेल वितरण 
काययक्रम

उदे्दश्र्:
 षकसानिाई तरकारी खेलत त य्

उत्प्ररेरत गनय।

 षकसानिाई  बेमौसमी तरकारी
खेलत त य्  प्रोत्साहन गनय।

 षकसानिाई स्वरोजगार सजृना
गनय।



प्रगतत वििरण

भौततक प्रगती  
 लक्षक्षत सिंख्या : ६०
 प्रगती प्रततशत: १००%

बीविय प्रगती 
 लक्षक्षत बजेट: २०००००
 भुक्तानी भएको बजेट: २०००००
 प्रगती प्रततशत : १००%



र्स आ.व.मा सम्पन् न हनु 
भलन तर् भएका 
कार्यक्रमहरु(स:शतय त य् )

कुि बजेटः रु ४५,००,०००



सःशतय त य् का कार्यक्रमहरु(बजेट 
रु हजारमा)    

क्र.म. कार्यक्रमहरु कुि बजेट कैष्र्त
१ कृिक दताय व्र्वस्थापन कार्यक्रम ३००

२ ्ि्ूि दशक षवरुवा रोपण कार्यक्रम ५००

३ रैथाने बािी प्रवर्द्यन कार्यक्रम ( बािी षवकास 
कार्यक्रम )

१३००

४ आ.ब. २०७७/७८ मा स्थापना भएका कृषि 
त य् का साना व्र्वसार्ीक कृषि उत्पादन केन्र  
(पकेट षवकास कर्यक्रम लनरन्तरता )

१२००

४ अिैजचको साना व्र्वसार्ीक कृषि उत्पादन केन्र  
(पकेट ) षवकास कर्यक्रम सञ्चािन 

१२००



फलफूल दशक विरुिा रोपण 
काययक्रम 

उदे्दश्र्:
• कृिकिाई ्ि्ुिका षवरुवा षवतरण 

गरी कृिकिाई ्ि्ुि व्र्वसार्ीक 
बनाउन

• ्ि्ुि को षवरुवा रोपी कृिक िाइ 
्ि्ुि बाट आलथयक िाभ ददन

• कृिकिे ्ि्ुि बगैचा स्थापना गरी 
स्वरोजगार सजृना गनय 



प्रगती वििरण 

भौतीक वििरण
लक्ष्य :
 कागतत :१३०० बनाय 
 सुरतला : ६०० बेनाय
 एभोकाडो : ८०० बेनाय
 तनिुिा : ८०० बनाय

प्रगती प्रततशत : १००%

वििीय वििरण 
 कुल बजेट : ५०००००
 कुल खपत बजेट : ५०००००

प्रगतत प्रततशत : १००% 



रैथाने बासल प्रवर्द्यन कार्यक्रम 

उदे्दश्र् 
 रैथाने बािीहरुको जालतर् सधुार प्रवर्द्यन तथा संरिण गनय 

 रैथाने बालिहरुको उन्नत खेलत प्रषवलध षवस्तार म य् त ्उत्पादन 
र उत्पादकत्व बषृर्द् गनुय

 स्थानीर् रैथाने बालिहरुको घर खेती स्थलिर् (one –farm) र 
प्रस्थालनर्(ex-situ)संरिमा सघाउ परु्ायउनु

 रैथाने बािीहरुको उत्पादन षवषवलधकरण तथा बजारीकरणमा 
सहर्ोग परु्ायई र्ी बािीहरुको व्र्वसाषर्करण मा य् त कृिकको 
आर्स्तरमा सधुार ल्र्ाउन ु।



कार्यक्रमको प्रगलत षववरण

भौलतक प्रगलत
 क्िस्टरको नाम: कोदो क्िस्टर
 क्ल्स्टरको संख्र्ा: २
 १ क्िस्टरको िेत्र्ि:२० हे
 र्स अन्तगयत भएका कार्यहरु
 १५ वटा हाते ट्याक्टर र २०० 

के.जज.  कोदोको लबउ षवतरण

षवजिर् प्रगलत

 कुि षवलनर्ोजजत बजेट: 
रु.१३,००,०००।–

 कुि खचय भएको रकम: 
रु.९,५०,०००

 प्रगलत प्रलतशत: ७३.०७%



हाते ट्रर्ाक्टर षवतरण कार्यक्रमको केषह झिकहरु



पकेट तनररतरता काययक्रम
उद्देश्र्ः
बा.स.ुगा.पा. लभत्रका हरेक वडािाई  
भौगोलिक अनकुुिताको अनरुुपकुनै 
एक वािीमा आत्मालनभयर गराउनु

लनजश् चत बालि खेलत गरर उत्पादन 
एवं उत्पादकत्व वषृर्द् गनुय



कार्यक्रमको प्रगलत षववरण
 भौलतक प्रगलत
 िजित पकेट संख्र्ा : २
 कुि स्थापना भएको पकेट

संख्र्ा : २ (
वडा नं २: तरकारी पकेट
वडा नं ६: एभोकाडो पकेट)

 षवजिर् प्रगलत
 कुि षवलनर्ोजजत बजेट: 

रु.१२,००,०००।–

 कुि भकु्तालन भएको रकम: रु. 
११,००,०००

 प्रगलत प्रलतशत: ९१%



अलैंधच पकेट सिंचालन काययक्रम:

उदे्दश्र्:
 गाउँपालिकािाई अिैंजचमा आत्मलनभयर बनाउने ।

 षवपन्न तथा साना कृिकहरुको आर्स्तरमा बषृर्द् ल्र्ाउने

 कृिकहरुिाई क्रलमक रुपमा व्र्वसाषर्करण त य्  उन्मखु 
बनाउन ु



काययक्रमको वििरण

सिंचाई पूिायधार तनमायण: १ िटा

अलैंधचको िेनाय वितरण: ४०,००००



गाउँपासलकामा सिंचासलत काययक्रमका तन्त्स्बरहरु



भावी िक्ष्र्

अबको ५ वियमा र्स 
गाउँपालिकािाई कृषि उपजको 
थिो बनाई 

र्हाँको उत्पादनिाई नेपािका 
अन्र् बजारसम्मा षवषक्रषवतरण गनय 
िैजान ु

 िडा निं. ६ मा सिंचासलत 
एभोकाडो पकेट क्षेिमा विरुिा 
रोप्ने क्रम



चनुौती तथा अवसरहरु  
चनुौतीहरु  

 भौगलिक षवकटता

सामाजजक पररबेश

समन्वर्को अभाव



काययक्रमका केदह झलकहरु



क्रमश......



क्रमश......



अवसरहरु 
 भौगलिक पषहचान

सामाजजक सदभाव 

 कृिकको उत्सकुता



धन्र्वाद
प्रस्ततुकतायः षवनोद षवश् वकमाय


