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बालषाक  

प्रगलि प्रलिबेदन २०७६/०७७ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कृलष लबकास शाखा 

 

 

 

 

 

 

 

कृलष शाखा प्रमुख  

लदपक प्रसाद न्यौपाने 

 



मुख्या सराांश  
कायाालयको नाम मोहन्याल गाउँपाललका  

ठेगाना खखमडी कैलाली 

शाखा कृलि लबकास शाखा 

आलथाक बिा २०७६/०७७ 

जम्मा बजेट  गा.पा. बाट लबलनयोलजत रु.६००००००/- 
 समु्परक बजेट रु. ३६०००००/- 
 नेपाल सरकार सशता बजेट रु. १००००००/- 

खर्ा बजेट  गा.पा. बाट लबलनयोलजत रु. ४००००००/-  
 समू्परक बजेट रु.  ० 
 नेपाल सरकार सशता बजेट रु. १००००००/- 

बाँकी बजेट  गा.पा. बाट लबलनयोलजत रु. २००००००/-को Bids भएको -फलफुल लबरुवा खररद (आँप ललर् 

केरा अनार सुन्तला कागती )- 
 समू्परक बजेट रु. ३६०००००/-को Bids भएको -फलफुल लबरुवा खररद- (आँप ललर् केरा अनार 

सुन्तला कागती )- 
मुख्या उपलब्धी  कृलिशाखामा दताा समुह ३८ वटा , सहकारी दताा ५ वटा , कृलि फामा १९ वटा र जलर्र समुह १०  

वटा कृलि हाटबजार सलमती १ वटा दताा तथा सँगै १८ वटा समुह नलबकरण भएका छन् ॰   

 अध्यक्ष कृलि अधुलनकरण पररयोजना अन्तगात मोहन्या गाउँपाललकामा जम्मा  १७००० सुन्तला बोट 

,१३००० वटा ललर्ी बोट गरी जम्मा ३०००० बोट प्रते्यक १ देखी ७ न. वडामा लबतरण लगरएको छ ॰ 

 मोहन्याल गाउँपाललकाको ६ न. वडामा सुन्तला पकेट. ३ न.मा मकै र सुन्तला पकेट. ७ न.मा 

सुन्तला पकेट . २ न.मा मकै र सुन्तला पकेट गरी जम्मा ६ वटा कृलि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा 

प्रधानमन्त्री कृलि आधुलनकरण पररयेजना अन्तगात बाली पकेट स्थापना भएका छन् ॰ 

 कृलि लबकास लनदेशनालय लदपायल डोटीको सहयोगमा ललक्षत बगा एकल मलहला कायाक्रम 

अन्तगात ३ जना मलहला प्रलत मलहला ४ मौरीघार सलहत जम्मा १२ घार साथै १ जनाले तरकारी खेती 

र १ जनाले कागती खेती अनुदान स्वरुप सहयोग भएको छ ॰ 

 कृलि ज्ञान केन्द्रको ५० प्रलतशत अनुदानमा मेहन्याल गा.पा.को ६ र ७ मा न. वडाका लबलभन्न कृिक 

समुहलाई १०.५ कु्यन्टल सुख्खा ३ धानको लबउ लबतरण गररएको छ ॰ 

 कृलि लबकास लनदेशनालय लदपायल डोटीको सहयोगमा ब्यावसायीक साना नमुना कृलि फमा तथा 

प्राङ्गररक खेती तथा भाकारो सुधार  अनुदान कायाक्रम मोहन्याल ७ कशेनीमा १ समुहलाई सहयोग 

भएको छ ॰ 

 कृलि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा प्याज खेती सम्बन्धी आई. लप. एम. कृिक पाठशाला मोहन्याल ३ 

फलेलबसौनाको सुन्दरपुर कृिक समुहमा सहयोग भएको छ ॰ 

 कृलि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा ब्यावसालयक आलु खेती प्रबाधन कायाक्रम मोहन्याल २ र ७ मा 

कृिक समुहमा सहयोग भएको छ ॰ 

 कृलि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा सुन्तला ह्यस रोग ब्यावस्थापन स्थलगत घुम्ती लशलबर मोहन्याल 

गा.पा. को १ र ७ मा कृिक समुहमा सँर्ालन भएको छ ॰ 

 नेपाल सरकारको सशता कायाक्रम अन्तगात  मोहन्याल गा.पा. मा भकारो सुधार कायाक्रम १ देखी 

७ न. वडामा २१ वटा गोठ सुधार गरी मलको लालग भकारो लनमााण गरेका छन् ॰ र साना लसँर्ाई 

कायाक्रम अन्तगात २ वटा प्लाखिक पोखरी लनमााण तथा २ वटा सँर्ाईका लालग पाईप खररदमा 

सहयोग १ वटा लसँर्ाई कुलोको पोखरी ममात गररएको छ ॰ 

 नेपाल सरकारको सशता कायाक्रम अन्तगात  मोहन्याल गा.पा. मा माटो पररक्षण कायाक्रमका लालग  

१ देखी ७ न. वडामा प्रलत वडा ५० का दरले जम्मा ३५० वटा नमुना सँकलन गरर माटे जाँर्का 

लालग सुन्दरपुर कञ्चनपुर माटो पररक्षाण प्रयोग शालामा पठाईएको छ ॰ 

ररपोटा तयार गने  

 



कामाचारी लबवरण 

क्र.स. कमाचारीको नाम पद कायाके्षत्र सम्पका  नां. कैलियि 

१ लदपक प्रसाद न्यौपाने ना.प्रा.स. 

शाखा 

प्रमुख 

गा.पा. कृलि शाखा ९८६२७९८३०७ एक गा.लब.स. एक प्रालबलधक 

२ सरोज कुमार र्ौधरी ना.प्रा.स.  गा.पा. कृलि शाखा ९७४९१६१९६७ एक गा.लब.स. एक प्रालबलधक 

३ डम्मर सलामी मगर ना.प्रा.स.  १ नं. वडा कायाालय ९८११६७८१९१ अध्यक्ष कृलि आधुलनकरण 

पररयोजना प्रालबलधक 

४ र्न्द्रा शाही ना.प्रा.स.  २ नं. वडा कायाालय ९८४२२३३४४९ एक गा.लब.स. एक प्रालबलधक 

५ लनमााला पन्त ना.प्रा.स.  ३ नं. वडा कायाालय ९८६८५७१३९४ अध्यक्ष कृलिआधुलनकरण 

पररयोजना प्रालबलधक 

६ लहक्मत राना मगर ना.प्रा.स.  ४ नं. वडा कायाालय ९८६६३४१७१० अध्यक्ष कृलिआधुलनकरण 

पररयोजना प्रालबलधक 

७ पम्फा बुढामगर ना.प्रा.स.  ५ नं. वडा कायाालय ९८६९५६६१०३ एक गा.लब.स. एक प्रालबलधक 

८ लमन प्रसाद भण्डारी ना.प्रा.स.  ६ नं. वडा कायाालय ९८६१६६०१५३ अध्यक्ष कृलिआधुलनकरण 

पररयोजना प्रालबलधक 

९ आशा शाही ना.प्रा.स.  ७ नं. वडा कायाालय ९८६९५६७७२७ अध्यक्ष कृलिआधुलनकरण 

पररयोजना प्रालबलधक 

 

 

हाि सम्म गररएका लक्रयाकिाप िथा उपिब्धीहरु 
१) समुह/ सहकारी/ कृलष िामा दिाा िथा नलबकरण 

 हाल सम्म मोहन्याल 

गाउँपाललकाको कृलि लबकास 

शाखामा जम्मा ३८ वटा कृिक 

समुह दताा भएका छन् ॰ यी दताा 

समुह मधे्य १८ वटा समुह 

नलबकरण भएका छन् ॰ यसै गरी 

मोहन्याल गाउँपाललका अन्तगात ५ 

वटा सहकारी र १९ वटा कृलि 

फामा तथा १० वटा जलर्र समुह 

दताा भई कायारत रहेका छन् ॰ 

हाल सम्म मोहन्याल गाउँपाललकाको कृलि लबकास शाखामा जम्मा ३८ वटा कृिक समुह दताा भएका छन्  

 

२) अध्यक्ष कृलष आधुलनकरण पररयोजना अन्तगाि िििुि बोलिबरुवा लबिरण 

 मोहन्याल गाउँपाललकाको 

कृलि लबकास शाखा अन्तगात कृलि 

लबकास तथा पशु सेवाका लालग 

मोहन्याल गाउँपाललकाको 

कायाापाललकाबाट पाररत भएको 

पन्चबालिाय योजना तयार भएको छ ॰ 

जस अन्तगात कृलि लबकासका लागी 

“एक घर एक ब्यावसाय ” लसजाना गना प्रते्यक वडाका घरधुरी सबे गरी प्रते्यक एक घरमा ८० वटा फलफुलका बेनाा 

लनशुल्क रुपमा पाँर् बिा लभत्रमा पुयााउने लक्ष्यले यस कायाक्रम सँर्ालन गररएको हो ॰  



क)  मोहन्याि गाउँपालिका १ नां. वडा कायाािय 

        मोहन्याल गाउँपाललका १ न. वडा कायाालय खस्थत  र्ायभावर र बसुन्धाराटोल मा १३०  घुरधुरीलाई   लललर् जम्मा 

५२०० बोट लबतरण गररएको छ ॰  

यस  लबतरण कायााक्रम 

गाउँपाललका १ न. वडा अध्यक्ष श्री 

नलबन पुनमगर र वडा सदस्य श्री 

तारा शामााको अलतलथमा र  १ नं. 

वडा  कायाालयका वडा सलर्वको 

प्रलतलनलधत्वमा लबतरण काया क्रम  

सन्चालन गररएको लथयो  ॰  १ नं. 

वडाका कृलि प्रालबलधक श्री डम्मर 

सलामीद्धारा संर्ाललत सो 

कायाक्रममा उक्त वडाका अध्यक्ष 

श्री नलबन पुनमगर अलतथीमा कृलि आधुलनकरण पररयोजनाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको हो ॰ यसैगरी वडा 

सलर्व बाट शुभकमना मन्तब्य तथा कृलि शाखा प्रमुख लदपक प्रसाद न्यौपानेबाट लगाउने तररका का बारेमा 

जानकारी तथा बोट लबरुवाका नसारी ब्यावस्थापनका बारेमा जाकारी लदई कायाक्रम समापन गररएको लथयो ॰ 

 

ख)  मोहन्याि गाउँपालिका २ नां. वडा कायाािय 

 मोहन्याल गाउँपाललका २ न. वडा कायाालय खस्थत  लर्रकटे्ट ,बजाडी, जुकेपानी, पले्लगडा, राताखाती, काप्रा, 

धारापानी, कुन्टापानी, गानीगाउँ, सगौडा, पण्डौन,  जाईजेगडा, नाराङे्गमा १८९ घुरधुरीलाई प्रलत घरधूरीलाई ३०/३० 

वटा सुन्तलाको बोट गरी जम्मा ५७०० 

बोट लबतरण लगरएको छ ॰ यस  

लबतरण कायााक्रम गाउँपाललका २ न. 

वडा अध्यक्ष देबी दत्त उपाध्यायको 

सभापलत तथा मोहन्याल गाउँपाललका 

उपाध्यक्ष पुजा देबी घतीमगरको प्रमुख 

अलतलथमा र  २ नं. वडा  कायाालयका 

वडा सलर्व लगायत का प्रलतलनलधत्वमा 

लबतरण कायाा क्रम  सन्चालन गररएको 

लथयो ॰  २ नं. वडाका कृलि प्रालबलधक 

श्री र्न्द्रा शाहीद्धारा संर्ाललत सो 

कायाक्रममा उक्त वडाका अध्यक्ष श्री 

देबीदत्त उपाध्यायबाट अध्यक्ष कृलि आधुलनकरण पररयोजनाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको हो ॰ यसैगरी 

गाउँपाललका उपाध्यक्ष र वडा सलर्व बाट शुभकमना मन्तब्य तथा कृलि प्रालबलधक सरोज कुमार र्ौधरीबाट लगाउने 

तररका का बारेमा जानकारी तथा बोट लबरुवाका नसारी ब्यावस्थापनका बारेमा जाकारी लदई कायाक्रम समापन 

गररएको लथयो ॰ 

 

 



ग)  मोहन्याि गाउँपालिका ३ नां. वडा कायाािय  

मोहन्याल गाउँपाललका ३ न. वडा कायाालय खस्थत सले्लरी , गडगाउँ , कोईराली हात्तीखाल कायजु सुगरखाल   

गोगनपानी खेतु का जम्मा ८६ 

घुरधुरीलाई सुन्तला ९३ घरधुरी 

ललर्ी गरी जम्मा १७९ घरधुरीलाई 

सुन्तलाको ३३३९ वोट लललर्को 

२६८० गरी जम्मा ६०१९ वटा बोट 

लबतरण गररएको छ ॰  सो 

कायाक्रममा ३ नं. वडा अध्यक्ष 

नन्दराम लगरीको वडा सदस्य 

लनमााला लब.क. नन्दाराम सहकारी 

ईन्द्र भुलको उपखस्थतीमा फलफुलको बेनाा लबतरण गररएको लथयो ॰ सो कायाक्रम ३ नं. वडाकी कृलि प्रालबलधक श्री 

लनमााला पन्त द्धारा संर्ालन गररएको लथयो ॰ उक्त कायाक्रममा वडा अध्यक्ष श्री नन्दराम लगरीबाट अध्यक्ष कृलि 

आधुलनकरण पररयेजनाका बारेमा जानकारी गराईएको लथयो ॰ भने फलफुल लगाउने तररका नसारी ब्यावस्थापनका 

बारेमा कृलि प्रालबलधक श्री लनमााला पन्त द्धारा गराई सो कायाक्रम समापन गररएको लथयो ॰ 

 

घ)  मोहन्याि गाउँपालिका ४ नां. वडा कायाािय  

 मोहन्याल गाउँपाललका ४ न. वडा कायाालय खस्थत रहेका जम्मा ९२ घरधुरीलाई  खोपु स्थालनय जातको लबजु 

लबरुवा  प्रलत  ब्याखक्त 

४०/४० बोटका दरले जम्म 

३८०० बोट लबतरण 

गररएको छ ॰ जस 

कायाक्रम ४ न. वडाका 

वडा अध्यक्ष र सलर्वको 

अलथलतमा बोटलबरुवा 

लबतरण गररएको लथयो ॰ 

उक्त कायााक्रममा वडा 

अध्यक्ष श्री टेक बहादुर 

बोगटीबाट अध्यक्ष कृलि 

आधुलनकरण पररयोजनाका बारेमा जानकारी तथा कृलि प्रालबलधक सरोज कुमार र्ौधरीबाट लगाउने तररका का 

बारेमा जानकारी तथा बोट लबरुवाका नसारी ब्यावस्थापनका बारेमा जाकारी लदई ४ नं. वडाका सलर्वका शुभकामना 

मन्तब्य सलहत  यस कायाक्रम सम्पन्न गररयो ॰ 

 

 

 

 

 



 

ङ)  मोहन्याि गाउँपालिका ५ नां. वडा कायाािय  

 मोहन्याल गाउँपाललका ५ खस्थत सालघारी र बरार्ौरमा  ६१ जनालाई  जनालाई ४०/४० बोटका दरले  २४००   

ललर्ीको लबरुवा लमलत २०७६/०७/६ देखी ९ गतेसम्म लबतरण गररयो ॰ त्यसपलछ लमलत २०७६/८/१३-१४ गते  र तले्ल 

र मलथल्लो धमकोटका ६० जना लाई ३३ बोटका दरले  ३२०० बोट सुन्तला गरी जम्मा १२१ जनालाई जम्मा ५६  ०० 

बोट लबतरण  ५ न. वडाका वडा अध्यक्ष श्री छलबलाल हौजाली मगरकोको अलथलतमा बोटलबरुवा लबतरण गररयो ॰ यस 

कायाक्रम ५ नं. वडाका कृलि प्रालबलधक पप्फा बुढामगर द्धारा संलर्लत कायाक्रममा ५ न. वडाका वडा अध्यक्ष श्री 

छलबलाल हौजाली मगरको को आधुलनकरण पररयोजनाका बारेमा जानकारी तथा कृलि प्रालबलधक सरोज कुमार 

र्ौधरीबाट लगाउने तररका का बारेमा जानकारी तथा बोट लबरुवाका नसारी ब्यावस्थापनका बारेमा जाकारी लदई कृलि 

प्रालबलधक लदपक न्यौपानेको मन्तब्य सलहत  यस कायाक्रम सम्पन्न गररयो ॰ 

  

च)  मोहन्याि गाउँपालिका ६ नां. वडा कायाािय 

 मोहन्याल गाउँपाललका ६ न. वडा कायाालय खस्थत  सोल्टा ,बगरेवा,तल्लो सोल्टा , रुईलनकोट , पूबा सोल्टा , 

सूयादय टोल, लगठाले खोला, भोटेकोट, सुनपाले, पले्लगाडा, मगर 

टोल, अलजङ्गरेमा २००  घुरधुरीलाई   लललर्  जम्मा २८००  बोट 

लबतरण गररएको छ ॰  र  सुगरखाल , लटउले , बादेगाउजा , 

अमलार्ौर, 

सेतीखोर, 

काफलमेलो, 

रै्तेपानी, 

नारासोती मा 

१५० घुरधुरीलाई   लललर्  जम्मा ३४००  बोट लबतरण गररएको छ ॰  

यस  लबतरण कायााक्रम गाउँपाललका ६ न. वडा अध्यक्ष श्री 

टीकाराम भण्डारीको सभापलत तथा मोहन्याल गाउँपाललका अध्यक्ष 

श्री नवललसँह रावलको प्रमुख अलतलथमा र  ६ नं. वडा  कायाालयका वडा सलर्व लगायत का प्रलतलनलधत्वमा लबतरण 



कायाक्रम  सन्चालन गररएको लथयो ॰ ६ नं. वडाका कृलि प्रालबलधक श्री लमलन भण्डारीद्धारा संर्ाललत सो कायाक्रममा 

उक्त वडाका अध्यक्ष श्री लटकाराम भण्डारी तथा नवललसँह रावलको अलतथीमा कृलि आधुलनकरण पररयोजनाका 

बारेमा जानकारी गराउनु भएको हो ॰ यसैगरी गाउँपाललका अध्यक्ष र वडा सलर्व बाट शुभकमना मन्तब्य तथा कृलि 

शाखा प्रमुख लदपक प्रसाद न्यौपानेबाट लगाउने तररका का बारेमा जानकारी तथा बोट लबरुवाका नसारी 

ब्यावस्थापनका बारेमा जाकारी लदई कायाक्रम समापन गररएको लथयो ॰ 

 

छ)  मोहन्याि गाउँपालिका ७ नां. वडा कायाािय 

 मोहन्याल गाउँपाललका ७ न. वडा कायाालय खस्थत  ओखडेकोट , कशेनी , पसााथाई , लर्पे्लघाटछाल टोल मा 

२५० घुरधुरीलाई   लललर्  जम्मा 

४३०० बोट लबतरण गररएको छ ॰  

यस  लबतरण कायााक्रम 

गाउँपाललका ७ न. वडा अध्यक्ष 

श्री खरप्रसाद अलधकारी 

अलतलथमा र  ७ नं. वडा  

कायाालयका वडा सलर्वको 

प्रलतलनलधत्वमा लबतरण काया क्रम  

सन्चालन गररएको लथयो  ॰  ७ नं. 

वडाका कृलि प्रालबलधक श्री अशा 

शाहीद्धारा संर्ाललत सो 

कायाक्रममा उक्त वडाका 

अध्यक्ष श्री खर प्रसाद 

अलधकारीको अलतथीमा कृलि 

आधुलनकरण पररयोजनाका बारेमा जानकारी गराउनु भएको हो ॰ यसैगरी वडा सलर्व बाट शुभकमना मन्तब्य तथा 

कृलि शाखा प्रमुख लदपक प्रसाद न्यौपानेबाट लगाउने तररका का बारेमा जानकारी तथा बोट लबरुवाका नसारी 

ब्यावस्थापनका बारेमा जाकारी लदई कायाक्रम समापन गररएको लथयो ॰ 

 

३) अनुदान प्राि पकेि ब्यावसास्थापन (प्रधानमन्त्री कृलष आधुलनकरण पररयोजना) (कृलष ज्ञान केन्द्र) 

 मोहन्याल 

गाउँपाललकाको ६ न. वडामा 

उन्नती कृिक समुह 

सुगरखालमा सुन्तला पकेट. ३ 

न. वडाको सुन्दरपुर कृिक 

समुह फलेलबसौनामा मकै पकेट 

र कोईराली कृिक समुह 

कोईरालीमा सुन्तला पकेट. ७ 

न. वडामा ज्योती नगर कृिक 

समुह राजकाँडामा सुन्तला 

पकेट . २ न. वडामा पण्डोन कृलि सहकारीमा मकै पकेट र उदगम कृिक समुह पण्डौनमा सुन्तला पकेट गरी जम्मा 

६ वटा प्रधानमन्त्री कृलि आधुलनकरण पररयोजना अन्तगात पकेट कायाक्रम कृलि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा स्थापना 

भएका छन् ॰ 



 

४) िलक्षि बगा ( एकि मलहिा) कायाक्रम (कृलष लबकास लनदेशनािय) 

कृलि लबकास लनदेशनालय लदपायल डोटीको 

सहयोगमा ललक्षत बगा एकल मलहला कायाक्रम 

अन्तगात मोहन्याल ६ का ३ जना मलहला श्री दुरा 

कुमारी भाट शान्ती लबष्ट र रङ्गा देबी भण्डारी  लाई प्रलत 

मलहला ४ मौरीघार सलहत जम्मा १२ घार साथै १ जना 

रत्नाकला जैशीलाई तरकारी खेती र १ जना रालधका शाही 

कागती खेती अनुदान स्वरुप सहयोग भएको छ ॰ प्रते्यक 

एकल मलहला कृिक हरुलाई रु. ४७ ,५००/- बराबरको रकम कृलि समाग्री खररद गना अनुदान सहयोग गररएकव 

लथयो ॰ 

 

५) ब्यावसायीक कृलष िामा स्थापना र प्राङ्गररक खेिी िथा भकारो सुधार अनुदान कायाक्रम (कृलष लबकास 

लनदेशनािय) 

कृलि लबकास 

लनदेशनालय लदपायल 

डोटीको सहयोगमा 

ब्यावसायीक साना 

नमुना कृलि फामा 

स्थापना कायाक्रम 

लत्रपुरा कृलि फामा 

मोहन्याल ७ लाई 

सहयोग अनुदान 

भएको छ ॰ साथै 

प्राङ्गररक खेती तथा 

भाकारो सुधार 

अनुदान कायाक्रम मोहन्याल ७ कशेनी लालीगुराँस कृिक समुहलाई सहयोग अनुदान भएको छ ॰ 

 

६) आई. लप. एम. कायाक्रम (कृलष ज्ञान केन्द्र) 

कृलि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा प्याज खेती सम्बन्धी आई. लप. एम. कृिक पाठशाला मोहन्याल ३ फलेलबसौनाको 

सुन्दरपुर कृिक समुहमा सहयोग भएको छ ॰ 
 



७) ब्यावसायीक आिु खेिी प्रबधान कायाक्रम (कृलष ज्ञान केन्द्र) 

कृलि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा ब्यावसालयक आलु खेती प्रबाधन कायाक्रम मोहन्याल २ र ७ मा कृिक समुहमा आलु 

लबउ अनुदान सहयोग भएको छ ॰ 
 

८) सुन्तिा ह्यास रोग ब्यावस्थापन कायाक्रम (कृलष ज्ञान केन्द्र) 

कृलि ज्ञान केन्द्रको सहयोगमा सुन्तला ह्यस रोग ब्यावस्थापन स्थलगत घुम्ती लशलबर मोहन्याल गा.पा. को १ न. वडाको 

र्ायभावर र ७ नं  वडाको राजकाँडाका कृिक समुहमा सँर्ालन भएको लथयो ॰ जसमा कृलि ज्ञान केन्द्रबाट लबिाढी , 

लभटालमन र हाते  औजार र से्प्रयरहरु सहयोग गररएको लथयो ॰ 

 

 



९) धान लबउ अनुदान कायाक्रम(कृलष ज्ञान केन्द्र) 

कृलि ज्ञान केन्द्रको ५० प्रलतशत अनुदानमा मोहन्याल गा.पा.को वडा नं ६ को हररयाली कृिक समुह , जनलहत कृिक 

समुह, पररवतान कृिक समुह र ७ नं वडाका काललका कृिक समुहलाई  जम्मा प्रते्यक समुहलाई २/२ कू्यन्टलका 

दरले १०.५ कु्यन्टल सुख्खा ३ धानको लबउ लबतरण गररएको छ ॰ 

 

१०) भकारो सुधार कायाक्रम (नेपाि सरकार सशिा अनुदान ) 

नेपाल सरकारको सशता कायाक्रम अन्तगात  मोहन्याल गा.पा. मा भकारो सुधार कायाक्रम १ देखी ७ न. वडामा २१ 

वटा गोठ सुधार गरी मलको लालग भकारो लनमााण गरेका छन् ॰  जुन लनम्न प्रकार रहेका छन् ॰ 

क्र.स. आबेदक ठेगाना दिाा 

नां 

क्र.स. छनौि ब्याक्ति कैलियि 

१ लत्रबेणी कृिक समुह मो. ७ बढीगाउँ ९४ १ नामसरा बोहरा  

२ काललका कृिक समुह मो. ७ कुईने ९३ २ कृष्ण ब. लबष्ट  

३ धमा राज सोनी  

४ काली देबी बोहरा  

३ हररयाली बाख्रा फामा मो. ५ कटौजे ८६ ५ पूणा बुढामगर  

४ झरना बाख्रा फामा मो. २ लटखेढुङ्गा ८५ ६ खखम बहादुर के्षत्री  

५ माललका कृलि फामा मो. ५ कटौजे ८० ७ मञ्जु देबी रोकामगर  



८ आम्बी देबी लब.क.  

९ पलबत्रा के्षत्री बाठामगर  

१० मनसरी के्षत्री  

११ र्न्द्रा पुन बाठामगर  

६ पलबत्रा साँउद कृलि फामा मो. ६ सोल्टा ७८ १२ डम्मर लसँह साउँद  

७ कणााली मलहला कृिक समुह मो. ७ बढीगाउँ ८७ १३ ईशारा देबी धामाला  

८ सुन्दरपुर कृिक समुह मो. ३ फलेलबसैना ७९ १४ रतन सहकारी  

१५ गंगा सहकारी  

१६ दीपा बटाला  

१७ कृष्णा देबी साउँद  

१८ अलबसरा देबी सहकारी  

१९ गंगा बहादुर सहकारी  

२० मोती देबी थापामगर  

२१ पलबत्रा देबी बटाला  

 

 

११) साना लसँचाई कायाक्रम (नेपाि सरकार सशिा अनुदान ) 

नेपाल सरकारको सशता कायाक्रम अन्तगात  मोहन्याल गा.पा. मा साना लसँर्ाई कायाक्रम अन्तगात २ वटा प्लाखिक 

पोखरी लनमााण तथा २ वटा सँर्ाईका लालग पाईप खररदमा सहयोग १ वटा लसँर्ाई कुलोको पोखरी ममात गररएको छ 

॰ जुन लनम्न छन् ॰ 

क्र.स. आबेदक ठेगाना दताा नं सम्पका  ब्याखक्त सम्पका  नं 

१ माललका मलहला कृिक समुह मो. ५ कटौजे ८२ मञ्जु देबी रोकामगर ९८६४६३८००१ 

२ काललका कृिक समुह मो. ७ कुईने ९२ धमाराज सोनी ९८६८७७८३७५ 

३ गुराँस कृलि तथा पशुपन्छी फामा मो. ४ खलुबलु ८३ गौरा देबी बोगटी ९८६८७२४६४५ 

४ उन्नती कृिक समुह मो.६ सुगरखाल ७७ खडक र्ौलागाई ९८६५६८८५४७ 

५ शान्ती मलहला कृिक समुह मो. ६ सोल्टा ९० कमला थ्याईट ९८६८८७३०८२ 

 

१३) मािो पररक्षण कायाक्रम (नेपाि सरकार सशिा अनुदान ) 



नेपाल सरकारको सशता कायाक्रम अन्तगात  मोहन्याल गा.पा. मा माटो पररक्षण कायाक्रमका लालग  १ देखी ७ न. 

वडामा कृिक हरुलाई माटो पररक्षणका लालग माटो नमुना संकलन सम्बन्धी अन्तलक्रा या छलफल गरर प्रलत वडा ५० 

का दरले जम्मा ३५० वटा नमुना संकलन गरर माटो जाँर्का लालग सुन्दरपुर कञ्चनपुर माटो पररक्षाण प्रयोगका लालग 

पठाएको छ ॰ 

 

लसकाई 

 कृलि काया लसजनल भएको हँदा समयमा अगावै तयारी ईखिमेट गरर कायान्वयन गररनु पने ॰ 

 मोहन्याल गाउँपाललकामा बिाा समयमा बाटो समस्य भएकोले बिाात भन्दा अगावै कायाक्रम सकाउनु पने ॰ 

 मोहन्याल गाउँपाललकामा लसँर्ाई सुलबधा नभएकोले सुलबधायुक्त ठाउँमा कायाक्रम सँर्ालन गने ॰ अथवा 

थोपा लसँर्ाई , प्लाखिक पोखरी लनमााणको ब्यवस्थामा ध्यान लदई काक्रा म बनाउने ॰ 

 लबलभन्न बाली रोग लकरा ब्यवस्थापनका लालग आकखिक कोि ब्यवस्थापन गने ॰ 

 

 

समस्या िथा चुनौिी 

 कायाालय संर्ालन गना आवश्यक कायाालय संर्ालन समग्रीको ब्यवस्था नभएको ॰ 

 लबलभन्न प्रदेश तथा संघबाट प्राप्त सुर्ना तथा कायाक्रम समयमा जानकारी नपाएकोले कृिकलाई समयमा 

सुलर्त गना गाह्रो भएको ॰ र कायाक्रमको लसजन रु्केको ॰ 

 केखन्द्रय बजेटमा मात्र कृलि शाखा लसलमत भएको ॰ 

 कमार्ारी तथा अगुवा कृिकहरको क्षमता अलभबृलि ताललम नभएको ॰ 

 अध्यक्ष कृलि आधुलनकरण कायाक्रम बाहेक अन्य कृिकमुखी कायाक्रम नभएको ॰ (स्थलगत ताललम, कृिक 

भ्रमण, लबउ लबजन , लबलभन्न शुक्ष्म तत्वहरु लबतरण , कृलि याखन्त्रकरण, रेलडयो कृलि कायाक्रम, माटो पररक्षण, 

बाली प्रदाशान तथा नमुना खेती, कृलि बजारीकरण , साना लसर्ाई कायाक्रम) 

 

 

 

धन्यबाद 


