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दईु शब्द 

नेपाल कृषिप्रधान देश हो। कृषि क्षेरले िार नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३२ प्रमतशत भाग 
ओगटेको छ। कुल जनसंख्याको ६६ प्रमतशत जनता कृषि पेशािा आस्श्रत छन।् नेपालीहरूको िखु्य पेशा 
नै कृषि हो। कृषिको षवकास मबना नेपालको सािास्जक र आमथिक षवकासको कल्पना सिेत गनि 
सषकदैन। नेपालको भौगोमलक षवषवधताको कारणले गदाि यहााँ षवमभन्न षकमसिको हावापानी पाईन्त्छ। यस 
षकमसिको हावापानीले गदाि यहााँको कृषि उत्पादनिापमन षवषवधता छ। 

काभ्रपेलाञ्चोक स्जल्ला देशको राजधानी काठिाण्डौको मछिेकी स्जल्लाको रुपिा अवस्स्थत छ। यस 
स्जल्लािा षवमभन्न षकमसिका बालीहरुको उत्पादन हनुे गदिछ। यस स्जल्लािा उत्पादन हनुे बालीहरु िध्ये 
आल,ु िौसिी तथा बेिौसिी तरकारी बालीहरू प्रिखु रुपिा रहेका छन।् मत बाहेक यस स्जल्लाको 
हावापानीको षवषवधताले गदाि आाँप, मलस्च र सनु्त्तला सिेत यहााँ लगाउने गररन्त्छ। राजधानी देस्ख नस्जकको 
स्जल्ला भएको कारण उत्पाददत कृषि वस्तहुरुले बजार पाउने र छोटो सियिा कृिकहरुले नगद आजिनगनि 
सक्ने भएकाले यहााँका कृिकहरु आल ुर तरकारी खेमतप्रमत बढी आकषिित भएको पाईन्त्छ। यस स्जल्लाको 
सदरिकुाि धमुलखेल देस्ख १३ षक.मि. िा अवस्स्थत पााँचखाल उपत्यका कृषिकोलामग अमत उविरभमूि 
िामनन्त्छ। यस उपत्यकािा धेरै विि पषहले देस्ख नै बागवानी फाििको स्थापना भई यस फाििले षवमभन्न 
बालीहरुको बीउ र बेनािहरुको श्रोत केन्त्रको रुपिा कायि गदै आएको छ। पमछ यस फाििलाई िसला 
बाली षवकास केन्त्रको रुपिा नािाकरण गरी िसला बालीहरु जस्तैैः अदवुा, बेसार, लसनु, धमनया, िेथी 
जस्ता बालीहरुको श्रोत केन्त्रको रुपिा कायि गने गरी स्जम्िेवारी ददईएकोछ। देशका षवमभन्न भागहरुबाट 
िाग गरे बिोस्जि िसला बालीहरु िखु्य गरी धमनया, लसनु, बेसार, अदवुाका वीउ उपलब्ध गराउने 
गदिछ। यस केन्त्रिा िसलाबालीहरुका जििल्पाज्िहरुको संकलन गने र मतनको संरक्षण तथा सम्वर्द्िन गने 
सिेत काि गदिछ। यस केन्त्रले अनसुन्त्धानबाट प्रिास्णत भैसकेका षवमभन्न प्रषवमधहरुको प्रदशिन गने र 
मतनको कृिकस्तरिा प्रचार/प्रसारगने कायि सिेत गदिछ। आ.व.२०७५/०७६ देस्ख स्जल्लाको िाग 
बिोस्जि िसला बाली सम्बन्त्धी तामलि पमन संचालन गदै आएको छ। यस बाहेक यहााँ आाँप र मलस्चका 
बेनाि उत्पादन गने, िौसि अनसुारका तरकारी बेनािका साथै आल ुर धानको बीउ उत्पादन गने कायि सिेत 
गदिछ। 

फाििको प्रगमत तथा तथ्याङ्कहरु व्यवस्स्थत रुपिा मलषपबर्द् गरी राख्न े उद्दशे्यले हरेक आमथिक वििहरुिा 
फाििबाट संचालन भएका षियाकलाप एवं गमतषवमधहरुको सिग्र स्स्थमत झल्कने साथै उत्पादन खचि र 
राजश्वको अनपुातको यथाथि षववरण देखाउने गरी वाषििक प्रगमत तथा तथ्याङ्क पसु्स्तका फाििले प्रकाशन गदै 
आएको छ। यसै मसलमसलािा यस आ.व.२०७५/०७६ िा पमन यो पसु्स्तका प्रकाशन गनि लामगएको हो। 
यो पसु्स्तका प्रकाशनगनििा सहयोग परु याउन ु हनुे िसला बाली षवकास अमधकृत श्री संजय मधिाल साथै 
डोलराज पाण्डे, प्रा.स. श्री गोपी कुाँ वर र ना.प्रा.स. श्री सिुन तिाङ्ग लगायत सम्पूणि कििचारीहरुलाई 
धन्त्यवाद ददन चाहन्त्छु। अन्त्त्यिा यस पसु्स्तकािा सिावेस गररएका तथ्याङ्क र षववरणहरुिा सधुार एवं 
पररिाजिन गनुिपने पाठकवगिहरुिा िहशसु भए सझुावको सिेत अपेक्षा गदिछु। 

यवुराज पाण्डे 

केन्त्र प्रिखु 
(वररष्ठ िसला बाली षवकास अमधकृत)  
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खण्ड-कैः काभ्रपेलाञ्चोक स्जल्लाको पररचय 

1. स्जल्लाको नािाकरण 

काभ्र े स्जल्लाका  केही  ऐमतहामसक  स्थानहरू  सांगाको  परुानो  नाि  शग गा,  खोपासीलाई  
कुपािसी,  नालालाई  नालङ्क, बनेपालाई  भजुङ,  र  वल्पो  पलाञ्चोकलाई  षपराखचो  भने्न  
गररन्त्थ्यो  ।  षय  स्थानको  नािाकरण  षकरााँत  शब्दबाट भएको  देस्खन्त्छ  ।  यसबाट  के  
पषुष्ट  हनु्त्छ  भने  गोपालवंशीहरूलाई  हटाई  षकरााँतहरूले  नेपालको  शासन  चलाएसाँगै  यी 
के्षरहरूिा पमन षकरााँतहरूको शासन कायि रहेको मथयो । 

नेपाल राष्ट्रको एकीकरणपूवि पमन वतििान काभ्रपेलाञ्चोक स्जल्ला मभर पने बनेपा, पनौती, 
धमुलखेल, खोपासी, नाला, सााँगा, पलाञ्चोक, िण्डन, दाप्चा, नाल्दिु, चौकोट जस्ता लघ ु राज्य 
अथवा गााँउहरुले इमतहासको पानािा आफूलाई सरुस्क्षत गरेकै मथए। यी स्थानहरु धामििक, 
परुातास्त्वक, राजनैमतक, सािास्जक, व्यापाररक अथवा  औद्योमगक िहत्वका दृषष्टले इमतहासिा 
पषढन्त्छन।्  

नेपाल अमधराज्यलाई षव.सं.२०१९ सालिा १४ अञ्चल ७५ स्जल्लािा प्रशासमनक रुपले षवभाजन 
गनुिपूवि यो के्षर पूवि १ नम्बर के्षर अन्त्तगित पदिथ्यो। पूवि १ नं. क्षेरको २८ िौजािध्ये काभ्र ेर 
पलाञ्चोक नािको दईु ठूला िौजा मभर यस स्जल्ला पदिथ्यो र २८ वटा िौजाहरुको सदरिकुाि 
मसन्त्धपुाल्चोकको चौतारािा मथयो। ती िौजा िध्ये वतििान काभ्रपेलाञ्चोक स्जल्ला मभर काभ्र ेर 
पलाञ्चोक गरी दईुवटा िौजाहरु मथए। मतनै िौजाहरुलाई मिलाई काभ्रपेलाञ्चोक स्जल्लाको 
स्थापना षव.सं.२०१९ सालिा गररएको मथयो। काभ्र ेस्जल्लाको नािाकरण पलाञ्चोक भगवतीको 
नािवाट पलाञ्चोक र काभ्र ेगााँउको नािवाट काभ्रपेलाञ्चोक िौजा रहन गएको मथयो र ती स्थान 
ििशैः साठीघर गा.षव.स. र काभ्र ेमनत्य चण्डेश्वरी गा.षव.स. िा पदिछन।् 

२. राजनीमतक अवस्स्थमत 

देशको  प्रशासमनक  मबभाजन  अनसुार  शरुूिा  यस  स्जल्लालाई  ९९  गाषवसहरूिा  
षवभाजन  गररएको  मथयो  भने  मब.सं. २०३७ िागि १७ गते ६८ गाषवसहरू कायि गररएको 
मथयो । पनुैः षव.सं. २०३८ िा यस स्जल्लािा ९७ गाषवसहरू र १  नगरपामलका  कायि  
गररएको  मथयो।   

षव.सं.2062/63 सालको जनआन्त्दोलनबाट देशिा राजनैमतक पररवतिन भएपश्चात ् संषवधान 
सभाको गठन भै सोको िाध्यिबाट मनिािण तथा जारी गररएको नेपालको संषवधान, 2072 
अनसुार नेपाल अमधराज्यको नािाकरण सङ्घीय लोकतास्न्त्रक गणतन्त्र नेपालको रुपिा रहन गयो 
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र सङ्घीय संरचना अन्त्तगित नेपाललाई सातवटा प्रदेशहरुिा षवभाजन गररयो। सङ्घीय स्वरुप 
अनसुार हाल नेपालिा सङ्घीय सरकार, प्रादेस्शक सरकार तथा स्थामनय सरकार गरी तीन तहका 
सरकारहरु प्रशासमनक रुपिा संचालनिा रहेका छन ्र काभ्र ेस्जल्ला प्रदेश नं. 3 अन्त्तगित रहेको 
छ। पमछल्लो  सिय  षव.सं.  २०७३  फाल्गणु  २७  सम्ि  यस  स्जल्लािा  ५ 
नगरपामलकाहरू  र  ७५  गाषवसहरू  रहेका  मथए  । नयााँ  संरचना  अनसुार  षव.सं  
२०७३  फाल्गणु  २७  गते नेपाल  सरकारले  राजपरिा  प्रकास्शत  गरी  यस  स्जल्लालाई  
१३  वटा  नयााँ  स्थानीय  तहिा  षवभाजन  गरेको छ। 

३. भौगोमलक अवस्स्थमत 

नेपालको िानस्चरिा ८५0२४'-८५0४९' पूवी देशान्त्तर तथा २७0२०'-२७0४५' उिरी अक्षांश 
बीच िहाभारत पवित शृ्रङ्खलािा फैमलएर रहेको काभ्रपेलाञ्चोक स्जल्लाको के्षरफल १३९६ वगि 
षक.मि. रहेको छ। यस स्जल्लाको भ-ूभाग सिनु्त्र सतहवाट अग्लो स्थान वेथानचोक नारायण 
डााँडा ३०१८ िी. र होचो स्थान कोखाजोर खोला २८० िी. िा अवस्स्थत छ। स्जल्लाको 
पूवििा रािेछाप र दोलखा, पस्श्चििा काठिाण्डौ, भिपरु र लमलतपरु, उिरिा मसन्त्धपुाल्चोक 
तथा दस्क्षणिा मसन्त्धलुी र िकवानपरु स्जल्ला पदिछन।् पररवमतित राजनैमतक षवभाजनको 
दृषष्टकोणिा यो स्जल्ला 2 वटा संसदीय के्षर, 4 वटा प्रादेस्शक के्षर, 6 वटा नगरपामलका र ७ 
वटा गाउाँपामलकाहरुिा षवभास्जत छ।   

यस स्जल्लाको अमधकांश के्षर िहाभारत शृ्रखलािा पने र मभरालो प्रकृमतको रहेका छन।् यसको 
अलावा केही सिथर िैदानी भागहरु र पहाडका खोंचहरु सिेत रहेका छन।् बनावटको 
षहसाबले यस स्जल्लाको कूल के्षरफल १,४०,४८६ हेक्टर िध्ये ज्यादै मभरालो जिीन कररब 
५२.५% अथाित ७३,७३६ हेक्टर र कि मभरालो जिीन कररब ४१.३% अथाित ् ५७,९९१ 
हेक्टर रहेको छ। कररब ५.१% अथाित ् ७,२९२ हेक्टर िैदान, टार र उपत्यका के्षरले र 
१.१% अथाित ् १,५६५ हेक्टर ग्रावेल ढुङ्गा तथा नदीले ओगटेको छ। सिथर भागहरुिा 
पााँचखाल, िहादेवस्थान, भकुण्डेवेशी, स्शखरअम्वोटे, िंगलटार, खोपासी, तालढुङ्गा, बनेपा, पनौती, 
नाला, शंख.ु कुशादेवी आदद पदिछन।् त्यस्तै गरी कूल भमूि िध्ये कररब ९७.१% क्षेर िध्य-
पहाडी र बााँकी २.९% क्षरे स्शवामलक के्षर अन्त्तगित पदिछन।्  

४. हावापानी 
सिनु्त्र सतहवाट कररव ३१८ िी. देस्ख ३०१८ िी. सम्िको उचाईिा रहेको यस स्जल्लािा 
स्थान अनसुार भौगोमलक षवषवधता पाइन्त्छ। यस स्जल्लाको हावापानीलाई िूख्यतया मनम्नानसुार 
तीन वगििा षवभाजन गनि सषकन्त्छैः-  

४.१ ठण्डा स्शतोष्ण जलवाय ुके्षर (Cool Temperate Zone):  
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सिनु्त्र सतहवाट कररब २००० िीटर र सो भन्त्दा िामथको क्षेरिा प्रायैःजसो ठण्डा स्शतोष्ण 
हावापानी रहने गदिछ। िहाभारत शृ्रङ्खलाको िामथल्लो भाग जस्तै चौबास, ढुङ्गखकि , 
नगरकोट, नारायणस्थान. फलािेटार, बढुाखानी आदी स्थानिा यस प्रकारको हावापानी 
पाइन्त्छ। यी के्षरहरुिा षहउाँदिा बढी जाडो र गषृ्ि ऋतिुा प्रायैः शीतल हनुे गदिछ।  

४.२ न्त्यानो सिस्शतोष्ण जलवाय ुके्षर (Warm Temperate Zone): 

सिनु्त्र सतहबाट कररब १००० िीटर देस्ख २००० िीटर सम्िको अमधकांश क्षेरिा न्त्यानो 
सिस्शतोष्ण हावापानी रहने गदिछ। यस स्जल्लाको भौगोमलक वनावटले गदाि स्जल्लाको 
अमधकांश भागिा यस प्रकारको जलवाय ुपाइन्त्छ। यी के्षरहरुिा षहउाँदिा सािान्त्य जाडो र 
गषृ्ि ऋतिुा प्रायैः न्त्यानो हनुे गदिछ।  

४.३ अधिउष्ण जलवाय ुके्षर (Sub-tropical Zone): 

यस प्रकारको जलवाय ुप्रायैः पहाडको खोंच र बेशीहरुिा सिनु्त्र सतहबाट कररब १००० 
िीटर सम्िको क्षेरहरुिा पाइन्त्छ। पााँचखाल, िहादेवस्थान, तालढुङ्गा, भकुण्डेवेशी, 
िंगलटार, स्शखरअम्वोटे र गोकुले आदी के्षरहरु यस क्षेरमभर पने हदुा यहााँ षहउाँदिा न्त्यानो 
र गषृ्ि ऋतिुा केषह गिी हनुे गदिछ। 

विाि 

यस  स्जल्ला  दस्क्षणपूवी  िनसनु  प्रभाषवत  के्षरिा  पने  हनुाले  असार  देखी  भार  
सम्ििा  प्रशस्त  पानी  पदिछ  ।  यी िषहनाहरूिा कुल विािको ८० प्रमतशत सम्ि पानी 
पदिछ । स्जल्लाका िखु्य दईु जलाधारके्षरहरू वाग्िती र रोशी के्षर हुाँदै  न्त्यून  चाषपय  
वाय ु जाने  हनुाले  यस  के्षरिा  बढी  विाि  हनु े गदिछ  ।  यी  दवैु  जलाधारके्षरहरू  
िहाभारत  क्षरेको वृषष्टछााँयािा  पने  गदिछ  ।  सबैभन्त्दा  कि  विाि  स्जल्लाको  उिर  
पूवी  के्षरका  पहाडी  भ–ूभागहरूिा  हनुे  गदिछ  ।  रोशी जलाधार  के्षरिा  १३००  
देखी  २०००  मि.मि.  र  बाग्िती  जलाधार  क्षरेिा  २०००  मि.मि  भन्त्दा  बढी  
तथा  सनुकोशी के्षरिा  १३०० मि.मि. भन्त्दा कि  विाि  हनुे  गदिछ  ।  स्जल्लािा  
सबैभन्त्दा  बढी  विाि  हनु े कोखाजोर  खोला  के्षर  हो  जहााँ २६८७ मि.मि. विाि हनु े
गदिछ । 

 

 

५. भ-ूउपयोग स्स्थमत 

यस स्जल्लाको भ-ूउपयोग स्स्थमत यस प्रकार रहेको छैः-  

ि.सं. षववरण क्षेरफल (हे.िा) प्रमतशत 
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भ-ूउपयोग नक्साको आधारिा कृषि के्षरलाई मनम्नानसुार वगीकरण गररएको छैः-  

ि.सं. षववरण क्षरेफल (हे.) षहस्सा (प्रमतशत) 
१. उपत्यका, टार, बेसी, आदद कि मभरालो क्षेर ७,७५८ १२.६ 

२. पहाडिा सितल गह्रा भएको क्षेर १४,३९३ २३.४ 

३. पहाडिा मभरालो गह्रा भएको क्षेर ३९,४४३ ६४.० 

 जम्िा कृषि क्षरे ६१,५९८ १०० 

श्रोत: काभ्रपेालञ्चोक स्जल्लाको पाश्वि स्चर, स्ज.षव.स. काभ्रपेलाञ्चोक,२०६८, स्जल्ला वस्तगुत षववरण, २०७० 

षव.सं. २०६८ सालको कृषि गणना अनसुार यस स्जल्लािा प्रमत पररवार कररब ०.६ हेक्टर 
जग्गा रहेको छ। त्यसिा पमन कररब १५.९% को एक स्थानिा िार जग्गा छ। यसै गरी २-
३ स्थानिा ५३.४%, ४-५ स्थानिा २२.५% र ६-९ स्थानिा ७.६% र १० वा सो भन्त्दा 
िामथ स्थानिा ०.६% को जग्गा रहेको छ। यस स्जल्लािा कररब १२% घरधरुीले कुनै न कुनै 
रुपिा अरुको जग्गा भाडािा वा किाउने गरेका छन।्  

६. धामििक-सासं्कृमतक स्स्थमत 

यस  स्जल्लािा  षहन्त्द ु  एवं  बौर्द्िागीहरूका  ऐमतहामसक  पक्षहरूसाँग  जोमडएका  प्रमसर्द्  
िस्न्त्दर  र  गमु्बाहरू  रहेका  छन।् पलाञ्चोक भगवती, चण्डेश्वरी, निोबरु्द्, ईन्त्रेश्वर िहादेव, 

धनेश्वर िहादेव, नारायणस्थान िस्न्त्दर, लडकेश्वर िहादेव, व्रम्हायणी,  रंगनाथ  िस्न्त्दर,  गोरखनाथ,  

फुल्चोकी,  शैलेश्वर  गोसाईंस्थान,  आशापरुी  िहादेव,   घ्याङथली  गमु्बा, करूणािय,  गौखरेुश्वर,  
दगु्धेश्वर,  दोलालेश्वर  िहादेव  आदद  तीथिस्थलहरू  रहेका  छन।् यस  स्जल्लािा  सांस्कृमतक 

१ कृषि के्षर ६१५९४ ४३.८ 

क) उपत्यका, टार, बेंसी ७७५८ ५.५ 

ख) मभरालो ३९४४३ २८.१ 

ग) कि मभरालो १४३९३ १०.२ 

२ बन जंगल के्षर ३९५६५ २८.१६ 

३ झाडी क्षेर ३४२३६ २४.३७ 

४ चरण क्षेर ३७४६ २.६७ 

५ चट्टान १२६८ ०.९ 

६ नगर ६० ०.०४ 

७ भ–ुक्षय १२ 
 

कूल जम्िा  १४०४८६ १४०४८६ 
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िहत्वका मनकै रोचक, आकििक र बहृत ्जारा एवं िेलाहरू पमन आवमधक रूपिा लाग्दछन ्। 
षवशेि  प्रख्यामतका दृषष्टले त्यस्ता केही िेलाहरूिध्ये प्रत्येक १२ विििा लाग्न े िकर िेला 
(पनौती), पनौती जारा (ज्याैःपूस्न्त्ह), नवदगुाि जारा (पनौती÷धमुलखेल),  बाह्र  विे  हररमसषर्द्  िेला 
(धमुलखेल  र  पनौमत),  प्रत्येक  जनै  पूस्णििािा  लाग्ने  शैलेश्वर  गोसाईंस्थान िेला  (बनेपा),  
वैशाख  पूस्णििािा  लाग्ने  चण्डेश्वरी  जारा  (बनेपा),  षवस्केटजारा  (श्री  खण्डपरु,  धमुलखेल  
र  सााँगा), पलाञ्चोक भगवतीिा लाग्ने जारा (साठ्ठीघर), दगु्धेश्वर िहादेवस्थानिा लाग्ने रााँके जारा 
(पााँचखाल) कामतिक पूस्णििा (हररबोधनी  एकादशीपमछ)  िा  लाग्ने  निोबरु्द्  दशिन  
(श्यािपाटी  मसिलचौर),  हररबोमधनी  एकादशीिा  लाग्ने  लडकेश्वर िहादेव  जारा  (बल्थली),  
िाघ  िषहनाभर  लाग्ने  धनेश्वर  िहादेव  दशिन  (धनेश्वर),  जनैपूस्णििािा  नारायणस्थानिेला 
िहत्वपूणि िामनन्त्छन ्। 

यस  स्जल्लािा  अन्त्य  स्जल्लाहरूको  जस्तै  जातजाती  षवशेिले  िान्त्दै  आएका  चाडपविहरू  
फरक  फरक  रहेका  छन ्। प्रत्येक  जातीहरूको  भािा,  सस्ंकृमत  तथा  भेिभिुा  षहन्त्द ु 
धिि  िाने्न  अमधकाशं  जातजातीहरूले  बडादशैं,  मतहार, िाघेसंिास्न्त्त, फागपूुस्णििा, चैते दशैं, चण्डी 
पूस्णििा, साउने संिास्न्त्त, जनै पूस्णििा, मतज, कुलपजुा÷ददवाली आदद प्रिखु रहेका  छन ्।  स्जल्लािा  
बसोबास  गने  आददवासी  जनजामतहरुका  आ–आफ्नै  रीमतररवाजहरू  रहेका  छन ् ।  
स्जल्लािा प्रिखु  जामत  तािाङका  करीव  ४०  थरहरू  रहेका  छन ् ।  मतनीहरूिा  
िोिान,  स्याङतान,  योन्त्जन,  वाइवा,  पाख्रीन, लोप्चन,  रूम्वा, वल,  गोले,  बम्जन,  थोकर, मथङ,  दोङ,  

स्घमसङ, व्लोन िखु्य  रहेका छन ्। तािाङ सिदुायहरूले  िान्त्दै आएको िखु्य चाडपविहरूिा 
बरु्द् जयन्त्ती, दशैं, मतहार, सोनाि लोच्छार प्रिखु रहेका छन ्। त्यस्तै नवेार जामतहरूिा बौर्द् धिि 
िाने्न र षहन्त्द ुधिि िाने्न दईु फरक जामतहरू रहेका छन ्। यी जामतहरूले िान्त्दै आएका िखु्य 
चाडपविहरूिा बैशाख  पूस्णििा,  मसठी  नखैः  गठेिंगल,  गनुीपनु्त्ही,  येलापनु्त्ही,  दशैं,  लक्ष्िी  पूजा,  
म्हैः  पूजा,  षकजा  पूजा,  योिोरी  पनु्त्ही, श्रीपञ्चिी, होली पनु्त्ही, ल्हटुीपनु्त्ही आदद िखु्य रहेका 
छन।् 

यस स्जल्लाका दनवुार जामतहरुले िखु्य गरी साउने संिास्न्त्त, जनै पूस्णििा, धान्त्य पूस्णििा, चैते दशै, 

चण्डी पूस्णििा, चैर िषहनािा  सातबारको  पजुा,  भमूि  पजुा  आदद  िखु्य  रहेका  छन ् ।  
स्जल्लाका  आददवासी  पहरीहरूले  िखु्य  गरी  जनै पूस्णििा,  गाईजारा,  दशैं,  मतहार,  िंमसरिा  
ख्याती  गीत  गाउने  तथा  भैलो  खेल्न,े  गोठपूजा,  गठु्ठी  पवि,  देवाली  पूजा, चैरजारा,  कुिारी  
पूजा  तथा  मसठ्ठी  पवि  िाने्न  गदिछन।्  पहरी  जामतहरुको  जस्तै  िाझी  जामतहरूको  पमन  
आफ्नै परम्परा  रहेको  छ।अमधकाशं  परम्परा  तथा  रीमतररवाजहरू  भने  लोप  भै  सकेका  
छन।्यी  जातीहरू  िखु्यगरी  षपर ृ उर्द्ार  जारा,  कोशी  पूजा,  साउने  संिास्न्त्त, िंमसर  
पूस्णििा  रहेका  छन।्स्जल्लािा  िगर तथा गरुूङ जामतहरू  थोरै  र छररएर रहेका छन ्। 
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खासगरी गरुूङ जामतले ति ुलोछार, तोहो लेहन,् दशैं, मतहार, मसल्दो मथवा आदद िाने्न गदिछन ्भने 
िगरहरूले िाघे संिास्न्त्त, भिेू पवि, दशैं, मतहार, चैते दशै, साउने संिास्न्त्त िाने्न गदिछन ्। 

षव.सं. २०६८ को जनगणना अनसुार यस स्जल्लाका षवमभन्न धिािवलम्बीहरुको षववरण तल 
प्रस्ततु गररएको छैः-  

ि.सं. धिि जम्िा जनसंख्या प्रमतशतिा 
१. षहन्त्द ु २३८९९४ ६२.५६ 

२. बौर्द् १३२२४५ ३४.६२ 

३. षिस्श्चयन ६,७८६ १.७८ 

४. प्रकृमत २,२८६ ०.६० 

५. ईस्लाि ३१८ ०.०८ 

६. स्शख ७५ ०.०२ 

७. षकरात ६१ ०.०२ 

८. बहाई २९ ०.००८ 

९. वोन ४ ०.००१ 

१०. जैन ३ ०.००१ 

११. नखलेुको १,२३० ०.३२ 

७. ऐमतहामसक धामििक एवं पयिटकीय िहत्वका स्थलहरु 

यस स्जल्लाको प्रिखु धामििक तीथिस्थल एवं ऐमतहामसक स्थलहरुिा पलाञ्चोक भगवती, इन्त्रेश्वर 
िहादेव (पनौती), चण्डेश्वरी भगवती र धनेश्वर िहादेव (वनेपा), निोवरु्द् (श्यािपाटी), उग्रचण्डी 
भगवती (नाला), गौखरेुश्वर िहादेव, दलुालेश्वर िहादेव (दोलालघाट), कश्यपेश्वर िहादेव 
(िहादेवस्थान), नारायणस्थान (धमुलखेल), उिादेवी िाई (चण्डेनी), थमु्कीडााँडा (वल्थली), 
वेथान्त्चोक नारायण (ढंुखकि ) आदद हनु।्  

त्यसैगरी प्रिखु पयिटन स्थलहरु मनम्नानसुार रहेका छन ्- 
 

धामििक, सास्कृमतक एवं परुातास्त्वक िहत्वका क्षरेहरु  

 

धमुलखेल के्षर 

(1)  गौखरेुश्वर िहादेव 

(2)  भगवती िस्न्त्दर (चोंछे टोल) 
(3)  शेिनारायण (दू टोल) 
(4)  गोरखनाथ िस्न्त्दर (जघूाँ टोल) 
(5)  हररमसषि िस्न्त्दर (दू टोल) 
(6)  गणेश िस्न्त्दर (व टोल) 
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(7)  भीिसेन िस्न्त्दर (शहर बाषहर) 
 

बनपेा के्षर 

(1) चण्डेश्वरी 
(2) नारायण िस्न्त्दर 
(3) िहादेव िस्न्त्दर(दथू टोल) 
(4) िहादेव िस्न्त्दर(कोला टोल) 
(5) स्चवहाल   चैत्य,असफल टोल 

(6) लोकेश्वर भोलाखां टोल 

(7) कोवा गणेशकोबा टोल 

(8) िहादेव िस्न्त्दर(वकु टोल) 
(9) न्त्हवुहाल (वकुटोल) 
(10) उिािहेश्वर (बजार) 
(11) लोकेश्वर   द्यछें ,(भोलाखा टोल) 
(12) ढंुगेधारा (वकु टोल) 
(13) पोखरी (वकुटोल) 
(14) वकुटोल 

(15) पाटी स्वधाटोल 

(16) िस्न्त्दर (स्वधाटोल) 
 

पनौती क्षरे 

(1) इन्त्देर्श्वर िहादेव र सो पररसर मभर रहेका तोला नारायण र भैरवनाथको 
िस्न्त्दर 

(2) ब्रम्हायणी िस्न्त्दर एवं वासकुी नाग 

(3) भरकाली िस्न्त्दर 
(4) िहालक्ष्िी िस्न्त्दर 
(5) गोरखनाथ िस्न्त्दर 
(6) रंगनाथ िस्न्त्दर 
(7) रौपदा देवीस्थान 

(8) कांठ कुिारी गणेश 

(9) िानेश्वरी िाई 

(10) संकटा िस्न्त्दर 
(11) भीिसेन िस्न्त्दर 
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त्यसैगरी प्रिखु पयिटन स्थलहरु मनम्नानसुार रहेका छन ्- 
 

ि.सं. गा.पा./न.पा. स्थान सदरिकुािवाट 
दरुी (षक.मि.) 

दशिमनय क्षरे / स्थान 

१. सस्युुँखकि  नौलीचौर आधाबाट १८ षहिाली शंृ्रखला 
२. बालवुापाटी देउपरु नगरकोट २६ षहिाली शंृ्रखला 
३. नयागााँउ देउपरु द्वारपाल, ठूलोचौर २२ षहिाली शंृ्रखला 
४. धमुलखेल न.पा. धमुलखेल देवीस्थान ० िस्न्त्दर, षहिाली शंृ्रखला 
५. भमु्लटुार बेलडााँडा-सनुकोशी र 

इन्त्रावती 
२७ 

 

८. जनसंख्या षववरण  

 राषष्ट्रय जनगणना  २०६८   अनसुार  काभ्रपेलाञ्चोक  स्जल्लाको  कुल  जनसंख्या 
३,८१,९३७ रहेको छ, जसिध्ये परुूि ४७.९० प्रमतशत (१,८२,९३६) र िषहला ५२.१० 
प्रमतशत (१,९९,००१) रहेका छन ् । यसैगरी कुल जनसंख्याको ६२.५१ प्रमतशत 
नगरपामलकािा र बााँकी ३७.४९ प्रमतशत गाउाँपामलकािा बसोबास गरेको देस्खन्त्छ । 

सिग्रिा भन े स्जल्लाको कुल जनसंख्या बषृर्द्दर –०.१ प्रमतशत रहेको छ । तर शहरी 
के्षरको जनसंख्या बषृर्द्दर भने  ०.३६ ले  बषृर्द्  भएको  देस्खन्त्छ  भने  स्जल्लाको  ग्रामिण  
के्षरिा जनसंख्या  बषृर्द्दर  नकारात्िक (–१.१)  रहेको  देस्खन्त्छ ।  (यहााँ  शहरी क्षेर 
भन्नाले ६ वटा न.पा. लाई मलइएको छ भने बााँकी गाउाँपामलकालाई ग्रामिण के्षरको रुपिा 
मलइएको छ) । यस बाहेक लैषङ्गक अनपुात तथा औित पररवार संख्या ९२ र ४.७३ रहेको छ 
। गाउाँपामलका अनसुार हेदाि औित पररवार धेरै हनु ेगाउाँपामलकािा िहाभारत (६.३), कि हनुे 
गाउाँपामलकािा   भमु्ल ु (४.२), भने नगरपामलका धेरै र थोरै हनुेिा ििशैः बनेपा र पााँचखाल   
पदिछन ्।  

स्जल्लाको  जनघनत्व  (प्रमत  वगिषकलोमिटरिा  बसोबास  गने  जनसंख्या)  हेदाि  
२७६  बाट  २७४  िा  झरेको  छ  ।  तर  शहरी के्षरको जनघनत्व बढेको देस्खन्त्छ 
जसअनसुार ४४९ पगेुको छ र  ग्रामिण क्षरेको १६१ रहेको छ । यसैगरी छ वटा   
नगरपामलका िध्ये जनघनत्व बढी हनुेिा बनेपा  (१०१४)  र  कि  हनुिेा  निोबरु्द्  
(२८९)  पदिछ  भन े गाउाँपामलकािा  बढी  र  कि  हनुेिा  ििशैः  तेिाल  (२५५)  र 
िहाभारत  (९८) पदिछन ्।  

सालाखाला  वाषििक  जनसंख्या  वृदद्वदर ०.१  प्रमतशत  रहेको  छ।  स्जल्लाका १३  
गाउाँपामलका  तथा  नगरपामलका  िध्ये   ४  गाउाँपामलका  तथा  २  नगरपामलका  जनसंख्या  
वृषर्द्दर  नकारात्िक रहेको छ । घट्दोदरिा जनसंख्या रहेका गाउाँपामलकािा भमु्ल,ु चौरी 
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देउराली, रोशी र तेिाल पदिछन ् भने नगरपामलकािा निोबरु्द् र िण्डन देउपरु रहेको छ ।  
जनगणना २०६८ को तथ्याङ्क अनसुारको गाउाँपामलका  तथा  नगरपामलकाको  षवस्ततृ  षववरण   
तथा २०७३ सालको प्रके्षषपत जनसंख्या तलको  तामलकािा  ददइएको  छ । 

   

 

२०६८ को जनगणना अनसुार स्जल्लाको जनसंख्या षववरण 

षववरण 
२०६८ 

स्जल्ला नगरपामलका गाउाँपामलका 
कुल घरधरुी ८०७२० ५१८१९ २८८३२ 

कुल जनसंख्या ३८१९३७ २३४५६० १४०६६१ 

परुूि १८२९३६ १११४६४ ६६०८२ 

िषहला १९९००१ १२३०९६ ७४५७९ 

कुल क्षेरफल १३९६ ५२२ ८७४ 

औित पररवार संख्या ४.७३ ४.५३ ४.८८ 

लैषङ्गक अनपुात ९१.९३ ९०.५५ ८८.६१ 

जनघनत्व २७४ ४४९ १६१ 

जनसंख्या बषृर्द्दर -०.१ ०.३६ -१.१ 

 

 

२०६८ को जनगणना अनसुार गााँउपामलका तथा नगरपामलकाको जनसंख्या 
ि.सं. गाउाँ/नगर पामलका घरपररवार परुुि िषहला जम्िा 

१ भमु्ल ुगाउाँपामलका ४५१३ ८८१६ १०१०० १८९१६ 

२ चौरी देउराली गाउाँपामलका ४६६४ ९४६८ ११३६१ २०८२९ 

३ खानीखोला गाउाँपामलका २३७२ ७०६४ ७३३४ १४३९८ 

४ िहाभारत गाउाँपामलका २९१० ८९४१ ९३४२ १८२८३ 

५ तेिाल गाउाँपामलका ४८७६ १०५८३ १२१२९ २२७१२ 

६ रोशी गाउाँपामलका ५८९६ १३५३१ १५२१५ २८७४६ 

७ बेथानचोक गाउाँपामलका ३६०१ ७६७९ ९०९८ १६७७७ 

८ निोबरु्द् नगरपामलका ६५८४ १३६०४ १५९१५ २९५१९ 

९ िण्डन देउपरु नगरपामलका ७३२८ १५३२० १७३३९ ३२६५९ 
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१० पााँचखाल नगरपामलका ८५४४ १७९४३ २००५४ ३७९९७ 

११ धमुलखेल नगरपामलका ७०६१ १५४८४ १६६७८ ३२१६२ 

१२ बनेपा नगरपामलका १२१०६ २७३०५ २८३२३ ५५६२८ 

१३ पनौती नगरपामलका १०१९६ २१८०८ २४७८७ ४६५९५ 

 

गााँउपामलका तथा नगरपामलकाको प्रक्षषेपत जनसंख्या २०७३ 

ि.सं. 
  

गाउाँ/नगर पामलका 
  

परुुि िषहला जम्िा क्षेरफल जनघनत्व 
औित 

घरपररवार 

लैषङ्गक 
अनपुात 

बषृर्द्दर 

१ भमु्ल ुगा.पा. ९१३७ १०३८८ १९५२५ ९१ २०८ ४.२ ८७.२९ -१.७८ 

२ चौरी देउराली  गा.पा. ९८१२ ११६८७ २१४९९ ९८ २१३ ४.५ ८३.३४ -२.६४ 

३ खानीखोला गा.पा. ७३२१ ७५४१ १४८६१ १३२ १०९ ६.१ ९६.३२ ०.१५ 

४ िहाभारत गा.पा. ९२६६ ९६०५ १८८७१ १८६ ९८ ६.३ ९५.७१ ०.१ 

५ तेिाल गा.पा. १०९६८ १२४७५ २३४४३ ८९ २५५ ४.७ ८७.२५ -१.४९ 

६ रोशी गा.पा. १४०२३ १५६४८ २९६७१ १७६ १६३ ४.९ ८८.९३ -०.४९ 

७ बेथानचोक गा.पा. ७९५८ ९३५९ १७३१७ १०१ १६६ ४.७ ८४.४ -१.०८ 

८ निोबरु्द् न.पा. १४०९९ १६३७० ३०४६९ १०२ २८९ ४.५ ८५.४८ -०.९६ 

९ िण्डन देउपरु न.पा. १५८७७ १७८३३ ३३७१० ८९ ३६७ ४.५ ८८.३६ -०.९३ 

१० पााँचखाल न.पा. १८५९५ २०६२४ ३९२२० १०३ ३६९ ४.४ ८९.४७ ०.०१ 

११ धमुलखेल न.पा. १६००७ १७०१९ ३३०२६ ५५ ५८२ ४.६ ९२.८४ ०.७ 

१२ बनेपा न.पा. २८३३८ २९२५१ ५७५९० ५५ १०१४ ४.६ ९६.४१ २.३३ 

१३ पनौती न.पा. २२६०१ २५४९४ ४८०९५ ११८ ३९५ ४.६ ८७.९८ ०.१९ 

श्रोतैः स्जल्ला वस्तगुत षववरण (नयााँ स्थामनय तह अनसुार), काभ्रपेलाञ्चोक, २०७४ 

 

उिेर सिहु अनसुार स्जल्लाको जनसंख्या 
उिेर सिहु ०–४ ५–९ १०–१४ १५–१९ २०–२४ २५–२९ ३०–४४ ३५–३९ ४०–४४ ४५–४९ 

जम्िा २८०१३ ३८८६० ५०९२५ ४६६८० ३४२४० २८७२९ २४३४४ २३६२० २१५७४ १८७७६ 

प्रमतशत ७.३३ १०.१७ १३.३३ १२.२२ ८.९६ ७.५२ ६.३७ ६.१८ ५.६५ ४.९२ 

परुूि १४५२५ १९४६९ २५६०४ २१९३७ १५१२८ १३२६४ १०९७३ १०७३४ १०१५२ ८९८७ 

िषहला १३४८८ १९३९१ २५३२१ २४७४३ १९११२ १५४६५ १३३७१ १२८८६ ११४२२ ९७८९ 

 

उिेर सिहु ४९–५४ ५५–५९ ६०–६४ ६५–६९ ७०–७४ ७५–७९ ८०–८४ ८४–८९ ९०–९४ ९५+ 

जम्िा १६८९४ १२३७० ११४३७ ९३३६ ६९३७ ४८५९ २६९५ १०९६ ४१३ १४० 

प्रमतशत ४.४२ ३.२४ २.९९ २.४४ १.८९ १.२७ ०.७१ ०.२९ ०.११ ०.०४ 
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परुूि ८२७२ ६१९६ ५४२५ ४५२९ ३३५५ २३७२ १२५२ ५२९ १८४ ४९ 

िषहला ८६२२ ६१७४ ६०१२ ४८०७ ३५८२ २४८७ १४४२ ५६७ २२९ ९१ 

स्रोतैः राषष्ट्रय जनगणनाको प्रमतवेदनैः २०६८ 

 

८.१ जामतगत जनसंख्या षववरणैः 

राषष्ट्रय जनगणना, २०६८ अनसुार यस स्जल्लािा जामतगत आधारिा जनसंख्याको षववरण 
मनम्नानसुार रहेको छैः- 
 

ि.सं. जातजामतको नाि जनसंख्या परुुि िषहला प्रमतशत 

१. तािाङ्ग १२९९१३ ६१५४३ ६८३७० ३४.०१ 

२. ब्राह्मण पहाडी ८२२४३ ३८८५५ ४३३८८ २१.५३ 

३. क्षेरी ५२२७५ २५४७८ २६७९७ १३.६९ 

४. नेवार ५०६७० २४५९१ २६०७९ १३.२७ 

५. िगर १४५७२ ७०४० ७५३२ ३.८२ 

६. कािी ९२१८ ४३८१ ४८३७ २.४१ 

७. साकी ७१२४ ३३७३ ३७५१ १.८७ 

८. दनवुार ६८६५ ३१९६ ३६६९ १.८ 

९. दिाई ५५६७ २५७८ २९८९ १.४६ 

१०. सन्त्यासी/दशनािी ३५८८ १६८१ १९०७ ०.९४ 

११. पहरी ३५३७ १७०८ १८२९ ०.९३ 

१२. घती/भजेुल ३३७७ १६५२ १७२५ ०.८८ 

१३. ठकुरी २९६० १४६० १५०० ०.७७ 

१४. िाझी २७६४ १३३९ १४२५ ०.७२ 

१५. गरुुङ्ग ११७१ ५९७ ५७४ ०.३१ 

१६. राई ११०८ ५५० ५५८ ०.२९ 

१७. थारु ३९० २८५ १०५ ०.१ 

१८. िसुलिान ३१८ २३२ ८६ ०.०८ 

१९. मलम्व ु २४९ १३५ ११४ ०.०७ 

२०. भोटे २१० १०३ १०७ ०.०५ 

२१. सनुवुार २१० ९९ १११ ०.०५ 

२२. यादव १८८ १३३ ५५ ०.०५ 

२३. तेली १८१ १३७ ४४ ०.०५ 

२४. वादी १४७ ८१ ६६ ०.०४ 

२५. हजाि/ठाकुर १४६ ७८ ६८ ०.०४ 
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ि.सं. जातजामतको नाि जनसंख्या परुुि िषहला प्रमतशत 

२६. कथवमनया १२३ ८५ ३८ ०.०३ 

२७. कलवार ११७ ६१ ५६ ०.०३ 

२८. शेपाि १०९ ६८ ४१ ०.०३ 

२९. सोनार १०० ६६ ३४ ०.०३ 

३०. ब्राह्मण तराई ८६ ३७ ४९ ०.०२ 

३१. चिार/हररजन/राि ६३ ३४ २९ ०.०२ 

३२. कोइरी/कुशवाहा ४६ २७ १९ ०.०१ 

३३. कायस्थ ४५ ३९ ६ ०.०१ 

३४. हलवुाई ४५ २४ २१ ०.०१ 

३५. हाय ु ४५ १८ २७ ०.०१ 

३६. थकाली ४४ २१ २३ ०.०१ 

३७. सधुी ३५ २१ १४ ०.०१ 

३८. धानकु ३४ २३ ११ ०.०१ 

३९. िारवाडी ३१ १७ १४ ०.०१ 

४०. कुिाल ३१ २६ ५ ०.०१ 

४१. लोध २५ ६ १९ ०.०१ 

४२. घले १२ १ ११ ०. 
४३. वंगाली २४ १५ ९ ०.०१ 

४४. किी २२ १८ ४ ०.०१ 

४५. धोवी २१ १४ ७ ०.०१ 

४६. िसुहर १९ १० ९ ०. 
४७. कान ु १६ १३ ३ ०. 
४८. राजवंशी १५ ८ ७ ०. 
४९. षवदेशी १५ ११ ४ ०. 
५०. मधिाल १४ ७ ७ ०. 
५१. गाईने १३ ५ ८ ०. 
५२. नमुनया १३ १२ १ ०. 
५३. िन्त्डा १३ ६ ७ ०. 
५४. याक्खा १२ ७ ५ ०. 
५५. पथरिट्टा/कुशवामडया ११ ७ ४ ०. 
५६. अन्त्य जातजामत १०९ ५५ ५४ ०.०३ 

५७. अन्त्य तराइ ३८३ २३२ १५१ ०.१ 

५८. अन्त्य दमलत १०४० ५११ ५२९ ०.२७ 
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ि.सं. जातजामतको नाि जनसंख्या परुुि िषहला प्रमतशत 

५९. अन्त्य २१५ १२६ ८९ ०.०६ 

  जम्िा ३८१९३७ १८२९३६ १९९००१ १०० 

९. अथितन्त्र 

काभ्रपेलाञ्चोक स्जल्लाको आमथिक िेरुदण्ड िूलतैः कृषि नै हो। राषष्ट्रय जनगणना, २०६८ 
अनसुार स्जल्लाको ७०.३०% घरपररवार कृषि पेशािा संलग्न छन।् कृषि कायिमभर पमन 
पशपुालन, अन्नबाली, नगदेबाली, फलफूल खेती, रेशिखेती र िौरीपालन उल्लेखमनय छन।् दूध, 
आल,ु सनु्त्तला र िौसिी/वेिौसिी तरकारी उत्पादनका लामग यस स्जल्ला नेपालकै अग्रणी 
स्जल्लाहरुिध्ये पदिछ। कृषि बाहेक काभ्रलेीहरु सरकारी सेवा (जङ्गी, मनजािती, प्रहरी, स्शक्षण), 
व्यापार/व्यवसाय र वैदेस्शक रोजगारिा षवशेि सषिय रहेका भेषटन्त्छन।् स्जल्लाको प्रिखु 
व्यापाररक केन्त्र बनेपा हो।  औद्योमगक गणना, २०६९ अनसुार स्जल्लािा ३० वटा ठूला 
खालका उत्पादनिूलक उद्योगहरु छन।्  

१०. नदद/नाला 
यस स्जल्लािा साना ठूला गरी कूल ४९२ नददहरु भएकोिा प्रिखु नददहरु सनुकोशी, इन्त्रावती, 
रोशी, र बागिती रहेको छन।् सनुकोशी र इन्त्रावती नददको जलाधार क्षेर कररब ७४२ वगि 
षक.िी. रहेको छ भन े रोशी खोलाको जलाधार क्षेर कररब ५३४ वगि षक.िी. र बागितीको 
जलाधार कररब १२९ वगि षक.िी. रहेको छ। यस स्जल्लािा रहेका नददनालाको कूल लम्बाई 
कररब १,५७३ षक.िी. रहेको छ।  

मसंचाईको दृषष्टकोणले रोशी खोलाको िहत्वपूणि स्थान छ। यस्तै गरी अन्त्य साना खोलाहरुिा 
चाखोला, डााँफेखोला, स्झकुखोला, घटे्टखोला, पणु्यिाता र अन्त्य खहरे खोलाहरुबाट मसंचाई हनु े
गदिछ। स्जल्लाको भौगोमलक बनावट अनसुार यस स्जल्लािा कूल ७,९५० हेक्टर भमूि 
मसंचाईयोग्य रहेको छ भने हाल ५,१३७ हेक्टर जग्गािा बाहै्र िषहना मसंचाई सषुवधा पगेुको छ। 
त्यस्तै गरी हाल ९,८५० हेक्टर भमूििा िौसिी मसंचाई हनुे गदिछ।   

११. मसंचाईको स्स्थमत 

स्जल्लािा खेती गररएको कूल जमिन िध्ये मसंचाई सषुवधा १४.७३ प्रमतशत जमिनिा उपलव्ध 
भएको देस्खन्त्छ। त्यस्तै िौसिी रुपिा मसंचाई उपलव्ध भएको के्षर ८.६ प्रमतशत रहेको छ। 
उपलव्ध मसंचाई सषुवधा खेती गररएको कूल जमिनको अनपुातिा न्त्यून रहेको छ। स्जल्लाका 
अमधकांश कृिकहरु िौसिी विाििा मनभिर हनुे यस तथ्याङ्कले देखाउाँदछ।  

षववरण क्षरेफल (हेक्टरिा) प्रमतशतिा 
जम्िा कृषि क्षेर ६१५९८ ४३.८ (कूल क्षेरफलको) 
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खेती गररएको क्षेरफल ४८४४० ७८.६ (कृषि क्षेरको) 
बाहै्र िषहना मसंचाई हनुे क्षेर ७१४० १४.७३ (खेती गररएको क्षेरफलको) 
िौसिी रुपिा मसंचाई हनु ेक्षेर ४१७० ८.६ (खेती गररएको क्षेरफलको) 

श्रोतैः वाषििक कृषि षवकास कायििि तथा तथ्याङ्क पसु्स्तका २०७०, स्ज.कृ.षव.का. काभ्र े

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

खण्ड-खैः िसला बाली षवकास केन्त्रको पररचय 

१. केन्त्रको स्थापना 
षव.सं.२०३१ सालिा वृहि बागवानी केन्त्रको रुपिा यस केन्त्रको स्थापना भएको हो। केही 
विि पश्चात ् यस केन्त्रको नाि पररवतिन भै बागवानी षवकास केन्त्रको रुपिा रहन गयो भन े
आ.व.२०६१/६२ देस्ख यस केन्त्रको नािाकरण िसला बाली षवकास केन्त्रको रुपिा हनु गै 
यस केन्त्रले बागवानीका सबै पक्षहरुलाई सिेटी कायिििहरू संचालन गदै आई रहेको छ। 

२. केन्त्रको भौगोमलक स्स्थमत 

 अक्षांश   : २७0४१' 
 देशान्त्तर   : ८५0३८' 
 हावापानी  : उपोष्ण 

 तापिि   : ३८ मडग्री सेस्न्त्टग्रडे (अमधकति) 
    : ०.२ मडग्री सेस्न्त्टग्रडे (न्त्यूनति) 

 औित विाि  : ११५० मिमलमिटर 
 उचाई   : ८६५ मिटर (सिनु्त्र सतहवाट) 
 क्षेरफल   : ७.६ हेक्टर (१५२ रोपनी) 
 मसिाना   : पूवि -  होक्से गा.षव.स. पस्श्चि -  धमुलखेल न.पा.  

: उिर - जैमसथोक गा.षव.स.  दस्क्षण -  बालवुा गा.षव.स. 
 स्थान   : पााँचखाल नगरपामलका, वाडि नं. 0३, तािाघाट 

 स्जल्ला   : काभ्र े

 काठिाण्डौदेस्खको दूरी : ४४ षक.िी. 

३. केन्त्रका उद्दशे्यहरु  

यस केन्त्रको िखु्य उद्देश्य श्रोत केन्त्रको रुपिा रही सिन्त्वयात्िक रुपिा कृिकहरुको चाहना र 
आवश्यकता अनरुुपको प्राषवमधक सेवा, प्रषवमध षवकास, प्रषवमध संकलन, प्रदशिन र प्रवर्द्िनका साथै 
वोट मबरुवा, बेनाि र बीउ उत्पादन तथा मबिी षवतरण आदद कायि िाफि त ्कृषि के्षरको षवकास 
गरी यस केन्त्रको प्रभाव के्षरका कृिकहरुको गररबी न्त्यूमनकरणिा सहयोग परु याउने रहेकोिा 
केन्त्रले आफ्नो उद्दशे्यलाई अल्पकामलन र दीघिकामलन रूपिा मनम्नानसुार षवभाजन गरेको छैः- 
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३.१ अल्पकामलन उद्दशे्यहरु 

 अदवुा र बेसार बालीहरुको पाना (बीउ) उत्पादन तथा मबिी षवतरण गने। 

 यस केन्त्रको हावापानी सहुाउाँदो अन्त्य िसला बालीको बीउ उत्पादन गरी मबिी 
षवतरण गने।  

 देशका षवमभन्न स्थानिा पाईने षवमभन्न प्रकारका िसला बालीका जििप्लाज्िहरु संकलन, 
सम्वर्द्िन, संरक्षण र प्रसारण गने।  

 उन्नत जातका आलकुो िूल (बेमसक) बीउ, तरकारीको िूल बीउ उत्पादन तथा मबिी 
षवतरण गने। 

 षवमभन्न प्रकारका उन्नत जातका तरकारी बालीहरूका बेनाि उत्पादन गरी मबिी षवतरण 
गने। 

 स्थामनय हावापानी सहुाउाँदो उन्नत जातका सदाबहार फलफूल, पषु्प, आलङ्कारीक मबरुवा 
र कफीका बोट मबरुवा उत्पादन तथा मबिी षवतरण गने।  

 फलफूल तथा तरकारी बालीका सिस्यािूलक परीक्षणहरु संचालन गरी सिस्या 
मनराकरण गने।  

 िसला बाली लगायत अन्त्य बालीहरुको अवलोकन, अध्ययन र परीक्षण गने। 

 िसला, तरकारी, आल ुतथा फलफूल बालीिा कृिकस्तरिा तामलि संचालन गने। 

 किाण्ड के्षरका कृिकहरूलाई िसला बाली लगायत अन्त्य बागवानीजन्त्य बालीिा 
प्राषवमधक सेवा परु याउन।े  

३.२ दीघिकामलन उद्दशे्यहरू 

 िसला वालीको श्रोत एवं सम्वर्द्िन थलोका रुपिा यस बालीको आन्त्तररक िाग र 
आयात प्रमतस्थापनिा सहयोगी भमूिका खेल्ने।  

 यस भेगका जनिानसिा तरकारी तथा फलफूल खाने बानी बसाली उमनहरुको 
स्वास्थ्यिा िमिक सधुार ल्याउन।े  

 राजिागि आसपासा बेरोजगारी, मनम्न आय भएका कृिकहरुको आयश्रोत बढाई 
जीवनस्तर उकास्नेतफि  टेवा परु ्याउन।े  

 राषष्ट्रय तथा अन्त्तरािषष्ट्रयस्तरिा बढ्दै गएको गणुस्तरयिु बीउको िागलाई केही हदसम्ि 
पूमति गदै जान।े  

 मसफारीश गररएका उन्नत कृषि प्रषवमधहरू कृिकहरूलाई हस्तान्त्तरण गदै लैजान।े  
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४. िखु्य कृयाकलापहरु 

काभ्र ेस्जल्लाको उविर भमूिको रुपिा पररस्चत पााँचखाल उपत्यकाको बीचिा अवस्स्थत यस केन्त्र 
स्थापना कालदेस्ख षवमभन्न नािले स्चमनदै हाल िसला बाली षवकास केन्त्रको रुपिा काि गदै 
आईरहेको छ। यस केन्त्रले संचालन गने िखु्य-िखु्य कृयाकलापहरू यस प्रकार रहेका छन ्-  

 िसला बाली अन्त्तगित िूख्य रुपिा बेसारको पाना (बीउ) उत्पादन, बोसे अदवुाको पाना 
(बीउ) उत्पादन, लसनु, धमनया, िेथीको बीउ उत्पादन।  

 तरकारी बाली तफि  चौिासे जातको मसिीको तरकारी बीउको श्रोत केन्त्रको रूपिा 
तरकारीको िूल बीउ उत्पादन। 

 तरकारी बेनाि तफि  षवमभन्न षहउाँदे र विे तरकारी बालीका बेनाि उत्पादन। 

 षवमभन्न उन्नत जातका आलकुो षप्र-बेमसक बीउ तथा बेमसक (िूल) बीउ उत्पादन। 

 फलफूल बालीिा आाँप, मलस्च, अम्बा, रुखकटहर आददका गणुस्तररय मबरुवा उत्पादन। 

 आलङ्कारीक मबरुवा तफि  षवमभन्न िौसिी, एक विे, बहवुिे फूल मबरूवा उत्पादन। 

 बागवानी बालीिा स्थामनय श्रोत व्यस्ि तयार गनिका लामग स्जल्ला स्तर अगवुा कृिक 
तामलि संचालन।   

 कृिकहरुलाई परेको सिस्या षफल्डस्तरिा नै सिाधानको लामग स्थलगत घमु्ती तामलि 
संचालन। 

 केन्त्रको किाण्ड के्षरका कृिकहरूलाई प्राषवमधक सेवा टेवा परु याउने कायि। 

 

यस केन्त्रिा उत्पादन हनुे कृषि उपजहरू केन्त्रले कृिकहरुलाई सलुभ सरकारी दर रेटिा मबिी 
षवतरण सिेत गदै आएको छ जसको फलस्वरुप कृिकहरु व्यावसाषयकरण तफि  उन्त्िखु भई 
काठिाण्डौ उपत्यकाका उभभोिाहरुको िागको प्रिखु षहस्सा तरकारी र आलकुो आपूमति यसै 
के्षरवाट हुाँदै आएको छ। यसका साथै फलफूल खेती तफि  आकषिित कृिकहरुलाई सेवा प्रदान 
गनुिका साथै िसला बालीको एक िार श्रोत केन्त्रको रुपिा कृयाकलापहरू संचालन गदै 
कृिकस्तरिा सेवा परु याउाँदै आईरहेको छ। 

५. केन्त्रको भ-ूउपयोग षववरण 

यस केन्त्रको कुल 7.6 हेक्टर (१५२ रोपनी) क्षरेफल जग्गालाई तल देहाय अनसुार षवमभन्न 
बागवानीजन्त्य बालीहरूको उत्पादनिा उपयोग गररनकुा साथै बााँकी जग्गािा कायािलय भवन, 
आवास भवन, बाटो, मसंचाई कूलो, पोखरी आदद मनिािण गररएको छ। स्चरिा दशािए अनसुार 
केन्त्रको कररब ८४ प्रमतशत जग्गा उत्पादनिूलक कायििा प्रयोग भएको छ भन ेकररब १६ 
प्रमतशत जग्गािा केन्त्रका पूवािधारहरू मनमिित भएका छन।् यस िििा ८४ प्रमतशत जग्गा िध्ये 
सबैभन्त्दा धेरै अथाित ् 52 प्रमतशत जग्गािा षवमभन्न सदाबहार फलफूलका बगैंचा छन ् भन े
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तरकारी तथा बीउ आल ु उत्पादनका लामग 2९ प्रमतशत जग्गा, फलफूल नसिरी मबरूवा 
उत्पादनका लामग 2 प्रमतशत र षवमभन्न तरकारी बालीका नसिरी मबरूवा उत्पादनका लामग १ 
प्रमतशत जग्गा प्रयोगिा ल्याइएको छ। त्यसै गरी १६ प्रमतशत जग्गा िध्ये ९ प्रमतशत जग्गािा 
कुलो तथा बाटो, ३ प्रमतशत जग्गािा कायािलय तथा आवास भवन, ३ प्रमतशत जग्गािा मसंचाई 
पोखरी र एक प्रमतशत जग्गािा िेट्रोलोस्जकल स्टेशन मनमिित छन।् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ि.सं. भ-ूउपयोग षववरण क्षरेफल (रोपनी) क्षरेफल (हेक्टर) कैषफयत 

१. सदाबहार फलफूल बगैंचा 78 3.90 यस केन्त्रको ५ रोपनी 
जग्गा तरकरी संकलन 
केन्त्रलाई र २.५ 
रोपनी जग्गा दधु 
स्चस्यान केन्त्रलाई  
भोगचलनको लामग 
हस्तान्त्तरण गररएको। 

२. फलफूल नसिरी 3.5 ०.१७ 

३. तरकारी नसिरी 2 ०.१0 

४. तरकारी बीउ उत्पादन 44 २.20 

५. कायािलय तथा आवास भवन 5 ०.२5 

६. कुलो तथा वाटो 14 ०.70 

७. मसंचाई पोखरी 5 ०.25 

८. िेट्रोलोस्जकल स्टेशन 0.5 ०.०३ 

 जम्िा 152 7.6 

 

 

स्चर नं. १. केन्त्रको भ-ूउपयोग (प्रमतशतिा) 

52% 

2% 1% 

29% 

3% 9% 

3% 1% 
सदाबहार फलफूल बगैंचा  

फलफूल नसिरी  

तरकारी नसिरी  

तरकारी बीउ उत्पादन  

कायािलय, आवास भवन  

कुलो तथा वाटो  

मसंचाई पोखरी  

िेट्रोलोस्जकल स्टेशन  
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६. फलफूल िाउबोटको षववरण 

केन्त्रिा िाउबोट ब्लक, जििप्लाज्ि ब्लक र उत्पादन ब्लक तयार गरी फलफूल बगैंचा स्थापना 
गररएको छ। केन्त्रिा भएका षवमभन्न फलफूलका िाउबोटहरूको षववरण यस प्रकार छैः- 
 

ि.सं. फलफूल जात िाउवोट (संख्या) 
१. आाँप  बम्बई ग्रीन, दशहरी, िाल्दह, गोपालखास, कृष्णभोग, 

फजली, चौसा 
२५० 

२. मलस्च शाही, मसडलेस, िजुफ्फरपरु २५ 

३. अम्बा इलाहाबाद सफेदा, स्चस्िदार, रेड फ्लेस, लखनउ-49 २० 

४. िेकाडेमियानट षकउ 02 

  जम्िा 297 

७. षवमभन्न बालीहरूको जामतय/जििप्लाज्ि संरक्षण अवस्था 
केन्त्रिा जामतय/जििप्लाज्ि संकलन, संरक्षण तथा सम्वर्द्िन गररएका षवमभन्न बागवानी 
बालीहरूको षववरण यस प्रकार रहेको छैः- 
 

ि.सं. बाली संकलन, संरक्षण तथा सम्वर्द्िन गररएका जात संख्या 
१.  लसनु   भोटे, पााँचखाल स्थामनय  3 

२.  अदवुा  कपरुकोट-१, कपरुकोट-२ 4 

३.  बेसार   कपरुकोट हलेदो-1, सगुन्त्धा रातो 3 

४.  िेथी   कस्तरुी 2 

५.  सौंफ   स्थामनय  १ 

६.  धमनया   एि 1, षप.मड.1 2 

७.  घ्यू मसिी  चौिासे, रीशलुी 1 

८.  करेला   ह्वाइट लङ्ग 1 

९.   गोलभेंडा   मस.एल.2037 3 

१०.  आल ु  जनकदेव, कामडिनल, डेस्जरे, खिुल रातो, खिुल सेतो 5 

८. केन्त्रको भौमतक अवस्था 
यस केन्त्रिा भएका भौमतक पूवािधार, िेस्शनरी तथा उपकरणहरूको षववरण यस प्रकार  
रहेको छ।  
ि.सं. षववरण संख्या कैषफयत 

१.  कायािलय भवन परुानो १  भकूम्पले क्षमत 
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२.  कायािलय भवन नयााँ १  षप्र-फ्याब बाट मनमिित 

३.  आवास भवन २   

४.  स्टोर भवन परुानो १  भकूम्पले क्षमत 

५.  पाले घर १   

६.  पावर षटलर ३  एउटा जीणि हालतिा  
७.  वाटर पम्प चाईमनज २   

८.  होण्डा वाटर पम्प २  एउटा मबग्रकेो  
९.  डेस्कटप कम्प्यूटर षप्रन्त्टर  २  चाल ुहालतिा 
१०.  स्क्यानर  १  चाल ुहालतिा  
११.  ल्यापटप  3  चाल ुहालतिा 
१२.  षपकअप गाडी (TATA XENON) १  चाल ुहालतिा 
१३.  िोटरसाईकल  ३  चाल ुहालतिा 

९. केन्त्रको िौसिी षववरण (षव.सं.2074 साल)  

िषहना 
औित तापिि (मडग्री सेस्ल्सयस)  विाि  (मि.मि.) 
अमधकति न्त्यूनति जम्िा  विाि भएको ददन 

बैशाख २9.97 16.05 102.0 १4 

जेष्ठ 32.51 20.21 90.8 18 

आिाढ 32.71 22.45 127.7 21 

श्रावण 33.04 23.09 329.9 27 

भार 33.33 22.59 149.7 18 

आस्श्वन ३2.97 21.11 १01.8 १3 

कामतिक 29.35 13.30 21.9 3 

िंमसर 26.08 09.05 0 0 

पौि 21.76 01.74 0 0 

िाघ २3.33 04.68 10.4 3 

फाल्गणु २7.16 08.75 48.5 3 

चैर २9.45 12.00 43.1 7 

श्रोतैः जल तथा िौसि षवज्ञान षवभाग 
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१०. कििचारी षववरण 

१0.1 संगठनात्िक चाटि 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

िसला बाली षवकास केन्त्र, पााँचखाल 

काभ्रपेलाञ्चोक 

 

केन्त्र प्रिखु  
वररष्ठ बागवानी षवकास अमधकृत 

अमधकृतस्तर दशौं-1 

(बागवानी सिूह) 
 

बागवानी षवकास अमधकृत 

अमधकृतस्तर आठौं-२ 

(बागवानी सिूह) 

प्राषवमधक शाखा 
 

प्राषवमधक सहायक 

अमधकृतस्तर छैठौं -1 

(बागवानी सिूह) 

नायब प्राषवमधक सहायक 

सहायकस्तर पााँचौं-1 

(बागवानी सिूह) 

प्रशासन 
शाखा 

नायब सबु्बा 
अमधकृतस्तर छैठौं-१ 

(प्रशासन सिूह) 

कायािलय सहयोगी 
शे्रणीषवषहन -8 

(प्रशासन सिूह) 

लेखा 
शाखा 

लेखापाल 

अमधकृतस्तर  छैठौं-१ 
(लेखा सिूह) 
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10.२ जनशस्ि षववरण 

ि.सं. पद शे्रणी दरबन्त्दी पदपूमति ररि 

१. वररष्ठ बागवानी षवकास अमधकृत अमधकृतस्तर दशौं  १ १ - 

२. बागवानी षवकास अमधकृत 
अमधकृतस्तर आठौं  २ १ १ 

३. प्राषवमधक सहायक 
अमधकृतस्तर छैठौं १ १ - 

४. नायब प्राषवमधक सहायक 
सहायकस्तर पााँचौं १ १ - 

५. लेखापाल 
अमधकृतस्तर छैठौं १ 1 - 

६. नायब सबु्बा अमधकृतस्तर छैठौं १ 1 - 

७. कायािलय सहयोगी शे्रणीषवषहन (प्र.) ८ - 8 

जम्िा १५ ६ ९ 

10.३ आ.ब. २०७६/७७ िा कायिरत ्कििचारीहरुको षववरण 
ि.सं. नाि पद मसटरोल नं. शरुु मनयसु्ि मिमत हालको पदिा 

मनयसु्ि मिमत 

१. यवुराज पाण्डे अमधकृतस्तर दशौ (बागवानी)  138739 2050/02/20 2067/03/29 

२. मबष्ण ुबोगटी अमधकृतस्तर आठौं (बागवानी) 19१४२० 2066/0३/२८ 2066/0३/२८ 

३. गोपी कुाँ वर अमधकृतस्तर छैठौं (बागवानी) ९४९०७ २०३९/0५/१९ २०६४/१०/0१ 

४. श्रीधर पडुासैनी अमधकृतस्तर छैठौं (प्रशासन) १७५२९१ २०५९/०७/१४ २०७५/११/२१ 

५. स्खि वहादरु खड्का अमधकृतस्तर छैठौं (लेखा) १७८८८८ २०६०/०५/२२ २०७५/११/२१ 

७. भवुन धिला सहायकस्तर चौथौं (बागवानी) २०४२५२ २०७०/९/०३ २०७०/९/०३ 
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११. हालसम्िका कायािलय प्रिखुहरूको नािावली 
 

ि.सं. कायािलय प्रिखुको नाि, थर पद कायिरत ्अवमध 

देस्ख सम्ि 
१. श्री श्याि गोपाल िददकिी का.प्र. 203१ आिाढ 2031 श्रावण 

२. श्री जय कृष्ण किािचायि का.प्र. 2031 श्रावण  2034 भार 

३. श्री दािोदर कुिार शे्रष्ठ का.प्र. 2034 भार 2034 िाघ 

४. श्री जय कृष्ण किािचायि का.प्र. 2034 िाघ 2034 चैर 

५. श्री शम्भ ुनारायण मसंह का.प्र. 2034 चैर 2035 पौि 

६. श्री िहेश राि शे्रष्ठ का.ि.ु का.प्र. 2035 पौि 2035 चैर 

७. श्री हरर कृष्ण स्घमिरे का.प्र. 2035 चैर 2036 िंमसर 
8. श्री शम्भ ुनारायण मसंह का.प्र. 2036 िंमसर 2037 श्रावण 

9. श्री भोला अमधकारी का.ि.ु का.प्र. 2037 श्रावण 2038 आिाढ 

10. श्री धिि िहजिन स.फ.षव. 2038 आिाढ 2039 िाघ 

11.  श्री भोला अमधकारी का.ि.ु का.प्र. 2039 िाघ 2041 आिाढ 

12. श्री षहरािस्ण अमधकारी स.फ.षव. 2041 आिाढ 2044 िाघ 

13. श्री भोला अमधकारी का.ि.ु का.प्र. 2044 िाघ 2048 श्रावण 

14. श्री लोकनाथ देवज ु स.फ.षव. 2048 श्रावण 2049 आिाढ 

15. श्री भोला अमधकारी का.ि.ु का.प्र. 2049 आिाढ 2049 आिाढ 

षव.सं.2049 देस्ख 2051 सम्ि मलजिा संचालनका लामग ददइएको। 
16. श्री काशी बहादरु नेपाली स.फ.षव. 2051 श्रावण 2053 आिाढ 

17. श्री भोला अमधकारी का.ि.ु का.प्र. 2053 आिाढ 2055 भार 

18. श्री नारायण प्रसाद भण्डारी स.फ.षव. 2055 भार 2061 बैशाख 

19. श्री राजेश कुिार के.सी. ि.बा.षव.अ. 2061 बैशाख 2064 आिाढ 

20. श्री बोि बहादरु थापा ि.बा.षव.अ. 2064 आिाढ 2065 चैर 

21. श्री िाधव प्रसाद खनाल ि.बा.षव.अ. 2065 चैर 2070 कास्िक 

22. श्री सरेुन्त्र प्रसाद ररजाल व.ि.बा.षव.अ. 2070 कास्िक 2074 कास्िक 

23. श्री यवुराज पाण्डे व.ि.बा.षव.अ. 2074 कास्िक हालसम्ि 
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खण्ड-गैः केन्त्रको वाषििक प्रगमत षववरण 

१. वाषििक प्रगमत षववरणको साराशं 

 यस केन्त्रिा आ.व.207५/7६ िा मनयमित कायििि अन्त्तगित संघीय सशति अनदुानको 
आल,ु तरकारी तथा िसला षवकास कायििििा मनम्नानसुार बजेट षवमनयोजन भएको मथयोैः-  

ि.सं. आयोजना/कायिििको नाि बजेट उप-स्शििक 
नं:   

वाषििक षवमनयोस्जत बजेट (रू. हजार) 
पूाँस्जगत चाल ु कुल जम्िा  

1. संघीय सशति अनदुान 

 

70335391-
3/4 

१४१७५ २२७५९ ३६९३४ 

 

 आ.व.207५/7६ को स्वीकृत वाषििक षवमनयोस्जत बजेट अनसुार यस केन्त्रिा आल,ु  
तरकारी तथा िसला षवकास कायििि संचालन भयो। केन्त्रिा वाषििक अवमधिा संचालन 
गररएका उि कायििि/षियाकलापहरू अन्त्तगित केन्त्रको प्रगमत षववरण यस प्रकार रहेको 
छैः-  

ि.सं. आयोजना/कायिििको नाि बजेट उप-स्शििक नं:   भाररत प्रगमत 
प्रमतशत 

षवस्िय प्रगमत 
प्रमतशत 

1. संघीय सशति अनदुान 

 

70335391-
3/4 

८८.४० ८१.५२ 

 

 मनयमित कायििि अन्त्तगित वाषििक अवमधिा भाररत प्रगमत ८८.४० प्रमतशत र षवस्िय 
प्रगमत ८१.५२ प्रमतशत रह्यो। 

 मनयमित कायििि तफि को प्रगमत नपगुका कारणिा दरबन्त्दी अनसुारका कििचारीहरूको 
पदपूमति नभएकोले तलब भिा, िहंगी भिा आददिा लस्क्षत प्रगमत हामसल हनु नसकेकोले 
भाररत तथा षवस्िय प्रगमत कि हनु गएको। 

 गैर-कर राजश्व आम्दानी तफि  वाषििक अवमधिा रु.२८,४७,339.२५ रकि भएको छ। 

 वाषििक अवमधिा हामसल भएका िखु्य िखु्य उपलब्धीहरु अन्त्तगित कृिकस्तरिा िसलाको 
बीउ २१०० के.जी., िूल बीउ आल ु२१ टन., आलकुो पूवि िूलबीउ ३०९३५ वटा, 
तरकारी िूल बीउ (चौिासे मसिी) २०८ के.जी., गोलभेडाको वणिशंकर बीउ (सजृना) २ 
के.जी.  धानको बीउ ५२०० के.जी., ४ लाख वटा षवमभन्न तरकारी बालीका बेनाि, 
२८०० वटा षवमभन्न फलफूलका मबरूवा मबिी षवतरण गररयो जसबाट षवमभन्न बागवानी 
बालीहरूको के्षर षवस्तारिा टेवा पगु्नकुा साथै उत्पादनिा सिेत सहयोग पगेुको छ। 
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 षवमभन्न जातका तरकारी बालीहरूको जामतय सम्वर्द्िन र षवमभन्न जातका िसला 
बालीहरूको जििप्लाज्ि संकलन सम्वर्द्िन गने कायि भएको छ। 

 त्यसैगरी १६ पटक स्जल्लास्तरीय अगवुा कृिक तामलि संचालनबाट ४०० जना 
कृिकहरू प्रत्यक्ष रूपिा लाभास्न्त्वत भै मनजहरूको प्राषवमधक क्षिता अमभवृषर्द्िा टेवा 
पगेुको छ। 

 षवमभन्न िेस्शनरी औजार उपकरण खररदबाट फाििलाई यास्न्त्रकीकरण तफि  अग्रसर गराउाँदै 
कृषि किि गनि सस्जलो भएको छ। 

 कृिकस्तरिा प्राषवमधक सेवाटेवा परु याउन ेिििा िसला, तरकारी, आलबुालीको सिस्या 
पषहचान, सोको मनराकरणका उपाय बारे आवश्यक प्राषवमधक जानकारी गराइनकुा साथै 
कृिकहरूलाई व्यावसायीकरण तफि  उन्त्िखु गराउन पहल गररएकोछ। 
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२. वाषििक प्रगमत षववरण (आ.व.207५/7६)  
२.१  कायििि/आयोजनाको नाि: संघीय सशति अनदुान 

बजेट उप-स्शििक नं. 70335391-3/4 

 

ि.सं.  कायििि /षियाकलाप खचि 
स्शििक 

इकाई 
बाषििक लक्ष्य वाषििक प्रगमत 

पररिाण भार बजेट पररिाण भाररत 

(क)  चाल ुखचि अन्त्तगितका कायििि               

1 तलब 21111 जना 15 
10.9
8 

4054 7 5.12 

2 पोशाक भिा 21121 जना 15 0.31 113 9 0.18 

3 िहाँगी भिा 21132 जना 15 0.49 180 7 0.23 

4 अन्त्य भिा 21139 जना 2 0.12 45 2 0.12 

5 पानी तथा षवजलुी 22111 िषहना 12 0.91 336 12 0.91 

6 साँचार िहशलु 22112 िषहना 12 0.29 106 12 0.29 

7 इन्त्धन 22211 मलटर 3280 0.97 358 3280 0.97 

8 साँचालन तथा ििित सम्भार 22213 संख्या 26 1.72 635 26 1.72 

9 मबिा 22214 संख्या 4 0.26 95 4 0.26 

10 
मनमिित साविजमनक सम्पमतको 
ििित सम्भार 

22231 मिटर 75 0.68 250 75 0.68 

11 कायािलय सम्बन्त्धी खचि 22311 संख्या 213 0.81 300 213 0.81 

12 अन्त्य ईन्त्धन 22314 संख्या 50 0.14 50 50 0.14 

13 सेवा र परािशि खचि 22411 पटक 1 1.08 400 1 1.08 

14 अन्त्य सेवा शलु्क 22419 जना 8 5.07 1872 8 5.07 

15 कििचारी तामलि 22511 जना 6 0.22 80 0 0.00 

16 
मसप षवकास तथा जनचेतना 
तामलि गोष्ठी 

22512 पटक 16 3.01 1110 16 3.01 

17 उत्पादन सािाग्री सेवा               

17.1 
िसलाबालीको बीउ उत्पादन 
(धमनया 60, िेथी 40, लसनु 
2000) 

22521 के.जी. 2100 0.95 350 2100 0.95 

17.2 
अदवुा तथा बेसारको पाना 
(बीउ) उत्पादन षवतरण 

22521 िे.टन 6 0.95 350 6 0.95 
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17.3 
तरकारी िूल वीउ उत्पादन तथा 
षवतरण (मसमि चौिासे 
200,कााँिो भिपरु लोकल 3) 

22521 के.जी 203 0.54 200 203 0.54 

17.4 
तरकारी वणिसकर वीउ उत्पादन 
तथा षवतरण (गोलभेडा शृ्रजना 
जात 1) 

22521 के.जी 1 0.27 100 1 0.27 

17.5 

तरकारी वनेाि उत्पादन तथा 
षविी षवतरण (काउली ४०, 

वन्त्दा २०, प्याज 20०, गोलभेडा 
75, खसुािनी ५५, भण्टा ५, 

फसीजात ५ हजार) 

22521 
संख्या 
(हजार) 

400 0.95 350 
400.15

8 
0.95 

17.6 
बीउ आल ुउत्पादन तथा मबिी 
षवतरण (वमेसक २, ३ र ४ 
जनकदेव, डेस्जरे, खिुल) 

22521 िे.टन 15 1.08 400 21.063 1.08 

17.7 
षप.षव.एस. उत्पादनको लामग 
मनमिित स्स्िन हाउसिा बालवुा 
भने 

22521 पटक 1 0.27 100 1 0.27 

17.8 

केन्त्रको स्िीन हाउसमभर 
आलकुो षप.मब.यस. दाना 
उत्पादनका लामग षटस्यू कल्चर 
प्रषवमधबाट उत्पाददत मबरुवा जार 
सषहत खररद 

22521 जार संख्या 500 0.81 300 500 0.81 

17.9 
केन्त्रिा आलकुो षप.मब.यस. 
दाना उत्पादन तथा स्याहार 
सम्भार 

22521 दाना संख्या 25000 0.34 125 30935 0.34 

17.10 

फलफूल मबरुवा मबिी षवतरण 
(आाँप ७००, मलस्च ८००, अम्बा 
३००, कागती ५००, अन्त्य 
फलफूल ५००) 

22521 संख्या 2800 0.16 60 2800 0.16 

17.11 

फलफूल मबरुवा उत्पादन (आाँप 
७००, मलस्च ८००, अम्बा 
३००, कागती ५००, अन्त्य 
फलफूल  ५००) 

22521 संख्या 2800 0.54 200 2800 0.54 

17.12 
फलफूल रुटस्टक मबरुवा 
उत्पादन (आाँप १००००) 

22521 संख्या 10000 0.41 150 10000 0.41 

17.13 
आलङ्काररक फूल षवरुवा 
उत्पादन तथा मबिी षवतरण 
(बहवुिे) 

22521 संख्या 1000 0.27 100 1000 0.27 
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17.14 

िसलाबालीको बीउ उत्पादनका 
लामग बाली-चि (धानको िूल 
बीउ उत्पादन-िकवानपरु-१, 

खिुल-8) 

22521 िे.टन 3 0.41 150 4.769 0.41 

17.15 
बीउ षवजन प्याकेस्जङ्ग तथा 
लेस्ब्लङ्ग गरी बीउ मबिी गने 

22521 पटक 3 0.41 150 3 0.41 

17.16 
अदवुा र बेसार बालीको स्याहार 
सम्भार 

22521 हेक्टर 2 0.41 150 2 0.41 

17.17 
केन्त्र मभर िसलाबाली के्षर 
षवस्तार तथा स्याहार सम्भार 

22521 हेक्टर 0.5 0.27 100 0.5 0.27 

17.18 

फलफूल बगैंचा स्याहार सम्भार  
(क) िाउवोट ब्लक  (आाँप-
२४४, अम्बा-३६, मलची-२५, 

िेकाडेमियानट-२ सिेतगरी 
जम्िा ३०७ िाउवोट) (ख) 
उत्पादन ब्लक (आाँप-२६८ 
बोट) 

22521 हेक्टर 4.5 1.49 550 4.5 1.49 

17.19 
फािििा सघन फलफूल (High 

Density) निूना बगैंचा स्थापना 
(अम्बा) 

22521 हेक्टर 0.1 0.14 50 0.1 0.14 

17.20 
फािििा फलफूल िाउवोट ब्लक 
स्थापना (अनार) 

22521 हेक्टर 0.1 0.08 30 0.1 0.08 

17.21 

तरकारी बालीको जामतय 
सम्वर्द्िन (करेला-ह्वाईट लङ्ग, 

गोलभेडा-मस.एल. सेलेक्सन, 
मसिी-चौिासे) 

22521 संख्या 3 0.14 50 3 0.14 

17.22 

िसला बालीहरुको जििप्लाज्ि 
संकलन तथा सम्वर्द्िन (लसनु-
भोटे, नेपाली, अदवुा-कपरुकोट 
१, बेसार-स्थामनय, सगुन्त्धा, 
कपरुकोट १, िेमथ-स्थामनय, 

सौंफ-स्थामनय, धमनया-षप.मड. १, 

खसुािनी-अकबरे, र्छ्यापी-स्थामनय) 

22521 संख्या 11 0.27 100 11 0.27 

17.23 
षवमभन्न िसला बालीहरुको 
जातीय प्रदशिन 

22521 संख्या 10 0.27 100 10 0.27 

17.24 
षवमभन्न िसला बालीहरूिा 
अध्ययन संचालन 

22521 पटक 3 0.41 150 3 0.41 
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17.25 
फािि मभर निूना फूलवारी 
स्थापना तथा षवमभन्न फूल 
मबरूवाहरूको प्रदशिन 

22521 संख्या 1 0.54 200 1 0.54 

17.26 
केन्त्रिा निूना कृषि पयिटन 
कायििि प्रदशिन तथा संचालन 

22521 संख्या 3 0.95 350 3 0.95 

18 कृषि पयिटन कायििि 22522 पटक 2 13.54 5000 2 13.54 

19 कायििि खचि               

19.1 

केन्त्र मभर अदवुा तथा बेसारको 
प्रशोधन प्रषवमध षवकास षवस्तार 
सम्बन्त्धी सािाग्री खररद तथा 
प्रशोमधत वस्तहुरुको निूना 
प्रदशिन 

22522 पटक 1 0.27 100 1 0.27 

19.2 वाषििक पसु्स्तका प्रकाशन  22522 पटक 1 0.14 50 1 0.14 

19.3 
िसला वाली सम्वन्त्धी मलफलेट 
प्रकाशन 

22522 पटक 1 0.14 50 1 0.14 

19.4 

िसलाबालीिा षविादद 
न्त्यूमनकरणका लामग 
जनचेतनािूलक कायििि 
संचालन (मिमडया, परपमरका, 
प्रकाशन सािाग्री, तामलि 
आददबाट) 

22522 पटक 3 0.81 300 3 0.81 

19.5 
कृिकस्तरिा िसला वालीको 
उत्पादन प्रदशिन, नमतजा प्रदशिन 
कायििि संचालन 

22522 पटक 14 0.95 350 14 0.95 

19.6 िाटो परीक्षण स्शषवर संचालन 22522 पटक 2 0.68 250 2 0.68 

19.7 

कृिकस्तर िसलाबाली के्षरिा 
अन्त्तरस्जल्ला अध्ययन भ्रिण 
तथा अन्त्तरषिया कायििि 
संचालन 

22522 पटक 1 0.81 300 1 0.81 

20 अनगुिन िूल्याङ्कन खचि 22611 पटक 42 2.03 750 42 2.03 

21 भ्रिण खचि 22612 पटक 18 1.16 430 18 1.16 

22 सरुवा भ्रिण खचि 22612 पटक 2 0.14 50 2 0.14 

23 षवषवध खचि 22711 पटक 24 0.62 230 24 0.62 

24 
निूना बस्तीिा निूना कृषि 
आयआजिन कायििि 

26413 पटक 0 0.00 0 0 0.00 

25 
षप्रमसजन तथा प्रोटेक्टेड 
हषटिकल्चर प्रषवमध षवस्तार 
कायििि 

26413 पटक 0 0.00 0.00 0 0.00 



30 
 

(ख)  पूाँस्जगत खचि अन्त्तगितका 
कायििि 

              

26 कापेट तथा पदाि खररद 31115 मिटर 100 0.27 100 100 0.27 

27 
थोपा मसंचाई तथा स्स्पं्रकलर 
मसंचाई प्रषवमध प्रणाली जडान 

31122 संख्या 2 0.27 100 2 0.27 

28 

पाँखा, ट्रान्त्सफििर, मड एस एल 
आर क्यािरा एवं िूलाको थ्रशेर, 
घााँस काटन ेिेस्शन खररद, 
शबिमसिबल िोटर खररद, एि षव 
प्लो तथा कस्ल्ट खररद, स्पेयर, 
प्रमुनङ्ग स, ग्रास्फ्टङ्ग नाइफ, 

मसकेचर, चाना काटने िेशीन, 
मडस्जटल ब्यालेन्त्स, फल षटप्ने 
भयािङ्ग, सोलार मसस्टि जडान 

31122 संख्या 7 1.83 675 7 1.83 

29 
कम्पाउण्ड वाल मनिािण तथा 
थ्रसे्शङ्ग याडि मनिािण पारदशी 
छाना सिेत 

31151 मिटर 350 24.37 9000 350 24.37 

30 
कायािलय प्रिखु आवासको शेड, 

अमतमथ घरको शेड तथा पाले 
घर मनिािण 

31151 संख्या 2 4.87 1800 1 2.44 

31 
बीउ उत्पादनका लामग केज 
मनिािण तथा भिी कम्पोष्ट शेड 
मनिािण 

31151 - 0 0.00 0.00 0 0.00 

32 
शौचालय मनिािण सेस्फ्ट टाँकी 
सषहत तथा शेड हाउस मनिािण 

31151 - 0 0.00 0 0 0.00 

33 

परुाना आवास घर, कायािलय 
भवन तथा मसंचाई कुलो ििित, 

शौचालय तथा थ्रसे्शङ्ग फ्लोर 
ििित, फाििको बाटो सधुार 

31171 संख्या 5 6.77 2500 3 4.06 

  चाल ुकायिििको कुल रकि       61.62 
2275

9 
  55.17 

  पुाँस्जगत कायिििको कुल रकि       38.38 14175   33.23 

  जम्िा रकि       100 36934   
88.4

0 
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३. वाषििक बजेट षवमनयोजन र खचि (आ.व.207५/7६) 
ि. 
सं. 

कायििि/ 

आयोजनाको नाि 
वाषििक षवमनयोस्जत बजेट  

(रू. हजार) 
वाषििक खचि  

(रू. हजार) 
षवस्िय 
प्रगमत 

(प्रमतशत) पूाँस्जगत चाल ु जम्िा  पूाँस्जगत चाल ु जम्िा  
1. संस्घय सशति 

अनदुान (आल,ु 
तरकारी तथा 
िसला षवकास 
कायििि) 

१४१७५ २२७५९ ३६९३४ ९५४७ २०५६३ ३०१०९ 90.17 

 

४. वाषििक प्रगमत स्स्थमत र प्रगमत नपगुका कारणहरु (आ.व.207५/7६) 
ि.सं. षियाकलाप  इकाई  लक्ष्य 

पररिाण  

प्रगमत 
पररिाण  

नपगु 

पररिाण  

कारण  

१ तलब संख्या 15 7 8 केन्त्रिा दरबन्त्दी अनसुारको 
जनशस्ि पदपूमति (िखु्यतैः कायािलय 

सहयोगी) नभएको हुाँदा षवमनयोस्जत 
बजेट खचि नभएकोले लस्क्षत प्रगमत 
हामसल गनि नसषकएको। 

२ पोशाक भिा संख्या 15 7 8 केन्त्रिा दरबन्त्दी अनसुारको 
जनशस्ि पदपूमति (िखु्यतैः कायािलय 

सहयोगी) नभएको हुाँदा षवमनयोस्जत 
बजेट खचि नभएकोले लस्क्षत प्रगमत 
हामसल गनि नसषकएको। 

३ िहंगी भिा संख्या 15 7 8 केन्त्रिा दरबन्त्दी अनसुारको 
जनशस्ि पदपूमति (िखु्यतैः कायािलय 

सहयोगी) नभएको हुाँदा षवमनयोस्जत 
बजेट खचि नभएकोले लस्क्षत प्रगमत 
हामसल गनि नसषकएको। 
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४ कििचारी तामलि संख्या 6 0 6 केन्त्रिा दरबन्त्दी अनसुारको 
जनशस्ि पदपूमति नभएको र केन्त्रिा 
थषपएका कायिििहरू संचालन 
गनुिपने भएकोले सिय अभावका 
कारण तामलििा कििचारी पठाउन 
नमसकएको। 

५ कायािलय प्रिखु 
आवासको शेड, अमतमथ 
घरको शेड तथा पाले 
घर मनिािण 

संख्या 2 1 1 कायििि तथा बजेट अस्ख्तयारी 
षढलो (मिमत२०७५ कामतिक ४ गते) 
प्राप्त भएकोले सूचना आह्वान गनि 
नसषकएको। 

६ परुाना आवास घर, 
कायािलय भवन तथा 
मसंचाई कुलो ििित, 

शौचालय तथा थ्रसे्शङ्ग 
फ्लोर ििित, फाििको 
बाटो सधुार 

संख्या 5 3 2 कायििि तथा बजेट अस्ख्तयारी 
षढलो (मिमत२०७५ कामतिक ४ गते) 
प्राप्त भएकोले सूचना आह्वान गनि 
नसषकएको। 

 

५. कायिििको अपेस्क्षत प्रमतफल (Output) षववरण 

५.१  कायििि/आयोजनाको नाि: संघीय सशति अनदुान 

बजेट उप-स्शििक नं. 70335391-3/4 

 

ि.सं. षववरण इकाई 
वाषििक 
लक्ष्य 

वाषििक 

प्रगमत 

1 
िसला बालीको बीउ उत्पादन (धमनया ६0, 40, 
लसनु 200०) 

के.जी २१00 २१00 

2 अदवुा तथा बेसारको पाना (बीउ) उत्पादन षवतरण िे.टन 6 6 

3 मसमि चौिासे बीउ उत्पादन तथा मबिी षवतरण के.जी 200 २०८ 

4 तरकारी बेनाि उत्पादन तथा मबिी षवतरण हजार ४०० ४०० 

5 बीउ आल ुउत्पादन तथा मबिी षवतरण िे.टन 1५ २१ 

6 फलफूल मबरुवा मबिी षवतरण संख्या 2800 २८०० 

7 धानको बीउ उत्पादन तथा मबिी षवतरण िे.टन 3 ५.२ 

8 अदवुा र बेसार िसलाबालीको स्याहार सम्भार  हेक्टर 2 2 

9 तरकारी बालीको जामतय सम्वर्द्िन संख्या 3 3 

10 िसला बालीहरुको जििप्लाज्ि सम्वर्द्िन संख्या 11 11 
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11 
तरकारी आल ुतथा िसला बाली कृिकहरुलाई 
स्जल्लास्तररय तामलि  

पटक १६ १६ 

12 वाषििक पसु्स्तका प्रकाशन गने पटक 1 1 

13 िसला बाली सम्बन्त्धी मलफलेट प्रकाशन पटक 1 1 

14 आलकुो पूवि िूल बीउ उत्पादन संख्या ३०००० ३०९३५ 

15 िाटो स्शषवर संचालन  पटक 2 2 

16 
कृिकस्तरिा िसला वालीको उत्पादन प्रदशिन, नमतजा 
प्रदशिन कायििि संचालन 

पटक 1४ 1४ 

 

 

 

 

 

 

६. कायिििका िखु्य-िखु्य उपलब्धीहरु 

ि.सं. बजेट उप-स्शििक 
नं. 

आयोजना/ 

कायिििको नाि 
वाषििक प्रगमत स्स्थमत 

(प्रमतशत) 
यस अवमधिा हामसल भएका िखु्य- 

िखु्य उपलब्धीहरु 
भाररत षवस्िय 

1. 70335391-
3/4 

संघीय सशति अनदुान ८८.४० ८१.५२ यस अवमधिा कृिकस्तरिा िसलाको 
बीउ २१०० के.जी., बीउ आल ु

२१ िे.टन,  तरकारी बीउ (मसिी, 
चौिासे) २०८ के.जी., धानको बीउ 
५.२ िे.टन, ४ लाख वटा षवमभन्न 
तरकारी बालीका बेनाि, २८०० वटा 
षवमभन्न फलफूलका मबरूवा मबिी 
षवतरण भएको। त्यसैगरी १६ पटक 
स्जल्लास्तरीय अगवुा कृिक तामलि 
संचालनबाट कृिकहरूको प्राषवमधक 
क्षिता अमभवषृर्द्िा टेवा पगुकेो।  
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७. वाषििक षवस्िय प्रगमत षववरण 

७.१ कायििि/आयोजनाको नाि: संघीय सशति अनदुान 

(क)  चाल ुखचिको फााँटवारी 
बजेट उप-स्शििक नं. M– 70335391-३ (चाल ुखचि) 
आ.व. M–207५/7६  

ख.शी.नं. मबवरण वाषििक वजेट वाषििक खचि बजेट बााँकी  

२११११ पाररश्रमिक तलव ४०५४०००.०० ३०६८२१४.१० ९८५७८५.९० 

२११२१ पोिाक ११३०००.०० ९००००.०० २३०००.०० 

२११३२ िहंगी भिा १८००००.०० १६४१३२.०० १५८६८.०० 

२११३९ अन्त्य भिा  ४५०००.०० २६१००.०० १८९००.०० 

२२१११ पानी  मबजलुी ३३६०००.०० ११९०६६.०० २१६९३४.०० 

२२११२ संचार िहशलु १०६०००.०० ७२२६०.०० ३३७४०.०० 

२२२११ ईन्त्धन ३५८०००.०० ३५८०००.०० ०.०० 

२२२१३ सवारी साधन ििित खचि ६३५०००.०० ६२१९८२.२० १३०१७.८० 

२२२१४ मबिा तथा नषवकरण ९५०००.०० ६२३१८.१० ३२६८१.९० 

२२२३१ मन.सा.स.ििित संभार २५००००.०० २४९६८३.०० ३१७.०० 

२२३११ का.स.खचि ३०००००.०० ३०००००.०० ०.०० 

२२३१४ ईन्त्धन अन्त्य ५००००.०० ५००००.०० ०.०० 

२२४११ सेवा र पराििि खचि १८७२०००.०० १५००७७५.०० ३७१२२५.०० 

२२४१९ अन्त्य सेवा शलु्क ४०००००.०० ३९८८९०.०० १११०.०० 

२२५११ कििचारी  तामलि ८००००.०० ०.०० ८००००.०० 

२२५१२ मसप मबकास जनचेतना  १११००००.०० १११००००.०० ०.०० 

२२५२१ उत्पादन सािग्री ४९१५०००.०० ४९००२६३.८६ १४७३६.१४ 

२२५२२ कायििि खचि ६४०००००.०० ६०११३७८.६८ ३८८६२१.३२ 

२२६११ अनगुिन  िलु्याङ्कन ७५००००.०० ७५००००.०० ०.०० 

२२६१२ भ्रिण खचि ४८००००.०० ४७९४५०.०० ५५०.०० 

२२७११ मबमबध २३००००.०० २३००००.०० ०.०० 

जम्िा रु. २२७५९०००.०० २०५६२५१२.९४ २१९६४८७.०६ 
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(ख)  पूाँस्जगतखचिको फााँटवारी 
बजेट उप-स्शििक नं. M– 70335391-४ (पूाँस्जगत खचि) 
आ.व. M–207५/7६  
 

ख.शी.नं. मबवरण वाषििक वजेट वाषििक खचि बजेट बााँकी  

३१११२ भवन मनिािण १०८०००००.० ६७४०२७२.६५ ४०५९७२७.३५ 

२१११५ फमनिचर तथा षफक्चसि १०००००.० १०००००.०० ०.०० 

२११२२ िेमसनरी औजार ७७५०००.० ७७४३६९.४४ ६३०.५६ 

२११७१ पसु्जगत सधुार २५०००००.० १९३२०३३.६२ ५६७९६६.३८ 

जम्िा रु. १४१७५०००.० ९५४६६७५.७१ ४६२८३२४.२९ 

८. संकमलत गैर-कर राजश्व आम्दानीको षववरण (आ.व.२०७५/७६) 
कायििि/आयोजनाको नाि: संघीय सशति अनदुान 

बजेट उप-स्शििक नं. 70335391-३/४ 

l;=g+= cfDbfgL alu{s/)f /fhZj lzif{s g+= hDdf राजश्व आम्दानी रु  कैफीयत 
1 kmnkm'n lj?jf 14211 74234.50   

2 tfhf kmn 14211 501397.00   

3 km"n lj?jf 14211 2600.00   

4 slkm lj?jf 14211 0.00   

5 cfn' 14211 931627.50   

6 cb'jf a];f/ 14211 320350.00   

7 t/sf/L jLp 14211 70650.00   

8 t/sf/L a]gf{ 14211 329153.25   

9 tfhf t/sf/L 14211 915.00   

10 cGo 14211 571415.00 wfg aLp, k/fnसिेत 
11 k|zf;lgs b:t'/ 14227 45000.00   

  hDdf   2847342.25   
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९. धरौटीको आमथिक षववरण (आ.व.२०७५/७६) 
कायििि/आयोजनाको नाि: संघीय सशति अनदुान 

बजेट उप-स्शििक नं. 70335391-३/४ 

ि.सं. षववरण जम्िा रकि रू. 
1. आम्दानी  
1.1 गत आ.व. सम्िको स्जम्िेवारी सारेको ० 
1.2 यस आ.व. को आम्दानी  १६,२८,८६१.०५ 
 जम्िा आम्दानी रू.  १६,२८,८६१.०५ 

2. षफताि/खचि  
2.1 यस आ.व. िा षफताि/खचि ४,७0,०00.00 
2.2 यस आ.व. िा सदरस्याहा 0.00 
 जम्िा षफताि/खचि रू.  ४,७०,000.00 

3. शे्रस्ता अनसुार बााँकी  
3.1 नगद बााँकी 0.00 
3.2 बैंक बााँकी ११,५८,८६१.०५ 
 जम्िा बााँकी रू. ११,५८,८६१.०५ 

4. बैंक अनसुार बााँकी ११,५८,८६१.०५ 
5. फरक रकि 0.00 
6. धरौटी खाता नं.  ख 3 ध 1040203 
7. बैंक राषष्ट्रय वास्णज्य बैंक, धमुलखेल शाखा, काभ्र े

नोटैः संघीय सरकार अन्त्तरगत रहेको िसला बाली षवकास केन्त्रको नाििा रहेको गत षवगतको 
धरौटी रकि रु ९७४६५१.८२ प्रदेश सरकार अन्त्तरगत कायि भएको यस कायािलयिा यस 
आ.व.िा आम्दानी वामधएको।  

 

10. बेरुजू फर्छ्योट प्रगमत षववरण (आ.व.२०७५/७६) 
कायििि/आयोजनाको नाि: संघीय सशति अनदुान 

बजेट उप-स्शििक नं. 70335391-३/४ 

ि.सं. गत आ.व. 
(२०७3/७4) 
सम्िको बेरूजू 

रकि (रू.) 

वाषििक प्रगमत बेरूजू 
फर्छ्योट 
प्रमतशत 

बेरूजू फर्छ्योट 
रकि (रू.) 

फर्छ्योट हनु बााँकी 
बेरूजू रकि (रू.) 

कायिवाहीको लामग 
पेश भएको बेरूजू 

रकि (रू.) 
1. 0.00 0.00 0.00 0.00 100 
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१1. कायििि कायािन्त्वयनिा देखा परेका सिस्या, गररएका प्रयास र सझुाव 

ि.सं. कायािन्त्वयनिा देस्खएका िखु्य िखु्य 
सिस्याहरू 

सिस्या सिाधान गनि गररएका 
प्रयासहरु 

सिस्या सिाधानाथि सझुावहरू 

1. भौमतक संरचनाहरूिा क्षमतैः  

भ-ूकम्पका कारण केन्त्रका स्टोर, 
कायािलय भवन, आवास भवनहरू 
क्षमतग्रस्त भएकोले कायििि 
संचालनिा बाधा पगु्नकुा साथै 
दैमनक प्रशासन एवं स्टोरको लामग 
सिस्या भएको। 

 

भवन मडमभजन कायािलय, 
धमुलखेलिा बजेट षवमनयोजनका 
लामग प्रयास गररएको। 

 

केन्त्रका क्षमतग्रस्त भएका 
भौमतक संरचनाहरूको 
पनुैःमनिािणका लामग िामथल्लो 
मनकायबाट आवश्यक पहल 
हनुपुने देस्खन्त्छ। 

2. िसला बीउ मबिीिा सिस्याैः 
केन्त्रिा उत्पाददत अदवुा तथा 
बेसारको बीउ मबिी गनि सिस्या 
हनुेगरेको। 

 

प्रधानिन्त्री कृषि 
आधमुनकीकरण पररयोजना 
अन्त्तगितका जोन सपुर जोन 
कायािलयिा सम्पकि  गरेको। 

 

सम्बस्न्त्धत मनकायले कायििि 
अनसुारको उत्पादन मबिी 
षवतरणको व्यवस्थाका लामग 
सिन्त्वयकारी भमूिका मनवािह 
गररददनपुने। 

3. प्रोत्साहन भिा नभएकोैः 
फािि/केन्त्रिा कायािलय सियभन्त्दा 
अस्घपमछ र षवदाको सियिा सिेत 

काि गनुिपने, ज्यािी लगाउन ु पने, 

बालीनाली स्याहार सम्भार गनुिपने 

भएतापमन कििचारीहरुलाई प्रोत्साहन 
भिाको व्यवस्था हनु नसकेको। 

 

कििचारीहरुलाई प्रोत्साहन 
भिाको व्यवस्थाका लामग 
िामथल्लो मनकायिा कुराकानी 
तथा छलफल गने गरेको। 

 

कििचारीहरुलाई प्रोत्साहन 
भिाको व्यवस्था हनुसकेको 
खण्डिा कििचारीको िनोवल 
उच्च हनुे तथा कािको 
गणुस्तरिा सिेत वषृर्द् हनुेछ। 

4. ररि दरबन्त्दीैः 
केन्त्रिा दरबन्त्दी अनसुारको 
कििचारी नहुाँदा केन्त्रका षवमभन्न 
षियाकलापहरू संचालनिा सिस्या 
परेको। 

 

सम्बस्न्त्धत िामथल्लो मनकायिा 
सम्पकि  गरेको। 

 

दरबन्त्दी अनसुारको 
कििचारीहरूको पदपूमति भएको 
खण्डिा लस्क्षत कायिििहरू 
संचालन गनि सहज हनु े
देस्खन्त्छ।  

5. अपयािप्त बजेटैः  

यस केन्त्रिा लगाईने ज्यािीहरुलाई 
सरकारले तोके बिोस्जिको दरिा 
पाररश्रमिक ददन नसकेको अवस्था 
रहेको। 

 

दैमनक ज्यािीहरुलाई हाल 
दैमनक जम्िा रू.४५० िार 
ददई काि लगाउन ेगरेको।  

 

हालको िहाँगी र िूल्यवषृर्द्को 
कारण उनीहरुको ज्याला 
कस्म्तिा पमन रू.६०० हनुे 
गरी बजेटको व्यवस्था भएिा 
कािकाज गराउनका लामग 
सहजता हनुेछ।  
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खण्ड-घैः आ.व.२०७६/७७ को वाषििक कायििि 

१. िसला बाली षवकास केन्त्रको वाषििक स्वीकृत कायििि 

बजेट उप-शीििक नं.: 70335391-3/4 

िन्त्रालय: भमूि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी िन्त्रालय प्रदेश नं. 3 (703353201) 
कायििि/आयोजनाको नािैः िसला बाली षवकास केन्त्र 

 

 

ि. सं.  कायििि /षियाकलाप खचि शीििक इकाई 

बाषििक  लक्ष्य प्रथि  चौिामसक दोस्रो  चौिामसक तेस्रो  चौिामसक 

पररिाण भार लागत 
पररिा
ण 

भार लागत पररिाण भार लागत पररिाण भार लागत 

11.1.2.8 
भ-ूकम्पले क्षमत भएको पूरानो कायािलय भवन भत्काइ 
साइट स्क्लयर गने (भवन मनिािण )  

३१११२   1 1.59 5   0 0 1 1.59 5 0 0 0 

11.3.7.5 

gps device, ph meter, moisture meter,refractrometer 

(कायािलय संचालनसंग सम्बन्त्धी  यन्त्र,उपकरण तथा 
िेशीन औजार)  

३११२२ वटा 3 0.48 1.5 3 0.48 1.5 0 0 0 0 0 0 

11.3.7.9 
एयर  कंडीसन(कायािलय संचालनसंग सम्बन्त्धी 
यन्त्र,उपकरण तथा िेशीन   

३११२२ संख्या 1 0.32 1 1 0.32 1 0 0 0 0 0 0 

11.3.7.16 
िस्ल्टमिमडया खररद तथा व्यवस्थापन(कायािलय 
संचालनसंग सम्बन्त्धी  यन्त्र,उपकरण तथा िेशीन औजार)  

३११२२ संख्या 1 0.32 1 1 0.32 1 0 0 0 0 0 0 

11.3.7.48 
मस.मस.षटभी क्यािरा जडान(कायािलय संचालनसंग 
सम्बन्त्धी यन्त्र,उपकरण  तथा  

३११२२ संख्या 6 0.48 1.5 6 0.48 1.5 0 0 0 0 0 0 

11.3.7.49 
उन्नत मसंचाइ प्रषवमध जडान(कायािलय संचालनसंग 
सम्बन्त्धी यन्त्र,उपकरण   

३११२२ संख्या 3 1.43 4.5 0 0.32 0 3 1.43 4.5 0 0 0 

11.3.10.2 

भ्याकुि स्क्लनर खररद(कृषि - खेतीको साथै मसंचाई 
प्रयोजन र पश ु स्चषकत्सा सम्बन्त्धी उपकरण तथा िेशीन 

औजार)  

३११२२ संख्या 3 0.16 0.5 1 0.16 0.5 0 0 0 0 0 0 

11.4.16.1 
केन्त्रिा खानेपानी व्यवस्थापन(खानेपानी तथा सरसफाई 
संरचना  

३११५६ पटक 1 0.63 2 1 0.63 2 0 0 0 0 0 0 

11.5.1.1 
केन्त्रको पोखरी ििित तथा सधुार(कालोपरे सडक 
सधुार) 

३११७१ संख्या 1 3.17 10 0 0.63 2 1 1.27 4 0 1.27 4 
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11.5.1.2 केन्त्रको बाटो सधुार(कालोपरे सडक सधुार) ३११७१ पटक 1 0.63 2 0 0 0 1 0.63 2 0 0 0 

11.5.1.3 थे्रमसङ्ग फ्लोर ििित सधुार(कालोपरे सडक सधुार) ३११७१ संख्या 1 0.63 2 1 0.63 2 0 0 0 0 0 0 

11.5.1.4 
पूरानो आवास घरको ििित सम्भार(कालोपरे सडक 
सधुार) 

३११७१ पटक 1 0.32 1 1 0.32 1 0 0 0 0 0 0 

11.6.13.8 कापेट, पदाि खररद(कायािलयको लामग फमनिचर षफक्चसि) ३११२३ िी. 100 0.32 1 0 0 0 100 0.32 1 0 0 0 

11.6.13.9 फमनिचर खररद(कायािलयको लामग फमनिचर षफक्चसि) ३११२३ संख्या 10 0.32 1 10 0.32 1   0 0   0   

    क)  पूाँजीगत खचि कायिििको जम्िा:       १०.८० ३४   ४.६१ १३.५   ५.२४ १६.५   १.२७ ४.० 

    आ)  चाल ुखचि अन्त्तगितका कायिििहरु                             

1.1.1.3 अमधकृतस्तर दशौँ(स्थायी कििचारी) २११११ जना 1 2.38 7.51 1 0.92 2.89 1 0.73 2.31 1 0.73 2.31 

1.1.1.5 अमधकृतस्तर आठौँ(स्थायी कििचारी) २११११ जना 2 4.03 12.72 2 1.55 4.89 2 1.24 3.91 2 1.24 3.92 

1.1.1.7 अमधकृतस्तर छैटौँ(स्थायी कििचारी) २११११ जना 3 5.7 17.98 3 2.19 6.92 3 1.75 5.53 3 1.75 5.53 

1.1.1.8 सहायकस्तर पााँचौँ(स्थायी कििचारी) २११११ जना 1 1.34 4.23 1 0.52 1.63 1 0.41 1.3 1 0.41 1.3 

1.1.1.30 का. स. पााँचौं स्तर(स्थायी कििचारी) २११११ जना 8 18.22 57.48 8 7.01 22.11 8 5.61 17.69 8 5.61 17.68 

1.2.2.1 स्थायी कििचारीको िहंगी भिा(िहंगी भि) २११३२ जना 15 1.14 3.6 15 0.38 1.2 15 0.38 1.2 15 0.38 1.2 

1.2.9.2 षवमभन्न बैठक भिा(अमतररि सिय भिा) 21139 पटक 4 0.19 0.6 2 0.1 0.3 2 0.1 0.3 0 0 0 

1.2.10.1 पाले पहरा भिा(पाले पहरा भिा) 21139 जना 2 0.16 0.51 2 0.05 0.17 2 0.05 0.17 2 0.05 0.17 

1.3.1.1 मनजािती कििचारीहरुको पोशाक खचि(कििचारी पोशाक) 21121 जना 15 0.48 1.5 0 0 0 0 0 0 15 0.48 1.5 

1.6.4.1 
 

स्थायी कििचारीको योगदानिा आधाररत बीिा कोि(कििचारीको योगदानिा  
 

21213 संख्या 15 0.23 0.72 4 0.08 0.24 4 0.08 0.24 4 0.08 0.24 

2.1.1.1 धाराको िहसलु(धाराको िहसलु) 22111 पटक 12 0.04 0.14 4 0.01 0.04 4 0.02 0.05 4 0.02 0.05 

2.1.2.1 मबद्यतु िहशलु(मबजलुी िहसलु) 22111 पटक 12 0.68 2.16 4 0.23 0.72 4 0.23 0.72 4 0.23 0.72 

2.1.3.1 जारको षपउने पानी(षपउने पानी) 22111 जार 30 0.11 0.36 120 0.04 0.12 120 0.04 0.12 120 0.04 0.12 

2.1.6.1 टेमलफोन िहसलु(टेमलफोन िहसलु) 22112 पटक 3 0.17 0.54 4 0.06 0.18 4 0.06 0.18 4 0.06 0.18 

2.1.7.1 
ईिेल/ इन्त्टरनेट/वेवसाइट िहसलु(ईिेल/ 
इन्त्टरनेट/वेवसाइट) 

22112 पटक 3 0.17 0.54 4 0.06 0.18 4 0.06 0.18 4 0.06 0.18 

2.1.9.1 हलुाक/कुररयर खचि(हलुाक/कुररयर खचि) 22112 जना 1 0.06 0.18 4 0.02 0.06 4 0.02 0.06 4 0.02 0.06 

2.2.2.2 पेट्रोल- दईु पागग्र(ेइन्त्धन कायािलय प्रयोजन) 22212 लीटर 1080 0.34 1.08 4 0.11 0.36 4 0.11 0.36 4 0.11 0.36 

2.2.2.4 िोमबल(इन्त्धन कायािलय प्रयोजन) 22212 लीटर 48 0.11 0.36 2 0.04 0.12 2 0.04 0.12 2 0.04 0.12 

2.2.2.8 
कायािलयको गाडीको  लागी मडजेल(इन्त्धन कायािलय 

प्रयोजन) 
22212 लीटर 2004 0.63 2 1 0.19 0.6 1 0.19 0.6 1 0.25 0.8 

2.2.3.1 िषट्टतेल(इन्त्धन- अन्त्य प्रयोजन) 22314 लीटर 100 0.03 0.1 20 0.01 0.02 40 0.01 0.04 40 0.01 0.04 

2.2.3.2 ग्यााँस(इन्त्धन- अन्त्य प्रयोजन) 22314 संख्या 15 0.08 0.24 5 0.03 0.08 5 0.03 0.08 5 0.03 0.08 

2.2.3.5 व्याट्री(इन्त्धन- अन्त्य प्रयोजन) 22314 संख्या 1 0.1 0.3 0 0 0 0 0 0 1 0.1 0.3 

2.3.1.2 हलकुा सवारी साधन ििित खचि(सवारी साधन ििित) 22213 वटा 1 0.95 3 0 0.32 1 0 0.32 1 1 0.32 1 

2.3.1.3 दईु पागग्र ेसवारी साधन ििित खचि(सवारी साधन ििित) 22213 वटा 3 0.19 0.6 1 0.06 0.2 1 0.06 0.2 1 0.06 0.2 

2.3.1.4 
मिमनषटलर तथा अन्त्य जोत्न प्रयोग हनेु साधनको ििित 
खचि(सवारी साधन   

22213 वटा 3 0.1 0.3 1 0.03 0.1 1 0.03 0.1 1 0.03 0.1 
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2.3.1.9 िेस्शनरी उपकरण ििित ज्याला(सवारी साधन ििित) 22213 पटक 12 0.19 0.6 4 0.06 0.2 4 0.06 0.2 4 0.06 0.2 

2.3.2.1 
कम्प्यूटर/ल्यापटप ििित खचि(िेस्शनरी तथा औजार 
ििित सम्भार तथा सञ्चालन खचि)  

22221 वटा 6 0.19 0.6 2 0.06 0.2 2 0.06 0.2 2 0.06 0.2 

2.3.2.2 
फोटोकपी/स्क्यानर ििित खचि(िेस्शनरी तथा औजार 
ििित सम्भार तथा  सञ्चालन खचि)  

22221 वटा 3 0.05 0.15 1 0.02 0.05 1 0.02 0.05 1 0.02 0.05 

2.3.3.1 स्स्िन हाउस ििित(सडक / पलु) 22231 संख्या 1 1.43 4.5 0 0 0 1 1.43 4.5 0 0 0 

2.3.3.13 केन्त्रको बारेबन्त्देजको ििित सधुार(सडक / पलु) 22231 िी. 200 5.07 16 0 0.63 2 0 3.8 12 200 0.63 2 

2.3.6.1 मसंचाइ कुलो ििित स्याहार सम्भार(मसंचाइ संरचना) 22231 िी. 150 1.55 4.88 0 0 0 0 0 0 150 1.55 4.88 

2.4.1.1 
कायािलयिा दैमनक प्रयोगिा आउने  िसलन्त्द सािाग्री तथा 
सेवा(कायािलय   

22311 िषहना 12 1.14 3.6 4 0.38 1.2 4 0.38 1.2 4 0.38 1.2 

2.4.13.1 
परपमरका तथा पसु्स्तका(कायािलय सािान तथा 
सेवा)(परपमरका तथा पसु्स्तका)  

22315 पटक 12 0.19 0.6 4 0.06 0.2 4 0.06 0.2 4 0.06 0.2 

2.5.4.1 वेभसाइट मनिािण तथा नषवकरण(नवीकरण खचि) 22412 पटक 1 0.32 1 1 0.32 1 0 0 0 0 0 0 

2.5.7.1 कायािलय सहयोगी करारिा मलने(व्यस्ि करार) 22413 संख्या 8 6.48 20.45 8 2.49 7.86 8 2 6.3 8 1.99 6.29 

2.5.10.5 करारका कििचारीहरूको पोशाक भि(अन्त्य सेवा) 22419 पटक 8 0.25 0.8 0 0 0 0 0 0 8 0.25 0.8 

2.6.4.48 
िसला बाली कृिकहरूलाइ स्जल्लास्तरीय 
तामलि(उद्यिशीलता ,रोजगारी   

22512 पटक 10 4.76 15 2 0.95 3 4 1.9 6 ४ 1.9 6 

2.6.6.9 
स्थानीय तह, कृषि ज्ञान केन्त्र, सरोकारवाला तथा 
कृिकहरू बीच  अन्त्तरषिया(गोषष्ठ तथा कायिशाला)  

22512 पटक 3 0.48 1.5 1 0.16 0.5 1 0.16 0.5 1 0.16 0.5 

2.7.1.2 
िसलाबालीको बीउ उत्पादन (अदवुा ३ िे.टन, बेसार ४ 
िे.टन, लसनु १ िे.टन)(तयारी सािान खररद खचि)   

22521 िे .टन 8 2.54 8 0 0.63 2 0 1.11 3.5 8 0.79 2.5 

2.7.1.4 

तरकारी िूल वीउ उत्पादन तथा षवतरण (मसमि चौिासे 
५००  के.जी.,कााँिो भिपरु लोकल ५ के.जी.)(तयारी 
सािान खररद खचि)  

22521 के. जी. 505 0.96 3.03 250 0.32 1 0 0.17 0.53 255 0.48 1.5 

2.7.1.5 
तरकारी वणिसकर वीउ उत्पादन तथा षवतरण (गोलभेडा 
शृ्रजना जात २)(तयारी सािान खररद खचि)    

22521 के. जी. 2 0.63 2 0 0.16 0.5 0 0.16 0.5 2 0.32 1 

2.7.1.6 

तरकारी वेनाि उत्पादन तथा षविी षवतरण (काउली ७५, 

वन्त्दा २५, प्याज २००, गोलभेडा ७०, खुसािनी ७०, 

भण्टा ५, फसीजात ५ हजार)(तयारी  सािान खररद खचि)  

22521 
हजार 

वटा 
450 1.43 4.5 100 0.48 1.5 200 0.48 1.5 150 0.48 1.5 

2.7.1.7 
बीउ आल ुउत्पादन तथा मबिी षवतरण (बेमसक २, ३, ४ 
जनकदेव, डेस्जरे, खुिल)(तयारी सािान खररद खचि)   

22521 िे .टन 15 1.66 5.25 0 0 0 0 0.79 2.5 15 0.87 2.75 

2.7.1.8 
आलकुो षप मब यस दाना उत्पादनका लामग षटस्यू कल्चर 
प्रषवमधबाट उत्पाददत मबरुवा जार सषहत  खररद(तयारी 
सािान खररद खचि) 

22521 संख्या 500 0.95 3 0 0 0 500 0.95 3 0 0 0 

2.7.1.9 
आलकुो षपमबयस दाना उत्पादन तथा मबिी 
षवतरण(तयारी सािान खररद  खचि)  

22521 संख्या 30000 0.95 3 0 0 0 0 0.48 1.5 30000 0.48 1.5 
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2.7.1.10 

फलफूल मबरुवा मबिी षवतरण (आाँप ५००, मलची 
५००, अम्बा ५००,  कागती १०००, अन्त्य फलफूल 
५००)(तयारी सािान खररद खचि)  

22521 संख्या 3000 0.29 0.9 0 0.1 0.3 0 0.1 0.3 3000 0.1 0.3 

2.7.1.11 

 फलफूल मबरुवा उत्पादन (आाँप ५००, मलची ५००, 

अम्बा५००, कागती २०००, अन्त्य फलफूल 
५००)(तयारी सािान खररद खचि)   

22521 संख्या 4000 1.59 5 0 0.48 1.5 0 0.48 1.5 4000 0.63 2 

2.7.1.12 
फलफूल रुटस्टक मबरुवा उत्पादन (आाँप 
१००००)(तयारी सािान खररद  खचि)  

22521 संख्या 10000 0.48 1.5 0 0.16 0.5 0 0.16 0.5 
1000

0 
0.16 0.5 

2.7.1.14 
िसलाबालीको बीउ उत्पादनका लामग बाली-चि 
(धानको िूल बीउ उत्पादन-िकवानपरु-१, खुिल-
८)(तयारी सािान खररद खचि)    

22521 िे .टन 4 0.76 2.4 0 0.24 0.75 4 0.4 1.25 0 0.13 0.4 

2.7.1.15 
बीउ मबिी गनिका लामग बीउषवजन प्याकेस्जङ्ग तथा 
लेस्ब्लङ्ग गने(तयारी  सािान खररद खचि)  

22521 पटक 3 0.48 1.5 0 0 0 3 0.48 1.5 0 0 0 

2.7.1.16 
अदवुा, बेसार िसलाबालीको स्याहार सम्भार(तयारी 
सािान खररद खचि) 

22521 हेक्टर 2 0.63 2 0 0.19 0.6 0 0.19 0.6 2 0.25 0.8 

2.7.1.17 
फलफूल बगै चा स्याहार सम्भार (िाउवोट ब्लक, 

उत्पादन ब्लक)(तयारी सािान खररद खचि)    
22521 हेक्टर 4.5 1.93 6.08 0 0.48 1.5 0 0.63 2 4.5 0.82 2.58 

2.7.1.18 
तरकारी बालीको जििप्लाज्ि संकलन सम्वर्द्िन(तयारी 
सािान खररद खचि) 

22521 संख्या 3 0.24 0.75 1 0.06 0.2 1 0.08 0.25 1 0.1 0.3 

2.7.1.19 
िसलाबालीहरुको जामतय जििप्लाज्ि संकलन 
सम्वर्द्िन(तयारी सािान खररद खचि)  

22521 संख्या 7 0.4 1.26 3 0.13 0.4 4 0.18 0.56 3 0.1 0.3 

2.7.1.20 
षवमभन्न िसलाबालीहरुको जामतय अध्ययन परीक्षण 
प्रदशिन(तयारी सािान खररद खचि)    

22521 संख्या 10 0.32 1 3 0.1 0.3 4 0.13 0.4 3 0.1 0.3 

2.7.5.62 

फाििमभर निूना फूलवारी स्थापना तथा षवमभन्न फूल 
मबरुवाहरुको  प्रदशिन(प्रचार प्रसार तथा सािाग्री उत्पादन 

तथा प्रकाशन र षवतरण)  

22522 संख्या 1 1.59 5 1 0.32 1 1 0.63 2 1 0.63 2 

2.7.5.63 
केन्त्रिा निूना कृषि पयिटन कायििि प्रदशिन तथा 
संचालन(प्रचार प्रसार  तथा सािाग्री उत्पादन तथा 
प्रकाशन र षवतरण)  

22522 संख्या 1 1.59 5 0 0.32 1 0 0.63 2 1 0.63 2 

2.7.5.64 
फाििमभर निूना कृषि प्रषवमध प्रदशिन तथा संचालन(प्रचार 
प्रसार तथा  सािाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र षवतरण)  

22522 पटक 1 1.59 5 0 0.32 1 0 0.63 2 1 0.63 2 

2.7.5.65 
केन्त्रको वाषििक प्रगमत पसु्स्तका प्रकाशन(प्रचार प्रसार 
तथा सािाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र षवतरण)   

22522 पटक 1 0.16 0.5 1 0.16 0.5 0 0 0 0 0 0 

2.7.5.66 
प्राषवमधक पसु्स्तका प्रकाशन(प्रचार प्रसार तथा सािाग्री 
उत्पादन तथा  प्रकाशन र षवतरण)  

22522 पटक 1 0.48 1.5 0 0 0 0 0 0 1 0.48 1.5 

2.7.5.67 

िसलाबाली सम्बन्त्धी मलफलेट, पम्फलेट, ब्रोशर 
प्रकाशन(प्रचार प्रसार तथा  
सािाग्री उत्पादन 

22522 पटक 1 0.16 0.5 ० ० ० ० 0 0 १ 0.16 0.5 



42 
 

2.7.5.68 

िसलाबालीिा षविादद न्त्यूमनकरणका लामग जनचेतनािूलक 
कायििि   

संचालन (मिमडया, परपमरका, प्रकाशन सािाग्री 
आददबाट)(प्रचार प्रसार   

तथा सािाग्री उत्पादन तथा प्रकाशन र षवतरण)  

22522 पटक 3 0.95 3 1 0.32 1 1 0.32 1 1 0.32 1 

2.7.5.69 

कृिकस्तरिा िसलाबालीको उत्पादन प्रदशिन, नमतजा 
प्रदशिन कायििि  संचालन(प्रचार प्रसार तथा सािाग्री 
उत्पादन तथा प्रकाशन र षवतरण) 

22522 पटक 13 1.44 4.55 2 0.22 0.7 4 0.44 1.4 7 0.78 2.45 

2.7.5.70 

िाटो परीक्षण स्शषवर संचालन(प्रचार प्रसार तथा सािाग्री 
उत्पादन तथा   
प्रकाशन र षवतरण) 

22522 पटक 1 0.63 2 0 0 0 1 0.63 2 0 0 0 

2.7.5.71 
अन्त्तरस्जल्ला कृिक भ्रिण(प्रचार प्रसार तथा सािाग्री 
उत्पादन तथा प्रकाशन 

22522 पटक 1 1.27 4 0 0 0 0 0 0 1 1.27 4 

2.8.1.1 
कायिकम्र अनगुिन मनररक्षण(अनगुिन िलु्याङ्कन तथा 
कायििि कायािन्त्वयन  

22611 पटक 25 1.19 3.75 1 0.4 1.25 1 0.4 1.25 1 0.4 1.25 

2.8.1.5 
कायािलयको काििा षवमभन्न स्थानिा भ्रिण(अनगुिन 
िलु्याङ्कन तथा कायििि कायािन्त्वयन भ्रिण खचि 

22611 पटक 13 0.4 1.25 1 0.13 0.42 1 0.13 0.42 1 0.13 0.41 

2.8.2.2 सरुवा भएर आउदाको खचि(आन्त्तररक भ्रिण) 22612 पटक 3 0.24 0.75 3 0.24 0.75 0 0 0 0 0 0 

2.8.2.4 
िसलाबाली सम्बन्त्धी कििचारीहरू सस्म्िमलत ट्रास्भ्लङ्ग 
सेमिनार(आन्त्तररक   

22612 पटक 1 0.63 2 1 0.21 0.65 1 0.21 0.65 1 0.22 0.7 

2.9.2.1 कायािलयको सवारी साधन वीिा गने(वीिा सवारी साधन) 22214 वटा 4 0.19 0.6 4 0.19 0.6 0 0 0 0 0 0 

2.9.8.1 
स्वागत तथा अमतमथ सत्कार खचि(स्वागत तथा अमतमथ 
सत्कार ) 

22711 पटक 12 0.38 1.2 4 0.13 0.4 ४ 0.13 0.4 ४ 0.13 0.4 

2.9.8.2 अन्त्य षवषवध खचि(स्वागत तथा अमतमथ सत्कार ) 22711 पटक 12 0.38 1.2 ४ 0.13 0.4 ४ 0.13 0.4 ४ 0.13 0.4 

    ख)  चाल ुखचि कायिििको जम्िा:       ८९.२४ २८१.४   
२५.७
६ 

८१.०६   ३२.६९ १०३.०२   ३०.८९ ९७.३२ 

  कुल जम्िा खचि       100 ३१५.४   
३०.०
५ 

९४.५६   ३७.९३ ११९.५२   ३२.०२ 
१०१.३

२ 
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िसला बालीका बारेिा केषह तथ्य 

 अदवुािा हनेु षवशेि षकमसिको बास्ना यसिा पाइने एक प्रकारको वाष्पशील तेल (Volatile 

oils) बाट आउने हो जसलाई स्जनजेरल (Gingerol) भमनन्त्छ। 

 बेसारिा पाइने कुक्युििीन (Curcumin) भन्ने पदाथिका कारण बेसार पहेंलो हनेु गदिछ। 

 लसनुिा हनेु बास्ना र स्वाद यसिा पाइने डाईएलायल सल्फाईड (Diallyl sulfide) को 
कारणले हो। लसनुको मनयमित सेवनले रगतिा नराम्रो कोलेस्ट्रोल घटाउन िद्दत गदिछ 
यसको कारण यसिा पाइने एमलमसन (Allicin) रसायन हो।   

 प्याजिा क्यूरसषटन (Quercetin) नािक फ्लेभोनोइड एन्त्टी अस्क्सडेन्त्ट (Flavonoid 

antioxidant) प्रशस्त पाइने हनुाले यसको मनयमित सेवनबाट िटुु रोगका जोस्खिहरू, उच्च 
रिचाप तथा कोलेस्ट्रोल घटाउन प्रभावकारी हनु्त्छ।    

 खसुािनीको षपरोपना एक प्रकारको रसायन क्यापसाईमसन (Capsaicin) ले हनेु गदिछ र सानो 
खसुािनीिा यसको िारा बढी हनु्त्छ भने ठूलो खसुािनीिा कि हनु्त्छ, त्यसैले जीरे खसुािनी धेरै 
षपरो हनेु गदिछ। 
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खण्ड-ङैः प्राषवमधक लेख रचना 

1. बोडो मिश्रण (Bordeaux Mixture) बनाउन ेतररका र यसको प्रयोग 

बोडो मिश्रण बाली संरक्षणका लामग प्रयोग गररने रसायनहरू िध्ये तािा (Copper) िा 
आधाररत ढुसीनाशक षविादद (Fungicide) हो। यसको आषवष्कार फ्रान्त्सको बोडेक्स 
(Bordeaux) भने्न ठाउाँको अंगरु बगानिा ढुसीजन्त्य रोगको मनदान गने िििा उन्नाईसौं 
शतास्ब्दिा भएको हो। यसबाट ढुसीजन्त्य जीवाणहुरू नष्ट गनि सषकने हनुाले यसलाई 
ढुसीनाशक रसायनको रूपिा प्रयोग गररन्त्छ। यो सम्पकि  षविादद हो। 

 

बोडो मिश्रण बनाउन चाषहन ेआवश्यक सिाग्रीहरुैः- 

मनलोतथुो, चनू, पानी, प्लाषष्टक बास्ल्टन, षपस्ने भााँडो, तराज,ु छेस्को, षफल्टर, सोली, चकु्क। 

 

बोडो मिश्रण बनाउन ेतररकाैः- 

मनलोतथुो, चनू र पानी मिसाएर बोडो मिश्रण बनाइन्त्छ। यो मिश्रण कपर हाईड्रोक्साइड र 
क्यास्ल्सयि सल्फेटको टााँस्स्सने यौमगक (Gelatinous Precipitate) हो जनु आकाश ेरंगको 
हनु्त्छ। 

(क) १ प्रमतशतको बोडो मिश्रण बनाउन ेषवमध 

 यसिा १००M१००M१० को अनपुातिा मनलोतथुो, चनू र पानी मिसाइन्त्छ। 

 यसका लामग १०० ग्राि मनलोतथुो, 100 ग्राि चनू र १० मलटर पानी चाषहन्त्छ।  
 १०० ग्राि मनलोतथुो र 100 ग्राि चनूलाई छुट्टा छुटै्ट षपसेर धूलो बनाउन।े 

 १० मलटर पानीलाई २ वटा प्लाषष्टकको बास्ल्टनिा छुट्टाछुटै्ट पााँच पााँच मलटर गरी 
बााँडेर राख्न।े  

 पााँच मलटर पानी भएको एउटा बास्ल्टनिा १०० ग्राि मनलोतथुो राखेर घोल्ने। 
मनलोतथुो घोमलन सिय लाग्ने हनुाले मिश्रण बनाउने २-३ घण्टा अगामडनै धूलो 
बनाइएको मनलोतथुोलाई सफा कपडािा पोको पारेर पानी राखेको बास्ल्टनिा पानी 
छुने गरी झणु्डाई राख्न ेजसले गदाि मनलोतथुो पानीिा राम्ररी घोमलन्त्छ। 

 पााँच मलटर पानी भएको दोश्रो बास्ल्टनिा १०० ग्राि चनू घोल्ने।  
 छुट्टाछुटै्ट घोमलएको मनलोतथुो र चनूलाई अको बास्ल्टनिा षवस्तारै एकनासे धारा 

लगाएर एउटा छेस्कोले लगातार चलाउाँदै मिसाउन।े 
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 मिश्रणको जााँच गनि एउटा चकू्कलाई तयारी मिश्रणिा ५ मिनेटसम्ि डुबाउने र 
चकू्किा आकाश ेरंग जस्तो देस्खयो भने मिश्रण ठीक बनकेो बझु्न ुपदिछ। 

 यदद चकू्किा स्खया जस्तो देस्खयो भने मिश्रणिा तािाको िारा बढी भएको भने्न बझु्न ु
पदिछ जनु मबरूवाका लामग हामनकारक हनु्त्छ, तसथि आकाशे रंगको बनाउन चनू 
मिसाउन ुपदिछ। 

 अब तयार भएको १० मलटर बोडो मिश्रणलाई षफल्टरद्वारा छानेर सोलीको 
सहायताले स्प्रयेर ट्ांकीिा राखी मबरूवाहरूिा छने। 

 यो मिश्रण साधारणतया मबरुवाको कडा भाग जस्तै जरा (Roots), कााँड (Stem) िा 
छनिका लामग तयार गररन्त्छ। 

(ख) ०.५ प्रमतशतको बोडो मिश्रण बनाउन ेषवमध 

 यसिा 5०M5०M१० को अनपुातिा मनलोतथुो, चनू र पानी मिसाइन्त्छ। 

 यसको लामग ५० ग्राि मनलोतथुो, ५० ग्राि चनू र १० मलटर पानी चाषहन्त्छ।  
 मिश्रण बनाउन,े जााँच गने र प्रयोग गने षवमध िामथ उल्लेख गरे जस्तै हो। 

 यो मिश्रण साधारणतया मबरुवाको नरि भाग जस्तै पात (Leaf/Foliage), कमललो 
हााँगाहरू (Soft Branches/Twigs) िा छनिका लामग तयार गररन्त्छ। 

बोडो मिश्रणको प्रयोग  

 बोडो मिश्रण ढुसीनाशक (Fungicide), जीवाणनुाशक (Bactericide) र अस्ल्गनाशक 
(Algaecide) को रुपिा प्रभावकारी भएकोले यसको प्रयोग गने गररन्त्छ। 

 ढुसी आएको वोट मबरुवािा, बालीनाली पूरै मभज्ने गरी बोडो मिश्रण प्रयोग गनुि पदिछ।  
 यसलाई प्रयोग गरेको खण्डिा राम्ररी टााँस्स्सने हुाँदा पात र डााँठलाई रोगबाट बचाएर 

राख्दछ।  
 िौरी, रेशि कीरा आददका लामग सरुस्क्षत षविादी िामनएको छ। 

 िामनसका लामग पमन अन्त्य रासायमनक ढुसीनाशक षविादीको तलुनािा कि षविाल ुछ।  
 मिश्रण बनाउन धेरै सस्जलो छ र कृिकहरुले पमन स्वयं यसलाई तयार गनि सक्दछन।्  
 मिश्रणका लामग चाषहने रसायन मनलोतथुो र चनू बजारिा सस्जलै उपलब्ध हनु्त्छ।  
 तािा आधाररत ढुसीनाशकबाट मनयस्न्त्रत हनुे रोगहरु जस्तै पातको थोप्ले, डढुवा, आदद 

यसबाट मनयन्त्रण गनि सषकन्त्छ।  
 अदवुा, खसुािनी, आल,ु गोलभेंडा, कफी, सनु्त्तला, कागती, भोगटे, सपुारी, फूल मबरुवाका 

धेरैजसो रोगहरु जस्तै मसन्त्दरेु, एन्त्थ्राक्नोज, जरा कुषहने, कााँड कुषहने, बेनाि कुषहने, फल 
डढ्ने, झने, सड्ने, पात डढुवा, क्यान्त्कर, पाउडरी मिल्यू, डाउनी मिल्य ूआदद रोग 
मनयन्त्रणका लामग यसको प्रयोग उपयिु भएको। 
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२. बोडो पेष्ट (Bordeaux Paste) बनाउन ेतररका र यसको प्रयोग 

बोडो पेष्ट मबरुवािा लागेको चोटपटक, मबरूवाको कुनै काषटएको भाग, घाउ आददिा ढुसीको 
प्रकोपबाट बचाउन िलहि (Wound Dresser) को रूपिा दमलन्त्छ। 

बोडो पेष्ट बनाउन चाषहन ेआवश्यक सिाग्रीहरूैः- 

बोडो पेष्ट बनाउने सािाग्रीहरू बोडो मिश्रणको जस्तै हो िार यो एउटा पेष्टको रूपिा हनु्त्छ 
षकनभन ेयसिा पानीको िारा एकदि कि हनु्त्छ। 

बोडो पेष्ट बनाउन ेतररका र प्रयोगैः- 

 यसिा १००M१००M१ को अनपुातिा मनलोतथुो, चनू र पानी मिसाइन्त्छ। 

 यसका लामग १०० ग्राि मनलोतथुो, 100 ग्राि चनू र १ मलटर पानी चाषहन्त्छ। 

 यो १0 प्रमतशत बोडो मिश्रण हो। 

 बोडो पेष्ट बनाउने र जााँच गने षवमध िामथ उल्लेख गरेको बोडो मिश्रणकै जस्तो हो। 

 आलसको तेल १०० मि.मल. पमन मिसाएर घोलेिा पानीले सस्जलै पखाल्न सक्दैन। 

 यसरी तयार भएको पेष्ट ब्रश वा कुचोको सहायताले मबरूवा काटछााँट गदािको घाउ वा 
मबरुवाको फेदिा दल्न ुपदिछ। 

भलू्न नहनु ेकुराहरु 

 बोडो मिश्रण तथा बोडो पेष्टले धातलुाई स्खयाउन ेगदिछ तसथि मिश्रण र पेष्ट बनाउनका 
लामग िाटो, काठ वा प्लाषष्टकको भााँडािा प्रयोग गनुि पदिछ। 

 मनलोतथुोको घोललाई नै चनूको घोलिा मिसाउन ु पदिछ यसको उल्टो गररयो भने 
तािाको प्रभावकाररता घट्दछ। 

 बोडो मिश्रण तथा बोडो पेष्टलाई बेला बेलािा चलाई राख्न ुपदिछ। 

 प्रयोग गनिका लामग मिश्रण तथा पेष्टलाई प्रत्येक पटक नयााँ नै बनाउन ुपदिछ। 

 बोडो मिश्रण तथा बोडो पेष्ट बनाएको २४ घण्टा मभर प्रयोग गररसक्न ुपदिछ।  
 यदद केषह सिय वा एक ददनको लामग राख्न ुपने भयो भने एक के.जी. शख्खर (Jaggery)  

प्रमत मलटर मिश्रणका दरले बोडो मिश्रणिा मिसाएर राख्न ुपदिछ। 
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३. िसला बाली उत्पादन प्रषवमध तामलका 
 

ि.सं. बाली जात लगाउने सिय िलखादको िारा लगाउने दूरी बीउ/बेनाि को िारा (प्रमत 
रोपनी) 

बाली तयार हनेु 
अवमध 

उत्पादन 
(के.जी. 
प्रमत 

रोपनी) 

कैषफयत 
उच्च पहाड िध्य पहाड तराई कम्पोष्ट 

(डोको 
प्रमत 

रोपनी) 

नाइट्रोजन 

(के.जी. 
प्रमत 

रोपनी) 

फस्फोरस 

(के.जी. 
प्रमत 

रोपनी) 

पोटास 

(के.जी. प्रमत 
रोपनी) 

बोट देस्ख 
बोट 

लाईन देस्ख 
लाईन 

1. अलैंची रािसाई जेष्ठ-श्रावण जेष्ठ-श्रावण - 50-60 5 3 3 1.2-1.5 
मिटर 

1.2-1.5 
मिटर 

667-1041 बेनाि (3 
बेनाि प्रमत खाडल) 

तीन विि 30-40 
(सखु्खा) 

मसफाररस 
जात 

2. अलैंची गोलसाई जेष्ठ-श्रावण जेष्ठ-श्रावण - 50-60 5 3 3 1.2-1.5 
मिटर 

1.2-1.5 
मिटर 

667-1041 बेनाि (3 
बेनाि प्रमत खाडल) 

तीन विि 30-40 
(सखु्खा) 

मसफाररस 
जात 

3. अलैंची डम्बरसाई - जेष्ठ-श्रावण - 50-60 5 3 3 1.2-1.5 
मिटर 

1.2-1.5 
मिटर 

667-1041 बेनाि (3 
बेनाि प्रमत खाडल) 

तीन विि 30-40 
(सखु्खा) 

मसफाररस 
जात 

4. अलैंची साउने जेष्ठ-श्रावण जेष्ठ-श्रावण - 50-60 5 3 3 1.2-1.5 
मिटर 

1.2-1.5 
मिटर 

667-1041 बेनाि (3 
बेनाि प्रमत खाडल) 

तीन विि 30-40 
(सखु्खा) 

मसफाररस 
जात 

5. अदवुा कपरुकोट-
1 र 2 

फाल्गणु-चैर फाल्गणु-चैर फाल्गणु-चैर 60-70 4 2.5 2.5 30 से.मि. 30 से.मि. 225-300 के.जी. 7-9 िषहना 1000-
1500 

उन्त्िोस्चत 
जात 

6. बेसार स्थामनय चैर-बैशाख चैर-बैशाख चैर-बैशाख 60-70 5 3 3 30 से.मि. 25 से.मि. 100-150 के.जी. 8-10 िषहना 2000-
2200 

प्रचमलत 
जात 

7. लसनु चाईमनज श्रावण भार-आस्श्वन - 80-90 7 7 3.5 25 से.मि. 25 से.मि. 50 के.जी. 9-10 िषहना 1000-
1500 

प्रचमलत 
जात 

8. लसनु स्थामनय आस्श्वन-कामतिक आस्श्वन-कामतिक कामतिक-
िंमसर 

50-60 5 2.5 3 15 से.मि. 7-8 से.मि. 25-30 के.जी. 4-6 िषहना 
 

600-
1000 

प्रचमलत 
जात 

9 प्याज रेड षियोल - आस्श्वन-पौि आस्श्वन-
कामतिक 

40-50 8 4.5 2 10 से.मि. 15 से.मि. 500 ग्राि 4 िषहना 1000-
1500 

उन्त्िोस्चत 
जात 

10. प्याज नामसक रेड - पौि-िाघ िंमसर- पौि 40-50 8 4.5 2 10 से.मि. 15 से.मि. 500 ग्राि 4 िषहना 1000-
1500 

प्रचमलत 
जात 

11. खुसािनी 
(पीरो) 

एन एस 
1701 

चैर-बैशाख िाघ-फाल्गणु भार-आस्श्वन 40-50 5 2.5 2.5 30 से.मि. 45 से.मि. 50-75 ग्राि 4 िषहना 50-75 
(सकेुको) 

प्रचमलत 
जात 

 
12. खुसािनी 

(पीरो) 
स्थामनय चैर-बैशाख िाघ-फाल्गणु भार-आस्श्वन 40-50 5 2.5 2.5 45 से.मि. 60 से.मि. 50-75 ग्राि 4 िषहना 50-75 

(सकेुको) 
प्रचमलत 
जात 
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13. िररच स्थामनय, 
पन्त्यरु-1 

- श्रावण श्रावण 40-50 8 3 1.4 2.5 मिटर 2.5 मिटर 3500-5000 बेनाि 
(3 बेनाि प्रमत खाडल) 

तीन विि 75-100 
(सकेुको) 

मसफाररस 
जात 

(िलको1/3 
भाग पषहलो 
विि,2/3 भाग 
दोश्रो विि) 

14. जीरा आर जेड-19 
स्ज.मस.-1 

- - आस्श्वन-
कामतिक 

40-50 1.5 1.5 1 15 से.मि. 30 से.मि. 1 के.जी. 4 िषहना 30-35 मसफाररस 
जात 

15. धमनया स्थामनय - जेष्ठ-आिाढ आस्श्वन-
कामतिक 

40-50 1 2 1 15 से.मि. 20 से.मि. 500-1000 ग्राि 4 िषहना 20-25 मसफाररस 
जात 

16. िेथी स्थामनय फाल्गणु-बैशाख भार-िंमसर आस्श्वन-
िंमसर 

40-50 2.5 2 1 10 से.मि. 30 से.मि. 500-1000 ग्राि  4 िषहना 40-45 प्रचमलत 
जात 
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प्लाषष्टक टे्रिा गोलभेंडा नसिरी बेनाि उत्पादनप्लाषष्टक टे्रिा गोलभेंडा नसिरी बेनाि उत्पादन  नसिरी ब्याडिा तरकारी बेनाि नसिरी ब्याडिा तरकारी बेनाि उत्पादनउत्पादन  

    

बीउ उत्पादनका लाबीउ उत्पादनका लामग चौिासे मसिी लगाइएकोमग चौिासे मसिी लगाइएको  बीउ आल ुखनरे प्याषकङ्ग गरराँदैबीउ आल ुखनरे प्याषकङ्ग गरराँदै  

    

    

तरकारी नसिरी बेनाि उत्पादन व्यवहाररक तामलितरकारी नसिरी बेनाि उत्पादन व्यवहाररक तामलि  तरकारीतरकारी  बाली सम्बन्त्धी कृिक तामलि संचालनबाली सम्बन्त्धी कृिक तामलि संचालन  
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कािोको बीउ उत्पादनकािोको बीउ उत्पादन  केन्त्रिा सेमि हाईटेक ग्रीन हाउस मनिािण केन्त्रिा सेमि हाईटेक ग्रीन हाउस मनिािण   

  
  

केन्त्रिा स्स्िन हाउस मनिािकेन्त्रिा स्स्िन हाउस मनिािणण  सजृना गोलभेडाको बीउ उत्पादनसजृना गोलभेडाको बीउ उत्पादन  

    

मलची फलफूल मबरूवा प्रसारण मलची फलफूल मबरूवा प्रसारण ((गटुी बााँधेकोगटुी बााँधेको))  आलको पूवि िूल बीउ उत्पादनआलको पूवि िूल बीउ उत्पादन  
    

 


