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दईु शवद 

 
माछापालन वलवसालले खास गर� खानाको आवशलकता परुा गराउन आफनै वलवसाल स�ालन गर� 
्वरोोगार बढन आ दानन आफै गर� आफनो र प�रवारको िोवनकोपाोरन गनर तथा मानव श�ररको ब�ृ� 
एवं �वकासका ला�ग आबशलक पन� �ाणन �ोट�न �ा� गर� ्व्थ ोनवन वनाउन म�त गन� कालर 
गराउदछ । लसै हेतलेु कृ�ष वलवसालका अनल �वबामधले माछापालन �वबा अ�हले बढदोकममा रहेको 
पाईनछ ।  
नेपालको सदूुरपि�मा�ल के् मा कृ�्म ोलाशल वनाई माछा पालने कृषकहर �दनान�ुदन बढदै गएको 
पाईनछ भने नेपालकै सबै भनदा बेरै �ाकृ�तक घोल÷ताल ो्ता ोलाशल लस के् मा बेरै भएको र तन 
�ाकृ�तक घोलतालमा समहुगतरपमा माछापालन फ�ाउदै गएको सनदभरमा, माछापालक कृषकहरलाई 
आवशलक पन� मत्ल बनो उपलवब गराउनको साथै माछा पालनका आब�ुनक ��व�बको बारेमा 
ोानकार� �दने कालर लस केन्ले गद� आएको छ ।  
 
लसै सनदभरमा आ.ब. २०७२÷७३ मा लस केन्ले स�ालन गरेका कालरहर �तनको �ग�त �ववरण एवं 
अनल ोानकार� समावेश गर� लो पु् तक �काशनमा ललाईएको छ । ल्मा गनुर पन� सबुार पाठकहरले 
दे� ुभएमा सझुाव पाउने अपेका लस केन्ले राखदछ ।  
लो पु् तक तलार गनर �दलोजलानले लागन ुहनु,े �ा.स. �न �भमराो भण्ार� एवं टा.ना.स.ु �न भ�राो 
ोोशन लगालत लस केन्का स पूणर कमर् ार�हरलाई बनलवाद �दन ्ाहनछु । बनलवाद । 
                                                    
                                                    गाल्नराो वागले 

                                        ब�र� मत्ल �वकास अ�बकृत 
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1.प�र्ल 
मत्ल �वकास केन् गेटा, कैलाल�  
लस केन्को ्थापना आ.व.2032।33 सालमा भएको हो । लो केन् बनगढ� उप-महानगरपा�लका 

देिख ९ �कलो �मटर उ�र तथा महेन् राोमागरको अ��रलाबाट ५ �कलो �मटर दिकण बनगढ�–््ेलबरुा 
राोमागरको पि�मतफर  अ��रला नगरपा�लका वा.नं.१२ मा अवि्थत छ । लो केन् ८० �्�न पवुर 
देशानतर तथा २८ �्�न उ�र अकांशमा रहेको छ ।  
 
उ�ेशलय  
• उ�त ोातका मत्ल वनो उतपादन गर� �वक� �वतरण गन� तथा �नोन के् को संलगनतामा रा��ल 

मत्ल उतपादन व�ृ�मा टेवा प¥ुलाउने ।  

• मत्ल उतपादन गनर �भावकार� ��ब�ब प�रमाोरन गर� उ� न�तोा ता�लम तथा �सारको 
माधलमबाट कृषक समक प¥ुलाउने ।  

• मत्ल पालनमा संलगन कृषक एवं वलवसालनहरलाई  आवशलक �ा�व�बक सर–सललाह एवं सेवा 
टेवा �दान गन� ।  

• खेर गई रहेका ोलाशलहरको सदपुलोग गनर कृषकहरलाई अ�भ��ेरत गर� रोोगार�का 
अवसरहरमा व�ृ� गराउनाका साथै कृषकको आल आोरनमा म�त प¥ुलाउने ।  

• बढदो मत्ल बनोको मागलाई परुा गनर �नोन के्लाई माछा भरुा आप�ुतरको कालरमा व�ढ संलगन 
गराउन मत्ल या्र� तथा नसरर�को �वकास एवं �व्तार गनर �ोतसा�हत गन� र आवशलक 
�ा�व�बक सहलोग एवं सेवा टेवा �दान गन� ।  

कालरके्य 
�ाकृ�तक ोल स पदामा स प� र �बगत बषरहर देिख �त�रपमा ब�ृ� हदैु गएको कृ�्म ोलाशलहरले 
प�रपूणर सदुरुपि�मा�ल के् मा अवि्थत लस मत्ल �बकास केन्को कालरके्  मखुल रपमा तराईका दईु 
िोललाहर कैलाल� र क�नपरु हो । 
लस बाहेक लस के् का पहा्न िोललामा मत्लपालनमा संलगन कृषकहरलाईर �ा�ब�बक सहलोगका साथै 
मत्ल बनो उपलबब गराउदै आएको छ । �बगत बषरहर देिख पहा्न िोललाहरमा मत्लपालनको �्रु 
स भावना र �ाणन �ोट�नका ला�ग सहो उपलबब हनुे माछापालनको �ब्तार हदैु गएको र तन के्हरमा 
�ा�ब�बक सेवा र मत्ल बनोको आप�ुतरको िो मेवार� प�न लसै मत्ल �बकास केन्को रहेको छ । 
लस केन्बाट उतपादन भएको मत्ल बनोहर लस स.ुप.के् बाहेक बाँके , ब�दरला िोललामा समेत �ब�क 
�बतरण भईरहेको छ । 
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२. आ.व.२०७२÷७३ मा भएका मखुल मखुल कालरको �ववरणय 
आ.व.२०७२÷७३ मा मत्ल �बकास केन ,् गेटा, कैलाल�ले �न न अनसुार मखुल मखुल कालरहर स प� 
गरेको छ । तन कालरहरको संिक� �ववरण लस �कार छ ।  
 

मत्ल बनो उतपादन तथा �वतरण आलोोनाय 
या्�ल� उतपादन तथा �वतरण :— 
आ.व. २०७२÷७३ को वा�षरक ल�ल अनसुार ो मा या्�ल� १ करो् ४० लाख रहेकोमा लस 

केन्ले ो मा १ करो् ५१ लाख ५० होार या्�ल� उतपादन तथा �बक� �बतरण गर� शत–��तशत 
भनदा बढ� �ग�त हा�सल गरेको ।  
�ाई उतपादन तथा �बतरणय— 
लस आ.व. मा २० लाख �ाई �बक� �बतरण गन� ल�ल रहेकोमा, २० लाख ०९ होार ३७२ �ाई 
उतपादन तथा �बक� �वतरण ग�र शत ��तशत भनदा बढ� �ग�त हा�सल गरेको ।  
�फंगर�ल� उतपादन तथा �बतरणय— 
लस आ.व.मा २५ लाख �फंगर�ल� �बक� �बतरण गनुर पन� ल�ल रहेकोमा २५ लाख ४६ होार ८ सल 
८६ उतपादन तथा �बक� �वतरण ग�र शत ��तशत भनदा बढ� �ग�त हा�सल गरेको ।  
मत्ल उतपादन आलोोनाय— 
लस आ.ब.मा खानेमाछा उतपादन तथा �वक� �वतरणको ल�ल ०.५ मे.टन रहेकोमा खाने माछा 
उतपादन �बक� �वतरण ०.६७४५ मे.टन उतपादन तथा �वक� �वतरण भै शत ��तशत भनदा बढ� �ग�त 
हा�सल भएको । 
 

मानव संशोबन एवं ोनशि� �वकास आलोोनाय— 
घिु त ्थलगत ता�लमय 
लस आ.व.२०७२÷७३ को बा�षरक ्वनकृत कालरकम अनसुार ९ वटा ता�लम स�ालन गनुर पन� ल�ल 
रहेकोमा �थम ्ौमा�सकको ल�ल  अनसुार कैलाल� िोललामा १, क�नपरुमा २ र दो�ो ्ौमा�सकमा 

््ेलबरुा िोललामा १, कैलाल�मा १, क�नपरुमा १ तथा ते�ो ्ौमा�सकमा  कैलाल�मा १, 
क�नपरुमा १, ्ोट�मा १ गर� ो मा ९ वटा ता�लम स�ालन गर� शत÷��तशत �ग�त ग�रएको । 
 
�ा�व�बक वातारलापय  
लस आ.व.२०७२÷७३ को �तलेक ्ौमा�सकमा एक एक पटक गर� ो मा ३ पटक �ा�व�बक 
वातारलाप स प� गनुर पन� ल�ल रहेकोमा िोलला कृ�ष �वकास कालारलल कैलाल� र क�नपरुका 

�ा�व�बकहर, म.�व.केन् गेटाका �ा�व�बकहर र कृषकहरका वन् ो मा ३ पटक �ा�व�बक वातारलाप 
स�ालन ग�र शत ��तशत �ग�त भएको ।  
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मत्लपालन १ ह�े ता�लमय 
लस आ.व.मा कृषक ्तर�ल मत्ल पालन १ ह�े ता�लम संखला २ रहेकोमा,  �थम ्ौमा�सकको ल�ल 
१ अनसुार �म�त २०७२÷०६÷१७ गते देिख २०७२÷०६÷२२ गते स म ब�दरला िोललाका ४, 

क�नपरुका ७, ््ेलबरुाका १, कैलाल�का ८ गर� ो मा २० ोना कृषकहरलाई ता�लममा समावेश 
ग�रएको तथा दो�ो ्ौमा�सकको लक १ अनसुार �म�त २०७२÷१०÷०३ देिख २०७२÷१०÷०८ गते 
स म बाँके  िोललाका ४, ब�दरलाका ३, दा�का ४ कं्नपरुका ५, कैलाल�का ४ ोना समेत गर� ो मा 
२० ोना कृषकहरलाई ता�लममा समाबेश ग�रएकोले बा�षरक ल�ल अनसुार शत÷��तशत �ग�त हा�सल 
भएको । 
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३. ोनश�न �ववरणय 
 
क.

सं. 

पद ्वनकृत 

दरबनद� 

संखला 

पद पतु� 

संखला 

�र� 

संखला 

�र� हनुाको 

कारण 

पद पतु�को ला�ग 

कालारललवाट 

ग�रएको �लास 

कै�फलत 

 

1 व�र� मत्ल �वकास अ�बकृत  1 1 0 

  
 

2 मत्ल �वकास अ�बकृत  2 0 2 

1 म.�व.अ.सरवा भै 
गएको र 1 अ�नवालर 

अवकास । 

केन्�ल �नकालबाट 
पदप�ुतरको कालरवाह� हनुे 

। 

 

3 �ा�व�बक सहालक  1 1 0 

  
 

4 ना.स.ु 1 1 0 

 
  

5 लेखापाल 1 1 0 

  
 

6 टाई�प�  1 1 0 

  
 

7 नालव �ा. सहालक 4 1 3 

 

पदप�ुतरका ला�ग 

लो.से.आ.मा मागँ गरेको 

।  

 

8 सवार� ्ालक 1 1 0 

   

9 कालारलल सहलोगन 8 3 5 

  

5ोना करार 

सेवामा 

कालररत । 

ो मा 20 10 10    
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४. मत्ल �वकास केन ,् गेटा, कैलाल�को संगठनातमक संर्ना 

 

 
 
 

मत्ल बनो वलव्थापन शाखा 
मत्ल �वकास अ�बकृत रा.प.त.ृ(मत्ल)—१ 

नालब �ा�व�बक सहालक, रा.प.अ.��.(मत्ल)–२ 

लोोना अनगुमन तथा �लोगशाला 
वलव्थापन शाखा 

मत्ल �वकास अ�बकृत रा.प.त.ृ(मत्ल)—१ 

�ा�व�बक सहालक, रा.प.अ.�.(मत्ल)–१ 

नालब �ा�व�बक सहालक, रा.प.अ.��.(मत्ल)–२ 

आ�थरक �शासन फाटं 

लेखापाल –१ 

 
ब�र� मत्ल �वकास अ�बकृत    

रा.प.��. 
(मत्ल �वकास समहु–१) 

�शासन फांट 

नालब सवुवा—१ 

टाई�प� ना.स.ु–१ 

ह.सवार� ्ालक–१ 

कालारलल सहलोगन–८ 
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ब�र� मत्ल �वकास अ�बकृत    रा.प.��. 

(मत्ल �वकास समहु)–१ 

�ा�व�बक फांट 

मत्ल �वकास अ�बकृत रा.प.त.ृ(मत्ल)—२ 

�ा�व�बक सहालक, रा.प.अ.�.(मत्ल)–१ 

नालब �ा�व�बक सहालक, रा.प.अ.��.       
(मत्ल)–४ 

 

लेखा फांट 

लेखापाल रा.प.अ.�.�.(लेखा)–१ 

�शासन फांट 

नालब सवुवा रा.प.अ.�.(�.)—१ 

टाई�प�–१ 

ह.सवार� ्ालक–१ 

कालारलल सहलोगन–८ 
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५. वा�षरक हािोर� रेक्रय 
आ.व. २०७२÷७३ 

 

क. 

सं. 

कमर् ार�को नाम पद हािोर 

�दन 

�बदा सावरो�नक 

�वदा 

sfh कै�फलत 

1 �न गाल्न राो वागले 

व�र� मत्ल �वकास 

अ�बकृत 

206 20 84 55 365 �दन । 

2 �न राम सेवक वढई मत्ल �वकास अ�बकृत  93 29 43 4 

2072।9।18 देिख 

अ�नवालर अवकास । 

3 �न ल�मन काक� मत्ल �वकास अ�बकृत  23 19 12 8 

2072।5।.... देिख 

म.�व.के.भैरहववामा सरवा।  

4 �न भनमराो भण्ार�  �ा�व�बक सहालक  233 22 84 26 

 

365 �दन । 

5 �न राोकुमार शाह ना.स.ु 250 19 84 12 

365 �दन । 

6 �न बोृलाल पाठक लेखापाल 256 16 84 9 

365 �दन । 

7 �न भ�राो ोोशन  टाई�प� ना.स.ु 247 27 84 7 

365 �दन । 

8 �न मान बहादरु ्ौबर� ना.�ा.स. 252 15 84 14 

365 �दन । 

9 �न राोकुमार ्ौबर� ह.सवार� ्ालक 230 4 84 47 365 �दन । 

10 �न राम ु्ौबर� कालारलल सहलोगन 256 16 84 9 365 �दन । 

11 �न अगनन बहादरु �व� कालारलल सहलोगन 258 18 84 5 365 �दन । 

12 �न ोल बहादरु ्गौरा कालारलल सहलोगन 209 69 84 3 365 �दन । 

 ो मा       
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 ६. केन्मा रहेका भौ�तक स�ुवबाहरको �ववरणय  
क. ोगगाको उपलोगय कालारलल भवन, आवास, पोखर�, कुलो नहर, स्क, पत� ोगगा, या्र�, खोर, आ�दय 
    

क.सं. �ववरण के्फल (हे) संखला कै�फलत 
 

 1 कालारलल भवन के् 0.479 1  

2 कमर् ार� आवास र अ�तथन भवन 0.831 10  

3 पोखर� 7.200 36 �्ल स�हत । 

4 कुलो नहर 0.547 3  

5 फामर स्क 0.419 1  

6 ��तोगगा, बगै्ा, �ससौ 3.38   

 ो मा 12.8560   
 

ख. 

क. 

सं. 

पोखर�य 

�ववरण पोखर� 
संखला 

ोलाशल 

के् फल 

(हे.) 

सरदर 

ग�हराई 

(�मटर) 

अव्था 

हाल 

उपलोग 

(हे.) 

कै�फलत 

1 माउ माछा पोखर� 9 1.69 1�मटर �लोगमा रहेको 0.89  

2 �ोनन पोखर� 16 1.90 1�मटर �लोगमा रहेको 0.85 न�सर�को लागन समेत 

उपलोग । 

3 उतपादन पोखर� 1 0.4 0.8 �मटर ग�हरो गनुर पन� 0.4  

4 �समेनट पोखर� 2 192ब.�म.= 1�मटर ममरत गनुर पन� 96 ब.�म.==  

5 करेसा पोखर� 1 50ब.�म.=== 0.6 �मटर ममरत गनुर पन� 50 ब.�म.===  

6 �रल�र� पोखर� 7 0.74 1�मटर ममरत गनुर पन� 0.44  

 ो मा ३6      

 
ग. या्र�य

क.सं. 

  
ईनकुवेसन टैकं, ्पो�न� टैकं,  न�सर्  ट�क, �वतरण ट�कय 

�ववरण संखला कमता (ब.मन.) अव्था 
१ इनकुवेसन ट�क 6 1.5 �ठक छ । 

2 ्पो�न् ट�क 1 5.0 �ठक छ । 
3 न�सर्  ट�क 7 8.25 �ठक छ । 
4 �वतरण ट�क 3 3.125 �ठक छ । 
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घ. भवनहरय 
क.सं. �ववरण संखला अव्था 

1 कालारलल भवन 1 रा�ो । 

2 अ�त�थ भवन 1 रा�ो । 

3 कमर् ार� �नवास ६ २ रा�ो ४ ममरत गनुर पन� । 

4 या्र� भवन  1 रा�ो । 

5 ओभर हे् ट�क स�हतको भवन 1 रा�ो । 

6 ्टोर भवन 2 ममरत गनुर पन� । 

7 ता�लम घर 1 ममरत गनुर पन� । 

8 ोेनेरेटर घर 1 िोणर । 

9 हासखोर    1 िोणर । 

 ो मा   15  
 

्. मेिशनर� उपकरणहरय 
 

क.सं. �ववरण संखला अव्था 
1 वो�र�  ७ ्ाल ुअव्थामा । 

 �्ोल प पन�सेट 2 ्ाल ुअव्थामा । 

2 मोटर इलेा्�कल ७ ्ाल ुअव्थामा । 

3 ्े्कटप क ्लूटर 4 ्ाल ुअव्थामा । 

4 ललापटप क ्लूटर 2 ्ाल ुअव्थामा । 

5 ��नटर 2 ्ाल ुअव्थामा । 

6 टेल�फोन सेट 3 ्ाल ुअव्थामा । 

7 �्िोटल ालामरा 1 ्ाल ुअव्थामा । 

8 ोेनेरेटर 2 1 ्ाल ुअव्थामा 1 ममरत गनुर पन� । 

9 फलाास मेिशन १ ्ाल ुअव्थामा । 

10 पेलैट मेिशन १ ्ाल ुअव्थामा । 

11 ए�रएटर 2 ्ाल ुअव्थामा । 

 ो मा  32 
 

 

्. सवार� साबनहरय 

क.सं. �बबरण संखला न बर अव्था कै�फलत 

१. �पक अप १ बा.१झ. ५४२३ ्ाल ु।  

२. मो.सा. २ ो.१ ब.१७३,बा२व२९७ १ िोणर,१्ाल।ु  

३ साईकल १ — ्ाल ु।  
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७. आ.ब. २०७२÷७३ को वा�षरक �गतन ��तवेदनय 
 
 

क.
सं. 

�मूख कालरहर इकाई वा�षरक ल�ल बा�षरक �ग�त कै�फल
त 

प�रमाण भार बोेट प�रमाण भार ��तश
त 

 

अ) पुंोनगत ख्र अनतरगतका कालरकमहर          

1 कालारलल �लोोनका ला�ग �व�भ�  
फ�नर् र खर�द तथा 
फ�नर�स�(कालारललको ला�ग फ�नर् र 
�फा्सर )  । 

संखला 5 0.20 30 5 0.20 100   

2 ोेनेरेटर (कालारलल  सं्ालनसंग स बनबन 
लन्, उपकरण तथा मेशनन औोार ) । 

संखला 1 6.05 900 1 6.05 100   

3 पानन ता�े प्प र एसेस�रो (कालारलल  
सं्ालनसंग स बनबन लन्, उपकरण तथा 
मेिशन औोार) । 

संखला 1 1.01 150 1 1.01 100   

4 क ्लूटर �वथ एसेस�रो (कालारलल  
सं्ालनसंग स बनबन लन्, उपकरण तथा 
मेशनन औोार) । 

संखला 1 0.47 70 1 0.47 100  

5 ्लालो टलवेुल  ो्ान तथा वलव्थापन 
(अनल) । 

संखला 1 1.34 20 1 1.34 100  

6 नाला सबुार (अनल) । �मटर 100 1.34 200 100 1.34 100  

7 गला�भ् वालर फेनसन्(अनल) । �मटर 160 4.03 640 160 4.03 100  

8 भवन सदु�ढकरण(अनल) । संखला 1 3.36 500 1 3.36 100  

9 पन १ पोखर� पाट�शन (अनल) संखला 1 2.69 400 1 2.69 100  

10 मत्ल यला्र� सदुढ�करण(अनल पूोँनगत 
सबुार) । 

संखला 1 3.36 500 1 3.36 100  

अ पूोँनगत ख्र कालरकमको ो मा    24.12 3590 0 16.39 100 
 

आ ्ाल ुख्र अनतगरतका कालरकमहर        100  

 घ ुतन ्थलगत ता�लम(उ�मशनलता, 
रोोगार� मलुक र  सशि�करण र सनप 
�वकास  तथा कमता अ�भव�ृ� ता�लम) 
। 

पटक 9 1.33 198 9 1.33 100  

11 मत्ल पालन १ ह�े ता�लम 
(उ�मशनलता, रोोगार� मलुक र  
सशि�करण र सनप �वकास  तथा 
कमता अ�भव�ृ� ता�लम) । 

पटक 2 2.36 350 2 2.36 100  

12 सं्ारमाधलम�ारा �ा�ब�बक ोानकार� 
(मत्ल स बिनब कालरकम) । 

पटक 3 0.2 30 3 0.2 100  

13 बतरमान अव्था एवं ��ब�ब स बिनब पटक 3 0.3 45 3 0.3 100  
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�ा�ब�बक बातारलाप (मत्ल  स बिनब 
कालरकम) । 

14 बा�षरक �ग�त पिु्तका �काशन ( मत्ल 
स बनबन कालरकम) । 

थान 50 0.34 50 50 0.34 100  

15 सावरो�नक सनुवुाई (मत्ल स बिनब 
कालरकम) । 

पटक 1 0.1 15 1 0.1 100  

16 मत्ल ��ब�ब �्ार सामा�� �काशन 
(मत्ल स बिनब कालरकम) । 

थान 1000 0.24 35 1000 0.24 100  

17 या्�ल�  उतपादन तथा �वतरण होारमा 
(अनल) । 

संखला 14000 3.29 490 15150 3.29 100  

18 �ाई उतपादन तथा �वतरण होारमा 
(अनल) । 

संखला 2000 2.69 400 2009.372 2.69 100  

19 �फ�र�ल�  उतपादन तथा �वतरण 
होारमा(अनल) । 

संखला 2500 13.44 2000 2546.886 13.44 100  

20 मत्ल �बो उतपादनका ला�ग  ोाल 
वलव्थापन(अनल) । 

संखला 1 0.67 100 1 0.67 100  

21 खाने माछा उतपादन(अनल) मे.ट. 0.5 0.47 70 0.6745 0.47 100  

22 कालरकम सन्ा�लत िोललाहरको 
अनगुमन तथा ��तवेदन(अनगुमन 
मलुलाान तथा कालरकम कालारनवलन  
�मण ख्र) । 

  30 1.21 180 30 1.21 100  

आ ्ाल ुख्र कालरकमको ो मा    26.64 3963   100  

 �ग�त ��तशत 100         

 भा�रत �ग�त ��तशतय100         

 �व�नल �ग�त ��तशत 87         
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८. मत्ल �ोनन �ववरणय 
८.१ आ.ब. २०७२।०७३ सालको ्ाई�नो तथा ्वदेशन मेोरकापरको कृ�्म �ोननको �ववरणय 

क.सं. �ववरण ईकाई �सलभरकापर �वगहे्कापर �ासकापर रह ु नैनन भाकुर कै�फलत 
1 �ोनन ्को लागन राखनएको सेट 

   

पटक 6 3 18 10 12 2   
2 भाले माछाको सं. (तौल) गोटा, के.ोन 21(71.9) 72(72) 96(325.5) 40(197.9) 82(225.6) 4(54.3)   
3 पोथन माछाको सं. (तौ) ,, 29(86) 9(49.2) 58(244.25) 25(174.6) 41(196.9) 2(17.5)  
4 हाम�नको �क�सम एल.आर.ए्.ए.२ एल.आर.ए्.ए.२ एल.आर.ए्.ए.२ एल.आर.ए्.ए.२ ओभ�ुलन  ओभ�ुलन एल.आर.ए्.ए.२   
5 पोथनलाई हाम�नको मा्ा 

 
 लूोन, एम.एल 

÷ े न 
६–७  लूोन ६–७  लूोन ६–७  लूोन ०.४—०.५ एम.एल ०.४—०.५ एम.एल ६–७  लूोन   

6 प�हलो ईनोेासन ��तशत, समल २५��तशत �बहान ११ 
बोे 

 २५��तशत �बहान 
११ बोे 

१००�.८ बोे १००�.८ बोे १००�.८ बोे   

7 दो�ो  इनोेासन ,, ७५, ८ बोे बेलकु�  ७५, ८ बोे 
  

७५, ८ बोे बेलकु�

  
................... ................... ...................   

8 भालेलाई हाम�नकोमा्ा र समल  लूोन, एम.एल÷के.ोन ३–३.५  लूोन ३–३.५  लूोन ३–३.५  लूोन ०.२—०.२.५ एम.एल ०.२—०.२.५ एम.एल ३–३.५  लूोन   
9 फुल छो्ेको पोथनको सँखला गोटा 11 5 58 24 41 1   
10 फुल छा्ेको पोथनको सफलता ��तशत 55 50 85 90 95 40   
11 फुल छो्ेको पोथनको तौल �कलो 33 25 232 156.6 196.9 8.0   
12 फुल छो्ेको समल बोे ४—६ बोे �बहान ४—६ बोे �बहान ५—७ बोे �बहान २—६ बोे �बहान २—६ बोे �बहान ४—६ बोे �बहान   
13 फुल छो्ेको �क�सम Self/Stripping Stripping Stripping Self Self Self Self   
14 फुलको फ�टर�ल�ट ��तशत 50 51 85 90 91 75   
15 याि्�व�ल�ट ��तशत 60 55 90 92 90 80   
16 या्�ल� उतपादन लाख 1094000 545000 11230000 8486000 8684000 511000  
17 या्�ल् �वक� लाख 100000 400000 6500000 3100000 5050000 0  
18 केन्मा  या्�ल् ्ट�क� लाख 994000 145000 4730000 5386000 3634000 511000  
19 या्�ल् उतपादन÷के.ोन पोथन होार 50000 40000 60000 83000 85000 35000  
20 सरदर या्�ल् ्ट�क� लाख ��त हेाटेलर २५—३० लाख २५—३० लाख ३०–४० लाख ३५–४५ लाख ३०–४५ लाख ३५–४० लाख  
21 ो मा न�सर� पोखर� के्फल हेाटेलर        
22 कूल �ाई उतपादन सँखला 248380 36260 1182200 1346468 908566 127800  
23 कूल �ाई �बक�  10880 0 150200 356318 345546 0  
24 �ाई केन्मा ्ट�क�  237500 36260 1032000 990150 564020 127800  
25 ो मा �फ�र�ल� उतपादन  118705 18130 515960 495053 282009 63898  
26 �फ�र�ल् �बक�  118180 17980 515810 494828 281784 63748  
27 �फ�र�ल् केन्मा ्ट�क�  525 150 150 225 225 150  
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८.२ आ.व.२०७२÷७३ सालको कमनकापर माछाको �ाकृ�तक �ोनन ्�ववरणय 
�स.न.◌ं �म�त पोखर� 

नं. 
ोलाशल 
के्फल 

पाननको 
तापकम 

-00

भाले 

) 

पोथन �ोनन ्त�रका फुल छा्ेको �म�त या्भएको �म�त 

 
संखला तौल 

के.ोन 
संखला तौल 

के.ोन 
1 2072।11।2 ०–३–० F1 22.5 18 35 12 26 अबर �ाकृ�तक 2072।11।3 2072।11।7 

2 2072।11।9 F ०–३–० 2 24 19 30 13 30 ,, 2072।11।10 2072।11।14 

3 2072।11।13 N1 ०–1–1० 23.5 18 38 12 30 ,, 2072।11।14 2072।11।17 

4 2072।11।14 ०–३–० F3 22 18 30 12 24 ,, 2072।11।15 2072।11।18 

5 2072।11।14 S1 ०–३–० 23 18 35 12 26 ,, 2072।11।15 2072।11।18 

6 2072।11।15 F4 ०–३–० 23.5 18 30 12 24 ,, 2072।11।16 2072।11।18 

7 2072।11।15 ०–4–० P3A 24 21 42 14 28 ,, 2072।11।16 2072।11।19 

8 2072।11।17 F5 ०–३–० 24 18 38 12 26 ,, 2072।11।18 2072।11।21 

9 2072।11।17 S5 ०–३–० 24 18 45 12 24 ,, 2072।11।18 2072।11।21 

10 2072।11।19 ०–4–० P3B 25 23 49 15 32 ,, 2072।11।20 2072।11।23 

11 2072।11।19 ०–4–० P3C 25 23 45 15 35 ,, 2072।11।20 2072।11।23 

12 2072।11।20 R7 ०–1–1० 25 18 30 12 24 ,, 2072।11।21 2072।11।24 

13 2072।11।22 S ०–३–० 2 25 18 35 12 26 ,, 2072।11।23 2072।11।25 

14 2072।11।23 F4 ०–३–० 25.5 18 30 12 24 ,, 2072।11।24 2072।11।27 

15 2072।11।24 S3 ०–३–० 25 18 40 12 30 ,, 2072।11।25 2072।11।28 

16 2072।11।25 S4 ०–३–० 26 18 36 12 28 ,, 2072।11।26 2072।11।29 

17 2072।11।25 P1B ०–4–० 22 23 46 15 35 ,, 2072।11।26 2072।11।29 

18 2072।12।10 N4 ०–३–० 26.5 18 30 12 36 ,, 2072।12।11 2072।12।14 

19 2072।12।13 F1 ०–३–० 27.5 18 36 12 30 ,, 2072।12।14 2072।12।17 
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20 2072।12।15 F2 ०–३–० 28 18 40 12 30 ,, 2072।12।16 2072।12।19 

21 2072।12।19 F3 ०–३–० 28 20 35 13 30 ,, 2072।12।20 2072।12।23 

22 2073।1।8 ०–4–० P3A 29 21 40 14 30 ,, 2073।1।9 2073।1।12 

hDdf M 417 845 279 630      
 

८.३  �ोनन ्को  लागन �लोग ग�रएको माउको �ववरणय 

माछाको ोात 

भाले पोथन ो मा कै�फलत 

संखला 
तौल 

(�क.�ा) 
संखला 

तौल 
(�क.�ा) 

संखला 
तौल 

(�क.�ा) 
 

कमनकापर 417 845 279 630 696 1575  

�सलभरकापर  23 56 11 47.7 34 103.7  

�वगहे्कापर 17 72.5 9 49.2 26 121.7  

�ासकापर 84 289.6 52 222.2 136 511.8  

रह ु 14 81.1 9 68.5 23 149.6  

नैनन 33 122 21 103.1 54 225.1  

भाकुर 2 16.8 1 9.5 3 26.3  

ो मा 590 1483 382 1130.2 972 2613.2  
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८.४ ोात अनसुार माउको �बबरणय 

माउको ोात 

 

भाले पोथन ो मा 
संखला (�क.�ाम) तौल (�क.�ाम) संखला (�क.�ाम) तौल (�क.�ाम) संखला (�क.�ाम) तौल (�क.�ाम) 

कमनकापर  509 1055 550 1265 1059 2320 

�सलभरकापर     54 119 

�वगहे्कापर     42 203 

�ासकापर     131 370 

रह ु     85 340 

नैनन     188 551 

भाकुर     4 37 

ो माय     1563 3940 
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८.५ पोखर� अनसुार माउको �ववरणय (तौल �कलो)  
 

माउको ोात  पोखर� न बर ो मा 

N N2 N4 R5 R1 R2A R3 2B R R5 4 R6  

कमनकापर संखला 
÷ 

108 
kf]yL ÷ ÷ 

134 
efn] ÷ 

375 
efn] 

442 
kf]yL ÷ ÷ 1059 

0तौल 
1÷ 2222 ÷ ÷ 

3268 
4÷ 5787 61043 ÷ ÷ 

72320 

�सलभरकापर  संखला 
5 ÷ ÷ 4 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 45 54 

तौल 

14 ÷ ÷ 9 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 96 119 

�बगहे्कापर संखला 
÷ ÷ 42 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 42 

तौल 

÷ ÷ 203 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 
÷ 

203 

�ासकापर  संखला 
÷ ÷ 4 ÷ ÷ 127 ÷ ÷ ÷ 

÷ 
131 

तौल 

÷ ÷ 10 ÷ ÷ 360 ÷ ÷ ÷ 
÷ 

370 

रह ु संखला 
÷ ÷ ÷ 85 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 

÷ 
85 

तौल 

÷ ÷ ÷ 340 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 
÷ 

340 

नैनन संखला 
94 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 94 

÷ 
188 

तौल 

254 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 297 
÷ 

551 

भाकुर  संखला 
÷ ÷ ÷ 4 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 4 

तौल 

÷ ÷ ÷ 37 ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ ÷ 37 

ो मा सँखला÷ �कलो 99 
(268) 

108 
(222) 

46 
(213) 

93  
(386) 

134  
(268) 

127 
(360) 

375 
(787) 

442 
(1043) 

94 
(297) 

45 
(96) 

1563 
(3940) 
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९ भरुा उतपादन स बिनब �ववरणय 
 ९.१ या्�ल� उतपादनय 

माछाको ोात उतपादन फामर ्ट�क  ् �बक� �बतरण हम�न �लोग ÷के.ोन  

�क�सम भाले (दर) पोथन (दर) 
�ासकापर 11230000 4730000 6500000 LRHA ३–३.५  लूोन 2 ६–७  लूोन 
�सलभरकापर 1094000 994000 100000 LRHA ३–३.५  लूोन 2 ६–७  लूोन 
�वगहे्कापर 545000 145000 400000 LRHA ३–३.५  लूोन 2 ६–७  लूोन 
रह ु 8486000 5386000 3100000 Ovulin ०.२५ एम.एल ०.५ एम.एल 

नैनन 8684000 3634000 5050000 Ovulin ०.२५ एम.एल ०.५ एम.एल 

भाकुर 511000 511000 0 LRHA ३–३.५  लूोन 2 ६–७  लूोन 
ो मा 30550000 15400000 15150000    

   
 

ोात अनसुार या्�लंग उतपादन 
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९.२ �ाई उतपादनय 

माछाको ोात 
 

उतपादन संखला फामर ्ट�क् �बक� �बतरण 

कमनकापर 3257500 2110000 1147428 

�ासकापर 1182200 1032000 150200 

�सलभरकापर 248380 237500 10880 

�वगहे्कापर 36260 36260 0 

रहू 1346468 990150 356318 

नैनन 908566 564020 344546 

भाकुर 127800 127800 0 

ो मा 7107172 5097730 2009372 

ोात अनसुार �ाई उतपादन 
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९.३ �फगंर�ल� उतपादनय 
माछाको ोात उतपादन संखला फामर ्ट�क� �बक� �बतरण 

कमनकापर 1054856 300 1054556 

�ासकापर 515960 150 515810 

�सलभरकापर 118705 525 118180 

�वगहे्कापर 18130 150 17980 

रह ु 495053 225 494828 

नैनन 282009 225 281784 

भाकुर 63898 150 63748 

ो मा 2548611 1575 2546886 

 
 

ोात अनसुार �फ�र�ल� उतपादन 
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१० िोलला अनसुार मत्ल बनो �बतरणय 
10.1 िोलला अनसुार वा�षरक या्�ल� �वक� �वतरणय 
क.सं. िोललाको 

नाम 
कृषक सं◌.ं या्�ल�को ोात र संखला ो मा संखला 

कमन रह ु नैनन �ास �सलभर �वगहे  ् भाकुर  
1 कैलाल� 33 0 1650000 2800000 2300000 50000 400000 0 7200000 
2 कं्नपरु 12 0 400000 300000 500000 0 0 0 1200000 
3 अनल िोलला 18 0 1050000 1950000 3700000 50000 0 0 6750000 
  ो मा 63 0 3100000 5050000 6500000 100000 400000 0 15150000 

 
 

 

िोलला अनसुार या्�ल� �वक� �वतरण ��तशतमा 
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10.2 िोलला अनसुार वा�षरक �ाई भरुा �वक� �वतरणय 
क.सं. िोललाको नाम कृषक सं. �ाईको ोात र संखला ो मा संखला 

कमन रह ु नैनन �ास �सलभर �वगहे  ् भाकुर 
1 कैलाल� 233 815568 231018 237800 5200 10880 0 0 1300466 
2 क�नपरु 116 327096 123200 103546 95000 0 0 0 648842 
3 अनल िोलला 10 4764 2100 3200 50000 0 0 0 60064 
  ो मा 359 1147428 356318 344546 150200 10880 0 0 2009372 

 

िोलला अनसुार �ाई भरुा �वक� �वतरण ��तशतमा 
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१०.३ िोलला अनसुार वा�षरक �फगंर�ल� �व�क �वतरणय 
क.सं. िोललाको नाम कृषक सं. �फंगर�लंगको ोात र संखला ो मा संखला 

कमन रह ु नैनन �ास �सलभर  �वगहे् भाकुर 
1 कैलाल� 515 691034 298198 143738 309638 75360 2000 34720 1554688 

2 क�नपरु 228 185812 147644 95200 137632 28380 12500 11000 618168 

3 अनलिोलला 30 170100 23340 19720 62740 14440 3480 18028 311848 

  ो मा 773 1046946 469182 258658 510010 118180 17980 63748 2484704 

 
 

िोलला अनसुार �फंगर�ल� �वतरण ��तशतमा  
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१०.४ िोलला अनसुार ए्भानस �फंगर�ल� �बक� �वतरणय 

क.सं. िोललाको नाम कृषक सं. ए**्भानस �फंगर�लंगको ोात र संखला ो मा संखला 

कमन रह ु नैनन �ास �सलभर  �वगहे् भाकुर 

1 कैलाल� 37 6510 18996 13080 5800 0 0 0 44386 

2 क�नपरु 13 1100 6650 10046 0 0 0 0 17796 

3 अनलिोलला 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

ो मा 50 7610 25646 23126 5800 0 0 0 62182 

 

िोलला अनसुार ए्भानस �फंगर�ल� �वक� �वतरण ��तशतमा 
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११. वा�षरक उतपादन सामा�न ख्रको �ववरणय 
कालरकमय मत्ल �वो उतपादन तथा �वतरण (�ाई तथा �फंगर�लंग) 

�ाई तथा �फ�गर�ल  ्तफर  M 

क.सं. �बबरण इकाई बा�षरक कै�फलत 

1 राईस�ान �कलो 3242 
  

2 भटमास �पठो �कलो ] 6827.5 
  

3 गहुंको �पठो �कलो 3743.4 
  

4 तोर�को �पना �कलो 2579.45 
  

5 �स्ा �कलो 1425.4 
  

6 �्.ए.पन  �कलो 94 
  

7 ल�ुरला �कलो 94 
  

8 ्नुा �कलो 1785 
  

9 �्ोल �लटर 10 
  

10 �मनाल फोटर �कलो 25 
  

11 पोटा�सलम परमेगनेट �कलो 3.6 
  

12 मालाकाईट �नन �कलो 0.75 
  

13 गोवरमल �कलो 0 
  

या्�ल  ्तफर  
 

    

क.सं. �बबरण इकाई बा�षरक कै�फलत 

1 �्.ए.पन  �कलो 119 
  

2 ल�ुरला �कलो 119 
  

3 �्ोल �लटर 75 
  

4 मालाकाईट �नन �कलो 0.5 
  

5 अण्ा गोटा 4220 
  

माउ माछा तफर  
 

    

क.सं. �बबरण इकाई बा�षरक कै�फलत 

1 राईस�ान �कलो ] 7218 
  

2 भटमास �पठो �कलो 3604.5 
  

3 गहुंको �पठो �कलो 3290.98 
  

4 तोर�को �पना �कलो 3405.6 
  

5 �स्ा �कलो 1817.06 
  

6 �्.ए.पन  �कलो 0 
  

7 ल�ुरला �कलो 0 
  

8 ्नुा �कलो 275 
  

9 ए�कफला�भन �ाम 200 
  

10 टोटा�वट ््ा� �कलो 19 
  

11 गहुँदाना �कलो 222 
  

12 गोवरमल �कलो 3700 
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खानेमाछा तफर  
 

    

क.सं. �बबरण इकाई बा�षरक कै�फलत 

1 राईस�ान �कलो 2542.4 
  

2 तोर�को �पना �कलो 2427.9 
  

3 �्.ए.पन  �कलो 0 
  

4 ल�ुरला �कलो 0 
  

5 गोवरमल �कलो 0 
  

6 ्नुा �कलो 0 
  

फलु् र बुर््तफर  
  

  

क.सं. �बबरण इकाई बा�षरक कै�फलत 

1 राईस�ान �कलो 0 
  

2 तोर�को �पना �कलो 0 
  

3 �्.ए.पन  �कलो 0 
  

4 ल�ुरला �कलो 0 
  

5 गोवरमल �कलो 0 
  

6 ्नुा �कलो 0 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31 
 

1२. ता�लमहरय 
१२.१  मत्लपालन ता�लमय 

लस आ.व.मा मत्लपालन कृषक ्त�रल ता�लम (१ह�े)को ल�ल २ मधले �थम ्ौमा�सकको ल�ल १ 

रहेकोले सो ता�लम �म�त २०७२।०६।१७ देिख २०७२।०६।२२ गते स म लस केन्मा सं्ालन 

भएको ता�लममा ब�दरला िोललाका ४, क�नपरु िोललाका ७,  ््ेलबरुाका १, र कैलाल�का ८, ग�र ो मा 

२० ोना कृषकहरको सहभा�गता �थलो । 

 

क.सं. कृषकको नाम, थर ठेगाना 

1 लौकुश थार सोरहवा गा.�व.स.२ ब�दरला । 

2 �स�लप सवेुद� सोरहवा गा.�व.स.२ ब�दरला । 

3 नरेश ्ौबर� राोापरु नगरपा�लका ९, ब�दरला । 

4 िोवन कुमार शाह� बबई नगरपा�लका २, ब�दरला । 

5 �द�लप ्ौलागाई सोरहवा गा.�व.स. ३ ब�दरला । 

6 सागर �संह साउँद सु् ा गा.�व.स.७ घसुुरवा कं्नपरु। 

7 हेमेन्देव भ� सु् ा गा.�व.स.६ झोपरुा कं्नपरु। 

8 सनताराम ्गौरा देखतभलु� गा.�व.स.९ कं्नपरु । 

9 �दपेन् �साद पनत झलार� �पपला्न न.पा. ५ कं्नपरु । 

1 मदन �सं के् न �भ.न.पा. ११ ग�ा्ौक�, कं्नपरु । 

0 करन ्नद �भ.न.पा. ६ वनगाउँ कं्नपरु । 

11 टेकेन् बोगट� �भ.न.पा. २ उलटाखाम, कं्नपरु । 

12 राम �वेश राना वेल्ा्न गा.�व.स.५ ्व�न कं्नपरु । 

13 नारालण �गर� परशरुाम नगरपा�लका वा्र नं.१ ््ेलबरुा । 

14 ्ेतराम ्ौबर� बनगढ� उप—महानगरपा�लका वा.नं.१६ भादा, कैलाल� । 

15 गोरख भण्ार� ्ौमाला गा.�व.स. ३, गो्का कैलाल� । 

16 ह�रना ्नद    ,,      ,,         मागन, कैलाल� । 

17 ल�मननारालण ्ौबर� हस�ुलला गा.�व.स.३ रानाभरुा, कैलाल� । 

18 हेमनत ्ौबर� हस�ुलला गा.�व.स.६उ�रभ्र�, कैलाल� । 

19 मनना ्ौबर� अ.न.पा.१२, गेटा, कैलाल� । 

20 राम�साद ्ौबर� गद�रला गा.�व.स.वा्र नं. ३ कैलाल� । 

21 मकेुश ्ौबर� अ.न.पा.१२, गेटा, कैलाल� । 
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लस आ.व.मा मत्लपालन कृषक ्त�रल ता�लम (१ह�े)को ल�ल २ मधले दो�ो ्ौमा�सकको ल�ल १ 
रहेकोले सो ता�लम �म�त २०७२।१०।०३ देिख२०७२।१०।०८ गते स म लस केन्मा सं्ालन 
भएको ता�लममा बाँके  िोललाका ४, ब�दरलाका ३, दा�का ४ क�नपरु िोललाका ५, र कैलाल�का ४, ग�र 
ो मा २० ोना कृषकहरको सहभा�गता �थलो । 

क.सं. कृषकको नाम, थर ठेगाना 
1 झ�वनद िो.सन. कोहलपरु न.पा. ११, बाँके , भेर� । 

2 अमतृ कुमार थार   ,,      ,,     ३,  ,,    ,, । 

3 ोगुराम थार नेपालगंो उप–महानगरपा�लका २३भैलापरु बाँके  । 

4 रेशम सापकोटा कोहलपरु न.पा.११ बाँके  । 

5 मान बहादरु थार बबई न.पा. ७ ब�दरला । 

6 �वषण ुलादव गलु�रला न.पा.८ ब�दरला। 

7 अिोोलु हसन गोुर   ,,     ,,   २   ,, । 

8 ि्् बहादरु ्ौबर� तलुसनपरु न.पा. १२, रा�न अं्ल । 

9 मोह मद असन अल� �ससह�नला गा.�व.स. ६ ,, । 

10 नारालण बहादरु ख्का  ्ुरवा गा.�व.स.२      ,, । 

11 नोम बहादरु के.सन.  ,,      ,,     ,,      ,, । 

12 रमेश बहादरु ठकुलला झ.पन.न.पा.४ आसापरु क�नपरु । 

13 सनताराम ्गौरा देखतभलु� गा.�व.स.९ क�नपरु । 

14 ोंग बहादरु ्ौबर� कृषणपरु न.पा.६, क�नपरु । 

15 करन �सं भण्ार� �भ.न.पा. १५  ,, । 

16 मनना देवन ्ौबर� बेलौर� न.पा.३ भरुाकोट, कं्नपरु । 

17 बाबरुाम ्ौबर� खैला् गा.�व.स.२ कैलाल� । 

18 ममता ्ौबर� हस�ुलला गा.�व.स.१ के गाउ, कैलाल� । 

19 गगन बहादरु बामन ्ौमाला गा.�व.स.७ राोनपरु कैलाल� । 

20 र�वना ्ौबर� उदासनपरु गा.�व.स. ५ पथृवनपरु कैलाल� । 
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१२.२ घ ुतन ्थलगत ता�लमय 
 

्ौमा�सकय �थम 

�म�तय  २०७२।०५।२१  

ता�लम सं्ालन ्थानय कं्नपरु िोलला दैोन गा.�व.स.वा्र नं.१ ि्थत �न �स�नाथ माछा  

पालन समहु । 

 

�स.नं. कृषकको नाम ठेगाना कै�फलत 

 

१ ल�मन द� ब् ु दैोन गा.�व.स.८ 
 

२ ननद �संह साक� ,,          १ 
 

३ कृषण �संह �व� ,,           ५ 
 

४ राम नाथ ,,           ५ 
 

५ राोेश पनथ ,,            ५ 
 

६ राम बहादरु बोहरा ,,            ७ 
 

७ पदम ब. बोहरा ,,            ७ 
 

८ राम बहादरु बामन ,,            ७ 
 

९ सर्वतन �संह ,,            १ 
 

१० राम ्न् रेगमन ,,            १ 
 

११ ोानक� ोोशन ,,            १ 
 

१२ सकेु ब् ु ,,            १ 
 

१३ �मेबललब भ� ,,            ५ 
 

१४ ोनकराो ोोशन ,,            ५ 
 

१५ पलटु ्गौरा ,,            १ 
 

१६ लि�म ्गौरा 
,,  

१७ ोगगन   ,,  
,,  

१८ ोानक� �सं 
,,  

१९ ोानक� बामन 
,,  

२० �नमरला ख्का 
,,  

२१ राबा नाथ 
,,  

२२ ल�मन भ� 
,,  

२३ �मनराो �गर� 
,,  

२४ �कता 
,,  

२५ ोल ब.्नद 
,,  

२६ पन् ु्गौरा 
,,  

२७ �द�प राना 
,,  

२८ लौटन ्गौरा 
,,  

२९ सदुरसन कुमार बम 
,,  
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्ौमा�सकय �थम 

�म�तय २०७२।५।२२ 

ता�लम सं्ालन ्थानय झ.�प.न.पा.१ ि्थत वैोनाथ माछा पालन समहु (वैोनाथ ताल) । 

�स.नं. कृषकको नाम ठेगाना कै�फलत 

१ �वमला शाह झ.�प.न.पा.१  

२ ल�मन बोहरा ,,         २  

३ सर्वतन ,, ,,         २  

४ तलुसन   ,, ,,         २  

५ ोानक� भ� ,,         २  

६ दगुार भ� ,,         २  

७ पशपु�त ्नद ,,         २  

८ देवक� अव्थन ,,         २  

९ लाल बहादरु बानकु ,,         २  

१० पदम बोहरा ,,         २  

११ बन बहादरु �संह ,,         २  

१२ नर बहादरु महरा ,,         १  

१३ सरुत �व� ,,         १  

१४ �दपक भ� ,,         १  

१५ राम बहादरु �व� ,,         १  

१६ बलराम राना ,,         १  

१७ शलाम राना ,,         १  

१८ शलाम �संह राना ,,         १  

१९ लोकराो ोोशन ,,         २  

२० राोे�र� �संह ,,         २  

२१ ोानक� �संह ,,         २  
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२२ कमला बानकु ,,         २  

२३ स�ुनता ्नद ,,         २  

२४ मनो ु ,, ,,         २  

२५ सर्वतन साउद ,,         २  

 
 

्ौमा�सकय �थम 

�म�तय २०७२।६।१६ 

ता�लम सं्ालन ्थानय िो. कं्नपरु कृषणपरु गा.�व.स. । 

�स.न. कृषकको नाम ठेगाना कै�फलत 

१ �वर बहादरु शाह� कृषणपरु ४  

२ �काश द� भ� कृषणपरु ५  

३ ोलम�त राना कृषणपरु ६  

४ रमादेवन ्ौबर� कृषणपरु ६  

५ सन्�ुरला ्ौबर� कृषणपरु ६  

६ र�मता ्ौबर� कृषणपरु ६  

७ कमला देवन राना कृषणपरु ५  

८ �वन्ादेवन राना कृषणपरु ५  

९ लालम�त देवन राना कृषणपरु ७  

१० म�ुलला राना कृषणपरु ५  

११ छुकलला राना कृषणपरु ५  

१२ पे्ाकल� राना कृषणपरु ५  

१३ िोत बहादरु ्ौबर� कृषणपरु ६  

१४ झगग ु्ौबर� कृषणपरु ६  

१५ नवराो पाण्ेल कृषणपरु ४  

१६ सरुो�काश साउद कृषणपरु ६  
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१७ भरतोंग देउवा कृषणपरु ५  

१८ लजोावर� कृषणपरु ७  

१९ ोल�दला कृषणपरु ७  

२० उषा ्ौबर�   

२१ बसनुबरा   

२२ गणेशन ्ौबर� कृषणपरु ५  

२३ महंगन देवन ्गौरा कृषणपरु ६  

२४ आशरुाम ्ौबर� कृषणपरु ६  

२५ मनरुाम ्ौबर� कृषणपरु ६  

 

्ौमा�सकय  ��तनल  

�म�तय २०७२।०९।०३ 

ता�लम सं्ालन ्थानय ््ेलबरुा िोलला परशरुाम न.पा. वा्र नं.(कृ�ष सेवा केन्) ि्थत तप�सलमा 

उललेिखत कृषकहरको सहभा�गता 

�स.नं. कृषकको नाम ठेगाना कै�फलत 

१ मानम�त हमाल परशरुाम न.पा. ५ प�रगाउ ।  

२ गोमतन ख्का     ,,            ,,  

३ लाल नाथ    ,,             ४  

४ नर बहादरु बोहरा    ,,             ४  

५ ोलदेव भ�    ,,             ४  

६ गणुराो भ�राई    ,,          १२ ोोगबढुा ।  

७ गणेश साउद    ,,           १२  

८ तेोेन् ठग�ुा ,,           ४ कटान ।  

९ जान बहादरु हमाल परशरुाम न.पा. ५ प�रगाउ ।  

१० �मे �सं थापा ,,        १२ ोोगबढुा।  

११ ्न् ब. दमाई ,,         १२ ोोगबढुा।  
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१२ प�रलाग दमाई ,,        १२ ोोगबढुा।  

१३ सर्वतन माल     ,,          ४ कटान।  

१४ राबा वोहरा ,,          ४ कटान।  

१५ भवान �संह पाल परशरुाम न.पा. ५ प�रगाउ।  

१६ गोपालद� पाण्े ,,          ४ कटान।  

१७ �वर�संह माल ,,          ७ �ससर।  

१८ लोकेश महरा आ�लताल गा.�व.स.४।  

१९ िशव ब.महरा ,,       ,, ।  

२० लाल ब. बामन प.न.पा. १२  

२१ ् मर बोहरा आ�लताल गा.�व.स.४  

२२ मननराम कामन प.न.पा. १२ ोोगबढुा ।  

२३ राम्न् ख्का प.न.पा. १२ ोोगबढुा।  

२४ ोलकृषण वोहरा प.न.पा. १२ ोोगबढुा।  

२५ बन�संह कामन प.न.पा. १२ ोोगबढुा ।  

 

्ौमा�सकय ��तनल 

�म�तय २०७२।०९।२८ 

ता�लम सं्ालन ्थानय िो.कैलाल� ्ौमाला गा.�व.स.२ ि्थत �व�भ� कृ�ष समहुका सहभागन कृषकहर 

समेत । 

�स.नं. कृषकको नाम ठेगाना कै�फलत 

१ अमतृा ्ौबर� ्ौमाला २  

२ रपा ्ौबर� ,,  

३ �नमरला ्ौबर� ,,  

४ अमतृा ्ौबर� ,,  

५ आिशका राना ,,  

६ �मना राना ,,  
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७ राोनदेवन ,,  

८ सामा राना ,,  

९ िोतेन् भण्ार� ्ौमाला ३  

१० सकुदेव राना ्ौमाला २  

११ िशवलाल राना ,,  

१२ �टकाराम �रोाल ,,  

१३ सनतर� राना ,,  

१४ भागे�र� ्ौबर� ,,  

१५ समुन ्ौबर� ्ौमाला १  

१६ मेघराो भ� ्ौमाला २  

१७ गंगाराम शमार ,,  

१८ ह�रद� ओझा ्ौमाला ४  

१९ अ�नता ्नद ्ौमाला २  

२० राम �सं बामन ,,  

२१ तेो ब. ख्न ्ौमाला ४  

२२ रण ब. कँुवर ,,  

२३ फुलन देवन राना ्ौमाला २  

२४ बनसरा �व.क. ,,  

२५ बनसरा थापा ,,  

२६ कौशन �व.क. ,,  

२७ राबा �व� ,,  
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्ौमा�सकय ��तनल  

  �म�तय २०७२।०९।२९ 

  ता�लम सं्ालन ्थानय कं्नपरु िोलला वेलौर� न.पा.ि्थत �व�भ� मत्ल समूहका सहभागन कृषकहर 

�स.नं. कृषकको नाम ठेगाना कैलाल� 

१ वाला देवन राना बे.न.पा. गोकुलपरु ।  

२ सा�व्न देवन ,,     भौसोर� ।  

३ बसनतन अ�बकार� बे.न.पा.  ,, ।  

४ गंगा ख्न ,,    ,, ।  

५ दगुार लहुार ,,    ,, ।  

६ राबनका ्ौबर� ,,    ,, ९  

७ रामकुमार� राना ,,    ,, २  

८ �सता ख्न ,,    ,, २  

९ समुा राना ,,    ,, २  

१० फुला राना ,,    ,, २  

११ �लला राना ,,    ,, २  

१२ अनारवातन राना ,,    ,, २  

१३ �बटाना राना ,,    ,, २  

१४ ोगुमानन ,,    ,, ८  

१५ ोानक� ्ौबर� ,,    ,, ८  

१६ राशनका ्ौबर� ,,    ,, ८  

१७ �रसमतन ्ौबर� ,,    ,,८  

१८ जान ब.्ौबर� ,,    ,,  

१९ लाहान ु्ौबर� ,,    ,, ३  

२० बम�न् ्ौबर� ,,    ,, ५  

२१ लालरुाम ्ौबर� ,,    ,, ५  
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२२ मान ब.राना ,,    ,,३  

२३ करन ब.राना बनबा ताल कृषक समहु।  

२४ अ�नता राना ,,    ,, ।  

२५ �काश �संह महतौ बे.न.पा. ९ �संहपरु �संहपाल परुष व्त समहु।  

२६ खेम ु्ौबर� ,,    ,, ।  

२७ �मना मगर बे.न.पा. २  

२८ ोलसरा के.सन. ,,    ,,५ भरुाकोट।  

२९ खगनसरा �व� ,,    ,,  

३० राम �सं ,,    ,, ५  

३१ तलुाराम भ� ,,    ,, ६  

३२ बाबरुाम ्ौबर� ,,    ,, ९  

३३ �हरालाल ्ौबर� ,,    ,, ९  

३४ गणेश देवन ,,    ,, २  

३५ कृषण ब. �व� परैु�न ताल माछा पालन समहु।  

३६ ताराद� ब् ु ,,    ,,  

 

्ौमा�सकय ततृनल  

�म�तय २०७३।०१।१५ 

ता�लम सं्ालन ्थानयकं्नपरु झलार� �पला्न न.पा. वा्र नं. २ ि्थत ढक�नला तालमा मत्लपालनका 

ला�ग गठन भएका समहुका �न वैोनाथ तालका कृषकहरय 

�स.नं. कृषकको नाम ठेगाना कैलाल� 

१ मन ब. बानकु ढकननला २  

२ उपेन् भ� ,,  

३ टेक रावत ,,  

४ भवुन रावत ,,  

५ ्क सावद ,,  

६ मान ब. बानकु ,,  

७ सर्वतन वोहरा ,,  
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८ �वमला साह ु ,,  

९ सर्वतन ऐर ,,  

१० ल�मन बोहरा ,,  

११ पावरतन रावत ,,  

१२ तारा रावत ,,  

१३ पावरतन सावद ,,  

१४ तलुसन बोहरा ,,  

१५ ई�र� भण्ार� ,,  

१६ मानन ्नद ,,  

१७ अशोक ्नद ,,  

१८ नर ब. महरा ,,  

१९ काल ुसाउँद ,,  

२० लोकेन् ऐर ,,  

२१ लाल ब. बानकु ,,  

२२ पशपु�त ्नद ,,  

२३ पदम बोहरा ,,  

२४ पणुरराो अव्थन ,,  

२५ लोकराो ोोशन वंशाह 1  

२६ हर�द� भ� ढकननला २  

२७ बशनत भण्ार� ,,  

२८ बनादेवन अव्थन ,,  

29 गंगाद� अव्थन ,,  

30 ल�मन द� अव्थन ,,  

 

्ौमा�सकय ततृनल  

�म�तय २०७३।०२।7 

ता�लम सं्ालन ्थानयकैलाल� िोलला हस�ुलला गा.�व.स. ६ भर� गाउमा कमल पोखर� तालका कृषकय 

 

�स.नं. कृषकको नाम ठेगाना कैलाल� 

१ हेमनत ्ौबर� हस�ुलला ६  

२ सरेुन् ्ौबर� हस�ुलला ६  

३ अरण ्ौबर� हस�ुलला ६  

४ राो कुमार,,  हस�ुलला ६  
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५ द�ुतराम ,, हस�ुलला ६  

६ स�ुनल बख�रला हस�ुलला ६  

७ बलराम ्ौबर� हस�ुलला ६  

८ नरेन् ्ौबर� हस�ुलला ६  

९ राकेश ् ौ. हस�ुलला ६  

१० तेोराम ्ौबर� हस�ुलला ६  

११ ब�वता ्ौ. हस�ुलला ६  

१२ �ब�नता ्ौ. हस�ुलला ६  

१३ गंगा बख�रला हस�ुलला ६  

१४ राम कुमार� हस�ुलला ६  

१५ लाह ु हस�ुलला के गाउ।  

१६ अ�ल� ्ौबर� हस�ुलला के गाउ।  

१७ ठागरुाम ,, हस�ुलला 1के ग ाउ।  

१८ सोहनलाल हस�ुलला1 के ग ाउ।  

१९ ल�मन�साद ्ौ. हस�ुलला 1के ग ाउ।  

२० �वकास प�रलार के ग ाउ ।  

२१ राोकुमार ,, ,,  

२२ कृषण ् ौबर�   

२३ न�वन ्ौ. हस�ुलला ६  

२४ रनोना ्ौ. हस�ुलला ६  

२५ अ�नरका ्ौ. हस�ुलला ६  

२६ माबरु� ्ौ. हस�ुलला ६  

२७ ए�लसा ्ौ. हस�ुलला ६  

२८ कृपा ् ौ. हस�ुलला ६  
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्ौमा�सकय ततृनल  

�म�तय २०७३।०२।२१ 

ता�लम सं्ालन ्थानय्ोट� िोलला बछ�न गा.�व.स. वा्र नं. ३  नवर ोागरण म�हला कृ�ष सहकार�का  

सद्ल भेला सद्लय 

िचस.नं. कृषकको नाम ठेगाना कैलाल� 

१ ईन्ा बोहरा बछ�न गा.�व.स. वा्र नं. ३  

२ ईनसरा ब्ेला ,,         ,,     १  

३ तलुसन ला�मछान े ,,         ,,    ३     

४ बाटु देवन �व.क. ,,         ,,    ३     

५ ोानक� देउवा ,,         ,,    ३     

६ ब�वता ,,         ,,    ३     

७ सोभा थापा ,,         ,,    ३     

८ आशा �व.क. ,,         ,,    ३     

९ सपना थापा ,,         ,,    ३     

१० िखमा भाट ,,         ,,    ३     

११ �भमा �व.क. ,,         ,,    ३     

१२ गंगा देवन �व.क. ,,         ,,    ३     

१३ �नमरला रोका ,,         ,,    ३     

१४ बनन रोका ,,         ,,    ३     

१५ प�व्ा �व.क. ,,         ,,    ३     

१६ प�व्ा के्न ,,         ,,    ३     

१७ ् फा भाट ,,         ,,    २   

१८ �नमरला �मोार ,,         ,,    ३     

१९ ल�मन �मोार ,,         ,,    ३     

२० शिुशला �मोार ,,         ,,    ३     

२१ कुसमु बोहरा   

२२ बना साक�   

२३ अमतृा पनु   

२४ तलुा भाट   

२५ टेकसरा नेपाल� ,,         ,,    ४  

२६ अमर शाह ,,         ,,    ३     

२७ �दपक नेपाल� ,,         ,,    ३     
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 घिु त ता�लममा सहभागन �िशकककर तथा अनलय 

१. ब�र� मत्ल �वकास अ�बकृत �न गाल्नराो वागले, मत्ल �वकास केन्, गेटा, कैलाल� । 

२. ब�र� कृ�ष �वकास अ�बकृत �न ट�काराम थापा, िो.कृ.�व.का. कं्नपरु । 

३. मत्ल �बकास अ�बकृत �न रामसेवक वढई, मत्ल �वकास केन् गेटा, कैलाल� । 

४. मत्ल �वकास अ�बकृत �न �वषण ुखनाल, िो.कृ.�व.का.क�नपरु । 

५. �ा.स. �न म�न नाथ, िो.कृ.�व.का. क�नपरु । 

६. �ा.स. �न म�नराम पाण्े  ,,        ,,    । 

७. �ा�ब�बक सहालक भनम राो भण्ार�, मत्ल �वकास केन्, गेटा, कैलाल� । 

८. ना.स.ु�न राो कुमार शाह, मत्ल �वकास केन्, गेटा, कैलाल� । 

९. ना.�ा.स. �न मान बहादरु ्ौबर�, मत्ल �वकास केन्, गेटा, कैलाल� । 

घिु त ता�लममा समावेश ग�रएका �वषलहरय 
क) नेपालमा पा�लन ेमाछाहर । 

ख) अ�भलानमखुन माछापालनको प�र्ल र महतव । 

ग) माछा पालनको महतव तथा आोको आवशलकता । 

घ) मत्लपालनको ला�ग ोगगाको छनौट । 

्) नेपालको नलानो पाननमा पा�लने माछाहर । 

्) पोखर� �नमारण गन� तर�का । 

छ) पोखर�मा मलखादको महतव । 

ो) माछाको दाना बलव्थापन । 

झ) पोखर�मा मलको �लोग । 

ञ) मत्ल पोखर�को पाननको गणु्तर । 

ट) माछा भरुा रा� ुपवुर तलार� । 

ठ) ठूलो साईोको माछा भरुा हकुारउने ��व�ब । 

्) माछा भरुा ढुवानन गन� ��वबन । 

ढ) कमनकापरको �ोनन ्। 

ण) या्�ल� न�सर्  गन� त�रका । 

त) बान खेतमा माछा पालन । 

थ) माछाका स्हुर र �नलन्णका उपालहर । 

द) माछामा लागने रोग तथा �कराहरको �नलन्ण । 

ब) ए�ककृत मत्ल पालन ��व�ब । 

न) �ाकृ�तक ोलाशलमा मत्ल पालन । 

प) एक ोातनल र बहोुातनल मत्ल पालन तथा सामानल र सघन मत्लपालन । 

फ)माछापालनमा आईपन� सम्ला र समाबान । 
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१3. �ा�व�बक वातारलापय 

आो �म�त २०७2।५।1५ गतेका �दन मत्ल �वकास केन् गेटा कैलाल�का ब.म.�व.अ.�न गाल्नराो वागले 

जलूको अधलकतामा बसेको �ा�व�बक वातारलापमा तप�सल वमोिोमका कमर् ार� र कृषकहरको उपि्थतनमा �न न 

अनसुारका �नणरलहर ग�रलो । 

तप�सलय 

१. ब.म.�व.अ. �न गाल्नराो वागले । 

2.  ब.कृ.�व.अ.�न लवुराो पाण्े िो.कृ.�व.का. कैलाल�। 

3. ब.कृ.�व.अ.�न �टकाराम थापा िो.कृ.�व.का. क�नपरु । 

4.    म.�व.अ. �न �वषन ुखनाल       ‘‘ळळ। 

5. म.�व.अ. �न रामसेवक बढई म.�व.के.गेटा । 

6. �ा.स.  भनम राो भण्ार�       ‘‘ । 

7. ना.स ु  राो कुमार शाह       ‘‘ । 

8. ले.पा.�न बोृलाल पाठक       ‘‘ । 

9. टा.ना.स.ु �न भ� राो ोोशन   ‘‘ । 

10. ना.�ा.स.�न मान बहादरु ्ौबर�  ‘‘ । 

11 कॄषक ्लुराम ्ौबर� ( कापर या्र� ) घो्ाघो्न न.पा.1 कैलाल� । 

12 कॄषक पलटु ्ौबर� (पलटु फ�स या्र�) झलार� �पपला्न न.पा. कं्नपरु ।  

13    कॄषक राोकुमार ्ौबर� उमार गा.�व.स. ९  

14    कॄषक �वर बहादरु शाह  कॄषणपरु गा.�व.स. कं्नपरु । 

15 कॄषक भोन �सं ्ौबर�  अ.न.पा.12गेटा कैलाल� ।  

16. कॄषक शोभा पाण्े बनगढ�   ।              

१7. ्ालक राोकुमार ्ौबर�  म.�व.के.गेटा । 

18.   का.स. ोगग ु          ,, । 

19 ‘‘ अिगन �व�          ,, । 
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20    ‘‘ राम ु्ौबर�       ,, । 

21   ‘‘ �वरराम    ,, । 

२२ ,,  ‘‘ल�मण ्ौबर�  ,, । 

२३ ,,  ‘‘पद�श ु   ,, । 

24 ‘‘खसुनराम   ,, । 

25   ‘‘ोल बहादरु   ,, । 

 26 ‘‘ब�नराम    ,, । 

27   ‘‘सान ु    ,, । 

२८  ‘‘ �दपक ्ौबर�   ,, । 

�नणरलहरय 
�नणरल नं. १ लस केन्को ्वनकॄत कालरकम अनसुार आ.ब.2072।73 को  �थम ्ौमा�सकमा यार ्�लंग ४० 
लाख, �ाई 6 लाख  र �फंगर�लंग ५ लाख रहेको �म�त २०७2।5।८ गते स म कमश:  8150०००, 
601124, 415716 गोटा �बक� �वतरण भई सकेको ोानकार� गराउने �नणरल ग�रलो । 

 

�नणरल नं. २ लस केन्को कालरकम अनसुार �थम ्ौमा�सकमा घ ुतन ्थलगत ताल�म संखला ३ रहेकोमा सं्ा�लत 
�म�त प�छ �नबाररण ग�रने गर� कैलाल�मा 1 कं्नपरुमा 2 �म�त 2072।५।२१ र 22 गते सं्ालन गन� �नणरल  
ग�रलो । 

 

�नणरल नं. ३ मत्ल �वकास केन् गेटा कैलाल�मा हाल रह ुनैनन ोातको या्�ल� र रह ुनैनन भाकुर �ासका �फ�र 
माछा भरुा रहेकोमा आ÷आफनो के्का कॄषकहरलाई ोानकार� गराउने �नणरल ग�रलो । 

�नणरल नं. ४ लस केन्को कालरकम अनसुार �थम ्ौमा�सकमा  मत्ल पालन 1 ह�े ता�लम (उ�मशनलता 
रोोगार�मूलक सश�नकरण सनप �वकास तथा कमता अ�भबॄ��) ता�लम संखला 1 रहेकोमा आि�न म�हनाको दो�ो 
ह�ा देिख सं्ालनका लागन तप�सलका िो.कृ.�व.का.बाट ता�लम न�लएका मत्ल कृषकहरलाई छनौट गर� पठाउने 
�नणरल ग�रलो । 

�नणरल नं. 5  लस के्मा मत्ल बनो उपलवब गराउनको लागन कैलाल� िोलला घो्ाघो्न न.पा.1 ि्थत कापर 
या्र� सं्ालक �न ्लुराम ्ौबर� र कं्नपरु िोलला झलार� �पपला्न न.पा.1 ि्थत पलटु �फस या्र� 
सं्ालक �न पलटु ्ौबर� जलूबाट ोानकार� भए अनसुार, कॄ�ष तथा बलापार आलोोनाले सहलोग गद� आएको तर 
पाननको गणु्तर �व�न या्�ल� उतपादनमा कमन आएको भ�े या्र� सं्ालकबाट ोानकार� हनु आएकोले 

तप�सल 

1 िोलला कॄ�ष �वकास कालारलल कैलाल�  ९ ोना  

२   , ,  , ,    , ,           कं्नपरु   ८ ोना  

3  , ,  , ,    , ,            ब�दरला   २ ोना  

4  , ,  , ,    , ,            ््ेलबरुा  1 ोना  



47 
 

पाननको गणु्तर पर�कण गर� मत्ल बनो उतपादनमा थप सहलोग प÷ुलाउनको लागन सो आलोोनामा अनरुोब गन� 
�नणरल ग�रलो । 

�नणरल नं. ६ घो्ाघो्न न.पा.१ ि्थत कापर या्र� वाट आ.ब.2071।72 मा या्�ल� नभएको  �ाई ८ लाख 
र �फ�र ९ लाख उतपादन भै �बक� �वतरण भएको र कं्नपरु िोलला झलार� �पपला्न न.पा.1 ि्थत पलटु �फस 
या्र�बाट या्�ल�, �ाई र �फ�र कमश २२ लाख, ८ लाख र 11 लाख �बक� �वतरण भएको या्र� 
सं्ालक जलूबाट ोानकार� ग�र �नणरल ग�रलो । 
 
�म�त २०७2।८।16 गतेका �दन मत्ल �वकास केन् गेटा कैलाल�का ब.म.�ब.अ.�न गाल्नराो वागले जलूको  
अधलकतामा वसेको �ा�व�बक वातारलापमा हामन तप�सल वमोिोमका कमर् ार� र कृषकहरको उपि्थतनमा �न न 
अनसुारका �नणरल ग�रलो । 

क.सं 

तपिशलय 

नाम पद ठेगाना 

१ �न गाल्नराो वागले ब.म.�ब.अ. म.�व.के.गेटा कैलाल�  । 

2 �न लवुराो पाण्े ब.कृ.�व.अ. िो.कृ.�व.का.कैलाल� । 

3 �न �टकाराम थापा ब.कृ.�व.अ. िो.कृ.�व.का.कं्नपरु । 

4 �न रामसेवक बढई म. �व.अ. म. �व.के.गेटा, कैलाल� । 

5 �न �भमराो भण्ार� �ा.स. म.�व.के.गेटा, कैलाल� । 

6 �न राो कुमार शाह ना.स.ु म.�व.के.गेटा, कैलाल� । 

7 �न बोृलाल पाठक ले.पा.       ,,   

8 �न भ�राो ोोशन टा.ना.स.ु       ,,  

9 �न मान �सं ठग�ुा �ा.स. िो.कृ.�व.का.कैलाल� । 

10 �न मान बहादरु ्ौबर� ना.�ा.स. म.�व.के.गेटा, कैलाल� । 

11 �न राोकुमार ्ौबर� कृषक उमार गा.�व.स. कैलाल� । 

12 �न मकेुश ्ौबर� कृषक अ.न.पा.12 

13 �न भ� ब. ्ौबर� ,, ,,       ,, 

14 �न पलटु ्ौबर� ,, झ.पन.न.पा. १ कन्नपरु । 

15 �न दान बहादरु ्ौबर� ,, खैला्2 

16 �न राम ु्ौबर� का.स. म.�व.के.गेटा । 
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17 �न �वरराम ्ौबर� ,,  

18 �न सान ु्ौबर� ,,  

19 �न ोल बहादरु ्ौबर� ,,  

20 �न �दपक ्ौबर� ,,  

21 �न ब�नराम ्ौबर� ,,  

22 �न ोगग ु्ौबर� ,,  

23 �न खसुनराम ्ौबर� कृषक अ.न.पा.11 

24 �न परदेश ु  ,, अ.न.पा.11 

25 �न घ ुमन राना ,, अ.न.पा.12 

 

�नणरलहरय 

�नणरल नं.1) मत्ल पालनको �वशेष कालरकमका ला�ग नलाँ पोखर� �नमारण गनर कल्टरको रपमा �नवेदन 

नपरेप�न ईचछुक कॄषकहरको �नवेदन संकलन गन� र सो को ोानकार� केन्�ल �नकालमा पठाउने �नणरल 

ग�रलो । 

�नणरल नं.2) मत्ल पालन �वशेष कालरकम स बनबन कॄषकहरमा ोानकार� गराउन �व�भ� �म�्ला माफर त 

�्ार �सार गन� �नणरल ग�रलो । 

�नणरल नं.३) लस केन्को ्वनकॄत कालरकम अनसुार, घ ुतन ्थलगत ता�लम संखला ३ रहेकोमा सं्ा�लत 

�म�त प�छ �नबाररण ग�रने ग�र कैलाल� िोललामा 1, कं्नपरु िोललामा 1 र ््ेलबरुा िोललामा 1 

सं्ालन गन� �नणरल ग�रलो । 

�नणरल नं.4) �वशेष मत्ल उतपादन कालरकम सं्ा्न गनर िोलला कॄ�ष �वकास कालारलल कैलाल� र 

कन्नपरुमा म.�व.अ.नभएको साथै मत्ल �वकास केन् गेटा कैलाल�मा मत्ल �ा�व�बक कम भएको हुँदा 

�ा�व�बक कमर् ार�को बलव्थापन गनर कृ�ष �वभागमा अनरुोब गन� �नणरल ग�रलो । 
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�नणरल नं.5) आ.ब.2072।73 को ्वनकृत कालरकम अनसुार ���तल ्ौमा�सकमा मत्लपालन 

१ह�े ता�लम संखला १ रहेकोमा सं्ा�लत �म�त प�छ �नबाररण ग�रने ग�र तप�सलका िो.कृ.�ब.का. 

बाट ता�लम न�लएका मत्ल कृषकहरलाई छनौट ग�र पठाउने �नणरल ग�रलो । 

क.सं 

तप�सल 

1. िोलला कृ�ष �वकास कालारलल  कैलाल� 4 ोना । 

2.   ,,      ,,     ,,         कं्नपरु 4 ोना । 
3.   ,,      ,,     ,,      ब�दरला  4 ोना ।  

4.   ,,      ,,     ,,         बाँके  4 ोना । 

5.   ,,      ,,     ,,         दा�  4 ोना । 

 

�नणरल नं.6) कैलाल� र कं्नपरु िोललामा मत्ल पालक कृषकहरको बषो देिख भोग ्लन गर� 

मत्लपालन गद� आएका तर लालपोुार नपाई सेवा स�ुवबावाट बंि्त भएका भ�न कृषकहरको 

गनुासो आएकोले मत्लपालन �वशेष कालरकम अनतगरत नलाँ पोखर� �नमारण गनर लालपोुारको 

��त�ल�प ्ा�हने हुँदा उ� कालरकम सं्ालनका ला�ग सरकार� �नकालको अनल �सफा�रशको 

आबारमा प�न कालरकम �दने वलव्थाको लागन अनरुोब गन� �नणरल ग�रलो । 

�नणरल नं.७) लस केन्बाट उतपा�दत मत्ल �बो �वतरणको लागन स बिनबत िोलला कृ�ष �वकास 

कालारललहरबाट �्ार �सार गन� �नणरल ग�रलो । 

 

आो �म�त २०७२।१२।१6 गते (12.00बोे) का �दन मत्ल �वकास केन् गेटा कैलाल�का 

ब.म.�व.अ. �न गाल्नराो वागले जलूको अधलकतामा बसेको �ा�व�बक वातारलापमा हामन तप�सल 

वमोिोमका कमर् ार� र कृषकहरको उपि्थ�तमा �न न अनसुारका �नणरलहर ग�रलो । 

नाम पद ठेगाना 

१ �न गाल्नराो वागले ब.म.�व.अ म.�व.के.गेटा, कैलाल� । 

२ �न लवुराो पाण्े ब.कृ.�व.अ िो.कृ.�व.का.कैलाल� । 

3 �न �टकाराम थापा ब.कृ.�व.अ िो.कृ.�व.का.कं्नपरु । 
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4 �न भनमराो भण्ार� �ा.स. म.�व.के.गेटा, कैलाल� । 

5 �न राो कुमार शाह ना.स.ु म.�व.के.गेटा, कैलाल� । 

6 �न बोृलाल पाठक ले.पा.  ,,  

7 �न भ�राो ोोशन टा.ना.स.ु ,, 

8 �न मान बहादरु ्ौबर� ना.�ा.स. म.�व.के.गेटा, कैलाल� । 

9 �न तपे् बहादरु शाह ब.कृ.�व.अ िो.कृ.�व.का. ्ोट� । 

10 �न कणर बहादरु ्नद लो.अ. िो.कृ.�व.का. वैत्न । 

11 �न भ� ब. ्ौबर� कृषक  गेटा । 

12 �न पलटु ्ौबर� ,, पलटु फ�स या्र� । 

13 �न �दनेश �साद सापकोटा ब.कृ.�व.अ िो.कृ.�व.का. ््ेलबरुा । 

14 �न ्न् �करण राना कृषक स.ृम.स. समहु ोोखरताल । 

15 �न लमनुा ोोशन ,, ,,   ,, 

16 �न लज�साद गौगम ,, िो.कृ.�व.का. कैलाल� । 

17 �न राम ु्ौबर� का.स. म.�व.के.गेटा, कैलाल� । 

18 �न ोंग बहादरु ्ौबर�  ,, 

19 �न सान ु्ौबर� का.स. ,, 

20 �न ब�नराम ्ौबर� ,, ,, 

21 �न ोगग ु्ौबर� ,, ,, 

22 �न खसुनराम ्ौबर� ,, ,, 

23 �न वतरराम ्ौबर� ,,  

24 �न पद�श ु्ौबर� ,,  

25 �न �वरराम ्ौबर� ,, ,, 

26 �न �दपक ्ौबर� ,,  

27 �न अिगन �ब� ,,  

 
 



51 
 

�नणरलहर M 

�नणरल नं.१ लस केन्को ्वनकृत कालरकम अनसुार ३ वटा घ ुतन ्थलगत ता�लम रहेकोमा 1 गोटा 
कैलाल� िोलला र 1 गोटा कन्नपरु िोललामा सं्ालन गन� �नणरल �गरलो । 

�नणरल नं.२ लस आ.ब. को ते�ो ्ौमा�सक अव�बमा 59 लाख या्�ल�, 14 लाख �ाई र 12 लाख 
५० होार �फ�र�ल� साईोका माछा भरुा म.�ब.के.गेटाबाट �वक� �वतरण गनुर पन� भएकोले िोलला कॄ�ष 
�वकास कालारललहरले आफनो िोललामा आबशलक पन� माछा भरुा समलानसुार  उठाउन आबशलक पहल 
गन� �नणरल �गरलो । 

 

�नणरल नं.३ �वशेष मत्ल उतपादन कालरकम कैलाल� िोललामा 14.47 हे. र कन्नपरु िोललामा 17.7 
हे. को नलाँ �नमारण गन� स झौता स प� भई सकेकोले  अनगुम �नर�कण संल�ु रपमा गन� �नणरल �गरलो  
। 

�नणरल नं.४  परुानो नमरस अनसुार घोल तालको ममरत सदुढढ�करण स झौता स बिनबत िोलला कृ�ष 
�वकास कालारललहरले कृषक/कृषक समूहसंग गर� (कैलाल� २/ कन्नपरु १) लस केन् तथा मत्ल 
�वकास �नद�शनालललाई ोानकार� �दने �नणरल �गरलो । 

�नणरल नं.५   िो.कृ.�ब.का.ले सं्ालन गन� कालरकमहरमा आबशलक पन� मत्ल बनोको प�रमाण 
म.�व.के.लाई ोानकार� गराउने �नणरल �गरलो । 

�नणरल नं.६  �निो्तरका या्र�हरले उतपादन गन� मत्ल बनोहरको ोानकार� �ा� गन� �नणरल �गरलो 
। 

पलटु ्ौबर�    कं्नपरुय 1करो् 25 लाख 

             रोह,ु नैनन, �सलभर, �वगहे् ८० होार ए्भानस �फ�र�ल� ्टक छ । 
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१4. सावरो�नक सनुवुाईय 
आो �म�त २०७2।5।२८ गतेका �दन मत्ल �वकास केन् गेटा कैलाल�को �थम ्ौमा�सक लक 
अनसुार सावरो�नक सनुवुाई कालरकम रहेकोमा हामन तप�सल वमोिोमका सहभागनहर भेला भई मत्ल 
�वकास कालरकम बारे छलफल ग�रलो । 

�स.नं. नाम थर ठेगाना कै�फलत 

१ �न पलटु ्ौबर� झलार� �पपला्न न.पा. १  

२ �न भजोन �संह ्ौबर� अ.न.पा. गेटा 12  

३ �न �बषण ुअव्थन शाुलाफाँटा एफ.एम. ।  

४ �न राो ुल साल ,,  

५ �न ोगतराम ्ौबर� रै.�व.कं्नपरु ।  

६ �न पदम सनुार ,,  

७ �न वम बहादरु कँुवर अ.न.पा. मोहनपरु 11  

८ �न ब�ु�राम ्ौबर� ,,  

९ �न सरपा राना        ,,    १२  

१० �न दलाराम राना ,,  

११ �न देबराो भ�  ,,  

१२ �न राोकुमार ्ौबर� रैकवार �व्वा १ राोघाट ।  

१३ �न हकर  बहादरु ्नद अ.न.पा. गेटा 1२ गेटा ।  

१४ �न ्नन ब ्नद अ.न.पा. 12 गेटा ।  

१५ �न भोोराम राना             ,,   ११   ,,  

१६ �न भवानन द� बोहरा  िोलला कृ�ष �वकास कालारलल कैलाल� ।  

१७ �न सरुत ब ख्का गेटा वा.नं.१२  

१८ �न �भ ु्ौबर� ,,  

१९ �न महादेव ्ौबर� ,,  

२० �न राोकुमार ्ौबर� उमार ४  

२१ �न गो�वनदराो ोोशन िोलला कृ�ष �वकास कालारलल कैलाल� ।  

२२ �न �टकाराम थापा िोलला कृ�ष �वकास कालारलल कं्नपरु ।  

२३ �न �वण देउवा अनमुोदन दै�नक ।  

२४ �न द�पक ोोशन �दनेश एफ.एम. ।  

२५ �न पदम ब माल� कृ�ष से.के.अ��रला ।  

२६ �न ्न्बर ोोशन अ.न.पा. गेटा 10 बासखे्ा ।  

२७ �न तारा �साद ्ौबर� ,,           ७ �नपरु ।  

२८ �न प ु् प नाथ अ.न.पा. गेटा 12 �नलंका ।  

२९ �न ोल ब.पाल  अ.न.पा. गेटा 11  

३० �न मान ब.्ौबर� म.�व.के.गेटा, कैलाल� ।  
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३१ �न राोकुमार शाह ,,  

३२ �न गाल्नराो वागले ,,  

३३ �न �भमराो भण्ार� ,,  

३४ �न खसुनराम ्ौबर� अ.न.पा ७  

३५ �न ल�मण �.्ौबर� म.�व.के.गेटा ।  

३६ �न पषुपा ्ौबर� अ.न.पा. ३ खैराना ।  

३७ �न पनुम ,, रैकवार �व्वा गा.�व.स. कं्नपरु ।  

३८ ोगग ु्ौबर� म.�व.के.गेटा, कैलाल� ।  

३९ पद�श ु ,, अ.न.पा.७  

४० सान ु्ौबर� म.�व.के.गेटा, कैलाल� ।  

४१ �वरराम  ,, ,,     ,,  

४२ अिगन �व� ,,     ,,  

४३ राम ु्ौबर� ,,      ,,  

४४ रामसेवक बढई ,,      ,,  

४५ �न बोृलाल पाठक ,,   ,,  ,,  

४६ �न ोल ब ्गौरा ,,   ,,  ,,  

४७ �न ब�नराम ्ौबर� ,,   ,,  ,,  

४८ �न स�रता   ,,    अ.न.पा. ७  

४९ �न म�नषा  ,,    अ.न.पा. ३ खैराना ।  

५० �न �दपा ,,    अ.न.पा. ४  

51 �न अंगनलाल ्ौबर� अ.न.पा. १२  

 

छलफलमा भाग �लएका सहभागनहरय 
 १. �न.का.�.जलू गो�वनदराो ोोशन िो.कृ.�ब.का.कै. ।   
 २. कृषक �न भजोन �संह ्ौबर� अ.न.पा.गेटा कैलाल� । 

 ३. कृषक पदम सनुार रै.�व.कं्नपरु ।  

 ४. कृषक दलाराम राना अ.न.पा. गेटा 1२ । 

 ५. कृषक ोगत ्ौबर� रै.�व.कं्नपरु ।  

 ६. कृषक �न भोोराम राना गेटा कैलाल� । 

 ७. कृषक सरुत खडका गेटा वा.नं.१२। 

 ८. कृषक �न पलटु ्ौबर� झलार� �पपला्न न.पा. 1 कं.। 

छलफलमा उठेका बदुाहरय 
 

�� नं.१. �न.का.�.जलू गो�वनदराो ोोशन िो.कृ.�ब.का.कै.- िो.कृ.�ब.का.कैलाल�मा मत्ल �ा�व�बक नभएको 
र गद�रला गा.�व.स.मा माछामा रोग लागेको ोानकार� आएकोले आवशलक सललाह म.�ब.के.ले 
�दन ुपन� । 



54 
 

उ�रय  कैलाल�को गद�रला गा.�ब.स.का कृषक �न खगेन् ्ौबर� र �दपेन् ्ौबर� र कैलाल� गाउका 
ह�रश खडकाको माछा पोखर�मा रोग लागेको ोानकार� भएको र दवैु ठाउका स बिनबत 
कृषकहरको पोखर�को पाननको गणु्तर ोाँ् र माछा प�रकण लस केन्को �लोगशालामा  गर� 
आबशलक सझुाव कृषकहरलाई �दई सकेको । 

�� नं.२.  भजोन �संह ्ौबर� ÷ोलकपरु माछाको �ोनन ्हदैुन ? 
उ�रय  ोलकपरु माछा नेपालको ्थाननल ोातको माछा हो र �ाकृ�तक ोलाशल न�दमा पाईनछ । 

बलवसा�लक रपले �ोनन ्गर� पालनमा आएको छैन । 

�� नं.३.  पदम सनुार÷्ै् म�हनामा कमनकापरको �ाई लगेर �ाकृ�तक ोलाशलमा रािखएको तर कम मा् 
बाँि्एको पाईलो �कन ? 

उ�रय  १) �ाई साईोबाट ठूलो माछा हनुे कममा साबारणतला आबामा् बाचने दर रहनछ ।  

      २) �ाकृ�तक ोलाशलमा �फ�र साईोका माछा भरुा ्टक गनुर पछर ।  

      ३ ) �ाकृ�तक ोलाशलमा भएका ोंगल� माछा हटाई ोलाशल सफा गर� ्टक गनुर पछर । 

      ४) कमनकापर ोातको माछा ोलाशलको �पंबमा ब्ने हनुाले बा�हरबाट हेदार कम देिखन 
 प�न साछ रा�ो संग ोाल तानेर हेनुर पछर ।  

�� नं.4. दलाराम राना÷ �वगहे् ोातको माछाभरुा पाईएन ?  
उ�रय  �वगहे् ोातको माछाभरुा कम पाईएको हो, पाईदै नपाइएको होईन सो ोातको भरुा �वतरण गदार 

म.�व.के.गेटामा समलमा आईपगुन ुभएन होला । अनल केह� �दनप�छ �वतरण हनुछ फोनमा स पकर  
गद� गनुर होला । 

�� नं.५  ोगत ्ौबर�÷बेरै संखलामा माछा भरुा आबशलक पदार के गन� ? 
उ�रय  मत्ल �वकास केन्मा स पकर  गर� आबशलक भरुाको प�रमाण तथा �म�त समल तल गर� भरुा 

उपलबब गराउन स�कनछ । 

�� नं.६  भोोराम राना ÷ माछा मन� सम्ला छ के गन� ? 
उ�रय  क) िो.कृ.�ब.का.मा ोानकार� गराई पोखर�को अवलोकन गनर अनरुोब गन� ।  

      ख) मत्ल �वकास केन्मा ोानकार� गराई आबशलक परामशर �लने ।  

 ग) पोखर�को पानन र रोगन माछा म.�ब.के.गेटामा ललाईएमा आबशलक पर�कण गर�    
 उपलू� सललाह �दइने छ ।  

�� नं.७  सरुत खडका÷कैलाल� िोललामा खानेमाछाको अभाव भएको �कन ? 
उ�रय  क) कैलाल� िोललामा घोलमा कर�व 1028 हे. र पोखर�मा 136 हे.मा माछापालन भईरहेको 

छ।आोकाल माछा खाने बानन बढदो कममा रहेकोले गाउँघरमा नै खपत बढ� भएको । थोरै 
उतपादनमा् बोारमा आउने हनुाले कम देिखएकोको हो । सघनरपले माछापालन ग�रलो भने 
उतपादन बढन ोानछ तब बोारमा आउछ । 

 ख) लस आ.ब.2072।73 देिख कैलाल� िोललामा �वशेष मत्ल उतपादन कालरकम लाग ुहनुे 
भएकोले पोखर� संखला बढ� भै माछा उतपादन बढने छ र बोारमा माछा आउनेछ । 

�� नं.८  पलटु ्ौबर�÷ोलकपरु र मागरु माछाको लागन ताल�म आबशलक छ ?  
उ�रय  हाल लस केन्बाट सो अनसुारको ता�लम सं्ालन नहनुे अनरुोब गद� लहाँको माँग मा�थललो 

�नकालमा पठाउने वलहोरा अनरुोब ग�रनछ । 
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छलफलका बदुाहर ��त केन् �मखुको बारणाय 
सहभागनहरको उठेका िोजासा अनसुार लस केन्का �मखु �न गाल्नराो वागले जलूले ��पाद� , कृषकहर�ारा 
�व�भ� ोातका माछा भरुाको माँग बढेको र केन्�ारा आप�ुतर हनु नसकेको हालको अव्थामा केन्ले आफनो के् 
�व्तार गद� ोाने र �निो के् समेतको समनवलमा आउने �दनहरमा माँग अनसुारको मत्ल बनो उपलवब गराउन 
स�कनछ र साथै मत्ल �वकासमा संलगन कृषक, या्र� नसरर�कतार, मत्ल बलापार� र सं्ार के्को समेत 
महतवपणुर लोगदान हनुे भएकोले सबैको सहलोग र समनवलको आबशलकता हनुे अनरुोब गनुर भलो । 
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१5. केन्�ल्तरका कालारललहरवाट ग�रएको अनगुमन �ववरणय 
 

क. 
सं. 

अनगुमन गन� 
अ�बकार�को नाम थर 

कालारलल पद �म�त 

१ �न उ�मकुमार भ�राई कृ�ष �वकास मन्ालल, काठमाण्ौ सि्व 2072।०8।19 
२ �न उ�मकुमार भ�राई ,,      ,,       ,, सि्व 2072।10।17 
३ ्ा.�न लवुकधवो िो.सन. कृ�ष �वभाग महा÷�नद�शक 2072।10।17 
४ ्ा.�न लवुकधवो िो.सन. कृ�ष �वभाग महा÷�नद�शक 2072।12।25 

५ �न सलुर �साद पौ्ेल ,, उप÷महा�नद�शक 2072।०८।19 
६ �न लगुल �कशोर �तवार� मत्ल �वकास �नद�शनालल, वालाो ु ब.म.�व.अ. 2072।०४।17 
7 �न शरद्न् �े� के्नल कृ�ष �नद�शनालल �दपालल के्नल कृ�ष �नद�शक 2072।10।१७ 
8 �न �नर दहाल पाण्े कृ�ष �सार �नद�शनालल के्नल सपुर�वेकक 2072।12।25 
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१6. लस केन्वाट ग�रएको अनगुमन �ववरणय 
�भावके्का िोललाहरको मत्ल पकेट एवं या्र�÷नसरर�को अनगुमन तथा �ा�व�बक सेवाय       

qm= 
;+= 

ldlt s[ifs÷;d"xsf] gfd 7]ufgf hnfzo 
If]qkmn 

b]lvPsf ;d:ofx? lbOPsf ;'emfjx? cg'udg 
ug]{ 

sd{rf/Lsf]  
gfd / kb 

1 2072।5।19 �न  लोक ब. काक� �भ.न.पा.कं्नपरु 5क�ा ÷�्लको उ्ाई कम । ÷�्लको उ्ाइ थप गनुर पन�, केह� भागमा  ममरत 
गनुर पन�, सकेस म �्लको सदपुलोग गनुर पन� । 

÷भरुा माछालाई दाना �ददा ना लोमा �दने । 

गाल्नराो 
वागले 
ब.म.�व.अ 

2  
 
 
 
 
 
2072।५।२२ 
 

�न बैोनाथ ताल मत्ल 
पालन समहु 

झ.�प.2 ढक�नला 3 हे. ÷ोलाशलको �्ल नभएको । 

÷ोलाशल झारपातले भ�रएको । 

÷नसरर�को �्ल भितकएको । 

÷आउटलेटको वलव्था नभएको । 

÷बाढ�को पानन तकारउन �्ल बनाउन ुपन� । 

÷outlet को वलव्था गर� ोाल� लगाउन ुपन� । 

÷ोलाशलको सरसफाई गनुर पन� । 

÷नषरर� पोखर� ग�हरो बनाउन ुपन� र �्ल ममरत 
गनुर पन� । 

 
 
 
 
 
 
 
 

गाल्नराो 
वागले 

ब.म.�व.अ  

3 �न बलराम राना झ.�प.1 ढक�नला 0.5 हे. ÷�्लमा भएका �ससौका बोटको ोरा 
परैु देिखएको । 

÷�्ल अवलवि्थत । 

÷पाननको �ोत नभएको । 

÷दानाको �लोग अवलवि्थत । 

÷भरुा कम ्टक । 

÷�्लका �ससौका बोटको वलव्थापन गनुर पन� 
। 

÷�्ल ममरत गनुर पन� । 

÷पाननको �ोत वलव्थापन गनुर पन� । 

÷दाना सबै र एकै ठाउँमा �दने । 

÷�ा�ा�रक मल 50 के.ोन. ��त क�ाको दरले 
�लोग गन� ।  
÷भरुा पाउने समलमा भरुा ललाई न�सर� गनुर पन� 
। 

4 2072।५।२३ �न पलटु ्ौबर� झ.�प.न.पा.1 1 हे. ÷या्र� वलव्थापनमा छाना ्�ुहने 
सम्ला । 

÷पोखर�हर माउ वलव्थापनमा कमन । 

÷या्र� भवन छाना ्�ुहने भएको हदुा, या्र� 
सं्ालनको समलमा काम गनर र या्र�लाई 
समेत बाबा पन� भएको हुँदा सो वलवि्थत गन� 
सललाह �दईलो । 

÷माउको वलव्थापन र माउको कमन प�न 

रामसेवक 
बढई 

म.�व.अ. 
मान ब.्ौबर� 
ना.�ा.स. 
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देिखएकोले सो स बनबन वलव्थापनको लागन सर 
सललाह �दएको । 

5  �न नैन �संह ठगलुला मत्ल 
कृषक 

,,       ,, 0÷2÷0 ÷पाननको सम्ला । 

 
 
 
 

÷झारपात बढ� देिखएको । 

÷भरुाको सम्ला । 

÷िो.कृ.�व.का.संग समनवल राखन सानो �सं्ाई 
कालरकम अनतगरत पानन वलव्था गनर स�कने । 

÷पोखर�को सरसफाई र झारपात �नकालने । 

÷भरुाको हकमा म.�व.के.गेटा र नभएको भरुाहर 
अनल �नोन नसरर�का �नोन या्र�मा स पकर को 
लागन सललाह �दएको । 

रामसेवक 
बढई 

म.�व.अ. 
मान ब.्ौबर� 
ना.�ा.स. 

6  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2072।6।16 
 

�न �वर बहादरु शाह� कृषणपरु ÷ ÷नसरर� पोखर�को ग�हराई बढ� 
देिखएको । 

÷माँग बढ� भएको समलमा माछा 
�बक�को सम्ला । 

÷बढ� ग�हराई भएको भ�नएको पोखर� नषरर� 
पोखर�को रपमा �लोग भएता प�न नषरर�को ला�ग 
उपल�ु नदेिखएको । 

÷बोारमा माछाको माँग बढ� भएको समलमा 
500�ाम भनदा बढ� तौलका माछा �बक� गन� 
गनुर उपल�ु हनुे । 

÷नषरर� पेखर�मा भरूा माछा पाल� रा� ुपन� ोसले 
गदार Multiple stocking र harvesting system 
अपनाउन उपल�ु हनुे । 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

गाल्नराो 
वागले  
ब.म.�व.अ 

7 �न राना म�हला समूह कृषणपरु ४ 0.2हे. 
 

÷ पानन नअटने । 

÷ माछा नबढने । 

÷ माछा मन�  । 

÷�हउदमा पोखर�को पानन सकुाएर पोखर� सफा 
गन� ्नु 100 के.ोन. �लोग गन�, ि् ्ाईलो 
माटोले �्लको ममरत गन� । 

÷माछा ्टक ग�रसकेप�छ �नल�मतरपमा दाना 
�दने पोखर�मा 250 के.ोन. पाकेको गोबरमल 
पोखर�को एक कुनामा राखन माछाको �ाकृ�तक 
आहारा उतपादन हनु सहलोग हनुे । 

8 2072।6।27 िोउदो माछा �बक� सहकार� 
बनगढ� 

बनगढ� । ÷ ÷पानन वलव्थापनमा सम्ला देिखएको 
। 

÷फोहराबाट माछा संकलन गर� रा� ेटंक�मा 
पानन �दने वलव्थामा पाननको Force कम भएको 
हँुदा �रजभर  टा◌ंक�को उचाई बढाउनु पन� । 

 

गाल्नराो 
वागले  
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9 2072।७।१५ कापर या्र� उ�ोग  सखुख् कैलाल� । ÷ ÷ ÷पोखर� सकुाउने कालर भईरहेको पाईलो र 
पोखर�को �्ल ममरत गन� सललाह �दईलो । 

÷कैलाल� िोलला मत्ल पालन क�मट�को बैठक 
स प� भएको र हालको �वशेष मत्ल पालन 
कालरकमको बारेमा ोानकार� गराईएको । 

गाल्नराो 
वागले 

ब.म.�व.अ 

10  
 
 
 
 
 
2072।6।१४ 

�न बन बहादरु ्गौरा बे.न.पा.1सु् ा मनद�रपरु 
। 

0÷4÷0 ÷माछा नबढेको । ÷पोखर�को ग�हराई कम भएकोमा पोखर� 
ग�हराउन ुपन� र पोखर�मा स्ेको गोबरमल 
रसाल�नकमल आबशलक मा्ामा हालने र दाना 
�ोट�नल�ु खवुाउने । 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

भनमराो 
भण्ार� 
�ा.स. 

11 �न ोगद�श ऐर �भ.न.kf.10 िोमवुा 0÷10÷0 ÷ बाढ�को सम्ला । 

÷ माछा नबढने । 

÷बाढ�ले गदार माछा बगने भएकोले �्ल अगलो 
बनाई �नकासको वलव्था गनुर पन�। 

÷बषारतको पाननको भरमा मा् माछापालन हनुे 
हुँदा छोटो समलमा माछाको ब�ृन कम भएको 
हनुाले पाननको ्थालन वलव्था हनु ुपन� । 

÷�ोट�नल�ु आहारा �दन ुपन� । 

12 … … 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

… 
 

13 2072।८।20 �न बन बहादरु साउँद दगुोल� 2 0.1 हे. ÷ माछा नबढने । ÷�ाकृ�तक आहारा उतपादन गनर 100 के.ोन. 
पाकेको गोबरमल �लोग गन� । 

÷मत्ल बनो ललाउदा �व्वासको ठाउँबाट 
ललाउने । 

÷दै�नक एकै ठाउँमा �ान र �पना आबा÷आबा 
�मसाई दाना �दने । 

 

गाल्नराो 
वागले 

ब.म.�व.अ 
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14 2072।8।21 �न �देश ु्ौबर� दगुोल� ८ 0.2हे. ÷ माछा नबढने । 

÷ पानन नअटने । 

÷100के.ोन. �ा�ा�रक मल �लोग गन� । 

÷दै�नक दाना �दने वलव्था गन� । 

÷�्लको भागमा (पि�म तफर ) ्ला��क �लोग 
गर� �्ल ममरत गन� । 

गाल्नराो 
वागले 

ब.म.�व.अ 

15 2072।९।७ �न रािोव शमार लेखक वेतकोट न.पा.6 
कं्नपरु 

0.66 ÷ माछा नबढने । 

÷ माछा भरुाको सम्ला । 

÷पोखर� ग�हरो वनाउन ुपन� �ोट�नल�ु आहारा 
दै�नक �दन ुपन�। 

÷पोखर�मा स्ेको गोबरमल रसाल�नक मल 
�लोग गन� । 

÷ोात अनसुारका माछा भरुाको लागन समल 
समलमा िो.कृ.�व.का. वा म.�व.के.गेटा र �नोन 
नसरर�हरसंग स पकर  गन� ।  

भनमराो 
भण्ार� 
�ा.स. 

16 2072।९।८ �न पषुपराो भ�  बे.न.पा.11 कं्नपरु 0.2 ÷ नहरमा पानन समलमा नआउन ु। ÷्थालन पाननको वलव्था गनुर पन� । 

÷िो.कृ.�व.का. र �सं्ाई कालारललमा गई 
आबशलक पहल गन� । 

 

भनमराो 
भण्ार� 
�ा.स. 

17 2072।९।19 �न अ�भलेख �संह ,,   ,,    भ का   ÷नलाँ पोखर� �नमारण गदार ्लोप गनर बनरलाईन 
आद� बारे ोानकार� गराएको । 

भनमराो 
भण्ार� 
�ा.स. 

18 
 

2072।९।20 �न सोृना रावल �भ.न.kf.2 महो�लला 

कं्नपरु 
0.2 ÷थप पोखर� वनाउन आ�थरक क�ठनाई 

। 

÷आ.ब. 2073।74 मा �वशेष मत्ल पालन 
आलोोनाको सू्ना �कािशत भएको बेला 
िो.कृ.�व.का. मा �नवेदन �दन हनु । 

,,   ,, 
 
 
 
 
 

19 2072।९।21 �न गोपाल �संह भण्ार� ,,   ,,  17 वासखे्ा 
कं्नपरु  

0÷10÷0 ÷�सलभर कापर र भाकुरको भरुा नपाएको 
। 

÷�्लको ्ारै�तर र पोखर� �भ् झारपात 
रहेकोमा सरसफाई गन� । 

÷म.�ब.के.गेटाबाट �वतरण भएको वेला स पकर  
गर� साथै �नोन नसरर�संग समनवल गर� नसरर� 
पोखर� वनाई ्टक गन� । 

,,   ,, 

20 2072।९।21 �न नरेन् �संह ऐर ,,   ,,10   िोमवुा 
कं्नपरु 

0.33 ÷बाढ�को सम्ला । ÷ईिण्लाको बाँबबाट पानन ो मा भई पोखर� �तर 
आउने भएकोले सो ठाउँमा ्लोप मेनटन गर� 

,,   ,, 
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ठूलो �्ल बनाउने । 
21 2072।9।26 �न राोकुमार ्ौबर� ्ौमाला गा.�व.स.४ 

कैलाल� 
1 हे. ÷�सलभर र �वगहे् कापर माछाको 

टाउको ठूलो, ढा् सकेुको । 

 

÷�ा�ा�रक मल  अथवा रसाल�नकमलको �लोग 
गन� । 

÷दानामा टोटावनट््� �मलाई दाना �दने । 

 

बृोलाल 
पाठक 

ले.पा. 
मान ब.्ौबर� 
ना.�ा.स. 

22 2072।९।27 �न नमनुा माछापालन कृषक 
समहु (खैरननताल) 

,,   ,,६ 0.6 ÷पोखर�मा झारपातको सम्ला । 

÷नसरर� पोखर�को सम्ला । 

÷समूहका सबै सद्ल �म�ल झारपात सफा गन�।  
÷नसरर� पोखर� �नमारणका लागन सबै सद्ल �मल� 
भरुा हकुारउन 2÷3 क�ाको पोखर� �नमारण गन� 
। 

बृोलाल 
पाठक 

ले.पा. 
मान ब.्ौबर� 
ना.�ा.स. 

23 2072।11।20 �न ोलदेवता कृषक समहु �भ.न.kf. कव्हल 3 हे. ÷ पोखर� �नमारण ्थल अवलोकन । ÷उतपादनको ढलान �मलाउन ुपन� । 

÷नलूनतम एक गोटा नषरर� बनाउन ुपन� । 
गाल्नराो 
वागले 

ब.म.�व.अ 

24 207३।1।९ �न बन ब.साउँद दगु�ल� 0.2हे. ÷माछा नबढने । 

÷माछामा घाउ देिखएको । 

÷दाना �नल�मत �दन ुपन� । 

÷�्ल अगलो भएको र ढलान न�मलेको । 

÷माछामा घाउ उप्ार गनर ्नु 10 kg 

��तक�ाको दरले �लोग गन� । 

गाल्नराो 
वागले 

ब.म.�व.अ 

25 207३।2।७ �न संोनवनन ए�ो ब.न.पा. 2 हे. ÷�्ल नबनेको । ÷ढलान �मलाइ �्ल ममरत गनुर पन� । 

÷ोातनल अनपुातमा माछा ्टक गनुर पन� । 

गाल्नराो 
वागले 

ब.म.�व.अ 

मान ब.्ौबर� 
ना.�ा.स. 
 

26 2073।2।9 �न सरेुन् बोहोरा कृ.न.पा. कं्नपरु 1 हे. ÷पोखर� �नमारण �कृला रहेको तर �्ल 
रा�ो नबनेको । 

÷ढलान �मलाइ �्ल बनाउन ुपन� । 

÷नषरर� पोखर� बनाउन ुपन� । 

÷पाननको वलव्था �मलाउन ुपन� । 

गाल्नराो 
वागले 

ब.म.�व.अ 

 



62 
 

27  
 
 
 
 
 
 
2073।2।10 

�न लोक ब काक� �भ.न.kf. बसनतपरु 2 हे. ÷प�ासमाछा पालनमा रहेको । 

÷्राको सम्ला देिखएको । 

÷�ोट�न 30 ��तशत भनदा बढ� भएको दाना 
उपलवब गराउने । 

÷्राको लागन पासो बनाउन ुपन� �लोगातमक 
कालर ग�रएको । 

गाल्नराो 
वागले 

ब.म.�व.अ 

भनमराो 
भण्ार� 
�ा.स. 
 

28 �न रािोव शमार लेखक ,,   ,, वेतकोट 0.6 हे. ÷�्ल भतकेको । 

÷पाननको नाला नबनेको । 

÷्ला��क पाईपबाट पानन पठाउन ुउपल�ु नहनुे 
÷�्लको ममरत गनुर पन� । 

गाल्नराो 
वागले 

ब.म.�व.अ 

भनमराो 
भण्ार� 
�ा.स. 
 

29  
 
 
 
 
 
 
2073।२।११ 
 

�न नरेन्राो बोहोरा ,,   ,,  0.3 हे. ÷ब�ुरको मल अवलवि्थत । ÷ब�ुरको मल पोखर�मा पठाउन ुपन� गाल्नराो 
वागले 

ब.म.�व.अ 

भनमराो 
भण्ार� 
�ा.स. 
 

30 �न �टकेन् बोगट� ,,   ,, 0.3 हे. ÷रहरले �्ल ढाकेको । 

÷अवलवि्थत पोखर� । 

÷रहर लगाउदा पोखर�को बाह�र� �्लमा लगाउन ु
पन� । 

÷पोखर� सफा रा� ुपन� । 

गाल्नराो 
वागले 

ब.म.�व.अ 

भनमराो 
भण्ार� 
�ा.स. 
 
 

 

31  
 
 
 

�न सरेुन् ब. बोहोरा देखतभलु� 0.27हे. ÷पोखर�को ग�हराई कम । 

÷�्ल वलवि्थत नभएको । 

÷�्लको सबुार गर� माटो पोखर�मा झनरबाट 
रोान ुपन� । 

गाल्नराो 
वागले 

ब.म.�व.अ 

भनमराो  
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2073।३।७ 
 

     भण्ार� 
�ा.स. 
राोकुमार 
शाह ना.स.ु 
 

32 �न नवदगुार ए�नकल्र गेटा  0.5 हे. ÷�्ल ममरत गनुर पन� । 

÷कुखरुाको मल अवलवि्थत । 

÷बषार लागन सकेकोले पोखर�को �्ल ्ा्ै ममरत 
गनुर पन� र कुखरुाको मल सबै पोखर�मा 
आबशलकमा्ामा मा् �लोग गन� बढ� भएको 
मल अनल् वलव्थापन गन� । 

गाल्नराो 
वागले 

ब.म.�व.अ 
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१7. गत �वगत ५ बषरका आ�थरक �ववरणहरय  
 

ब.र.नं. बोेट रकम 

 2068/069  2069/070  2070/071 2071/072 2072/073 

बा�षरक बोेट ख्र बा�षरक बोेट ख्र बा�षरक बोेट ख्र बा�षरक बोेट ख्र बा�षरक बोेट ख्र 

21111 तलव 2650000 2650000 2900000 2866129।50 4140000 3646279 4122000 3464673 4883000 3217214 

  महँ�ग भ�ा 0 0 0 0 192000 159000 137000 137000 180000 127567 

21119 अनल भ�ा 89000 27375 1000 1000 200000 97000 10000 10000 15000 10800 

21121 पोषाक 143000 105000 120000 97500 127000 97500 113000 82500 120000 75000 

22111 बारा �वोलु� 165000 165000 175000 175000 191000 191000 200000 138032 225000 225000 

22112 सं्ार 90000 89983 80000 80000 87000 87000 87000 87000 100000 100000 

22211 ईनबन 150000 150000 150000 150000 200000 200000 200000 200000 133000 133000 

22212 ममरत 225000 225000 225000 225000 225000 225000 175000 175000 300000 300000 

22213 �वमा 0 0 0 0 20000 19937 21000 19938 20000 17412 

22311 का.स.ख्र 208000 208000 208000 208000 21000 21000 210000 210000 225000 225000 

22314 इनबनअनल �     0 0 5000 5000 5000 5000 69000 69000 

22411 परामसर 230000 229986 230000 229990 400000 400000 690000 690000 1020000 1020000 

22512 

�सप 
�व.ता�लम 0 0 0 0 354000 348420 225000 225000 548000 548000 

22521 उ.सा.ख्र 159000 159000 1590000 1590000 1970000 1970000 2450000 2450000 3060000 3060000 

22522 कालरकम ख्र 1033000 1027200 371000 366000 494000 493998 188000 188000 175000 175000 

22611 अ.म.ुख्र  250000 249460 250000 250000 130000 130000 300000 300000 180000 180000 

22612 सरवा.दै.�.भ 15000 15000 15000 15000 170000 170000 10000 10000 18000 18000 

22711 �व�वब 21000 21000 21000 21000 20000 20000 20000 20000 24000 24000 

  ो मा 6849000 6753004 6336000 6274620 8955000 8382834 9163000 8412143 11295000 9524993 

29311 फ�नर् र 0 0 0 0 0 0 75000 74998 30000 30000 
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29411 सवार� साबन 0 0 0 0 16000 16000 30000 30000 0 0 

29511 

मेिशनर� 
औोार 160000 159941 150000 150000 240000 240000 170000 170000 1120000 1120000 

29611 सा.�नमारण 2310000 2309788 2100000 2100000 3610000 3595650 2150000 2122040 1940000 1858403 

29621 प.ुसबुार 0 0 500000 500000 3350000 3115892 0 0 500000 493979 

  ो मा 6849000 2469729 2750000 2750000 7216000 0 0 0 0 0 

 
कुल ो मा 13698000 9222733 9086000 9024620 16171000 8382834 9163000 8412143 11295000 9524993 

  अथर बोेट                     

21111 तलब 486479.52                   

21111 संि्त �वदा 7335579.52       532426 532426         

21123 

औष�ब 
उप्ार 0       894558 894558         

  ो मा 7822059.04 0 0 0 1426984 1426984 0 0 0 0 

गत �वगत ५ बषरका राो� �ववरणहरय        

2068/069  2069/070  2070/071 2071/072 2072/073 

उतपादन सामा�न राो� उतपादन सामा�न राो� उतपादन सामा�न राो� उतपादन सामा�न राो� उतपादन सामा�न राो� 

1570000 1567414 1570000 1721694 1970000 2695493 2450000 2785963 3060000 3063475।25 
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18. बेरो ु�ववरणय 
लस आ.व स मको ो मा वेरोूको ि्थतनय 
� लस आ.व ०७2।७3 को सरुमा रहेको बेरोयु २७५।००                   
� आ .व ०७2।७3 मा �्ताव पेश ग�र फछलोटय२७५।००   
� बांक�  वेरोयु र २७५।०० 
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19 राो� आ दाननको �वबरणय 
19.१ या्�लंग 

क.सं. �ववरण इकाई दर प�रमाण रकम र. 
1.1 �ासकापर संखला 0।025 6500000 162500।00 

1.2 �सलभरकापर संखला 0।025 100000 2500।00 

1.3 �वगहे्कापर संखला 0।025 400000 10000।00 

1.4 रह ु संखला 0।020 3100000 62000।00 

1.5 नैनन संखला 0।020 5050000 101000।00 

1.6 भाकुर संखला 0।025 0 0।00 

ो मा     15150000 338000।00 
 

19.२. �ाई भरुा 

क.सं. �ववरण इकाई दर प�रमाण रकम र. 

2.1 कमनकापर संखला 0।25 1147428 286857।00 

2.2 �ासकापर संखला 0।25 150200 37550।00 

2.3 �सलभरकापर संखला 0।25 10880 2720।00 

2.4 �वगहे्कापर संखला 0।25 0 0।00 

2.5 रह ु संखला 0।25 356318 89079।50 

2.6 नैनन संखला 0।25 344546 86136।50 

2.7 भाकुर संखला 0।25 0 0।00 

  ो मा  0।25 2009372 502343।00 
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19.३ �फंगर�लं� 
क.सं. �ववरण इकाई दर प�रमाण रकम र. 
3.1 कमनकापर संखला 0।75 1046946 785209।50 

3.2 �ासकापर संखला 0।75 510010 382507।50 

3.3 �सलभरकापर संखला 0।75 118180 88635।00 

3.4 �वगहे्कापर संखला 0।75 17980 13485।00 

3.5 रह ु संखला 0।75 469182 351886।50 

3.6 नैनन संखला 0।75 258658 193993।50 

3.7 भाकुर संखला 0।75 63748 47811।00 

  ो मा    2484704 1863528।00 
 

19.4 ए्भानस �फंगर�लं� 
क.सं. �ववरण इकाई दर प�रमाण रकम र. 
4.1 कमनकापर संखला 1।50 7610 11415।00 

4.2 �ासकापर संखला 1।50 5800 8700।00 

4.3 �सलभरकापर संखला 1।50 0 0।00 

4.4 �वगहे्कापर संखला 1।50 0 0।00 

4.5 रह ु संखला 1।50 25646 38469।00 

4.6 नैनन संखला 1।50 23126 34689।00 

4.7 भाकुर संखला 1।50 0 0।00 

4.8 पनुट�लस संखला 1।50 0 0।00 

  ो मा    62182 93273।00 
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19.5 खान ेमाछा 
क.सं. �ववरण इकाई दर प�रमाण रकम र. 
5.1 रहू के.िो 200 385 77000 

5.2 �ासकापर ,, 200 41.5 8300 

5.3 �सलभरकापर ,, 160 203 32480 

5.4 नै�न ,, 200 3 600 

5.5 कमनकापर ,, 200 6 1200 

5.6 भाकुर ,, 200 34 6800 

5.7 पनुट�लस ,, 200 0 0।00 

5.8 �टला�पला ,, 160 2 320 

5.9 �वगहे्कापर ,, 160 0 0।00 

  ो मा    674.5 126700।00 

19.6 ्ला�क  ्

र.सं. �ववरण इकाई दर प�रमाण रकम र. 

6.1 �संगल ्ला�क् संखला    

6.2 ्वल ्लाक संखला 20 4751 95020।00 

  ो मा    4751 95020।00 
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19.7 अनल 
क.सं. �ववरण ईकाई दर प�रमाण रकम र. 

7.1 ता�लम हल भा्ा   0 0।00 

7.2 कोटेशन �बक� संखला   0।00 

7.3 दरभाउप् �वक� संखला 300 37 11100।00 

7.4 कालारलल सामान �ललाम    5000।00 

7.5 फलफुल �ललाम    25100।00 

7.6 काठ गो�लला तथा दाउरा �ललाम बढाबढ �बक�    0।00 

7.7 क1.6 बेरो ु               0।00 

 लसको ो मा    41200।00 
  कूल ो मा    3060064।00 

राो� आ दानन �ववरणय 
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20. उतपादन साम�न सेवा (२२५२१) बा�षरक बोेट र. 
क.सं साम�नको नाम लागत कै�फलत 
१ जलामन 598941।00  

२ दाना ।आहारा 1999165।00  
३ मलखाद 4000।00  
४ औषबन 93800।00  
5 अनल(हरमोन, अण्ा, पो�ल�थलन ्लाक, ्नुा, सतुल�, गलास �स�लन्र, 

ईनबन आ�द) 
364094।00  

 ो मा 3060000।00  
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21. सवार� साबन, मे.औ. तथा सावरो�नक �नमारण सबुार(पूोनगत) को बा�षरक बोेट रय (र.होार) 3590 

क.

सं. 

सवार� साबन, मे.औ. तथा सावरो�नक �नमारण सबुार( पुंोनगत) को �बबरण इकाइ प�रमाण लागत र.होारमा  कै�फलत 

१ कालारलल �लोोनका ला�ग �व�भ� फ�नर् र खर�द तथा फ�नर�स�(कालारललको ला�ग फ�नर् र �फा्सर) । संखला 5 30  

२ ोेनेरेटर खर�द (कालारलल सं्ालनसंग स बनबन लन्, उपकरण तथा मेशनन औोार) । संखला 1 900  

३ पानन ता�े प्प र एसेस�रो खर�द (कालारलल सं्ालनसंग स बनबन ल्, उपकरण तथा मेिशन औोार) । संखला 1 150  

४ क ्लूटर �वथ एसेस�रो खर�द (कालारलल सं्ालनसंग स बनबन लन्,उपकरण तथा मेशनन औोार) । संखला 1 70  

५ ्लालो टलवेुल  ो्ान तथा वलव्थापन (अनल) । संखला 1 191.126  

६ नाला सबुार (अनल) । �मटर 100 189.964  

७ गला�भ् वालर फेनसन्(अनल) । �मटर 160 567.134  

८ भवन सदु�ढकरण(अनल) । संखला 1 477.625  

९ पन १ पोखर� पाट�शन (अनल) । संखला 1 364.551  

१० मत्ल यला्र� सदुढ�करण(अनल पूोँनगत सबुार) । संखला 1 472.978  

 ो माय   3413.378  
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२2. उललेखननल कालरहरको �ववरणय 

• कालारलल �लोोनका ला�ग �व�भ� फ�नर् र खर�द तथा फ�नर�स�(कालारललको ला�ग फ�नर् र �फा्सर) । 

• ोेनेरेटर खर�द (कालारलल सं्ालनसंग स बनबन लन्, उपकरण तथा मेशनन औोार) । 

• पानन ता�े प्प र एसेस�रो खर�द (कालारलल सं्ालनसंग स बनबन ल्,  उपकरण तथा मेिशन औोार) । 

• क ्लूटर �वथ एसेस�रो खर�द (कालारलल सं्ालनसंग स बनबन लन्, उपकरण तथा मेशनन औोार) । 

• ्लालो टलवेुल  ो्ान तथा वलव्थापन (अनल) । 

• नाला सबुार (अनल) । 

• गला�भ् वालर फेनसन्(अनल) । 

• भवन सदु�ढकरण(अनल) । 

• पन १ पोखर� पाट�शन (अनल) । 

• मत्ल यला्र� सदुढ�करण (अनल पूोँनगत सबुार) । 

• घ ुतन ्थलगत ता�लम (उ�मशनलता, रोोगार� मलुक र  सशि�करण र सनप �वकास तथा कमता अ�भवृ�� 

ता�लम) । 

• मत्ल पालन १ ह�े ता�लम (उ�मशनलता, रोोगार� मलुक र  सशि�करण र सनप �वकास  तथा कमता 

अ�भवृ�� ता�लम) । 

• सं्ारमाधलमवदारा �ा�ब�बक ोानकार� (मत्ल स बिनब कालरकम) । 
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२3. सदुरु पि�मान्ल �वकासके्को ोलाशलको के्फल 
 

क.सं. 

 

िोलला पोखर�को  घोलको 

के्फल उतपादकतव मे.ट. के्फल उतपादकतव मे.ट. 

१ कैलाल� 144 2.3 1028 1.2 

२ ्ोट� 2 2.0 ÷ ÷ 

३ अछाम 2 2.0 ÷ ÷ 

४ बझा� 0.2 ÷ ÷ ÷ 

५ बाोरुा 0.1 ÷ ÷ ÷ 

६ क�नपरु 100 3.0 171 1.5 

७ ््ेलबरुा 2 2.0 ÷ ÷ 

८ वैत्न 0.5 2.0 ÷ ÷ 

९ दा् ुरला 0.1 ÷ ÷ ÷ 

 ो मा  250.9    
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�भाव के्को �ववरणय 

क.

सं. 

िोलला पोखर� 

संखला 

ोलाशल के् फल कृषक संखला माछा उतपादन 

(मे.ट.) 

हाटबोार ्थल िोललाको 

उतपादकतव 

भरुाको ्ट�क� 

साईो 

  

१ कैलाल� 1181 136 825 312 बनगढ� 2.3 �ाई, �फ�र�ल�   

२ क�नपरु 640 86 421 258 महेन्नगर 3 �ाई, �फ�र�ल�   

३ ्ोट� 9 0.14 36 0.07  0.5    

४ अछाम 642 1.92 292 0.96  0.5    

५ ््ेलबरुा 5 0.069 20 0.035  0.5    

६           

७           

८           

९           
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अनल�ोतबाट उतपादन हनेुय 

क. 

सं. 

िोलला घोलमा  

मत्लपालन 

ोलाशल के् फल कृषक संखला माछा उतपादन 

मे.ट. 

हाटबोार ्थल िोललाको 

उतपादकतव 

भरुाको ्ट�क� 

साईो 

 

१ कैलाल� घोलमामतसल
पालन 194 

गोटा 

1028 3451 1233.6 बनगढ� 1.2 �ाई, �फ�र�ल�  

२ क�नपरु घोलमामतसल
पालन 48 

गोटा 

172 1679 285 महेन्नगर 1.5 �ाई, �फ�र�ल�  

३ ्ोट�         

४ अछाम         

५ ््ेलबरुा         
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पकेट के्को �ववरणय 

क.

सं. 

िोलला गा.�व.स.  वा्र नं. कृषक 

संखला 

पोखर� संखला पोखर�को 

के्फल 

ोलाशल 

के्फल 

 
कूल माछा 

उतपादन मे.ट. 

उतपादकत

तव 

�बक� गन� 

बोारको नाम 

१ 

 

कैलाल� 
 

गद�रला 2 34 5  22 33 1.5 बनगढ� 

गद�रला 4 15 1  3 4.5 1.5 बनगढ� 

अ.न.पा. 12 52 119 25 16.22 48.7 3  

ब.न.पा.  50 77 9 5.11 15.3 3  

ोोिशपरु 3 87 130 15 8.49 25.5 3  

२ क�नपरु �भ.न.पा  115 165 35 20 69.4 3.5 महेन्नगर 

सु् ा  85 139 25 14 48.7 3.5 महेन्नगर 

झलार� �पपला्न  79 125 25 14 39.6 3 झलार� 

�नपरु  12 11  2.7 8.1 3 बेलौर� 

वेल्ा्न  36 24  4.7 14.1 3 वेल्ा्न 
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मत्ल स बनबन सहकार� एवं कृषकसमूहको �ववरणय 

क

. 

सं

. 

िोलला सहकार� सं्थाको नाम / कृषक समूह गा.�व.स./ 

न.पा. 

वा्र 

नं. 

सद्ल 

संखला 

संक�लत रकम कारोवार 

ब्तहुर 

मा�सक कारोवार  
कूल माछा 

उतपादन मे.ट. 

उतपादकततव �बक� गन� 

बोारको नाम 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

कैलाल� 

बसगोदर�ला माछापालन कृषक समहु गदर�ला 2 20 120000।00      

लालपरु भ्र� माछा पालन कृषाक 

समहु 

हस�ुलला 4 26 6000।00      

्ादनन माछापालन कृषाक समहु हस�ुलला 9 20 25000।00      

रामऔतार माछापालन कृषाक समूह हस�ुलला 9 25 60000।००      

तोर�वाल� मत्लपालन कृषाक समहु भोनन  1 16 165000।00      

लालकप्नला माछापालन कृषक समहु खैला् 1 18 100000।00      

माछापालन कृषक समहु  थापापरु 7 22 55000।00      

कैलाश मतसलपालन कृषक समहु ट�कापरु 9 25 55000।00      

�मोनवन माछापालन कृषक समहु ब�लला  5 25 150000।००      

बहउु�शनल माछापालन कृषक समहु फुलवा�र 1 15 35000।00      

िशवश�न म�हला कृषक समहु फुलवा�र 8 15 12000।००      

कोपनला माछा पालन कृषक समहु बनगढ� 6 13 35000।००      
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ोनजलोतन माछापालन कृषक समहु बनगढ� 6 47 170000।००      

ोागतृन माछापालन समहु बनगढ� 6 28 130000।००      

  साना �कसान उतथान कृषक समहु रामिशखरझा

ला 

 27       

ल क� माछापालन कृषक समहु खैला् 7 16       

�ृोनशनल कृषक समहु रतनपरु 7 25       

म�हला एकता समहु फुलवार� 8 16       

�ग�तशनल कृषक समहु रतनपरु 7 25       

िशवश�न माछापालन समहु सा्ेपानन 4 25       

�्लाईट माछापालन कृषक समहु फुलवार� 7 15       

नैनन प�मखु माछापालन समहु वेलादेवनपरु 6 17       

�ग�तशनल कृषक समहु उमार  9 14       

शनतल माछापालन समहु गदर�ला 4 15       

प�कनला कृषक समहु गदर�ला 2 14       

 क�नपरु �दपजलोतन माछापालन समहु रा.�ब. 5 11 332984।00      

�ृोनशनल माछापालन कृ.स. रा.�व. 8 25 175000।00      

वैोनाथ सघनमत्लपालन समहु सू्ा �भ.न.पा.  48 16000।00      

परैुनाताल माछापालन कृ.स. �नपरु 9 25 150000।00      
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बनतर�ला ताल माछापालन कृ.स. �नपरु 2 26 150000।00      

एकता माछापालन कृ.स. वेल्ा्न 6 17 150000।00      

�स�नाथ सोृनातमक माछापालन कृ.स. दैोन 1 130 200000।00      

  आशामत्लपालन समहु दैोन 1 18 130000।00      

भागे�र माछापालन समहु झलार� 9 12       

बैोनाथ माछापालन समहु भन.न.पा. 19 20 30000।00      

बैोनाथ माछापालन समहु तथा तरकार� भन.न.पा. 19 22 16000।00      

सलुरमखुन माछापालन समहु परासन 1 24 8000।00      

कृषण कंक् माछापालन समहु परासन 9 30 150000।00      

पथृवनव्तन माछापालन समहु परासन 9 25 12000।00      

्नपरुा माछापालन समहु �पपला्न 8 23 80000।00      

बनबाताल मत्ल पालन समहु ल�मनपरु 8 25 85816।00      

्नपरुा माछापालन समहु ्ांदनन 4 20 50000।00      

राना म मत्ल पालन म�हला समहु कृषणपरु 5,6,

7 

23 102000।00      

राबाकृषण माछापालन कृ.स. का�लका 9 30 86428।00      

��तभा माछापालन समहु का�लका 9 25 68000।00      

सागर मत्लपालन समहु �नपरु 1 50 310000।00      
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सर्वतन माछापालन कृ.स. देखतभलु� 8 20 150000।00      

िशवशि� कृषक समहु रैकवार�व्वा 7 25 54000।00      

्लानो बनदाताल समहु ल�मनपरु 6 24       

अोलपाल मत्लपालन कृ.स. रा.�व. 9 18 40000।00      

बृनदावन सामदुा�लक वनउपभो�ा माछापालन 

समहु 

झलार� �ससैला  16 7000।00      

  �न्ला् मत्लपालन समहु कृषणपरु 2 15 22000।00      

  गौरादेवन माछापालन कृ.स. रैकवार�व्वा 8 20 3000।00      

  तेलहन तथा मत्लपालन कृ.स. �नपरु 6 36 55000।00      

  �स�ाथर कृषक समहु संकरपरु 4 25 43000।00      

  सामदुा�लक माछापालन कृ.स. कृषणपरु 2 21 4000।00      

  ोग�ाथ माछापालन कृ.स. कृषणपरु 2 21 88200।00      

  अ�पूणर कृषक समहु ल�मनपरु 6 25       

  हनैुनाथ कृषक समहु वेल्ा्न 4 26       

  �स�े�र कृ�ष सहकार� सं्था �ल. �नपरु 9 16       

  �न्ला् कृषक समहु कृषणपरु 1 7       
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मत्ल या्र� स बनबन �ववरणय 

क. 

सं. 

िोलला कृषकको नाम गा.�व.स./ 

न.पा. 

वा्र 

नं. 

या्�ल� ंउतपादन या्�ल�ल �बक� �ाई �वक� 

 

�फंगर�ल� 
�बक� 

 

 
अनल 

�बक� हनु े

िोललाहर 

कै�फलत 

1 कैलाल� ्लुराम ्ौबर� घो.न.पा  १   ८ लाख 9 लाख  कैलाल� क�नपरु  

2 कन्नपरु पलटु ्ौबर� झ.पन.न.पा 1 90 लाख 19 लाख ८ लाख 11 लाख  कैलाल� क�नपरु  
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मत्ल नसरर�कतार स बनबन �ववरणय  

क. 

सं. 

िोलला कृषकको नाम गा.�व.स./न.

पा. 

वा्र नं. या्�ल� ं

खर�द 

खर�द 

ग�रएको 

�ोत केन्  

�ाई �वक� 

 

�फंगर�ल� 
�बक� 

 

 
मोटारल�ट� 

��तशत 

�बक� हनु े

िोललाहर 

कै�फलत 

 

 

 

1 

 

 

 

कैलाल� 

भोन�संह ्ौबर� अ.न.पा. 12 10 लाख म.�व.के. 3 लाख  60 कैलाल�  

�तलक ख्न घो.न.पा   10 लाख म.�व.के. 3 लाख  60 कैलाल�  

�सलाराम ्ौबर� घो.न.पा  1 9 लाख म.�व.के. 3 लाख  55 कैलाल�  

मान ब. ्ौबर� अ.न.पा. 12 11 लाख म.�व.के. ६ लाख  50 कैलाल� क�नपरु  

वासदेुव ्ौबर� ल.्.ुन.पा.  11 लाख म.�व.के. 7 लाख  60 कैलाल�  

2 कन्नपरु लोक बहादरु काक� �भ.न.पा.  8 लाख म.�व.के. 5 लाख  57 क�नपरु  

नैन �संह ठकुलला झ.�प.न.पा. 1  म.�व.के.      

बनब ु्ौबर� ल�मनपरु         

    म.�व.के.      
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मत्ल �ा�व�बक कमर् ार�हरय 

क.सं. मत्ल �ा�व�बक कमर् ार�को नाम पद �ेणन कालररत िोलला/अव�ब शैिकक लोगलता ठेगाना 

1 �न गाल्नराो वागले ब.म.�व.अ. रा.प.���तल कैलाल�/1बषर ६ म�हना बनए्सन ए.ोन. तनह ु

2 �न मोहन ब ्नद म.�व.अ. रा.प.त�ृतल क�नपरु/.बषर ४  म�हना �वेिशका उ�तणर क�नपरु 

3 �न भनमराो भण्ार� �ा.स. रा.प.अनं�कत �थम कैलाल�/ ७ बषर ..  म�हना �वेिशका उ�तणर भनमद� न.पा. क�नपरु 

4 �न नरेश ब. शाह� �ा.स. रा.प.अनं�कत �थम क�नपरु/....बषर ..  म�हना �वेिशका उ�तणर  

5 �न अशोक मण्ल �ा.स. रा.प.अनं�कत �थम कैलाल�/....बषर ..  म�हना �वेिशका उ�तणर  

6 �न  ्न्कानत उपाधलाल �ा.स. रा.प.अनं�कत �थम कैलाल�/....बषर ..  म�हना �वेिशका उ�तणर  

7 लज �साद गौतम �ा.स. रा.प.अनं�कत �थम कैलाल�/....बषर ..  म�हना ोे.�ट.ए ता�लम  

8 �न मान ब. ्ौबर� ना.�ा.स. रा.प.अनं�कत ���तल कैलाल�/.१२बषर ..  म�हना  अ.न.पा. कैलाल� 
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२4. कालरकम कालरनवलनमा परेका सम्ला र समाबानका �लासहरय 
मखुल मखुल सम्लाहरय  

 माँग अनसुारको मत्ल बनो आप�ुतर हनु ुनसकेको  । 

 अ�बकांश नसरर� पोखर�मा पानन नअटने भएकोले �लोगमा ललाउन क�ठनाई भएको । 

 अ�बकांश पोखर�हरको �्ल भितकएर �फ�्� केनल नै भितकने अव्थामा रहेको । 

 कालारललको ्वनकृत दरवनद� मधले ३ ोना ना.�ा.स.र ५वटा कालारलल सहलोगन ्थालन पदप�ुतर हनु 

नसकेकोले कालारललको कालर स पादनमा क�ठनाई परेको । 

 कालारललको ्वनकृत दरवनद� मधलेको कालारलल सहलोगन पदको ८ वटा दरवनद� मधले ३ वटा 

्थालन कमर् ार� कालररत रहेको र बांक� ५ वटा �र� कालारलल सहलोगन पदमा करार सेवा�ारा 

पदप�ुतर गदार तथा 2 जलामन  लाई समेत काममा लगाउदा उतपादन सामा�नमा वललभार बढने 

देिखएकोले सो को ला�ग परामशर िशषरकमा पलार� बोेटको वलव्था हनु ुपन� । 

 ्वनकृत २० ोना दरवनद� रहेको लस केन्को कालारलल भवन कमर् ार� व्न ेकोठा र ्थान नपगुन े

भएकोले कालारललको भवनको तला थ्न ु पन� �नतानत ोरर�का साथै केन्को कालारलल भवन,  

ावाटर र ता�लम हल भवन तथा परुानो या्र� भवन लगालतका भवनहर परुाना र िोणर अव्थाका 

भएकाले सो भवनहरको ममरत स भार समेत गनुर पन� देिखएको । 

समाबानका उपालहरय 

 आ�टरोन वो�र�को ममरत स भार तथा नलां �्प ्वेल हनु ुपन�  । 

 नसरर� पोखर�हरको ग�हराई बढाउन ुपन� भएको । 

 उपरो� सम्लाहर समाबानका ला�ग स बिनबत �नकालहरमा �लिखत र मौिखक रपमा 

ोानकार� गराईएको । 

सम्लाका समाबनका ला�ग ग�रएका �लासहरय 

o स विनबत �नकालहरमा वार वार सम्लाको वारेमा �लिखत तथा मौिखक ोानकार� गराईएको । 
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कृषक ्तर�ल वलवसा�लक मत्ल पालन ता�लम १ ह�े 

 

 

 

आ.व. २०७2।73 मा सं्ा�लत कालरकमहरका केह� झलकहरय 
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कृषक ्तर�ल वलवसा�लक मत्ल पालन ता�लम १ ह�े 
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१ �दने घ ुतन ्थलगत ता�लम स�ालन ग�रदै 
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�ा�व�बक वातारलापमा छलफल गद}{}{ 
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सावरो�नक सनुवुाई 
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सावरो�नक सनुवुाई 
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सावरो�नक सनुवुाई 
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्लालो ्वूवेल ो्ान 
 
 



94 
 

 
भवन सदॄुढ�करण 
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भवन सदॄुढ�करण 
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भवन सदॄुढ�करण 
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मत्ल या्र� सदॄुढ�करण 
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मत्ल या्र� सदॄुढ�करण 
 
 



99 
 

 
 

मत्ल या्र� सदॄुढ�करण 
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गला�भ� वालर फेिनस� 
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गला�भ� वालर फेिनस� 
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नाला सबुार 
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पन 1 पोखर� पाट�शन 
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पन 1 पोखर� पाट�शन 
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पन 1 पोखर� पाट�शन  
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या्�ल� उतपादन 
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�ाई उतपादन 
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�फ�र�ल� उतपादन 
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�फ�र�ल� उतपादन 
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�फ�र�ल� �बक� �वतरण 
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म�हला समहुहरको भरुा ढुवानन �बतरण                          
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