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िडड क

थवाङ्ग गाउँपालिकाको सं खिप्त षववरण

1.1 पररचय
नेपािको राजनैलतक पररवतानको सं वाहकको रुपमा रहे को थवाङ्ग गाउँपालिका रोल्पा खजल्िाको ९
वटा गाउँपालिका र १ नगरपालिका मध्येको एक हो । यो गाउँपालिका २८ लडिी, २३ लमनेट,
३२.४ सेकेडड दे खि २८ लडिी, ३१ लमनेट, ३५.७ सेकेडड बीचको उत्तरी अिांस र ८२ लडिी,
३६ लमनेट, ४९.६ सेकेडड दे खि ८२ लडिी, ५२ लमनेट, ८.९ सेकेडड बीचको पूवी दे र्ान्तरमा
फैलिएको छ (WGS 1984) ।
नेपाि सरकारको स्थानीय तह पुनसंरचना २०७३ अनुसार सालबकको लमरुि, उवा र थवाङ्ग गाउँ
षवकास सलमलतहरु समाबेर् गरे र नयाँ थवाङ्ग गाउँपालिका स्थापना भएको हो । यस गाउँपालिकाको
केन्द्र पुरानो थवाङ्ग गाउँ षवकास सलमलतको कायााियमा रहे को छ । यस गाउँपालिका अन्तगात ५
वडाहरु रहेका छन्, जसमध्ये सालबक थवाङ्ग गाउँपालिकािाई १, २ वडामा बाँलडएको छ भने
सालबक लमरुि गाउँपालिकािाई वडा ३ र सालबक उवा गाउँपालिकािाई वडा नं. ४ र ५ षवभाजन
गररएको छ ।

1.2 भौगोलिक लसमाना
यस गाउँपालिकाको पूवम
ा ा सुनछहारी गाउँपालिका र पूवी रुकुम खजल्िा, पखिममा पररवतान
गाउँपालिका र पूवी रुकुम खजल्िा, उत्तरमा पूवी रुकुम खजल्िा र दखिणमा रोल्पा नगरपालिका
रहेको छ । यस गाउँपालिकाको कुि िेत्रफि १९१.०4 वगा षक.लम. रहे को छ ।

1.3 भू-उपयोगको खस्थलत
थवाङ्ग गाउँपालिकाको कुि िेत्रफि १९१०३.९९ हेक्टर रहे को छ जस मध्ये जं गििे ढाकेको
िेत्रफि १२६८८.८८ हे क्टर (अथाात ६६.४%) रहे को, कृषििे ढाकेको िेत्रफि ५८२५.७९
हेक्टर (अथाात ् ३०.५%) र बाँकी नदद, ताि तिै या, सावाजलनक, िानी र िलनज िेत्र, पुराताखत्वक
महत्वका िेत्र र अन्य रहेको छ ।
तालिका १. थवाङ्ग गाउँपालिकाको भू-उपयोगको खस्थलत
क्र.सं .

जमीनको उपयोग

1

जं गि

2

कृषियोग्य जमीन

3

नदी, ताि र तिै या

4

आवास

( 1 )

िेत्रफि (हे.)

प्रलतर्त (%)

१२,६८८.८८

६६.४

५,८२५.७९

३०.५

२३५.८८

१.२

७७.४७

०.४

क्र.सं .

जमीनको उपयोग

िेत्रफि (हे.)

प्रलतर्त (%)

5

साबाजलनक

६६.७१

०.३

6

व्यावसाषयक िेती

११.३७

०.१

7

िानी र िलनज सम्पदा

१.९४

०.०

8

सांस्कृलतक/पुराताखत्वक सम्पदा

०.०७

०.०

9

अन्य

१९५.८९

१.०

१९,१०३.९९

१००.०

जम्मा

स्रोत: नापी षवभाग, २०७४

1.4 गाउँपालिकाको वडाहरुको षवभाजन
नेपाि सरकारको स्थानीय तहको पुनसंरचना अनुसार सालबकको लमरुि, उवा र थवाङ्ग
गाउँपालिकाहरुिाई लमिाएर यस थवाङ्ग गाउँपालिका स्थापना भएको छ । हाि थवाङ्ग गाउँपालिका
अन्तगात ५ वटा वडाहरु छन् । वडागत भू-उपयोगको बाँडफाँड गदाा वडा नं. १ िे कररब
3163.28 हे., वडा नं. २ िे 3318.50 हे ., वडा नं. ३ िे 4055.७८ हे., वडा नं. ४ िे
4195.81 र वडा नं. ५ िे 4370.54 हे. िेत्र ओगटे को दे खिन्छ (अनुसूची १७) ।
तालिका २. थवाङ्ग गाउँपालिकाको वडाहरुको षवभाजन
हािका वडाहरु

सालबकका गाउँपालिका

सालबकका वडाहरु

१

थवाङ्ग

१ दे खि ४

२

थवाङ्ग

५ दे खि ९

३

लमरुि

१ दे खि ९

४

उवा

३, ५, ७, ८

५

उवा

१, २, ४, ६, ९

1.5 जनसं ख्या
२०६८ को जनगणना अनुसार यस गाउँपालिकाको कुि जनसं ख्या १०८८१ रहे को र कुि
िरपररवार सं ख्या २१७२ रहेको छ । थवाङ्ग गाउँपालिका अन्तगातका वडाहरुको जनसं ख्याको
षववरण यस प्रकार रहे को छ ।

( 2 )

तालिका ३. थवाङ्ग गाउँपालिकाको वडागत जनसं ख्या षववरण
क्र.सं.

वडा

िरिुरी

मषहिा

पुरुि

जम्मा

१

१

४१७

१,०२०

८९२

१,९१२

२

२

५२०

१,३३६

१,१५०

२,४८६

३

३

४९४

१,४०५

१,१०८

२,५१३

४

४

३४६

९६८

९१७

१,८८५

५

५

३९५

१,१७७

९६८

२,०८५

जम्मा

२,१७२

५,८४६

५,०३५

१०,८८१

स्रोत: तथ्याङ्क कायाािय, ्युठान, २०६८

तालिका ३ अनुसार थवाङ्ग गाउँपालिकाको जनसं ख्या षववरण हेदाा थवाङ्ग गाउँपालिकामा मषहिा
पुरुिको अनुपात ०.८६% अथाात ् मषहिाहरुको जनसं ख्या पुरुि भन्दा १४% िे बढी रहे को दे खिन्छ
र औसत पररवारको आकार ५.०१ रहेको छ, जुन रोल्पा खजल्िाको औसत पररवार आकार ४.४६
को तुिनामा बढी रहेको दे खिन्छ । २०६८ को जनगणना अनुसार थवाङ्ग गाउँपालिकामा अनुपखस्थत
सं ख्या ८९९ रहेको र जस मध्ये ८३३ पुरुि रहे को र बाँकी ६६ जना मषहिा रहे को छ ।
राषिय जनगणना २०७८ को प्रारखम्भक नलतजा अनुसार हाि यस गाउँपालिकाको कुि जनसं ख्या
११००८ रहे को, पररवार सं ख्या २५७५, कृषिमा आखित पररवार २२०२ र औसत जग्गाको
आकार ०.५२ हे क्टर रहे को पाइएको छ, तथाषप षवस्तृत षववरण प्रकाखर्त हुन बाँकी नै छ ।

1.6 जनजालतको षववरण
यस गाउँपालिकामा अलिकांर् िाम भािी मगर जालतको बसोबास रहे को छ । यी जालतहरुको
आफ्नै षकलसमको मौलिक भािा, सं स्कृलत, भेि-भिु ा, रीलत ररवाज र सं स्कार रहे को छ । यस
गाउँपालिकामा मगर जालतको अिावा कामी, दमाई, िेत्री र गुरुङ जालतहरुको पलन बसोबास रहे को
छ । यस गाउँपालिकाको जालतगत षववरण यस प्रकार रहे को छ ।
तालिका ४. थवाङ्ग गाउँपालिकाको जनजातीको षववरण
क्र.सं.

जनजाती

प्रलतर्त

१

मगर

८३.००

२

कामी

११.२२

३

दमाई

१.५७

४

िेत्री

१.१६

( 3 )

क्र.सं.

जनजाती

प्रलतर्त

५

गुरुङ

०.९७

जम्मा

१००.००
स्रोत : राषिय जनगणना, २०६८

तालिका ४ अनुसार थवाङ्ग गाउँपालिकामा कररब ८३ प्रलतर्त मगर जालतको बसोबास रहे को छ
भने कररब ११ प्रलतर्त कामी जालतको बसोबास रहे को पाइएको छ र अन्य जालतहरुको बसोबास
नगन्य रुपमा रहेको छ |

1.7 भौगोलिक अवखस्थलत र भू-बनोट
भौगोलिक बनावटिे सुन्दर यस गाउँपालिका भौगोलिक अबखस्थलतका षहसाबिे समुन्द्र सतहबाट
१२५४ लमटर दे खि ३६०० लमटर भन्दा अग्िो भू-भागसम्म फैलिएको छ । गाउँपालिकाको
िेरैजसो िेत्रको भू-बनौट लबकट एवम् िेरै लभरािो (लभरािो ३० लडिी भन्दा बढी) रहे को छ भने
केही भागहरु समथर बेसी रहेका छन् । उच्चपहाडी भू-भागको अलिकांर् िेत्र िकाको रुपमा
रहेको छ भने अलिकांर् बस्तीहरु समति िेत्रमा रहे को छन् । गाउँपालिकाको वडा नं. ४ र ५
को केही भू-भागहरुमा लभरािो र कमजोर भू-बनोटका कारण विेनी पषहरो जाने समस्या रहे को
छ।

1.8 हावापानी
हावापानीको षहसाबिे यस गाउँपालिकामा सम-खर्तोष्ण दे खि खर्तोष्ण र केही उच्च भागहरुमा
टु डरा (षहउँ जम्ने) प्रकारको हावापानी पाइन्छ । जाडो याममा गाउँपालिकाको िेरै स्थानहरुमा
षहउँ पने गदाछ । गाउँपालिकाको वडा नं. ५ को केही स्थानहरुमा फरक भू-िरातििे गदाा न्यानो
प्रकारको सुक्ष्म जिवायु पलन पाइन्छ । जाडो याममा िेरै जाडो हुने र िे रैजसो िेत्रमा षहउँ पने
गदाछ भने विाा याममा प्रर्स्त पानी पदाछ ।

1.9 माटो
माटोको बनावटको षहसाबिे अलिकांर् माटो उवार बिौटे पाँगो माटो रहे को छ भने केही ठाउँहरू
जस्तै सालबकको लमरुि र उवा गाउँपालिकाको केही स्थानमा खचम्टायाईिो माटो रहे को छ । यहाँ
अझैसम्म परम्परागत रुपमा नै िेतीपाती गररने र िेतबारीमा कुनै पलन षकलसमको रासायलनक मि
र षविादीको प्रयोग नगररने हुँदा अलिकांर् माटोमा प्रर्स्त मात्रामा प्राङ्गाररक पदाथा रहे को अनुमान
गना सषकन्छ । प्राङ्गाररक पदाथा िेरै भएकोिे यहाँको माटोको अखम्ियापना पलन न्युट्रि रहे को
छ।

( 4 )

1.10 नदद नािा
गाउँपालिका लभत्र ठू िा र साना गरे र िेरै नै िोिा र नदद नािाहरु रहे को छन् | लभरािो
भू-बनौटिे गदाा यी िोिाहरुिे विेनी षवलभन्न बाढी, पषहरो, नदद कटान आददको समस्या ल्याउने
गरे का छन् । यस गाउँपालिकामा बग्ने प्रमुि नदद नािाहरुमा थवाङ्ग िोिा, लमरुि िोिा,
छाल्वाङ्ग िोिा, िुस्वाङ्ग िोिा, तेि िोिा, उवा िोिा आदद प्रमुि रहे का छन् ।

1.11 लसं चाई सुषविा
गाउँपालिकाको िेरैजसो िेत्रमा लसं चाईको सुषविा पुग्न सकेको छै न र केही सीलमत िेत्रमा
परम्परागत लसं चाई कुिोको सुषविा रहेतापलन अलिकांर् कृिकहरुिे आकार्े पानीको भरमा िेती
गने गरे का छन् ।

1.12 बाढी पषहरो
थवाङ्ग गाउँपालिकामा विाा याममा विेनी बाढी पषहरोको कारणिे िेरै िन जनको िलत हुने गरे को
छ भने अकोलतर षहउँदमा सुख्िा र िडेरीको कारण पलन बािीनािीहरुिाई िेरै नोक्सानी पुर्याई
रहेको छ । जिवायु पररवतानको षहसाबिे यस गाउँपालिका सम्बेदनर्ीि िेत्रको रूपमा रहे को
छ।

1.13 सडक यातायात
राजनैलतक चेतनाको स्तर िेरै मालथ भएपलन भौगोलिक षवकटता र पूवाािार षवकासको अभाविे यस
गाउँपालिका आलथाक षवकासमा िेरै पछालड परे को छ । थवाङ्गको समि षवकासको िालग
िाईफिाईनको रुपमा रहेको १७० षक.लम. िामो िोराही-थवाङ्ग सषहद मागा, १५ षक.लम. िामो
थवाङ्ग-िुकुम मध्य पहाडी िोक मागा, सदरमुकाम लिवाङ्ग दे खि थवाङ्ग सम्म र सुिीचौर दे खि
थवाङ्ग सम्म सडक यातायातिे जोलडएको हुँदा आउँदा ददनहरुमा यस गाउँपालिकािे आलथाक
षवकासमा उल्िेिनीय प्रगलत गने अपेिा गना सषकन्छ । यसका अलतररि गाउँपालिका लभत्र पलन
षहउँदमा चल्ने थुप्रै सडकहरुको ट्रयाक पलन िुलिसकेका छन् ।

1.14 पेर्ा
यहाँको अलिकांर् मालनसको मुख्य पेर्ा कृषि रहे को र कृषि व्यवसायको कुरा गदाा यस
गाउँपालिकामा अझै पलन षकसानहरुिे परम्परगत रुपमा िेती गदै आइरहे का छन् । यहाँ िास
गरे र मकै, गहुँ, जौ, कोदो, उवा, आिु आदद िाद्यान्न बािीहरु, लसमी, भट्टमास, मसुरो आदद दाि
बािीहरु र षवलभन्न जातका तरकारीहरू जस्तै काउिी, बन्दा फसी, िहसुन, ्याज, रायो, मुिा

( 5 )

आदद तरकारीहरु र फिफूिमा ओिर, स्याउ, नासपाती, िुन्मारी, आिुविडा, षकवी आददको
िेती गररन्छ । थवाङ्ग गाउँपालिकामा उत्पाददत आिु र आिुको बीउ गुणस्तरको िालग खजल्िा
लभत्र र बाषहरी खजल्िाहरुमा पलन प्रख्यात छ ।
पर्ुपन्छी पािनको कुरा गदाा मुख्य गरे र गाई, भैं सी, भेडा, बाख्रा, सुं गरु , िोडा, िच्चर र कुिुरा
आदद पािन गदै आएका छन् । हािका ददनहरुमा केही स्थानहरुमा व्यावसाषयक बाख्रा, बं गरु र
भैं सी पािन आददको र्ुरुवात भएको छ । गाउँपालिकाको केही वडाहरूमा पर्ुपन्छी पािनका
साथै सीलमत मात्रामा राडी पािी बुन्ने काम पलन गररं दै आएको छ।
कृषि पेर्ाको साथसाथै यहाँका कृिकहरुिे जलडबुटी िेती जस्तै सतुवा, भोटे िहसुन, षटमुर, दाँते
ओिर, पािनबेद, पदमचाि आददको पलन िेती गदै आएको छन् । कानुनी रुपमा वैिालनक नभए
पलन भाङ्गो िेती यहाँको मालनसको प्रमुि नगदे बािीको रुपमा रहको छ ।
व्यावसाषयक िेतीको कुरा गदाा उन्नत प्रषवलिको अभाव, लभरािो भू-बनोट, पूवाािार षवकासको कमी,
लसं चाईको समस्या आददिे गदाा अलिकांर् कृिकिे परम्परगत रुपमा कृषि व्यवसाय गदै आइरहे का
छन् । एकालतर भौगोलिक षवकटता, परम्परागत िेती प्रणािी, उन्नत बीउ लबजन, नश्ल र प्राषवलिक
सेवाको कमीिे गदाा यहाँ बािी वस्तुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व कम छ भने अकोतफा
यातायातको असुषविा र उखचत भडडारणको अभावमा यहाँ उत्पाददत कृषि उपजिे उखचत मूल्य
पाउन सषकरहे को छै न ।

1.15 व्यापाररक केन्द्र
थवाङ्ग गाउँपालिकाको प्रमुि व्यापाररक केन्द्रहरुमा िलतागाउँ, सदरमुकाम लिवाङ्ग र सुलिचौर र
दाङको िोराही हुन ् । यसको अिावा पूवी रूकुम, बागिुङ्गको बुलतावाङ्ग र बुटवि बजारसम्म पलन
कारोबार हुने गरे को छ । आन्तररक बजारको कुरा गदाा थवाङ्ग नै मुख्य व्यापाररक केन्द्र रहे को
छ । उि बजारमा स्थानीयहरुिे आफुिे उत्पादन गरे को कृषि उपजहरु िरीद लबषक्र गररनुको
साथै आफुिाई आवश्यक पने अन्य सरसामानहरु िरीद गने गदाछन् ।
यस गाउँबाट लनकासी हुने मुख्य कृषि उपजहरुमा आिु, स्याउ, लसमी, खिऊ, भेडा बाख्रा, बं गरु को
मासु र षवलभन्न प्रकारका जलडबुटीहरु, बेत बाँसका सामानहरु र अल्िोको सामानहरु रहे का छन्।
तर कानुनी रुपमा नभएपलन कारोबार र आम्दानीको षहसाबिे भाङ्गोको कारोबार ठु िो पररमाणमा
हुने गरे को छ, यो नै नगदको स्रोत र िाद्य पोिण सुरिाको स्रोत बनेको छ । सामान्यतया एक
भाग भाङ्गो बराबर तीन भाग चामि साट्ने चिन रहे को छ ।
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1.16 वन जं गि
यस गाउँपालिकाको 12688.7 हे. (कररब ६६ प्रलतर्त भन्दा बढी िेत्र) वनजं गििे ढाषकएको
छ । यहाँ पाइने वनस्पलतहरुमा कोणिारी लबरुवाहरू जस्तै सल्िो, िुपी, ओिर, पदमचाि, भोजपत्र,
उखत्तर्, बाज, षटमुर, लनगािो आदद प्रमुि रहे को छन् । वन्यजन्तुहरुमा मृग, िोरि, झारि, बाि,
भािु, खचतुवा र षवलभन्न चराच ुरूंगीहरु, कालिज, िुइचे आदद पाइन्छ ।

1.17 पयाटन
भौगोलिक सुन्दरता, स्थानीय मगर जालतको षवखर्ष्ट मौलिक सं स्कृलत बोकेको रहन सहन, भेिभ ुिा
र जैषवक षवषवितािे भररपूणा यस गाउँपालिकामा कृषि पयाटनको पलन उखत्तकै सम्भावना रहे को छ।
यस गाउँपालिका खस्थत िालमाक एवम् पयाटकीय महत्व बोकेको जिजिा पयाटकीय िेत्र, साझािोिा
िाटी झरना, उवा, उवाको यािाा पदमागा (ट्रेि), वन जं गि र हररयािी, वन्य जीव जन्तुहरु,
प्राकृलतक मनोरम सौन्दया आददिे गदाा कृषि पयाटनको पलन प्रच ुर सम्भावना रहे को छ ।
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िडड ि

गाउँपालिकास्तर कृषि षवकास गुरुयोजना तजुम
ा ा

२.१ पृष्ठभूलम
प्राकृलतक स्रोतहरुिे भररपूणा यस थवाङ्ग गाउँपालिकाका अलिकांर् बालसन्दाहरुको मुख्य पेर्ा कृषि
रहँदै आएको छ । नेपािको राजनीलतक पररवतानको केन्द्रलबन्दु समेत रहे को यस थवाङ्ग
गाउँपालिकाका जनतामा राजनैलतक चेतनाको स्तर िेरै मालथ भएपलन कृषि षवकासको प्रलतफि
अपेिाकृत रुपमा पाउन सषकरहे को छै न । भौगोलिक षवकटता, पूवाािार षवकासको कमी, दि
जनर्खि तथा उन्नत प्रषवलिको अभाविे गदाा कृिकहरु अझै पलन परम्परागत कृषि प्रणािी अपनाई
रहेका छन् । कृषिसँगै एकीकृत रुपमा पर्ुपािन यहाँको कृषिको षवर्ेिता हो । कृषि िेत्रको
उत्पादकत्व अत्यन्त न्यून हुँदा आन्तररक उत्पादनिे स्थानीय माग पूलता गना सकेको दे खिँदैन जसिे
गदाा ठु िो पररमाणमा कृषिजन्य वस्तुहरू बाषहरबाट आयात गररराख्नु परे को छ ।
एकालतर बढ्दो जनसं ख्या तथा िाद्यान्न उपभोगको बदलिं दो पररदृश्यका सन्दभामा िाद्यान्नको माग
बढ्दै गइरहेको छ भने अकोतफा परम्परागत िेती प्रणािीको कारण उत्पादन र उत्पादकत्व िट्दै
गइरहेको छ । लबकट एवम् लभरािो भू-बनौट, जग्गाको िखडडकरण, पूवाािार षवकासको कमी,
उन्नत प्रषवलि र प्राषवलिक सेवाको कमीिे गदाा कृषि िेत्रको व्यवसाषयकीकरण र आिुलनकीकरण
अपेिाकृत रुपमा हुन सषकरहे को छै न । फिस्वरूप, िेरै मालनसहरु कृषि पेर्ाबाटै पिायन हुने
अवस्था लसजाना भएको छ ।
अत: कृषि पेर्ािाई नाफामूिक, आयमूिक र सम्माजनक बनाउन कृषि िेत्रको रुपान्तरण जरुरी
भईसकेको छ । दीगो रुपमा जीषवकोपाजानिाई सहयोग गना कृषि िेत्रको योजनाबद्ध रुपमा नीलत,
रणनीलत र योजना तजुम
ा ा आवश्यक भएको छ । योजना तयारी आफैमा एउटा जषटि प्रषक्रया हो
र सषह योजना छनौटिे लनददाष्ट उद्देश्य हालसि गना मद्दत पुर्याउँछ ।
कृषि िेत्रको व्यवसाषयकीकरणको कुरा गदाा िगानीको षहसाबिे अत्यन्तै जोखिम रहे को तर पलन
कृषि उत्पादन मानव जीवनसँग जोलडएकोिे िाद्य पोिण सुरिाको िालग पलन राज्यिे सं रिण गनुा
पने अपररहाया रहेको छ ।
एकालतर षवकट भौगोलिक पररवेर्, पूवाािारको अभाव, उन्नत प्रषवलि र प्राषवलिक सेवाको कमीिे
गदाा कृिकहरुिे उत्पाददत वस्तुहरुको िागत बढी रहे को छ । अकोतफा षवश्वव्याषपकरण एवं आलथाक
उदारीकरणिे गदाा हाम्रा कृिकहरुिे उत्पादन गरे का कृषि उपजहरुिे आन्तररक र बाह्य बजारमा
कडा प्रलतस्पिाा गनुप
ा ने हुँदा कृिकको प्रलतस्पिाात्मक िमता बढाउन पूवाािार षवकासको साथ साथै
कृषििाई व्यवसाषयकीकरण र षवषवलिकरण गना षवलभन्न प्रोत्साहनका कायाक्रम सञ्चािन गनुप
ा ने
आवश्यक दे खिन्छ ।
यीनै समस्याहरुिाई मध्यनजर गरे र लबगत दे खि नेपाि सरकारिे षवलभन्न नीलतहरु र कायाक्रमहरु
जस्तै राषिय कृषि नीलत, २०६१, ददिाकालिन कृषि योजना (APP) र हाि सािै कृषि षवकास
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रणनीलत (ADS) िागु गरे को छ । सरकारिे लिएको नीलत र कायाक्रमको ममा र भावना अनुरुप
कृषि व्यवसायिाई व्यवसाषयक, प्रलतस्पिी एवं दीगो कृषि प्रणािीको षवकासका िालग स्रोत
सािनहरुको समुखचत, समावेर्ी एवं समन्वयात्मक व्यवस्थापन र पररचािन, सुर्ासन प्रवद्धान र
नलतजामुिी अनुगमन तथा मूल्यांकन गरी प्रमुि िाद्यान्न बािीहरु एवं पर्ुपन्छीको उत्पादन तथा
उत्पादकत्व बृषद्ध गरर िाद्य तथा पोिण सुरिा सुलनखित गना, गररवी न्यूलनकरण गना र कृिकको
जीवनस्तरमा सुिार ल्याउन लबगतमा खजल्िा कृषि षवकास कायाािय र खजल्िा पर्ु सेवा कायाािय
माफात षवलभन्न कायाक्रमहरु सञ्चािन हुँदै आएका लथए ।
नेपािको सं षविान २०७२ को िारा ५६ िे ×सं िीय िोकताखन्त्रक गणतन्त्र नेपािको मूि सं रचनामा
सं ि, प्रदे र् र स्थानीय गरर तीन तहका हुने र राज्य र्खिको प्रयोग सं ि, प्रदे र् र स्थानीय तह
गरर तीनै तहिे सं षविान र कानुन अनुसार गनेछ× भनी उल्िेि भएको छ । साथै नेपाि अलिराज्यको
सं षविानिे २०७२ िे यी तीनै तहका सरकारहरुिे सं षविानिे तोषकए बमोखजमको िेत्रालिकार
लभत्रका षवियहरुमा वाषिाक, आवलिक र रणनैलतक िेत्रगत मध्यकालिन तथा ददिाकालिन षवकास
योजना बनाई िागु गनुप
ा ने व्यवस्था गरे को छ । यसै व्यवस्था अनुरुप यी तीनै तहहरुिे दे र्को
समि कृषि िेत्रको षवकासका िागी षवलभन्न काया गदै आईरहे का छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐन २०७४ को पररच््द ६ को दफा २४ को उप दफा १ अनुसार
स्थानीय सरकारिाई स्थानीयस्तरको षवकासको िालग आफ्नो िेत्रालिकार लभत्रको लबियहरुमा
वाषिाक, आवलिक र रणनैलतक िेत्रगत मध्यकालिन तथा दीिाकालिन षवकास योजना बनाई िागु
गनुप
ा ने व्यवस्था गरे को छ । यस प्रकारको योजना तजुम
ा ा गदाा सं िीय सरकार, प्रदे र् सरकारको
नीलत, िक्ष्य र उद्देश्य, समय सीमा र प्रषक्रयासं ग अनुकुि हुने गरर गनुप
ा ने पलन ऐनमा उल्िेि
गरे को छ । यसैगरी योजना तजुम
ा ा गदाा सुर्ासन, वातावरण मैत्री, िैं लगक तथा सामाखजक
समावेखर्करण जस्ता अन्तरसम्बखन्ित लबियहरुिाई समेत ध्यान ददनुपने स्पष्ट व्यवस्था गरे को छ।
यसका अलतररि योजना तजुम
ा ा गदाा प्रथालमकीकरण गनुप
ा ने लबियहरु, स्थानीय तहिे काया सम्पादन
गदाा लमतव्ययी र प्रभावकारी सेवा प्रबाह सम्बन्िी व्यवस्था स्पष्ट रुपमा उल्िेि गरे को छ । उि
ऐनिे स्थानीय सरकारिाई कृषि तथा पर्ुपािन, कृषि उत्पादन, व्यवस्थापन र पर्ु स्वास्थ्य
सम्बन्िी स्थानीय कानुनहरु, मापदडड, योजना कायाान्वयन, अनुगमन, लनयमन गने अलिकारहरु
समेत सुम्पेको छ । ऐनिे आवश्यक परे को िडडमा सहकारी सं स्था सम्बन्िी स्थानीय कानुनको
तजुम
ा ा गने िगायत कृषि तथा पर्ुपंिी बजार सूचना, बजार तथा हाट बजारको पूवाािार लनमााण,
साना लसं चाई, तालिम, प्रषवलि प्रसार, प्राषवलिक सेवा, कृषि सामिी आपूलता र कृिक िमता षवकास
कायाक्रमहरूको सञ्चािन, अनुगमन र लनयमन गने जस्ता अलिकार पलन स्थानीय सरकारमा नीषहत
रहेको उल्िेि गरे को छ ।
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स्थानीय सरकार सञ्चािन ऐनिे ददएको अलिकार िेत्र लभत्र रही गाउँपालिकािे कृषि िेत्रको
षवकासका िालग कृषिमा आिुलनकीकरण र व्यवसाषयकीकरणमा जोड ददएको छ । जस अनुसार
कृषििाई आिुलनकीकरण गना षवलभन्न बािी वस्तुहरुको पकेट र ब्िकको अबिारणा अनुसार
कायाक्रम सञ्चािन, युवाहरुिाई कृषिमा आकिाण गना षवलभन्न युवा िखित कायाक्रमहरु, बेमौसमी
तरकारी िेती, एक गाउँ एक उत्पादन, एक गाउँ एक प्राषवलिक, एक िर एक लबरुवा, िाद्यान्न,
मासु र अन्डामा आत्मलनभार आदद कायाक्रमहरु सञ्चािन गदै आइरहे को छ । कृषिको व्यापाररकरण
गना स्याउ, ओिर, षटमुर आददको उत्पादन, बाख्रा पािन, भैं सी पािन आददिाई जोड ददएको
छ । यसको अलतररि सं िीय र प्रदे र् सरकारबाट प्राप्त सर्ता र षवत्तीय समालनकरण माफात प्राप्त
बजेट तथा कायाक्रम र प्रदे र् सरकार सरकार अन्तगातका खजल्िा खस्थत कृषि ज्ञान केन्द्र र पर्ु
स्वास्थ तथा लबज्ञ केन्द्र माफात पलन षवलभन्न कायाक्रमहरु सञ्चािन हुँदै आइरहे का छन् ।
यद्यषप, स्थानीय सरकार आफैमा स्वायत्त भए पलन भौलतक पूवाािारको कमी, दि जनर्खिको
अभाव, आवश्यक ऐन, नीलत एवं कायाषवलि र योजनाको अभावमा गाउँपालिकाको कृषि कायाक्रम
कावाान्यनमा केही असहजता दे खिएको छ । यसै पृष्ठभूलममा कृषि कायाक्रमहरुिाई योजनाबद्ध रुपमा
तजुम
ा ा गरी स्पष्ट नीलत र रणनीलत लिएर कायाान्वयन गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृषद्ध गरे र
कृिकको आम्दानी एवं रोजगारीका अवसर लसजाना गने उद्देश्यिे थवाङ्ग गाउँपालिकाको कृषि षवकास
गुरूयोजना (२०७९/०८० - २०८३/०८४) गररएको छ । यस योजनािे थवाङ्ग गाउँपालिकाको
कृषि र पर्ु षवकासको िालग दीिाकालिन सोच लनिाारण गरर आगामी ५ विालभत्र के कस्ता
कायाक्रमहरु सञ्चािन गरे र के-कस्तो उद्देश्य हालसि गररन्छ भनेर िि षकटान सषहत सो प्रालप्तको
िालग आवश्यक स्रोतहरुको समेत व्यवस्था गरे को छ । यस प्रकारको कृषिको योजना तयारीिे
गाउँपालिकाको षवद्यमान अवस्थाको षवश्लेिण गरर आगामी विाहरुमा वाषिाक योजना तजुम
ा ा गना
मागादर्ाक समेत हुने षवश्वास गररएको छ ।

२.२ उद्देश्य
यस अध्ययनको मुख्य उद्देश्य गाउँपालिकाको भौगोलिक सम्भाव्यता, पूवाािार, कृिकको आवश्यकता,
बजारको माग, मौजुदा उपिब्ि जनर्खि र प्रषवलिको षवश्लेिण गरी गाउँपालिकाको कृषि षवकास
गुरूयोजना तयार गनुा रहे को छ । यसैगरी यस कायाको षवर्ेि उद्देश्यहरु लनम्नानुसार रहे का छन्:


गाउँपालिकास्तरको समि कृषि िेत्रको वतामान अवस्थाको खचत्रण गने,



गाउँपालिकाको समि कृषि िेत्रको सवि, दुवि
ा , अवसर र च ुनौलतहरु (SWOT) को षवश्िेिण
गने,



कृषि िेत्रको षवकास तथा प्रवद्धानका िागी नीलतगत सुझाव सषहतको काया योजना र कायाान्वयन
िाका तयार गने ।
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२.३ अध्ययन षवलि
यो अध्ययन कायाको िालग आवश्यक पने तथ्याङ्कहरु सं किन गना प्राथलमक तथ्याङ्कको रुपमा
स्थिगत अविोकनका साथै स्थिगत रुपमा कायिेत्रमै गएर उद्देश्यगत छनौट तररकाबाट छनौट
गररएका कृिकहरु, समूहहरु, कृषि प्राषवलिकहरु र राजनैलतक कायाकतााहरु र जन प्रलतलनलिहरुसँग
षवलभन्न समूहगत छिफि र प्रश्नाविीहरुको माध्यमबाट तथ्याङ्कहरु सं किन गररएको लथयो (अनुसूची
२४,२५,२६ र २७) । यस अध्ययनमा मौजुदा कृषिको अवस्थाको बारे मा प्रत्येक वडाहरुबाट
१० जना सषक्रय कृिकहरुको छनौट गरे र ५० जनासँग जानकारी लिइएको लथयो (अनुसूची ११)।
यसैगरर वडाहरुको समि कृषिको अवस्थाको बारे मा जानकारी लिन प्रगलतर्ीि कृिकहरु भेिा
गराई सो षवियमा सामूषहक छिफि गररएको लथयो (अनुसूची ७, ८, ९ र १०)। गाउँपालिकाको
समि कृषि कायाक्रमहरु सञ्चािनको षवद्यमान अवस्था र नीलतगत सुिारको िालग लनबााखचत जनप्रलतलनलिहरु र राजनैलतक पाटीका प्रलतलनलिहरुिाई पलन प्रश्नाविीको माध्यमबाट जानकारी लिईएको
लथयो । गाउँपालिकाको कृषि र पर्ु सेवाहरुको षवद्यमान सं रचना, कृषि प्रसार कायाक्रमहरु र सेवा
प्रवाहको अवस्था र मौजुदा सं रचनामा सुिारको बारे मा गाउँपालिका र वडाहरुमा कायारत कृषि र
भेटेररनरी सेवाका प्राषवलिकहरुसँग पलन प्रश्नाविीको माध्यमबाट सूचना एवम् तथ्याङ्कहरु सं किन
गररएको लथयो । तथ्याङ्कहरूको अन्य स्रोतहरुमा षवलभन्न गाउँपालिका र अन्य लनकायहरुबाट प्रकाखर्त
प्रगलत प्रलतवेदन एवं तथ्याङ्कहरू रहे का छन् । यसका अलतररि गाउँपालिकाको गाउँपालिका र
वडाहरुको भूगोि, हावापानी, माटोको अवस्था र प्राकृलतक स्रोतहरूसँग सम्बखन्ित तथ्याङ्कहरु (स्रोत
नक्सा) तयारीका िालग GIS प्रषवलिको प्रयोग गरी तथ्याङ्कहरू सं किन गररएको लथयो ।
यसको साथै कृषि तथा पर्ुपन्छी षवकास मन्त्रािय, केन्द्रीय तथ्याङ्क षवभाग, खजल्िाखस्थत कृषि ज्ञान
केन्द्र, खजल्िा पर्ु स्वास्थ्य तथा षवज्ञ केन्द्र, खजल्िा वन कायाािय, लसं चाई लडलभजन कायाािय,
िरे ि ु तथा साना उद्योग कायाािय, नापी कायाािय आददका प्रमुि तथा प्राषवलिकहरुसँग छिफि
र ती कायााियहरुबाट प्रकाखर्त तथ्याङ्क र प्रलतवेदनहरु पलन अध्ययनमा समाबेर् गररएको छ ।
गाउँपालिकाको कृषि योजना तयारीको सम्बन्िमा प्राप्त प्राथलमक र अन्य स्रोतहरुबाट सं कलित
ु ेर्न र षवश्लेिण गरर षवश्लेिणको आिारमा प्रारखम्भक
तथ्याङ्कहरूको उपयुि षवलिद्वारा कम्पाइि, टे बि
नलतजाहरुिाई गाउँपालिका जनप्रलतलनलिहरु, स्थानीय बुषद्धजीवीहरु र गाउँपालिकाको अन्य
कमाचारीहरुको उपखस्थलतमा साबाजलनकरण गरर उि छिफिमा प्राप्त सुझावहरु समेत समाबेस
ु ाईमा उपखस्थत महानुभावहरुको नामाविी अनुसूची
गरर तयार गररएको छ । उि साबाजलनक सुनव
११ मा समाबेर् छ ।
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२.४ अध्ययनको कायाित्र
े
यस अध्ययनको िालग थवाङ्ग गाउँपालिका र गाउँपालिका अन्तरगतका १, २, ३, ४, ५
वडाहरुका िेत्रहरु समाबेस गररएको छ (खचत्र १) ।

खचत्र १. कृषि योजना अध्ययनको कायाित्र
े

ु ेर्न र षवश्लेिण षवलि
२.५ तथ्याङ्कको कम्पाइिेसन, टे बि
यसरर प्राथलमक र अन्य स्रोतहरुबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरु, षववरणहरु/सूचनाहरुिाई उपयुि षवलिद्वारा
ु ेर्न र बणानात्मक षवश्लेिण गरर प्राप्त नलतजाहरुिाई िडड ३ मा प्रस्तुत गररएको
कम्पाइि, टे बि
छ।

२.६ अध्ययनको सीलमतता
प्रलतकुि मौसम एवं अप्रत्यालसत कोलभड-१९ को दोिो िहर ओलमक्रोनको सं क्रमण षवस्तारका
कारण गाउँपालिकाका सबै िेत्रमा पुग्न नसषकएको तर वडा अध्यिज्यूहरुको समन्वयमा प्रत्येक
वडाहरुमा िखित समूह छिफि (focus group discussion) माफात सूचनाहरु सं किन गररएको
लथयो । गाउँपालिकामा हािसम्म पलन कलतपय तथ्याङ्कहरु सृजना हुने नगरे का, भएकाको पलन
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व्यवखस्थत अलभिेि नभएको र कलतपय कृषिसँग सम्बखन्ित उपिव्ि तथ्याङ्कहरुको पयााप्त
षवश्वसलनयता नभएको दे खिएकोिे group discussion िाई आिार लिइएको छ।

२.७ अध्ययनको मागाखचत्र (Conceptual framework)

उन्नत प्रविवि,
पूिवा िवर विकवस,
कृवि र पशु प्रसवर
सेिव, सेिव प्रदवयक
संस्थवहरु, वकसवनको
आिश्यकतव

गवउँ पवविकवको कृवि र
पशु शवखवको संस्थवगत

कृवि क्षेत्रको आिुवनकीरण र व्यिसवयीकरण
उत्पवदन र उत्पवदकत्व िृक्ति

संरचनव, प्रवविविक
जनशक्ति, कवनुन नीवत
वनयम कवयाविवि, सं स्थवगत
क्षमतव अविबृक्ति, पू िवा िवर,

जैविक विविितव संरक्षण र खवद्य सुरक्षव

कृिकको
जीिनस्तर
िृक्ति

प्रभविकवरी कृवि र पशु प्रसवर सेिव

अनुगमन

कृविजन्य उद्योगको स्थवपनव

लित्र २. Conceptual framework

यस मागाखचत्रिे नेपाि सरकािे सं िीयता कायाान्वयनको लसिलसिामा षवगतमा सं िीय सरकार माफात
सञ्चािन गररएको कृषि प्रसारको कायाक्रमहरु स्थानीय लनकायहरूिाई हस्तान्तरण गरे को तर
स्थानीय लनकायहरुसँग पयााप्त जनर्खि, अनुभव र पूवाािार षवकासको अभावमा कृषि षवकासको
कायाक्रमबाट अपेिाकृत प्रलतफि प्राप्त हुन नसषकरहे को पररप्रेक्ष्यमा षवद्यमान सञ्चािन प्रषक्रया,
कायाक्रमहरु वा सं रचनामा के कस्तो सुिारहरु वा पररवतानहरु गरे कृषि िेत्रको आिुलनकीकरण
र व्यावसायीकरण गना सषकन्छ र यसको िालग आवश्यक पने तथ्याङ्कहरु/जानकारीहरु कसरी
सं किन गने भन्ने मागाखचत्र प्रस्तुत ् गररएको छ (खचत्र २) ।
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िडड ग

तथ्याङ्कहरुको षवश्लेिण र नलतजाहरु

यस िडडमा थवाङ्ग गाउँपालिकाको कृषि योजना तयार गने क्रममा षफल्डबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरू,
षवलभन्न लनकायहरुमा प्रकाखर्त प्रगलत प्रलतवेदनहरु एवं अन्य स्रोतहरुबाट प्राप्त तथ्याङ्कहरू,
ु ेर्न र षवश्लेिणको आिारमा प्राप्त नलतजाहरु प्रस्तुत गररएको छ।
कम्पाइिेसन, टे बि

क. थवाङ्ग गाउँपालिकाको षवद्यमान अवस्थाहरु
३.1 थवाङ्ग गाउँपालिकको भू-उपयोगको खस्थलत षवश्लेिण
नापी षवभागको २०७४ मा प्रकाखर्त प्रलतवेदन अनुसार थवाङ्ग गाउँपालिकाको कुि िेत्रफि
१९१०३.९९ हे क्टर रहेको छ। उि कुि िेत्रफिको भू-उपयोगको अवस्था तालिका ५ मा
उल्िेि भए अनुसार रहे को छ।
तालिका ५. थवाङ्ग गाउँपालिकको भू-उपयोगको खस्थलत लबश्लेिण
क्र.सं.

जमीनको उपयोग

1

जं गि

2

कृषि

3

नदद, ताि र तिै या

4

िेत्रफि (हे.)

प्रलतर्त (%)

१२,६८८.८८

६६.४

५,८२५.७९

३०.५

२३५.८८

१.२

आबास

७७.४७

०.४

5

साबाजलनक

६६.७१

०.३

6

व्यवसाषयक िेती

११.३७

०.१

7

िानी र िलनज सम्पदा

१.९४

०.०

8

सं स्कृलतक सम्पदा / पुराताखत्वक सम्पदा

०.०७

०.०

9

अन्य

१९५.८९

१.०

जम्मा

१९,१०३.९९

१००.0
स्रोत: नापी षवभाग, २०७४

थवाङ्ग गाउँपालिकको कुि िेत्रफि १९१०३.९९ हेक्टर रहे को छ। जसमध्ये जं गििे ढाकेको
िेत्रफि १२६८८.८८ हे क्टर (६६.४%), कृषििे ढाकेको िेत्रफि ५८२५.७९ हेक्टर
(३०.५%) र बाँकी नदद, ताि तिै या, वन, सावाजलनक जग्गा, िानी र िलनज िेत्र, पुराताखत्वक
सम्पदा र अन्य रहेको छ । तालिका ५ अनुसार व्यावसाषयक िेतीिे ढाकेको िेत्रफि अत्यन्त
कम अथाात ् ११.३७ हे क्टर रहे को छ। यस तथ्याङ्कको षवश्लेिण गदाा थवाङ्ग गाउँपालिकामा कृषि
व्यवसायको अलतररि वनमा आिाररत व्यवसायहरू, जलडबुटी िेती, पर्ुपािन र पयाटन व्यवसायको
पलन उखत्तकै राम्रो सम्भावना रहेको दे खिन्छ। भू उपयोगको वडागत बाँडफाँड हे दाा वडा नं. ५ िे
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कूि भूभाग 19103.9 हे . मध्ये 4370.54 हे . (22.8%), वडा नं. ४ िे 4155.78 हे .
(21.96%), वडा नं. ३ िे 4055.78 हे. (21.2%), वडा नं . २ िे 3318.5 हे . (17.37%)
र वडा नं. १ िे 3163.28 हे . (१६.५%) ओगटे को दे खिन्छ (अनुसूची १७) ।

३.2 िेतीयोग्य जमीनको षववरण
गाउँपालिकाको कूि िेत्र 19103.9 हे . मध्ये िेतीयोग्य जमीन 5825.79 हे . रहे को छ,
जसको वडागत बाँडफाँड हे दाा वडा नं. १ मा 985.53 हे ., वडा नं. २ मा 758.67 हे ., वडा
नं. ३ मा 1102.34 हे ., वडा नं. ४ मा 1511.98 हे . र वडा नं. ५ मा 1467.28 हे .
रहेको दे खिन्छ (अनुसूची 17) ।
कुि िेतीयोग्य जमीन ५८२५.७९ हे क्टर मध्ये ५०११.५५ हे. अथाात ् (८६%) भन्दा बढी
िेत्रमा मुख्य बािीहरुको रुपमा मकै र आिुको िेती गररन्छ। यहाँ आिु िेती मुख्य गरे र विाा
याममा एकि बािी वा मकैसँग लमखित रुपमा िेती गने चिन रहे को छ। मकै यहाँको प्रमुि
िाद्यान्न बािी रहेको छ। मकै सं गै लसमीहरु, भट्टमास लमखित िेती गने चिन पलन रहे को छ।
षहउँदे लसजनमा गहुँ, जौ तोरी, मसुरो र तरकारी बािीहरुको िेती गररन्छ। यहाँ िेती गररने अन्य
िाद्यान्न बािीहरुमा गहुँ, जौ, कोदो, फापर आदद रहे का छन्।
फिफूि िेतीमा मुख्य गरे र स्याउ, ओिर, नासपाती, आरु, आरुबिडा, षकवी आददको पलन िेती
गरे को पाइएको छ। थवाङ्ग गाउँपालिकाको केही वडाहरुमा अलमिो जातका फिफूि जस्तै कागती
र सुन्तिा तथा केराको पलन िेती गरे को पाइएको छ। तुिनात्मक रुपमा थवाङ्ग गाउँपालिकामा
फिफूि िेतीिे ढाकेको िेत्रफि नगन्य रहे को छ भने झाडी र बुट्यानिे ढाकेको िेत्रफि
५२८.२० हेक्टर अथाात ् (९%) रहेको छ।
गाउँपालिकाको कुि िेतीयोग्य जमीन ५८२५.७९ हेक्टर जग्गा मध्ये षवलभन्न बािीहरुिे ढाकेको
िेत्रफि यस प्रकार रहे को छ।
तालिका ६. षवलभन्न बािीहरुिे ढाकेको िेत्रफि
कृषियोग्य जमीन

क्र.सं .

िेत्रफि (हे.)

प्रलतर्त

1

भाङ्गो िेती

३.५६

०.०६

2

बुट्यान रुिहरु

६.४६

०.११

3

चरण िेत्र

१२८.७२

२.२१

4

िेती गना छोडेको जग्गा

९९.०८

१.७०

5

मकैसं गै आिु र अन्य बािीहरु

५०११.५५

८६.०२
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कृषियोग्य जमीन

क्र.सं .
6

झाडी

7

सुन्तािाजात फिफूिहरु

8

स्याउसं गै भं गो िेती

9
10

िेत्रफि (हे.)

प्रलतर्त

५२१.७४

८.९६

१९.६८

०.३४

२.१८

०.०४

स्याउ

२६.१५

०.४५

अन्य

६.६६

०.११

५८२५.७९

१००.०0

जम्मा

स्रोत: नापी षवभाग, २०७४

तालिका ६ को तथ्याङ्क षवश्लेिण गदाा थवाङ्ग गाउँपालिकको कुि िेती गररएको िेत्रफि
५८२५.७९ हे क्टर मध्ये ९९.०८ हे. (१.७०%) जमीन िेती गना छोडेको दे खिनु अत्यन्त दुि
िाग्ने कुरा हो र गाउँपालिकािे उि जमीनिाई व्यावसाषयक िेतीको िालग पहि गनुप
ा ने दे खिन्छ।
साथै गाउँपालिका िेत्रलभत्र प्रर्स्त झाडी, बुट्यान र िेती गना छोडेको जग्गा गरे र कररब ७००
हेक्टर िािी जग्गा दे खिएकोिे पर्ुपािनको पलन प्रर्स्त सम्भावना दे खिएको छ।

३.3 बािी चक्र प्रणािी
थवाङ्ग गाउँपालिकाको बािी प्रणािी षवश्लेिण गदाा मुख्य गरे र २ प्रकारको बािी प्रणािी रहे को
पाइएको छ। उच्च पहाडी िेत्रमा प्रायजसो मकै वा आिुमा आिाररत एकि बािी प्रणािी र
पहाडी र बेसी िेत्रहरुमा दोहोरो बािी प्रणािी र केही ठाउँमा लमखित िेती प्रणािी रहे को पाइएको
छ। यहाँको मुख्य िाद्यान्न बािीमा मकै, गहुँ/जौ र आिु, कोदो आदद प्रमुि बािीहरु रहे का
छन्। मकै र आिु वा मकै बािी लभत्र अन्य बािी लमखित रुपमा िेती चिन चल्ती बढी रहे को
पाईन्छ। मकैमा लसमी/बोडी लमखित बािीको रुपमा िेती गने चिन पाइएको छ। षहउँदमा
गहुँ/जौ बािीमा तोरी, मसुरो वा केराउको लमखित रुपमा िेती गने चिन रहे को पाइएको छ।
गाउँपालिकाको केही िेत्रहरुमा भाङ्गो िेती पलन गररएको पाइएको छ। यसको अिावा षवलभन्न
जातका तरकारीहरू जस्तै काउिी, बन्दा, मुिा, रायो साग, फसी, िहसुन, ्याज, िुसाानी, िलनया,
हिेदो, गाजर आददको िेती र केही िेत्रमा व्यावसाषयक रुपमा ओिर र स्याउ िेतीको सुरुवात
भएको पाइएको छ। यहाँ प्रचलित िेती प्रणािी यस प्रकार रहे को पाइएको छ।
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तालिका ७. बािी चक्र प्रणािी
१.

मकै

-

गहुँ/जौ

२.

आिु

-

गहुँ/जौ

३.

आिु+मकै

-

गहुँ/जौ+मसुरो

४.

मकै+लसमी/ भट्टमास

-

तोरी

५.

मकै

-

बाँझो

६.

मकै+लसमी+भाङ्गो

-

गहुँ/जौ

७.

तरकारी

-

गहुँ/जौ/फापर

८.

तरकारी

-

आिु

९.

गहुँ/जौ+तोरी+केराउ

-

कोदो, फापर

-

मकै/आिु

१०. स्याउ/ओिर+आिु
११. तोरी

३.4 षवलभन्न बािीहरुिे ढाकेको िेत्रफि, उत्पादन र उत्पादकत्व
थवाङ्ग गाउँपालिकामा िेती गररने मुख्य बािीहरुमा मकै, आिु, जौ, गहुँ, कोदो, लसमी, भट्टमास,
काउिी, बन्दा, रायो, मुिा, िहसुन, ्याज, फसी, िोसाानी, िलनया आदद प्रमुि छन्। फिफूिहरुमा
स्याउ, ओिर, नासपाती, आरु, आरुबिडा, षकवी, कागती, सुन्तिा र केराको पलन िेती गरे को
पाइएको छ। यी बािीहरुको अिावा रै थाने बािीहरु खचनो, फापर, कागुनो आददको पलन िेती
गररं दै आएको छ।
तालिका ८. थवाङ्ग गाउँपालिकामा षवलभन्न बािीहरु िेत्रफि, उत्पादन र उत्पादकत्व
क्र.सं .

बािी

िेत्रफि हे.

उत्पादन

उत्पादकत्व

मे.टन/हे

मे.ट/हे

१

मकै

२,०००.०

४,४००.०

२.२

२

गहुँ

३००.०

६००.०

२.०

३

जौ

५००.०

९००.०

१.८

४

कोदो

१००.०

१७०.०

१.७

५

आिु

१,०००.०

१२,६००.०

१२.६

६

तरकारी

500.0

3750.0

७.५

७

लसमी, भट्टमास, मसुरो

500.0

1060.0

२.१२

८

तोरी

50.0

50.0
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१.०

क्र.सं .
९
१०
११

बािी
रै थाने बािीहरु (फापर, खचनो...)
फिफूि (स्याउ, ओिर, षकवी,
नास्पाती, कागती, सुन्तिा, र केरा)
अन्य

िेत्रफि हे.

उत्पादकत्व

मे.टन/हे

मे.ट/हे

६०.०

६०.०

३००.०

2775.0

515.79
जम्मा

उत्पादन

5825.79

-

१.०
९.२५
-

26365.0
िोतः षफल्ड सभे, २०७८

तालिका ८ अनुसार थवाङ्ग गाउँपालिकामा िेत्रफिको षहसाबिे एकि मकै बािीिे मात्र २०००
हे. अथाात कररब ३४% िेत्रफि ओगटे को दे खिन्छ भने आिु िेतीिे मात्र १००० हेक्टर अथाात ्
१७% िेत्रफि ओगटे को दे खिन्छ। स्थिगत छिफिमा थवाङ्गमा लबगतमा गहुँ बािी िे रै
िेत्रफिमा िेती गदै आएकोमा हािका ददनहरुमा िेरै कम िेत्रफिमा गहुँ िेती गररने गरे को र
पर्ु आहार (दाना) मा जौ प्रयोग गररने हुँदा जौ, आिु र स्याउ/ओिर िेतीको िेत्रफि बढे को
जानकारी प्राप्त भएको छ।
थवाङ्ग गाउँपालिकाको प्रमुि िाद्यान्न बािीहरुमा मकै, जौ, गहुँ र कोदो रहे को छन्। यी बािीहरुको
उत्पादन र उत्पादकत्वको षहसाबिे मकै २.२ मे.टन प्रलत हेक्टर पाइएको छ जुन खजल्िाको
औसत उत्पादन २.५७ मे.टन भन्दा कम रहे को, गहुँ २.० मे.टन प्रलत हेक्टर जुन खजल्िाको
औसत उत्पादन २.९६ मे.टन भन्दा कम रहे को र कोदोको उत्पादन १.७ मे.टन प्रलत हेक्टर
रहेको जुन खजल्िाको औसत १.१५ मे.टन प्रलत हे क्टर रहे को भन्दा बढी रहे को दे खिन्छ। यसै गरी
आिु १२.6 मे.टन प्रलत हे क्टर र फिफूिको उत्पादन ९.२5 मे.टन प्रलत हे क्टर र तरकारीहरुको
७.५ मे.टन प्रलत हे क्टर रहेको छ जुन खजल्िाको औसत उत्पादन भन्दा कम रहे को पाइएको छ।

३.5 िाद्यान्न वासिात
गाउँपालिकामा उत्पाददत िाद्यान्नहरुमा मकै, जौ, गहुँ, कोदो प्रमुि रहे को छ। यी बािीहरुको
उत्पादन क्रमर्ः मकै २.२ मे.टन/हे ., गहुँ २.० मे.टन/हे ., जौ १.८० मे.टन/हे . र कोदो १.७
मे.टन/हे. रहे को छ। गाउँपालिकामा उत्पाददत िाद्यान्न र उपयोगको वासिात ति तालिका 9
मा प्रस्तुत गररएको छ ।
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तालिका ९. थवाङ्ग गाउँपालिकाको िाद्यान्न वासिात
क्र.सं.

बािी

िेत्रफि

उत्पादन

उत्पा

बीउ

दकत्व

उपयोग

भडडारण
नोक्सानी
१०%

दाना
३५%

अिाद्य
प्रयोग
15%

बाँकी

प्रसोलित

प्रसोिन

पररमाण

उत्पादन

नोक्सानी योग्य उत्पादन

१

मकै

२०००

४४००

२.२

५०

४३५

१३७०.२५

३७९.४६

२१६५.३ १४९४.०५

२

गहुँ

३००

६००

२.0

३०

५७

७७

६५.४

३७१.५

३

जौ

५००

९००

१.८

२०

८८

२७७.२

७७.२

४

कोदो

१००

१७०

१.७

२

१६.८

५२.९२

१४.७४

िुद उपयोग

१४.९४

१४७९.११

२४८.९

२.४८

२४६.४२

४३७.६

१२२.५२

३.१

३११.९८

८३.५४

६८.५

०.६८

१५४.६४
२१९२.१५

*पररमाण मे.टन तथा िेत्रफि हे क्टरमा

थवाङ्ग गाउँपालिकाको जनसं ख्या (२०७८) अनुसार ११००८ रहे कोमा षवश्व िाद्य तथा कृषि सं गठन (FAO) को लसफाररर् अनुसार प्रलत व्यखि प्रलत
विा २२९ के.जी. िाद्यान्नको आवश्यकता पने लसफाररर्िाई आिार मानेर षहसाब गदाा थवाङ्ग गाउँपालिकामा कुि जम्मा २५२०.८३ मे.टन िाद्यान्न
वाषिाक रुपमा आवश्यक पनेमा गाउँपालिकामा कुि िाद्यान्न २१९२.१५ मे.टन मात्र उत्पादन भएकािे कररब ३२८.७ मे.टन िाद्यान्न उत्पादन अपुग
भएको दे खिन आउँछ। िाद्यान्न नपुग हुनको प्रमुि कारणहरुमा उत्पादकत्व कम हुन,ु पर्ुपन्छीको आहारा र गैह्र िाद्यान्नको रुपमा प्रयोग हुन ु दे खिएको
ँ चामि साटे र वा लबषक्र गरे र पुरा गने गरे को जानकारी प्राप्त भएको
छ। गाउँपालिकामा नपुग िाद्यान्न दै लनक ज्यािादारी, पर्ुपन्छीहरु लबषक्र र भाङ्गोसग
छ।
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३.6 भू-अवखस्थलत र हावापानी
थवाङ्ग गाउँपालिका समुन्द्र सतहबाट १२५४.० लम. दे खि ३५७३.० लमटर उचाई सम्म फैलिएको
छ। भूगोिका षहसाबिे यस गाउँपालिका लबकट र लभरािो अवखस्थलतमा रहे को छ। तुिनात्मक
रुपमा वडा नं १ को भूगोि अलि िेरै समथर िेत्र रहे को पाइएको छ। हावापानीको षहसाबमा
यहाँ सम-खर्तोष्ण दे खि खर्तोष्ण र केही उच्च भागहरुमा टु न्द्रा (षहउ जम्ने) प्रकारको हावापानी
पाइन्छ। गाउँपालिकाको वडा नं. ५ को उवा बेसीको केही भागहरुमा फरक भू िरातििे गदाा
(१३०० लमटर भन्दा कम उचाई) बेसी िेत्रहरु पाइने न्यानो प्रकारको र्ुक्ष्म जिवायु पलन
पाइन्छ। जिवायुको षहसाबिे यस िेत्रमा व्यावसाषयक रुपमा पतझड फिफूिहरु िास गरे र
ओिर, स्याउ, िुपाानी, नासपाती, आरु, आरुबिडा, षकषव, एभोकाडो, अं गरु िेती उपयुि दे खिन्छ
भने बेसी भागहरुमा (वडा नं. ३, ४ र ५ का केही िेत्रहरु) अलमिो जातका फिफूिहरु (कागती),
केरा आददको पलन सम्भावना रहेको छ। हावापानीको दृषष्टकोणिे यहाँ िाद्यान्न बािीहरु जस्तै
मकै, गहुँ, जौ, कोदो, उवा, फापर र षवलभन्न तरकारी बािीहरु काउिी, बन्दा, रायो, मुिा, िलनया,
अदुवा, िहसुन, िुसाानी, लसमी, भट्टमास, केराउ र आिु िेतीको िालग उपयुि दे खिन्छ। हावापानी
र चरनको िेत्रको षहसाबिे यस गाउँपालिकामा पर्ुपािनको पलन प्रर्स्त सम्भावना रहे को छ।
यस गाउँपालिकामा प्रर्स्त वन जं गि, बुट्यान र िका रहे कोिे पर्ुपािनमा भेडाबाख्राको प्रर्स्त
सम्भावना रहे को छ। पर्ुपािनको कुरा गदाा यहाँ गाई, भैं सी, भेडाबाख्रा, बं गरु पािन र सीलमत
सं ख्यामा िोडा/िच्चर पािन गरे का छन् (अनुसूची १३, १४)।
गाउँपालिका अन्तगातका वडाहरुमा पाइने जिवायुको षवश्लेिण गदाा प्रायः सबै गाउँपालिकाको िेत्रमा
खर्तोष्ण र सम-खर्तोष्ण प्रकारको जिवायु रहे को पाइएको छ भने वडा नं . ५ का केही भागमा
उपोष्ण प्रकारको (गमी) हावापानी रहे को पाइएको छ, जुन र अलमिो जातका फिफूिहरु र केरा
िेती िालग पलन उपयुि दे खिएको छ।
फिफूि िेतीको िालग हावापानीको कुरा गदाा िास गरे र समुन्द्र सतहबाट उि स्थानको उचाई
मापनिाई मापदडड बनाउने हो भने थवाङ्ग गाउँपालिकको िेरैजसो िेत्रमा स्याउ िेती गना सषकन्छ
तरपलन जमीनको मोहडा, औसत विाा आददका षहसाबिे सबै िेत्रमा स्याउ िेती गना उपयुि
दे खिं दैन। थवाङ्ग गाउँपालिकामा विाायाममा िेरै पानी पने भएकोिे यहाँ उत्पाददत स्याउको गुणस्तर
त्यलत राम्रो हुँदैन।स्याउ िेतीको अिावा हावापानीको दृषष्टकोणिे थवाङ्ग गाउँपालिकाको प्रायः
िेत्रहरु ओिर, नासपाती, िुपाानी, षकवी आदद िेतीको िालग उपयुि दे खिन्छ। स्याउ िेतीको
िालग मुख्य गरे र वडा नं. १ को चिावाङ्ग, फखन्तवाङ्ग, िगावाङ्ग, मागेिका, िेरवाङ्ग, वडा नं. २
को छे िोवाङ्ग, खिङ्गिुप, वोडा नं. ३ को जाय, थापिोररया, राना गाउँ, पजाा र लभलत्रवन िेत्र, वडा
नं. ४ को गुरासे, मािालगरी, तेििोिा, फल्वाङ्ग र जुतर, वडा नं. ५ को फिावाङ्ग, जोलगिारा
आदद उपयुि दे खिएका छन्।
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यस्तै प्रकारिे वडा नं. ५ को लसरक्यांग बेसी, गोथवाङ्ग, बडा नं ३ को लमरुि आदद िेत्रमा सीलमत
मात्रामा अलमिो जातका फिफूिहरु र केरा िेती उपयुि दे खिएको छ । आिु िेती र मकै
बािी िेती गाउँपालिकको प्रायः सबै िेत्रहरूमा गररन्छ । पर्ुपािनमा गाई, भैं सी, भेडा बाख्रा,
सुं गरु पािन सबै िेत्रमा गररएको छ ।

३.7 जमीनको लभरािोपना
थवाङ्ग गाउँपालिकको िेरैजसो भू-िराति लभरािो (३० लडिी भन्दा मालथ लभरिोपना) रहे कोिे
भू-सं रिणका दृषष्टकोणिे यस्ता िेत्रमा िाद्यान्न बािीहरुको िेती भन्दा फिफूि िेती, पर्ुपािन,
वृिारोपण र कृषि पयाटन आदद व्यवसाय सञ्चािन गना उपयुि दे खिन्छ। तुिनात्मक रुपमा वडा
नं. १, ४ र ३ का केही स्थानहरुमा समति जग्गा रहे को जुन िाद्यान्न बािी उत्पादनको िालग
उपयुि दे खिन्छ (अनुसूची १५)।

३.8 माटोको बनावट
नेपाि कृषि अनुसन्िान पररिद्को लडखजटि स्वायि म्याषपं ग र स्थिगत अविोकन अनुसार यस
ुं , वडा नं. ३ को
गाउँपालिकको माटोको बनावटको षहसाबिे वडा नं. १ को थाङ्गक्राषवन, गुदङ्ग
िरमपानीमा अत्यलिक माटो बािौटे रहे को (50-60%) र वडा नं. ३ को लमरुि, िोिा गाउँ,
जाय, लभलत्रवन, रानागाउँ, वडा नं. ४ को िोरावाङ्ग, तेििोिा, जुतर, वडा नं. ५ को कोताल्िारा,
बुरिांगको केही स्थानमा मध्यम खचम्ट्याइिो माटो (16-25%) रहे को पाइएको छ भने वडा नं.
५ को साजिकाामा अत्यलिक पागो माटो (50-60%) रहे को दे खिएको छ (अनुसूची १८)।

३.9 माटोमा षवद्यमान प्राङ्गाररक पदाथा
नेपाि कृषि अनुसन्िान पररिद् (नाका) िे तयार गरे को माटोको लडखजटि नक्सा अनुसार समिमा
थवाङ्ग गाउँपालिकको अलिकांर् माटोमा प्रर्स्त मात्रामा प्राङ्गाररक पदाथा रहे को पाइएको छ।
प्रलतवेदन अनुसार वडा नं. १ को भैं सीिका, वडा नं . २ को काडे, जीङ्गिुप, पातावाङ्ग, वडा नं. ३
को मान िोिा, थापािोररया, लभलत्रवन, टु टु लमरुि, वडा नं. ४ को गुरासे, मिालगरी, िोरावाङ्ग,
तेििोिा र जुतर, वडा नं. ५ कोताल्िारा स्थानहरुमा अत्यलिक पररमाणमा प्राङ्गाररक पदाथा (2.55%) रहेको पाइएको छ अन्य स्थानहरुमा प्राङ्गाररक तत्वको अवस्था सामान्य रहे को छ (अनुसूची
१८)।
स्थिगत अविोकन र कृिकहरुसँगको भएको छिफिमा कृिकहरुिे यहाँ अझैसम्म पलन
परम्परागत रुपमा िेती गने गरे का र िेतबारीमा कुनै पलन षकलसमको रासायलनक मि र षविादीको
प्रयोग नगररने जानकारी गरे का हुँदा अलिकांर् माटोमा प्रर्स्त मात्रामा प्राङ्गाररक पदाथा रहे को
अनुमान गना सषकन्छ। थवाङ्ग गाउँपालिकको लबलभन्न िेत्रहरुको माटोमा प्रर्स्त प्राङ्गाररक पदाथाको
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भेषटनुिे गाउँपालिकामा प्राङ्गाररक िेती िास गरे र आिु र तरकारी िेतीको प्रर्स्त सम्भावना
दे खिन्छ।

३.10 माटोमा षवद्यमान िाद्यतत्वहरु
माटोको लडखजटि नक्सा षवश्लेिण गदाा यहाँको माटोमा बोटलबरुवाको िालग चाषहने आवश्यक प्रमुि
िाद्यतत्व नाइट्रोजन सामान्य दे खिए तापलन वडा नं. ४ को फिवाङ्ग, लसम्थान, बुरवाङ्ग, लसकुन
डाँडा र वडा नं. ५ को कोताल्िाराका केही स्थानमा नाइट्रोजन तत्वको मात्रा अत्यलिक रहे को
(०.१-०.२%) पाइएको छ भने वडा नं. १ को कुनिाइिा, वडा नं. २ को मरन्ठाना, वडा नं.
३ को जाय, तागा, थापिोररया, वडा नं. ४ को जोगीमारा, बदमिाकार वडा ५ को माटीगाउँ,
आदद िेत्रमा तुिनात्मक रुपमा नाइट्रोजन तत्व कम रहे को (०.०३-०.०४%) रहे को रहे को
पाइएको छ।
यस्तै प्रकारिे यहाँको माटोमा बोटलबरुवाको िालग चाषहने आवश्यक िाद्यतत्व फस्फोरस छे िोवाङ्ग,
भैं सीिका, फुन्तीवाङ्ग, मिालगरी, जाय र जुतर आदद िेत्रमा सामान्य दे खिन्छ भने अन्य िेत्रमा
अत्यालिक दे खिएको छ ।
बोटलबरुवाको अको महत्वपूणा िाद्यतत्व पोटास यहाँको सबै िेत्रको माटोमा प्रर्स्त मात्रामा पाइएको
हुँदा थवाङ्ग गाउँपालिकामा गुणस्तरीय आिु िेती र बीउ उत्पादनको सम्भावना दे खिन्छ माटोमा
अन्य र्ुक्ष्म तत्वहरु बोरन र खजं क तत्वको मात्रा औसतमा रहे को रहे को पाइएको तर केही ठाउँमा
अत्यलिक मात्रामा खजं क तत्व पाइएको छ (अनुसूची २०)।

३.11 माटोको अखम्ियापना
थवाङ्ग गाउँपालिकको माटोको अखम्ियापना (पीएच ६.१ दे खि ६.५) स्केि रहे को पाइएको छ जुन
जुनसुकै बािीहरुको िेती गनाको िालग उपयुि रहे को तर वडा नं. ३ को लभत्री वन िेत्रको
माटोमा केही अखम्ियापना दे खिएको छ (अनुसूची १९)।

३.12 लसं चाई सुषविाहरु
गाउँपालिकको िेरैजसो भागहरुमा लसं चाईको सुषविा पुग्न नसकेको, केही स्थानहरुमा परम्परागत
कुिोहरु रहेको र िेरैजसो िेतीपाती आकासे पानीको भरमा गने गररएको छ। गाउँपालिका लभत्र
उवा िोिा, थवाङ्ग िोिा र लमरुि िोिा तीन वटा प्रमुि िोिाहरु भए पलन यी िोिाहरु मानव
बस्तीहरु भन्दा तल्िो सतहबाट बगेको हुँदा परम्परागत लसं चाई भन्दा आिुलनक लसं चाई जस्तै
लिफ्टबाट, थोपा लसं चाई आदद प्रषवलि गरे र लसं चाई गना उपयुि दे खिन्छ। यसरी लसं चाईको व्यवस्था
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लमिाउन सकेमा षहउँदमा थप िेत्रफि षवस्तार भै उत्पादन र उत्पादकत्व पलन बृषद्ध गना सषकने
दे खिन्छ (अनुसूची १६)।

३.13 कृषि व्यवसाय
अलिकांर् मालनसको मुख्य पेर्ा कृषि रहे को यस गाउँपालिकामा कृषि व्यवसायको कुरा गदाा अझै
पलन षकसानहरुिे परम्परगत रुपमा िेती गदै आइरहे का छन्। यहाँ िास गरे र मकै, गहुँ, जौ,
तोरी, कोदो उवा, आिु आदद िाद्यान्न बािीहरु र षवलभन्न जातका तरकारीहरू जस्तै काउिी, बन्दा
फसी, लसमी, भट्टमास, िहसुन, ्याज, रायो, मुिा आदद तरकारी र फिफूिमा ओिर, स्याउ,
नासपाती, िुन्मारी, आिुविडा, षकवी र केही स्थानहरुमा अलमिो जातका फिफूिहरु आददको
िेती गररएको छ।थवाङ्ग गाउँपालिकामा उत्पाददत आिु र आिुको बीउ गुणस्तरको िालग खजल्िा
लभत्र र बाषहरी खजल्िाहरुमा पलन प्रख्यात छ।
यहाँ फिफूि तथा तरकारी र िाद्यान्न बािीहरुमा िाग्ने प्रमुि रोग र कीराहरुमा आिुको डढु वा,
गहुँको लसन्दुरे, मकैको पात सुक्ने रोग, स्याउको पेपरी बाका, स्काब, िुम्र े कीरा, पतेरो आदद
कीराहरुको प्रकोप रहे को र यसको लनयन्त्रणको िालग षकसानहरुिे कुनै प्रकारको रासायलनक मि
र लबिादी प्रयोग गने नगरे को जानकारी भएको हुनािे यस गाउँपालिकामा प्राङ्गाररक िेतीको प्रर्स्त
सम्भावना रहे को दे खिन्छ।
कृषि पेर्ाको अिावा यहाँ जलडबुटी िेती जस्तै सतुवा, भोटे िहसुन, षटमुर, दाते ओिर, पािनबेद,
पदमचाि आददको पलन िेती गररं दै आएको पाईन्छ। भाङ्गो िेती यहाँको मालनसको प्रमुि नगदे
बािीको रुपमा रहको छ।
व्यावसाषयक िेतीको कुरा गदाा यहाँको अलिकांर् जमीन लभरािो, भौगोलिक षवकटता, लसं चाईको
समस्या रहेको हुँदा अलिकांर् िेती आकासे पानीको भरमा गरररहे का छन्। यसका बावजुद पलन
थवाङ्ग गाउँपालिकाका केही िेत्रहरुमा व्यवसाषयक रुपमा स्याउ, ओिर, बाख्रापािन, भैं सीपािन
आददमा व्यवसाय सुरु भएको छन् र कृषि षवकासको िालग यसिाई सुिद मान्नु पदाछ। हािका
ददनहरुमा पर्ुपािन िास गरे र सुं गरु र भेडा बाख्रा पािन व्यवसाय प्रमुि नगद आम्दानीको स्रोत
बन्दै गइरहेको छ। एकालतर परम्परागत िेती प्रणािी, उन्नत बीउ लबजन, नश्ल र प्राषवलिक सेवाको
कमीिे गदाा यहाँ बािी-वस्तुहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व कम छ भने अकोतफा यातायातको
असुषविा र उखचत भडडारणको अभावमा यहाँ उत्पाददत कृषि उपजिे उखचत मूल्य पाउन सषकरहे को
छै न।
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गाउँपालिकाको केही स्थानमा स्थानीय जातको मौरीपािन व्यवसाय पलन गरे को पाइएको छ। उच्च
पहाडमा उत्पाददत मौरीको महको औिलिजन्य महत्व हुने भएकोिे यसिाई षवस्तार गना सके
कृिकिे थप आम्दानी प्राप्त गना सक्ने दे खिन्छ।

३.14 पर्ुपन्छी पािन
थवाङ्ग गाउँपालिकामा पर्ुपािनको कुरा गदाा पर्ुपन्छीहरू दुि, मासु र उनको िालग मात्र नभई
िेतबारीमा चाषहने गोठको मि र बारी जोत्न गोरु चाषहने भएकोिे तुिनात्मक रुपमा भेडाबाख्रा र
गाई/गोरुको सं ख्या लनकै िेरै दे खिएको छ्। यस गाउँपालिकामा भेडाको सं ख्या पलन िेरै नै दे खिएको
छ। मगर जलतको पषहचानको रुपमा रहे को सुं गरु /बं गरु पािन राम्रो रहे को छ । यस गाउँपालिकामा
लबषक्र गररने मासुहरुमा सुं गरु , भैं सी र कुिुरा प्रमुि रहे को छ। िरायसी प्रयोजनमा िसी, बोका,
थुमा र कुिुरा रहेको छ।
थवाङ्ग गाउँपालिकाका अलिकांर् बािीहरुको प्रमुि िाद्यतत्वको स्रोतको रुपमा प्राङ्गाररक मि मात्र
प्रयोग गररने हुँदा गाउँपालिका लभत्र प्रर्स्त स्थानीय जातका गाई, भैं सी, भेडा, बाख्रा, सुं गरु /बं गरु ,
केही स्थानहरुमा ढु वानीको िालग िच्चर र िोडा र स्थानीय जातका कुिुरा आदद पािन गदै
आएका छन्। यी स्थानीय जातका पर्ुपन्छी षवर्ेितः मासु, दुि, उन, मि र जोत्नको िालग प्रयोग
गररं दै आएको छ। षयनीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व ज्यादै कम रहे को छ र षयनीहरुको नश्ल
सुिारको कायाक्रम सञ्चािन गना सके मिको अिावा दुि, मासु र उनको उत्पादन समेत बढने
ँ जोलडएको
हुँदा नश्ल सुिारको कायाक्रमिाई प्राथलमकता ददनुपने दे खिन्छ। जनजालतको सं स्कृलतसग
सुं गरु पािन व्यवसाय आम्दानीको षहसाबिे लनकै सफि व्यवसाय भएता पलन अव्यखस्थत रुपमा
पालिएकािे व्यवखस्थत रुपमा पािनको िालग िोर सुिारमा जोड ददनुपने दे खिन्छ।
हािका ददनहरुमा गाउँपालिकाका केही स्थानहरुमा व्यावसाषयक रुपमा कुिुरा, बाख्रा, भेडा, बं गरु
र भैं सी पािन र नश्ल सुिारको कायाक्रम सुरुवात भएको छ। गाउँपालिकको वडा नं. ३, ४, २
मा पर्ुपािनको अिावा राडी पािी बुन्ने काम गररं दै आएकोमा हािका ददनहरुमा उि काया बन्द
भएको र उि कामिाई लनरन्तरता ददन सके कृिकहरुिे थप आम्दानी प्राप्त गना सक्ने दे खिन्छ।
पर्ु आहारको कुरा गदाा िेरैजसो कृिकहरुिे स्थानीय गाउँिरमै उपिब्ि हुने दाना र सामुदाषयक
वन र लनजी जग्गामा िगाएको िासपातहरु पर्ु आहाराको रुपमा प्रयोग गने गरे को पाइको छ।
केही व्यावसाषयक कृिकहरुिे बाषहर खजल्िाबाट (दाङ्ग) पर्ु दाना िरीद गने गरे को पाइएको छ।
उखचत पर्ु आहारको अभावमा पर्ुपन्छीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व कम भएको हुँदा पर्ु आहार
व्यवस्थापनको िालग िेतबारीमा डािे िाँसहरुको अिावा िेतबारीमा जई, नेषपएर, बलसाम, क्िोभर,
मकै आददको िेती बढाउनु पने दे खिन्छ।
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यहाँ पालिएका पर्ुपन्छीहरुमा दे खिएको प्रमुि रोगहरुमा गाई, भैं सीमा िोरे त, भेडाबाख्रामा
पी.पी.आर, आन्तररक र बाह्य परजीवीहरु रहे को छन्। स्थानीयस्तरमा एिोभेट नभएकोिे
कृिकहरुिे पर्ुपन्छी लबरामी भएर विेनी ठु िो िलत व्यहोरे को अवस्था रहे को छ।
तालिका १०. थवाङ्ग गाउँपालिकको पर्ुपन्छी पािनको अवस्था
क्र.सं .

पर्ुपन्छी

दुि ददने दुि उत्पादन

सं ख्या

सं ख्या

मे.टन

मासु

अन्डा

उन

मे.टन

सं ख्या

केजी

१

गाई

७,०००

१५००

३०९

२

भैं सी

२,०००

७००

४०९.५

३

भेडा

४,०००

३०

४

बाख्रा

१०,०००

७०

५

सुं गरु /बं गरु

२,५००

८०

६

कुिुरा**

१७,६०८

५०

७

हाँस

८

अन्डा ददने कुिुरा

९

िोडा / िच्चर

१०

७५
२००

०

माछा

६,१६२

१८४८८४

५०
०

जम्मा

४९,३२०

प्रलत व्यखि औसत िपत

२७००

७१८.५

१८४८८४

२००

६५.२७ लि. २७.७० केजी १७ गोटा

२००

खजल्िाको औसत िपत

९१ लि.

३०५
२४.८१ केजी

१०

**िरीद गरे को ब्रोइिरको मासु समेत
दुि उत्पादनको षहसाबिे गाई र भैं सीको दुि उत्पादन िेरै नै कम रहे को छ। िेरैजसो उत्पाददत
दुि िरायसी प्रयोजनमा िचा गने र बचेको दुिबाट खिऊ बनाएर बेच्ने चिन रहे को छ। यस
गाउँपालिकामा पालिने पर्ुपन्छीहरु प्रायः स्थानीय नश्लका भएकािे उत्पादन अत्यन्तै न्युन रहे को
हुँदा तत्कािै कृलत्रम गभाािान वा नश्ल सुिारको कायाक्रम सञ्चािन गनुप
ा ने दे खिन्छ । थवाङ्ग
गाउँपालिकामा उत्पाददत दुि औसत प्रलत व्यखि िपत (६५.२७ लि) रहे को छ, जुन खजल्िास्तरमा
उत्पाददत दुिको औसत िपत (९१ लि.) भन्दा कम दे खिएको र मासु र अन्डा उत्पादन
खजल्िास्तरमा उत्पाददत मासु र अन्डा तुिना गदाा थवाङ्गमा उत्पादन केही बढी भएको दे खिएको
छ।
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यस गाउँपालिकामा उत्पाददत बं गरु र भैं सीको मासु लछमेकी खजल्िा दाङ्ग र बुटवि बजारमा लबक्री
समेत हुने गरे को छ।

३.15 व्यापाररक केन्द्र
थवाङ्ग गाउँपालिकाको प्रमुि व्यापाररक केन्द्रहरुमा दाङ्गको िोराही, सदरमुकाम लिवाङ्ग र सुलिचौर
् यसको अिावा पूवी रूकुम, बागिुङ्गको बुलतावाङ्ग र बुटवि बजारसम्म पलन कारोबार हुने
हुन।
गरे को छ। आन्तररक बजारको कुरा गदाा थवाङ्ग नै मुख्य व्यापाररक केन्द्र रहे को छ। उि
बजारमा स्थानीयहरुिे आफुिे उत्पादन गरे को कृषि उपजहरु िरीद लबषक्र गनुक
ा ो साथै आफुिाई
आवश्यक पने अन्य सामानहरु िरीद गने गदाछन्।
यस गाउँबाट लनकासी हुने मुख्य कृषि उपजहरुमा आिु, स्याउ, लसमी, भट्टमास, खिऊ, भेडा बाख्रा,
भैं सी र बं गरु को मासु र षवलभन्न प्रकारका जलडबुटीहरु रहे का छन्। कारोबार र आम्दानीको षहसाबिे
भाङ्गोको कारोबार ठु िो पररमाणमा हुने गरे को छ, यो नै यहाँको कृिकहरुको नगदको स्रोत र िाद्य
पोिण सुरिाको स्रोत बनेको छ।

३.16 सं किन केन्द्र/हाट बजार
गाउँपालिका लभत्र हािसम्म व्यवखस्थत रुपमा कुनै सं किन केन्द्र नभएको र कृिकहरुिे आफ्नो
उत्पादन िास गरे र तरकारीहरू आफै लबषक्र गने गरे को पाईन्छ। आिु, स्याउ लसमी, भाङ्गो आदद
वस्तुहरु थोक लबषक्र गने प्रचिन रहेको पाईन्छ। स्थानीय बजारमा लबषक्र गररने तरकारीमा काउिी,
बन्दागोभी, मुिा, रायो, िसुन ्याज आदद रहे को र टमाटर सबै बाषहर खजल्िाबाट आपूलता हुने
गरे को पाइयो।
थवाङ्ग गाउँपालिका लभत्र अव्यवखस्थत fresh house प्रर्स्त रहे का छन् तथाषप व्यवखस्थत रुपमा चाषहं
एक मात्र जिजिा फ्रेर् हाउस रहको छ। उि फ्रेर् हाउस स्थापना गना भेषटरीनरी अस्पताि
तथा पर्ु सेवा षवज्ञ केन्द्र रोल्पा र गाउँपालिकािे सहयोग गरे को र उि फ्रेस हाउसिे हप्तामा
कररब २० िाि जलतको बं गरु र भैंसीको मासु दाङ्ग र बुटविमा लबषक्र गने गरे कोबाट थवाङ्गमा
मासुजन्य उद्योगको सम्भावना दे खिएको छ। छिफिको क्रममा थवाङ्गमा एउटा पलन आिुलनक
बिर्ािा नभएको, यातायातको कदठनाइिे गदाा विाायाममा मासु ढु वानी गना अ्यारो परे को र
थवाङ्ग बजारमा मात्रै दै लनक ५०-१०० केजी बं गरु र ५०-१०० केजी बोइिर कुिुरा लबषक्र हुने
गरे को र बं गरु को मासुको औसत मूल्य रु. २५०/केजी र कुिुराको रु.३५०/केजी रहे को
जानकारी प्राप्त भएको छ।
गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा एउटा व्यावसाषयक रुपमा थवाङ्ग कृिक भैं सी पािन फमा स्थापना
भएको र उि फमामा ३३ वटा भै सी रहे को र दै लनक २० लिटर दुि उत्पादन हुने गरे को साथै
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उि फमाििे दुि सं किन केन्द्र पलन सञ्चािन गरे को तर पर्ु आहाराको कमीिे दै लनक दुि
सं किन अत्यन्त कम पररमाणमा हुने जानकारी प्राप्त भयो।
यस गाउँपालिकामा प्रर्स्त नदीनािा र िोिाहरु भएको हुँदा व्यावसाषयक रुपमा ट्राउट माछा
पािनको उखत्तकै सम्भावना रहेको छ। ट्राउट माछापािनिाई कृषि पयाटनसं ग जोड्न सके थप
आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने दे खिन्छ।

३.17 उन्नत प्रषवलिको प्रयोग
कृषिको आिुलनकीकरण र व्यवसाषयकीकरण लबना कृषि उत्पादन वृषद्ध प्रायः असम्भव हुने र
उत्पादन बृषद्धको िालग उन्नत प्रषवलि, कृषि अनुसन्िान र प्रसारिे महत्वपूणा भूलमका िेिेको हुन्छ।
उन्नत प्रषवलिको कुरा गदाा औजार उपकरणको प्रयोग मात्र नभई उन्न बीउ लबजन, नश्लहरु,
िेती/पर्ुपािन गने तररका, प्राषवलिक सेवा, भडडारणहरु, मूल्य र्ृंििा अन्तगातका बजारीकरण,
प्रर्ोिन आदद समेत पदाछ। थवाङ्ग गाउँपालिकामा कृषि व्यवसायको कुरा गदाा अझैसम्म पलन
परम्परागत रुपमा िेती गररं दै आएको पाइन्छ। यद्यषप हािका ददनहरुमा केही कृषि र पर्ुपन्छी
िास गरे र बाख्रा, भैं सी, बं गरु र भेडा पािन व्यावसाषयक रुपमा र्ुरु भएबाट कृषिमा उन्नत प्रषवलिको
र्ुरुवात हुन थािेको दे खिन्छ। कृषि कमाको िालग चाषहने औजारहरू, उपकरणहरु/ट्याक्टर,
लमनीषटिर, बणार्ंकर र उन्नत िाद्यान्न र तरकारीको बीउ लबजनहरु, बेमौसमी तरकारीको िालग
तरकारीहरुको लबऊ लबजनहरु, ्िाखस्टक टनेि, पर्ुहरुको िालग आिुलनक गोठ र िोरहरु, उन्नत
जातको बाख्रा र भैं सीका नश्लहरु, स्याउ (गािा, फुजी, रे ड डेलिलसयस, गोल्डेन), ओिर (Chandler),
षपकनट, षकवी (हवााड) आददका उन्नत जातका फिफूिहरु, फ्रेर् हाउस, डेरी उद्योगहरू आदद
प्रषवलिहरु कृिकहरुिे सीलमत रुपमा प्रयोग गदै आएका छन्। िाद्यान्न बािीहरुमा िास गरे र मकै,
जौ र गहुँको उन्नत जातको बीउको प्रयोग नगन्य मात्रामा रहे को हुँदा िाद्यान्न बािीहरुको लबजबृषद्ध
कायाक्रम सञ्चािन गनुप
ा ने दे खिन्छ।
प्रषवलि अनुसन्िानतफा हािसम्म पलन नेपाि कृषि अनुसन्िान पररिद् (नाका) को कायाक्रम नभएकोिे
कृषि अनुसन्िान िास गरे र आिु िेती, स्याउ, ओिर, ट्राउन माछा पािन आददको िालग बाह्य
अनुसन्िान केन्द्र स्थापना गना जोड ददनुपने दे खिन्छ ।

३.18 जिवायु पररवतानको असर
जिवायु पररवतानको असरको षहसाबिे रोल्पा खजल्िा सम्बेदनर्ीि खजल्िामा पने र त्यसमा पलन
थवाङ्ग गाउँपालिका षवर्ेि रहेको छ। थवाङ्ग गाउँपालिकाको वडा नं. ४ र ५ वाढी पषहरोको उच्च
जोखिममा रहेको छ। विैषपच्छे बाढीिे पषहरोिे िेरै जनिनको िलत हुने गरे को छ भने अन्य
वडाहरु सुख्िा िडेरी, रोग र कीराहरु, षहमपात र अलसना आददिे पलन िनजन, पर्ुपन्छी र
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बािीनािी उत्पादनमा नोक्सानी पुर्याइरहे को छ। गाउँपालिकको वडा नं. ५ खस्थत दं िा, ठु िोगाउँ,
पुस्वांग, बेसी, सुबांग आदद िेत्रमा पषहरोको ठु िो जोखिम रहे को छ। जिवायु पररवतानिे पारे को
असरको बारे मा स्थानीय कृिकहरुसँग छिफि गदाा थवाङ्गमा बािीहरु रो्ने लसजन फरक परे को,
ु े गाउँपालिकािे आगामी
िडेरी बढी भएको, रोग कीराको प्रकोप बढे को जानकारी प्राप्त हुनि
ददनहरूमा जोखिम कम गना थवाङ्गमा जिवायु अनुकुिनको कायाक्रमहरू सञ्चािन गनुप
ा ने दे खिन्छ।

३.19 षवत्तीय सं स्थाहरु
गाउँपालिकामा सं स्थागत रुपमा रहेका षवत्तीय सं स्थाहरूमा ग्िोबि आइ.एम.ई. बैंक र केही बचत
सहकारी सं स्थाहरु रहेको छन्। बचत सहकारी सं स्थाहरुमा उवा बचत कृषि सहकारी सं स्था,
थवाङ्ग-४, उवा, समृद्ध लमरुि बचत तथा ऋण सहकारी सं स्था लिलमटे ड, थवाङ्ग-३, लमरुि र
थाबं गी ऋण तथा बचत सहकारी सं स्था, थवाङ्ग-१ रहे का छन्। यी षवत्तीय सं स्थाहरुबाट कृषि
िेत्रमा सीलमत िगानी गरे को जानकारी प्राप्त भएको छ। ग्िोबि आइ.एम.ई. बैं किे यो आ.व.
२०७८/०७९ मा षवलभन्न ४ वटा कृषि व्यवसाय सञ्चािन गना रु. ५० िाि िगानी गरे को
जानकारी प्राप्त भएको छ। सहकारी सं स्थाहरूिे अन्य प्रयोजनको िालग सदस्यहरूिाई ऋण प्रवाह
गरे को तर कृषि व्यवसाय सञ्चािन भनेर कृषिमा िगानी नगरे को जानकारी प्राप्त भएको छ ।
कृिकहरुिे आफुिाई आवश्यक पने रकम गाउँ िरमै ऋण र सरसापट गरर समािान गने गरे को
जानकारी प्राप्त भएको छ। कृषि व्यवसायमा लबमा र्ुरूवात नभएको तर पर्ुपन्छीहरुमा सगरमाथा
इन्स्योरे न्स कम्पनी लि. माफात पर्ु लबमाको सुरुवात भएको जानकारी प्राप्त भएको छ।

३.20 लनजी सेवा प्रदायक सं स्थाहरु
कृषि िेत्रको आिुलनकीकरण र व्यवसाषयकीकरण गरर उत्पादन वृषद्ध गना उत्पादन सामिीहरु र
प्राषवलिक सेवाको उपिब्िता सुलनखित हुनपु छा। हाम्रो दे र्मा सरकारी स्तरबाट प्रदान गररने प्रसार
सेवािे सीलमत कृिकहरुिाई मात्र सेवा पुर्याउन सकेको छ र अझै पलन बहुसंख्यक कृिकहरु
प्राषवलिक सेवाबाट बखञ्चत रहेका छन् । हामीकहाँ मुख्य गरे र कृषि प्रसार सेवा प्रदायकहरुमा
सरकारी, लनजी सेवा प्रदायक जस्तै बीउ लबजन लबक्रेताहरू र एिोभेट्स, स्थानीय स्रोत व्यखिहरु,
प्राषवलिक खर्िािय र कृिक समूहहरु र सहकारी सं स्थाहरु रहे का छन्। गाउँपालिकामा लनजी
सेवा प्रदायकको कुरा गदाा हािसम्म कुनै एिोभेटस् अथवा बीउ लबज पसिहरु नरहे को पाइएको
छ। गाउँपालिकामा रहे को एक मात्र प्राषवलिक खर्िािय वीर बिभद्र मा.षव. रहेतापलन उि
खर्िाियबाट कुनै प्रकारको प्राषवलिक सेवा प्रवाह गराउने नगरे को जानकारी प्राप्त भएको छ।
कृिकहरुिे आफुिाई आवश्यक पने सेवाहरु र चाषहने कृषि सामािीहरु, दाना, बीउ लबजन आदद
सबै दाङ्ग, सदरमुकाम लिवाङ्ग, सुलिचौर र बुटविबाट ल्याउने गरे को जानकारी प्राप्त भएको छ।
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सं स्थागत सेवा प्रदायकहरुको कुरा गदाा गाउँपालिका लभत्र षवलभन्न बािी वस्तुहरुको समूहहरु २५,
सहकारी सं स्थाहरु ४ र रखजष्टडा लनजी कृषि फमाहरु ४३ रहे को पाइएको छ (अनुसूची ५ र ६)।
तर यी सं स्थाहरुबाट प्रत्यि रुपमा कृषि प्रसारको कायाक्रम सञ्चािन नगरे को पाइएको छ। स्थानीय
तहमा रहेका यी कृषि समूहहरु, सहकारीहरू र लनजी उद्यमीहरु कृषि सामािीहरु आपूलता, प्राषवलिक
सेवा र बजारीकरण आदद सेवा प्रवाह प्रषक्रयासँग जोलडएका छै नन्। गाउँपालिकािे यी सं स्थाहरुसँग
सहकायामा कृषि प्रसारको कायाक्रम सञ्चािन गना सके िागत पलन कम हुने र कायाक्रममा अपनत्व
बोि हुने हुँदा कायाक्रम बढी प्रभावकारी हुने दे खिन्छ।

३.२१ कृषिजन्य उद्योगहरु
थवाङ्ग गाउँपालिकामा सं गदठत रुपमा दताा भएको कृषिजन्य उद्योगहरु िेरै कम पाइएको छ। तर
असं गदठत रुपमा जलडबुटी, फ्रेर् हाउसहरु, डेरी उद्योग, राडीपािी उद्योग, अल्िोमा आिाररत कपडा
उद्योगहरु केही सीलमत मात्रामा सञ्चािन भएका छन्। िरे ि ु उद्योग कायाािय रोल्पा र
गाउँपालिकको कायााियमा दताा भएका उद्योगहरुको षववरण अनुसार थवाङ्ग गाउँपालिकामा
तपलसिका उद्योगहरु दताा भएका छन्। तर यी उद्योगको वतामान अवस्था बारे मा जानकारी प्राप्त
हुन ् सकेन।
१. रोल्पािी गंगा जमुना अल्िो प्रर्ोिन उद्योग, थवाङ्ग ५
२. जिजिा सामुदाषयक अल्िो प्रर्ोिन तथा कपडा उद्योग, लमरुि ३
३. नेपािी हाते कागज उद्योग, लमरुि ३
४. पृष्ठभूलम कृषि तथा वन जलडबुटी नसारी फमा, थवाङ्ग ३
५. खर्ति ताजा फिफूि तथा जलडबुटी कृषि फमा, थवाङ्ग ४
६. लसरपन फिफूि तथा जलडबुटी फमा, थवाङ्ग ४

३.२२ सं स्थागत सं रचना
कुनैपलन योजनाको सफि कायाान्वयनको िालग सम्बखन्ित लनकायको सुदृढ सं स्थागत सं रचना, मानव
सं र्ािन र बजेटको आवश्यकता पदाछ। षयनीहरुको प्रभावकारी कायाान्वयनबाट मात्र सं स्थाको
उद्देश्य हालसि गना सषकन्छ। गाउँपालिकको सं स्थागत सं रचनाको कुरा गदाा नेपािको सं षविान
२०७२ िे सं िीय िोकताखन्त्रक गणतन्त्रको ममा अनुसार नेपािको राज्य सं रचनािाई सं ि, प्रदे र्
र स्थानीय गरर तीन तहको हुने व्यवस्था गरर लतनै तहिे सं षविान र कानुन बमोखजम राज्य र्खिको
प्रयोग गने व्यवस्था गरे को छ। नेपािमा सं िीयता कायाान्वन गने सन्दभामा नेपाि सरकारको लमलत
२०७३/११/२२ को लनणायानुसार सं ि, प्रदे र् र स्थानीय तह गरर तीन तहमा पुनसंरचना गररएको
छ। स्थानीय तह अन्तगात ७४४ वटा गाउँपालिका र नगरपालिका कायम भएको छ। जसमध्ये
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महानगरपालिका ४, उप नगरपालिका १३, नगरपालिका २४६ र गाउँपालिका ४८१ रहे का छन्।
नगरपालिका र गाउँपालिका अन्तगात रहने वडाको सं ख्या ६६८० रहे को छ।
सं षविानको िारा २८५ को उपिारा (१) मा नेपाि सरकारिे दे र्को प्रर्ासन सञ्चािन गना सं िीय
लनजामती सेवा र आवश्यकता अनुसार अन्य सं िीय सरकारी सेवाको गठन गना सक्ने र त्यस्ता
सेवाहरुको गठन, सञ्चािन र सेवाका सताहरु सं िीया ऐन बमोखजम हुने व्यवस्था गरे को छ। सोषह
िाराको उपिारा (३) मा प्रदे र् मखन्त्रपररिद्, गाउँकायापालिका र नगर कायापालिकािे आफ्नो
प्रर्ासन सञ्चािन गना आवश्यकता अनुसार कानुन बमोखजम षवलभन्न सरकारी सेवाहरुको गठन र
सञ्चािान गना सक्नेछन् भन्ने प्राबिान रहे को छ।
सं िीयता कायाान्वयनको गने सन्दभामा नेपाि सरकारको २०७३ फागुनको लनणाय अनुसार केखन्द्रकृत
र्ासन व्यवस्था अन्तगात षवगतमा खजल्िा कृषि षवकास कायाािय र पर्ु सेवा कायााियहरुबाट
सञ्चािन भएका कृषि प्रसारको कायाक्रमहरु स्थानीय तहिाई खजम्मेवारी ददइएको छ। सो लनणाय
कायाान्वयन गनाको िालग सं िीय मालमिा तथा स्थानीय षवकास मन्त्राियिे २०७५ सािमा कृषि
तथा पर्ु िेत्रको स्थानीयतहका िालग आवश्यक पने दरबन्दी र प्राषवलिक जनर्खिको आवश्यकता
सम्बन्िमा सं गठन तथा व्यवस्थापन सभे िण गरी सोहीअनुसार दरबन्दीको व्यवस्था गरे को लथयो।
जस अनुसार प्रत्येक स्थानीय तहमा ७/८ औ ं तहका अलिकृतको नेतत्ृ वमा कृषि िेत्रमा ४ प्राषवलिक
कमाचारी र पर्ु सेवा िेत्रमा ५ दे खि ९ जना प्राषवलिक कमाचारी रहने व्यवस्था छ।
तालिका ११. थवाङ्ग गाउँपालिकाको कायाािय, कृषि र्ािा, कमाचारी षववरण
स्वीकृत पद

क्र.सं.

दरबन्दी
सं ख्या

पदपूलता

कायारत

कृषि तफा
१

अलिकृत स्तर (७/८ औ ं)

१

ररि

२

सहायक पाचौं

२

ररि

३

सहायक चौथो

१

१

जम्मा

४

१

करार-४, ओ.भी.ओ.टी-२

पर्ु सेवा तफा
६

अलिकृतस्तर (७/८औ ं) (िाईपोडेडे)

१

ररि

७

सहायक पाचौ (भेट)

१

ररि

८

सहायक पाचौ (िाईपोडेडे)

१

ररि

९

सहायक चौथो (िाईपोडेडे)

२

१ ररि
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करार-४, ओ.भी.ओ.टी-२

स्वीकृत पद

क्र.सं.

दरबन्दी
सं ख्या

पदपूलता

कायारत

१०

जम्मा

५

११

जम्मा दरबन्दी

९

१२

एक गाउँ एक प्राषवलिक

४

४ जना

१३

गाउँपालिका करार

८

८ जना

१

कृषि प्रसार सेवाको अनुपात
प्राषवलिक / सेवािाही षकसानको

१=१२२३.१० (११.०%)

प्राषवलिक / कृिक िरिुरी (२२०२)

१= २४४.४ (११%)
स्रोत: थवाङ्ग गाउँपालिकको कायाािय

तालिका ११ मा गाउँपालिकामा कृषि र पर्ु सेवा गरर २ अलिकृत सषहत ९ जनाको दरबन्दी
भएको मध्ये १ जना प्राषवलिक सहायक (ना.प्रा.स.) मात्र पूलता भएको छ भने बाँकी दरबन्दी मध्ये
गाउँपालिकािे ४ जना ना.प्रा.स र ८ जना एक गाउँ एक प्राषवलिक (OVOT) स्थानीय स्रोत
व्यखिको रुपमा वडा कायााियमा काम गरररहे का छन्।
त्यस्तै गाउँपालिकािे प्रवाह गने कृषि प्रसार सेवाको अनुपात हेने हो भने १ जना प्राषवलिकिे कररब
१२२३.१० (११%) प्रलतर्त जनतािाई सेवा पुर्याई रहे को दे खिन्छ भने िरिुरी अनुपात हेने हो
भने १ प्राषवलिकिे २४४ िर पररवारिाई सेवा र प्रदान गरे को दे खिन्छ। तसथा, गाउँपालिकािे
प्रभाकारी सेवा प्रदान गना षवद्यमान दरबन्दी पररपुलताका साथै दरबन्दी थप गना आवश्यक दे खिन्छ।
स्थानीय तह अन्तगातका ईकाइहरूमा प्रस्ताषवत षवर्ेिज्ञ/कमाचारीको उपिब्िता च ुनौतीपूणा दे खिएको
छ । एकालतर अलिकांर् पदहरू ररि छन् भने अकोलतर वररष्ठ कमाचारी/षवज्ञहरू िामीण समुदायमा
गई काम गना समेत अलनच्छु क समेत दे खिएका छन्। जनर्खिको लतव्र अभाविाई पूलता गना
अलिकांर् स्थानीय तहिे अस्थायी कमाचारी लनयुि गने व्यवस्था गरी थोरै तिब तथा सुषविामा
कलनष्ठ प्राषवलिक कमाचारीहरु लनयुि गरे का छन्। एक गाउँ एक प्राषवलिक (OVOT) र स्थानीय
स्रोत व्यखि (LRPs) को प्राविान आंखर्क रूपमा स्वीकार गररएको छ, तथाषप यी प्राषवलिकहरुिे
प्रवाह गने सेवा र िमताको लनकै कमजोर दे खिएकोिे षयनीहरुको िमता षवकासमा तत्काि ध्यान
ददनुपने दे खिन्छ। यी प्राषवलिकहरु र स्थानीय स्रोत व्यखिहरूको िमता षवकास गना सं ि, प्रदे र्
सरकार र मातहतको कृषि व्यवसाय प्रवद्धान तथा तालिम केन्द्र र खजल्िामा रहे का कृषि र पर्ु
षवज्ञ कायााियहरूको भूलमका महत्वपूणा रहने दे खिन्छ।
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३.२३ गाउँपालिकाको कृषि कायाक्रम र बजेट
सं िीय सरकार अन्तगात कृषि तथा पर्ुपन्छी षवकास मन्त्राियबाट लबगत तीन विामा कृषि षवकास
गना सर्ता र षवत्तीय समानीकरण माफात रोल्पा खजल्िाका स्थानीय लनकायहरुिे कृषि कायाक्रमको
िालग प्राप्त गरे को बजेट रकम ति प्रस्तुत गररएको छ।
तालिका १२. पर्ुपन्छी षवकास मन्त्रािय अन्तगात
रोल्पा खजल्िाका स्थानीय लनकायहरुमा प्राप्त बजेट सारांर् (हजारमा)
स्थानीय तह

०७६/०७७

०७७/०७८

०७८/०७९

जम्मा

रोल्पा नगरपालिका

-

७८००

१०५००

18300

लत्रबेणी गाउँपालिका

१६४५

८६००

६९००

17145

रुखन्तगढ़ी गाउँपालिका

१६४५

५३००

६६००

13545

माढी गाउँपालिका

१६४५

५५००

५९००

13045

थवाङ्ग गाउँपालिका

१६४५

८७००

५२००

15545

सुन्छारी गाउँपालिका

१६४५

७४००

४७००

13745

गंगादे व गाउँपालिका

१६४५

७२००

४३००

13145

सुलनि स्मृलत गाउँपालिका

१६४५

६३००

४५००

12445

िुन्िी गाउँपालिका

१६४५

४८००

४४००

10845

पररवतान गाउँपालिका

२२४५

८२००

४३००

14745

१५४०५

६९८००

५७३००

स्रोत: सं ि,प्रदे र् तथा स्थानीय तहहरुमा सञ्चािन गररने वषिाक षवकास
कायाक्रम, कृषि तथा पर्ु पन्छी षवकास मन्त्रािय, लसं हदरबार

थवाङ्ग गाउँपालिकािे कृषि षवकास कायाक्रम सञ्चािनको िालग सं िीय सरकारबाट षवगत तीन विामा
रु. १,५५,४५०००.० (एक करोड पचपन्न िाि पैंतालिस हजार) प्राप्त गरको दे खिएको छ जुन
तुिनात्मक रुपमा अरु गाउँपालिका भन्दा बढी नै दे खिन्छ।
त्यस्तै प्रकारिे षवगत ३ विामा सं ि, प्रदे र् र गाउँपालिकािे कृषि षवकास कायाक्रममा छु ट्याइएको
बजेट यस प्रकार रहे को छ।
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तालिका १३. थवाङ्ग गाउँपालिकाको कृषि कायाक्रममा
सं ि, प्रदे र्को अनुदान र गाउँपालिकािे लबलनयोजन गरे को बजेट रकम
आ.व.

प्राप्त अनुदान रकम रू. हजारमा
सं ि

प्रदे र्

गाउँपालिका बजेट
(रकम रू. हजारमा)

२०७६/०७७

१,६६४

४,३४०.०

३,७७५.०0

२०७७/०७८

८,७००

५,८५०.0

२,१८०.४५

२०७८/०७९

५,२००

५४३.८

४,३६५.२०

१५,५६४

१०,७३३.८

१०,३२०.०0

जम्मा

मालथ प्रस्तुत तथ्याङ्क षवश्लेिण गदाा बजेट लबलनयोजनको षहसाबमा कृषि षवकास कायाक्रम लतनै तहको
सरकारको प्राथलमकतामा नपरे को दे खिन्छ।
थवाङ्ग गाउँपालिकािाई सं िीय सरकार र प्रदे र् सरकारबाट सर्ता, षवत्तीय समानीकरण वा समपुरक
अनुदान अन्तगात कृषि र पर्ुपन्छी प्रसार कायाक्रमको िालग प्राप्त बजेटको र गाउँपालिकािे आफ्नै
स्रोतबाट कृषि प्रसार कायाक्रममा लबलनयोजन गरे को बजेटको तुिना गने हो भने गाउँपालिकािे
कृषि प्रसार कायाक्रमा अत्यन्त न्यून बजेट लबलनयोजन गरे को दे खिन्छ।।
थवाङ्ग गाउँपालिकािे आ.ब २०७८/०७९ मा कुि बजेट रु. ३५,६२०७५१.९४ मध्ये कृषि र
पर्ु सेवा अन्तगातका षवलभन्न कायाक्रमहरुमा रु ८७,१५,०००.० अथाात ् (२.४%) मात्र लबलनयोजन
भएको दे खिन्छ जुन कृषि िेत्रको षवकासको िालग अत्यन्त कम रकम दे खिन्छ (तालिका १३)।
आ.व. २०७८/०८९ मा स्वीकृत मुख्य मुख्य कायाक्रहरुमा फिफूिका लबरुवा षवतरण, पर्ु नश्ल
सुिार कायाक्रम, भेटेररनरी तालिम र औिलि तथा सामिी िरीद, फिफूि नसारी स्थापना, उन्नत
बीउ षवतरण, प्रिानमन्त्री कृषि आिुलनकीकरण पररयोजना अन्तगात आिु र बं गरु को पकेट कायाक्रम,
षकसान सूचीकरण आदद रहेको छ ।
प्रिानमन्त्री कृषि आिुलनकीकरण पररयोजना, आिु जोन रोल्पािे पररयोजना अन्तगात थवाङ्ग
गाउँपालिकाको सबै वडाहरूमा आिु उत्पादन कायाक्रम सञ्चािन गरे को छ । उि पररयोजनािे
उन्नत आिुको बीउ, कृषि औजार, उपकरणहरू षवतरण, साना लसं चाई, आिुको चक्िाबन्दी िेती,
प्राषवलिक सेवा र तालिम आदद कायाक्रम सञ्चािन गरे को छ । पररयोजनािे आिु िेती षवस्तारको
िालग षवर्ेि गरे र मरनथाना, झ्यामनेटा, जया, गोवाङ्ग, ददसारी, दुलिडाँडा, मािालगरी र उवाको
ठु िोगाउँमा कायाक्रमहरू सञ्चािन गरररहे को छ ।
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३.२४ गाउँपालिकको कृषि सम्बन्िी पूवाािारहरु
स्थानीय तह एकालतर प्राषवलिक जनर्खिको अभाविे िलसत छ भने अकोतफा गाउँपालिकामा कृषि
र पर्ु सेवा सम्बन्िी प्राषवलिक सेवाको िालग चाषहने न्युनतम सामािीहरु, औजारहरू र उपकरणहरु
र बोटलबरुवाको पर्ुपन्छीको िालग रोग अन्वेिण ल्याबहरुको पलन चरम अभाव रहेको छ।
गाउँपालिकाको कृषि, पर्ु र्ािामा प्राषवलिक सेवाको िालग आवश्यक न्युनतम औजार उपकरणहरु
पलन नभएको पाइएको छ। गाउँपालिकािे कृषि योजनाको िालग चाषहने आिारभूत तथ्याङ्कहरू समेत
सं किन नगरे को अवस्था रहेको छ।

३.२५ कृषि अनुदान सम्बन्िमा
िगानीको षहसाबिे कृषि िेत्र अत्यन्त जोखिम िेत्रको रुपमा रहे को र कृषि उत्पादन मानव
जीवनसँग जोलडएकोिे िाद्य पोिण सुरिाको िालग पलन राज्यिे कृषि पेर्ािाई सं रिण ददनुपने
अपररहाया छ। त्यसमा पलन षवश्वव्यापीकरण र आलथाक उदारीकरणिे गदाा हाम्रा कृिकिे उत्पादन
गरे का कृषि उपजहरुिे आन्तररक र बाह्य बजारमा प्रलतस्पिाा गनुप
ा ने हुँदा कृिकको प्रलतस्पिाात्मक
िमता बढाउन तफा पलन ध्यान ददन जरुरी हुन्छ। एकालतर षवकट भौगोलिक पररवेर्, पूवाािार
षवकास र उन्नत प्रषवलिको अभावमा कृिकद्वारा उत्पाददत वस्तुहरुको उत्पादन िागत बढी रहे को
छ भने अकोतफा उत्पाददत वस्तुहरुको उखचत बजार व्यवस्थापनको अभावमा लबचौलियाहरुिे
अनुखचत िाभ लिई षकसान र उपभोिा दुवै मारमा परे को अवस्था छ। यसै पृष्ठभूलममा कृषि
उत्पादन वृदि गना एवं कृिकको प्रलतस्पिाात्मक िमता बढाउन गाउँपालिकािे षवगत केही विा दे खि
सं िीय सरकार अन्तरगतको प्रिानमन्त्री कृषि आिुलनकीकरण पररयोजना र प्रदे र् सरकार र
गाउँपालिकािे पलन षवलभन्न कायाक्रमहरु अनुदान ददं दै आइरहे को छ। हाि गाउँपालिकािे उन्नत
बीउ लबजन, फिफूिको लबरुवाहरु, कृषि औजार उपकरणहरु, गोठ सुिार, पर्ु बिर्ािा, उन्नत
नश्ल, बमौसमी तरकारी िेती, साना लसचाई, व्यावसाषयक बं गरु पािन आददमा अनुदान उपिब्ि
गराउँदै आएको छ। कृषि मन्त्रािय मातहतका र सं िीय सं रचना अन्तगातका सं ि, प्रदे र् र स्थानीय
तहका कायााियहरुबाट एकै प्रकारको वस्तु, व्यवसाय र सेवाहरुमा पलन प्रदान गररने अनुदानको
षहस्सा (प्रलतर्त) फरक रहेको, यी लनकायहरु बीचको समन्वय र अलभिेिको अभावमा एकै
व्यखि/समूह/सहकारीिे दोहोरो तेहोरो अनुदान लिएको दे खिएको छ भने अकोलतर उपयुि
सं यन्त्रको अभाव, षफतिो अनुगमन, समन्वयका कारण सरकारबाट उपिब्ि गराइएको अनुदान
िखित वगामा पुग्न नसकेको जन गुनासो रहे को छ। तसथा, कृषि अनुदानिाई प्रभावकारी बनाउन
कृिकहरुको सूचीकरण, वगीकरण र अलभिेिीकरण गरर गाउँपालिकािे प्रदान गने सेवा, सुषविाका
िालग छु ट्टै ऐन र अनुदान सम्बन्िमा स्पष्ट कायाषवलि बनाई कायाक्रम सञ्चािन गनुप
ा ने दे खिन्छ।
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ि. थवाङ्ग गाउँपालिकामा कृषि र पर्ुपन्छी षवकासको षवकासका सबि पि, दुबि
ा
पि, अवसर तथा जोखिम (SWOT) षवश्लेिण
१. सबि पि (Strengths)
१.

षवलभन्न षकलसमका बािीहरु, फिफूि, पर्ुपन्छीपािन र जलडबुटी िेतीको िालग
उपयुि हावापानी रहेको।

२.

कृषिका सम्भाव्य पकेट िेत्रहरुमा सडक सं जाि जोलडं दै गरे को (दाङ्ग-थवाङ्ग,
थवाङ्ग-मध्य पहाडी िोकमागा, लिवाङ्ग-थवाङ्ग, र सुलिचौर-थवाङ्ग)।

३.

स्याउ, तथा ओिरको व्यावसाषयक उत्पादन र्ुरु भएको ।

४.

बेमौसमी तरकारी तथा विे आिु िेतीको सम्भावना रहे को ।

५.

व्यावसाषयक रुपमा बाख्रा, भेडा, भैं सी तथा बं गरु पािनको र्ुरुवात भएको।

६.

उत्पाददत कृषि उपजहरुको बजार सम्भावना राम्रो भएको।

७.

आिु, लसमी र मासु लनयाातयोग्य पररमाणमा उत्पादन हुने गरे को।

८.

थवाङ्गको आिु र लसमीिाई प्राङ्गाररक (अगाालनक) तररकािे उत्पादन/प्रमाखणकरण
गरी षवदे र् लनयाात गना सषकने सम्भावना भएको।

९.

जलडबुटी िेतीको सभावना भएको।

१०. व्यावसाषयक पर्ुपािन िास गरे र भेडा, बाख्रा र सुं गरु पािनको सम्भावना रहे को।
११. जलडबुटीजन्य र कृषिमा आिाररत िरे ि ु उद्योगहरुको सम्भावना रहे को।
१२. पर्ुजन्य उत्पादन िास गरे र मासु (बं गरु भैं सी) को उत्पादन राम्रो रहे को ।
२. दुबि
ा पि (Weakness)
१.

परम्परागत िेती प्रणािीमा आिाररत कृषि प्रणािी।

२.

युवा जनर्खिको कृषि पेर्ा प्रलतको न्युन आकिाण ।

३.

पयााप्त लसं चाईको सुषविा उपिव्ि नभएको।

४.

प्राषवलिक सेवाको कमी।

५.

ु
उन्नत प्रषवलि बारे मा ज्ञान नहुन।

६.

यातायात, भडडारण र सं किन केन्द्रको कमी।

७.

स्वच्छ र स्वस्थ मासु उत्पादनको िालग पर्ु बिर्ािा तथा आिुलनक मासु पसिको
सुषविा नभएको।

८.

लबकट भूगोि र छररएको उत्पादन पकेट िेत्रहरु।

९.

ु
पूणा िममा आिाररत कृषि गलतषवलिका कारण उत्पादन िागत बढी हुन।

१०. व्यवसाषयकीकरणको िालग षवत्तीय सं स्थाहरुको िगानी कमी।
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११. कृषि र पर्ुपन्छी सम्बन्िी रोग, कीराहरुको पषहचान, लनदान तथा व्यवस्थापनका
ु
िागी सुषविा उपिव्ि नहुन।
१२. युवा जनर्खिको षवदे र् पिायन।
३. अवसरहरु (Opportunities)
१.

उत्पाददत वस्तुहरु जस्तै स्याउ, आिु, लसमी, बं गरु को मासु र जलडबुटीको बजार
उच्च माग रहेको।

२.

र्हीद मागा, मध्य पहाडी िोकमागा र सुलिचौरसं ग जोड्ने सडकको स्तर उन्नलतको
काम हुँदै गरे कािे लनकट भषवष्यमा ठु िा बजार केन्द्रहरुसं ग सञ्जाि षवकास हुने।

३.

खजल्िालभत्र र बाषहर यहाँ उत्पाददत कृषि उपजहरु (आिु, आिु बीउ, मकै बीउ,
भेडा बाख्रा) को बढ्दो माग।

४.

व्यावसाषयक िेती षवस्तारको िालग उपयुि जग्गा जमीन र हावापानी रहे को।

५.

षवलभन्न प्रकारका तरकारी र पतझड फिफूिहरु, भेडा बाख्रा पािन, माछा पािन
आददको व्यावसाषयक उत्पादनको राम्रो सम्भावना भएको।

६.

कृषि पयाटनको राम्रो सम्भावना रहे को।

४. च ुनौतीहरु (Threats)
१.

आिारभूत पूवाािार षवकासमा िेरै िगानी िगाउनु पने।

२.

कृषि उपजहरु विाायाममा उत्पादन हुने भएकोिे सडक यातायातको असुषविािे गदाा
उत्पाददत वस्तुहरुिे बजार नपाउने जोखिम रहे को।

३.

जिवायु पररवतानको प्रभाव (बाढी, पषहरो, िडेरी आदद) पना सक्ने ।

४.

बाषहर खजल्िाहरुबाट आयालतत कृषि उपजहरुसं ग प्रलतस्पिाा गनुप
ा ने।

५.

युवा र्खिको बढदो षवदे र् पिायनिे गदाा कृषि िलमकको अभाव र िम िागत
बढ्न सक्ने।

६.

षवत्तीय सं स्थाहरुिे कृषि िेत्रमा कम िगानी गदाा व्यवसाय सञ्चािनमा कदठनाई हुने।

७.

कृषि िेत्रको आिुलनकीकरणको कुरा गदाा यसिे प्रषवलि षवकासको िालग अनुसन्िान,
षवस्तारको िालग प्रचार प्रसार र कृिकहरूिे प्रषवलि िहण गना िगानी र जोखिम
कम गना लबमा आदद सेवाहरूको िालग प्रर्स्त िगानी आवश्यक पने भएकोिे
गाउँपालिकािे सो अनुरूप सं स्थागत सं रचना स्थापना गना सहखजकरण गनुप
ा ने।
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तालिका १४. थवाङ्ग गाउँपालिकामा कृषि िेत्रको षवियगत सम्भावना, अवसर र च ुनौलतहरु षवश्लेिण
क्र.सं.
१

२

षवियगत सम्भावना
मासुजन्य उद्योग

राड़ीपािी / पखश्मना उद्योग

च ुनौलतहरु

अवसर
भेडा, बाख्रा, भैं सी, बं गरु प्रर्स्त उत्पादन

यातायातको असुषविा, आिुलनक बिर्ािको नभएको,

भएको र हाि बुटवि र दाङ्गसम्म

उपयुि ढु वानीको सािन नभएको, डीप फ्रीखजं गको

लनयाात भएको

व्यवस्था नभएको

भेडा बाख्रापािन प्रर्स्त भएको

उन काट्ने र कात्ने प्रषवलि नभएको, राडीपािी बुन्ने
लसपको कमी, आिुलनक तान नभएकोिे उन त्यसै िेर
गैरहेको

३

४

र्ुद्ध नश्लको व्याड महँगो, यातायातको असुषविािे ढु वानी

पर्ुपन्छीको उन्नत जातको नश्ल

व्यवसाषयक रुपमा बाख्रा, भैं सी र बं गरु

सुिार कायाक्रम (स्रोत केन्द्र)

पािन र्ुरु भएको, उन्नत जातको बोका, गना गाह्रो, पूवाािार र दि जनर्खिको कमीिे कृलत्रम

डेरीजन्य उद्योग

राँगा र बं गरु को माग िरै रहे को

गभाािान सेवा पुग्न नसकेको

गाउँ बस्तीमा गाई र भैं सीको दुि

सं किन केन्द्रको अभाव, स्थानीय जातका गाईहरुको दुि

प्रर्स्त उत्पादन

उत्पादन कम, दुग्िजन्य व्यवसायको कमी, यातायातको
कदठनाई, छररएको उत्पादन िेत्र

५

प्राङ्गाररक िेती (आिु र

हािसम्म माटो र लबरुवामा कुनै

विाायाममा उत्पादन हुने हुँदा लबषक्र गना कदठनाई, अन्य

तरकारीहरू)

प्रकारको रासायलनक मि र षविादी

खजल्िामा माग िेरै रहे को, ब्राखन्डङ्ग/प्रमाखणकरणको

प्रयोग नभएको, माटोमा प्रर्स्त प्राङ्गाररक अभाविे उखचत मूल्य पाउन नसकेको
पदाथा भएको
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क्र.सं.
६

षवियगत सम्भावना

च ुनौलतहरु

अवसर

फिफूि नसारी (पतझड लबरुवा)

स्याउ, ओिर, िुपाानीको व्यावसाषयक

स्थानीय स्तरमा नसारी नहुँदा बाषहरबाट महं गोमा लबरुवा

र स्याउ/ओिर िेती षवस्तार

िेतीको प्रर्स्त सम्भावना । स्याउ,

िरीद गना परे को

ओिर लबरुवाको प्रर्स्त माग रहे को
७
८

मुख्य िाद्यान्न बािी रहे को र उन्नत

बीउ उत्पादनको िालग मूि बीउको उपिब्िता, प्रषवलि,

जातको मकै बीउको माग िेरै रहे को

प्राषवलिक ज्ञान, प्रमाखणकरण र भडडारको समस्या

व्यावसाषयक स्याउ, ओिर,

उपयुि हावापानी, प्रर्स्त बाँझो जमीन,

पयााप्त लबरुवाको कमी, उन्नत प्रषवलिको कमी, उत्पाददत

नास्पाती र िुपाानी आददको िेती

कृिकिे परम्परा दे खि िेती गदै आएको

वस्तुको बजारको समस्या, गुणस्तरको उत्पादन नहुन ु

मकै बीउ उत्पादन

अनुभव
९

व्यावसाषयक भैं सी, भेडाबाख्रा र

दुि, मासु र उनको माग प्रर्स्त रहे को,

उन्नत जातको नश्ल उपिब्ि नहुन,ु लनजीस्तर र सरकारी

बं गरु पािन

केही स्थानमा व्यावसाषयक रुपमा भैं सी,

स्तरबाट भेटेररनरी सेवा प्रभावकारीरुपमा उपिब्ि नहुन,ु

बाख्रा र बं गरु को व्यवसाय र्ुरु भएको,

ढु वानीको समस्या, बजारको अभाव, पर्ु आहार र दानाको
अभाव

१०
११

जलडबुटी/नन षटम्बर फरे स्ट िेती

सतुवा, षटमुर, बेत, बाँस, सल्िा

सम्बद्धान (नसारी)

आददको प्रर्स्त िेती, बजारमा माग िेरै

कृषि पयाटन

मनोरम भूगोि, मगर जालतको षवखर्ष्ट

कृषि पयाटनको िालग आवश्यक पूवाािारहरू (होम स्टे ) र

परम्परा, किा, सं स्कृत, परम्परागत

रै थाने बािीहरू उत्पादन र सं रिण गनुप
ा ने, प्राङ्गाररक

िेती, होमे स्टे , सुरुवात भएको।

उत्पादनिाई जोडददनु पने।
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अलनयखन्त्रत सं किनिे गदाा िोप हुने अवस्था

तालिका १५. थवाङ्ग गाउँपालिकामा कृषि िेत्रको मुख्य मुख्य समस्याहरुको षवश्लेिण
क्र.सं.
१

मुख्य समस्या

तत्कालिन असर

३

समािानको उपाय

चेतनाको कमी, मूि

उन्नत बीउ षवतरण,

जातका बीउ लबजनको

बीउ र प्राषवलिक सेवा

लबजबृषद्ध कायाक्रम सञ्चािन कायाक्रम सञ्चािन

उत्पादकत्वमा कमी

स्थानीयस्तरमै बीउको उत्पादन

अपुग

उन्नत नश्लको

दुि, मासु र ऊनको

प्राषवलिक ज्ञानको

कृलतम गभाािान, उन्नत

स्रोत केन्द्रहरू स्थापना गरी

पर्ुपन्छी अभाव

उत्पादन कम

कमी, उन्नत नश्लको

नश्ल षवतरण, स्रोत केन्द्र

साटासाट कायाक्रम सञ्चािन

स्रोत केन्द्रको अभाव

स्थापना, तालिम

गनुप
ा ने

पर्ुपन्छीमा सं क्रामक

पर्ुपन्छी मने,

िोपको व्यवस्था

सं क्रलमत पर्ुपन्छीको रोग

िोपको लनर्ुल्क कायाक्रम,

रोग फैिने (िोरे त

उत्पादन िट्ने

नभएकोिे पर्ु रोग

लनयन्त्रण गना िोप

अन्वेिण प्रयोगर्ािा

अलभयान र रोगहरु

कृषि र पर्ुपन्छीजन्य रोग

नभएको

सम्बन्िी सवेिण र

आदद)

प्रयोगर्ािा सेवा सुदृढ
हुनपु ने
४

लिनुपने रणनीलत

िाद्यान्न बािीका उन्नत उत्पादन र
कमी

२

कारण

लनयन्त्रणको िालग एकीकृत
प्रयोगर्ािा स्थापना, आन्तररक
र बाह्य क्वारे खन्टन प्रभावकारी
बनाउनु पने

िामीण स्तरमा

दुि, मासु, अडडाको

कृिकिाई पर्ु आहार

पर्ुपन्छी दाना, िाँस

उत्पादन िटे को,

सम्बन्िी ज्ञान नभएको, पदाथाबाट दाना बनाउने,

षपसानी लमि, िाँस/भूसा

र चरनको राम्रो

िागत बढे को

स्थानीय स्तरमा लनजी

लभरािो र बाँझो जग्गामा

काट्ने चाफ कटर, िाँसको

एिोभेटस् सेवा नहुन ु

िाँस िेती, पर्ु आहार

स्रोत केन्द स्थापनामा सहयोग

व्यवस्थापन

गनुप
ा ने

व्यवस्था नभएको
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स्थानीय स्तरमा उपिब्ि

स्थानीय स्तरमा दाना बनाउन

क्र.सं.
५

मुख्य समस्या

तत्कालिन असर

कारण

समािानको उपाय

लिनुपने रणनीलत

सुषविा सम्पन्न पर्ु

अस्वस्थकर माछा र

पर्ु बिर्ािाको

स्वच्छ मासुको प्रयोगमा

पर्ु बिर्ािाको व्यवस्था,

बिर्ािा/फ्रेर् हाउस

मासुको लबषक्र

अभाव, जनचेतनाको

जनचेतना जागरण गने,

मासु ऐन, २०५५ को

नभएको

षवतरण

कमी

आिुलनक पर्ु बिर्ािा र

प्रभावकारी कायाान्वयन

फ्रेस हाउस स्थापना गना
सहयोग
६

तरकारी, फिफूि

कृषि उपजको लबषक्र

सं किन केन्द्र/हाट

सं किन केन्द स्थापना,

बजार सञ्चािन लनदे खर्का,

पर्ुपन्छी र दुग्िजन्य

समस्या, लबचौलिया

बजारको अभाव

कृिकहरूिाई

कायाषवलि बनाई िागु गने,

पदाथा सं किन केन्द्र/

को लबगलबगी,

समूह/सहकारी माफात

पूवाािार लनमााणमा सहयोग

हाटबजारको सुषविा

षकसानहरूिे उखचत

उत्पादिन र बजाररकरण

नभएको

मूल्य पाउन नसकेको

गना, ढु वानी, भडडारण

खचस्यान केन्द्र स्थापना,

आददमा सहयोग
७

८

उन्नत जातका

पयााप्त बोट लबरुवाको कृिकिे महँगो मूल्यमा स्थानीय स्तरमा नसारी

फिफूिक लबरुवाको

उपिब्ि नभएको,

कमी (स्याउ, ओिर,

उत्पादनका आिारमा दुग्ि
कृिकिाई प्रोत्साहन
उन्नत जातका फिफूिका

स्थापन हुनपु ने, नसारी

लबरुवाको स्रोत केन्द्र स्थापना

महँगो, उन्नत जातका

स्थापनाको िालग तालिम र

गना सहयोग गनुप
ा ने, आवश्यक

िुपाानी, षकषव,

अन्य प्रषवलि बारे मा

अन्य सुषविा हुनपु ने

तालिमको व्यवस्था गनुप
ा ने

कागती)

जानकारी नभएको

परम्परागत िेती

उत्पादन कम,

उन्नत जातको बीउ र

उन्नत जातको बीउ र नश्ल

आिुलनक िेती प्रषवलि

िागत बढी, युवा

नश्ल प्रयोग नहुन,ु कृषि

प्रयोग, कृषि औजार

अविम्बनका िागी कृषि प्रसार

बाषहरबाट षकन्नु परे को
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क्र.सं.

मुख्य समस्या

तत्कालिन असर

कारण

समािानको उपाय

लिनुपने रणनीलत

र्खिको षवदे र्

औजार उपकरणको

उपकरणको प्रयोग,

तथा जनचेतना अलभवृषद्ध गने,

पिायत

प्रयोग कमी, प्राषवलिक

प्राषवलिक सेवाको षवस्तार

युवाहरूिाई कृषि पेर्ामा

ज्ञानको कमी

आकिाण गना कायाक्रम
सञ्चािन गने

९

वाढी, पषहरो, िडेरी,

मानवीय र पर्ुपन्छी

लभरािो भूगोि र

वृिारोपण, गखल्ि कुिेसा

जमीन सं रिण तथा प्राकृलतक

रोग कीरा आददको

िलत, उत्पादनमा

कमजोर भू-बनावट,

सं रिण,जिवायु अनुकुिन

लनकासहरुको सं रिण गदै

प्रकोप

ह्रास

अव्यवखस्थत बस्ती र

बािीहरु र िेती पद्दलत

जिवायुमैत्री कृषि प्रषवलि

िेती प्रणािी
१०

प्रबद्धान

कृषि र भेटेररनरी

प्राषवलिक सेवामा

चाषहएको बेिामा

स्थानीयस्तरमा िालमण

लनजीस्तरमा / समूह सहकारी

सम्बन्िी लनजी सेवा

कमी, कृिकहरूिे

षकसानिे मि, बीउ,

कृषि कायाकताा र स्रोत

माफात एकीकृत सेवा केन्द्र

प्रदायकहरुको कमी

सानो समस्याको

पर्ुपन्छीको दाना र

व्यखि तयार गनुक
ा ा साथै

स्थापना गना सहजीकरण गने

िालग पलन अन्यत्र

औििी आदद नपाउनािे एिोभेट वा सामूषहक सेवा

िाउनु पने,

उत्पादन कमी,

षकसानिाई

उत्पादन िागत बढी

केन्द्र राख्न पहि गनुप
ा ने

आवश्यक परे को
बेिामा सेवा नपाउने
११

गाउँपालिकामा दरबन्दी कृषि िेत्रको

सं िीय सरकारको

तत्कािको िालग करारमा

प्रदे र् सरकारिे प्रदे र्

अनुसारको कृषि र पर्ु व्यवसाषयकीकरण

दरबन्दीका

भएपलन अलिकृतस्तर र

िोकसेवा आयोग गठन

( 46 )

क्र.सं.

मुख्य समस्या

तत्कालिन असर

कारण

समािानको उपाय

लिनुपने रणनीलत

सेवाका कमाचारीहरु

गना प्राषवलिक

कमाचारीहरु

प्रा.स. र ना.प्रा.स. तहमा

सम्बखन्ित ऐन कानुन लछटो

पूलता नभएको

सेवाको कमी,

गाउँपालिकामा काम

कमाचारी भनाा गराउनु पने,

पाररत गनुप
ा ने, स्थानीय तहमा

षकसानहरू प्राषवलिक

गना नचाहने, कृषि

कृषि प्रसार कायाक्रममा

काम गने प्राषवलिक

सेवाबाट बखञ्चत

प्रसारको िालग

समूह, सहकारीिाई

कमाचारीको िालग षवर्ेि

भएको

आवश्यक पूवाािार

समावेर् गराउनु पने

व्यवस्था गनुप
ा ने, कमाचारीको

नभएको

दरबन्दी थ्नु पने, षवद्यमान
सं रचना अनुसार कृषि प्रसार
सेवाको कायािेत्र असीलमत
भएकोिे प्रभावकारी सेवाको
िालग पुनराविोकन हुनपु ने।

१२

कृषि प्रसार सेवाको

गुणस्तरीय सेवा

बोट लबरुवाहरू, माटो,

औजार उपकरण सषहतको

प्रदे र् सरकारिे पूवाािार

िालग ल्याबहरु र

प्रवाहमा समस्या

र पर्ुपन्छीमा िाग्ने

अत्यािुलनक ल्याब लनमााण,

(पर्ुपन्छी रोग अन्वेिण ल्याब,

औजार उपकरणहरु र

षवलभन्न रोगकीराहरुको

प्राषवलिकहरूिाई औजार

माटो परीिण प्रयोगर्ािा)

िखजखस्टक

समस्याहरु समािान र

उपकरण सम्बन्िी तालिम

लनमााणमा सहयोग गनुप
ा ने

सुषविाहरुको कमी

उत्पाददत वस्तुहरुको
गुणस्तर कायम गना
असुषविा हुने।
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क्र.सं.
१३

मुख्य समस्या

तत्कालिन असर

कारण

समािानको उपाय

लिनुपने रणनीलत

प्राषवलिक कमाचारीको

दरबन्दी अनुसारको

कृिकहरुको

िमता अलभबृषद्धको िाग

कमाचारी र व्यावसाषयक

िमता

तह र योग्यताका

आवश्यकता र समस्या

तालिम, भ्रमण, उच्च

कृिकहरुको िमता

कमाचारीको अभाविे

सम्बोिन हुन नसकेको

खर्िा आददको व्यवस्था

अलभबृषद्धको कायामा प्रदे र्

सेवा प्रवाहमा

सरकारिे सहजीकरण गररददनु

ु ो साथै
कदठनाइ हुनक

पने।

प्राषवलिक ज्ञानको
पलन कमी
१४

गाउँपालिकािे षवत्तीय

कृषि व्यवसायको िालग कृषि व्यवसाय गना

िगानीको अभावमा

षवत्तीय सं स्थाहरु,

आवश्यक ऋणको

कृषि व्यवसाय सञ्चािन सं थाहरु माफात ऋण

आवश्यक ऋण र

अभाव

हुन नसकेको

प्रवाह हुनपु ने

सहजीकरण गनुप
ा ने।

उत्पादन र

परम्परागत कुिोहरू,

आिुलनक लसं चाई प्रषवलि

लसं चाईको सुषविा उपिब्ि

उत्पादकत्वमा कमी

नददहरू मानव बस्ती र लिफ्ट लसं चाई, थोपा

गराउँदा व्यावसाषयक

िेतबारी भन्दा तिबाट लसं चाई, विााको पानी

पकेट/िेत्रिाई प्राथलमकता

सहकारी वा षवत्तीय

सं स्थाहरु स्थापना गना

लबमाको कमी
15

लसं चाईको समस्या

सं किन, कुिोहरू ममात

बग्ने
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ददने ।

ग. थवाङ्ग गाउँपालिकामा वडागत कृषि िेत्रको सम्भाव्यता प्रिेपण :
स्थानीय भूगोि, हावापानी, माटोको प्रकार, जमीनको अवस्था, बजारको माग आददको आिारमा थवाङ्ग
गाउँपालिकामा वडागत कृषि िेत्रको सम्भाव्यता ति उल्िेि गररएको छ। यो तालिका कृिक
हरुसँगको छिफि र स्थिगत अनुगमनको आिारमा तयार गररएकोिे व्यावसाषयक िेतीको िालग
थप षवस्तृत अध्ययन आवश्यकता पदाछ । परम्परागत िेतीको कुरा गदाा थवाङ्ग गाउँपालिकामा िान
बाहेक सबै प्रकारका िाद्यान्न बािीहरू, दिहन, तेिहन, तरकारी, पतझड फिफूि, पर्ुपन्छी पािनमा
गाई भैं सी, भेडा बाख्रा, बं गरु , कुिुरा आदद व्यवसाय गररं दै आएको छ ।
तालिका १६. थवाङ्ग गाउँपालिकामा वाडागत कृषि िेत्रको सम्भाव्यता
क्र.सं.
१

वडाहरु
१ थवाङ्ग

टोि/स्थानीय बखस्त
थवाङ्ग

सम्भाव्य बािीहरु/वस्तुहरु
भट्टमास, तोरी, मकै, आिु, तरकारी, ओिर,
षकवी, जौ/गहुँ, बं गरु , कुिुरा, भैं सी, गाई
मकै, आिु जौ, भट्टमास, बाख्रा गाई, भैं सी, बं गरु ,

गोवाङ्ग

कुिुरा, लसमी, तोरी, तरकारीहरू, ओिर,
षपकानट, िुपाानी

दांग्जा

बाख्रा, मकै, आिु, जौ/गहुँ, ओिर, सुं गरु पािन

रररूप

भैं सी, भेडाबाख्रा, आिु, मकै, गहुँ, जौ

राँलछवाङ्ग

गाई भैं सी स्याउ, ओिर, िुपाानी, मकै आिु जौ

झाषकवाङ्ग

बाख्रा, गाई, भैं सी, कुिुरा, बं गरु , तरकारी, जौ,
षकवी, ओिर

माझा िका

मकै आिु जौ, भैसीपािन, बाख्रा

फुखन्टवाङ्ग

स्याउ, ओिर, गाई, बाख्रा आिु, मकै, गाईभैं सी

चािावाङ्ग

स्याउ, ओिर, िुपाानी, नासपाती, बाख्रा, भैं सी,
मकै, आिु

ुं , मायािका र
गुदग

भेडाच्यांिा पािन, जौ िेती, आिु, स्याउ,

भेडी िका

ओिर, िुपाानी, नासपाती र िाद्यान्न बािीहरु

गोल्केवाङ्ग

स्याउ, ओिर, िुपाानी, नासपाती, िाद्यान्न बािी,
आिु
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क्र.सं.
२

वडाहरु
२ थवाङ्ग

टोि/स्थानीय बखस्त
झ्याम नेटा
टोड्के डाडा
कोइजाबं ग
मरन्ठाना

सम्भाव्य बािीहरु/वस्तुहरु
ओिर, मकै, आिु, जौ, बाख्रा, सुं गरु पािन,
षकवी
ओिर, नासपाती, िुपाानी, षकवी, बाख्रा, िाद्यान्न
बािी, आिु
ओिर, नासपाती, िुपाानी, षकवी, बाख्रा, गाई
भैं सी, मकै, आिु
मकै, आिु, जौ, तोरी, भट्टमास, ओिर, नासपाती
िुपाानी, षकवी, बाख्रा, भैं सी गाई, बं गरु

खजङ्गिपु

स्याउ, ओिर, बाख्रा, मकै, आिु

फुिी

स्याउ, ओिर, नासपाती िुपाानी, षकवी, बाख्रा

लतिी वाङ्ग

भेडाबाख्रा, आिु, िाद्यान्न बािीहरु, तोरी, भट्टमास
भेडाबाख्रा, आिु, िाद्यान्न बािीहरु, तोरी,

छोिे वाङ्ग

भट्टमास, मकै आिु जौ, तोरी, भट्टमास, ओिर
नासपाती िुपाानी, षकवी, बाख्रा, भैं सी गाई, बं गरु

तल्िो काडे
३ लमरुि

जाय
राना गाउँ
पजाा

गाई, भैं सी, स्याउ, ओिर, मकै, आिु
स्याउ, ओिर, िुपाानी, नासपाती, षकवी, मकै,
आिु लसमी, केराउ, गाई भैं सी, बाख्रा
स्याउ, ओिर, िुपाानी, नासपाती, मकै, आिु,
जौ, लसमी, तरकारी, गाई, भैं सी, बाख्रा
मकै, आिु, जौ, स्याउ, ओिर, षकवी, िुपाानी,
िाद्यान्न बािीहरु
मकै, आिु, जौ/गहुँ, मसुरो, भट्टमास, बं गरु

टु टु

बाख्रा, तरकारी लबउ, मकै लबउ उत्पादन, गाई
भैं सी, तरकारी, कागती

लबसौना
काफि डाडा

स्याउ, ओिर, िुपाानी, नासपाती, मकै, गहुँ/जौ,
आिु
मकै, जौ, गाई भैं सी, आिु
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क्र.सं.

वडाहरु

टोि/स्थानीय बखस्त
थापािोररया

जौ/गहुँ, केराउ
गाई, भैं सी मकै, लसमी, आिु, ओिर, षकवी

लसरवाङ्ग

स्याउ, ओिर, मकै, आिु, जौ/गहुँ

लभलत्र वन, िरमपानी,
नामुन्जा, रानी बास
उवा

स्याउ ओिर, षकवी, िुपाानी, मकै, आिु,

तागा
तल्िो र मालथल्िो

४, मालथल्िो

सम्भाव्य बािीहरु/वस्तुहरु

तेििोिा
मािालगरी

भेडाबाख्रा, बाख्रा पािन, प्राङ्गाररक आिु, मकै,
जलडबुटीिेती, िाद्यान्न बािीहरु
स्याउ, ओिर, भेडा पािन, आिु, गहुँ, जौ, मकै,
गाई भैं सी,
स्याउ, ओिर, िुपाानी, नासपाती, बाख्रा,
भेडाबाख्रा, आिु र िाद्यान्न बािीहरु

गुरासे

भेडा बाख्रा, स्याउ, ओिर, आिु, मकै, भाङ्गो

ु
मैदम

भेडा बाख्रा, मकै, आिु, गहुँ/जौ

थपुा

गाई, भैं सी, मकै, आिु, लसमी, गहुँ/जौ

सेरवाङ्ग

गाई, भैसी, बं गरु , िाद्यान्न बािीहरु, ओिर

अरुिाका

गाई भैं सी, मकै, आिु, जौ

िोरावाङ्ग

मकै, आिु, जौ, बं गरु , िुपाानी, षकवी, नासपाती
ओिर, आरु आरुबिडा गाई, भैं सी, बं गरु

भेडी िका गोठ

भेडा/बाख्रा पािन, मकै, आिु

पुसवाङ्ग

बाख्रा, िाद्यान्न बािीहरु, ओिर, मकै, गहुँ/जौ

जुतर

भेडा बाख्रा, गाई, भैं सी, स्याउ, ओिर, मकै, जौ

िारबं ग

भेडा च्यांिा, गहुँ/जौ

५, तल्िो उवा ठु िो गाउँ (िुसवाङ्ग)
दं ग्जा
िीक्यांग
पसारी

बं गरु , गाई, भैं सी, भेडा बाख्रा, मकै, आिु, जौ
भेडा, बाख्रा, आिु, मकै
ओिर, बाख्रा, िाद्यान्न बािीहरु, पर्ुपािन
(भैसी), कोदो
मकै, आिु, जौ, बाख्रा पािन
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क्र.सं.

वडाहरु

टोि/स्थानीय बखस्त
ु
मैदम

सम्भाव्य बािीहरु/वस्तुहरु
बाख्रा, भैं सी, गाई अलमिोजात फिफूि
भैं सी, गाई सुन्तिा, केरा, नासपाती, एभोकाड़ो,

सुरवाङ्ग बेसी

आरु, बाख्रा, कागती, षकवी, मकै, तोरी, कोदो,
आिु

गल्वादी, बुरिांग

स्याउ, ओिर, नासपाती, िाद्यान्न बािीहरु, आिु

कामी िोिा

मकै आिु जौ, पर्ुपािन, ओिर, आिु

भेडािका

भेडा च्यांिा, िाद्यान्न बािीहरु, ओिर, आिु

साज िका

भेडा, िाद्यान्न बािीहरु

फिावाङ्ग

स्याउ, ओिर, मकै, आिु, जौ
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िडड ि

थवाङ्ग गाउँपालिकाको कृषि षवकास योजना

यस िडडमा थवाङ्ग गाउँपालिकको स्थिगत भ्रमण, प्राप्त तथ्याङ्कहरूको अध्ययन एवं षवश्लेिणको
आिारमा थवाङ्ग गाउँपालिकाको भावी योजनाको सोच, लमसन, उद्देश्य, लिनुपने नीलत र कायाक्रमहरु,
आवश्यक िगानी र िगानीका स्रोतहरु, रणनीलत योजनाको कायाान्वयन, अपेखित प्रलतफि र
कायाक्रमको ददगोपको बारे मा प्रस्तुत गररएको छ ।

४.1 थवाङ्ग गाउँपालिकाको सोच (VISION)
कृ लर्, पर्िटन र रोजगारी
थवाङ्गबासीहरुको खुलिर्ाली
४.2 ध्येय (Mission)
भौगोलिक पररवेर्िे उपिब्ि गराएको अवसरिाई सदुपयोग गदै षकसानहरुको आवश्यकता, बजारको
माग तथा षकसानको ज्ञान, लसप र अनुभवको आिारमा कृषि िेत्रको आिुलनकीकरण र व्यवसाषयकीकरण
गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृषद्ध गरी िाद्य पोिणमा सुिार, रोजगारी एवं आम्दानीको अवसर
सृजना गरी कृिकको जीवनस्तरमा सुिार ल्याउनु यस योजनाको ध्येय रहे को छ ।

४.3 उद्देश्यहरु (Objectives)


जीषवकोपाजानको प्रमुि स्रोत रहे को कृषि िेत्रको आिुलनकीकरण र व्यवसाषयकीकरण गरी
उत्पादन र उत्पादकत्व वृषद्ध माफात िाद्य पोिण सुरिा रोजगारी र आम्दानी वृषद्ध गरी
जीवनस्तरमा सुिार ल्याउने।



कृिकको आवश्यकता, भौगोलिक सम्भाव्यता, उपिब्ि प्रषवलि र पूवाािारहरु, आन्तररक र
बाह्य बजारको माग र वातावरणीय असरिाई समेत ध्यानमा रािेर कृषि तथा पर्ुपन्छीजन्य
वस्तुको व्यवसाषयकीकरण गरे र कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृषद्ध गरी आलथाक स्तरमा
सुिार ल्याउने ।



प्राकृलतक स्रोतहरु, वातावरण र जैषवक षवषविताको सं रिण एवं सम्बद्धान गनुक
ा ा साथै कृषि
पयाटनिाई जोड ददने।

समिमा यो योजनाको मुख्य गरे र लनम्न उद्देश्यहरु रहे का छन् ।
१. िाद्य पोिण सुरिा अलभवृषद्ध
२. कृषि िेत्रको आिुलनकीकरण र व्यवसाषयकीकरण
३. उत्पादन र उत्पादकत्व अलभवृषद्ध, वातावरण र जैषवक षवषविता सं रिण र बजार प्रबद्धान
४. सं स्थागत सं रचना सुदृषढकरण र सुर्ासन
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४.4 लनदे र्क लसद्दान्त (Guiding Principle)
कृषि िेत्रको ददगो षवकासको िालग उत्पादन र उत्पादकत्व वृषद्धिाई मात्र जोड नददई कायाक्रमको
ददगोपाना, सुर्ासन, समाबेखर्ता, स्थानीय स्तरमा िमता वृषद्ध र वातावरणीय पििाई समेत ध्यान
ददएर कायाक्रम सञ्चािन गने ।

४.5 रणनीलत (Strategy)
१.

कृषि तथा पर्ुपन्छीजन्य वस्तुहरुको व्यवसायिाई भौगोलिक सम्भावनाको आिारमा पकेट
र ब्िकको अविारणा अनुसार व्यवसाषयकीकरण गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृषद्ध
गरी िाद्य पोिण सुरिा कायम गने ।

२.

कृषि िेत्रको आिुलनकीकरण एवं उन्नत प्रषवलिको प्रयोग गरी उत्पादन िागत िटाउने र
प्रलतस्पिी िमता बढाउने ।

३.

प्रषवलिहरु, उन्नत बीउ लबजन, नश्लहरु, औजार उपकरणहरु सरि र सुिभ रुपमा गराउने।

४.

प्राङ्गाररक िेतीिाई प्रोत्साहन गना माटोको सुिारका साथै गोठ सुिारिाई जोड ददने ।

५.

कृषिजन्य जैषवक षवषविता सं रिण, सम्बद्धान र सदुपयोग गदै जिवायु अनुकुिन प्रषवलि
अविम्बन गने ।

६.

कायाक्रम सञ्चािनमा सरोकारवािाहरुिाई प्रत्यि सं िग्न गराई पारदर्ी र जवाफदे ही
बनाउने ।

७.

कृषि उपजहरुको बजारीकरण, भडडारणको व्यवस्था एवं मूल्य र्ृंििा अलभवृषद्धमा जोड
ददने ।

४.6 नीलत (Policy)
१.

कृषि र पर्ुपन्छीजन्य व्यवसायिाई व्यवसाषयकीकरण गना पकेट र ब्िकको अविारणा
अनुसार एकीकृत रुपमा कायाक्रम सञ्चािन गने ।

२.

उत्पादन िागत िटाई कृषि उपजहरुिाई प्रलतस्पिी बनाउन उत्पादन सामािीहरु मि,
उन्नत बीउ/नश्ल र मेखर्नरी औजार उपकरणहरुमा कखम्तमा ५०% अनुदानको व्यवस्था
गने ।

३.

िाद्यान्न अभाव हुने सम्भाव्य िेत्रमा रै थाने बािीहरुको उत्पादन र उपयोगमा जोड ददने ।

४.

स्थानीय स्तरमा फिफूि र जलडबुटी नसारी, िाद्यान्न र तरकारीको बीउ, पर्ुपन्छीको
उन्नत नश्लहरु, पर्ु चरण तथा आहारा आददको स्रोत केन्द्रको स्थापना गने ।
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५.

कृषि प्राषवलिक सेवािाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गना गाउँपालिकाको षवद्यमान कृषि
प्राषवलिक कमाचारीहरुको सांगठलनक सं रचनामा सुिार, प्राषवलिकहरुको िमता अलभवृषद्ध र
पूवाािार षवकास (कृषि र पर्ुपन्छी सम्बन्िी प्रयोगर्ािा सेवा, औजार उपकरणहरु, तालिम,
भ्रमण िगायतका िमता षवकास कायाक्रम) लनजी िेत्रिाई समेत समावेस गरी प्रभावकारी
सेवा प्रदान गने ।

६.

कृिकहरुिाई कृषि र पर्ुपन्छी सेवासँग सम्बखन्ित सम्पूणा सेवा एकीकृत र षवस्तृत रुपमा
स्थानीयस्तर बाट उपिब्ि गराउने ।

७.

जैषवक षवषविता सं रिण, सम्बद्धान गदै वन्यजन्तु र वन पैदावारमा असर नपुग्ने गरी
षवलभन्न जातका औिलिजन्य लबरुवाको िेती गने तथा कृषि पयाटनमा जोड ददने ।

८.

कृषि प्रसारका षवलभन्न तररका माफात उन्नत प्रषवलि कृिक समूह माफात आम षकसानहरुिाई
हस्तान्तरण गररनेछ ।

९.

लनजी िेत्र समेतको पररचािन माफात कृषि बजार प्रबद्धान र पूवाािार षवकासमा सहयोग
गने।

१०. स्थानीय कच्चा पदाथामा आिाररत साना तथा ििु व्यवसाय षवकास कायाक्रम सञ्चािनमा
जोड ददने ।
११. कायाक्रमहरूको सूचकका आिारमा अनुगमन तथा मूल्यांकन गने व्यवस्थािाई प्रभावकारी
कायाान्वयन गने ।
१२. कृषि व्यवसायमा सं िग्न व्यवसायी, समूह/सहकारी र लनजी उद्यमीको िमता अलभवृषद्ध
गने।
१३. प्राङ्गाररक िेती प्रवद्धान कायाक्रम अन्तगात षवर्ेिगरी आिु र लसमी बािीको िेत्र तथा
उत्पादनिाई प्राथलमकता ददने ।
१४. स्थानीय षवत्तीय सेवा साझेदारी माफात कृषिजन्य र पर्ुपन्छीजन्य व्यवसाय गना कृषि ऋण,
लबमाको प्रवाभकारी व्यवस्था लमिाउने ।
१५. िेतीयोग्य जमीनको िखडडकरण रोक्न वैज्ञालनक भूउपयोग नीलत र कानुनको आिारमा
कृषियोग्य जमीनको सं रिण गररनेछ ।
१६. गाउँपालिकाको समि कृषि िेत्रको षवकास, व्यावसाषयकरण र षवखर्षष्टकरण गना सरकारी,
गैर सरकारी र सहकारी तथा लनजी उद्यमीहरूसँग साझेदारी एवं सहकायामा, सामूषहक
िेती, करार िेती तथा चक्िाबन्दीको िालग प्रोत्साहन गने ।
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४.7 कायाक्रम कावाान्वयनमा प्रलतबद्धता
१.

गाउँपालिकािे कृषि र पर्ुपन्छी प्रसार सेवा, उन्नत प्रषवलि हस्तान्तरण, स्रोत केन्द्र स्थापना,
सहकारी र समूहहरुिाई सुदृषढकरण गना बजेटको सुलनखितता गनुप
ा ने ।

२.

गाउँपालिकािे गाउँपालिकाको कायाािय र वडा कायााियहरुमा कृषि र पर्ु सेवा तफाको
दरबन्दी पररपूलता गनाको साथै व्यावसाषयक फमा षवस्तार भइरहे को सन्दभामा कायािेत्रको
आिारमा नयाँ पदहरु लसजाना गनुप
ा ने र एक वडा एक प्राषवलिक र स्थानीय स्रोत व्यखिको
समेत व्यवस्था गनुप
ा ने ।

३.

कायाक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गना गाउँपालिकािे ऐन र कायाषवलिहरु लनमााण गरी
िागु गनुा पने (कृषि याखन्त्रकीकरण, करार िेती, अनुदान, बािी पर्ुपन्छी लबमा र कृषि
ऋण, पूवाािार षवकास आदद) ।

४.

प्रदे र् सरकारिे षवत्तीय स्रोतमा मात्र सहयोग नगरी प्रषवलिकहरू र व्यवसाषयक
कृिकहरूको िमता अलभवृषद्ध र पूवाािार षवकासको कायाक्रममा सहयोग गनुप
ा ने ।

५.

षवत्तीय स्रोत: ददगो षवकासको योजना कायाान्वयन गना षवलभन्न सरोकारवािा लनकायको
सहकाया आवश्यक हुने हुनािे सं िीय सरकारिे पूवाािार षवकास, लनयमनकारी लनकायको
स्थापना, प्रदे र् सरकारिे

कमाचारीको िमता अलभवृषद्ध, स्रोत केन्द्र स्थापना र

गाउँपालिकािे कृषि प्रसार कायाक्रमहरु िाई प्रभावकारी रुपमा कायाान्वयन गनुा पने
दे खिन्छ ।

४.8 अपेिा गररएको प्रलतफि
समिमा यस कृषि योजनाको सफि कायाान्वयन माफात कृषि िेत्रको व्यवसाषयकीकरण एवं
आिुलनकीकरण गरी कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृषद्ध भई िाद्य पोिण सुरिाको साथसाथै आम्दानी
र रोजगारीको अवसर वृषद्धका साथसाथै कृिकको जीवनस्तरमा सुिार आउने अपेिा गररएको छ ।
१.

गाउँपालिकािे कृिक समूह/सहकारी र लनजी उद्यमीहरुिाई षवजवृषद्ध कायाक्रमको िालग ददने
अनुदानिे िाद्यान्न बािीमा उन्नत बीउको प्रयोग बढ्न गई उन्नत बीउिे ढाकेको िेत्रफि बढ्ने
र उत्पादन पलन वृषद्ध भई िाद्य पोिण सुरिामा वृषद्ध हुने अपेिा गररएको छ ।

२.

ँ ीबाट बोटलबरुवाको नसारी/उन्नत जातको
गाउँपालिकाको अनुदान/सहुलियत पूणा ऋण वा बीउ पूज
पर्ु नश्लको स्रोत केन्द्र स्थापना भई कृिकहरुिे स्थानीयस्तरमा नै उन्नत जातका बोट षवरुवाहरु,
पर्ुपन्छीको नश्ल आदद प्राप्त गना सक्नेछन् ।
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षकसान मैत्री कृषि औजार उपकारणमा अनुदानबाट कृिकहरुको उत्पादन िागत, िम िट्न गइ

३.

कृिकहरुको प्रलतस्पिाात्मक िमता बढ्नेछ ।
भौगोलिक िेत्र अनुसार षवलभन्न कृषि पर्ुपन्छी व्यवसायहरुको पकेट र ब्िक लनमााण गरी

४.

ु ो साथै लनयाात
कायाक्रम सञ्चािन गनाािे स्रोत सािनको समुखचत प्रयोग भई उत्पादन वृषद्ध हुनक
योग्य पररमाणमा उत्पादन हुने हुँदा बजारीकरणमा समेत सहयोग पुग्नेछ ।
उच्च मूल्य बािी तथा जलडबुटी िेतीबाट कृिकहरुिे थप आय आजान र रोजगारी प्राप्त गना

५.

सक्ने छन् ।
कृषि िेत्रको िास गरे र फिफूि िेती (स्याउ र ओिर), आिु, भेडाबाख्रा, गाई भैं सी, बं गरु

६.

आददको व्यावसाषयकीकरणिे िाद्यान्न, फिफूि, मासु, दुि, ऊन आददको उत्पादन वृषद्ध भई
आम्दानी एवं कृषिजन्य उद्योगबाट रोजगारीको थप अवसर सृजना हुनेछ ।
प्राङ्गाररक िेती, कृषि पयाटन, रै थाने बािी सं रिण कायाक्रमबाट आन्तररक र बाह्य पयाटन प्रबद्धान,

७.

जैषवक षवषविता सं रिण हुने र पयाटन प्रबद्धानमा षकसानहरुको सं िग्नता बढाउन सषकने।
८.

षवलभन्न लनकायहरु जस्तै सं िीय सरकार, प्रदे र् सरकार र स्थानीय सरकार र लनजी उद्यमीहरु,
कृिक समूह/सहकारीहरुको बीचको सहकायािे कृषि प्रसार सेवाको गुणस्तर बृषद्ध भई कृिकहरुिे
फाइदा पाउछन् ।

४.9 योजना तजुम
ा ा गदाा लिइएका आिारहरु


स्थिगत भ्रमण



कृिकसँग छिफि



ँ छिफि
राजनीलतक पाटी/प्रलतलनलिहरुसग



गाउँपालिकामा कायारत कृषि प्राषवलिकहरुसँग छिफि



खजल्िा, प्रदे र् र सं ि खस्थत सम्बखन्ित कायााियका प्रलतवेदन/दस्तावेजहरु अध्ययन, GIS
प्रषवलिको प्रयोग

४.10 कायाक्रमको कुि िागत र बजेटको स्रोतहरु
यस थवाङ्ग गाउँपलिकको कृषि षवकास गुरूयोजना (आ.व. २०७९/८० दे खि २०८३/८४) को कुि
िागत रु.३३,१६,००,००० (तेखत्तस करोड सोह्र िाि) िाग्ने अनुमान गररएको छ | जस मध्ये
सं िीय सरकारको रु. ९६४.६० िाि (२९.०९%), प्रदे र् सरकारको रु. ६३३.८८ िाि
(१९.१२%), स्थानीय सरकारको रु. ११५७.५२ िाि (३४.९१%) र लनजी उद्यमी, समूह, सहकारी
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आददको रु. ५६०.० िाि (१६.८९%) िगानी रहने अनुमान गररएको छ । योजनाको षवस्तृत
कायाक्रमहरु र िचाको षववरण अनुसूची १, २ र ३ मा प्रस्तुत गररएको छ ।

४.11 अनुगमन मुल्यांकन
षवद्यमान सं रचनामा गाउँपालिका स्थानीय स्तरको स्वायत्त सरकार भएकोिे गाउँपालिकािे आफ्नै
अनुगमन सं यन्त्र माफात आफ्नो कायाक्रम अनुगमन मुल्यांकन गनेछ भने प्रदे र् सरकार र सं िबाट
प्राप्त सर्ता र षवत्तीय समानीकरण माफात बजेट र कायाक्रमहरुको सं ि र प्रदे र्िे आवश्यकता अनुसार
अनुगमन र मुल्यांकन गनेछ । प्रस्ताषवत योजनाको िि तथा सूचकहरुमा आिाररत अनुगमन तथा
कायाक्रम मूल्यांकन गनाका िालग योजनाको िि अनुसारको सोच तालिका (Logical Framework)
(अनुसूची ४) मा राखिएको छ ।

४.12 कायाक्रमको ददगोपाना
सं िीय सरकारिे पर्ु स्वास्थ सम्बन्िी िोप, उन्नत जातका नश्लहरु, उन्नत बीउलबजनहरु आपूलता गना
सहखजकरण गनुक
ा ा साथै सं स्थागत सुदृषढकरण र कमाचारीको िमता षवकास तथा पूवाािार षवकासमा
सहयोग पुर्याउनेछ भने प्रदे र् सरकारिे प्राषवलिक सेवा, लनजी, सरकारी स्रोत केन्द्र स्थापना र स्थानीय
तह बीच समन्वय सहकायाका साथसाथै अनुगमन र मूल्यांकनको काया गने र स्थानीय तहिे लनजी
उद्यमी, कृिक समूहहरु, सहकारी सं स्थाहरुको सहकायामा प्रभावकारी रुपमा सेवा प्रवाह गररने हुँदा
लनजी सेवा प्रदायकहरु, समूहहरु, सहकारी सं स्थाहरुको सं स्थागत िमता षवकास हुने हुँदा आउँदा
ददनहरुमा यी कायाक्रमहरुिे लनरन्तरता पाउने दे खिन्छ ।
४.१३ लनष्किा
थवाङ्ग गाउँपालिकाको षफल्ड अध्ययनबाट प्राप्त नलतजाहरू, उि प्राप्त नलतजाहरूिाई गाउँपालिका
ु ाई कायाक्रममा भएको
जनप्रलतलनलि, राजनैलतक कायाकताा र बुषद्धजीवी सखम्मलित सावाजलनक सुनव
छिफि र प्राप्त सुझावको आिारमा थवाङ्ग गाउँपालिकािे कृषि षवकास गुरूयोजना अन्तगात आगामी
५ विा (२०७९/८० - २०८३/८४) मा गाउँपालिकाको षवलभन्न स्थानहरूमा व्यावसाषयक रूपमा
सञ्चािन गना सषकने कृषि सम्बन्िी सम्भाषवत बािी/वस्तुहरूको षववरण अनुसूची २२ मा समावेर्
गररएको छ ।
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अनुसूची १

५ विे कृषि योजना कायाान्वयन गना प्रस्ताषवत कायाक्रमहरु तथा वाषिाक बजेट सारांर्
वाषिाक बजेट लनलनयोजनको अनुमान (रु िािमा)
क्र.सं.

कायाक्रम/आयोजना

जम्मा िागत

आ.व.

२०७९/८०

आ.व.

२०८०/८१

आ.व.

२०८१/८२

आ.व.

२०८२/८३

आ.व.

२०८३/८४

१

प्राङ्गाररक िेती प्रबद्धान कायाक्रम

१५०

३०

३०

३०

३०

३०

२

िाद्यान्न बािी उत्पादन कायाक्रम

101.5

27

22.5

18

17

17

३

बीजबृदी कायाक्रम

१२२

१५

३०

३०

१५

३०

४

बेमौसमी/ताजा तरकारी उत्पादन प्रबद्धान कायाक्रम

३०

६

६

६

६

६

५

भेडा पािन प्रबद्धान कायाक्रम

६५

१३

१३

१३

१३

१३

६

बाख्रापािन प्रबद्धान कायाक्रम

७५

१५

१५

१५

१५

१५

७

बाख्रा स्रोत केन्द्र स्थापना

५०

१०

१०

१०

१०

१०

८

दुग्ि उत्पादन प्रबद्धान कायाक्रम

२१५

४५

५०

४०

४०

४०

९

सुं गरु /बंगरु पािन प्रबद्धान कायाक्रम

१००

२८

१८

२३

१८

१३

१०

कृषि उपज बजार षवकास कायाक्रम

८०

१७

३९

१२

६

६

११

व्यबसाषयक फिफूि बगैंचा प्रबद्धान कायाक्रम

१०६८

४१

३२८

२८

३२८

३४१

१२

कृषि पयाटन प्रबद्धान कायाक्रम

८०

१५

२०

१५

१५

१५

१३

रे न्बो ट्राउट माछापािन कायाक्रम

१०५

२१

२१

२१

२१

२१

११०

२४

२९

२९

१४

१४

४०५

५१

१५१

१०१

५१

५१

२,७५६

३५९

७८३

३९२

६००

६२३

१४
१५

वन पैदावार उत्पादन प्रबद्धान लसं खचत िेत्रफि षवस्तार
तथा भू सं रिण कायाक्रम

सं स्थागत िमता षवकास/कायाक्रम अनुगमन मुल्यांकन
तथा सेवा सुिार कायाक्रम

जम्मा
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इकाई

पररमाण

कुि िागत

आ.व. ०७९/८०

आ.व. ०८०/८१

आ.व. ०८१/८२

आ.व. ०८२/८३

आ.व. ०८३/८४

आयोजना

ँ ीगत
पुज

िरिुरी

१५००

७५

१५

१५

१५

१५

१५

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

चािु

सं ख्या

५

५

१

१

१

१

१

चािु

प्रलत विा

५

२५

५

५

५

५

५

प्रर्ोिन र बीउमा अनुदान) रु १०००००.० प्रलत

चािु

पलत विा

५

५

१

१

१

१

१

१.७

प्राङ्गाररक िेतीको प्रचार प्रसार गोषष्ट

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

१.८

कृिक पाठर्ािा (प्राङ्गाररक आिु िेती)

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

१.१
१.२
१.३

१. प्राङ्गाररक िेती

बजेट लबलनयोजन (रु िािमा)

िचा प्रकृलत

कायाक्रम/

षक्रयाकिाप क्र.सं .

कृषि योजना कायाान्वयन गना प्रस्ताषवत कायाक्रम षक्रयाकिाप तथा तथा वाषिाक बजेट

१.४

प्रबद्धान कायाक्रम

१.५

१.६

षक्रयाकिाप

भकारो सुिार(रु.५०००*३००

िर/विा=रु.१५०००००*५ विा गरे र १५००
िर िुरीको िालग=रु.७५०००००.०

माटो पररिण (१०००००.०*५=५०००००.०)
प्राङ्गाररक िेती तालिम तालिममा (प्रलत तालिम २५
जना सहभागी दरिे ५ विामा १२५ जनाको
िालग) (५*१०००००.०=५०००००.०)

प्राङ्गाररक िेती प्रमाखणकरणमा अनुदान मुष्ठ प्रलतविा
रु.१०००००.० का दरिे ५ विाको
िालग=रु.५०००००.०

प्राङ्गाररक मििाद जैषवक लबिादीमा अनुदान
प्रलतविा ५०००००.० का दरिे ५ विाको
िालग=रु.२५०००००.०

रै थाने बािी सं रिण (खचनो, कागुनो, फापर,

विाक दरिे ५ विाको िालग रु ५०००००.०

( 63 )

२.१
२. िाद्यान्न बािी

उत्पादन कायाक्रम

२.२
२.३
२.४

२००० हेक्टरमा उन्नत बीउमा ५०% अनुदान

३. बीजबृषद्ध
कायाक्रम

आ.व. ०८२/८३

आ.व. ०८३/८४

२०

४

४

४

४

४

१५०

३०

३०

३०

३०

३०

मकै, जौ/गहुँ, उवा, मकै १५०० हे, गहुँ जौ

चािु

हेक्टर

२०००

६६.५

२०

१५.५

११

१०

१०.

तालिम/गोष्टी

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१.

चािु

ि.स

२०

४

४

४

४

४

चािु

ि.स

१०

२

२

२

२

२

101.5

27

22.5

18

17

17

५०० हे., फापर लसमी, तोरीको लमलनषकट िगायत
५०% अनुदानमा कृषि औजार, उपकरणहरू,
भडडारण सामािीहरु
ढु वानी
कायाक्रमको जम्मा

३.१

आ.व. ०८१/८२

कायाक्रमको जम्मा

आ.व. ०८०/८१

ि.स

पररमाण

चािु

आ.व. ०७९/८०

उत्पादनको आिारमा)

कुि िागत

प्राङ्गाररक िेतीमा ब्राखन्डङ्ग अनुदान (आिु

इकाई

१.९

षक्रयाकिाप

िचा प्रकृलत

आयोजना

षक्रयाकिाप क्र.सं .

कायाक्रम/

बजेट लबलनयोजन (रु िािमा)

२५ हे.मा मकैको बीउ स्रोत केन्द्र स्थापनाको िालग
अवश्यक बीउ (२५हे) र गहुँको षवजवृषद्ध १० हे.

चािु

हेक्टर

३५

१.६४

०.३

०.३

०.३

०.३

०.३२

५

५.

१.

१.

१.

१.

१.

३.२

लबज वृषद्ध तालिम

चािु

सं ख्या

३.३

बीउ ढु वानी

चािु

ि.स

१०

२

२

२

२

२

चािु

ि.स

१०

२

२

२

२

२

चािु

दाना

५

१

१

१

१

१

३.४
३.५

रोग कीरा लनयन्त्रणका िालग जैषवक लबिादी, औजार
उपकरण र भडडारणमा सहयोग

आिुको बीउको स्रोत केन्द्र स्थापना गना ७५%
अनुदान

( 64 )

२५०००

कुि िागत

ँ ीगत
पुज

सं ख्या

३

४५

३.७

तालिम, ्याकेखजंग, भडडारण, जैषवक लबिादी आदद

चािु

पटक

१०

१०

चािु

सं ख्या

५

चािु

सं ख्या

३.८
३.९

३.१

स्थानीयस्तरमा िाद्यान्न बािी उत्पादन सम्बन्िी
तालिम (२५ जना) ३ ददने

आिु बीउ उत्पादन, बीउ भडडारण र बजारीकरण
सम्बन्िी तालिम (२५) ३ ददने

५०% अनुदानमा षवलभन्न जातको तरकारीको उन्नत
षकट षवतरण (काउिी बन्द, रायो, मुिा, िलनया,

चािु

केराउ....)

षकट

सं ख्या

१५

२

२

२

२

२

५

१

१

१

१

१

५

५

१

१

१

१

१

१००००

२५

५

५

५

५

५

१२२

१५

३०

३०

१५

३०

कायाक्रमको जम्मा
४. बेमौसमी/ताजा
तरकारी उत्पादन
प्रबद्धान कायाक्रम

४.१
४.२

५०% अनुदानमा बेमौसमी तरकारी िेती

(्िाखस्टक टनेि, थोपा लसं चाई,औजार, बीउ)
तरकारी िेती सम्बन्िी तालिम ३ ददने (२५*२५)
५ पटक

५. भेडा पािन

प्रबद्धान कायाक्रम

५.२

५०% अनुदानमा उन्नत जातको साड/थुमा

सं ख्या

२५

२५

५

५

५

५

५

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

३०

६

६

६

६

६

चािु

सं ख्या

२५

२५

५

५

५

५

५

ँ ीगत
पुज

सं ख्या

५

५

१

१

१

१

१

साटासाट कायाक्रम )

बाह्य परजीबी लनयन्त्रण को िालग Dipping tank
(५ स्थानमा )

१५

चािु

कायाक्रमको जम्मा
५.१

आ.व. ०८३/८४

१५

आ.व. ०८२/८३

आ.व. ०८१/८२

पररमाण

रषिक स्टोर (लमरुि, थवाङ्ग र उबा गरर ३ स्थान)

आ.व. ०८०/८१

इकाई

३.६

आ.व. ०७९/८०

षक्रयाकिाप

िचा प्रकृलत

आयोजना

षक्रयाकिाप क्र.सं .

कायाक्रम/

बजेट लबलनयोजन (रु िािमा)

( 65 )

कुि िागत

आ.व. ०७९/८०

आ.व. ०८०/८१

आ.व. ०८१/८२

आ.व. ०८२/८३

आ.व. ०८३/८४

जाडोको समयमा भेडा राख्ने सामूषहक िोर (५
स्थानमा)

सं ख्या

५

५

१

१

१

१

१

चािु

ि.स

५

५

१

१

१

१

१

ँ ीगत
पुज

ि.स

१०

२

२

२

२

२

चािु

ि.स

५

१

१

१

१

१

चािु

ि.स

५

१

१

१

१

१

चािु

ि.स

५

१

१

१

१

१

६५

१३

१३

१३

१३

१३

चरन षवकास कायाक्रम (डािे िाँस. नेषपएर,
दुलिलियो, नेमारो र बारीमा छने िाँस)

भेडाको उन काट्ने र काढ्ने मेलसन (पखस्मना)

५.६

राडीपािीबुन्ने तालिम ५ स्थानमा

५.८

ँ ीगत
पुज

षक्रयाकिाप

५.५

५.७

पररमाण

५.४

इकाई

५.३

िचा प्रकृलत

आयोजना

षक्रयाकिाप क्र.सं .

कायाक्रम/

बजेट लबलनयोजन (रु िािमा)

भेडी गोठको सुरिा (सोिार, बखत्त, लत्रपाि, िाईट,
बुट)

आकखस्मक रोग लनयन्त्रण र िोप सेवा रु.५िाि

५

कायाक्रमको जम्मा
६.१
६.२

६. बाख्रापािन

प्रबद्धान कायाक्रम

५०% अनुदानमा उन्नत नश्लका पाठा षवतरण
िोर लनमााणमा ५०% अनुदान (५० भन्दा बढी
बाख्रा पाल्ने)

चािु

सं ख्या

२५

२५

५

५

५

५

५

चािु

सं ख्या

२५

२५

५

५

५

५

५

६.३

बाह्य परजीवी लनयन्त्रण

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

६.४

आन्तररक परजीबी लनयन्त्रण, िोप सेवा

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

६.५

चरन/डािे िाँस षवस्तार कायाक्रम

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

६.६

बजारीकरणमा सहयोग (तौिने मेलसन २०० केजी)

चािु

सं ख्या

२०

५

१

१

१

१

१

६.७

बाख्रा पािन सम्बन्िी तालिम

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

७५

१५

१५

१५

१५

१५

कायाक्रमको जम्मा
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िचा प्रकृलत

इकाई

पररमाण

कुि िागत

आ.व. ०७९/८०

आ.व. ०८०/८१

आ.व. ०८१/८२

आ.व. ०८२/८३

आ.व. ०८३/८४

आयोजना

षक्रयाकिाप क्र.सं .

कायाक्रम/

ँ ीगत
पुज

सं ख्या

५

२५

५

५

५

५

५

तालिम/गोष्टी/अनुगमन

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

पर्ु रोग व्यवस्थापन

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

७.३

पर्ु आहार व्यवस्थापन

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

७.४

पर्ु लबमा ८०% अनुदान

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

७.५

बजारीकरणमा सहयोग (तौिने मेलसन २००के.जी)

चािु

सं ख्या

२०

५

१

१

१

१

१

५०

१०

१०

१०

१०

१०

७.१
७.२
७. बाख्रा स्रोत
केन्द्रस्थापना

बजेट लबलनयोजन (रु िािमा)
षक्रयाकिाप

बाख्राको स्रोत केन्द्र स्थापना (५०%) अनुदान; ५

स्थानमा (१०० कृिक पररवार) सतप्रलतसत उन्नत
जातका बोका िरीद र िोर लनमााण मा सहयोग

कायाक्रमको जम्मा
सं ख्या

५

५०

१०

१०

१०

१०

१०

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

िास प्रबद्धान (दाना बनाउन षपन्ने मेलसन, चाफ

चािु

पटक

५

२५

५

५

५

५

५

८.५

भाकरो सुिार (१००० िर)

चािु

सं ख्या

१०००

५०

१०

१०

१०

१०

१०

८.६

दुि सं किन केन्द्र १, उपकरण सषहत (१००० लि.)

चािु

सं ख्या

१

१५

५

१०

०

०

०

८.२
८. दुग्ि उत्पादन
प्रबद्धान कायाक्रम

उन्नत नश्लको स्रोतकेन्द्र स्थापना (८०% अनुदान

ँ ीगत
पुज

८.१

८.३

८.४

गोठ र उन्नत बहर/रागो सषहत)
कृलतम गभाािान सेवा

पर्ुपन्छी सम्बन्िी षवलभन्न परजीबी र रोग
लनयन्त्रण िोप सेवा

स्थानीयस्तरमा उपिब्ि हुने दाना, िास र डािे
कट्टर, िासको बीउ)

( 67 )

पररमाण

कुि िागत

आ.व. ०७९/८०

आ.व. ०८०/८१

आ.व. ०८१/८२

आ.व. ०८२/८३

आ.व. ०८३/८४

८.८

इकाई

८.७

िचा प्रकृलत

आयोजना

षक्रयाकिाप क्र.सं .

कायाक्रम/

बजेट लबलनयोजन (रु िािमा)

चािु

पटक

१

१०

२

२

२

२

२

ँ ीगत
पुज

सं ख्या

५

२५

५

५

५

५

५

षक्रयाकिाप

िोप सेवा
व्यावसाषयक षकसानको िालग सुिाररएको पर्ु गोठ
लनमााणमा सहयोग (नमुना गोठ)

८.९

पर्ुपािन सम्बन्िी तालिम/गोष्टी

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

८.१

पर्ु चरन र आहार व्यवस्थापन

चािु

ि.स

५

१०

२

२

२

२

२

पर्ु लबमा (८०%) अनुदान

चािु

ि.स

५

१०

२

२

२

२

२

चािु

सं ख्या

१०

५

१

१

१

१

१

२१५

४५

५०

४०

४०

४०

८.११
८.१२

बजारीकरणमा सहयोग (तौिने मेलसन २०० के.जी
भन्दा बढी)

कायाक्रमको जम्मा
९.१

९. सुंगरु /बंगरु पािन
प्रबद्धान कायाक्रम

आिुनीक िोर लनमााणमा सहयोग कायाक्रम ५०%
अनुदानमा (व्यवसाषयक कृिकहरुका िालग)

ँ ीगत
पुज

सं ख्या

१०

५०

१०

१०

१०

१०

१०

९.२

५०% अनुदानमा उन्नत नश्ल षवतरण

चािु

सं ख्या

५०

२०

१०

०

१०

०

०

९.३

दाना बनाउने मेलसन ५०% अनुदान

चािु

ि.स

५

१५

५

५

०

५

०

९.४

आन्तररक र बाह्य परजीबी लनयन्त्रण र िोप सेवा

चािु

ि.स

५

५

१

१

१

१

१

९.५

कृिक िमता अलभवृषद्ध तालिम कायाक्रम

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

चािु

सं ख्या

१०

५

१

१

१

१

१

१००

२८

१८

२३

१८

१३

२०

०

२०

०

०

०

९.६

बजारीकरणमा सहयोग (तौिने मेलसन २०० के.जी
भन्दा बढी)

कायाक्रमको जम्मा
१०.१

सं किन केन्द्र / भडडार गृह लनमााण

ँ ीगत
पुज
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सं ख्या

१

बजार षवकास
कायाक्रम

कुि िागत

आ.व. ०७९/८०

आ.व. ०८०/८१

आ.व. ०८१/८२

आ.व. ०८२/८३

आ.व. ०८३/८४

१०. कृषि उपज

पररमाण

१०.३

इकाई

१०.२

िचा प्रकृलत

आयोजना

षक्रयाकिाप क्र.सं .

कायाक्रम/

बजेट लबलनयोजन (रु िािमा)

ँ ीगत
पुज

सख्या

१

१०

१०

०

०

०

०

चािु

पटक

५

२५

३

१५

३

२

२

ँ ीगत
पुज

सं ख्या

१

५

०

५

०

०

षक्रयाकिाप

पर्ु बिर्ािा लनमााण
स्वस्थ मार्ु उत्पादनको िालग ५०% अनुदान
(ढु वानी, फ्रेर् हाउस, षफ्रज आदद)

१०.४

पर्ु हाटबजार

१०.५

कृषि बजार सेवा, सूचना

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

१०.६

तौिने मलसन, ्याकेखजंग आदद

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

ँ ीगत
पुज

सं ख्या

१

१०

२

२

२

२

२

८०

१७

३९

१२

६

६

३७.०

७.४

७.४

७.४

७.४

७.४

४०

८

८

८

८

८

५

१

१

१

१

१

१०.७

कृिकिाई चाषहने मि, बीउ, औजार उपकरण र
प्राषवलिक सेवा उपिब्ि गराउने (साझा सेवा
केन्द्र) स्थापनाको िालग सहयोग
कायाक्रमको जम्मा
उन्नत जातका लबरुवामा ५०% अनुदानमा लबरुवा

११. व्यावसाषयक
फिफूि बगैंचा

११.१

प्रबद्धान कायाक्रम

षवतरण (२५ हे.)

७५००*१०००=७५००००/२= ३७००००

चािु

सं ख्या

(काटछाट गने आरी, लसकेचर, िनजोत गने,

चािु

ि.स

स्याउ/ ओिर िेती सम्बन्िी तालिम ३ ददने

चािु

पटक

(गािा, फुजी स्याउ, गोल्डेन, र ओिर, िुपाानी

(स्याउ/ओिर/

नासपाती आदद)

िुपाानी/नासपाती,

औजार उपकरणमा ५०% अनुदान सहयोग

षकवी, कागती िेती

११.२

२५ हेक्टर)

११.३

लसं चाई, स्प्रेयर.....) ४० िाि
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७५००

५

११.५
११.६

११.७

जैषवक लबिादी, प्राङ्गाररक मि, लनिोतुथो, माटो

र उवा गरर ३ स्थानमा

आ.व. ०८०/८१

आ.व. ०८१/८२

आ.व. ०८२/८३

आ.व. ०८३/८४

चािु

सं ख्या

२

२६

१३

०

०

०

१३

चािु

पररिण आदद

र्ीत भडडार गृह (१००० मे.ट.) लमरुि, थवाङ्ग

आ.व. ०७९/८०

(कखम्तमा ५,००० बोटलबरुवाहरु/विा)

कुि िागत

लबरुवाको माउ बोट, तारबार, लसचाई) ३ वटा

पररमाण

पतझड लबरुवाको फिफूि नसारी (स्रोत केन्द्र)

इकाई

११.४

षक्रयाकिाप

िचा प्रकृलत

आयोजना

षक्रयाकिाप क्र.सं .

कायाक्रम/

बजेट लबलनयोजन (रु िािमा)

प्रबद्धान कायाक्रम

२

२

२

२

२

ँ ीगत
पुज

सं ख्या

२

९००

चािु

सं ख्या

५

५०

१०

१०

१०

१०६८

४१

३२८

२८

२५

५

५

५

५

५

५

१

१

१

१

१

स्याउ र षकवी िेती प्रबद्धान (नमुना बगैंचा

स्थापना ३ रोपनीमा) कायाक्रम, प्रत्येक वडामा १
का दरिे

कायाक्रमको जम्मा

१२. कृषि पयाटन

१०

३००

३०० ३००

१०

१०

३२८ ३४१

ँ ीगत
पुज

सं ख्या

पुष्पिेती प्रदर्ान

चािु

ि.स

१२.३

नमुना िरबारी बगैचा कायाक्रम,

चािु

सं ख्या

१०

५

१

१

१

१

१

१२.४

स्थानीय फिफूिबाट जाम, जेल्िी, जुस बनाउने तालिम

चािु

सं ख्या

५

५

१

१

१

१

१

१२.५

च्याउ िेती

चािु

पटक

५

५

१

१

१

१

१

१२.६

असि िेती अभ्यास (good Agricultural practices)

चािु

सं ख्या

५

५

१

१

१

१

१

१२.७

िोकि कुिुरा पािन प्रोत्साहन

चािु

सं ख्या

५

५

१

१

१

१

१

१२.८

स्थानीय िाना पररकार महोत्सब (रै थाने बािीहरु सं रिण)

चािु

सं ख्या

५

५

१

१

१

१

१

१२.१

होमस्टे िाई सहयोग ५ स्थानमा

१२.२
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५

कुि िागत

आ.व. ०७९/८०

आ.व. ०८०/८१

चािु

सं ख्या

१

५

0

५

१२.१

आिुको खच्स बनाउने तालिम

चािु

सं ख्या

५

५

१

१

१२.१

कृषि मेिा प्रदर्ान

चािु

सं ख्या

५

१०

२

८०

कायाक्रमको जम्मा
सम्भाव्यता अध्ययन

१४. वन पैदावार
उत्पादन प्रबद्धान
लसंखचत िेत्रफि
षवस्तार तथा

भू संरिण कायाक्रम

१

१

१

२

२

२

२

१५

२०

१५

१५

१५

५

५

१

१

१

१

१

माउपोिरी र १० वगालमटर का दरिे भ ुरा

पुजीगत

सं ख्या

५

७५

१५

१५

१५

१५

१५

दाना बनाउने मेलसन५०% अनुदान,

ँ ीगत
पुज

सं ख्या

५

२५

५

५

५

५

५

१०५

२१

२१

२१

२१

२१

१५

१५

१५

५

५

५

५

कायाक्रमको जम्मा
१३.१

०

पटक

माछाको िालग ३ वटा)

माछापािन कायाक्रम

0

चािु

५ स्थानमा (२० बगा लमटरका दरिे ६ बाट
१३. रे न्बो ट्राउट

आ.व. ०८३/८४

पररमाण

कोसेिी िर स्थापनामा सहयोग

आ.व. ०८२/८३

इकाई

१२.९

आ.व. ०८१/८२

षक्रयाकिाप

िचा प्रकृलत

आयोजना

षक्रयाकिाप क्र.सं .

कायाक्रम/

बजेट लबलनयोजन (रु िािमा)

जलडबुटी िेती (नसारी स्थापना-३ स्थानहरुमा)पािानबेद, षटमुर, सतुवा

ँ ीगत
पुज

सं ख्या

३

४५

०

१३.२

साझेदारीमा बाषढ पैह्रो लनयन्त्रण

ँ ीगत
पुज

पटक

४

२०

१३.३

गहाा/बारी/चक्िाबखन्द सुिार

ँ ीगत
पुज

पटक

५

१०

२

२

२

२

२

ँ ीगत
पुज

पटक

५

२५

५

५

५

५

५

चािु

पटक

५

१०

२

२

२

२

२

११०

२४

२९

२९

१४

१४

१३.४
१३.५

साना लसं चाई सुषविाको षवकास तथा ममातका
िालग सहयोग ८५% अनुदान, २५ िाि

जंगिी जनावरको रोकथाम (बार बन्दे ज/िलतपूलता)
कायाक्रमको जम्मा
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सुिार कायाक्रम

आ.व. ०८२/८३

आ.व. ०८३/८४

मुल्यांकन तथा सेवा

आ.व. ०८१/८२

कायाक्रम अनुगमन

१४.४

आ.व. ०८०/८१

िमता षवकास/

आ.व. ०७९/८०

१५. संस्थागत

कुि िागत

१४.३

पररमाण

१४.२

इकाई

१४.१

िचा प्रकृलत

आयोजना

षक्रयाकिाप क्र.सं .

कायाक्रम/

बजेट लबलनयोजन (रु िािमा)

ँ ीगत
पुज

सं ख्या

१

१५०

०

१००

५०

०

०

ँ ीगत
पुज

पटक

५

२५

५

५

५

५

५

चािु

वाषिाक

५

१०

२

२

२

२

२

चािु

वाषिाक

५

१०

२

२

२

२

२

१०

२

२

२

२

२

षक्रयाकिाप

एकीकृत प्रयोगर्ािा भवन, कृषि र पर्ु सेवा (पर्ु
स्वस्थ सम्बन्िी, स्वच्छ र स्वस्थ मासु सम्बन्िी र
बोट लबरुवा रोग कीरा सम्बन्िी, माटो जाँच...)

औजार उपकरणहरु (माइक्रोस्कोप, सखजाकि सेट,
बलडाजो, स्पेयर, तौिने मलसन, फ्रीज, माटो जाँच्ने
उपकरण, मेजररं ग टे प आदद)

प्राषवलिकहरुको िमता अलभबृषद्ध, यातायात
तालिम/ बृखत्त षवकास

कृिक समूहहरु/सहकारी सं स्थाहरु/ सामुदाषयक सं स्था
हरुको िमता अलभवृषद्ध कायाक्रम (तालिम, भ्रमण)

१४.५

आकखस्मक सेवा (बढी पैह्रो, रोग कीरा, िडेरी ..)

चािु

वाषिाक

५

१४.६

प्राषवलिकको दरबन्दी थप २ सषहत ९ जना

चािु

वाषिाक

५

चािु

वाषिाक

५

५.

१.

१.

१.

१.

१.

चािु

वाषिाक

५

५.

१.

१.

१.

१.

१.

चािु

जना

१

२.५

०.५

०.५

०.५

०.५

०.५

चािु

ि.स.

२५.

५.

५.

५.

५.

५.

४०५

५१

५१

५१

१४.७
१४.८
१४.९

प्रत्येक वडामा नागररक बडापत्र तथा सावाजलनक
ु ाई कायाक्रम
सुनव

वाडा स्तरीय कृिक, जनप्रलतलनलि तथा प्राषवलिक
अन्तरषक्रया कायाक्रम

गाउँपालिकाको उत्कृष्ट कृिक सम्मान कायाक्रम

१४.१० कायाक्रम अनुगमन मुल्यांकन
कायाक्रमको जम्मा
कुि जम्मा

१६२. ३२.४ ३२.४ ३२.४ ३२.४ ३२.४

१५१ १०१

२,७५६ ३५९ ७८३ ३९२ ६०० ६२३
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अनुसूची ३

बजेटको स्रोत व्यवस्थापन
क) आवश्यक कुि बजेटको अनुमान (रकम रु िािमा)
चािु िचा

११९६

ँ ीगत िचा
पुज

१५६०

सावाजलनक िचा जम्मा

२७५६

लनजी उद्यमी/कृिक समूह/सहकारी सं स्थाहरुको योगदान
जनसहभालगता तथा सावाजलनक िचा जम्मा

५६०
३३१६

ि) स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान
बजेटको स्रोत

रकम

प्रलतर्त

सरोकारवािाहरुको योगदानको अनुमान

सं िीय सरकार

९६४.६०

२९.०९%

सावाजलनक िचा अनुमानको ३५%

प्रदे र् सरकार

६३३.८८

१९.१२%

सावाजलनक िचा अनुमानको २३%

११५७.५२

३४.९१%

सावाजलनक िचा अनुमानको ४२%

५६०.००

१६.८९%

िागत साझेदारी हुने कायाक्रमको कुि िागतका आिारमा

३३१६.००

१००.००%

स्थानीय सरकार (गाउँपालिका)
लनजी उद्यमी/कृिक समूह/सहकारी सं स्थाहरु
जम्मा

( 73 )

अनुसूची ४

प्रस्ताषवत योजनाको सोच तालिका (Logical Framework)
षववरणात्मक
संिप
े

सूचकहरु (वस्तुगत तवरिे प्रमाखणत हुन)े
हािसम्मको अवस्था

आगामी ५ विामा

(आ.व. २०७८/७९)

मुख्य िाद्यान्न बािीको औसत

गाउँ कायापालिकाको

उत्पादकत्व १.९२ मे.टन/हे.

उत्पादन २.५ मे.टन/हेक्टर पुग्ने

वाषिाक प्रगलत प्रलतवेदन

गाउँसभाबाट समयमै स्वीकृत हुनछ
े |

फिफूिको उत्पादकत्व ९.२५

फिफूिको उत्पादकत्व १२.० मे.

कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पाको

कायाक्रम कायाान्वयनका िालग

टन प्रलत हेक्टर पुग्ने

आिुको उत्पादकत्व १२.६मे.

आिुको उत्पादकत्व १६ मे.टन

टन प्रलत हेक्टर रहेको

प्रलत हेक्टर पुग्ने

उन्नत मैकैको बीउिे ढाकेको

उन्नत मैकैको बीउिे ढाकेको िेत्र

िेत्र ५० हेक्टर रहेको

मासुको उपिब्िता २७.७
के.जी/व्यखि रहेको

वाषिाक पुखस्तका

ु ाई, बािी
सावाजलनक सुनव
कटानी ररपोटा, षफल्ड

अनुगमन, लबि भपााईहरु

उद्देश्य १
अलभवृषद्ध

ु ान वा जोखिमहरू
पूवाानम

मुख्य िाद्यान्न बािीको औसत

मे.टन प्रलत हेक्टर रहेको

िाद्य पोिण सुरिा

पुष्ट्याईका आिारहरु

/व्यखि पुर्याउने

दुिको उपिब्िता ७५ लि./व्यखि

लि./व्यखि रहेको

पुर्याउने
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कायाषवलिहरु समयमै स्वीकृत हुनेछन् |
कायाक्रम कायाान्वयन गना आवश्यक
जनर्खिको पदपूलता भएको हुनछ
े |

अपेिा गररएको बजेट/साझेदारी रकम
समयमै प्राप्त हुनेछ |
भेटेररनरी अस्पताि तथा
पर्ु सेवा षवज्ञ केन्द्र

रोल्पाको वाषिाक पुखस्तका

दुिको उपिब्िता ६५

आवश्यक काया सञ्चािन प्रषक्रया वा

सं िीय तथा प्रदे र् सरकारबाट प्राप्त हुने

१५०० हेक्टरमा षवस्तार हुने

मासुको उपिब्िता ३३.० के.जी

प्रस्ताषवत बजेट तथा कायाक्रम

योजना अवलिभर कुनै पलन षकलसमको
काबु बाषहरको पररखस्थलत सृजना नहुने

भेटेररनरी अस्पताि तथा

नश्ल सुिार कायाक्रमको िालग कृलत्रम

रोल्पाको वाषिाक पुखस्तका

केन्द्रको व्यवस्था गने

पर्ु सेवा षवज्ञ केन्द्र

गभाािान सेवा र उन्नत नश्लको स्रोत

सूचकहरु (वस्तुगत तवरिे प्रमाखणत हुन)े

षववरणात्मक
संिप
े

हािसम्मको अवस्था

आगामी ५ विामा

(आ.व. २०७८/७९)
व्यावसाषयक स्याउ/ओिर

व्यावसाषयक स्याउ/ओिर,

गाउँ कायापालिकाको

हेक्टर

िेत्रफि ५० हेक्टर पुर्याउने

प्रलतवेदन, िररद गरे को

िेतीिे ढाकेको िेत्रफि २६

नासपाती, षकवी िेतीिे ढाकेको

ु ान वा जोखिमहरू
पूवाानम

पुष्ट्याईका आिारहरु

कायााियको वाषिाक प्रगलत

प्रस्ताषवत बजेट तथा कायाक्रम

गाउँसभाबाट समयमै स्वीकृत हुनेछ

लबरुवाहरुको लबि भपााई,
षफल्ड अनुगमन

मकैको उन्नत जातको लबउको
स्रोत केन्द्रन भएको

उद्देश्य २

फिफूि स्रोत केन्द्र नभएको

कृषि िेत्रको

आिुलनकीकरण र

व्यावसाषयकीकरण

हाि व्यावसाषयक मौसमी/

बेमौसमी तरकारी िेती ३००
हेक्टरमा गररएको

मकैको स्रोत बीउ उत्पादन २५

बीउ लबजन प्रयोगर्ािा

कायाक्रम कायाान्वयनका िालग

हेक्टरमा षवस्तार गररने

नेपािगञ्जको ररपोटा

आवश्यक काया सञ्चािन प्रषक्रया वा

फिफूि नसारी स्रोतकेन्द्र सञ्चािमा

भेटेररनरी अस्पताि तथा

कायाक्रम कायाान्वयन गना आवश्यक

आउने -३, स्थानमा स्थापना हुने
मौसमी/बेमौसमी तरकारी िेती
५०० हेक्टरमा षवस्तार गने

आिु उत्पादनको िेत्रफि

आिु उत्पादन १२०० हेक्टरमा

१००० हे. रहेकोमा

षवस्तार

पर्ु सेवा षवज्ञ केन्द्र

रोल्पाको वाषिाक पुखस्तका
लबउ लबजन षवतरण गरे को

जनर्खिको पदपूलता भएको हुनछ
े |
सं िीय तथा प्रदे र् सरकारबाट प्राप्त हुने

भरपाई हरु

अपेिा गररएको बजेट/ साझेदारी रकम

बीउ लबजन गुणस्तर

योजना अवलिभर कुनै पलन षकलसमको

लबजन मागकोको व्यािेन्स

छै न

लनयन्त्रण केन्द्रको लबउ
लसट

कृषि उपज भडडारणको िालग

१००० मे. टन िेमताको ३ वटा

लडजाइन, इषष्टमेट, लबि

र्ीत भडडार गृह नरहेको

र्ीतभडडार सञ्चािनमा आउने

भापाई

( 75 )

कायाषवलिहरु समयमै स्वीकृत हुनेछन्

प्राप्त हुनेछ
काबु बाषहरको पररखस्थलत सृजना हुने

र्ीत भडडार गृह लनमााणको िालग

स्नाखिया सरकारबाट बजेट र प्राषवलिक
सेवा समयमै उपिब्ि हुनेछ|

षववरणात्मक
संिप
े

सूचकहरु (वस्तुगत तवरिे प्रमाखणत हुन)े
हािसम्मको अवस्था

आगामी ५ विामा

(आ.व. २०७८/७९)

पुष्ट्याईका आिारहरु

ु ान वा जोखिमहरू
पूवाानम
र्ीत भडडार गृह सञ्चािनको िालग
आवश्यक पने लबद्युत र सडक

यातायातको सुलबिा हुनेछ, र्ीत

भडडारणको िालग आवश्यक कच्चा

पदाथा (कृषि उपजहरु) पयााप्त मात्रामा
उत्पादन हुनछ
े |
बाख्राको उन्नत जातको नश्लको
स्रोत केन्द्र स्थापन

५ स्थानमा स्रोत केन्द्र स्थापना गने

नेपाि कृषि अनुसन्िान

पर्ुहरुको स्रोत केन्द्र स्थापनामा कृिक

भपााई, स्थिगत अनुगमन

हुनेछ, स्रोत केन्द्र स्थापनाको िालग

केन्द्र, स्रोतकेन्द्रहरुको लबि

समूह/सहकारीहरुको सषक्रय सहभालगता
चाषहने उन्नत जातका नश्लहरु आवश्यक
पररमाणमा समयमैउपिब्ि हुनछ
े |

भेडाबाख्राको स्रोत केन्द्र नभएको

उन्नत जातका थुमा/बोका सषहतको

भेडाबाख्रा ५ वटा स्रोतकेन्द्र समुदाय
स्तरमा सञ्चािन हुने

भैसीको स्रोत केन्द्र नभएको

स्थिगत अनुगमन, वाषिाक
प्रगलत प्रलतबेदन आदद

उन्नत जातका राँगा सषहतको भैंसी

कमजोर रहेको

बजेट र प्राषवलिक सेवाहरु समयमै
उपिब्ि हुनेछ |

उन्नत जातका नश्ल समयमै उपिब्ि

२ वटा स्रोतकेन्द्र समुदाय स्तरमा

हुनेछ ।

सञ्चािन हुने
कृषि याखन्त्रकीकरणको अवस्था

स्रोत केन्द्र स्थापनाको िालग चाषहने

मुख्य मुख्य बािीहरुको उत्पादन र

लबि भपााइहरु, षफल्ड

कृिकहरुिाई आवश्यक पने षवलभन्न

गररने कृषि औजार उपकरणहरु

प्रलतवेदन

पररमाणमा समयमै उपिब्ि हुनेछ |

भडडारणको िागत कम गना प्रयोग
आदद ५०% अनुदानमा उपिब्ि
गराउने ।
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अनुगमन, वाषिाक प्रगलत

औजार उपकरणहरु आवश्यक

षववरणात्मक
संिप
े

सूचकहरु (वस्तुगत तवरिे प्रमाखणत हुन)े
हािसम्मको अवस्था

आगामी ५ विामा

(आ.व. २०७८/७९)

ु ान वा जोखिमहरू
पूवाानम

पुष्ट्याईका आिारहरु

कृिकहरुिाई कृषि औजार उपकरण
सञ्चािन र ममात सम्बन्िी प्राषवलिक
ज्ञान उपिब्ि हुनेछ ।
ट्राउट माछा पोिरी स्थापना

व्यावसाषयक कृषि उपज प्रर्ोिन
केन्द्र नभएको

गाउँपालिकाको ५ स्थानमा ट्राउट

लडजाइन, इषष्टमेट, लबि

माछा फमा स्थापना

भापाई, षफल्ड अनुगमन

दाना तथा तालिम समयमै उपिब्ि

स्थानीय स्तरमा व्यावसाषयक कृषि

िाद्य प्रषवलि तथा गुणस्तर

प्रर्ोिन उद्योग सञ्चािनको िालग चाषहने

सुरु भई न्युनतम ३ वटा उत्पादन

उद्योगको दताा प्रमाण-पत्र,

फिफूिहरु र आिु, भेडा बाख्राको

उपज प्रसोिन सम्बखन्ि ििु उद्यम
बजारमा गएको हुने (आिु खच्स,
पखस्मना उद्योग र जाम जेिी
उद्योगहरु आदद)

सं किन केन्द्र, खचलिं ग सेन्टर,
हाटबजार नभएको
उद्देश्र् ३
पूवािधार लवकास,
वातावरण र
जैलवक लवलवधता

केन्द्रको दताा प्रमाण, िरे ि ु
षफल्ड अनुगमन,

ु ाई आदद
सावाजलनक सुनव

कृषि उपज सं किन केन्द्र १,

गाउँ कायापालिकाको

केन्द्र १ स्थापना हुनेछ तथा

प्रलतवेदन

खचस्यान सषहतको दुग्ि सं किन
स्थानीय हाट बजारको स्तरोन्नलत

कायााियको वाषिाक प्रगलत

माछा उत्पादनको िालग माछा भ ुरा र
हुनेछ |
आवश्यक कच्चा पदाथाहरु जस्तै

प्रर्स्त उत्पादन हुनेछ, उद्योग स्थापना
गनाको िालग चाषहने सामिी बेिैमा
उििब्ि हुनेछ ।

प्रस्ताषवत बजेट तथा कायाक्रम

गाउँसभाबाट समयमै स्वीकृत हुनेछ

भएको हुने

संरक्षण, अलिवृलि

पर्ु बिर्ािा र सुिाररएको

सुिाररएको व्यवखस्थत मासु पसि २

र बजार प्रबििन

मासु पसि सञ्चािन नभएको

वटा सञ्चािनमा आउने
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भेटेररनरी अस्पताि तथा

कायाक्रम कायाान्वयनका िालग आवश्यक

रोल्पाको वाषिाक पुखस्तका

प्रदे र् सरकारबाट समयमै स्वीकृत

पर्ु सेवा षवज्ञ केन्द्र

काया सञ्चािन प्रषक्रया वा कायाषवलिहरु
हुनेछन्

षववरणात्मक
संिप
े

सूचकहरु (वस्तुगत तवरिे प्रमाखणत हुन)े
हािसम्मको अवस्था

(आ.व. २०७८/७९)
जलडबुटी िेती र अल्िो उद्योग

ु ान वा जोखिमहरू
पूवाानम

पुष्ट्याईका आिारहरु

स्थानीय सम्भाव्यताका

लडलभजनि वन कायााियको

कायाक्रम कायाान्वयन गना आवश्यक

उत्पादनको सुरुवात हुने

सहकारीको प्रगलत प्रलतवेदन

कायााियिे समयमा अनुमलत ददनेछ ।

प्राङ्गाररक िेती (ब्राखन्डं ग

प्राङ्गाररक कृषि प्रबद्धान भई प्राङ्गाररक

प्रामाखणकरण लनकायको

नभएको)

उत्पादन बजारीकरण भएको हुने

लबि भरपाईहरु

कृषि पयाटन (सं स्थागत प्रयास

५ वटा होम स्टे सञ्चािनमा आएको

षफल्ड अनुगमन,

योजना अवलिभर कुनैपलन षकलसमको

कृषि प्रसार सेवाको पहुँच १४%

कृषि प्रसार सेवाको पहुँच २०%

गाउँ कायापालिकाको

मात्र रहेको

पुर्याउने

कायााियको वाषिाक प्रगलत

प्रस्ताषवत बजेट तथा कायाक्रम गाउँ

प्राषवलिकहरुको र स्थानीय सेवा

कृषि प्रसार सेवा मा लनजी िेत्र र

कृषि ज्ञान केन्द्र रोल्पा,

स्थापना

नभएको)

प्रदायक सं स्थाहरु सं स्थागत
उद्देश्र् ४
संस्थागत संरिना
सुदकृ िकरण र
सुिासन

आगामी ५ विामा

िमता अलभबृषद्ध
एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र
नरहेको

कायाक्रमहरुको प्रभावकाररता

तथा िाभािाहीको प्रलतषक्रयािाई

जलडबुटीहरुको व्यावसाषयक

हुने

वाषिाक प्रलतवेदन, समूह

ु ाई आदद
सावाजलनक सुनव

प्रलतवेदन

समूह/सहकारी सं िग्न हुने

कृषि व्यवसाय तथा तालिम
प्रबद्धान केन्द्रको प्रगलत

जनर्खिको पदपूलता भएको हुनछ
े , वन

सं िीय तथा प्रदे र् सरकारबाट प्राप्त हुने
अपेिा गररएको बजेट साझेदारी रकम
प्राप्त हुनेछ
काबु बाषहरको पररखस्थलत सृजना हुनछ
े ैन
सभाबाट समयमै स्वीकृत हुनछ
े

प्रदे र् सरकारबाट बजेट समयमै लनकासा
हुने

प्रलतवेदन
कृषि तथा पर्ुपन्छी सम्बन्िी

सेवाहरु प्रदान गना प्रयोगर्ािा

सषहतको एकीकृत कृषि सेवा केन्द्र

लडजाइन, इष्टमेट, लबि
भपााइ

कायाक्रम कायाान्वयनका िागी

आवश्यक काया सञ्चािन प्रषक्रया वा

कायाषवलिहरु सं िीय सरकारबाट समयमै

स्थापना भएको हुने

स्वीकृत हुनेछन्

सञ्चालित सम्पूण ा कायाक्रमहरुको

कायाक्रम कायाान्वयन गना आवश्यक

सूचकमा आिाररत अनुगमन
मूल्यांकन भएको हुने

( 78 )

जनर्खिको पदपूलता भएको हुनछ
े

षववरणात्मक
संिप
े

सूचकहरु (वस्तुगत तवरिे प्रमाखणत हुन)े
हािसम्मको अवस्था

(आ.व. २०७८/७९)

आगामी ५ विामा

पुष्ट्याईका आिारहरु

ु ान वा जोखिमहरू
पूवाानम

एकीकृत रुपमा षवश्लेिण
नगररएको

सुर्ासन प्रबद्धान

वडास्तरीय नागररक बडापत्र माफात

सम्पूण ा नागररकिाई कायाक्रमहरुका
बारे मा सुसूखचत गराउने

ु ाईमाफात
सावाजलनक सुनव

िाभिाहीहरुको कायाक्रमप्रलतको
प्रलतषक्रया लिने

( 79 )

होलडाङ्ग बोडा, सावाजलनक
ु ाई
सुनव

होलडाङ्ग बोडा, सावाजलनक
ु ाई
सुनव

सं िीय तथा प्रदे र् सरकारबाट प्राप्त हुने
अपेिा गररएको बजेट साझेदारी रकम
प्राप्त हुनेछ
योजना अवलिभर कुनै पलन षकलसमको
काबु बाषहरको पररखस्थलत सृजना हुनेछैन

अनुसूची ५

गाउँपालिकामा दताा भएका कृिक समूह / सहकारीहरुको षववरण
क) कृिक समूहको षववरण
क्र.सं.

दताा नं.

समूह/सलमलतको नाम

ठे गाना

१

१/२०७५/७६

िी ररङ जाय कृषि समूह

थवाङ्ग ३ लमरुि

२०७५/१२/२५

२

२/२०७५/७६

िी रानागाउँ आय आजान कृिक समूह

थवाङ्ग ३ लमरुि

२०७६/०१/१५

३

०३/२०७५/७६

िी रानागाउँ हररयािी कृिक समूह

थवाङ्ग ३ लमरुि

२०७६/०३/२५

४

०४/२०७६/७७

मोप छहारा कृषि समूह

थवाङ्ग ४

२०७६/०९/१५

९८६५४८४६१५

५

०५/२०७६/७७

झेम्नेटा कृषि समूह

थवाङ्ग २

२०७६/१०/०७

९८२२९१६१००

६

०६/२०७६/७७

आिु िेती कृिक षवकास समूह

थवाङ्ग ३

७

७

साकटा एकीकृत कृषि समूह

लमरुि ३

८

८

चािवाङ्ग कृिक समूह

थवाङ्ग-१

९

९

तेि िोिा बंगरु पािन समूह

उवा-४, तेििोिा

१०

१०

जौिेपानी भेडा समूह (पकेट)

उवा-४, समि

११

११

बसन्त फिफूि कृिक समूह

उवा-४ मािालगरी

१२

१२

अजम्बरी कृिक समूह

थवाङ्ग -२

१३

१३

भ ुमेस्थान कृिक समूह

उवा-४ मिालगरी

१४

१४

जनज्योलत युवा क्िब

लमरुि

१५

१५/२०७७/७८

बेर्ी कृिक समूह

थवाङ्ग गा पा. ५ उवा
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दताा लमलत

मोबाईि नं.

कैषफयत

९८६३१२९९१५

स्याउ २० रोपनी

२०७६/११/२७
(नषवकरण)

फोटो प्राप्त
(१० रोपनीमा ओिर)

२०७७/०६/१९

नभएको

क्र.सं.

दताा नं.

समूह/सलमलतको नाम

१६

१६/२०७७/७८

जनजागरण बहुउद्देश्यीय कृिक समूह

१७

१७/२०७७/७८

१८

ठे गाना

दताा लमलत

मोबाईि नं.

थवाङ्ग ३ लमरुि

२०७७/०६/२१

९८४६८९२७०९

िी जुनषकरी कृिक समूह

थवाङ्ग गा.पा. ५ उवा

२०७७/०६/२३

९८६२७२२९७५

१८/२०७७/७८

िी बापराङ कृषि समूह

थवाङ्ग गा.पा. ५ उवा

२०७७/१०/१७

९८४८५०९७६४

१९

१९/२०७७/७८

िी लतिा व्यावसाषयक कृिक समूह

थवाङ्ग गा.पा. २, पल्बांग २०७७/०९/२०

९८४७८९८४४८

२०

२०/२०७७/७८

िी जेडी स्मृलत बहुउद्देश्यीय कृषि समूह

थवाङ्ग गा पा. ५ उवा

९८४४९६९०४३

२१

िी एक गाउ आय आजान समूह

लमरुि-३

२२

रर िोिा कृिक समूह

थवाङ्ग -१

२३

जन खजलबका कृिक समूह

थवाङ्ग १, गोबाँग

२४

िुपी कृिक समूह

थावन २, मरन्ठाना

२५

ररं ग जाय बाख्रापािन कृिक समूह

लमरुि-३, जाय

ि) कृषि सहकारी सं स्थाहरु
१. रलबन स्मृलत कृषि सहकारी सं स्था, लमरुि
२. समृद्ध लमरुि बचत तथा ऋण सहकारी सं स्था लिलमटे ड, थवाङ्ग-३, लमरुि
३. थाबंगी बचत तथा ऋण सहकारी सं स्था लिलमटे ड, थवाङ्ग
४. उवाकृषि सहकारी सं स्था, थवाङ्ग ५, ठु िो गाउँ
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२०७८/०१/३१

९८६४३६७१४४

कैषफयत

अनुसूची ६

गाउँपालिकामा रहेका रखजष्टडा कृषि फमाहरुको षववरण
क्र.सं.

दताा नं.

फमाको नाम

सम्पका व्यखि

ठे गाना

१.

अलनि स्याउ कृषि फमा

उवा -३

२.

बहुउद्देश्यी कृषि फमा

उवा-४

बाराही नसारी तथा फिफूि उत्पादन केन्द्र

थवाङ्ग

४.

िनिाि व्यवसाय बाख्रा फमा

उवा-४, गुरासे

५.

षटका च ुिी बाख्रा फमा

उवा-४ जुतर

६.

पुस्ता व्यावसाषयक बाख्रा फमा

उवा-४, गुरासे

७.

्यामाा व्यवसाषयक बाख्रा फमा

उवा-४, थपुा

८.

बाकसुर व्यावसाषयक बाख्रा फमा

उब ४, तेि

९.

सुिी व्यवसाय बाख्रा फमा

उवा-४, तेििोिा

३.

२०७६/९/२०

मोबाईि नं

१०.

०६/२०७६/०९/३०

होमकान्त मौरी पािन फमा

लभम बहादुर डाँगी

थवाङ्ग ३

९८६३१२४९०५

११.

०७/२०७६/०९/२८

िी सम्वृषद्ध कृषि फमा

बर प्रसाद िलता

थवाङ्ग २

९८४८९५५२३५

१२.

०८/२०७६/१०/०६

पृष्ठभ ुलम कृषि तथा वन जलडबुटी नसारी फमा

सुज ा िाि बुढा

थवाङ्ग ३

९८६६५२६०७४

१३.

०९/२०७६/१०/२७

टे क अमृत व्यावसाषयक कृषि फमा

टे क बहादुर डाँगी

थवाङ्ग ३

९८६९६९९५९७

१४.

१०/२०७६/१०/२८

िी खर्ति ताजा फिफूि तथा जलडबुटी कृषि फमा

इश्वरिन पुन मगर

थवाङ्ग ४

९८४७७१६६५५

१५.

११/२०७६/१०/२८

िी लसरपन फिफूि तथा जलडबुटी फमा

रखजमान पुन

थवाङ्ग ४

९८६५४८४६१५

१६.

१२/२०७६/११/०७

तपेन्द्र व्यावसाषयक कृषि फमा

तपेन्द्र डाँगी

थवाङ्ग ३

९८४०९४१९०६
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क्र.सं.

दताा नं.

फमाको नाम

सम्पका व्यखि

१७.

१३/२०७६/११/०८

िी गुराँसे कृषि फमा

१८.

१४/२०७६/११/२१

प्रकृलत प्राङ्गाररक स्याउ तथा बहुउद्देश्यीय कृषि फमा

लनरज कुमार बुढामगर

थवाङ्ग २

९८१३८६१९१३

१९.

१५/२०७६/११/३०

छोडेन ओिर कृषि फमा

लबनोद बहादुर बुढा

थवाङ्ग २

९८४७९७६६२२

२०.

१६/२०७६/११/३०

िी गेमी कृषि फमा

बेि बहादुर बुढा मगर

थवाङ्ग ३

९८६०५३०३७

२१.

१७/२०७६/११/३०

िी रमेर् फिफूि कृषि तथा पर्ुपािन फमा

रमेर् डाँगी

थवाङ्ग ३

९८६३५३०५७८

२२.

१८/२०७७/०१/०५

िी टु टु कृषि बहुउद्देश्यीय सामुदाषयक फमा

थवाङ्ग ३

९८४७९७६६२२

२३.

१९/२०७७/०४/२५

के षव इस्कोवयर उत्पादन तथा लबषक्र फमा

भि जी.एम.

थवाङ्ग ५

९८६६८२०९२२

२४.

२०/२०७७/०५/०९

गुरुङ फिफूि तथा तरकारी कृषि फमा

सुय ा प्रकार् गुरुङ

थवाङ्ग १

९८४७९९२८६७

२५.

२१/२०७७/०५/२१

िी उद्यमखर्ि कृषि फमा

पूण ा िलता

थवाङ्ग १

२६.

२२/२०७७/०५/२१

िी व्यावसाषयक झाषकबाङ्ग तरकारी तथा फिफूि फमा

षवष्णु षव.क.

थवाङ्ग १

९८४८८२२८१०

२७.

२३/२०७७/०५/२१

िी साहरा कृषि फमा

लभम बहादुर बुढा

थवाङ्ग १

९८२२८४९०७५

२८.

२४/२०७७/०५/२४

िी जुनषकरी कृषि व्यवसाषयक फमा

मज बहादुर बुढा

थवाङ्ग १

९८४५३२९०८८

२९.

२५/२०७७/०५/३१

िी व्यवसाषयक तरकारी तथा फिफूि झषकबाङ्ग कृषि फमा

जोिामाया षव.क.

थवाङ्ग १

९८२२८८०६१२

३०.

२६/२०७७/०६/१३

भू.पु.र्ैलनक कृषि फमा

बिराम डाँगी

थवाङ्ग ३

९८४३५४०००४

३१.

२७/२०७७/०६/

तरकारी तथा फिफूि कृषि फमा

दर्ान िलता मगर

थवाङ्ग १

९८१५४१२९५४

३२.

२८/२०७७/०६/

िी वसन्त फिफूि षकर्ी फमा

वसन्त िलता

थवाङ्ग ४

९८४८९६३७३३

३३.

२९/२०७७/०६/

िी करुणा स्याउ कृषि फमा

ररसान बहादुर िलता

थवाङ्ग १

९८४३८४८९४८

३४.

३०/२०७७/०६/२६

िी अलनता स्याउ कृषि फमा

जस बहादुर पुन

थवाङ्ग ४

९८६६६२९१८०
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ठे गाना

मोबाईि नं

क्र.सं.

दताा नं.

फमाको नाम

सम्पका व्यखि

३५.

३१/२०७७/०८/१२

सडारा एकीकृत कृषि फमा

कमेनी बुढा मगर

थवाङ्ग ३

९८६४७३०८१०

३६.

३२/२०७७/०८/१२

षवजन एकीकृत कृषि फमा

षवजन रोका मगर

थवाङ्ग ३

९८६६२८१८६३

३७.

३३/२०७७/१२/२४

िी पुन तरकारी तथा फिफूि उत्पादन फमा

मन कुमारी पुन

थवाङ्ग ५

९८६९९८२७८४

३८.

३४/२०७८/०६/०७

फिफूि व्यावसाषयक कृषि फमा

बर बहादुर डाँगी

थवाङ्ग ३

९८४९७५८१३०

३९.

३५/२०७८/०६/०७

फिफूि व्यावसाषयक कृषि फमा

गणेर् मान लसङ डाँगी

थवाङ्ग ३

९८४९७५८१३०

४०.

३६/२०७८/०६/१०

मनोज व्यवसाय कृषि फमा

मनोज बुढा मगर

थवाङ्ग ३

९८४११२३३१२

४१.

३७/२०७८/०६/१२

िी मध्य पहाडी षहलसिा कृषि तथा पर्ुपािन फमा

भिपुरा डाँगी

थवाङ्ग ३

९८६८६०३३९९

४२.

३८/२०७८/०६/१२

िी गणेर् फिफूि कृषि फमा

गणेर् प्रसाद बुढा

थवाङ्ग ३

९८६२६५७३००

४३.

३९/२०७८/०८/०८

िरपो एकीकृत कृषि तथा पर्ु फमा

िन प्रसाद बुढा मगर

थवाङ्ग ३

९८४७६७४५९२

( 84 )

ठे गाना

मोबाईि नं

अनुसूची ७

समूहगत छिफिमा सहभागी व्यखिहरुको नामाविी (थवाङ्ग १)
क्र.सं .

नाम

पद
चािवाङ्ग कृिक समूह

ठे गाना

१

षहतप्रसाद रोक्का

२

अजय िलता मगर

थवाङ्ग-१

३

ररर्न बहादुर िलता

थवाङ्ग-१

४

िन बहादुर रोक्का

थवाङ्ग-२

५

अमृत िलता मगर

थवाङ्ग-१

६

प्रम पुन

थवाङ्ग-१

७

सुया प्रकास रोक्का

थवाङ्ग-१

८

उदय िलता मगर

थवाङ्ग-१

९

िन िाि पुन मगर

थवाङ्ग-१

१०

दि रोका

थवाङ्ग-१

११

सुया रोक्का

थवाङ्ग-२

१२

नेत्र बहादुर

थवाङ्ग-२

१३

उदय िलता मगर

थवाङ्ग-१

१४

िब िाि पुन मगर

थवाङ्ग-१

१५

दि रोक्का

थवाङ्ग-१

( 85 )

थवाङ्ग-१

अनुसूची ८

समूहगत छिफिमा सहभागी व्यखिहरुको नामाविी (थवाङ्ग २)
क्र.सं .

नाम

पद

ठे गाना

१

मौसम रोका

पत्रकार

थवाङ्ग-२

२

दर्ान िलता मगर

कृिक

थवाङ्ग-१

३

सुया बहादुर रोका

कृिक

थवाङ्ग-१

४

िाि चन्द्र रोक्का

कृिक

थवाङ्ग-२

५

प्रकार् लबक्रम रोक्का

कृिक

थवाङ्ग-२

६

दे उ प्रसाद िलता

कृिक

थवाङ्ग-१

७

फकाा िलता

कृिक

थवाङ्ग-२

८

सुलबन िलता

कृिक

थवाङ्ग-१

९

पच्चा िलता

कृिक

थवाङ्ग-१

१०

िन्मािी िलता

कृिक

थवाङ्ग-१

११

जान कुमारी िलता

कृिक

थवाङ्ग-१

१२

सन्तोिी िलता

कृिक

थवाङ्ग-१

१३

सुन रोक्का

कृिक

थवाङ्ग-१

१४

दया परर रोक्का

कृिक

थवाङ्ग-१

( 86 )

अनुसूची ९

समूहगत छिफिमा सहभागी व्यखिहरुको नामाविी (थवाङ्ग ३, लमरूि)
क्र.सं .

नाम

पद

ठे गाना

१

भीमबहादुर रोक्का

वडा अध्यि

थवाङ्ग-३, लमरुि

२

गणेर् डागी

कृिक

थवाङ्ग-३, लमरुि

३

िेरेंद्र प्रकास बुढा

कृिक

थवाङ्ग-३, लमरुि

४

ददपक बुढा मगर

कृिक

थवाङ्ग-३, लमरुि

५

नर बहादुर बुढा

कृिक

थवाङ्ग-३, लमरुि

६

अर्ोक रोका मगर

कृिक

थवाङ्ग-३, लमरुि

७

केर्र बहादुर बुढा मगर

कृिक

थवाङ्ग-३, लमरुि

८

मूि बहादुर रोक्का मगर

कृिक

थवाङ्ग-३, लमरुि

९

राज कुमार डागी

कृिक

थवाङ्ग-३, लमरुि

१०

िन बहादुर डागी

कृिक

थवाङ्ग-३, लमरुि

११

अमृत डागी

कृिक

थवाङ्ग-३, लमरुि

१२

सुरज िाि बुढा

कृिक

थवाङ्ग-३, लमरुि

१३

दीपक नेपािी

कृषि प्राषवलिक

थवाङ्ग-३, लमरुि

१४

लबनोद बहादुर बुढा

केन्द्रीय सलमलत

थवाङ्ग-३, लमरुि

१५

प्रवेर् रोक्का मगर

कृिक

थवाङ्ग-३, लमरुि

( 87 )

अनुसूची १०

समूहगत छिफिमा सहभागी व्यखिहरुको नामाविी (थवाङ्ग ४, उवा)
क्र.सं .

नाम

ठे गाना

पेर्ा

1

राज कुमार रोक्का

थवाङ्ग -१, रलछवाङ्ग

2

सुया कुमार रोक्का

अजम्बरी जन कम्युन

3

उददम िलतामगर

उवा वडा नं. ४

4

सगर गती मगर

तेििोिा, उवा ४

5

ददनेर् राई

थवाङ्ग -१

तरकारी पसिे

6

िखिन्द्र िलता

गोवाङ्ग

व्यावसाषयक बाख्रा पािक

7

इिम प्रसाद पुन मगर

तबं ग -१

कृिक भैं सी पािन फमा

8

राम प्रसाद लब.क.

थवाङ्ग-२

जिजिा फ्रेस हाउस

9

षहत प्रसाद रोक्का

चािावाङ्ग कृिक समूह

10

अमृत िलतामगर

वडा नं. ४ उवा

ना.प्रा.स (कृषि)

11

सलमिा मगर

वडा नं. ४ उवा

ना.प्रा.स. (िा.स्वा.कायाकताा, पर्ु सेवा)

वडा अध्यि

( 88 )

अनुसूची ११

सहभागी उत्तरदाताहरुको नामाविी
क्र.सं .

नाम

ठे गाना

सम्पका नं.

1

वुद्दी िती मगर

थवाग ५, तारगी

2

फुकी रो]का

थवाग ५, दाङ्र्ािा

3

षहतमान पुन

थवाग ४, घ्याङ्िे

4

इिा वहादुर पुन

थवाग ५, दाङ्र्ािा

5

अमुिी िती

थवाग ५, दाङ्र्ािा

6

उज्वि िती

ु
थवाङ्ग ५, मैदङ्ग

7

आर् वहादुर िती

ु
थवाङ्ग ५, मैदङ्ग

8

इमानसरी रे का

ु
थवाङ्ग ५, मैदङ्ग

9

राम गुरुङ्

ु
थवाङ्ग ५, मैदङ्ग

10

वहादुर लसङ् पुन

थवाग ४, घ्याङ्िे

11

र्ुकमान पुन

थवाग ४, घ्याङ्िे

12

रुपिन िती

थवाङ्ग ५, पुसवाङ्ग

13

खजत रे का

थवाङ्ग ५, तरङ्गी

14

हुकुम पुन

थवाग ५, दाङ्र्ािा

15

अलमत वुढा

थवाङ्ग २, ठु िेगाउँ

16

प्रवेर्ी रे का

थवाङ्ग १, जुरवाङ्ग

17

रमना वुढा

थवाङ्ग १, जुरवाङ्ग

18

सुन रे का

थवाङ्ग १, गेवाङ्ग

19

अखजत झाक्री मगर

थवाङ्ग १, गेवाङ्ग

20

दर्ान घ्रती मगर

थवाङ्ग १, गेवाङ्ग

९८१५४१२९५४

21

िखिन िती

थवाङ्ग १, गेवाङ्ग

९८४७८७६४४०

22

र्ुकमिा पुन

थवाङ्ग ४, घ्याङ्िे

23

षवषवर्ी रे का

थवाङ्ग २, ठु िेगाउँ

24

षवश्वदे वी िती

थवाङ्ग १, जुरवाङ्ग

( 89 )

९८६६९५६८८७

९८४८९५६१५१

९८४७९१२०२६

क्र.सं .

नाम

ठे गाना

25

आर् वहादुर िती

थवाङ्ग ३, रापा

26

अमर वहादुर वुढा

थवाङ्ग ३, कुटे िेिा

27

र्लमािा वुढा

थवाङ्ग ३, टु टु

28

अर्ेक रे का

थवाङ्ग ३, टु टु

29

रामकुमारी झाक्री मगर

थवाङ्ग ३, टु टु

30

अजुन
ा पुन

थवाङ्ग ४, पुसवाङ्ग

31

कमान पुन

थवाङ्ग ४, पुसवाङ्ग

32

भानमती िती

थवाङ्ग ४, पुसवाङ्ग

33

वाजषवर पुन

थवाङ्ग १, मायािका

34

र्ान्ती षव.क.

थवाङ्ग १, मायािका

35

षवष्णु पुन

थवाङ्ग १, मायािका

36

ददपनारायण पुन

थवाङ्ग १, मायािका

37

सलमप पुन

थवाङ्ग १, मायािका

38

वहादुर लसङ् पुन

थवाङ्ग १, मायािका

39

राजिन कामी

थवाङ्ग १, मायािका

40

प्रकार् वुढा मगर

थवाङ्ग ३, िातावाङ्ग

41

रलमन वुढा

थवाङ्ग ३, िातावाङ्ग

42

षवर वुढा

थवाङ्ग ३, िातावाङ्ग

43

लतिक राम वुढा

थवाङ्ग ३, िातावाङ्ग

44

रुपिन वुढा

थवाङ्ग ३, षवसै ना

45

हरी वुढा

थवाङ्ग ३, षवसै ना

46

आर्ा वुढा

थवाङ्ग ३, षवसै ना

४७

लभमसरी षव क

थवाङ्ग ३, षवसै ना

४८

अपान वुढा

थवाङ्ग ३, षवसै ना

४९

भरत वुढा मगर

थवाङ्ग ३, लभत्रीवन

५०

सुक वहादुर वुढा

थवाङ्ग ३, लभत्रीवन

( 90 )

सम्पका नं.

९८६३१२६७६१

९८६७७४७४४३

क्र.सं .

नाम

ठे गाना

५१

सलमािा वढा

थवाङ्ग ३, लभत्रीवन

५२

अलनता वुढा

थवाङ्ग ३, लभत्रीवन

५३

राम कुमारी वुढा

थवाङ्ग ३, लभत्रीवन

५४

ददिमन पुन

थवाङ्ग ३, प्रजा

५५

कणा रे का

थवाङ्ग ३, प्रजा

५६

इलिम प्रसाद रोक्का

थवाङ्ग १

५७

राम प्रसाद लब.क.

थवाङ्ग २

५८

ददनेर् राई

थवाङ्ग १

सम्पका नं.

९८६६६८६९९६

९८६९०८९७१९

प्राषवलिकहरू
1

िनराज यादव

ना.प्रा.स. (कृषि)

थवाङ्ग गाउँपालिका

2

यज्ञ बहादुर िती

ना.प्रा.स. (पर्ु सेवा)

थवाङ्ग गाउँपालिका

3

ददपक नेपािी

ना.प्रा.स.

थवाङ्ग-३, लमरूि

4

अमृत ितीमगर

ना.प्रा.स. (कृषि)

थवाङ्ग-४, उवा

5

सलमिा मगर

ना.प्रा.स. (पर्ु सेवा)

थवाङ्ग-४, उवा

राजनैलतक पाटी प्रलतलनलि
1

मौसम रोका

थवाङ्ग २, गोवाङ्ग

2

षवनोद बहादुर बुढा

थवाङ्ग-३, लमरूि

3

उददम ितीमगर

वडा अध्यि

( 91 )

प्रदे र् सभा सदस्य
सदस्य, ने.क.पा.
माओवादी केन्द्र, थवाङ्ग
थवाङ्ग गाउँपालिका,
वडा नं. ४

अनुसूची १२

ु ाईमा उपखस्थत सहभागीहरूको षववरण
कृषि षवकास गुरूयोजना प्रलतवेदनको सावाजलनक सुनव
क्र.सं .

नाम

पद

१

लबर बहादुर िलता

अध्यि

२

राम षकरणी रोक्का

उपाध्यि

३

िन बहादुर ओिी

नी.प्र.प्र.अ.

४

लभम बहादुर रोक्का

३ नं. वडा अध्यि

५

उददम िलतामगर

४ नं. वडा अध्यि

६

जनक बहदुर बुढा

१ नं. वडा अध्यि

७

राम कुमारी लब.क

३ नं. वडा सदस्य

८

जुर मुिी रोका

५ नं. वडा सदस्य

९

कमान रोका

५ नं. वडा सदस्य

१०

खजत कुमारी लब.क

१ नं. वडा सदस्य

११

षविम पुन

४ नं वडा सदस्य

१२

पकर बहादुर रोका

बुदद्दखजबी

१३

सुदेर् रोका

४ नं वडा सदस्य

१४

दि बहादुर लब.क

बुदद्दखजबी

१५

बेि बहादुर बुढा

खर्िक

१६

कृष्ण रोकाया

कृषि र्ािा प्रमुि

१७

तुि बहादुर पुन

स्वास्थ र्ािा प्रमुि

१८

मािब के सी

िेिा

१९

पवन कुमार यादब

खर्िक

२०

रुस िलता

बुदद्दखजबी

२१

जयमान रोका

बुदद्दखजबी

२२

सम्झना िलता

बुदद्दखजबी

२३

गोबिान िलता

५ नं.वडा अध्यि

( 92 )

क्र.सं .

नाम

पद

२४

यज्ञ बहादुर िलता

पर्ु र्ािा

२५

गीता कुमारी लसपौिी

स्वास्थ र्ािा

२६

ददि मन रोक्का

थवाङ्ग ५

२७

लबमि राज डागी

प्रेर् सयोजक

२८

सुरेर् कुमार पुन

बुदद्दखजबी

२९

पुन बहादुर लब.क

कायापालिका सदस्य

३०

भ ुखजमान िलता

कायापालिका सदस्य

३१

जोर बहादुर रोका

कायापालिका सदस्य

३२

जैमन रोका मगर

कायापालिका सदस्य

३३

अनुप झाषक्र मगर

कायापालिका सदस्य

३४

कुमार पुन

बुदद्दखजबी

( 93 )

थवाङ्ग गाउँपालिकाको स्रोत नक्सा

( 94 )

अनुसूची १३

थवाङ्ग गाउँपालिका वडा नं. १ को स्रोत नक्सा थवाङ्ग गाउँपालिका वडा नं. ५ को स्रोत नक्सा
( 95 )

थवाङ्ग गाउँपालिका वडा नं. ३, ४ र ५ को स्रोत नक्सा
( 96 )

थवाङ्ग गाउँपालिकाको भौगोिोक अवखस्थलतको स्रोत नक्सा

( 97 )

अनुसूची १४

( 98 )

( 99 )

थवाङ्ग गाउँपालिकाको लभरािोपना स्रोत नक्सा

( 100 )

अनुसूची १५

( 101 )

थवाङ्ग गाउँपालिकाको मुख्य जिस्रोत स्रोत नक्सा

( 102 )

अनुसूची १६

थवाङ्ग गाउँपालिकाको भू-उपयोग स्रोत नक्सा

( 103 )

अनुसूची १७

( 104 )

( 105 )

अनुसूची १८

माटोका आिारभूत सं रचनाको स्रोत नक्सांकन

थवाङ्ग गाउँपालिकाको माटोमा उपिव्ि प्राङ्गारीक पदाथाको स्रोत नक्सा

थवाङ्ग गाउँपालिकाको माटोमा उपिव्ि िस्रो पदाथा (वािुवा)को स्रोत नक्सा
( 106 )

थवाङ्ग गाउँपालिकाको माटोमा उपिव्ि लसल्ट पदाथाको स्रोत नक्सा

थवाङ्ग गाउँपालिकाको माटोमा उपिव्ि खचम्टाईिो पदाथाको स्रोत नक्सा

( 107 )

थवाङ्ग गाउँपालिकाको माटोको अखम्ियपना नक्सा

( 108 )

अनुसूची १९

अनुसूची २०

माटोका आिारभूत िाद्यतत्वको स्रोत नक्सांकन

.

थवाङ्ग गाउँपालिकाको माटोमा उपिव्ि नाईट्रोजन तत्वको स्रोत नक्सा

थवाङ्ग गाउँपालिकाको माटोमा उपिव्ि फस्फोरस तत्वको स्रोत नक्सा
( 109 )

थवाङ्ग गाउँपालिकाको माटोमा उपिव्ि पोटास तत्वको स्रोत नक्सा

थवाङ्ग गाउँपालिकाको माटोमा उपिव्ि बोरोन तत्वको स्रोत नक्सा
( 110 )

थवाङ्ग गाउँपालिकाको माटोमा उपिव्ि खजंक तत्वको स्रोत नक्सा

( 111 )

थवाङ्ग गाउँपालिकाको कृषि बािी तथा पर्ुपािन िेत्र

( 112 )

अनुसूची २१

( 113 )

( 114 )

( 115 )

( 116 )

( 117 )

( 118 )

अनुसूची २२

गाउँपालिका अन्तगातका षवलभन्न स्थानहरूमा व्यावसाषयक रूपमा षवकास हुनसक्ने
सम्भाव्य बािीहरु, वस्तुहरु, सम्भाव्य िेत्रहरु (आ.व. २०७९/८० - २०८३/८४)
क्र.
सं .
१.

व्यावसाषयक पकेटको िालग

सम्भाव्य

सम्भाव्य बािी/वस्तुहरु

िेत्रहरू

पतझड लबरुवाहरू (स्याउ/

१०० हे.

ओिर/िुपाानी/नासपाती,

सम्भाव्य िेत्रहरू
गोल्छे वाङ्ग, रालछबाङ्ग, चिावाङ्ग,
छोिे वाङ्ग, लनङिप, िेि जाय,

हािको

षवस्तार गना सषकने

अवस्था (हे.)

िेत्रफि (हे .)

२५ हे.

२५ हे.

जाय, मिालगरी, गुरासे, फुन्टीवाङ्ग,

षकवी)

आवश्यक पूवाािारहरु
कृषि सडक, उपयुि हावापानी,
कृिकहरुिे परम्परागत रुपमा

िेती गदै आइरहेका, बजारको

रानागाउ, जुतर, पजाा, तेििोिा,

समस्या नभएको

मालथल्िो लभलत्रवन, बुिाङ्ग, थरपु,
फिावाङ्ग
२.

पतझड लबरुवाहरुको स्रोत

३ स्थानमा

जाय, फुखन्टवाङ्ग र िोरावाङ्ग

नभएको

२५ हे.

केन्द्रहरु (स्याउ, ओिर,

उपयुि हावापानी, कृषि
सडक, प्राषवलिक सेवा, स्याउ
ओिर लबरुवाहरुको माग िे रै

िुपाानी, नासपाती, षकवी)

भएको
३.

प्राङ्गाररक आिु िेती

५० हे.

जुतर, मिालगरी, जाय, लभलत्रवन,

१० हे.

२० हे.

सडक यातायात । प्रर्स्त
प्राङ्गाररक मि पाईने,

लतखिवाङ्ग आदद िेत्रहरु

प्राङ्गाररक आिुको माग बषढ
रहेको ।

४.

आिु बीउ स्रोत केन्द्रहरु
स्थापना

३ स्थानमा

लमरूि, चािावाङ्ग र तेििोिा

िेत्रमा उन्नत आिु िेती षवस्तार

३०० हे.

आिु बािी षवकास केन्द्रिे
प्राषवलिक सेवा र भाइरस

मुि आिु बीउ उपिब्ि

गने

गराउने

( 119 )

क्र.
सं .
५

व्यावसाषयक पकेटको िालग
सम्भाव्य बािी/वस्तुहरु

आिु बीउ भडडार गने

सम्भाव्य

सम्भाव्य िेत्रहरू

िेत्रहरू
१० स्थानमा

रषष्टक िर

लमरुि टु टु, थवाङ्ग, िोडावाङ्ग,

हािको

षवस्तार गना सषकने

अवस्था (हे.)

िेत्रफि (हे .)

२

३

लसरक्याङ्ग

आवश्यक पूवाािारहरु
२ स्थानमा आिु लबउ

भडडारको िालग पूवाािार
तयार भएको र थप ३
स्थानमा नयाँ रषष्टक िर
लनमााण गनुप
ा ने ।

६

कोल्ड स्टोर

१०००

उवा, लमरुि, थवाङ्ग

हािसम्म

मे.टन िमता
७.

मकै र गहुँ बीउ उत्पादन

५० हे.

अलमिो जात फिफूि

४० हे.

कायाक्रम
८.

भेडा पािन स्रोत केन्द्र
स्थापना

सडक यातायात को सुलबिा

५ मे.ट

२५ हे.

लमरुिमा लबउ प्रसोिन केन्द्र,

सुरवाङ्ग बेसी, माथीगाउँ, हजावाङ्ग,

२६

१४ हे.

उपयुि हावापानी, बजार

माषटवाङ्ग
५० गोटा
उन्नत

जातका थुमा
षवतरण

१०. बाख्राको स्रोत केन्द्र

थवाङ्ग, लमरुि, तल्िो उवा,

५ स्थानमा

केन्द्र स्थापना

५ स्थानमा

भएको कृिक समूह सषक्रय
(सुिी चौर)

जुतर, मालथल्िो लभलत्र वन रानीवन,
गुरासे, मिालगरी, साज्िाका,

भेडािका, तेि िोिा, फल्वांग,

थाहा
नभएको

२५ गोटा उन्नत
जातका थुमाहरु
षवतरण

िरमपानी, लतखिबांग

उपयुि हावापानी, चरनको

राम्रो व्यवस्था सडक यातायात
प्राषवलिक सेवा, िुम्ती गोठका
िालग प्रर्स्त चरण सुषविा

लभलत्रवन (बाख्रा), मािालगरी (भेडा),
मरन्ठाना (बाख्रा), ठु िोगाउँ,

१

4

छोिे वाङ्ग
११. गाई भैं सी पािन स्रोत

आिु, तरकारी र फिफूि
उत्पादन प्रर्स्त भएको,

नभएको

तेििोिा, रलछबाङ्ग

(कागती र सुन्तिा) र केरा
९.

३ स्थानहरुमा

व्यावसाषयक फमा स्थापाना,
भेटेररनरी सेवा, पर्ु प्रजनन
सेवा

ु ), झाषकबांग
तल्िो उवा (मैदम

रानागाउँ, बेसी, रालछवाङ्ग, गोबाङ्ग,

( 120 )

नभएको

५ स्थानमा

भेटेररनरी सेवा, दुिको माग
बढी भएको, व्यावसाषयक

क्र.
सं .

व्यावसाषयक पकेटको िालग
सम्भाव्य बािी/वस्तुहरु

सम्भाव्य

सम्भाव्य िेत्रहरू

िेत्रहरू

हािको

षवस्तार गना सषकने

अवस्था (हे.)

िेत्रफि (हे .)

कोइजाबाँग, आरुिका, तेििोिा,

आवश्यक पूवाािारहरु
भैं सी पािन बढ्दै गएको,
गाईको सं ख्या अत्यलिक

जुतर

रहेको
१२. बं गरु पािन

नमुना फमा

लमरुि टु टु, झाषकवाङ्ग, गोवाङ्ग,

१०

२०

स्थापना (५०) िोरावाङ्ग, कोल्िरा, मरन्ठाना
१३

बेमौसमी तरकारी

१५हे.

थवाङ्ग, लमरुि, बेसी, ठु िो गाउँ,

व्यावसाषयक फमा स्थापाना
भएका, मासुको माग बढी

५ हे.

५ हे.

िोडावाङ्ग, झषकवाङ्ग

तालिम । स्थानीय बजारमा
बेमौसमी तरकारीहरू जस्तै
गोिभेडा, िलनया, ्याजको
माग िेरै

१४

पर्ु आहार (जैई, क्िोभर,
नेषपएर, राई िलनयो, नेमारो)

१५
१६

५
स्थानहरुमा

सं किन केन्द्र

५

पर्ु बिर्ािा

१

जरिाङ्ग, गवाङ्ग, लमरूि, मरठना,

नभएको

२ स्थानमा

झषकवाङ्ग

व्यवसाषयक बाख्रा, भैसी
पािन व्यवसाय र्ुरु भएको

थवाङ्ग टु टु, थवाङ्ग, ठु िोगाउँ
(उवा), छिे वाङ्ग, िोरागाउँ
थवाङ्ग

नभएको

५ स्थानमा

सडक, यातायात सुषविा,
प्रर्स्त उत्पादन

१

१

बजारमा गुणस्तरयुि मासुको
माग िेरै,

१७

ट्राउट माछापािन

१७

जलडबुटी नसारी (सतुवा,

पदमचाि, कुतुकी, लतते,

३ स्थानमा
५

लमरुि, थवाङ्ग र िोरावाङ्ग

नभएको

३

बजारको राम्रो सम्भावना भएको

लभलत्र वन, फुखन्तवाङ्ग

नभएको

३

ससङ जलडबुटी उद्योग

पिानबेद, वन िसुन,

स्थापना भएका, बजारमा माग
िेरै

षटमुर)
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थवाङ्ग गाउँपालिकाका लनवााखचत जनप्रलतलनलिहरु

अनुसूची २३
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अनुसूची २४

थवाङ्ग गाउँपालिकाको कृषि षवकास गुरूयोजना सम्बन्िी प्रश्नाविीहरू (कृिकस्तर)
१.

व्यखिगत षववरण
नामः ........................................
ठे गानाः गा.षव.स. ...........................वडा नं. ...... टोिः ......... सम्पका नंः .............................

२.

र्ैखिक अवस्थाः
१) सािारण िेिपढ

३.

३) माध्यलमक

४) एस.एि.सी.वा मालथ

पररवार सं ख्याः ..........
१) मषहिा ..........

४.

२) प्राथलमक स्कुि

२) पुरुि ................. ३) बाि बािीका..................

मुख्य पेर्ाः
१) कृषि

२) पर्ुपािन

५) जालगर

६) अन्य

५.

कृषि ब्यबसायः

१) लनबााहमुिी

५.

कुि जग्गा जमीन (रोपनी/लबिा) .......

६.

कुि जग्गा जमीन (रोपनी/लबिा)

३) ज्यािादारी

४) वैदेखर्क रोजगारी

२) व्यवसाषयक
१) पािो

२) िेत

१) आफ्नोः ............. २) अरुको अलियाः...... ३) अरुिाई ददएकोः..................
४) िर जग्गा दुवै नभएकोः...................
७.

५) अन्यः.........................

तपाइँको िेती गररने जग्गामा िासगरी के कलत िेत्रफिमा के के बािी िगाउनु हुन्छ?
(अनुसूची १ अनुसार षवस्तृत षववरण भनुप
ा ने)

८.

क) मकै

ि) गहुँ

ग) जौ

ि) तरकारी

ङ) आिु

च) फिफूि

छ) जलडबुटी

ज) बीउ उत्पादन

तपाईँको आफ्नो उत्पादनिे कलत मषहना िान पुग्छ?
१) ३ मषहना

२) ४ दे खि ६ मषहना

४) ९ दे खि १२ मषहना
९.

३) ७ दे खि ९ मषहना
५) बिा भरर

नपुग िाद्यान्नको कसरर व्यवस्थापन गनुह
ा न्ु छ ?
१) ज्यािादारी र मजदुरी

२) सापटी

३) ऋणबाट

१०. िेत बारीमा लसं चाइको सुलबिाः छ । छै न ।
११. लसं चाईको सुलबिा छै न भने लसं चाईको िालग िालग पानीको स्रोत कहाँ र कलत टाढा छ ?
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१२. िाद्यान्न, तरकारी तथा फिफूिहरुको उत्पादनको िालग कृषि सामिीहरु अथाात उत्पादन सामिीहरु
जस्तै बीउ, मि, कीटनासक लबिादीहरु, लबरुवाहरु आदद कहाँबाट िरीद गनुा हुन्छ ?
क) स्थानीय बजार

ि) सहकारी

ग) एिो भेट

ि) बाषहरबाट

१३. िाद्यान्न, तरकारी र फिफूिमा िास गरी कुन कुन बेिा िगाउनु हुन्छ ?
(अनुसूची १ अनुसार षवस्तृत षववरण भने)
१४. यस िेत्रमा बािी लबरुवाहरूमा िास गरी कुन कुन रोग र कीराको प्रकोप छ ?
(अनुसूची १ अनुसार षवस्तृत षववरण भने )
१५. कस्तो षकलसमको तरकारी िगाउँदा बढी फाइदा हुन्छ?
१) मौसमी

२) बेमौसमी

१६. तपाईँिे कृषि सम्बन्िी प्राषवलिक सेवा कहाँबाट प्राप्त गनुा हुन्छ?
१) वडा कायाािय

२) स्थानीय कृषि कायाकताा

४) गाउँपालिका कृषि र्ािा

३) एिोभेट

५) अन्य

१७. स्थानीयस्तरमा उत्पाददत तथा फिफूिको उत्पादन कहाँ िगेर बेखचन्छ?
क) गाउँिर

ि) स्थानीय बजार

ग) अन्य

१८. तरकारी र फिफूि कसरी लबक्री गनुह
ा न्ु छ?
१) आफैँिे

२) होिसेि

३) िुद्रा

१९. के तपाइँिाई बजारको अभाविे तरकारी फिफूि बेच्न अ्यारो परे को छ ?
१) छ

२) छै न

२०. यदद छ भने यो समस्याको समािान कसरी हुन सक्छ?
क) सं किन केन्द्र लनमााण गरे र

ि) बजारसम्म ढु वानीको व्यवस्था गरे र

ग) ढु वानी अनुदान ददएर

ि) अन्य

२१. त्यस्को िालग सं किन केन्द्र लनमााण गना आवश्यक छ?

क) छ

ि) छै न

यदद छ भने तपाईको षवचारमा उपयुि ठाउँ कहाँ होिा ......................................
२२. तपाईिे भनेको ठाउँमा सं किन केन्द्र लनमााण गदाा त्यसको वररपरर तरकारी तथा फिफूि िगाउने
कृिक िर िुरी कलत होिान्?
२३. तपाईिे भनेको ठाउँमा सं किन केन्द्र लनमााण गदाा अनुमालनत कलत सम्म िागत िाग्छ होिा?
२४. सं िकन केन्द्र कस्तो बनाए बेस होिा?
१) स्थाई प्रकृलतको

२) हाट बजार

३) अस्थाई षकलसमको ४) कोल्ड स्टोर सषहतको

२५. तपाईिे उत्पादन गरे को िाद्यान्न, तरकारी तथा फिफूिबाट वाषिाक कलत कमाउनु हुन्छ ?
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२६. तरकारी तथा फिफूि उत्पादन गदा प्रलत रोपनी कलत िागत िाग्छ?
ि) फिफूि

क) तरकारी

ि) िाद्यान्न

२७. तपाईिे कुन कुन जातका पर्ुपन्छी पािन गनुा भएको छ ? (अनुसूची २... अनुसार षवस्तृत षववरण भने)
२८. व्यावसाषयक िेती (जस्तो अगाालनक िेती, बाख्रा पािन, कुिुरा पािन आदद) गनुा भएको छ षक छै न ? छ
भने करी पाल्नु भएको छ र पर्ुपिी लबषक्रबाट वाषिाक कलत आम्दानी हुन्छ ?
२९. पर्ुपािन गदाा पर्ुपन्छीहरू लबरामी हुँदा पर्ुस्वस्थ्य उपचार सेवा एवं कृलतम गभाािान सेवा कहाँबाट प्राप्त
गनुा हुन्छ ?
१) लनजी सेवा प्रदायक

३) स्थानीय लनकायका कृषि र्ािाहरुमा

२) एिोभेट

३०. तपाईंिे पािेका पर्ुपन्छीहरुको दाना र आहारहरुको कसरी व्यवस्थापन गनुभ
ा एको छ ?
१) गाउँिरमा उपिब्ि वस्तुहरुबाट

२) स्थानीय पसि बाट षकनेर

३) अन्य

३१. पर्ुपािन गदाा पर्ुपन्छीहरू आहाराको रुपमा प्रयोग हुने िाँस कसरर व्यवस्थापन गनुह
ा न्ु छ?
१) आफनै बारीको

२) साबाजलनक जग्गामा उपिब्ि ३) सामुदाषयक वन ४) अन्य

३२. पर्ुपािन र सोबाट हुने उत्पादनको र आम्दानीको अवस्था सम्बन्िी षववरण (अनुसूची ३ र ४ मा
षवस्तृत षववरण भने)
३३. पर्ु विर्ािाको षववरणः
लस.नं.
१

षववरण

स्थान

अवस्था

कैषफयत

पर्ु विर्ािा.......

२
ु न्ु छ? हुनह
ु न्ु छ भने कुन
३४. तपाईं कुनै सहकारी वा समूह वा क्िबको वा उपभोिा सलमलतको सदस्य हुनह
सं स्थाको र कुन पदमा काम गनुा हुन्छ ?
३५. समूह सहकारी सं स्थाहरूको र उपभोिा सलमलतको षववरणः
क्र.सं . षववरण

स्थान

सदस्य सं ख्या

मषहिा । पुरुि

पद

१
२
३६. तपाईँिे कृषि व्यवसाय गना ऋण लिनु भएको

१) छ

२) छै न

छ भने कुन सस्था बाट
१) सहकारी

२) समूह

४) गाउिर सापटी

५) ढु कुटी

३) बैंक

३७. तपाइिे कलत रकम कुन षवत्तीय सं स्थाबाट के काम को िालग लिनु भएको हो र ब्याज दर कलत छ?
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३८. तपाईिाई राषिय तथा अन्तराषिय गैरसरकारी सं िसं स्थाहरुिे सहयोग गरे का छन् वा छै नन् ?
१) छ

२) छै न

छन्, भने कुन सं स्थािे के काममा सहयोग गरे का छन्?
३९. लबगत ५ बिायता तपाईँको बस्तीमा हावापानीमा केही फरक पाउनु भएको छ षक छै न? छ, भने कस्तो
षकलसमको पररवतान पाउनु भएको छ ?
१) तापक्रम बढे को र िटे को

२) मनसुन र विाा षक लसजन फरक परे को

३) िेती बािी रो्ने लसजन षढिा वा चाँडै भएको ४) उत्पादन कमी भएको
५) बाढी पैह्रो र िडेरी बढे को वा िटे को
४०. जिवायु पररवतानको असर कम गना के कस्तो उपायहरु गनुा भएको छ ?
४१. तपाइँिे कृषि व्यवसाय गदाा मुख्य गरे र कस्तो कस्तो कदठनाइहरु भोग्नु पयो ?
१) प्राषवलिक सेवाको कमी

३) उन्नत लबउ लबजनको कमी

२) मििादको कमी

४) बािीनािीमा रोग कीराको प्रकोप

५) उत्पाददत कृषि उपजको बजार समस्या

६) काम गने मजदुरको कमी

७) लसं चाईको समस्या

८) अन्य

४२. तपाइँिे पर्ुपािन गदाा के के समस्याहरु भोग्नु भयो ?
१) उन्नत जातको नश्लहरु

२) प्राषवलिक सेवा

३) पर्ुपन्छी आहार र दाना र चरी चरनको अभाब

५) कृषि ऋणको समस्या

४) बजारको समस्या

६) मजदुरको समस्या

४३. के तपाईको िरमा कृषि प्रषवलिकरु आउने गरे का छन् ?
१) छन्

२) छै नन्

छन् भने यो बिा के कामको िालग कलत पटक आए ?
४४. कृषि सम्बन्िी समस्याको िागी तपाईं कहाँ सम्पका गना जानु हुन्छ ?
१) गाउँपालिकाको कृषि र्ािा
३) एिोभेट्स

२) वडा कायााियको कृषि र्ािा
५) कषहँ पलन नजाने

४) िालमण कृषि कायाकताा

४५. कृषि ब्यावर्ायको आिुलनकीकरण र व्यवसाषयकरण गना के कस्तो सुिारहरु गना पिाा ?
१) िरदै िोमा प्राषवलिक सेवा
ु भ रुपमा भनेको बेिामा उन्नत बीउलबजन, नश्ल, मििाद, लसं चाई आददको व्यवस्था
२) सबासि
३) षवलभन्न बािी वस्तुको पकेट िेत्र छु ट्याएर कायाक्रम सञ्चािन गने
४) कृषि औजार र उपकरणको प्रयोगमा जोड ददने र िररदमा अनुदानको व्यवस्था
५) कृषि उपजको बजार र भडडारणको व्यवस्था

६) कृषि ऋण र लबमाको व्यवस्था

उत्तरदाताको सषह

प्रश्नकतााको सषह
लमलत................................
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थवाङ्ग गाउँपालिकाको कृषि षवकास गुरूयोजना सम्बन्िी प्रश्नाविीहरू

अनुसूची २५

(कृषि/भेटेररनरी प्राषवलिकहरूका िालग)
क) सस्ँ थागत जानकारी
१.

व्यखिगत षववरणः
नामः .............................................

ठे गानाः ...........

पदः......................... सम्पका नं......................
२.

कलत अबलि भयो तपाईँिे यस गाउँपालिकामा सेवा गनुा भएको ?

३.

गाउँपालिकामा कस्तो िािे प्राषवलिक सेवाको माग बढी हुन्छ ?

४.

तपाईिे कसरी कृिकहरुिाई प्राषवलिक सेवा दददै आउनु भएको छ र उि सेवा पयााप्त छ? छै न भने के
कस्तो सुिार गनुप
ा िाा ?

५.

गाउँपालिकामा उन्नत लबउ लबजन, पर्ुनश्लहरु, रासायलनक मििाद आददको व्यवस्था कसरर गनुा भएको छ ?

६.

लबद्यमान गाउँपालिकाको कृषि र्ािाको सं रचना गाउँपालिकामा कायाक्रम गना पयााप्त छ वा यसमा
पररवतान हुन जरुरी छ?

७.

सं स्थागत सं रचनामा पररवतान हुन जरुरी छ भने के कस्तो सं रचना बनेमा राम्रो हुनेछ ?

८.

यस गाउँपालिकामा कुन कुन कृषि वस्तुको व्यावसाषयकरणको सम्भावना छ ?

९.

कृषि िेत्रको आिुलनकीकरण र व्यावसाषयकरण गना के कस्ता समस्याहरु छन्?

ि) सामान्य जानकारीः
थवाङ्ग गाउँ पालिकाः . . .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . वडा नं.
िेती षकसानीमा मात्र लनभार रहने िरिुरी सं ख्याः
िेती षकसानीमा र अन्य व्यवसाय दुवैमा सं िग्न िरिुरी सं ख्याः
िेती षकसानी बाहेक अन्य पेर्ा, व्यवसायमा मात्र सं िग्न िरिुरी सं ख्याः
िेती षकसानीमा मात्र लनभार रहेका तर आफ्नो जग्गा जलमन नभएका िरिुरी सं ख्याः
पररवारहरूमा औसत सदस्य सं ख्याः
ग) बािीनािी सम्बन्िी जानकारीः
१. यस गाउँपालिकामा िगाइएका मुख्य बािी, बािीिे ढाकेको िेत्रफि र बािीका मुख्य जातहरू
बािी

िेत्रफि (रोपनी)

( 128 )

उन्नत जातहरू

स्थानीय जातहरू

२.

मुख्य िाद्यान्न बािीः

.......

सहायक िाद्यान्न बािीः

.........

तेि बािीः

........

दाि बािीः

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

तरकारी बािीः

........

फिफूि बािीः

........

नगदे बािी

........

बािीनािीको उत्पादन तथा उत्पादकत्वको अवस्था
मुख्य िाद्यान्न बािीहरूको हािको िेत्रफि, उत्पादन तथा उत्पादकत्व (षकिो/रो.) को अवस्था
बािी

िेत्रफि

उत्पादन पररमाण

उत्पादकत्व

लबक्री पररमाण

लबक्री मूल्य

(रोपनी)

(टन)

(टन/हे.)

(....)

(?./षकिो)

िान
मकै
गहुँ
जौ
मास
चना
भट्टमास
तोरी
सरस्यू ँ
जम्मा
३. मुख्य मसिा तथा नगदे बािीहरू, लतनको िेत्रफि, कुि उत्पादन र उत्पादकत्व
बािी

िेत्रफि (हे.)

उत्पादन पररमाण

उत्पादकत्व

लबक्री पररमाण

लबक्री मूल्य

(टन)

(टन/हे.)

(....)

(?./षकिो)

िसुन
्याज
अदुवा
हिेदो
आिु
जम्मा
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४. मुख्य फिफूि बािीहरू, लतनको िेत्रफि, कुि उत्पादन र उत्पादकत्व
बािी

िेत्रफि

उत्पादन पररमाण

उत्पादकत्व

लबक्री पररमाण

लबक्री मूल्य

(हे.)

(टन)

(टन/हे.)

(....)

(?./षकिो)

कागती
नास्पाती
हिुवाबेद
षकवी
स्याउ
ओिर
िमारी
केरा
अन्य
जम्मा
६. मुख्य तरकारी बािीहरू, लतनको िेत्रफि, कुि उत्पादन र उत्पादकत्व
बािी

िेत्रफि

उत्पादन पररमाण

उत्पादकत्व

लबक्री पररमाण

लबक्री मूल्य

(हे.)

(टन)

(टन÷हे.)

(....)

(?.÷षकिो)

गोिभेँडा
काउिी
ब्रोकाउिी
बन्दा
ु ाानी
भेडेिस
काँक्रो
मूिा
फसी, जुषकनी
करे िा
खिरौंिा
गाँजर
आिु
जम्मा
ु ा मुख्य कारणहरूः
७. उत्पादकत्व कम हुनक
िान

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

मकै

तरकारीः

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

फिफुिः ................
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...............

८. यस गाउँपालिकामा बािीनािीको उत्पादकत्व बढाउन सम्भाषवत उपायहरू र आउँदो पाँच विामा आर्ा
गररएको उत्पादकत्व
बािी

५ विामा आर्ालतत उत्पादकत्व

उत्पादकत्व बढाउने सम्भाषवत उपायहरू

(के.जी. प्रलतरोपनी)

मकै
जौ
गहुँ
कोदो
आिु
भट्टमास
९. तरकारी तथा फिफूि बािीहरूको उत्पादनोपरान्त हुने िलतको अवस्था (नोक्सान % मा)
बािी

िेतबारीबाट सं किन केन्द्रसम्म पुर्याउँदा

सं किन केन्द्रबाट थोक बजारसम्म पुर्याउँदा

िेतबारीबाट सं किन केन्द्रसम्म पुर्याउँदा के मा कसरी पुर्याइन्छ र कलत समय िाग्छ ? त्यस्तै , सं किन
केन्द्रबाट थोक बजारसम्म पुर्याउँदा के मा कसरी पुर्याइन्छ र कलत समय िाग्छ ?
१०. तरकारी तथा फिफूि बािीहरूको उत्पादनोपरान्त हुने उि नोक्सान कम गना र गुणस्तर कायम राख्न
लनकट भषवष्यमा के के गना सषकएिा ?
११. हािको मुख्य मुख्य बािी प्रणािी र बािी सिनता
िेतबारीको प्रकार

बािी प्रणािी

विाभरी लसँचाइ हुने जलमन

बािी सिनता

विाायाममा मात्र लसँचाइ हुने जलमन
अलसँखचत पािो जलमन

१२. पाँच विापलछ कस्तो बािी प्रणािी बनाउनु पिाा र बािी सिनतामा के कलतिे वृषद्ध गना सषकएिा ?
िेतबारीको प्रकार

बािी प्रणािी

विाभरी लसँचाइ हुने जलमन

बािी सिनता

विाायाममा मात्र लसँचाइ हुने जलमन
अलसँखचत पािो जलमन

१३. वडा अनुसार वतामानमा लसँखचत िेत्र (रोपनी) र पाँच विापलछको अपेिा
वडा को
नाम

ँ ाइ हुने जलमन
विाभरी लसच
हाि

५ विापलछ

ँ ाइ हुने जलमन
विाायाममा मात्र लसच
हाि
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५ विापलछ

अलसखँ चत पािो जलमन
हाि

५ विापलछ

ग. पर्ुपन्छी सम्बन्िी जानकारीः
१४. गाउँ पालिकामा षवलभन्न पर्ुपन्छीहरूको उत्पादकत्वको अवस्थाः
क्र.सं . षकलसम

सं ख्या

१

पर्ुिन

क

गाई गोरु

ि

भैं सी राँगा

ग

बोका िसी बाख्रा

ि

भेडा च्यांिा

उत्पादन

स्थानीय

उन्नत

जम्मा

स्थानीय

उन्नत

जम्मा

दूि लि.

ङ

सुँगरु वं गरु

च

अन्य.............

२

पं िी

क

कुिुरा

ि

हाँस

ग

अन्य ..........

३

माछा

केजी

क

मौरी िार

मह केजी

अडडा सख्या मासु केजी

१५. पर्ुपािन र सोबाट हुने उत्पादनको अवस्था सम्बन्िी षववरण
पर्ुपन्छी
भैसी

इकाई

उत्पादकत्व

लि.

दुि उत्पादन, प्रलतबेत वा प्रलतविा

लि.

औसत प्रलतददन दुि उत्पादन

लि.

दुि उत्पादन, प्रलतबेत वा प्रलतविा

लि.

औसत प्रलतददन दुि उत्पादन

षकिो

एक विे िसीबोकाको तौि

षकिो

एक विे बाख्री/पाठीको तौि

बङ्गुर

षकिो

एक विे बङ्गुरको तौि

िामीण कुिुरा/हाँस

गोटा

प्रलतविा औसत अडडा उत्पादन

षकिो

६ मषहनाका कुिुराका तौि

षकिो

प्रलत रोपनी प्रलतविा

गाई÷चौरी
भेडा/बाख्रा/च्याङ्िा

माछा
अन्यः .........
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मासु केजी

उन केजी

ु ा कारणहरूः
१६. यस टोिमा पर्ुवस्तुहरूको उत्पादकत्व कम वा ज्यादै कम हुनक
ु ा मुख्य कारणहरू
उत्पादकत्व कम हुनक

पर्ुपन्छी
भैसी
गाई/चौरी
भेडा/बाख्रा/च्याङ्िा
बङ्गुर
िामीण कुिुरा/हाँस
माछा
अन्य

१७. यस गाउँपालिकाका पर्ुवस्तुहरूको उत्पादकत्व बढाउने सम्भाषवत उपायहरू र आउदो पाँच विामा
आर्ा गररएको उत्पादकत्व
पर्ुपन्छी

उत्पादकत्व बढाउने मुख्य उपायहरू

५ विामा आर्ातीत उत्पादकत्व

भैसी
गाई/चौरी
भेडा/बाख्रा/च्याङ्िा
बङ्गुर
िामीण कुिुरा/हाँस
माछा
अन्यः ....
१८. यस गाउँपालिकामा उन्नत व्याड बोका, राँगो र साँडेको व्यवस्थापन कसरी कसरी गनुा भएको छ र
पाँचविापलछ यसमा के कस्ता सुिार गने अपेिा गनुा भएको छ ?
१९. यस गाउँपालिकामा हाि पर्ुवस्तुहरूको स्वास्थ्य उपचार कसरी गनुा भएको छ र पाँचविापलछ यसमा के
कस्ता सुिारको अपेिा गनुा भएको छ ?
२०. यस गाउँपालिकामा हाि िाँस र चरनको अवस्था कस्तो छ र पाँचविापलछ यसमा के कस्ता सुिारको
अपेिा गनुा भएको छ ?
२१. यस गाउँपालिकामा हाि गोठे मिको व्यवस्थापन र पर्ुमूत्र सदुपयोगको अवस्था कस्तो छ र पाँचविापलछ
यसमा के कस्ता सुिारको अपेिा गनुा हुन्छ ?
२२. यस गाउँपालिका मा हाि िगाइने गरे का बािीनािी र पाल्ने गररएका पर्ुवस्तुहरू नै पयााप्त छन् वा नयाँ
बािीनािी वा पर्ुवस्तु लभत्र्याउनु पने आवश्यकता तथा तुिनात्मक िाभको सम्भावना छ ?
नयाँ बािी वा प्रषवलिहरू थ्नु पने छन् भनेः
बािीनािीमा के केः
पर्ुवस्तुमा के केः
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२३. यस गाउँपालिकामा िगाउने गररएका बािीको िेत्रफि िटाउन वा बढाउन पने वा पर्ुवस्तुहरू कुनैको
सं ख्या िटाउन वा बढाउन पने आवश्यकता वा सम्भावना छ षक ?
बािीको िेत्रफि बढाउन पने भए कुन कुन बािीको, षकन र कसरी ?
पर्ुवस्तुको सं ख्या बढाउनु पने भए कुन कुन पर्ुवस्तुको, षकन र कसरी ?
२४. यस ित्रेमा पाइने मुख्य मुख्य जलडबुटीहरु के के छन् ?
२५. यी जलडबुटीहरुको लबषक्र कहाँ गररन्छ ? बाषिाक कलत रकमको कारोबार हुन्छ?
ि) माटो र माटोको उवारार्खि
२६. माटोको उवारार्खिको अवस्थाः
माटोको मोटामोटी षपएचः ................ ..., (ज्यादै अम्िीय/अम्िीय/तटस्थ/केही िारीय)
२७. यस ित्रेमा िेत बारीमा कुन मििादको प्रयोग गनुा हुन्छ?
१. रासायलनक मि

२. वस्तुभाउको मि (प्रांगाररक)

३. दुवै

२८. कुनै र्ुक्ष्मतत्वको कमीको समस्या दे खिएको छ षक? छ / छै न / थाहा छै न
कमीको समस्या दे खिएको छ भने कुन बािीमा कुन तत्वको समस्या दे खिएको हो तालिकामा भरौंः
कुन तत्वको कमी

बािी

२९. माटोको उवारार्खि व्यवस्थापनमा अपनाइएका मुख्य अभ्यासहरू र अपनाउनु पने थप अभ्यासहरू
हाि अपनाइएका मुख्य अभ्यासहरू

अपनाउनु पने थप अभ्यासहरू

ङ) समि टोिमा हाि (२०७७) को िाद्य सुरिा अवस्था र पाँचविा पलछको अपेिा
३०. यस टोिमा िाद्य सुरिाको अवस्था, अथाात ् टोिको उत्पादनिे सम्पूणा टोिबासीिाई िान पुग्ने अवस्थाः
मुख्य िाद्यवस्तु

हािको अवस्था (षकिो + यच –)

५ विापलछको अपेिा (षकिो + यच –)

मुख्य िाद्यान्न*
सहायक िाद्यान्न**
दुि
मासु
अडडा
दाि, गेडागुडी
तरकारी
फिफूि
तेि/घ्यु
.......
* मुख्य िाद्यान्न - चामि, मकै, गहुँ

** सहायक िाद्यान्न - कोदो, फापर, जौ, उवा, खचनो, कागुनो, आिु
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थवाङ्ग गाउँपालिकाको कृषि षवकास गुरूयोजना सम्बन्िी प्रश्नाविीहरू

अनुसूची २६

(राजनैलतक पाटी र जनप्रलतलनलि)
१.

व्यखिगत षववरण
नामः ......................................... सम्पका नंः ............................ पदः.............................
ठे गानाः गा.षव.स. ........................वडा नं. ................

२.

टोिः ..........................

र्ैखिक अवस्था
१) सािारण िेिपढ

२) प्राथलमक स्कुि

३) माध्यलमक

४) एस.एि.सी. वा मालथ

३.

थबाङ्ग गाउँपालिकािे हाि के कस्ता कृषि को कायाक्रमहरु सञ्चािन गदै आइरहे को छ?

४.

तपाइको गाउँपालिकामा कृषि िेत्रको आिुलनकीकरण र व्यवसाषयकरण गना के कस्ता समस्याहरु रहेको
छ?

५.

कृषि िेत्रको आिुलनकीकरण र व्यवसाषयकरण गना के के कस्ता कायाक्रमहरु ल्याउनु पिाा ?

६.

कृषि िेत्रको आिुलनकीकरण र व्यवसाषयकरण गना षवद्यमान स्थानीय सरकारको सं स्थागत सं रचनामा के
कस्तो सुिार ल्याउनु पिाा ?

७.

कृषि पेर्ािाइ मयााददत र नाफामूिक बनाउन के कस्ता नीलतगत व्यवस्थाको िाँचो महसुस गनुभ
ा एको
छ?

८.

यस गाउँपालिकामा कृषिको आिुलनकीकरण र व्यवसाषयकरण गना कुन कुन बािी लबर्ेि, पर्ुपन्छी पािन,
ु एको छ?
जलडबुटी िेती, वनपैदावार र कृषि पयाटनको सम्भावना दे ख्नभ

९.

आगामी ५ बिा लभत्र ताखत्वक फरक दे खिने गरर के कस्ता कृषिको कायाक्रम सञ्चािन गनुा पिाा ?

१०. कृषि षवकासको कुरा गदाा पूवाािार षवकासको कुरा पलन सं गै िै जानु पने भएकोिे गाउँपालिकामा के
कस्ता पूवाािारहरु षवकास भएका छन् र आगामी ५ बिा लभत्र सम्पन्न हुने अवस्थामा छन् ?

****
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अनुसूची २७

आिारभूत तथ्याङ्क सं किानका िालग समूहगत छिफि
क. सामान्य जानकारीः
थवाङ्ग गाउँपालिकाः . . .. . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . वडा नं. .................
स्थानः

जम्मा िरिुरीः

टोिमा लनभार रहने िरिुरी सं ख्याः
िेती षकसानीमा र अन्य व्यवसाय दुवैमा सं िग्न िरिुरी सं ख्याः
िेती षकसानी बाहेक अन्य पेर्ा, व्यवसायमा मात्र सं िग्न िरिुरी सं ख्याः
िेती षकसानीमा मात्र लनभार रहेका तर आफ्नो जग्गा जमीन नभएका िरिुरी सं ख्याः
पररवारहरूमा औसत सदस्य सं ख्याः
ि. बािीनािी सम्बन्िी जानकारीः
1.

यस वडामा िगाइएका मुख्य बािी, बािीिे ढाकेको िेत्रफि र बािीका मुख्य जातहरू
बािी

िेत्रफि (रोपनी)

मुख्य िाद्यान्न बािी
.......
.......
सहायक िाद्यान्न बािी
.........
तेि बािी ........
.......
दाि बािी ................
..............
तरकारी बािीः ........
.....
फिफूि बािीः ........
........
नगदे बािी
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उन्नत जातहरू

स्थानीय जातहरू

2.

बािीनािीको उत्पादन तथा उत्पादकत्वको अवस्था
यस वडामा मुख्य िाद्यान्न बािीहरूको हािको िेत्रफि, उत्पादन तथा उत्पादकत्व (षकिो÷रो.)को
अवस्था
बािी

िेत्रफि (हे .)

उत्पादन

उत्पादकत्व

लबक्री पररमाण

लबक्री मूल्य

पररमाण (टन)

(टन÷हे.)

(....)

(रु.÷षकिो)

मकै
गहुँ
जौ
कोदो
लसमी
भट्टमास
तोरी
मसुरो
आिु
अन्य
जम्मा
3.

मुख्य मसिा तथा नगदे बािीहरू, लतनको िेत्रफि, कुि उत्पादन र उत्पादकत्व
बािी

िेत्रफि (हे .)

उत्पादन

उत्पादकत्व

लबक्री पररमाण

लबक्री मूल्य

पररमाण (टन)

(टन÷हे.)

(....)

(रु.÷षकिो)

िसुन
्याज
अदुवा
हिेदो
िुसाानी

जम्मा
4.
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5.

मुख्य फिफूि बािीहरू, लतनको िेत्रफि, कुि उत्पादन र उत्पादकत्व
बािी

िेत्रफि (हे.)

उत्पादन
पररमाण (टन)

उत्पादकत्व
(टन÷हे.)

लबक्री पररमाण
(....)

लबक्री मूल्य
(रु.÷षकिो)

लबक्री पररमाण
(....)

लबक्री मूल्य
(रु.÷षकिो)

स्याउ
वोिर
नास्पाती
हिुवाबेद
षकवी
िुमारी
आरु
कागती
केरा
अन्य .......
जम्मा
6.

मुख्य तरकारी बािीहरू, लतनको िेत्रफि, कुि उत्पादन र उत्पादकत्व
बािी

िेत्रफि (हे .)

उत्पादन
पररमाण (टन)

गोिभेँडा
काउिी
ब्रोकाउिी
बन्दा
ु ाानी
भेडेिस
काँक्रो
मूिा
फसी, जुषकनी
करे िा
खिरौंिा
गाजर
आिु
जम्मा
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उत्पादकत्व
(टन÷हे.)

7.

ु ा मुख्य कारणहरू
उत्पादकत्व कम हुनक
ु ा मुख्य कारणहरू
उत्पादकत्व कम हुनक

बािी
मकै
.........
तरकारीः .....
............
फिफुिः ........
...........
8.

यस वडामा बािीनािीको उत्पादकत्व बढाउन सम्भाषवत उपायहरू र आउदो पाँच विामा आर्ा गररएको
उत्पादकत्व
बािी

उत्पादकत्व बढाउने सम्भाषवत उपायहरू

५ विामा आर्ालतत उत्पादकत्व

मकै
जौ
गहुँ
कोदो
आिु
भट्टमास
.....
9.

तरकारी तथा फिफूि बािीहरूको उत्पादनोपरान्त हुने िलतको अवस्था (नोक्सान % मा)
बािी

िेतबारीबाट सं किन केन्द्रसम्म पुर्याउँदा सं किन केन्द्रबाट थोक बजारसम्म पुर्याउँदा

10. िेतबारीबाट सं किन केन्द्रसम्म पुर्याउँदा के मा कसरी पुर्याइन्छ र कलत समय िाग्छ ? त्यस्तै ,
सं किन केन्द्रबाट थोक बजारसम्म पुर्याउँदा के मा कसरी पुर्याइन्छ र कलत समय िाग्छ ?
11. तरकारी तथा फिफूि बािीहरूको उत्पादनोपरान्त हुने उि नोक्सान कम गना र गुणस्तर कायम राख्न
लनकट भषवष्यमा के के गना सषकएिा ?
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12. वडाको मुख्य मुख्य बािी प्रणािी र बािी सिनता
िेतबारीको प्रकार

बािी प्रणािी

बािी सिनता

विाभरी लसँचाइ हुने जलमन
विाायाममा मात्र लसँचाइ हुने जलमन
अलसँखचत पािो जलमन
13. पाँच विापलछ कस्तो बािी प्रणािी बनाउनु पिाा र बािी सिनतामा के कलतिे वृषद्ध गना सषकएिा ?
िेतबारीको प्रकार

बािी प्रणािी

बािी सिनता

विाभरी लसँचाइ हुने जलमन
विाायाममा मात्र लसँचाइ हुने जलमन
अलसँखचत पािो जलमन
14. वडामा वतामानमा लसँखचत िेत्र (रोपनी) र पाँच विापलछको अपेिा
टोिको

ँ ाइ हुने जलमन
विाभरी लसच

नाम

हाि

५ विापलछ

ँ ाइ हुने जलमन
विाायाममा मात्र लसच
हाि

५ विापलछ

अलसखँ चत पािो जलमन
हाि

५ विापलछ

ग. पर्ुपन्छी सम्बन्िी जानकारीः
15. वडामा पालिएका षवलभन्न पर्ुपन्छीहरूको उत्पादन र उत्पादकत्वको अवस्थाः
क्र.सं .

षकलसम

१

पर्ुिन

क

गाई गोरु

ि

भैं सी राँगा

ग

बोका िसी बाख्रा

ि

भेडा च्यांिा

ङ

सुँगरु वं गरु

च

अन्य.............

२

पं िी

क

कुिुरा

ि

हाँस

ग

अन्य

सं ख्या
स्थानीय

स्थानीय

उत्पादन

उन्नत

उन्नत

जम्मा

जम्मा
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दूि लि.

मासु केजी

अडडा सख्या

मासु केजी

उन केजी

क्र.सं .

षकलसम

सं ख्या

उत्पादन

................
३

माछा

केजी

क

मौरी िार

मह केजी

16. पर्ुपािन र सोबाट हुने उत्पादनको अवस्था सम्बन्िी षववरण
पर्ुपन्छी
भैसी

इकाई

उत्पादकत्व

दुि उत्पादन, लि. प्रलतबेत वा प्रलतविा
औसत प्रलतददन दुि उत्पादन (लि.)

गाई÷चौरी

दुि उत्पादन, लि. प्रलतबेत वा प्रलतविा
औसत प्रलतददन दुि उत्पादन (लि.)

भेडा÷बाख्रा÷च्याङ्िा

एक विे िसीबोकाको तौि (षकिो)
एक विे बाख्री÷पाठीको तौि (षकिो)

बङ्गुर

एक विे बङ्गुरको तौि (षकिो)

िामीण कुिुरा÷हाँस

प्रलतविा औसत अडडा उत्पादन
६ मषहनाका कुिुराका तौि (षकिो)

माछा

षकिो प्रलत रोपनी प्रलतविा

अन्यः .........
ु ा कारणहरूः
17. पर्ुपन्छीहरूको उत्पादकत्व कम वा ज्यादै कम हुनक
ु ा मुख्य कारणहरू
उत्पादकत्व कम हुनक

पर्ुपन्छी
भैसी
गाई÷चौरी
भेडा÷बाख्रा÷च्याङ्िा
बङ्गुर
िामीण कुिुरा÷हाँस
माछा
अन्यः
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18. पर्ुपन्छीहरूको उत्पादकत्व बढाउने सम्भाषवत उपायहरू र आउदो पाँच विामा आर्ा गररएको उत्पादकत्व
पर्ुपन्छी

उत्पादकत्व बढाउने मुख्य उपायहरू

५ विामा आर्ातीत उत्पादकत्व

भैसी
गाई÷चौरी
भेडा÷बाख्रा÷च्याङ्िा
बङ्गुर
िामीण कुिुरा÷हाँस
माछा
अन्यः ....
19. यस वडामा पर्ुपन्छीुुहरूका उन्नत जातका व्याड बोका, राँगो र साँडेको व्यवस्थापन कसरी कसरी गनुा
भएको छ र पाँचविा पलछ यसमा के कस्ता सुिार गने अपेिा गनुा भएको छ ?
20. हाि पर्ुवस्तुहरूको स्वास्थ्य उपचार कसरी गनुा भएको छ र पाँचविापलछ यसमा के कस्ता सुिारको
अपेिा गनुा भएको छ ?
21. यस वडामा हाि िाँस र चरनको अवस्था कस्तो छ र पाँचविापलछ यसमा के कस्ता सुिारको अपेिा
गनुा भएको छ ?
22. यस वडामा हाि गोठे मिको व्यवस्थापन र पर्ुमूत्र सदुपयोगको अवस्था कस्तो छ र पाँचविापलछ
यसमा के कस्ता सुिारको अपेिा गनुा हुन्छ ?
23. यस वडामा हाि िगाइने गरे का बािीनािी र पाल्ने गररएका पर्ुवस्तुहरू नै पयााप्त छन् वा नयाँ
बािीनािी वा पर्ुवस्तु लभत्र्याउनु पने आवश्यकता तथा तुिनात्मक िाभको सम्भावना छ ?
नयाँ बािी वा प्रषवलिहरू थ्नु पने छन् भनेः
बािीनािीमा के केः
पर्ुपन्छीहरू के केः
24. यस वडामा िगाउने गररएका बािीको िेत्रफि िटाउन वा बढाउन पने वा पर्ुवस्तुहरू कुनैको सं ख्या
िटाउन वा बढाउन पने आवश्यकता वा सम्भावना छ षक ?
बािीको िेत्रफि बढाउन पने भए कुन कुन बािीको, षकन र कसरी ?
पर्ुवस्तुको सं ख्या बढाउनु पने भए कुन कुन पर्ुवस्तुको, षकन र कसरी ?
25. यस ित्रेमा पाइने मुख्य मुख्य जलडबुटीहरु के के छन् ?
26. यी जलडबुटीहरुको लबषक्र कहाँ गररन्छ ? वाषिाक कलत रकमको कारोबार हुन्छ ?
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ि) माटो र माटोको उवारार्खि
27. माटोको उवारार्खिको अवस्थाः
माटोको मोटामोटी षपएचः ................ ..., (ज्यादै अम्िीय÷ अम्िीय÷ तटस्थ÷ केही िारीय)
28. यस िेत्रमा । िेतबारीमा कुन मििादको प्रयोग गनुा हुन्छ ?
क. रासायलनक मि

ि. वस्तुभाउको मि (प्राङ्गाररक)

29. कुनै सूक्ष्मतत्वको कमीको समस्या दे खिएको छ षक ? क. छ

ग. दुवै
ि. छै न

ग. थाहा छै न

कमीको समस्या दे खिएको छ भने कुन बािीमा कुन तत्वको समस्या दे खिएको हो तिको तालिकामा
भरौंः
कुन तत्वको कमी

बािीहरू

30. माटोको उवारार्खि व्यवस्थापनमा अपनाइएका मुख्य अभ्यासहरू र अपनाउनु पने थप अभ्यासहरू
हाि अपनाइएका मुख्य अभ्यासहरू

अपनाउनु पने थप अभ्यासहरू

ङ) समि वडामा हाि (२०७७) को िाद्य सुरिा अवस्था र पाँचविा पलछको अपेिा
31. यस वडामा िाद्य सुरिाको अवस्था, अथाात ् वडाको उत्पादनिे सम्पूणा वडाबासीिाई िान पुग्ने अवस्थाः
मुख्य िाद्यवस्तु

हािको अवस्था (षकिो + यच –) ५ विापलछको अपेिा (षकिो + यच –)

मुख्य िाद्यान्न *
सहायक िाद्यान्न **
दुि
मासु
अडडा
दाि, गेडागुडी
तरकारी
फिफूि
तेि÷घ्यु
.......
* मुख्य िाद्यान्न – चामि, मकै, गहुँ

** सहायक िाद्यान्न – कोदो, फापर, जौ, उवा, खचनो, कागुनो, आिु
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32. यस वडामा अवखस्थत सानालतना नदीनािा, िोिा, ताि तिै या, िोल्सा, मूिका मुहानहरू, खजमाहा िेत्र
आददको सं रिण (वरपर बारबन्दे ज, वृिरोपण र हररयािी िगायत) वा तटबन्िको अवस्था कस्तो छ र
भोलिका ददनहरूमा के गना आवश्यक पिाा ?
33. समूहहरु, कृषि सहकारी वा उत्पादक षकसानका कम्पनीहरूद्वारा उत्पाददत कृषि उपजहरूको िेलडङ्ग,
्याकेखजङ्ग, िेवलिङ्ग र बजारीकरण साथै प्रर्ोिनको वतामान अवस्था र सम्भावनाहरूः


हाि यस वडाबाट लबक्री गने गररएका के के बािी÷वस्तुहरू छन् ? र भोलिका िालग के के
सम्भावनाहरू हुन सक्छन् ?



कृषि उपजहरूको सं किन केन्द्र छ छै न ? छै न भने सं किन केन्द्रको स्थापना र कृिक समूह तथा
सहकारीहरूबाट सो को सञ्चािन गने सम्भावना के कलत छ ?



कृिकहरूिे उत्पाददत कृषि उपज ढु वानीका िालग कृिक समूह तथा सहकारीहरूको ढु वानी सािनको
व्यवस्था के कस्तो छ ?



आफै कृषि उपजहरूको िेलडङ्ग, ्याकेखजङ्ग, िेवलिङ्ग र लबक्री षवतरण गना नसक्ने कृिक समूह वा
सहकारीहरूको हकमा उपभोिा सहकारी वा िाद्य सं स्थानहरूद्वारा कृषि उपजहरू सोझै षकसानबाट
िररद गरी प्रर्ोिन, भडडारण तथा लबक्री षवतरण गने पररपाटीको थािनी गने सम्भावना कखत्तको छ?



तरकारी तथा फिफूि बािीहरूको उत्पादनोपरान्त हुने नोक्सान कम गना र गुणस्तर कायम राख्न
र्ीत भडडारको आवश्यकता छ षक छै न ? छ भने कलत िमताको छ ?

34. तपाइको वडामा कुन कुन षवत्तीय सं ि सं स्थाहरु, बैंक र लबमा कम्पनीहरु छन् ? लतनीहरुको िगानी
अवस्था कस्तो छ ?
35. गाउँपालिकामा उपिब्ि कृषि तथा पर्ु सेवाको अवस्था सन्तोिजनक छ षक छै न ?
36. यस वडामा नयाँ बािी वा नयाँ पर्ुवस्तुहरूको सम्भावना कस्तो छ ? छ भने कुन बािी वस्तुहरूको
सम्भावना छ ?
37. यस वडामा चरम प्राकृलतक षवपखत्त÷प्रकोपमा परे का िरिुरीहरूः
38. यस वडामा कस्ता कस्ता उद्योगहरु सञ्चािन भएका छन् ?
१. काष्ठजन्य उद्योग

२. िरे ि ु उद्योग

३. कृषिजन्य उद्योग (राडीपािी)

39. कृषि पयाटनका सम्भाव्य िेत्रहरु कहाँ कहाँ छन् ?

****
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