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देवघाट गाउँपालिका कृषि ईकाइको
दोस्रो चौमालिक प्रगति

प्रतिवेदन

प्रस्िुिकिाा
आनन्द राज तघलमरे
प्रा. ि. 



दोस्रो चैमालिकको िलमक्षा प्रतिवेदन ढाचा

➢शाखा ईकाइ अन्िगाि कार्ारि जनिक्ति िंख्र्ा ५ जना
➢िम्पादन गररएका कार्ाहरुको फोटो िपलििमा छ ।
➢कार्ान्वर्नको प्रकृर्ा :  प्रार्ा िबै कार्ाक्रमहरु ५० प्रतिशि
अनुदानमा रहेका छन ।

➢उपिक्धि :क्रलमक रुपमा कृिकहरु व्र्ाविातर्क खेति िफा उन्मुख



र्िकार्ािे भएको पररविान

➢ धर्ाबिातर्क खेति िफा उन्मखु ।
➢ कृिक र प्राषवक बबचको अन्िरा कृर्ा कार्ाक्रमा वदृद भएको छ
फिस्वारुपआिुतनक कृषि प्रबबधि र उन्नि बबउ बबजन प्रर्ोग िफा
उन्मखु भएका छन ।

➢प्रत्रे्क वडामा कृषि प्रिषवधिकको व्र्ावस्था गररनािे कृषि िम्वक्न्ि
िमस्र्ाको िमािान पाउनका िाधग गा.पा. िथा क्जल्िा स्िररर्
कार्ाािर्हरु िाउन परेको छैन जििे गदाा कृिकको िमर्को वचि
भएको छ ।

➢ कृिकहरु रािार्तनक बबिादी र रािार्तनक मिको प्रर्ोगबाट पने
अिरको बारेमा जानकार भएका छन ्। ििथा जषैवक र घरार्िी
षविादीहरु प्रर्ोग गना थािेका छन ्।

➢ कृिकहरुमा खोजे पाईन्छ गरे हुन्छ भन्ने भावानाको बबकाि भएको छ
।



➢िमस्र्ा : उन्नि षवउ षवजन िम्वक्न्ि
कृिकमा चेिना नहुनु ।
➢कार्ाािर्को नीति तनर्ममा कृिकको ध्र्ान
नजानु ।
➢िुचना प्रकाशनमा ध्र्ान नजानु ।



७५० के. 
गहुको बबउ
षविरण  

व्र्ाबिातर्क 
िरकारी खेति  
िालिम १ 

देवघाट 
गाउँपालिका 
कृषि ईकाइ

आिकुो बबउ
३२०० 

के.क्ज.षविरण

७५० बोिि  
च्र्ाउ बबउ
षविरण 

च्र्ाउ 
िालिम ९, 
िनु्ििा ३

१००० ककट
िहरे िरकारी
बबउ षविरण

तनर्लमि  
प्राषवधिक कृिक 

भेटघाट र 
प्रषवधि बबस्िार 

व्र्ाबिातर्क 
गोिभेदा खेति 

िालिम 

आितुनक 
मौरीघाट 
षविरण 



नारार्णगढ िरकारी िथा फिफुि बजारको मुल्र् अनिुुची
(नेपािी िरकारी) 
क्र. ि. षववरण थोक मुल्र् रु प्रति के. क्ज. खुद्रा

मुल्र् कैकफर्ि

१, काउलि १५ - २० २० - ३०
२ वन्दा १० – १५ १५ - २०
३, गोिभेडा ५० – ६० ७० – ८०
४, मूिा १० -१२ १५ – १८
५, रार्ो १० – १५ १५ – २०
६, भन्टा २० – ३० ४० – ५०
७, काक्रा ५० – ६० ७० – ८०
८, िौका ३० – ३५ ४० – ५०
९, च्र्ाउ १०० – १२० १५० – १८०
१०, िरुि ३० – ४० ५० – ६०
११,
१२, 

आिु
तघउ लिमी

१५ – २०
४० -६०

२० – ३०
६० – ८०



पदहिो चौमालिकको प्रगति षववरण
क्र. 
ि. 

षववरण ईकाइ पररमाण
पदहिो
चौमािी
क िक्ष्र्

पदहिो
चौमािीक
प्रगति

कैकफर्ि

१, िालिम गोटा ६ ६ ६
१ ददने कार्ाक्रम हुनािे िालिम
प्रभावकारी हुन निकेको

२, भईुकटहर िंख्र्ा १५०० १५०० १५०० माग परुा गना निकेको

३, स्पे्रर्रको माग िंकिन िंख्र्ा २६ २६ -

४, आिु बबउ
कुन्ट
ि/के.
क्ज.

४५ ४५ ४३ गि विाको बबउको प्रतिफि राम्रो
आएकोिे माग वढी ।

५, प्िाक्स्टक के्रट िंख्र्ा ५०० ५०० -
पदहिो चौमालिकमा माग नआएकोिे
दोस्रोमा माग िंकिन हुदै ।

६,
लमतन टेिर/अन्र् कृषि
िामाग्री िंख्र्ा लमतनटेिर माग नआएकोिे



दोस्रो चौमालिक प्रगति षववरण
क्र. ि. षववरण ईकाइ पररमाण दोस्रो

चौमालिक
िक्ष्र्

दोस्रो
चौमालिक
प्रगति

कैकफर्ि

१, िहरे िरकारी
ककट षविरण

िंख्र्ा १००० १००० १००० माग बढीरहको

२, मकै बबउ
षविरण

के.क्ज. १५०० १५०० - िमर्मा कृिकको माग
नआएकोिे माग पुरा गना
गारो

३, प्िाक्स्टक टनेि िंख्र्ा १५ १५ - माग िंकिन हुदै

४, मौरी घार
षविरण

िंख्र्ा ७० ७० ७० माग पुरा हुन निकेको
( ८० माग ) 

५, िालिम १५ १५ १५ १२ आवस्र्किा अनुिार
िंचाि हुदै ।

६, िोिार लिचंाई - - - - गा.पा . माफा ि िंचािन
गररने

७, अन्िर वडा
भ्रमण

- - - - छिफिको क्रममा



दोस्रो चौमालिक प्रगति षववरण
क्र. 
ि. 

षववरण ईकाइ पररमा
ण

दोस्रो
चौमालि
क िक्ष्र्

दोस्रो
चौमालिक
प्रगति

कैकफर्ि

१,
कृषि िहकारी बबउ
बबजन िथा मि
अनुदान के.क्ज.

१००० १००० - कार्ाक्रम हुन बाँकी

२,

अगाातनक कृषि खेति
प्रविान
िालिम िथा जैषवक
बबिादी र मि षविरण

िंख्र्ा ५ ५ -

िान खेति िथा
िुन्ििा खेति
िालिम िथा
अगाातनक मि
षविरण



व्र्ाबिातर्क च्र्ाउ, िुन्ििा िथा िरकारी खेति िालिम









७५० के. क्ज. गौिम जािको गहुको बबउ बबिरण



३२०० के. क्ज. आिुको बबउ षविरण २ – ५  



७५० बोिि च्र्ाउको बबउ षविरण िथा ९ वटा 
व्र्ाविातर्क स्थिगि िालिम िम्पन्न 





देवघाट ५, देवघाट









१००० ककट िरकारी बबउ ५० प्रतिशि अनुदान मा  
षविरण 



देवघाट ५, वडा स्िररर् गोिभेडा खेति िालिम 





िुिाररएको कम्पोस्ट मि बनाउने िररका 









मकैको बबउ बबिरण 



िेस्रो चौमािीकको िक्ष्र्
➢उन्नि जािको िानको बबउ षविरण ।
➢फिफुि बबरुवा षविरण अलमिा जािका फिफुि, केरा, आँप, 
लिचीका बबरुवा बबिरण ।

➢िान खेति िम्वक्न्ि िालिम ।
➢उत्कृष्ट कृिक पुरस्कृि कार्ाक्रम ।
➢अनुगमन
➢िाना लिचंाई िथा भकारो िुिार अनुगमण ।



िचुना प्रकालशि िथा माग िंकिन➢िाना लिचंाई कार्ाक्रम माग िंकिन ९, कार्ाक्रम क्स्वकृि
– ६,उपभोतिा र कार्ाािर् बबच िम्झौिा काम जारी ।

➢प्िाक्स्टक के्रट माग – ५२०
➢आिुनुक मौरी घार माग ८० षविरण ७०
➢लमतनटीिर िूचना प्रकालशि – मागआउन निकेको
अवस्था

➢माग २५ कार्ाक्रमको क्षमिा १४ वटा ।
➢उन्नि जािको मकैको बबउ रामपुर कम्पोक्जट,अरुण – २ र
मानकामाना िूचना प्रकालशि ।

➢भकारो िुिार कार्ाक्रम िूचना प्रकालशि । 



दोस्रो चौमािीक िक्ष्र्
 दोस्रो चौमािीकको प्िाक्स्टक टनेि षविरण
 दोस्रो चौमालिकको कृषि िहकारी बबउबबजन िथा मि अनुदान
कार्ाक्रम ।

 दोस्रो चौमालिकको िान खेति िथा िुन्ििा खेति िालिम िथा
अगाातनक मि षविरण ।

 पदहिो चौमालिकको कृषि िामाग्री (प्िास्टीक पोखरी) षविरण
कार्ाक्रम ।

 अन्िरा क्जल्िा भ्रमण ।



अनुगमन कार्ाक्रमहरु



१ – ५ वडा
➢िरकारी खेति अनुगमन १,४ र ५ मा
➢च्र्ाउखेति अनुगमन १,२,३,४ र ५ ।
➢केरा खेति अनुगमन वडा नं. १ र ५
➢िुन्ििा निारी िथा िुन्ििा बगैचा अनुगमन वडा नं. १, २,३ र ४
।

➢कफी निारी अनुगमन वडा नं. – २
➢देवघाट ५ र २ मा पुणा िरािफाई अनुगमन ।
➢पधथक फाउन्डिेन फिफूि बगैचा अनुगमन ।
➢



➢िुन्ििा पोष्टहाभेष्ट व्र्ावस्थापन िथा गे्रडडङमा िहर्ोग िथा
अनुगमन २ -३

➢कोटवैदद कृषि अनिुन्िान केन्द्रमा िगाईएका फिफुि
बबरुवामा मि खाद व्र्ावस्थापन कार्ा अनुगमन वडा नं. २

➢पुणा िरिफाई घोिणा क्षेत्रको अनुगमन िथा तनररक्षण िुचारु
वडा नं. २

➢फिफुि बबरुवामा मिखाद व्र्ाबस्थापनमा िहर्ोग देवघाट ५
िाडवेगर

















बालि बबरुवामा देखखएका िमस्र्ाहरु
➢Citrus greening Disease

➢Citrus canker 

➢Steam borer 

➢Leat blite

➢Early blight 

➢च्र्ाउमा िमस्र्ा छैन । 
➢ फेद कुहने रोग 
➢भाईरि
➢अल्टरनेररर्ा लिफ स्पोट 
➢बोडीमा लिन्दरेु 



Early Blight 




Leat Blight



भाईरि,अल्टरनेररर्ा लिफ स्पोट   



गोिभेडामा बढी प्रकोप भाईरि 





l;6«; lu|lgª\u (Citrus   greening disease   ) 

xfFuf ;'Sg] /f]u



l;6«; SofGs/ (Citrus canker )



Damping off 

बबरुवा 
अवस्थामा
बढी देखखने
रोग र्िको
प्रकोप बदढ

छ ।  



बालिमा िाग्ने ककराको िमस्र्ा
➢गोिभेडाको फि छेदक ककरा प्रकोप ।
➢लिट्रि जािका फिफुिमा Steam borer को िमस्र्ा पतछल्िो
िमर्मा बढेको छ ।

➢फेद कटुवा ककराको प्रकोप
➢िलमरा,कलमिा, िादहआददको प्रकोप
➢िुन्ििामा पिेरो,झुलििककरा,फि कुहाउनेऔिा



गोिभेडाको फि छेदक ककरा



िुन्ििाको बोरर 



फेद कटुवा ककरा



िुन्ििामा औिाह पाने  ककरा 



बालि बबरुवामा खाध्त्व कलमका िक्षणहरू
➢काउिी बन्दामा बोरन तर्ाक्ल्िर्मको कमी
➢िुन्ििा िथा गोभेडामा फोस्फोरिको कमी
➢िुन्ििामा तर्ािलिर्मको कमी
➢काउिी, बन्दा िथा गोिभेडामा पोटािको
कमी
➢कागतिमा बोरनको कमी



फोस्फोरि कमी 



गोिभेडामा तर्ाक्ल्िर्म र  पोटािको कमी 



काउिी र बन्दामा तर्ाक्ल्िर्म र पोटािको 
कमी 



काउिी िथा कागतिमा बोरनको कमी



कृिकको मागहरु
➢वडा न.ं १,२,३ र ४ मा अलमिा जािका फिफुि बगचैा
व्र्ावस्थापनको िाधग बबडो पेष्टको माग।

➢वडा न.ं ५ मा आपँ लिधच बगैचा व्र्ावस्थापन िथा बगैचा
िुढृडीकरणको िाधग कार्ाक्रम िंमचािनको माग

➢व्र्ाबिातर्क बालिहरु गोिभेडा,च्र्ाउ िथा बेमौिमी
िरकारीहरुको गाउँपालिका स्िररर् िालिमको माग

➢कृिकको उत्पाददि फिफुि िथा िरकारी,बजारको अभावमा
उत्पाददि उत्पादनहरु खेरजाने अवस्थािे गदाा देवघाट ५ मा
हाटबजार िथा िंकिन केन्द्रको माग ।

➢िानातिना कार्ाक्रम िंचािन भन्दा लिचंाईको कार्ाक्रम भएमा
कृषि क्षेत्रिाई टेवा पुग्ने धथर्ो कक । अधिकाम्ि कृिकको भनाई ।



िुझाबहरु
 देवघाट गाउँपालिका लभत्रका बबदेश गएर फकेका र्ुवाहरुिाई िक्षक्षि गरी
व्र्ाविातर्क िरकारी/फिफुि/िथा च्र्ाउ खेति िफा उन्मखु गरर
स्वरोजगार िजृना गने

 रािार्तनक मि र बबिादीको न्र्ुतनकरण गना जषैवक मि र बबिादीको
प्रर्ोग बढी गना पने ।

 आितुनक कृषि औजारको प्रर्ोग गना गह्राििुार कार्ाक्रम िचंानि गनुा
पने ।

 नमनुा/पकेट क्षेत्र छनौट गररएका कृिक िमहुहरुमा िक्षक्षि गरी कार्ाक्रम
िजुामा गररनुपने ।

 कृिकहरुका मागका आिारमा कार्ाक्रमहरु िजुामा गदाा कार्ाक्रम
प्रभावकारी हुने धथर्ो ।



प्रस्िुि किाा
प्रददप िापकोटा

पशु स्वास््र् प्राबबधिक
देबघाट गाउँपालिका
पशु िेवा इाकाइ
देबघाट, िनहँु



 शाखा/ इकाइाको नाम :  पशु िेवा इकाइा
 कार्ारि जनशक्ति : ५ जना



नष्ि
िुिारको
िाधग
कृ.ग

कार्ाक्रम

कािो
च्वाचे
प्रबिान
कार्ाक्रम कृषि

िामाग्री
अनुदान

पकेट
क्षेत्रमा
बाख्रा

बबकािि
कार्ाक्रम

कृिक
पाठिािा
कार्ाक्रम पशु

स्वास््र्
डीजीज

िलभािेन्ि
कार्ाक्रम

िोकि
कुखुरा
प्रबिान
कार्ाक्रम

उपचार
िथा प्रर्ोग
शािा िेवा
कर्ाक्रम

रोग
तनर्न्त्रण
कार्ाक्रम



क्र.िं. कार्ाक्रम बबबरण इाकाइ िक्ष प्रगति कैकफर्ि

१ िामग्री षविरण ५० प्रतििि
अनुदान

१.क डीजीटि िराजु बबिरण ५०
प्रतििि अनुदान

िंख्र्ा ४ - कृिक िमुहमा िुचना जारी गरीएको
छ ।

१.ख बडीजो काष्टेटर बबिरण ,, ४ - ,,

२ कािो च्वाचे प्रबिान कार्ाक्रम

२.क िालिम िथा अलभमुखीकरण
कािो

पटक १ १ कोटामा

२.ख खोर तनमााण ५०% अनुदानमा ,, १ - तनमााणाधिन अबश्थामा

२.ग पाठा खरीद िंख्र्ा १२ - कृिक िमुहमा िुचना जारी गरीएको
छ ।



क्र.ि.ं कार्ाक्रम बबबरण इाकाइ िक्ष प्रगति कैकफर्ि

३ पकेट क्षेत्रमा बाख्रा बबकाि
कार्ाक्रम

३.क पशु स्वास््र् कार्ाक्रम पटक ४ ४ बाख्रा पकेट क्षेत्रमा

३.ख कृ.ग. अलभमुखीकरण िथा
बाख्रापािन िालिम

पटक ४ ३

३.ख खोर ममाि िंख्र्ा २०० - कृिक िमुहमा िुचना जारी गरीएको
छ ।

३.ग बोका बबिरण िंख्र्ा ४ - कृिक िमुहमा िुचना जारी गरीएको
छ ।

४ िोकि कुखुरा प्रबिान
कार्ाक्रम

४.क कुखुरापािन िालिम पटक ३ ३



क्र.ि.ं कार्ाक्रम बबबरण इाकाइ िक्ष प्रगति कैकफर्ि
४.ख चल्िा बबिरण ५०

प्रतििि अनुदानमा
िंख्र्ा ७००० - चल्िा उत्पादनको िाधग पत्राचार

गररएको
४.ग चल्िा ढुवानी पटक १ -

४.घ औििी बबिरण पटक १ -

५ नष्ि िुिारका िाधग
A.I कार्ाक्रम

५.क A.I कार्ाक्रम िंख्र्ा १५० १९१ गाइा १७१, भैिी १४, बाख्रा ६ गोटा

५.ख बाझोपन तनबारण
लशबीर

पटक १ - लशबीरमा पशु ल्र्ाउदा दिुािु पशु िाइा
िनाब हुने हुदा बाझोपन तनबारण घरदैिो
कार्ाक्रम गदाा राम्रो हुने ।

६ पशु स्वास््र्, डीजीज
िलभािेन्ि,तवारेण्टाइन

६.क नमुना शकंिन र पे्रशण पटक १ ३
६.ख पशु स्वास््र्,औिधि

खरीद िथा बबिरण
पटक १ १ तनशलु्क बबिरण



क्र.िं. कार्ाक्रम बबबरण इाकाइ िक्ष प्रगति कैकफर्ि
७ िालिम
७.क िालिम िहार्क

कमाचारी स्िर
पटक ३ क्षे.प.िे.िा.के. पोखराको अर्ोजनामा

७.ख िालिम कृिक स्िर जना ३ नेपाि िाइाभस्टक िेतटर इानोभेशन
आर्ोजनाको आर्ोजनामा

८ मेडीकि उपचार िेवा
८.क छेरौटी िंख्र्ा ८० ४६०
८.ख थुनेिो उपचार ,, २० ३१
८.ग िी.आ.डी ,, - १५१० कुखुरामा
८.घ कोिीधर्ािीिोिीि ,, - १७५ कुखुरामा
८.ङ ज्वरो ,, १५० १९३
८.च खोकी ,, १२५ २४५
८.छ कमजोरी ,, २०० २०५
८.ज पीिाब बन्द हुने ,, २५ ४०
८.झ अरुची ,, १०० १४०
८.ञ पेट फुल्ने ,, ७५ ९३
८.ट बब.डधि.ुडी. िंख्र्ा - -

८.ठ मानार िक्जाकि उपचार ,, ३०० ५१६ बोका,गोरु िुमाने कार्ा



क्र.िं. कार्ाक्रम बबबरण इाकाइ िक्ष प्रगति कैकफर्ि

८.ढ मेजर िक्जाकि उपचार िंख्र्ा ३० ३८ बंगुर िुमाने कार्ा
९ गाइानातिोक्जकि उपचार
९.क िाि अड्कने िंख्र्ा २० २३
९.ख बच्चा अड्कने िख्र्ा २० २३
९.ग उल्टीइारहने ,, २० ३१
९.घ भण्डार फका ने ,, २० २८
१० परजीबी तनर्न्त्रण िेवा
१०.क आन्िरीक परजीबी िंख्र्ा ३००० ३२००
१०.ख बाह्र् परजीबी िंख्र्ा १६०० १७७६
११ प्रर्ोगशािा िेवा
११.क गोबर षपरक्षण िंख्र्ा २०० २२०
११.ख दिु पररक्षण ,, २० २५
११.ग रगि पररक्षण ,, - -

११.घ षपिाब पररक्षण ,, - -

१२ रोग तनर्न्त्रण खोप िेवा िंख्र्ा ५०० ५५५ FMD,Rabies vaccination







































िञ्चालिि कार्ाक्रमबाट िाभान्बीि िेवाग्राहीहरु

क्र.िं कर्ाक्रमको बबबरण
िाभाक्न्बि िेवाग्राहीहरु जातिर् कैकफर्ि

मदहिा पुरुि जम्मा दलिि जनजािी अन्र्

१ िामुदार्ीक स्िरमा
बाख्रापािन कार्ाक्रम ८१ ११९ २०० ५ १७४ २१

२ कृ.ग. कार्ाक्रम १९ १७२ १९१ १ १९ १७१

३ खोप कार्ाक्रम ५७ २४ ८३ - २७ ५४ २ िंस्थागि

४ बाख्रापािन िालिम ३१ ५८ ८९ ६ ८० ३

५ कुखुरापािन िालिम #) ^! (! ६ *@ ३

६ िालिम िहार्क स्िर
कमाचारी १ २ ३ ३

७ िालिम कृिक स्िर ३ ३ १ २



कृिकका मागहरु
 दिु धचस्र्ाउने मेलिन
 च्र्ापकटरको माग
 वोर्र वोका माग



उपिक्धिहरु
 धर्बिार्ीक रुपमा पशुपािन गने कृिकको िंख्र्ामा बदृ्िी र्ििे गदाा
स्वरेजगार लिजाना भएको छ ।

 कृिक िमुह िलमति माफा ि िामुदार्ीक स्िरमा बाख्रा प्रबिान भएको
 खोप कार्ाक्रमिे माहामारी रोग तनर्न्त्रणमा टेवा पुगेको छ ।
 कृ.ग. कार्ाक्रमिे नष्ि िुिारमा टेवा पुग्नुको िाथै कृिकहरु प्रजनन ्
र्ोग्र् भािे पशु पाल्ने झन्झटबाट मुति र र्िबाट हुने िम्भाबीि
हानीनोतिानीबाट िुरक्षीि भएकाछन ्।

 उपचार िेवा माफा ि कृिकहरुको पशुपंक्षी उपचारमा िहर्ोग पुगेको छ ।



;d:of
 भौगोलिक बबकटिा िथा र्ािार्ािको िािनको अभाबका
कारण िमर्मानै कार्ा िम्पादन गना कठीनाइ भएको ।

 कृिकहरु जागरुक नभएको ।



;'emfa

 र्ािार्ािको िािन भएमा कार्ा िम्पादन गना िहज हुने धथर्ो
।

 प्राबबधिक कमाचारीहरुको क्षमिा अलभबदृ्िी िम्बक्न्ि
िािीमको धर्बस्था भएमा राम्रो हुने धथर्ो ।



आगामी चौमालिक िक्ष्र्हरू
 दोश्रो चौमालिकमा िम्पन्न हुन निकेका कार्ाक्रमहरु िम्पन्न
गने

 घाँिको बबउ बबिरण गने ।क्
 रोगको िलभािेन्ि िथा तनर्न्त्रण गने ।
 षप.षप.आर. खोप ९९०० बाख्रामा िगाउने ।
 २०० गाइा,भैिी, बाख्रमा कृत्रीम गभााभान िेवा पुर्ााउने कार्ा गने
।



स्वागिम ्



मदहिा बािबालिका िथा ज्रे्ष्ठ
नागररक इकाई

प्रस्िुिकिाा
मन्जु आचार्ा
ि.म.षव.तन.



ईकाई अन्िगिा कार्ारि जनशतिी िंख्र्ा : 
२

ि.म.षव.तन. – १
िामाक्जक पररचािीका – १



िम्पादन भएका कार्ाहरु : 
• कार्ाक्रमको आवश्र्किा पदहचान िथा पररचर्ात्मक कार्ाक्रम   
• कार्ाक्रमको आवश्र्किा पदहचानको िाधग िवेक्षण फारम षविरण गरर फारम भना 
िगाइएको 
• िवेक्षण फारममा मदहिा, बािबालिका,ज्रे्ष्ठ नागररक िथा अपाङ्गिा भएका धर्तिीको 
िाधग अपेक्षीि कार्ाक्रमको माग गररएको िाथै िैङ्गीक दहिंा र िीपमुिक िालिमको 
षविर्मा िोधिएको । 
• अपाङ्गिा भएका व्र्तिीहरु षवच अन्िरक्रीर्ात्मक कार्ाक्रम िथा ह्ववीि धचर्र षविरण 
कार्ाक्रम ।
•िैङ्गीक दहिंा बबरुद्िको १६ ददने अलभर्ान अन्िगाि िचेिनामुिक र्ाािी कार्ाक्रम र 
िैङ्गीक दहिंा िम्बन्िी िचेिनामुिक िोकगीि प्रतिर्ोधगिा ।
•गाउँपालिका अन्िगाि रहेका िमुह ,िहकारी िथा िंस्थाका िदस्र्हरुिाई नेितृ्व िथा 
िंस्थागि षवकाि िालिम । 
•अन्िराष्ट्रीर् श्रलमक मदहिा ददविको अविरमा अन्िर मदहिा िमुह हाक्जररजवाफ प्रतिर्ोधगिा । 



मदहिाको िाधग अपेक्षीि कार्ाक्रम 
• स्त्री  प्रिुिी रोग िम्बन्िी िचेिनामुिक कार्ाक्रम िथा 
तनशुल्क स्वास््र् लशषवर
• लिपमुिक िथा आर्मुिक िालिम िञ्चािन
• मदहिाको हक दहि र अधिकार िम्बन्िी िचेिनामुिक 
कार्ाक्रम िञ्चािन
• कृिी िुिार िम्बन्िी कार्ाक्रम 



बािबािीकाको क्षमिा बबकािको िाधग अपेक्षीि कार्ाक्रम :
• शारररीक िथा मानिीक प्रतिस्पिाात्मक कार्ाक्रम गररनु पने 
• प्रत्रे्क लशशु केन्द्र िथा षवद्र्ािर्हरुमा शैक्षक्षक िामाग्री 
षविरण गररनु पने । 
• बािबालिकाको िाधग मनोरञ्जनात्मक कार्ाक्रम िञ्चािन 
गररनुपने । 



ज्रे्ष्ठ नागररकको िाधग अपेक्षीि कार्ाक्रम :
१. तनशलु्क स्वास््र् लशषवर
२. ज्रे्ष्ठ नागररक पररचर्पत्र बबिरण
३. ज्रे्ष्ठ नागररकको िाधग भेटघाट स्थिको 
तनमााण गररनु पने । 



अपाङ्गिा भएको व्र्तिीको िाधग अपेक्षीि कार्ाक्रम :

१.आत्मतनभारिा िम्बन्िी िािीम 
२. अपाङ्गिा पररचर्पत्र षविरण
३. िबै प्रकारका अपाङ्गिाई भत्ताको धर्बस्था गने । 
४. अपाङ्गिा भएका धर्तिीको िाधग तनशुल्क स्वास््र् लशषवर 
५. िाहार्क िामाग्री षविरण गररनुपने ।
६. अपाङ्गिा भएको व्ितिी को िाधग िवारी िािनमा छुट हुनु 
पने । 



२७औंअन्िराष्ट्रीर् अपाङ्गिा ददविको अविरमा िार्न्ि तिव अफ पोखरा
ग्रीनहील्ि को िहर्ोगमा ५जना अपाङ्गिा भएको व्र्तिीिाई ह्ववीिधचर्र षविरण

कार्ाक्रम िमपन्न गररएको







ह्ववीि धचर्र पाउने 
व्र्तिीको नाम

उमेर लिङ्ग

१) डोिमार्ा भट्ट
२८ विा मदहिा

१) अम्बीका वाचे ६६ विा पुरुि

१) क्जवन बगािे
७५ विा पुरुि

१) िेम बहादरु िामाङ
५९ विा पुरुि

१) अम्बीिरा आिे ८३ विा मदहिा

ह्ववीि धचर्र पाउने व्र्तिीको षववरण







िङै्गीक दहिंा बबरुद्िको १६ ददने अलभर्ान अन्िगाि िोकधगि 
प्रतिर्ोधगिा :



प्रिीर्ोधगिामा िहभागी िमुहहरु : 
क्र.िं. िमुहको नाम ठेगाना

१. पशुपिी मदहिा िमुह देवघाट,५ टाउनचोक

२. कालिगण्डकी आमा िमुह देवघाट ,२

३.
गणेश िामुदार्ीक मदहिा िमुह

देवघाट,५ पुिको मुख

४. महेश िमुदार्ीक िन्र्ाि आश्रम देवघाट ५

५. लमिन आमा िमुह देवघाट ३

६. प्रगतिलशि आमा िमुह देवघाट ५

७. शान्िी आमा िमुह देवघाट ५

८. जनज्र्ोिी आमा िमुह देवघाट ५

९. लिचंाङ दइुघरे आमा िमुह देवघाट ४

१०. तछमेकी आमा िमुह देवघाट १ कोटा













नेितृ्व िथा िसं्थागि षवकाि िालिमका िहभाधगहरुको षववरण

क्र.िं. िहभागी िमुहको नाम ठेगाना िहभागी व्र्तिीको
िंख्र्ा

१. श्री कोटा वचि िथा ऋण
िहकारी िंस्था

देवघाट १ कोटा ३ जना

२. हररहर वचि िथा ऋण
िहकारी िंस्था

देवघाट ५ ७ जना

३. देवघाट वचि िथा ऋण
िहकारी िंस्था

देवघआट ५ ३ जना

४. चौिारी वचि िथा ऋण
िहकारी िंस्था

देवघाट १ कोटा २ जना

५. प्रगिीशीि उपभोतिा िहकारी
िंस्था

देवघाट ३ तछपतछपे ५ जना

६. लिन्चाङगढी िामाक्जक कृिी
िहकारी िंस्था

देवघाट ४ लिन्चाङ ४ जना

जम्मा िहभागी िमुह : ६ वटा
जम्मा िहभागी : २४ जना



िहभागीहरुको प्रतितनिीत्व गरर िालिमको अनुभव िम्बन्िमा  
आफ्ना भनाइहरु राख्दै एक िहभागी



िहभागीहरुिाई िहभाधगिाको प्रमाणपत्र षविरण गररदैँ । 





हाजीरी जवाफ प्रिीर्ोधगिामा िहभागी िमुहको षववरण 
क्र.िं. िहभागी िमुहको नाम ठेगाना

१. प्रगिीशीि मदहिा िमुह देवघाट ५

२. पशुपिी आमा िमुह देवघाट ५

३. चक्रविी मदहिा उद्र्मी िमुह देवघाट ५

४. देवघाट आमा िमुह देवघाट ५

५. दददी बदहनी मदहिा िमुह देवघाट ५

६. कािीका मदहिा िमुह देवघाट ४

७. कल्र्ाण मदहिा िमुह देवघाट ५

८. लमलिजुलि आमा िमुह देवघाट ४



अन्िर मदहिा िमुह हाक्जररजवाफ प्रतिर्ोधगिामा िहभागी भएका िमुहहरु





आगामी चौमािीकको िाधग कार्ाक्रमहरु 
 बाितिव गठन िञ्चािन ज्रे्ष्ठ नागरीकको िरोकारवािा षवच

अन्िरक्रीर्ात्मक कार्ाक्रम

 र तनर्मन 

 बािबालिका माथी हुने शाररररक ,मानिीक दण्ड िजार् िथा र्ौनजन्र् 

दवु्र्ाबहार न्रु्तनकरण िम्बन्िी िचेिना मुिक कार्ाक्रम 

 िैङ्गीक दहिंा तनवारणमा न्र्ार्ीक िलमिीको क्षमिा षवकाि िम्बन्िी 

िालिम

 िमुह िदस्र्को अनुलशक्षण िालिम  



कार्ाक्रम िञ्चािन गने क्रममा 
आइपरेका प्रमखु िमस्र्ा 

िहभाधगिा जुटाउन तनकै मुश्कीि परेको 



िमस्र्ा िमािानको िाधग 
िुझाव 

िहभाधगिाई प्रोत्िाहन स्वरुप प्रोत्िाहन 
भत्ता ददइनु पने 



िन्र्वाद


