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कृ�ष �वकास रणनी�त काया��वयनका ला�ग �थानीय तहसंग अ�भमूखीकरण काय�शाला गो�ी, �देश नं. ५ 

 

प�ृभ�ूम 

नेपालको द�घ�काल�न कृ�ष �वकास रोड�यापको �पमा कृ�ष �वकास रणनी�तले देशको कृ�ष �े�को 

�वकासको ला�ग सम� रणनी�त स�हत आउने २० वष�मा (२०१५ –  २०३५) कृ�ष �े�लाई अगाडी 

ब�ने �दशा �दान गद�छ। �व�भ� सरोकारवालाह�सँग परामश� तथा �यापक सहभा�गतामा कृ�ष �े�को 

वत�मान अव�था तथा �वगतका कमी कमजोर�ह�को �व�षेण गर� कृ�ष �वकास रणनी�त तयार ग�रएको 

�थयो। यो रणनी�तको �भावकार� तथा उिचत काय��वयन ग�रएमा यस रणनी�तको अव�धमा कृ�ष �े�मा 

उ�ले�य सधुार हनेुछ। 

कृ�ष �वकास रणनी�तको दूर���ले आ�थ�क व�ृ�लाई ग�त �दने, जीवन�तरलाई मा�थ उका�ने, खा� तथा 

पोषण सरु�ामा योगदान �दने, खा� स��भतुा उ�मखु आ�म�नभ�र, �दगो, ��त�पध� तथा समावेशी कृ�ष �े� 

प�रक�पना गरेको छ। यसले नेपालको कृ�ष �वकासको ला�ग रणनी�तक काय��दशा �न�द�� गरेको छ। 

�ामीण �े�मा ग�रवी �नवारणका ला�ग कृ�ष�े�को �वकास मह�वपूण� हनेु भएकोले �नवा�हमखुी पर�परागत 

कृ�षलाई �यावसा�यक, ��त�पध�, समावेशी तथा �दगो �णाल�मा �पा�तरण गनु� अ�हलेको आव�यकता 

हो। 

लागत स�हतको १० वष� काय�योजनाका साथै रोड�याप स�हत कृ�ष �वकास रणनी�तले नेपालको कृ�ष 

�वकासको ला�ग रणनी�तक काय��दशा �न�द�� गरेको छ। यस अव�धमा कृ�ष �वकास रणनी�तको 

आव�यक सधुार गन�स�ने �ावधान छ। 

कृ�ष �वकास रणनी�त नेपाल सरकारले वत�मान राजनी�तक संरचना हनु ु अिघनै तयार गर� �वीकृत 

ग�रसकेको �थयो। नपेालको सं�वधान २०७२ ले �न�द�� गरे अनसुार नेपालमा संघीय सरकारको अलावा 

७ �देश र ७५३ पा�लकाह� छन।् तर �तन तहका सरकारह� आ�नै �क�समले कामगन� गरेको साथै 

औपचा�रक सम�वयको अभाव रहेको देिख�छ। संघीय तहमा कृ�ष �वकास रणनी�तले �प� संगठना�मक 

संरचनाह�को साथै यसको काया��वयनका ला�ग संय��ह�को प�न �यव�था गरेको छ। 

तर प�रव�त�त राजनी�तक संरचनामा �ादेिशक र �थानीय सरकारह�लाई �वाय�ता �दइए अनसुार कृ�ष 

�वकास रणनी�तलाई अगा�ड बढाउन उपय�ु संय�� र ढाँचाको आव�यक छ। यसका साथै  �ादेिशक र 

�थानीय सरकारह�ले प�न कृ�ष �वकास रणनी�तमा आ�नो �वा�म�वबोध गनु� ज�र� छ। �थानीय तहमा 

धेरैजसो राजनी�तक नेत�ृव तथा �ाय सबैजसो �कसानह� कृ�ष �वकास रणनी�तको बारेमा अन�भ� रहेको 

पाइ�छ। 

नेपालको सं�वधानले �न�द�� गरे अनसुार कृ�ष �वकासका सबैजसो ग�त�व�धह� �थानीय तथा �ादेिशक 

सरकारको �े�ा�धकार �भ� पद�छ। जस अनसुार क�तपय �थानीय तथा �ादेिशक सरकारले प�न आ�नो 

बजेटको ठूलो �ह�सा कृ�ष �े�मा छु�याइएको पाइ�छ। कृ�ष �वकास रणनी�तलाई �थानीय तहस�म 

काय��वयन गन�को ला�ग �थानीय नेत�ृव कृ�ष �वकास रणनी�तका �व�भ� प�ह�को वारेमा सचेत हनु 
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ज�र� छ। यसै स�दभ�मा �थानीय सरकारका �मखुह� लगायत �शास�नक अ�धकार�ह�को ला�ग 

अ�भमखुीकरण काय��म गनु� ज�र� देिख�छ। 

यसले �नि�त �पमा कृ�ष �े�लाई �ाथ�मकता �दन हौसला �दान गर� �थानीय तहका बजेट र 

काय��ममा कृ�ष �े�मा जोड बढ� अ�ततः कृ�ष �वकास रणनी�तमा प�रक�पना ग�रएको उ�े�यह� �ा� 

हनेुछन।् 

उ��ेयह� 

यस एक �दने अ�भमखुीकरण काय�शाला गो�ीको म�ुय उ�े�य �थानीय सरकारका �मखु/उप-�मखुह�, 

�शास�नक अ�धकार�ह� लगायत िज�ला सम�वय स�म�तका �मखु/उप-�मखुह�लाई कृ�ष �वकास 

रणनी�तको �व�भ� प�ह�को वारेमा जानकार� गराई कृ�ष �े�लाई �नवा�हमखुीबाट �यावसा�यक �पमा 

�पा�तरण गन� ज�र� रहेको कुरा अवगत गराउन ु हो। यस गो�ीका अ�य उ�े�यह� तल उ�लेिखत 

रहेका छन:् 

 कृ�ष �वकास रणनी�तको �ब�भ� प�लाई �थानीय तहमा कसर� अनकूु�लत गन� स�क�छ भनरे 

छलफल गन�। 

 �थानीय सरकारका �मखु/उप-�मखुह�सँग �थानीय तहका कृ�ष �वकासका काय��म र ग�त�व�ध 

ह�लाई कृ�ष �वकास रणनी�तसंग कसर� �मलाउन स�क�छ भनेर छलफल गन�। 

 कृ�ष �े�का सम�या र स�भा�यताको बारेमा अ�तर��या र छलफल गन�। 

 पा�लकाह�को योजना तजु�मा ���यामा कृ�ष �वकास रणनी�तका �व�भ� प�ह�लाई कसर� 

सं�थागत गन� स�क�छ छलफल गन�। 

काय�शाला गो�ीमा छलफल हनेु �वषयह� र बुदँाह� 

 कृ�ष �वकास रणनी�तका �व�भ� प�ह� तथा यसका म�ुय अवधारणाह�। 

 अ�हलेको तीन तहको सरकार�बचको स�ब�ध र �यसलाई कसर� सधुार गन� स�क�छ भ�े 

सवालमा सहभागीका धारणाह�। 

 �थानीय तहको योजना तजु�मा ���या। 

 कृ�ष�े� संग स�बि�धत अ�य �वषयह�। 

अपेि�त प�रणामह� 

 सहभागीह� कृ�ष �वकास रणनी�तका �व�भ� प�ह� तथा यसका म�ुय अवधारणाह�को बारेमा 

सचेत हनेुछन। 

 �थानीय तहले कृ�ष �वकास रणनी�तलाई अपन�व �दनेछन।् 
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 आगामी समयमा कृ�ष स�बि�ध काय��म तथा ग�त�ब�धह� कृ�ष �वकास रणनी�तसंग मेल खाने 

खालका हनेुछन। 

 �थानीय सरकारको काय��म तथा बजेटमा कृ�ष �े�ले �ाथ�मकता पाउनेछन।् 

 �थानीय सरकारह� बीच सम�वय तथा सहकाय� ब�नेछ। 

�ोत �यि� : �डलाराम भ�डार�, (कृ�ष �वकास रणनी�त �ब�) 

 

गो�ीका मह�वपणु� सझुाबह�: 

यस कृ�ष �वकास रणनी�त अ�भमखुीकरण गो�ीमा, सहभागीह�बाट योजना, म�ुयांकन र अनगुमन, 

जनशि� �वकास, पबुा�धार �वकास, ��व�ध र सम�वयसँग स�बि�धत �बषयह�मा �न�नानसुार सझुाबह� 

�ा� भएका छन।् 

योजना, म�ुयाकंन र अनगुमन 

१. ��येक गाउँपा�लकाले आ�म�नभ�र, आयात ��त�थापन र �नया�त �व��न खालका कृ�ष 

�यवसायह�को प�हचान गनु� पन�। 

२. प�हचान भएका कृ�ष �यवसायह�लाई �ाथ�मकताकरण गर� कृ�ष �वकास रणनी�तले �न�द�� गरे 

बमोिजम मू�य शृंखलाको आधारमा योजना तजु�मा गनु� पन�। 

३. कृ�षमा �वाह ग�रने अनदुानलाई स�ह ठाउमा उपयोग बढाउन कृ�ष �यवसायमा  संल�न 

�यवसायकता�लाई �यवसा�यक कृषक, अध� �यवसा�यक कृषक र �नबा�हमखुी कृषकको �पमा 

ब�ग�करण गर� सो�ह बमोिजम दोहोरो नपन� गर� अनदुान उपल�ध गराउन योजना बनाउन ुपन�। 

४. �थानीय तहको कृ�षलाई बढ� उ�पादकमलुक बनाईन ुपन� जसले �देश र संघले संचालन गन� 

कृ�ष औ�ो�गक�करण तथा रा��य/अ�तररा��यमा ��त�पध�का ला�ग टेवा परुयाउन स�नेछ। 

५. �व��य कृ�ष उ�पादनका ला�ग ��येक पा�लकाले आ�नो स�भा�य �े�मा �ांगा�रक कृ�ष 

�णाल�लाई �ाथ�मकताका साथ योजना तजु�मा गनु� पन�। 

६. संघ र �देशले �थानीय तहलाई �नय�मत �पमा योजना, अनगुमन र मू�यांकनमा सहयोग 

प�ु याउन ुपन�। 

७. कृ�ष �वकासका ला�ग �थानीय तहमा उपल�ध गराईने बजेट ससत� र यथे�ट बजेट छु�ाइन ु

पन�। 

८. सम� पा�लकाको कृ�ष �वकासका ला�ग पा�लका�तर�य आव�धक योजनाको �नमा�ण हनु ुपन�। 

९. कृ�ष सेवाका काय��मह� काया��वयन गदा� �थानीय, �देश र संघ बीच दोहोरो नपन� गर� योजना 

तजु�मा हनुपुन�। 

१०. ए�ोभेटबाट �वतरण ग�रने बीउ, श�ुमत�व लगायत तथा �कटनासक �बषाद�को गणु�तर 

�नगरानीका ला�ग �नय�मत अनगुमन हनु ुपन�। 
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११. कृ�षलाई सहकार� मोडेलमा लैजान ु पन� जसले उ�पादन साम�ी उपल�ध गराउने स�ुनि�ता र 

कृ�ष उपजको बजार �यव�थापनमा सहयोग प�ु याउने छ। 

१२. यवुा जनशि�लाई कृ�ष पेशामा आक�ष�त हनेु खालका योजनाह� तजु�मा हनु ुपन�। 

१३. �थानीय�तरमा संचा�लत कृ�षका आयोजनाह�को �भावका�रताका ला�ग �थानीय, �देश र 

संघबाट �नय�मत अनगुमन, म�ुयांकन हनु ुपन�। 

जनशि� �वकास  

१. पा�लकामा कृ�ष जनशि�को अभावमा कृ�ष �े�को बजेट खच� हनु नसकेकोले यथा�स� 

जनशि�को �यव�था हनु ुपन�।  

२. �थानीय तहका कृ�ष र पश ु सेवाका �ा�व�धकह�लाई योजना, अनगुमन र म�ुयांकन �बषयमा 

ता�लम �दान ग�रन ुपन�। 

३. �थानीय तहका कृ�ष तथा पश ुसेवाका �ा�व�धकह�को �मता अ�भवृ��का ला�ग कृ�ष �यवसाय 

�वध�न सयोग तथा ता�लम के��, पश ुसेवा ता�लम के�� र सहकार� �िश�ण के��ले �नय�मत 

ता�लम �दन ुपन�। 

पबुा�धार �वकास: 

१. �कसानह�को उ�पादनको बजार �यार�ट�का ला�ग कृ�ष सहकार�ले उ�पादन ख�रद र �ब�� 

�वतरणका ला�ग बजारको संरचना �मलाउन ुपन�। 

२. दगु�म पाल�काह�मा �ा�मण सडक �नमा�ण हनु सकेमा यसले कृ�ष �यवसायका ��याकलापह� 

खास गर� कुखरुापालन, तरकार� खे�त र फलफूल खेतीलाई �व�तार गन� उपय�ु वातावरण 

�सज�ना हनेु छ। 

३. ��येक पा�लकामा कृ�ष/पश ुउपज सहज �ब�� �बतरण ला�ग संकलन के��को �नमा�ण ग�रन ु

पन�। 

��व�ध: 

१. हा�ा पर�परागत ��व�धह�लाई संर�ण र सधुार गर� �योगमा �याइन ुपन�। 

२. �ांगा�रक कृ�ष उ�पादनका ला�ग देश �भ�नै �ांगा�रक ��व�धको �वकास हनु ुपन�। 

३. उ�पादन लागत घटाइ कृ�ष उ�पादनलाई ��त�पध� गराउन याि��क�करण तफ�  जोड �दन ुपन�। 

४. माटोको उब�रशि� �यव�थानमा कृषकह�को माटो पर��ण गन� �नय�मत �यव�था हनु ुपन�। 

५. कृ�षलाई �वतरण मखुी भ�दा उ�पादन मखुी बनाईन ुपन�। 

६. वातावरण अनकुुलन हनेु खालका कृ�ष ��व�धह�को �वकास तथा कृषकलाई उपल�ध हनु ुपन�। 

७. कृ�षको �यवसा�यकरणका ला�ग कृ�षलाई �व�ानसँग जोडेर लैजान ुपन�। 
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सम�वय  

१. कृ�ष �ान के�� र भेटे�रनर� अ�पताल तथा पश ुसेवा �व� के��बाट �थानीय तहलाई �ा�व�धक 

सहयोग र सम�वय गन� काननुी आधार �नमा�ण ग�रन ुपन�। 

२. कृषकको माग बमोिजम गणु�तर�य रासाय�नक मल, बीउ तथा �संचाई समयमा उपल�ध गराउन 

स�बि�धत �नकाय बीच सम�वय हनु ुपन�। 

३. कृ�ष �यवसायलाई �दगो बनाउन म�ुय बाल�का उ�पादनको अ��म �म�नमम सपोट� मू�यको 

�यारे�ट� ग�रन ुपन�। 

४. ज�मन ख�डीकरणका कारण कृ�षको �यवसा�यकरणमा ��तकुलता भैरहेको हुँदा के��, �देश र 

�थानीय तह �मलेर भ-ूउपयोग नी�त र भ-ूउपयोग ऐन काय��वयनमा �याइन ुपन�।  

५. कृ�ष अनसु�धान, �सार र �कसान बीच ��व�ध �वकास, सम�या समाधान एवम �चार �सारमा 

सम�व हनु ुपन�। 

६. कृ�षको �यवसा�यकरणका ला�ग स�तो तथा सलुभ �याज दरमा कृ�ष ऋण आम कृषकको 

पहुँचमा हनु ुपन�। 

भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालयको आयोजनामा �म�त २०७६ मि�सर १९  देखी पौष २१ 

गते स�म कृ�ष �वकास रणनी�त �ा�व�धक सहयोग स�ुवधा (TCF to ADS) को �ा�व�धक तथा आ�थ�क 

सहयोगमा “कृ�ष �वकास रणनी�त  काया��वयनका ला�ग �थानीय तहसंग अ�भमूखीकरण काय�शाला गो�ी” 

स�प� भएको छ। यो गो�ी �देश ५ को १२ िज�लामा आयोजना ग�रएको �थयो र यसको सभाप�त�व 

स�बि�धत िज�ला सम�वय स�म�तका �मखुले गनु� भएको �थयो। गो�ीमा सहभागी हनुहुनु े�देश नं. ५ 

अ�तग�तका १०९ पा�लकाका मेयर/उपमेयर, अद�य/उपाद�य, �मखु �शासक�य अ�धकृत एवम 

स�बि�धत सरोकारवालाह�को नामावल� �न�नानसुार रहेको �यहोरा जानकार�को ला�ग अनरुोध छ। 
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कृ�ष �वकास रणनी�त अ�भमिुखकरण काय�शाला गो�ीमा �देश नं. ५ का सहभागी पा�लका एवम ्

जन��त�न�ध, �मखु �शासक�य अ�धकृत र सरोकारवालाह�को संि�� �ववरण 

 

 

िज�ला एवम ्पा�लकागत सहभा�गह�को नामावल� �ववरण 

१. िज�ला : नवलपरासी 

�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

१ आरती पौडेल मा. म��ी भ.ू�य. कृ. स. म. ९८५७०७२१४४ 

२ िशब शंकर राय �मखु िज�ला सम�वय स�म�त ९८५७०४६८६८ 

३ तेज बहादरु सबेुद� सिचब भ.ू�य. कृ. स. म. ९८५७०७२२३० 

४ �धरज शमा� ब�याल मेयर बद�घाट नगरपा�लका ९८५७०२७०३६ 

५ द�धराम अया�ल �न. मेयर सनुवल नगरपा�लका ९८५७०४५५६१ 

६ राधे�याम चौधर� अ�य� सरावल ९८५७०४६१६६ 

७ राम �साद पा�डे अ�य� स�ुता गाउँपा�लका ९८५७०८०१३७ 

८ बैज ु�साद ग�ुा अ�य� परासी गाउँपा�लका ९८५७०२४२९६ 

९ राज कुमार शमा� अ�य� �तापपरु गाउँपा�लका ९८५७०४६०५२ 

१० सरेु�� ब�याल �. �.अ. स�ुता गाउँपा�लका ९८५७०८२३२० 

११ झ�ब�र रे�मी �. �.अ. सरावल गाउँपा�लका ९८५७०४६२६६ 

१२ शंकर परु� �. �.अ. परासी गाउँपा�लका ९८६५९४०२०० 

१३ �� �साद रे�मी �. �.अ. राम�ाम नगरपा�लका ९८५७०६२५८१ 

१४ शन�याम गाह �. �.अ. �तापपरु गाउँपा�लका ९८५७०८००९५ 

१५ रामलाल �े� �. �.अ. सनुवल नगरपा�लका ९८५७६३८१११ 

काय�शाला गो�ी 

�म�त 
िज�ला 

ज�मा 

पा�लका 

सं�या 

गो�ीमा 

सहभागी 

पा�लकाह� 

पा�लकाबाट 

सहभागी 

सं�या 

अ�य 

सरोकारवालाह�को 

सहभा�गता 

ज�मा 

सहभागी 

सं�या 

२०७६.०८.१९ नवलपरासी ७ ७ १४ ९ २३ 

२०७६.०८.२३ पा�पा १० ८ १४ ७ २१ 

२०७६.०८.२६ ग�ुमी १२ ११ २३ ७ ३० 

२०७६.०८.२७ अघा�खांची ६ ५ १२ ९ २१ 

२०७६.०८.३० �यठुान ९ ९ ३१ ४ ३५ 

२०७६.०९.०२ रो�पा १० ९ २१ ६ २७ 

२०७६.०९.०४. पूब� �कुम ३ ३ ८ ३ ११ 

२०७६.०९.०९ ब�द�या ८ ७ १४ ५ १९ 

२०७६.०९.१० बाँके ८ ८ १५ ६ २१ 

२०७६.०९.१४. दांग १० ८ १४ ९ २३ 

२०७६.०९.१७ क�पलव�त ु १० १० १८ ८ २६ 

२०७६.०९.२१ �प�देह� १६ १३ २२ १२ ३४ 

ज�मा १२ १०९ ९८ २०६ ८५ २९१ 
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�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

१६ कृ�ण �साद गौतम जी. स. अ. िज�ला सहकार� काया�लय ९८५७०८८२२२ 

१७ 
राम �मलन �साद 

�व�कमा� 
�मखु कृ�ष �ान के�� नवलपरासी ९८५७०४५१०६ 

१८ ब�ु�राज िघ�मरे ब.अथ� �ब� कृ�ष �वकास �नद�शनालय ९८४७१२४३९७ 

१९ त�ुसी भ�डार� �नद�शक प. तथा म. �व. �न., �प�देह� ९८५७०७०९४५ 

२० बेच ुगौड प�कार नवलपरासी  

 

 

२. िज�लाः पा�पा 

�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

१ �मरा मरा�सनी �न�म� �मखु िज�ला सम�वय स�म�त ९८५७०६८७४२ 

२ रमन बहादरु थापा मेयर रामपरु नगरपा�लका ९८५१०३२९२१ 

३ ननु बहादरु थापा अ�य� पूव�खोला गाउँपा�लका ९८५७०६९०४४ 

४ �व�ण ु�साद भ�डार� अ�य� र�भा गाउँपा�लका ९८४७२५७७९ 

५ ल�मी खनाल उपा�य� रैनाकोट गाउँपा�लका ९८५७०६२६२६ 

६ सर�वती िचडी उपा�य� बे�नसकाल� गाउँपा�लका ९८४७०४२२६६ 

७ �रता कुमार� खनाल/अया�ल उपा�य� �न�द� गाउँपा�लका ९८४७५६९४९७ 

८ �नम�ला भ�राई उपा�य� माथागडी गाउँपा�लका ९८६७९२९१०३ 

९ दमय�ती थापा उपा�य� �तनाउ गाउँपा�लका ९८४७०१५७४६ 

१० ऋ�षराम अया�ल �. �.अ. रैनाकोट गाउँपा�लका ९८५७०७५३०७ 

११ �� बहादरु पछै �. �.अ. पूव�खोला गाउँपा�लका ९९८५७०६८५७५ 

१२ �ान ु�साद पने� �. �.अ. �तनाउ गाउँपा�लका ९८५७६५००२० 

१३ कृ�ण �साद ढकाल �. �.अ. र�भा गाउँपा�लका ९८५७०६८७७० 

१४ भगवानभ� अया�ल �. �.अ. �न�द� गाउँपा�लका ९८५११४६४८९ 

१५ िशव �साद अया�ल �मखु कृ�ष �ान के�� ९८५७०६५२९४ 

१६ ब�ु�राज िघ�मरे ब.कृ.अ �ब. कृ�ष �वकास �नद�शनालय ९८४७१२४३९७ 

१७ यबुराज ढकाल अथ� �ब� कृ�ष �वकास �नद�शनालय ९८४७४२१९०३ 

१८ त�ुसी भ�डार� �नद�शक प. तथा म. �व. �न., �प�देह� ९८५७०७०९४५ 

१९ लेखनाथ �वाल� जी. स. अ. िज�ला सम�वय स�म�त पा�पा ९८५७०४३२२२ 

२० डा. च�� बहादरु राना �मखु 
भेटे�रनर� अ�पताल तथा पश ु

सेवा �व� के�� 
९८५७०६०८३६ 

२१ �काश नेपाल �रपोट�र बटुवल टुडे  
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३. िज�लाः ग�ुमी 

�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

१ ल�मण पराजलु� �मखु िज�ला सम�वय स�म�त, ग�ुमी ९८५७०६७५८४ 

२ �ड�ल�राज भषुाल मेयर रेसुंगा नगरपा�लका ९८५७०२५०१५ 

३ त�ुसी कुमार� �े� उप-मेयर िज�ला सम�वय स�म�त ९८४७१७२९४० 

४ डा. यवुक�वज िज.सी. सिचव 
कृ�ष तथा पशपु�छ� �वकास 

म��ालय 
 

५ राम म�ल ठकुर� सद�य िज�ला सम�वय स�म�त ग�ुमी ९८५७०३२३१५ 

६ �रत बहादरु थापा अ�य� मा�लका गाउँपा�लका  

७ वेद बहादरु थापा अ�य� का�लगंडक� गाउँपा�लका ९८५७०६१७०१ 

८ धन बहादरु के.सी. अ�य� मदाने गाउँपा�लका ९८५७०७९२५ 

९ ल�मन �व� अ�य� इ�मा गाउँपा�लका ९८५७०७२१०८ 

१० प�र�र ढकाल अ�य� स�यवती ९८५७०६४००९ 

११ �नलक�ठ गौतम अ�य� �� गाउँपा�लका ९८५७०६४९०४ 

१२ �मना भ�डार� उपा�य� ग�ुमीदरबार गाउँपा�लका ९८५७०७४४११ 

१३ रा�धका अया�ल उपा�य� च��कोट गाउँपा�लका ९८४००२०३२४ 

१४ िशव बहादरु ख�ी उपा�य� धरुकोट गाउँपा�लका ९८५७०६७८४३ 

१५ दगुा� �साद सनुार 
काय�पा�लका 

सद�य 
छ�कोट गाउँपा�लका ९८४४७२६४९५ 

१६ भि�राम मरा�सनी जी. स. अ. िज�ला सम�वय स�म�त ग�ुमी ९८५७०६७७५० 

१७ कृ�ण �साद भ�डार� �. �.अ. छ�कोट गाउँपा�लका ९८५७०६७९२० 

१८ च��का�त ब�नेत �. �.अ. इ�मा गाउँपा�लका ९८५७०६७९१४ 

१९ यादव भ�डार� �. �.अ. स�यवती गाउँपा�लका ९८५७०६७९०३ 

२० लेख बहादरु ब�नेत �. �.अ. ग�ुमीदरबार गाउँपा�लका ९८५७०६७९१२ 

२१ �वकास गैरे अ�धकृत छैट� का�लगंडक� गाउँपा�लका ९८४७४६८३८० 

२२ स�ुमा महतो ��त�न�ध छ�कोट गाउँपा�लका ९८६८१२४०१८ 

२३ ब�ु�राज िघ�मरे ब. अथ� �ब� कृ�ष �वकास �नद�शनालय ९८४७१२४३९७ 

२४ यवुराज ढकाल कृ�ष अथ��व� कृ�ष �वकास �नद�शनालय ९८४७४२१९०३ 

२५ उमाका�त भ�डार� ब. बा. �व. अ. �.कृ.आ. प. , स�ुतला जोन ९८६६३३२०५६ 

२६ स�मर �संह बराइ कृ�ष अ�धकृत  ९८५७०६७७६९ 

२७ ह�रशरण प�थी �ा .स. रेसुंगा गाउँपा�लका ९८४७१९९८७० 

२८ सन बहादरु राना �न�म� �मखु कृ�ष �ान के�� ग�ुमी ९८५७०६८०८७ 

२९ अ�नल ख�ी मे�डया नेपाल टे�ल�भजन ९८५७०१४४३४ 

३० महेश बोहोरा मे�डया रेसुंगा टे�ल�भजन ९८४७३८९११५ 
 

४. िज�लाः अघा�खाचँी 

�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

१ �पता�बर शमा� �मखु िज�ला सम�वय स�म�त ९८५७०६०९८५ 
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�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

अघा�खाँची 

२ अ�यतु गौतम अ�य� पािणनी गाउँपा�लका ९८५७०८६५०० 

३ बाल कृ�ण आचाय� अ�य� मालारानी गाउँपा�लका ९८५७०२८४५७ 

४ रेशम थापा मेयर भ�ुमका�थान गाउँपा�लका ९८५७०७९९१२ 

५ कमल �साद भषुाल मेयर सं�धखक�  नगरपा�लका ९८५७०६१३६७ 

६ लेखनाथ पो�ले अ�य� छ�देव गाउँपा�लका ९८५१०३३७०७ 

७ िजवन �वाल� �. �.अ. सं�धखक�  नगरपा�लका ९८५७०७६१११ 

८ देवेश कुमार �म� �मखु कृ�ष �ान के�� अघा�खाँची ९८५७०२३०८३ 

९ इ�� भषुाल अ�धकृत छैट� पािणनी गाउँपा�लका ९८५७०८६५२० 

१० �नम बहादरु आचाय� अ�धकृत छैट� कृ�ष �ान के�� अघा�खाँची ९८५७०६६०७८ 

११ नारायण �साद भषुाल अ�धकृत छैट� कृ�ष �ान के�� अघा�खाँची ९८५७०६६०७८ 

१२ �थरलाल गैरे कृ�ष अ�धकृत 
�.कृ.आ. प. , स�ुतला 

जोन, तरकार� जोन 
९८४५६२०७०२ 

१३ बलराम िघ�मरे अ�धकृत छैट� कृ�ष �ान के�� अघा�खाँची ९८४४७२९४५० 

१४ टक बहादरु ख�का सहायक पाँच� कृ�ष �ान के�� अघा�खाँची ९८४७२८६५४८ 

१५ चतभु ु�ज चौधर� वा. �व. अ. कृ�ष �ान के�� अघा�खाँची ९८४७२८६५४८ 

१६ �ीधर �वाल� �न�म� सिचव भ.ू�य. कृ. स. म. ९८५१२४२७९९ 

१७ न�वन गैरे अ�धकृत छैट� भ.ू�य. कृ. स. म. ९८४९८६४६३४ 

१८ ह�रसच�� भषुाल �न. �. �.अ. भ�ुमका�थान गाउँपा�लका ९८५७०६९९८७ 

१९ �ववेक प�थ कृ�ष �वकास अ�धकृत कृ�ष �ान के�� अघा�खाँची ९८५११५८१७० 

२० रमेश प�थी �न. �. �.अ. मालारानी गाउँपा�लका ९८५७०६६७८९ 

२१ ठाकुर �साद खनाल अ�धकृत छैट� मालारानी गाउँपा�लका ९८४७४५६८५६ 

 

५. िज�लाः �यूठान 

�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

१ न�बल �व�म साह अ�य� ऐरावती गाउँपा�लका ९८५७८३३४७९ 

२ बालच�� ग�ुङ �ा�व�धक अ�धकृत ऐरावती गाउँपा�लका ९८४९२०७८९३ 

३ िश�सर �रजाल �. �.अ. मानदवी गाउँपा�लका ९८५७८३६००६ 

४ अमर बहादरु घत� �न. �. �.अ. स�ुमारानी गाउँपा�लका ९८५७८३६०२२ 

५ थाने�र भ�डार� �न. �.�. अ. नौबा�हनी गाउँपा�लका ९८५७८३६०२० 

६ �ललाराम �वामी मगर योजना अ�धकृत स�ुमारानी गाउँपा�लका ९८६७१६४४८२ 

७ झग बहादरु �व�कमा� अ�य� स�ुमारानी गाउँपा�लका ९८४७९६१३५९ 

८ ब�ु ब�नेत उपा�य� ऐरावती गाउँपा�लका ९८५११२२६५२ 

९ गोमा रे�मी उपा�य� �वग��ार� नगरपा�लका ९८४७८५२९३२ 

१० मगुा पनु मगर उपा�य� मानदवी गाउँपा�लका ९८४७८९९७४० 

११ �मना �वामी उपा�य� स�ुमारानी गाउँपा�लका ९८४७९५८५४९ 

१२ �व�ण ुकुमार �गर� अ�य� गौमखुी गाउँपा�लका ९८५७८३२३८६ 

१३ अर�ब�द वमा� अ�धकृत नौबा�हनी गाउँपा�लका ९८५७८३२२४२ 
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�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

१४ भा�कर पौडेल ब. कृ�ष अ�धकृत 
�.कृ.आ. प. , स�ुतला 

जोन, धान जोन 
९८५७८३६९२० 

१५ ने� बहादरु रोका ��त�न�ध �वग��ार� गाउँपा�लका 
 

१६ गंगाद� अव�थी परामश� दाता 
इकोनो�मक पो�लसी 

ई�कुबेटर 
९८४१४०४४७२ 

१७ जग�ाथ अ�धकार� परामश� दाता 
इकोनो�मक पो�लसी 

ई�कुबेटर 
९८४१५८५०४३ 

१८ प�व�ा िज.सी. उपा�य� भ�ुमराज गाउँपा�लका ९८६८६१७३४१ 

१९ स�रता िज.सी. उपा�य� मालारानी गाउँपा�लका  

२० ब�दना शा�य अ�धकृत मालारानी गाउँपा�लका ९८४७८२१५९२ 

२१ �ान बहादरु बढुा मगर ��त�न�ध नौबा�हनी गाउँपा�लका ९८४४९२६२८३ 

२२ राधा �गर�  
िज�ला सम�वय स�म�त 

�यूठान 
९८४७८३८६७८ 

२३ पदम थापा उपा�य� 
िज�ला सम�वय स�म�त 

�यूठान 
९८५७८३६०२४ 

२४ कमल �साद भषुाल �. �.अ. िझ�कु गाउँपा�लका ९८५७८३६००५ 

२५ शोभाराम �रजाल �. �.अ. मालारानी गाउँपा�लका ९८४१२३७३३९ 

२६ प�ुपा भषुाल सद�य �देश योजना आयोग ९८५११६७१६७ 

२७ शकु�तला शमा� अ�धकृत छैट� �देश योजना आयोग ९८५७०८०५१९ 

२८ �ेम �साद आचाय� �. �.अ. �वग��ार� गाउँपा�लका ९८५७८३६१०१ 

२९ �सिशर �रजाल �. �.अ. नौबा�हनी गाउँपा�लका ९८४७८३९३७४ 

३० कृ�ण बहादरु नेपाल� �. �.अ. मालारानी गाउँपा�लका  

३१ केशवराज गौतम �न. �. �.अ. �यूठान गाउँपा�लका ९८४८०३१३३८ 

३२ सागर पि�डत 
सहायक ईि�ज�नयर, 

योजना अ�धकृत 
�वग��ार� गाउँपा�लका ९८५७८३३४३ 

३३ स�ाट ख�का 
ईि�ज�नयर, योजना 

अ�धकृत 
�वग��ार� गाउँपा�लका ९८४७१३०५८३ 

३४ श�ता  आचाय� उप-मेयर �यूठान नगरपा�लका ९८४७९७०२८५ 

३५ दगुा� �गर� ��त�न�ध �देश योजना आयोग ९८५७०२९८२७ 

 

६. िज�लाः रो�पा 

�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

१ राज कुमार बढुा �मखु 
िज�ला सम�वय स�म�त 

रो�पा 
९८४५९११४७७ 

२ �बमला बढुा उपा�य� 
िज�ला सम�वय स�म�त 

रो�पा 
९८४८१५४३०६ 

३ पणु� के.सी. मेयर रो�पा नगरपा�लका ९८५७८२१५९५ 

४ बलराम बढुामगर अ�य� �ि�टगढ� गाउँपा�लका ९८५७८५८०५५ 
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�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

५ श�त कुमार वल� अ�य� ��वेणी गाउँपा�लका ९८५७८२४९३१ 

६ �नमका�त डांगी अ�य� प�रवत�न गाउँपा�लका ९८५७८२२२६२ 

७ �वर बहादरु ख�ी अ�य� गंगादेव गाउँपा�लका ९८६६९९०५६३ 

८ दगुा� बहादरु ख�का अ�य� लुं�ी गाउँपा�लका ९८५७८२२३१२ 

९ न�द बहादरु पनु अ�य� माडी गाउँपा�लका ९८५७८२५५०५ 

१० �बर बहादरु घत� अ�य� थवाङ गाउँपा�लका ९८५७८३९५०० 

११ गनेु�� घत� अ�य� स�ुनल�मतृी गाउँपा�लका ९८५७८२४८१७ 

१२ टंकराज गौतम जी. स. अ. 
िज�ला सम�वय स�म�त 

रो�पा 
९८५७८५५२२२ 

१३ स�व�ा पनु थापा �. �. अ. रो�पा नगरपा�लका ९८५७८२७१११ 

१४ केशवराज पाध� �. �. अ. स�ुनल�मतृी गाउँपा�लका ९८५११६३५३२ 

१५ न�दराम प�रयार �. �. अ. प�रवत�न गाउँपा�लका ९८६३४१०५८२ 

१६ �बर बहादरु पनु �. �. अ. सनुछहार� गाउँपा�लका ९८४१७२३३६९ 

१७ रेवत बहादरु बढुाथोक� �. �. अ. थावाङ गाउँपा�लका ९८५७८२४७५० 

१८ राज कुमार यादव �न.�. �. अ. माडी गाउँपा�लका ९८४५०४६८४५ 

१९ �ेम बहादरु डांगी �न.�. �. अ. ��वेणी गाउँपा�लका ९८२२८४८१७८ 

२० िचरनिजवी घत� मगर �. �. अ. �ि�टगढ� गाउँपा�लका ९८४९६२८९४७ 

२१ कमला महरा �न.�. �. अ. ल�ु �ी गाउँपा�लका  

२२ सदुाम भ� �मखु 
भेटे�रनर� अ�पताल तथा 

पश ुसेवा �व� के�� 
 

२३ उमेश च�� �े� �न�म� �मखु कृ�ष �ान के�� रो�पा  

२४ संजय ढकाल योजना अ�धकृत भ.ू�य. कृ. स. म. ९८५७०४१२३१ 

२५ भरत नेपाल� प�कार कृ�ष �ान के�� रो�पा  

२६ �टकाराम वल� बाल� संर�ण अ�धकृत कृ�ष �ान के�� रो�पा ९८४७८२३३३९ 

२७ कृ�ण �साद शमा� �ा. स. कृ�ष �ान के�� रो�पा ९८४७८४८०५० 

 

७. िज�लाः पूव� �कुम 

�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

१ गजे�� बहादरु वल� �मखु 
िज�ला सम�वय स�म�त पूव� 

�कुम 
९८५७८२४०७७ 

२ �भम कुमार� पनु मगर उप-�मखु 
िज�ला सम�वय स�म�त पूव� 

�कुम 
९८६४९८८१०९ 

३ कुमार� बराल गौतम अ�य� �स�ने गाउँपा�लका ९८६८७७८५२३ 

४ मन कुमार� बढुा सहायक अ�य� भमेु गाउँपा�लका ९८२३६५०४८४ 

५ ओम कुमार� शाह� सहायक अ�य� पथुा उ�रगंगा गाउँपा�लका ९८६४९०८०६७ 

६ ज�सराम ख�का �न. �. �. अ. 
िज�ला सम�वय स�म�त 

�कुमकोट 
९८४४९०३१७८ 

७ मंगल �संह बढुा �. �. अ. �स�ने गाउँपा�लका ९८४८३९६०८२ 
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�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

८ र�व�� बढुा �े�ी �. �. अ. पथुा उ�रगंगा गाउँपा�लका ९८४३९३२१०३ 

९ क�फल अहमद व�र� कृ�ष अ�धकृत 
�.कृ.आ. प. , स�ुतला 

जोन, अखोर जोन 
९८४७२९३९९९ 

१० संजय ढकाल योजना अ�धकृत भ.ू�य. कृ. स. म. ९८४७०४१२३१ 

११ स�मल पनु  रे�डयो पूव� �कुम ९८६६९६३६४७ 
 

 

८. िज�लाः ब�द�या 

�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

१ शंकर �साद था� �मखु 
िज�ला सम�वय स�म�त 

ब�द�या 
९८५८०२७१३९ 

२ मन बहादरु �व� उप-�मखु 
िज�ला सम�वय स�म�त 

ब�द�या 
९८५८०२६१३९ 

३ शा�लकराम अ�धकार� मेयर बाँसगढ� नगरपा�लका ९८५८०४०६४१ 

४ िशव �साद चौधर� मेयर राजापरु नगरपा�लका ९८५८०२७१६७ 

५ सबुारानी था� उपमेयर मधबुन नगरपा�लका 
9858076111९८५८०७६

१११ 

६ टेक बहादरु �व.क. 
�वपद �यब�थापन 

संयोजक 
ब�द�या नगरपा�लका ९८५८०३७७०० 

७ �ीकृ�ण था� वडा अ�य� ठाकुरबाबा नगरपा�लका ९८५८०४६९९९ 

८ लाल बहादरु �े� अ�य� बढैयाताल गाउँपा�लका ९८५८०२५९४५ 

९ मकुु�द अया�ल व�र� अ�धकृत गलेु�रया नगरपा�लका ९८५८०२५६६० 

१० पाव�ती पि�डत व�र� अ�धकृत मधबुन नगरपा�लका  

११ अमरराज ख�ी �. �. अ. बाँसगडी नगरपा�लका  

१२ कृ�ण बहादरु ख�का �न.जी.स.अ. 
िज�ला सम�वय स�म�त 

ब�द�या 
९८५८०५१२६८ 

१३ दशरथ बढुा �. �. अ. ब�द�या नगरपा�लका ९८५८३२०२४५ 

१४ अ�न था� सद�य 
िज�ला सम�वय स�म�त 

ब�द�या 
९८६६५३६८८८ 

१५ मनोज कुमार �संह कृ�ष �वकास अ�धकृत कृ�ष �ान के�� बाँके ९८४७९८३३३३ 

१६ सागर ढकाल �मखु कृ�ष �ान के�� बाँके ९८५८०४००२७ 

१७ �भम ठकुर� प�कार ब�द�या ९८४८०४४१०३ 

१८ �दपक शमा� प�कार ब�द�या ९८५८०७९७०० 

१९ मेनका चौधर� प�कार ब�द�या ९८५८०२२०१३ 

 

९. िज�लाः बाँके 

�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

१ अजय कुमार �ीवा�तव �मखु िज�ला सम�वय स�म�त ९८४८०३६५६१ 
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�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

बाँके 

२ उमा थापा उप -मेयर 
नेपालग� ज 

उपमहानगरपा�लका 
९८५८०२२०७६ 

३ संज ुचौधर� उप -मेयर कोहलपरु नगरपा�लका ९८५८०४०८०६ 

४ एकमाया �व.क. उप -मेयर खजरुा नगरपा�लका ९८५८०६०११४ 

५ लोहरुाम था� अ�य� रा�ी सोनार� गाउँपा�लका ९८५८०२६६८० 

६ मन बहादरु �चल अ�य� बैजनाथ गाउँपा�लका ९८५८०४६७६४ 

७ राम �नवास यादव अ�य� जानक� गाउँपा�लका ९८५८०२७०४० 

८ रमेश �साद �त�मि�सना वडा सद�य 
नेपालग� ज 

उपमहानगरपा�लका 
९८४८०२१९९२ 

९ हर� बहादरु ख�ी �.�.अ. जानक� गाउँपा�लका ९८५८०४३१२१ 

१० राम �काश सापकोटा �.�.अ. बैजनाथ गाउँपा�लका ९८६५८७९२२२ 

११ बम बहादरु केसी �.�.अ. खजरुा ९८५८०७७७४४ 

१२ गोकण� बहादरु थापा उप-सिचब 
नेपालग� ज 

उपमहानगरपा�लका 
९८४८०२१९९२ 

१३ �व�ण ु�साद �धताल �.�.अ. डडुवुा गाउँपा�लका ९८४८०२७१५० 

१४ �वरे�� बहादरु माझी �.�.अ. रा�ी सोनार� गाउँपा�लका ९८५८०३३१५० 

१५ �काश अ�धकार� ��त�न�ध, लेखा नरैनापरु गाउँपा�लका ९८६५७८२५५५ 

१६ सागर ढकाल �मखु कृ�ष �ान के�� बाँके ९८५८०४००२७ 

१७ ब�सर अहमद खान �मखु 
भेटे�रनर� अ�पताल तथा 

पश ुसेवा �व� के�� बाँके 
९८४८०४४७७२ 

१८ �ीधर �वाल� ब  कृ. �व. अ. 
भ.ू �य. कृ.तथा स. म. 

बटुवल 
९८५१२४२७९९ 

१९ शेर बहादरु वल� कृ.�ब.अ. कोहलपरु नगरपा�लका ९८५८०५७७६७ 

२० डा. शंकर �यौपाने फाम� �य�थापक कुखरुा �वकास फाम� खजरुा ९८५८०२४२१८ 

२१ रामकोष यादव म��य �वकास अ�धकृत 
पशपु�छ� ता�लम के�� 

नेपालग� 
९८१४२२४३३० 

 

१०. िज�लाः दाङ 

�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

१ िजते��मान नेपाल� �मखु िज�ला सम�वय स�म�त दाङ ९८५७८८८३३३ 

२ न�लाल चौधर� मेयर घोराह� उपमहानगरपा�लका ९८५७८१५००० 

३ लोकराज केसी अ�य� राजपरु गाउँपा�लका ९८५७८३५२४६ 

४ भा�गराम चौधर� अ�य� दंगे�र गाउँपा�लका ९८५७८३१५६४ 

५ भवुने�र पौडेल अ�य� बबई गाउँपा�लका ९८५७८२५६५० 

६ सहजराम यादव अ�य� गढवा गाउँपा�लका ९८४७८०५८९६ 

७ �मान�द सवेुद� अ�य� रा�ी गाउँपा�लका ९८५७८४१००५ 

८ कािशराम गैरे जी. स. अ. िज�ला सम�वय स�म�त दाङ ९८५११२२४६० 
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�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

९ �भ�म कुमार म�ल �.�.अ. बबई गाउँपा�लका ९८५७८२५४४४ 

१० राम �साद शमा� �.�.अ. रा�ी गाउँपा�लका ९८५७८४२१११ 

११ आन�द सा� �.�.अ. 
तलुसीपरु 

उपमहानगरपा�लका 
९८५१२२९३०१ 

१२ राम बहादरु डांगी �.�.अ. राजपरु गाउँपा�लका 
9857835210 

Wrong 

१३ अन�त राज रे�मी �.�.अ. गढवा गाउँपा�लका ९८५७८५०४८६ 

१४ चोप नारायण खनाल बा.�ब.अ. घोराह� उपमहानगरपा�लका ९८४७८५१२७७ 

१५ भरतमिण पो�ले �न�म� �मखु कृ�ष �ान के�� दाङ ९८४७९५६२२५ 

१६ डा. वेद बहादरु केसी व�र� भेटे�रनर� अ�धकृत 
भेटे�रनर� अ�पताल तथा 

पश ुसेवा �व� के�� दाङ 
९८५७८३१४३८ 

१७ कृ�ण बहादरु ब�नेत कृ�ष �बशेष� तलुसीपरु दाङ ९८५८७५१२५५ 

१८ ��मिण पौडेल बा.स. अ. कृ�ष �ान के�� दाङ ९८५११६५१७२ 

१९ बालकृ�ण शाह बा.�ब.अ. कृ�ष �ान के�� दाङ ९८४७८२५५०३ 

२० कला बढुा मगर कृ�ष अ�धकृत मकै जोन दाङ ९८५७०१५११७ 

२१ नवराज िघ�मरे �ा.स. मकै जोन दाङ ९८५६०४९५०० 

२२ जय नारायण पनु �रपोट�र नयाँ योगबोध ९८४७८२६३२४ 

२३ जनक नेपाल� �रपोट�र एन�टभी ९८५७८४२१११ 

 

११. िज�लाः क�पलव�त ु

�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

१ नारायण �साद खनाल �मखु 
िज�ला सम�वय स�म�त 

क�पलव�त ु
९८५७०७८२२२ 

२ केशव कुमार �े� मेयर ब�ुभ�ूम नगरपा�लका ९८५७०५०२९० 

३ िशव कुमार चौधर� उपमेयर िशवराज नगरपा�लका ९८५७०१४५३६ 

४ च�पािण अया�ल उपमेयर वाणगंगा नगरपा�लका ९८५७०५०९३१ 

५ शभुवल� कुम� उपमेयर महाराजगंज नगरापा�लका ९८०७५३६८६७ 

६ क�यावती उपा�याय उपा�य� यशोधरा गाउँपा�लका ९८४७०६२०८५ 

७ 
गोपाल बहादरु थापा 

मगर 
अ�य� �वजयनगर गाउँपा�लका ९८५७०५३९९९ 

८ बजरंगी कुमार कुम� अ�य� मायादेवी गाउँपा�लका ९८५७०५३९९९ 

९ कृ�ण �साद �वाल� �.�.अ. श�ुोधन गाउँपा�लका ९८५७८३१५६४ 

१० अ�दलु सलाम �न.�.�.अ. यशोधरा गाउँपा�लका ९८५७०५२१७५ 

११ जनकराज प�थी �.�.अ. मायादेवी गाउँपा�लका ९८५११२५४५० 

१२ �वमलराज आचाय� �.�.अ. क�पलव�त ुनगरपा�लका ९८५७०८४१११ 

१३ 
�लल बहादरु राउत 

�े�ी 
�न.�.�.अ. ब�ुभमुी गाउँपा�लका ९८५७०६१००१ 

१४ दामोदर भ�डार� �.�.अ. कृ�णनगर नगरपा�लका ९८५७०८५१११ 

१५ गो�ब�द भ�राई �.�.अ. �वजयनगर गाउँपा�लका ९८४१७३१३८४ 
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�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

१६ हर� �साद अया�ल �.�.अ. िशवराज नगरपा�लका ९८५७०८६१११ 

१७ बाबरुाम भ�राई �न.�.�.अ. बाणगंगा नगरपा�लका ९८४७०३४५७२ 

१८ राम स�ुदर माल� �न.�.�.अ. महाराजा नगरपा�लका ९८५७०५५९७५ 

१९ जग�ाथ ला�मछाने जी.स.अ. 
िज�ला सम�वय स�म�त 

क�पलव�त ु
९८५७०७८२२२ 

२० भ�ुमराम पो�ले शाखा अ�धकृत 
िज�ला सम�वय स�म�त 

क�पलव�त ु
९८५७०५३३२२ 

२१ राम गो�ब�द आय� �मखु कृ�ष �ान के�� क�पलव�त ु ९८६७१४८९११ 

२२ �बनोद िघ�मरे ब.कृ. �ब.अ. भ.ू�य. कृ. स. म. ९८५७०३८२९७ 

२३ मकेुश रामजाल� कृ�ष अ�धकृत भ.ू�य. कृ. स. म. ९८५११८४२४० 

२४ प�ामान महज�न खा�य �बशेष� ड�ल ुएफ.पी. ९८५१०३०३०८ 

२५ �काश का�ले संयोजक �कसान २ , क�पलव�त ु ९८५८०२२३३६ 

२६ �करणमान ब�चाय� �रपोट�र नाग�रक दै�नक ९८४७०६११९७ 
 

 

१२. िज�लाः �प�देह� 

�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

१ एकराज �व�कमा� �मखु 
िज�ला सम�वय स�म�त 

�प�देह� 
९८५७०३३६८२ 

२ आरती पौडेल मा. म��ी 
भ.ू कृ. तथा स. म., 

बटुवल 
९८५७०७२१४४ 

३ तेज बहादरु सवेुद� सिचव 
भ.ू कृ. तथा स. म., 

बटुवल 
९८५७०७२२३० 

४ �हरा बहादरु ख�ी मेयर देवदह नगरपा�लका ९८५७०२०१३४ 

५ �बना राना उप मेयर सैनामैना नगरपा�लका ९८४७०५८३६२ 

६ �वु नारायण चौधर� अ�य� मायादेवी गाउँपा�लका ९८४७०६४७५७ 

७ �कसनु च�� चौधर� अ�य� श�ुोधन गाउँपा�लका ९८५७०११४५६ 

८ ब�चलुाल केवट अ�य� गैडहवा गाउँपा�लका ९८५७०१६०६९ 

९ सरोज कुमार यादव अ�य� रो�हणी गाउँपा�लका ९८५७०११५९५ 

१० �हरा केवट राउत अ�य� ओमस�तया गाउँपा�लका ९८५७०१०६९४ 

११ जानक� देवी �ीवा�तव उपा�य� 
लिु�बनी सां�कृ�तक 

गाउँपा�लका 
९८५७०१३०५३ 

१२ तलुसीराम मरा�सनी �.�.अ. �स�ाथ�नगर नगरपा�लका ९८५७०७७१११ 

१३ टेकराज भ�राई �.�.अ. समर�माई ९८५७०१६९५६ 

१४ रािजव आचाय� �.�.अ. ओमस�तया गाउँपा�लका ९८४७०२१२५४ 

१५ रामनाथ �यौपाने �.�.अ. रो�हणी गाउँपा�लका ९८५७०१७०९७ 

१६ स�तोष िजसी कृ�ष अ�धकृत बटुवल उपमहानगरपा�लका ९८५७०६५९५५ 

१७ �ववेक खनाल ब. कृ. अ. �स�ाथ� नगरपा�लका ९८४७०२१२५४ 

१८ च��का�त शमा� ब. कृ. अ. स�ुोधन गाउँपा�लका ९८४७०२३३१२ 
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�. स. नाम पद सं�था स�पक�  नं. 

१९ िशव �साद रे�मी �.�.अ. 
लिु�बनी सां�कृ�तक 

नगरपा�लका 
९८५७०८३१११ 

२० ने� �साद िघ�मरे �.�.अ. कोट�हमाई गाउँपा�लका ९८५७०१५१८६ 

२१ नारायण �साद पराजलु� जी.स.अ. 
िज�ला सम�वय स�म�त 

�प�देह� 
९८५७०५८९०६ 

२२ कृ�ण �साद प�थी �.�.अ. क�न गाउँपा�लका ९८५७०१०६५४ 

२३ ह�रद� कडेल �.�.अ. देवदह नगरपा�लका ९८५७०८११११ 

२४ हेमराज अया�ल उप-सिचब सैनामैना नगरपा�लका ९८५७०३१३८७ 

२५ राजे�� बहादरु अया�ल सद�य 
िज�ला सम�वय स�म�त 

�प�देह� 
९८५१२३९५५२ 

२६ �ीधर �वाल� ब.कृ.�ब.अ. भ.ू�य. कृ. स. म. ९८५१२४२७९४ 

२७ सरेुश च�� आचाय� 

महाशाखा �मखु 

(�शासन तथा सहकार� 

�वकास महाशाखा) 

भ.ू�य. कृ. स. म. ९८५११२०४८० 

२८ डा. ��दप शमा� पौडेल ब.प. �ब.अ. भ.ू�य. कृ. स. म. ९८५७०२७००० 

२९ िचरनिजवी िघ�मरे �.�.अ. गैडहवा गाउँपा�लका ९८५७०६६५३३ 

३० ए�या� आचाय� अ�धकृत भ.ू�य. कृ. स. म. ९८४६३४३४०२ 

३१ सकु बहादरु नेपाल� भेटे�रनर� अ�धकृत भ.ू�य. कृ. स. म. ९८४७०२२०४० 

३२ दे�वराम मरा�सनी भेटे�रनर� अ�धकृत भ.ू�य. कृ. स. म. ९८५११७४४४३ 

३३ �भमनाथ शमा� ब. कृ.अ. �ब. 
कृ�ष �वकास �नद�शनालय 

�प�देह� 
९८४७०२३०१९ 

३४ गीता गंडेल ना.स.ु देवदह नगरपा�लका ९८६०९३३०७४ 
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गो�ीका केह� झलकह� 

 

माननीय कृ�ष �वकास म��ी आरती पौडेल �यबुाट नवलपरासी िज�लामा आयोिजत कृ�ष �वकास रणनी�त अ�भमखुीकरण गो�ीको 

सम�ुाटन, उ� समारोहमा ,�देश योजना आयोग सद�य- प�ुपा  भसुाल, िज�ला सम�वय स�म�त �मखु- िशव शंकर राय र  

कृ�ष सिचब- तेज बहादरु सबेुद� | 
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ग�ुमी िज�लामा आयोिजत कृ�ष �वकास रणनी�त अ�भमखुीकरण गो�ीमा कृ�ष तथा पशपु�छ� म��ालयका सिचब डा. यबुक �ज 

जी.सी.बाट सम� देशको कृ�ष �वकासको माग�िच� एबम आगामी �दशाबारे आ�नो म�त�य ��ततु गनु� हदु� ।   
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�प�देह� िज�लामा आयोिजत कृ�ष �वकास रणनी�त अ�भमखुीकरण गो�ीमा कृ�ष सिचब- तेज बहादरु सबेुद� �यूबाट भ�ूम 

�यव�था, कृ�ष तथा सहकार� म��ालयको काय��मको �परेखा एबम योजना ��ततु गनु� हुँदै । 
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�प�देह� िज�लामा आयोिजत कृ�ष �वकास रणनी�त अ�भमखुीकरण गो�ीमा माननीय कृ�ष �वकास म��ी आरती पौडेल �यूबाट 

गो�ीमा आ�नो म�त�य स�हत �नद�शन ��ततु गनु� हुँदै । 

 

 


