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प्रदेश सरकार
भमूि व्यवस्था कृषि सहकारी तथा गररबी मिबारण िन्त्रालय

कृषि षवकास मिदेशिालय
कृषि ज्ञाि केन्त्र, पववत

गण्डकी प्रदेश, िपेाल
WEBSITE-parbat.akc.gov.np EMAIL-akcparbat@gmail.com 

आ.ब. २०७९/८०-प्रथि चौिामसक अवमििा संचामलत
कायवक्रिहरुको प्रगमत प्रस्तमुत
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प्रस्तमुतका षवियवस्तहुरु

• भौगोमलक अवस्स्थती
• पररचयात्िक षववरण
• जिशस्ि षववरण
• बजेट षवमियोजि (प्रदेश  + संघ)
• जम्िा षवमियोस्जत बजेट (प्रदेश+संघ)
• प्रगमत षववरण
• प्रगमत साराशं – प्रदेश
• िूख्य उपलस्धिहरु (गत आ.व.िा संचामलत कायवक्रिहरुको)
• िूख्य उपलस्धिहरु (यस आ.व.िा संचामलत कायवक्रिहरुको)
• PMAMP कायवक्रि तर्व को प्रगमत
• कायवक्रि र प्रगमत कि हिुाका कारणहरु

• कायावलयिा संकमलत गैर कर राजश्वको षववरण (रु.)
• कायावलयको हालसम्िको बेरुज ुषववरण (रु.)
• कायवक्रि सञ्चालि गदावका सिस्याहरु
• अिदुािका कायवक्रिको सूचिा प्रकाशिको षववरण
• अिदुािका कायवक्रिहरुको प्रगमत साराशं
• बाली कटािी षववरण
• पामलकाको कृषि बजेट
• स्जल्लािा खपत रसायमिक िलको षववरण
• स्जल्लािा दताव भएका कृषि सिूह सहकारीको षववरण 

(प्रथि चौिामसक)
• स्जल्लािा अवस्स्थत कृषि श्रोत केन्त्रहरुको षववरण
• स्जल्लािा अवस्स्थत षवस्िय संस्था र कृषि कजाव षववरण
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रोजगारी मसजविा

गररबी न्त्यमुिकरण

व्यापार सन्त्तलुि

दीगो र सन्त्तमुलत 
षवकास

िजबतु अथवतन्त्र

• कृषिजन्त्य उत्पादि एबं व्यापारिा
प्रमतस्पिाव

• कृषि व्यवसायीकरण
• उत्पादि षवषवमिकरण
• खाद्य तथा पोिण सरुक्षा
• सिग्र कृषि के्षरको रुपान्त्तरण

भौगोमलक पररबेश
उत्पादि श्रोतसािि
कृिकको चाहिा

तलुिात्िक लाभ
राषिय आवश्यकता
राषिय िीमतहरु
सस्न्त्ि, सम्झौता 
प्रमतबद्धताहरु



कृषि ज्ञाि केन्त्र, पववतको कायवके्षर

क) िगरपामलकााः२
• कुश्िा िगरपामलका
• र्लेवास िगरपामलका

ख) गाउँपामलकााः ५
• जलजला गाउँपामलका
• िोदी गाउँपामलका
• िहास्शला गाउँपामलका
• पैँय ुगाउँपामलका
• बीहादी गाउँपामलका



कृषि ज्ञाि केन्त्रको कायवषववरण



जिशस्ि षववरण, कृषि ज्ञाि केन्त्र, पबवत 6

प्रिखु ९/१० औ ँतह-१

कृषि अमिकृत ७/८ औ ँतह-३
(१ जिा करार)

कृषि प्राषवमिक ५/६ औँ तह-३

प्रशासि र्ाँट-५

करार-३ जिा

कुल दरबन्त्दीाः
१२

पदपमुतवाः ७

ररिाः ५

कराराः ५

षवशेिज्ञ सेवा शाखाf-कृषि 
प्रसार

षवशेिज्ञ सेवा शाखाf-बाली 
संरक्षण योजिा शाखा-कृषि अथव षवज्ञ

षवशेिज्ञ सेवा शाखाf-कृषि 
प्रसार

षवशेिज्ञ सेवा शाखाf-
बागबािी योजिा शाखा-बाली संरक्षण

िा.स-ु५/६औँ लेखापाल-५/६औँ शे्रणीमबहीि- २ जिा का.स. र १ जिा ह.स.चा

कृषि स्िातक प्राषवमिकसािास्जक पररचालक सरसर्ाइ सेवा करार
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पररचयात्िक षववरण 8

क्र.स. षववरण पररिाण प्रमतशत तलुिा
१ कुल क्षेरर्ल हे. 53686 0.36 िेपालको तलुिािा

२ खेतीयोग्य जमिि हे. 28592 1.33 प्रदेशको तलुिािा

३ खेती गररएको जमिि हे. 24171 84.54 खेतीयोग्य जमििको तलुिािा 

४ खेतीयोग्य बाझो जमिि 
हे. 823 2.88 खेतीयोग्य जमििको तलुिािा 

५ मसंस्चत क्षेरर्ल हे. 9070 37.52 खेती गररएको जमििको तलुिािा

५.१ बाहै्रिषहिा मसंस्चत क्षे.हे. 6420 70.78 मसंस्चत क्षेरर्लको तलुिािा

५.२ िौसिी मसंस्चत क्षे.हे. 2650 29.22 मसंस्चत क्षेरर्लको तलुिािा

६ अमसंस्चत क्षेरर्ल हे. 15101



षवमियोस्जत बजेट (000) 9

प्रदेश सशतव अिदुाि
वाषिवक बजेट प्र. चौ. बजेट

पजुीगत चालु वाषिवक  बजेट पजुीगत चालु जम्िा  बजेट
1200 46298 47498 700 4915 5615

संघ सशतव अिदुाि
ADS

(31291120)
DoA

(31291122) PMAMP (31291119)

वाषिवक  बजेट प्र. चौ. बजेट वाषिवक  बजेट प्र. चौ. बजेट वाषिवक  बजेट प्र. चौ. बजेट

100 30 12000 2695 4395 1460



कुल वाषिवक बजेट (000)
10

क्र.सं बजेटको  श्रोत वाषिवक जम्िा बजेट प्र.चौ. जम्िा

१ प्रदेश 47498 5615

२ संघ 16495 4185

कूल जम्िा 63993 9800
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प्रथि चौिामसक अवमििा भएको खचव (000)
12

पुजँीगत चालु जम्िा 
प्रथि 
चौ. 
बजेट

कुल 
खचव खचव %

प्रथि चौ.
बजेट कुल खचव खचव % प्रथि चौ.

बजेट कुल खचव खचव %

700 499 71.3 9100 3752 41.24 9800 4251 43.38

• वाषिवक षवमियोजिको तलुिािा खचव प्रमतशत: ६.६४%

• भारीत प्रगमत प्रमतशताः ९.५% 



प्रगमत साराँशाः प्रदेश 13

षववरण प्रदेश PMAMP DOA ADS जम्िा

आयोजिा/कायवक्रिहरुको जम्िा संख्या (वाषिवक): ३९ १ ११ ० ४३

प्रथि चौिामसक अवमिसम्ि लक्ष्य भएका जम्िा कायवक्रि 
संख्या: ९ १ २ ० १२
प्रगमत षववरण प्राप्त कायवक्रिहरुको संख्या: हालसम्ि ६ ० ० ० ६
वाषिवक लक्ष्यको 8० प्रमतशत वा सोभन्त्दा िामथ भाररत प्रगमत 
हामसल गरेका आयोजिा/कायवक्रिहरुको संख्या ५ ५
5० प्रमतशत देस्ख 79.99 प्रमतशत सम्ि भाररत प्रगमत 
हामसल गरेका आयोजिा/कायवक्रिहरुको संख्या १ १

50 प्रमतशत भन्त्दा कि भाररत प्रगमत हामसल गरेका 
कायवक्रिहरुको संख्या ० ०

यस अवमििा काि सरुु िभएका आयोजिाहरुको संख्या ३ ३



अिदुािका कायवक्रिको सूचिा प्रकाशिको षववरण 14

क्र.सं. कायवक्रिको षववरण
सूचिा प्रकाशि सूचिा प्रकाशि 

मिमत पमरकाको 
िाि

जम्िा 
आवेदि
संख्या

कैषर्यत
भएको/ िभएको देस्ख सम्ि

1. सािा मसंचाइ कायवक्रि भएको

2079/
04/26

2079/
05/26

सिािाि 
दैमिक, न्त्यू
कालीगण्ड
की दैमिक

६७

षर्ल्ड 
भेररषर्केशि हदैु

२ आल ुखेती प्रविवि कायवक्रि भएको १०
३ सािा व्यवसाषयक कृषि र्िव स्थापिा तथा षवस्तार 

कायवक्रि भएको १५१
४ क्षेरर्लको आिारिा तरकारी उत्पादििा प्रोत्साहि 

कायवक्रि भएको ४४
५ क्लष्टरिा रैथािे बाली संरक्षण कायवक्रि भएको ९
६ ग्रामिण पोिण सरुक्षा कायवक्रि भएको ८
७ बाँझो जग्गािा व्यवासाषयक खेती प्रोत्साहि कायवक्रि भएको ४०
८ षवशेि बाली प्रविवि कायवक्रि भएको १
९ स्जल्लास्तर वीउषवजि आत्िमिभवर कायवक्रि भएको ३
१० षवपन्न वस्तीिा िखु्यिन्त्री कायवक्रि भएको ७

३४०



अिदुािका कायवक्रिहरुको कायवन्त्वयिको अवस्था 15

क्र.स कायवक्रि वाषिवक 
बजेट रु 
हजारिा

एकाई वाषिवक
लक्ष

आवेदि संकलि 
संख्या

षर्ल्ड 
भेरीषर्केशि 
सम्पन्न संख्या

छिौट 
संख्या

सम्झौता
संख्या

कायव सम्पन्न 
संख्या

१ सािा मसंचाइ कायवक्रि 6000संख्या ३० ६७ ४५ ० 0 0

२ आल ुखेती प्रविवि कायवक्रि 1500हेक्टर १५ १० ७ १० 0 0

३
सािा व्यवसाषयक कृषि र्िव स्थापिा 
तथा षवस्तार कायवक्रि 8000संख्या ४० १५१ ५१ ० 0 0

४
क्षेरर्लको आिारिा तरकारी
उत्पादििा प्रोत्साहि कायवक्रि 300पटक ५ ४४ ३९ ० 0 0

५
क्लष्टरिा रैथािे बाली संरक्षण 
कायवक्रि 600संख्या ३ ९ ५ ० 0 0

६ ग्रामिण पोिण सरुक्षा कायवक्रि 2000संख्या 4 ८ ७ ० 0 0

७
बाँझो जग्गािा व्यवासाषयक खेती 
प्रोत्साहि कायवक्रि 500हेक्टर 5 ४० २३ ० 0 0

८ षवशेि बाली प्रविवि कायवक्रि 300हेक्टर 3 १ ० ० 0 0

९
स्जल्लास्तर वीउषवजि आत्िमिभवर 
कायवक्रि 500पटक 5 ३ २ ० 0 0

१० षवपन्न वस्तीिा िखु्यिन्त्री कायवक्रि 4000संख्या 2 ७ २ ० 0 0
23700 112 ३४० १८१ १० 0 0



िूख्य उपलस्धिहरु (गत आ.व.िा संचामलत कायवक्रिहरुको) 16

क्र.सं. कायवक्रि िखु्य उपलस्धिहरु (पररिाणात्िक)

१ सािा मसंचाई 
कायवक्रि

35 वटा मसंचाई योजिाबाट 1332 मि कुलो षवस्तार, 18514 मि पाइप 
षवस्तार, २ वटा पोखरी- ५० हेक्टर मसँस्चत क्षेरर्ल षवस्तार  

२ ग्रामिण पोिण सरुक्षा
कायवक्रि

126 वटा प्लाषष्टक घर, 90 िौरी घार, 980 र्लरु्ल षवरुवा आदद-िौििी 
तथा बेिौििी तरकारी उत्पादि तथा उपभोग, िह उत्पादि तथा उपभोग,
अण्डा तथा िास ुउत्पादि तथा उपभोगिार्व त लस्क्षत सिदुायको पोिण सिुारिा 
टेवा पगेुको  

३
िखु्यिन्त्री 
जलवायिैुरी िििुा 
कृषि गाउँ

४५ वटा स्थायी प्लिषष्टक घर मििावण, ३४ वटा मिमिषटलर, २७ वटा 
बाख्रा/बगँरुको खोर, ७ वटा तामलि तथा अन्त्य औजार/उपकरण सहयोगिार्व त 
कृषि क्षेरको व्यवसाषयकरण, उत्पादि तथा आयआजवि बषृद्धिार्व त ग्रामिण 
सिदुायको जीविस्तरिा सिुार

४
स्जल्लास्तर 
बीउषवजि 
आत्िमिभवर 
कायवक्रि

११ िे टि पोखरेली जेठोबढुो िािको बीउ, ८ िे टि गौति जातको गहुँको 
बीउ, १६ िे टि िकैको बीउ, ४.१ िे टि भिपरु लोकल काँक्राको बीउ 
उत्पादि भएको  
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आ. ब. २०७९/८० प्रथि 
चौिामसकको िखु्यिखु्य

उपलस्धिहरु



बाली कटािी षववरण-६३ िििुा 18

क्र.सं. बाली जात बाली कटािी 
संख्या/पटक उत्पादकत्व( िे.ट/हे.) कैषर्यत

१ िाि ४३ ३.८८

सबै पामलकाको
प्रमतमिमित्व 
हिुेगरी िििुा
मलइएको

१.१ अिादद 2 3.7
१.२ एकले 6 3.250
१.३ गडुरुा 2 2.565
१.४ पहेलो 3 2.8333
१.५ पोखरेली जेठोबढुो ११ 3.880

हाईब्रीड 4 5.46
२ कोदो 20 2.124

२.१ झापे 11 2.143
२.२ डल्ले 5 2.720
२.३ िस्ससरे 2 1.805
२.४ स्थामिय 2 0.85
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बीउ उत्पादि तथ्याङ्क 20

क्र.सं सिूह/सहकारी/कृिकको िाि ठेगािा जात
षवमभन्न बालीको बीउ उत्पादि (िे टि)

िाि गहँू िकै काकँ्रो िूल्य /के जी

1 िििुा कृषि सहकारी संस्था र् ि पा ५ गौति ८ २.७ ८५

2 प्रमतर्ल ताजा तरकारी तथा बीउ उत्पादि सिूह
जलजला गा पा 
७ भिपरु लोकल १ 3000

3 सल्याि ताजा तरकारी तथा बीउ उत्पादि सिूह
जलजला गा पा 
८ भिपरु लोकल २ 3000

4 हराभारा कृषि सहकारी संस्था र् ि पा १० पोखरेली जेठोबढुो ५ ०.१
२००/
180

5 िारायणस्थाि तरकारी बीउ उत्पादि सिूह र् ि पा ११ भिपरु लोकल १ 3000

6 झक्लक कृषि सहकारी संस्था र् ि पा
अरुण 
२/ििकाििा ५ 22.5

११०/९२/
८५

७ बाच्छाबोट कृिक सिूह मबहादी २ पोखरेली जेठोबढुो ३ १
८ सािा षकसाि सहकारी कु िपा ११ पोखरेली जेठोबढुो २
९ पाववती गंगा कृषि सहकारी कु ि पा १ पोखरेली जेठोबढुो ८

जम्िा २६ २.७२३.५ ४.1
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०

५

१०

१५

२०

२५

३०

२०७८/७९ २०७९/८०

१६

२३.५

11

26

बीउ उत्पादििा घटबढ अवस्था

बीउ उत्पादि (िे टि) िकै बीउ उत्पादि (िे टि) िाि

०
१
२
३
४
५
६
७
८

२०७७/७८ २०७८/७९

८

२.७

7

4.1

बीउ उत्पादनमा घटबढ अवस्था

बीउ उत्पादि (िे टि) गहुँ बीउ उत्पादि (िे टि) काकँ्रो
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Plant Clinic- 1 (Modi RM-4)

अलैँची, कोदो तथा तरकारी बाली लस्क्षत

१) Millet Borer- Sesamia

inferens

२) Leaf Spot- Cercospora

penniseti

३) Blast- Magnaporthe

oryzae

४) Sheath Blight-
Rhizoctonia solani

कोदो
• Leaf Blight
• Rhizome rot
• Wilt

अलैँची
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Technical Joint Monitoring



स्थािीय तहिा कृषि स्शषवर 
संचालि

Sample Tested: 102

pH

Acidic: 25%

Neutral: 75%

Nitrogen

Low: 95%

Medium: 5%

Phosphorus

Low: 80%

Medium: 20%

Potash

Low: 100%

12500 kg कृषि चिु 
पामलका िार्व त षवतरण 
गररि ेप्रमतबद्धता



आलखेुती प्रबद्धवि षवशेि कायवक्रि-१० वटा सिूह/सहकारी िार्व त 
३०० रोपिी के्षरर्लिा सरुुवात 



बाली बीिा सम्बन्त्िी षववरण 27

क्र.सं स्जल्ला स्थािीय तह बाली

मबमित
कृिक 
संख्या

मबिा 
के्षरर्ल
रोपिी बोट संख्या षविाङ्क रकि अिदुाि रकि

१पववत जलजला गा.पा सनु्त्तला 4 २५ ४०५ 2516025 25160.25

२पववत िोदी गा.पा सनु्त्तला 2 9 135 624922.2 6249.222

३पववत र्लेवास ि.पा सनु्त्तला 5 49 685 3876215 38762.15

पववत स्जल्ला सनु्त्तला 11 ८३ १२२५ ७०१७१६२ ७०१७२



28

आ ब २०७९/८० को 
कायवक्रि साववजमिकीकरण 
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स्थािीय तहका कृषि प्राषवमिकहरुसँगको 
सिन्त्वयात्िक बैठक

स्जल्लास्तर बीउषवजि समिमतको बैठक

DATWG बैठक
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षवषवि 



स्थािीय तहिा कृषि बजेट (000) 31

क्र.सं. स्थामिय तहको िाि वाषिवक कृषि बजेट कैषर्यत

1 कुश्िा िगरपामलका 16200संघ र स्थािीय बजेट सषहत
2 र्लेवास िगरपामलका 13500संघ र स्थािीय बजेट सषहत
3 जलजला गाउँपामलका 22250संघ र स्थािीय बजेट सषहत
4 पैयुं गाउँपामलका 7825संघ र स्थािीय बजेट सषहत
5 िहास्शला गाउँपामलका 16400संघ र स्थािीय बजेट सषहत
6 िोदी गाउँपामलका 8100संघ र स्थािीय बजेट सषहत

7 मबहादी गाउँपामलका 13250संघ र स्थािीय बजेट सषहत

जम्िा ९७५२५
संघ र स्थािीय बजेट सषहत



स्थािीय तहिा कायवरत किवचारी षववरण
32

क्र सं पामलकाको िाि

पामलका कृषि शाखा दरबन्त्दी षववरण स्थाई/करार 

अमिकृत स्तर प्रा.स िा.प्र.स स्थाई करार जम्िा 
१ कुश्िा िगरपामलका १ १ ४ २ ४ ६
२ र्लेवास िगरपामलका १ ० ३ १ ३ ४

३ जलजला गाउँपामलका ० २ ३ ३ २ ५

४ पैयुं गाउँपामलका १ १ २ १ ३ ४
५ िहास्शला गाउँपामलका १ १ ३ १ ४ ५

६ िोदी गाउँपामलका १ १ ३ २ ३ ५
७ मबहादी गाउँपामलका ० १ ३ १ ३ ४

५ ७ २१ ११ २२ ३३



स्जल्लािा खपत भएको रसायमिक िलको 
अवस्था (िे टि)

33

क्र.सं. रसायमिक िलको िाि
प्रथि चौिामसक

आपूमतव खपत वाँकी
१ यूररया 183 158 25
२ डी.ए.पी. 135 93.6 41.4
३ पोटास 42 14.4 27.5
4 कृषि चिु 30.8 23.9 6.9

जम्िा 390.8 289.9 100.8



स्जल्लािा अवस्स्थत कृषि श्रोत केन्त्रहरुको 
षववरण

34

क्र.सं. षववरण संख्या कैषर्यत
१ वीउ उत्पादक संस्था ११

िाि, िकै, 
काँक्रो, गहुँ

२ र्लरू्ल िसवरी संख्या ९
सनु्त्तला,
कागती आदद

३ एग्रोभेट संख्या ८
जम्िा 28



स्जल्लािा अवस्स्थत षवमभन्न बैँकहरुले प्रवाह गरेको 
कृषि तथा पशपंुस्क्ष कजाव

क्र.सं. षवस्िय संस्था लगािी रकि (करोडिा)

१ कृषि षवकास बैंक मलमिटेड 26.11
२ िमबल बैँक 3.36
३ िेपाल बैक मलमिटेड 9.92
४ राषिय वास्णज्य बैँक मल 2.68
5 कुिारी बैँक मलमिटेड 5

जम्िा 47.07



स्वीकृत लक्ष अिसुार प्रगमत कि भएका कायवक्रि 
र प्रगमत कि हिुाका कारणहरु

36

क्र.
स.

प्रगमत कि भएको कायवक्रि 
/आयोजिाको िाि

लक्ष प्रगमत प्रगमत कि हिुाका कारणहरु 

प्रदेश सशतव अिदुाि
१ िििुा कृषि गाँउको जलवाय ु

जोस्खि र संकटासन्नता 
षवश्लिेण

2 0 षवश्लिेणको एकरुपताको लामग 
िन्त्रालयबाट प्रश्नवाली तयार 
हदैु गरेको

२ तामलि हलको लामग एमस
खररद र जडाि

1 0 तामलिहल को सदुृषढकरण 
पश्चात िार जडाि गिे भएकोले



कायावलयको हालसम्िको बेरुज ुषववरण (रु.) 37

वरेुजकुो 
षकमसि

गत आ.व. सम्िको जम्िा वरेुजु रु. चाल ु
आ.व.िा 
र्छयौट 
भएको रु.

र्छयौट हिु बांकी0७8/0७
9 भन्त्दा 
पषहलेको

0७8/079
को िार जम्िा

मियमित गिुव
पिे
असलुी गिुव पिे 0 40037 40037 40037

जम्िा 40037 40037 0 40037



Plant height
45–120 cm (17–47 

inches)

Stem color Green

Leaf color Green

Leaf length 10.65–14.25 cm

Leaf width 5.4–7.5 cm

Corolla color Yellow green

Anther color Pale blue

Fruit color at maturity
Red is the most 

common

GHOST PEPPER



१८ िषहिे कृषि अध्यापि गराइिे प्राषवमिक 
स्शक्षालयको षववरण

39

स्शक्षालयको िाि ठेगािा षवद्याथी संख्या
१५७

श्री िाटेदेवल 
जिसहयोगी िा. षव.

र्लेवास-४ ५०

िहेन्त्रज्योमत िा.षव. िहास्शला-५ २२
मबरेन्त्र िा.षव. कुश्िा- ११ २६
िपेाल तारा िा.षव. मबहादी-३ २९
षवश्वज्योमत िा. षव. कुश्िा-११ ३०

सिस्याहरुाः
• Pass out हरुको न्त्यिु consumption rate
• न्त्यिु षवद्याथी संख्या
• स्शक्षक पररवतवि भैरहिे

सिस्याहरुाः
• व्यवहाररक मसकाइवका लामग स्थाि, प्रयोगशाला, पवुाविार तथा 

प्राषवमिक ज्ञािको किी
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अन्त्तरमिकाय सिन्त्वय

जलश्रोत तथा मसचँाइव मडमभजि कायावलय, 
पववत स्वास्थ्य कायावलय, पववत



41

स्थलगत अिगुििका क्रििा देस्खएका िििुा कृषि गमतषवमिहरु



42

तरकारी धलक कायवक्रि



एक पामलका एक कृषि षवशेिता 43

क्र सं स्थािीय तहको िाि षवशेि कृषि कायवक्रि
१ कुश्िा िगरपामलका र्लरू्ल क्षेर षवस्तार षवशेि कायवक्रि
२ र्लेवास िगरपामलका घरघरिा टिले घरघरिा तरकारी कायवक्रि

३ जलजला गाउँपामलका वीउ आल ुउत्पादि कायवक्रि-३ वटा क्लष्टर, दोस्रो पसु्ताको ११,५८० के.जी वीउ 

४ पैयुं गाउँपामलका पषु्प खेती प्रविवि कायवक्रि 

५ िहास्शला गाउँपामलका स्चया तथा कर्ी षवकास कायवक्रि 

६ िोदी गाउँपामलका प्राङ्गाररक िििुा कृषि गाउँ कायवक्रि (िोदी ४ र ५)

७
मबहादी गाउँपामलका

आ.व ०७९/८० िा १ कृषि ऐम्बलेुन्त्स सञ्चालििा आउि ेभएको छ उि कृषि 
ऐम्बलेुन्त्स सञ्चालिको लामग पामलकाबाट २५ लाख बजेट छुट्टाईएको छ    
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भधयताकासाथ सर्ल पारौँ
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