अनुगभन ननरयऺण प्रनतवेदन
(नभनत

२०७५।०९।२२ दे खि २०७५।०९।२८ सम्भ)

नेऩार सयकाय

कृषष तथा ऩशुऩन्छी षवकास भन्रारम
कृषष षवबाग

हरयहयबवन, रनरतऩुय

नभनत २०७५।१०।११
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साना तथा भझौरा कृषक आमस्तय वृषि आमोजना (फाॉके, फर्दिमा य कैरारी) तथा यानी जभया कुरयीमा
ु अनुगभन तथा ननयीऺण प्रनतवेदन
नसॊचाई आमोजना (कृषष कामािन्वमन ईकाई तपि) को सॊमक्त
भ्रभणकताि्

श्री ताया कुभाय श्रे ष्ठ, उऩ-भहाननदे शक (प्रषवनध तथा सभन्वम भहाशािा), कृषष षवबाग

श्री नायामण काफ्रे , वरयष्ठ वागवानी षवकास अनधकृत, कृषष षवबाग
श्री प्रऻा श्रे ष्ठ, कृषष प्रसाय अनधकृत, कृषष षवबाग

श्री सृजना नतनभखससना, कृषष अथि षवऻ, कृषष तथा ऩशुऩखन्छ षवकास भन्रारम

श्री भषहभा फज्राचामि, वाग. षवकास अनधकृत, कृषष तथा ऩशुऩन्छी षवकास भन्रारम

श्री भहेश साऩकोटा, कृषष अथि षवऻ, कृषष षवबाग

श्री याजन ऩरयमाय, भाटो षवऻ, याषष्डम आरु, तयकायी तथा भसराफारी षवकास कामिक्रभ
श्री अर्दनत षवष्ट, फारी षवकास अनधकृत, कृषष षवबाग

श्री हेभ शभाि ऩोख्रेर, नामफ सुब्फा, कृषष षवबाग

श्री याजन काकी, प्राषवनधक सहामक, कृषष षवबाग
भ्रभणको उ्े्म् साना तथा भझौरा कृषक आमस्तय वृषि तथा यानी जभया कुरयीमा नसॊ चाई आमोजनाफाट
सॊ चानरत उऩ-आमोजनाहरुको स्थरगत अनुगभन तथा ननयीऺण गनुि ।

भ्रभणको अवनध्

२०७५/09/22 दे खि 2075/09/28 सम्भ ।

ऩृष्ठबूनभ्

कृषष षवबागको आ.व. २०७५/७६ को स्वीकृत वाषषिक कामिक्रभ अनुशाय दोश्रो चौभानसकभा यहेको
ु
"सॊ मक्त
टोरीफाट कामिक्रभ अनुगभन तथा ननयीऺण" कामिक्रभ गनिको रानग कृषष षवबागका उऩु
भहाननदे शक (प्रषवनध तथा सभन्वम भहाशािा) श्री ताया कुभाय श्रे ष्ठ्मूको सॊ मोजकत्वभा सॊ मक्त
अनुगभन

तथा ननयीऺण गरयएको नथमो । नभनत २०७५/09/22 दे खि 2075/09/28 सम्भ फाॉके, फर्दिमा य
कैरारी खजसराभा सॊ चानरत साना तथा भझौरा कृषक आमस्तय वृषि आमोजना अन्तगित सॊ चारन बएका

उऩ-आमोजनाहरु तथा कैरारी खजसराभा सॊ चानरत यानी जभया कुरयीमा नसॊ चाई आमोजना अन्तगित

ु
सॊ चारन बएका उऩ-आमोजनाहरुको सॊ मक्त
अनुगभन तथा ननयीऺण गरयएको नथमो। आमोजनाहरुको

कामािरम प्रशासन, आनथिक प्रशासन, षवनबन्न उऩ-आमोजनाहरुभा सॊ चानरत कामिक्रभहरु एवभ् अन्म सभग्र
गनतषवनधहरुको अनुगभन तथा ननयीऺण गरयएको नथमो ।

साना तथा भझौरा कृषक आमस्तय वृषि आमोजना (RISMFP)

साना तथा भझौरा कृषक आमस्तय वृषि आमोजना (RISMFP) को कामािरमभा आमोजना ननदे शक श्री

ु
गोकणि अमािर रगामत सम्ऩूणि कभिचायीसॉग सॊ मक्त
अनुगभन टोरीरे अन्तयकृमा गये को नथमो।
आमोजनाको सॊ खऺप्त षववयण तथा अन्तयकृमाभा उसरे खित कुयाहरु ननम्न अनुसाय ऩाईमो ।

नेऩार सयकाय य एखशमारी षवकास फैंक फीच १६ भाचि २०११ भा एखशमारी षवकास फैंकको अनुदान
सहमोगफाट साना तथा भझौरा कृषक आमस्तय वृषि आमोजना सञ्चारनको रानग सम्झौता बएको

नथमो।सोही सम्झौता फभोखजभा १४ जुन २०११ फाट आमोजनाको कामिक्रभ कामािन्वमन शुरुवात बएको

नथमो। मस आमोजनाको अवनध १४ जुन २०११ दे खि ३० जुन २०१८ सम्भ (आ.व. २०६७/०६८ दे खि आ.
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व. २०७३/०७४) यहेको नथमो बने हार आ.व. २०७५/०७६ सम्भका रानग आमोजनाको अवनध

cost extension
छ ।

no

बएको ऩाईमो । मस आमोजनाको कुर फजेट ३३.५ नभनरमन अभेरयकन डरय यहेको

आमोजनाको प्रथभ चौभानसकभा षवननमोजन बएको यकभको काखिक भषहना सम्भको िचि प्रनतशत
३९.२८ यहेको ऩाईमो ।

आमोजनाफाट सञ्चारन बएका भुख्म षक्रमाकराऩहरु


मस आमोजना को

No cost extension

मषह आ.व. २०७५/७६ को असाय भषहनाभा सभाप्त

हुने बएकारे द्रतु गनतभा आमोजनका षक्रमाकराऩहरु सञ्चारान बएको ।


आमोजनाको हारसम्भको अवनधभा सातौं Call सम्भ प्रस्तावहरु आह्वान बई कुर ५३४ वटा उऩआमोजनाहरु सम्झौता बएका य ४९२ वटा

Field level भा गएको य षम भध्मे २१ वटा सम्ऩन्न

हुन फाॉकी यहेको ।


नभनत २०७५-०४-१५ गते सातौँ ऩटक आह्वान बई उक्त कर अन्तयगत आमोजना रागु बएका

१० खजसरा फाट ४८१ वटा ऩुणि प्रस्ताव प्राप्त बएको । प्राप्त प्रस्ताव अनुसाय आमोजनाको
प्राखम्बक छनोट प्रकृमाफाट ऩास बएका ऩुणि प्रस्तावहरुको १० वटा खजसराभा स्थरगत अनुगभन
गरयएको य स्थरगत प्रभाखणकयण बईसकेको। ऩास बएका ऩुणि प्रस्तावहरुराई षऩमय रयनबउयरे

चेक जाॉच गरय ऩुणि प्रस्तावहरु बई १६२ उऩ-आमोजनाहराई अगानड फढाउन मोग्म बएको ठहय
गयी ऩुणि प्रस्तावहरुसॉग सम्झौता गरयएको ।


स्थाननम तहभा कामियत कृषष प्राषवनधक तथा खजसरा उद्योग फाखण्म सॊ कका काभिचायीका रानग
ऺभता अषववृषि तानरभ सॊ चारन बएको ऩाईमो ।



स्थाननम सयकायका कभिचायीका रानग व्मवसाषमक मोजना तजुभ
ि ा तानरभ य आमोजना सम्वि
कभिचायीका रानग भुसम श्रृिरा सम्वन्धी अन्तयकृमा तानरभ सम्ऩन्न बएको ।



उऩ-आमोजना अन्तगित सञ्चानरत कामिक्रभको स्थरगतरुऩभा षवनबन्न चयणभा हुने अनुगभन एउटा
भहत्वऩूणि कामि यहेको आमोजनाको फुझाई यहेको । मसयी अनुगभन गदाि कृषकहरु ननकै
सकायात्भक बई कामि गने गये को जानकायी ऩाईमो ।
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सभस्मा


मस आमोजनाभा सम्झौता बएका षवनबन्न उऩ-आमोजनाहरु भध्मे ९०% रे आमोजनाको सहमोग
ऩनछ ऩनन काभराई ननयन्तयता र्दईएको जानकायी ऩाइमो ।

आमोजनारे आव्हान गये को सातौ करभा अनुभान गये को बन्दा ननकै धेयै सॊ ख्माभा ऩुणि प्रस्ताव

(१० खजसरावाट ४८१ वटा ऩुणि प्रस्तावहरु दताि बएका) ऩनािरे कामिफोझ फषढ बएय आमोजनाको
सम्ऩुणि जनशखक्त दताि बएका ऩुणि प्रस्तावहरुको व्मवस्थाऩन य छनोटका षवनबन्न प्रकृमा ऩुया गनिभा
सभम िचिन ु ऩये कोरे आमोजनाका अन्म कामिहरु सभमभा सम्ऩन्न गनि नसकेको।


उऩ-आमोजना

अन्तगित

षवनबन्न

सभूह

सहकायी

तथा

पभिरे

आमात

गनुि ऩने

कृषषजन्म

सभाग्रीहरुको झन्झषटरो बन्साय प्रकृमाका कायण सभमभै कनतऩम आमोजना सम्ऩन्न गनि कर्ठनाई
बएको ।


केही कृषक सभूह, सहकायी तथा पभिहरुभा उऩ-आमोजनाराई ननतजा उन्भुि गयाउने बन्दा ऩनन
अनुदान उन्भुि सोच हावी हुनारे र्दगोऩनाभा सभस्मा हुने दे खिएको ।

आमोजनाका भहत्वऩुणि नसकाईहरु;


षवनबन्न सयोकायवार ननकाम फीचको सभन्वम य जनशक्ती ऩरयचारनफाट प्रबावकायी तरयकारे
कामिक्रभ सञ्चारन हुने ।





अनुदान यकभको फहुऩऺीम अनुगभन प्रबावकायी हुने ।

ननणिम प्रकृमाभा ऩायदखशिता गदाि षववादयषहत उऩ-आमोजना छनोट बएको ।

उऩ-आमोजनारे भूसम श्रृिरा षवकासभा टे वा ऩुमािएको य र्दगोऩन उन्भुि गयाएको ।

कामािरम प्रशासनको अनुगभन ननरयऺण

साना तथा भझौरा कृषक आमस्तय वृषि आमोजनाको नेऩारगॊज खस्थत कामािरमको अनुगभन गदाि
तऩसीरका षवषमहरु ऩाईमो ।

अनुगभन ननरयऺणका क्रभभा दे खिएका षवषमहरु्


कामािरम सयसपाई याम्रो यहेको। फाथरुभहरु सपा यहेको । कम्ऩाउण्ड सपा य पूर रगाएको
ऩाईमो । कभिचायीहरुरे कामािरम ऩोषाक अननवामि रगाउने गये को दे खिमो ।



केषह कभिचायीहरुको हाखजयी अध्मवनधक यहेको तय धेयैजसो कभिचायीहरुको नयहेको दे खिमो।
षपसडभा िषटएका कभिचायी षवशेषगरय डोटी, डडेरधुयाभा िषटईएका कभिचायीहरुरे भ्रभण आदे श
सभेत बये को ऩाईएन ।





िरयद ईकाई गठन गयी सम्ऩूणि प्रषक्रमा ऩुया गये य भार िरयदको कामि गने गये को ऩाईमो ।
आमोजनाभा कामियत कभिचायीराई कामि षववयण उऩरब्ध गयाएको ऩाईमो ।

कामिक्रभ सञ्चारन गदाि रागत अनुभान स्वीकृत गने तथा कामि सम्ऩन्न प्रतषवदे न फुझाउने गये को
ऩाईमो ।






कामिक्रभ सॊ चारन गदाि ननदे खशका य भाऩदण्डको ऩारना गने गये को ऩाईमो ।

आम्दानीफाट नसखजिनत सखम्ऩतको आम कामभ गयी अनबरेि व्मवस्थाऩना गने गये को ऩाईमो ।
आ.रे .ऩ. य भ.रे.ऩ ननमनभत रुऩभा बएको ऩाईमो ।

दातृ ननकामकै कामािरमफाट नेऩार सयकायराई भ.रे .नन.का. कै प्रणारीभा सफ्टफेय भापित रेिा
व्मवस्थाऩन गने गरयएको ।
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ननमनभत रुऩभा भानसक सनभऺा फैठक फस्ने गये को ऩाईमो ।

आमोजनाका रानग आव्मक प्रकाशन साभाग्री ननमनभत रुऩभा प्रकाशन गने गये को तथा खजन्सी
दाखिरा गयी षवतयण गनुि ऩने स्थानभा षवतयण गने गये को ऩाईमो ।



आमोजनाका सम्ऩूणि गनतषवनध झसकने वाषषिक कामिक्रभहरु, िचि षववयणहरु फोडिभा वाषहय
साविजननक गने गये को ऩाईमो । नागरयक वडाऩर टाॉस गये को तय ऺनतऩूनति सषहतको टाॉस गये को
ऩाईएन ।



सम्फखन्धत कभिचायी अनुऩखस्थत बएकोरे खजन्सी षववयण रगामत भौ्दात भारसाभानको अवस्था
जानकायी उऩरब्ध हुन सकेन।



फेरुजुको रगत, ऩे्की रगत तथा रेिा सम्फखन्ध कुनै ऩनन कागजात षववयण हेन ि कभिचायी
अनुऩखस्थत बएकोरे उऩरब्ध हुन सकेन।




कृषष षवबागफाट बििय खस्वकृती ऩाईएकोरे नरराभ षवक्रीको प्रकृमा अगानड फढाईएको ।
कभिचायी रग वुक तथा ईन्धन रगवुक अद्यावनधक गने गये को ऩाईएन ।

अनुगभनकतािको सुझाव तथा ननदे शन्


सफै कामियत कभिचायीको हाखजयी तत्कार अध्मावनधक गयाई ननमनभत रुऩभा अद्यावनधक याख्नु ऩने
दे खिन्छ ।





आमोजनाको अवनध धेयै नबएकोरे नरराभी प्रषक्रमा सभमभै टुङ्याउन ऩने दे खिन्छ।
कभिचायी रग वुक तथा ईन्धन रगवुक दुरुस्त याख्नुऩने दे खिन्छ ।

आमोजनारे प्रकाशन गये का सम्ऩूणि ऻान व्मवस्थाऩन सम्फन्धी साभाग्रीहरुराई नडखजटराईज गयी
वा कुनै भन्रारम वा षवबागको कुनै प्रणारीभा प्रषवष्ठ गयी बषवष्मभा ऩनन प्रमोग गनि सक्ने
तरयकारे व्मवस्थाऩन गनुि ऩने दे खिन्छ ।

आमोजनाफाट सञ्चानरन केही उऩ-आमोजनाहरुभा बएको अनुगभन तथा ननरयऺणको षववयण्
१. कामिक्रभ/सहकायी/सभूहको नाभ् नेऩार च्माउ उत्ऩादन कृषक सभूह

नेऩार च्माउ उत्ऩादन कृषक सभूह नेऩारगॊज-१६, जैसऩुय, फाॉके फाट प्रषवनधको प्रमोग गयी फन्दा
उत्ऩादन

उऩ-आमोजना

आ.व.२०७५/७६

भा

कुर

रागत

४४,६०,८८६।००

भध्मे

आमोजनाको १७,१९,६३२।०० य २७,४१,२५४।०० कृषक सभूहफाट रगानी गने गयी

सम्झौता गये को ।उऩ-आमोजनाभा जम्भा राबग्राही २५ जना भषहरा यहेको य साभूषहक फन्दा
िेती गयी फजायीकयण गयी आमस्तयभा वृषि गने रक्ष्म यािेको ऩाईमो ।
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सॊ चानरत कृमाकराऩहरु्


१६ हेक्टय जग्गाभा ५ वषे सम्झौता (प्रनत कठ्ठा रु.३,००० का दयरे ) गरय बाडाभा
नरएय फन्दा िेती शुरु गये को




प्रनत कृषक २ दे खि ४ कठ्ठा सम्भ फन्दा िेनत गरयएको ।

भाग अनुसाय सम्झौता गरयएका कृषक सदस्महरुराई प्राषवनधक सेवा तथा गुणस्तयीम
कृषष साभाग्री उऩरब्ध गयाईएको ।



नरबुवन चोकको थोक फजायको ठे केदायसॊ ग रु.१०/के.जी. का दयरे नफक्री गने सम्झौता
गये को ।





आमोजना फाट षवउ, वारी फीभा, भर, भोटय तथा फोरयङ्गको रानग सहमोग ऩाएको
होनडिङ्ग फोडि याखिएको ।

रगानी गनिको रानग सदस्महरुरे २७% व्माजभा सभूहफाट ऋण नरएको ।

प्राप्त उऩरखब्धहरु्


ऩषहरे रुऩनडमाफाट षकनेय िानु ऩने अवस्थाफाट हार आपै उत्ऩादन गयी उऩबोग तथा
फजायीकयण गने गये को ।





कृषकहरुराई तयकायी िेती तपि आकषिण गनि सषकएको |

भुखस्रभ भषहराहरुराई तयकायी िेनतभा आकषिण गनि सषकएको |
कृषकहरु फाट ६६ % रगानी गरयएको |

कामािन्वमनका क्रभभा दे खिएका सभस्माहरु्



उऩआमोजनाको कृमाकराऩहरुको ये कडि याख्न कर्ठनाई बएको ।

कृषकहरुरे थोयै ऺेरपरभा फन्दा रगाएकारे रागत फढी बई आनथिक रुऩभा कभ
पाईदा हुन सक्ने सम्बावन बएको ।



उत्ऩादन हुने सभमभा फन्दाको उत्ऩादन धेयै य अरु ठाउफाट ऩनन आउने हुनारे थोयै
भुसमभा नफषक्र गनुऩ
ि ने अवस्था आउने सक्ने ।



नसॊ चाईको अबाव, भरको सभमभा उऩरब्धता नहुन,ु फजाय व्मवस्थाऩन, भन्डीवाराको
भनोभानी भूसम ननधाियण गने ऩरयऩाटी ।
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सभाधानका प्रमासहरु्


उऩआमोजनाको ये कडि याख्नको रानग RISMFP रे कृषष व्मवसाम अनुदान उऩ-आमोजना
व्मवस्थाऩन हाते ऩुखस्तका प्रकाशन गये को जस्भा कृषकहरुरे सफै षववयणहरु याख्न
सक्ने।



भुख्म नसजन बन्दा अखक वा ऩनछ ऩाये य फन्दा उत्ऩादन गदाि भुसम ऩाउन सषकने बएकारे
सोही अनुसाय फारी ऩारो फनाएय फन्दा उत्ऩादनभा जोड र्दने ।



उत्ऩादनराई इकोनोनभक य प्रनतस्ऩधॉ फनाउन धेयै ऺेरपरभा तयकायी उत्ऩादन गनुि
ऩने।

कामिक्रभराई र्दगोऩना र्दन गरयएका प्रमासहरु्


५ वषिको रानग जग्गा बाडाभा नरएको य फन्दा िेतीराई ननयन्तयता र्दई अझ ऺेरपर
षवस्ताय गने मोजना यहेको ।




कृषक सभूह य ब्माऩायीफीच उत्ऩादन षवषक्रको रानग सम्झौता गरयएको ।

सयोकायवाराहरुसॉग सहकामि गरय ऺभता षवकास तथा व्मवखस्थत फजारयकयणको रानग
ऩहर गरययहेको ।

बावी सोच्


धेयै ऺेरपरभा तयकायी िेनत गने य आम्दानी फृषि गने ।

कामिक्रभ सॊचारनरे खजषवकोऩाजिनभा समाएका प्रबावहरु्

अऩेऺा्


ऩषहरोऩटक व्मवसाषमक रुऩभा तयकायी िेती गये को हुनारे कामिक्रभको प्रबाव दे खिन
फाॉकी यहेको।

सयकायरे सभमभा िेतीराई आव्मक ऩने नसॊ चाई ऩूवािधाय, भर तथा फीउको उऩरब्धता
तथा फजाय व्मवस्थाऩनभा जोड र्दनुऩने ।

अनुगभनकतािको सुझाव्


साभूषहक िेतीराई अझ व्मवखस्थत ऩारय व्मवसाषमकयण गनिको रानग सभूहराई सहकायी
फनाउन तपि जोड र्दने ।



िेतीको षहसाव याम्रोसॊ ग याख्नको रानग उऩरव्ध गयाईएको हाते ऩुखस्तका रयत ऩूवक
ि
ननमनभत रुऩभा नछु टाइ बने य रागत कटाउने नापा फढाउनको रानग यणनीनत तमाय
गने ।



भुख्म नसजन बन्दा अखक वा ऩनछ ऩाये य फन्दा उत्ऩादन गदाि भुसम ऩाउन सषकने बएकारे
सोही अनुसाय फारी प्रणारी अऩनाउने ।



उत्ऩादनराई इकोनोनभक य प्रनतस्ऩधॉ फनाउन धेयै ऺेरपरभा तयकायी उत्ऩादन गनुि ऩने
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२.

कामिक्रभ/सहकायी/सभूहको नाभ् रापा कृषक सभूह

रापा कृषक सभूह, गुसभी टोर, िजुया गाउऩानरका-३,फाॉके फाट साथी आरु उत्ऩादन उऩ-

आमोजना आ.व.२०७५/७६ भा १७,४३,५९०।०० भध्मे आमोजनाको ६,९७,८२९।०० य
१०,४५,७६१।०० कृषक सभूहफाट रगानी गने गयी सम्झौता गये को। उऩ-आमोजनाभा जम्भा

राबग्राही २३ जना भषहरा यहेको । आरु फारीको ऺेरफ़र वृषि गने साभूषहक आरु िेतीफाट
व्मवसाषमक आरु उत्ऩादन गरय सॊ रग्न कृषकहरुको आमस्तय फढाउने रक्ष्म यािेको।
सॊ चानरत कृमाकराऩहरु्



६ हेक्टय ऺेरपरभा आरु िेनत साभुषहक रुऩभा गरयएको |
आरु नफषक्र गनि ब्माऩायीसॉग सम्झौता गरयएको |

प्राप्त उऩरखब्धहरु्


भषहरा कृषकहरुराई तयकायी िेनत तपि आकषिण गनि सषकएको ।

कामािन्वमनका क्रभभा दे खिएका सभस्माहरु्



भषहरा कृषकहरु फजाय तथा प्राषवनधक सेवा प्रनत कभ सचेत यहेको ।



प्राषवनधक सभन्वमको ऩाटो कम्जोय दे खिएको ।



भषहरा भैरी कृषष उऩकयणहरुको कनभ हुदाॉ नभननषटरय रगामत कृषष साभाग्रीहरुको
प्रमोग गनि ऩुरुष ऩरयवायजनभा ननबिय हुन ु ऩये को ।



चाषहने सभमभा भरको अबाव बएको ।

सभाधानका प्रमासहरु्



प्राषवनधक सेवाका रानग आमोजना तथा गाउॉऩानरकाभा सभन्वम फढाएको ।



भषहरा भैरी माखन्रकयणको िोज तथा आव्हान

कामिक्रभराई र्दगोऩना र्दन गरयएका प्रमासहरु्



कृषक सभूह य ब्माऩायीफीच सम्झौता गरयएको ।
सयोकायवाराहरुसॉग सहकामि गरयएको ।
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आरुको ड्ाॊग ऩाने भेनसन प्रमोग गनािरे भषहराराई ऩने शारयरयक ऩरयश्रभभा कभी बई
आरु िेतीतपि आकषिण फढे को ।



आरु िन्ने भेनसन िरयद गने मोजना ऩनन यहेकारे धेयै सखजरो हुने हुदाॉ ऺेरपर षवस्ताय
हुन सक्ने ।

बावी सोच्



धेयै ऺेरपरभा आरु िेती गने सोच यहेको ।

आरु योप्ने भेनसन ऩनन िरयद गयी साभूषहक कामि फोझराई अझै कटाउने प्रमास गने ।

कामिक्रभ सॊचारनरे खजषवकोऩाजिनभा समाएका प्रबावहरु्


आरु िेती ऩषहरे दे खि नै गदै आएको याम्रो आम्दानी नरदै आएको बएऩनन साभुषहक
रुऩभा ऩषहरो ऩटक गये को हुनारे कामिक्रभको प्रबाव दे खिन फाकी यहेको ।

अऩेऺा् स्थाननम तहफाट हुने प्राषवनधक सेवाटे वा तथा अनुदानका काभ सभूहराई ऩनन सहबानगत

गयाउदाॉ मस सभुहका भषहराहरुको अझै व्मऩसाषमक िेती प्रनत आकषिण फढ्ने हुनारे आरु
उत्ऩादन फढ्ने दे खिन्छ ।
अनुगभनकतािको सुझाव्


साभुषहक रुऩभा आरु रगाएको हुनारे िचि तथा आम्दानीका षहसाफराई ऩायदशॉ रुऩभा
यािेय सभुहभा आउन सक्ने भनभुटाफराई न्मूनीकयण गदै रै जानुऩने ।



आरु िेतीराई व्मवासाषमकयण गनि भषहरा भैरी कृषष माखन्रषककयणभा जोड र्दएय

फेयोजगाय भषहराहरुराई ऩनन सभूहका आवि गयाई सहकायीभा ऩरयणत गनि गृहकामि गनुि
ऩने ।



भषहरा कृषक सभूह नमाॉ बएकोरे प्राषवनधक तथा अन्म कामािरमका काभकाजभा
आमोजनारे सहजीकयण गनुऩ
ि ने ।



सकेसम्भ जगाको चक्राफन्दी गरय ऩकेटभा कामिक्रभ सॊ चारन गरयनुऩने ।



ये कडि फुक maintain गने ।



राब रागत भाऩन गनि िचि आम्दानीको रे िाजोिा याख्ने ।

३. कामिक्रभ/सहकायी/सभूहको नाभ् ्माभ सुन्दय च्माउ िेती उद्योग
्माभ सुन्दय च्माउ िेती उद्योग, सीताऩुय, फाॉकेफाट प्रषवनध प्रमोग गयी सदाफहाय च्माउ उत्ऩादन
उऩ-आमोजना आ.व.२०७२/७३ भा ५७,४६,७०१।०० भध्मे आमोजनाको २८,२३,२५५।००

य २९,२३,४४५।०० पभिको तपिफाट रगानी गने गयी सम्झौता गये को। उऩ-आमोजनाभा
जम्भा प्रत्मऺ राबग्राही २ तथा अप्रत्मऺ राबग्राही १६ जना यहेको य फेयाजगाय य षवदे श
ऩरामन बएका मुवाहरुराई ननरूत्साहीत गदै च्माउको उत्ऩादन य िऩत फढाएय
सभृि सभाज ननिभाण गने रक्ष्म यािेको।
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स्वास््म य

कामिक्रभको रक्ष्म् सॊचानरत कृमाकराऩहरु्




प्राखस्टक टनेरफाट च्माउ उत्ऩादन गयी फषैबयी च्माउ उऩरब्ध गयाउने ।
फेयोजगाय मुवराई च्माउ िेती सम्फन्धी सीऩभूरक तानरभ र्दने ।
गुणस्तयीम च्माउ उत्ऩादन गयी षवक्री षवतयण गने ।

प्राप्त उऩरखब्धहरु्




१५/१६ जना स्थानीमराई स्थामी योजगायीको र्दएको ।
दाङभा च्माउको फीउ उत्ऩादन गनि प्रोत्साहन नभरेको ।
गुणस्तयीम च्माउको उत्ऩादन य िऩत फढे को ।

कामािन्वमनका क्रभभा दे खिएका सभस्माहरु्





गुणस्तयीम च्माउ वीउको अबाव
उत्ऩादन य भाग वीच अन्तय

वैकरे कजाि र्दन षहचषकचाहट तथा झन्झषटरो प्रषक्रमा अऩनाउनु ऩने ।

कृषष वीभाको व्थवस्था प्रबावकायी कामािन्वमन नबएकोरे च्माउराई योग रागेको
अवस्थाभा षकसानराई काटा बएको तथा ऺनतऩुनति ऩाउन सक्ने अवस्था नयहेको ।

सभाधानका प्रमासहरु्




वीभाको प्रबावकायी कामािन्वमन हुनऩु ने ऩहर गरयर्दनु ऩने ।

वैकरे न्मून ब्माजभा ऋण प्रवाह गदाि प्रषक्रमा सहज फनाईर्दनु ऩने ।

च्माउराई उ्ोगको रुऩभा स्थाऩना गनि सयकायरे सहजीकयण गरयर्दनु ऩने ।

कामिक्रभराई र्दगोऩना र्दन गरयएका प्रमासहरु्



सयोकायवाराहरुसॉग याम ऩयाभशि नरई गुणस्तयीमताराई जोड र्दएको ।
फीउ उत्ऩादक य च्माउ नफक्रेता फीच सम्झौता गरयएको ।

बावी सोच्



च्माउ उत्ऩादनको ऺेरपर फढाएय दे शबरय च्माउको िऩत फढाउने ।

नफदे शफाट पषकिएका फेयोजगाय मुवाराई योजगायीको अवसय नसजिना गने ।
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च्माउको फीउ उत्ऩादनभा नेऩारराई आत्भननबिय फनाउने ।

कामिक्रभ सॊचारनरे खजषवकोऩाजिनभा समाएका प्रबावहरु्





गुणस्तयीम च्माउको उऩरब्धताभा वृषि बएको ।

आमोजना सञ्चारनफाट सरजना स्थामी काभदायहरुराई योजगायी सृजना बएको ।

फीउ आमातको कभी य सकन च्माउ उत्ऩादनरे च्माउको उत्ऩादन रागत कटे को ।

आम्दानी फढे को य उत्कृष्ट काभ गये फाऩत याष्डऩनत कृषक ऩुयस्कायफाट सम्भाननत हुन
ऩाउॉदा हौसरा फढे को ।

अऩेऺा् फैंकको ऋण प्रवाह प्रषक्रमा झन्झषटरो बएको हुदाॉ व्मवसाषमक िेती गने कृषकहरुराई
सहुनरमत ब्माज दयको ऋण प्रवाह हुन सकेभा व्मवासामराई थऩ आधुननषककयण गयी
योजगायी सृजना गयी आम्दानी फृषि गनि सषकने ।

धेयै

अनुगभनकतािको सुझाव्


च्माउको फीउ उत्ऩादनको रानग षवशेष तानरभ य समाफको ब्मवस्था गनुक
ि ो रानग
सम्फखन्धत ननकामभा भाग गनुि ऩने ।




च्माउको उ्ोग स्थाऩनाका रानग ऩहर गनुि ऩने ।

रागत कभ गने प्रषवनध जस्तै प्राखस्टक कय नबर च्माउ उत्ऩादन प्रनफनध अऩनाउने ।

४. कामिक्रभ/सहकायी/सभूहको नाभ् नतरक नायामणी खशत बण्डाय गृह

नतरक नायामणी खशत बण्डाय गृह फढै मातार-८, फर्दिमाफाट कृषष उऩज शीत बण्डाय गृह ननभािण
उऩ-आमोजना

आ.व.२०७३/७४

भा

८,७०,०९,३१९।००

भध्मे

आमोजनाको

२,९४,३७,०८४।०० य ५,७५,७२,२३५।०० पभिको तपिफाट रगानी गने गयी सम्झौता

गये को। उऩ-आमोजनाभा जम्भा प्रत्मऺ राबग्राही २ तथा अप्रत्मऺ राबग्राही ४० (ऩूणि तथा

आॊखशक गयी) जना यहेको य फीउ आरुको सुयखऺत बण्डायण गयी गुणस्तयीम फीउ आरुको
उऩरब्धताभा वृषि गयी आरुको उत्ऩादन तथा उत्ऩादकत्व वृषि गने रक्ष्म यािेको।
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सॊ चानरत कृमाकराऩहरु्


भाग अनुसाय सम्झौता गरयएका कृषक सभूह सहकायीराई कृषष उऩज बण्डायणको रानग
बण्डाय गृह तथा आव्मक प्राषवनधक सेवा तथा गुणस्तयीम कृषष साभाग्री उऩरब्ध
गयाईएको ।





कृषकहरुराई नफउ आरु षवतयण गरयएको ।

खशत कय ननभािण गयी आधुननक उऩकयण जडान गरयएको ।
फीउ आरु तथा परपूर बण्डायण गने गये को ।

प्राप्त उऩरखब्धहरु्





५ जनाका रानग ऩुणि य ३५ जनाका रानग आनसॊ क योजगायी सृजना बएको ।
गुणस्तयीम फीउ आरुको उऩरब्धताभा वृषि बएको ।

फीउ आरुको बण्डायण सुषवधा वृषि हुनारे आरुको ऺेर षवस्ताय बएको ।

षकसानहरुराई आफ्नो नफउ आरु य िामन आरु बण्डायण गनि सहज बएको ।

कामािन्वमनका क्रभभा दे खिएका सभस्माहरु्


खशत कयको अऩेखऺत ननभािण िचिको तुरनाभा वास्तषवक ननभािण िचि अनधक हुनारे
षविीम व्मवस्थाऩनभा सभस्मा बएको ।



खशत कय ठू रो हुनारे ताऩक्रभ ननमन्रणभा अत्मनधक षवद्युत िऩत हुने य सभम सभमभा
षवद्युत प्रानधकयणरे षवद्युत भहसुरभा छु ट र्दन आनकानी गये को ।



फीउ आरु बण्डायणका रागी सम्झौता गरयएका सभूह सहकायीरे सम्झौता रागु नगनािरे
खशत कय ऩुणि ऺभताभा सॊ चारन गनि नसषकएको य सञ्चारन िचि धेयै बएको ।



खशत बण्डायणभा याख्दा नरफ्ट नबएकोरे दुकट
ि ना हुने सम्बावना धेयै यहेको य म्मान
ऩावय ऩनन धेयै राग्ने दे खिएको ।

सभाधानका प्रमासहरु्


षविीम व्मवस्थाऩनका रानग फैंक तथा षविीम सॊ स्थाफाट ब्माज अनुदानभा ऋण
नरईएको।




षवद्युत भहशुरभा छु टका रानग केन्द्रसम्भ ऩहर गरयएको ।

खशत कयको प्रचाय प्रसाय स्वमॊ साना तथा भझौरा कृषक आमस्तय वृषि आमोजनाफाट
बएको।



कृषकहरुराई धेयै बन्दा धेयै आरु उत्ऩादन गनि य बण्डायण गयी आम्दानी वृषि गनि
प्रेरयत गरयएको ।



नरफ्ट याख्नको रानग षवनबन्न ननकामभा अनुदानको भाग गये को ।

कामिक्रभराई र्दगोऩना र्दन गरयएका प्रमासहरु्



फीउ उत्ऩादक कृषक सभूह सहकारयसॉग सम्झौता गरयएको ।

फीउ उत्ऩादक कृषक सभूह तथा सहकायीराई आव्मक भर फीउ तथा स्प्रेमय
रगाएतका साभाग्री उऩरब्ध गयाईएको ।



सयोकायवाराहरुसॉग सहकामि गरयएको ।
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बावी सोच्



खशत कयभा साभान बण्डाय गने तथा खझक्ने काभभा सहमोगका रानग नरफ्ट स्थाऩना गने

खशत कयको खजसरा नबर तथा फाषहय प्रचाय प्रसाय गयी धेयै बन्दा धेयै षकसानराई फीउ
आरु बण्डायण गनि प्रेरयत गने

कामिक्रभ सॊचारनरे खजषवकोऩाजिनभा समाएका प्रबावहरु्




गुणस्तयीम आरुको फीउको उऩरब्धता वृषि बएको ।

फीउ आरु बण्डायण सुषवधा वृषि हुनारे ३६० षवका आरु ऺेर षवस्ताय बएको ।

आमोजना सञ्चारनफाट ऩाॉच जना स्थामी तथा ३५ जना अस्थामी काभदायहरुराई
योजगायी सृजना बएको ।

अऩेऺा् नेऩार सयकाय तथा प्रदे श सयकाय तथा अन्म कुनै ननकामफाट नरफ्ट प्रणारी जडान गनि
अनुदान सहमोगको अऩेऺा गये को जस्रे िचि कटौनत गनुक
ि ो साथै जोखिभ ऩनन कभ गनेछ ।
अनुगभनकतािको सुझाव्


खशत कयको उचाई धेयै बएकोरे बण्डायण गने साभान ओसाय ऩसाय गनि नरफ्ट जडान
गनुि ऩने।



सम्झौता अनुसाय कृषक सभूह सहकायीरे फीउ आरु बण्डायण नगये कारे सो गनि प्रेरयत
गनुि ऩने।



खशत कयको उच्चतभ प्रमोगका रानग प्रचाय प्रसाय गनुि ऩने।

५. कामिक्रभ/सहकायी/सभूहको नाभ् योमर हब्सि एण्ड एग्रोटे क प्रा. नर.

योमर हब्सि एण्ड एग्रोटे क प्रा. नर., धनगढी उऩ-भहानगयऩानरका-6, कैरारीफाट केया उत्ऩादन,
प्रशोधन एवॊ फजारयकयण उऩ-आमोजना आ.व.२०७३/७४ भा २,५०,००,०००।०० भध्मे

आमोजनाको ९७,६१,३५१।०० य १,५२,३८,६४९।०० पभिको तपिफाट रगानी गने गयी
सम्झौता गये को। कैरारी खजसराभा केया िेती गने षकसानहरु उऩ-आमोजनाको राबग्राही यहेको

।केयाको थाभफाट ये सा ननकारी धागो तथा कऩडा फनाई षवनबन्न दे शभा कच्चा धागो तथा
कऩडाहरुको ननमाित गने रक्ष्म यािेको।
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कामिक्रभको रक्ष्म् सॊचानरत कृमाकराऩहरु्


केयाको ये सा उत्ऩादन गयी कऩडा फनाउनको रानग चाषहने षवनबन्न भेखशनयी तथा

उऩकयणहरु जस्तै Stem Cutting Machine-5, Fiber Extracting Machine-5, Handloom
Machine-1१, तौर भेखशन सॊ ख्मा-4ऽ Carding Machine-१, Color Dying Machine-१,
Twisting Machine (Spinning)-१, Banana Paper Plant-२, Handloom, , Stove (Oil
based)-१ रगाएतका साभाग्रीहरु िरयद गयी जडान गरयएको ।



थऩ रगानी गनि ऋणको रानग फैंक तथा षवखिम सॊ स्थासॊ ग सभझौताको क्रभभा यहेको ।

षकसानहरुराई केया िेती तपि आकषषित गयी षकसानहरु सॊ ग केया िरयदका रानग
सम्झौता गये को ।



षकसानहरुराई ये सा ननकासने भेखशन उऩरब्ध गयाएको (Stem ढु वानीभा िचि फढी
बएकारे )




ये सा Extract गने षवनधफाये षकसानहरुराई तानरभ उऩरब्ध गयाईएको ।

ये सा ननकारी सकेऩछी फाॉकी यहेको By-product को प्रमोग गयी नेऩारी कागज फनाउने
गये को ।

प्राप्त उऩरखब्धहरु्


केयाको ये सा तथा कऩडा फनाउन सक्ने एउटा ठू रो रगानीको उद्योगको स्थाऩना बएको
।





षकसानहरुरे केया िेतीफाट भनग्म आम्दानी हाॉनसर गनि सपर बएको ।
षकसानहरु उत्सुक्तका साथ केया िेती तपि उन्भूि बएको ।

करयफ 27 जनारे स्थामी योजगायीको अवसय प्राप्त गये को य करयफ 100 जनाराई
अस्थामी योजगायीको अवसय श्रृजना बएको ।



षकसानहरुरे केयाको ये साको उखचत भूसम प्राप्त गये को (करयफ रु 110 प्रनत के.जी.) ।

कामािन्वमनका क्रभभा दे खिएका सभस्माहरु्





मी भेखशनहरु सॊ चारनका रानग दऺ जनशखक्तको अबाव यहेको ।

बायतफाट समाईएका जनशखक्तफाट भेखशन चराउदा ये सा उत्ऩादनको रागत फढे को ।
षकसानको फायीफाट केयाको Stem समाउॉदा रागत भूसम फढ्न गएको ।

एउटा भार नयाम्रो Stem फाट ननकानरएको ये सारे भेखशन सॊ चारनभा (धागो टु ट्ने) फाधा
ऩुर्माउने गये को ।

सभाधानका प्रमासहरु्



दऺ जनशखक्त उत्ऩादनका रानग ५ जनाराई तानरभका रानग बायत ऩठाईएको ।

केयाको Stem ढु वानी गदाि राग्ने रागत कभका रानग षकसानहरुराई नै ये सा Extract
भेखशन उऩरब्ध गयाईएको ।



गुणस्तयीम केया उत्ऩादनका रानग तानरभको व्मवस्था गरयएको ।

कामिक्रभराई र्दगोऩना र्दन गरयएका प्रमासहरु्


ॉ रन
कम्ऩनी सॊ चारनभा आएको २ वषिभा मसरे आफ्नो रगानी उठाउन सक्ने आक
गरयएकोरे सोही अनुसायको व्मवसाषमक मोजना फनाएको



षकसानहरुसॉग केयाको ये सा िरयदका रानग सम्झौता बएको साथै फजायका रानग षवनबन्न
सयोकायवाराहरु सॉग छरपर तथा अन्तयषक्रमाहरु बईयािेको ।
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बावी सोच्


गुणस्तयीम केयाको ये साफाट ६०:४० को अनुऩातभा कऩडा उत्ऩादन गयी षवनबन्न दे शभा
ननमाित गने ।



षकसानहरुराई आधुननक, व्मावसाषमक तथा मान्रीकयण तपि उन्भुि गयाई गुणस्तयीम
ये सा ननकासनको रानग अनबभुखिकयण तथा तानरभ कामिक्रभ गने ।

कामिक्रभ सॊचारनरे खजषवकोऩाजिनभा समाएका प्रबावहरु्

अऩेऺा्

साना कृषकहरुभा योजगायीको सृजना गये को तथा आम आजिन फढे को य सभग्र
जीवनशैरीभा सुधाय आएको ।

थऩ भेनसन जडान गयी केयाको ये साको भारा फढाएय गुणस्तयीम कऩडा उत्ऩादनभा जोड

र्दने बएकारे नेऩार सयकायफाट थऩ सहमोगको अऩेऺा गरयएको ।
६. कामिक्रभ/सहकायी/सभूहको नाभ् कृषष उऩज थोक फजाय सनभनत

कृषष उऩज थोक फजाय सनभनत अिेरयमा, कैरारीफाट अिेरयमा कृषष उऩज फजायको ऩूवािधाय
षवकास

उऩ-आमोजना

आ.व.२०७२/७३

भा

१,२४,००,०००।००

भध्मे

आमोजनाको

८५,००,०००।०० य ३९,००,००,०००।०० फजाय सनभनतको तपिफाट रगानी गने गयी

सम्झौता गये को। कैरारी खजसराभा षवनबन्न तयकायी तथा परपूर ऩकेट ऺेरका कृषकहरु तथा
व्माऩायीहरु प्रत्मऺ राबग्राही यहेको । सुदयु ऩखिभ ऺेरभा गुणस्तयीम तयकायी य परपूर सूऩत
भूसमभा उऩरब्ध गयाउनु रक्ष्म यािेको।

सॊचानरत कृमाकराऩहरु्


स्वास्थराई भध्थनजय याख्दै
व्मवस्था गये को ।



पोहोय ऩानीको ब्मवस्थाऩनको रानग ढर ननकासको

तयकायी तथा परपूरको बण्डायणको रानग खचस्मानको व्मवस्थाको रानग बण्डायणको
ब्मवस्था गये को ।




फजायको अगानडको िारी जग्गाभा भाटो बयी सम्भाउने काभ गये को ।
स्टोय हाउस तथा शोचारम ननभािण गये को ।

प्राप्त उऩरखब्धहरु्


स्थानीमराई योजगायी सृजना बएको तथा कृषक सभूह य सहकायीराई व्मवखस्थत
फजायको कायणरे गदाि प्रोत्साहन नभरेको ।
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गुणस्तयीम तयकायी तथा परपूरको उत्ऩादन य नफषक्र षवतयण फढे को ।
कृषकहरुको सहजताको रानग छु ट्टै स्टर ननभािण गरयएको ।

ब्माऩायीहरुरे दे शका नफनबन्न ठाउभा तयकायी नफषक्र षवतयण गये का ।
दै ननक ३०/३५ रािको कायोफाय हुने गये को ।

कामािन्वमनका क्रभभा दे खिएका सभस्माहरु्


फजायको स्वानभत्व स्थाननम तह, प्रदे श वा सॊ कभध्मे कस्को भातहतभा यही सञ्चारन हुने

बन्ने फाये भा अस्ऩष्टताका कायणरे षवनबन्न ननकाम फीचभा प्रबावकायी फजाय सञ्चारनको
रानग सभन्वम नबएको ।


फजायको रगबग १२ कठ्ठा जग्गा षवनबन्न व्मखक्तरे अनतक्रभण गयी प्रमोग गये को तय धेयै
प्रमास गदाि ऩनन हटाउन नसषकएको ।



कृषष सभूह य सहकायीराई सयर भूसमभा स्टर बाडाभा उऩरब्ध गयाउन ऩहर गदाि ऩनन
आउन नचाहेको ।



ॉ ीको सभस्मा यहेको ।
रगानीको रानग प्रमाप्त ऩूज

सभाधानका प्रमासहरु्


हार सॊ क भातहत यहेको फजाय सनभनतराई कुन ननकाम भातहत यहने बन्ने ननकिमौर गयी
सेवा सुषवधा उऩरब्ध गयाउनका रानग ऩहर बईयहेको ।



ऺेनरम फजायहरुराई सञ्चारन गने सम्फन्धभा षवनबन्न ननकाम फीच अन्तयषक्रमा गनि
आग्रह गये को ।



फजाय ब्मवस्थाऩनको रानग रगानी गनुऩ
ि ने फातावयण सृजना गनि स्थाननम तह तथा प्रदे ह
सयकायसॉग सभन्वमको प्रमास बईयहेको ।

कामिक्रभराई र्दगोऩना र्दन गरयएका प्रमासहरु्



सयोकायवाराहरुसॉग ननमनभत याम ऩयाभशि गरयदै आएको ।

ननमनभत रुऩभा कृषक तथा व्माऩायीका गुनासो सुन्ने व्मवस्था गरयएको य सभस्माहरुको
हर गरयदै आएको ।

बावी सोच्



स्वचछ फजायको अवधायण भापित िाद्य स्वच्छताराई प्रवििन गने ।
नफदे शफाट

पषकिएका

फेयोजगाय

योजगायीको अवसय नसजिना गने ।



मुवाराई

कृषष

उऩजको

रयटे र

फजारयकयण

गयी

कृषष सभूह य सहकायीराई आव्मकता अनुसाय फजायको स्टर उऩरब्ध गयाउदै जाने ।

फजायको पोहोय व्मवस्थाऩनको रानग कम्ऩोष्ट षऩट तथा अन्म ब्मवस्थाऩनभा सुधाय गने
।

कामिक्रभ सॊचारनरे खजषवकोऩाजिनभा समाएका प्रबावहरु्



गुणस्तयीम कृषष उऩजको उऩरब्धता वृषि बएको।

आमोजना सञ्चारनफाट थुप्रै स्थामी काभदायहरुराई योजगायी सृजना बएको।

अऩेऺा् थोक फजायराई अत्माधुननक खचस्मान गृह सषहतको सुषवधामुक्त फनाउने रक्ष्म ये हकारे
सयकायी ननकामफाट थऩ अनुदानको अऩेऺा गरयएको ।
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अनुगभनकतािको सुझाव्



बण्डायण ब्मवस्थाऩनराई अझै च ुस्त फनाउनु ऩने ।

थोक फजायको रानग ताजा कृषष उऩज तयकायी तथा परपूर तथा सुख्िा तयकायी जस्तै

आरु प्माज तथा रसुनको रानग फजायका स्टर पयक पयक गयाॉउदा फजायको
व्मवस्थाऩनभा सहज हुने ।

७. कामिक्रभ/सहकायी/सभूहको नाभ् कुशर एनग्रकसचय रयसचि एन्ड डेबरऩभेन्ट सेन्टय प्रा.नर.,
काठभान्डौ
कुशर एनग्रकसचय रयसचि एण्ड डे बरऩभेण्ट सेन्टय प्रा.नर.रे फर्दिमाको रक्ष्भना बन्ने स्थानभा
Tissue

Culture

आ.व.२०७३/७४

प्रषवनधिाया
भा

आरुको

PBS

१,००,००,०००।००

उत्ऩादन

भध्मे

एवॊ

फजारयकयण

आमोजनाको

उऩ-आमोजना

६१,००,०००।००

य

३९,००,०००।०० पभिको तपिफाट रगानी गने गयी सम्झौता गये को। Tissue Culture
प्रषवनधको प्रमोग गयी योगभुक्त गुणस्तयीम नफउ आरुको उत्ऩादन फढाउने रक्ष्म यािेको।

सॊ चानरत कृमाकराऩहरु





षटस्मु कसचय समाफ स्थाऩना गरयएको

नफउ आरु उत्ऩादन सम्फखन्ध ऺभता अनबवृषि तानरभ
आरु उत्ऩादन गने नेट हाउस ननभािण

प्राप्त उऩरखब्धहरु्




आरुको षटस्मु कसचय समाफ स्थाऩना बएको

षट.ऩी.एस. दाना फाट आरुको नफउ उभारयएको

षवनबन्न जातका ऩी.नफ.एस आरुका नफउ दाना उत्ऩादन बएको जस्तै: िुभर उ्वर, उऩहाय,
कानडिनर

कामािन्वमनका क्रभभा दे खिएका सभस्माहरु्



Primary culture नाकि फाटै समाउनु ऩने फाध्मता ।

सञ्चारन िचिको अबावभा ऩूणि रुऩभा समाफ सॊ चारनभा समाउन नसकेको ।
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सभाधानका प्रमासहरु्

१. दऺ जनशखक्त तमायीको रानग काठभान्डौभा तानरभको रानग ऩठाईएको ।

कामिक्रभराई र्दगोऩना र्दन गरयएका प्रमासहरु्



हार काठभाडौंभा उत्ऩादन बएका नफरुवाहरु महाॉको खस्क्रन हाउसभा समाएय योप्ने कामि थारनी
गरयएको ।



स्थाननमराई नै समाफ सञ्चारनको रानग तानरभको व्मवस्था गरयएको ।

अनुगभनकतािको सुझाव्



अनुदानग्राहीरे षटस्मु कसचय समाफ ऩनन सॊ चारनभा समाउनु ऩने, मसको रानग दऺ
जनशखक्त व्मवस्थाऩन गनुऩ
ि ने ।





आमोजनारे केन्द्रीम ननकाम सॊ ग सभन्वम गरय आव्मक प्राषवनधक सहमोग गने ।

उत्ऩार्दत आरुको उन्नत नफउ सोषह खजसराभा रगाउन षकसानराई प्रेरयत गनुऩ
ि ने ।
षकसानराई आरुको एस्तो प्रषवनध फाये प्रचाय प्रसाय गनुऩ
ि ने ।

यानी जभया कुरयीमा नसॊ चाई आमोजना (कृषष कामािन्वमन ईकाई), षटकाऩुय, कैरारी

दोश्रो चयणको आमोजना कभाण्ड ऺेर् १४,३०० हेक्टय
सम्झौता नभनत: २०१८/०३/२०

ऩरयमोजना अवनध् २०१८/०७/१८ दे खि सन् २०२३/१२/३१ सम्भ
आमोजनाको कुर फजेट् १०.९ नभनरमन अभेरयकन डरय

प्रथभ चौभानसक षवननमोजनको तुरनाभा काखिक भषहना सम्भको िचि प्रनतशत् १९.६४
आमोजनाफाट सञ्चारन बएका भुख्म षक्रमाकराऩहरु


गहुॉ षवज फृिी तथा ब्रक प्रदिशन कामिक्रभ; २५० हे. ऺेरपरभा गुहॉ वीज फृषि कामिक्रभ
सॊ चारन बई करयव ८०० भे.टन. उन्नत वीउ उत्ऩादन हुने अऩेऺा गरयएको।
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७ वटा कृषष सहकायीका कृषकहरुका रानग तानरभ सञ्चारन

ब्मावसाषमक रुऩभा तयकायी िेती षवस्तायका रानग ब्रक प्रदिशन कामिक्रभ
भागभा आधायीत आम आजिन कामिक्रभ
आई. षऩ.एभ. कृषक ऩाठशारा
फारी उऩचाय खशषवय

अनुकयणीम कामि


सेवाग्राही तथा अनुदानग्राहीको षववयण अध्मावनधक गनि तथा काभको प्रबावकायीता वृषि गनिका
रानग tracking system षवकास गरय कामािन्वमन गरयएको।





आमोजनाको web page षवकास गयी भहत्वऩुणि सुचनाहरु याखिएको।

जानकायी भुरक flex print, नागरयक वडाऩरको व्मवस्था गरयएको ।

Help desk, गुनासो व्मवस्थाऩन कऺ सूचना अनधकायी आर्दको व्मवस्था बएको ।

सभस्माहरु



स्वीकृत दयवन्दी अनुसाय ऩशु षवकास कामिक्रभ सॊ चारन गने कभिचायीहरु नबएको ।

ॉ त कामिक्रभ अन्तगित दोश्रो तथा तेश्रो चौभानसकभा सॊ चारन हुने कामिक्रभ ऩषहरो
ऩुखजग
चौभानसकभा षऩयवेष्ट बएको ।



ऩषहरो चयणभा सञ्चानरत कामिक्रभ य दोश्रो चयणभा सञ्चानरत कामिक्रभको modality भा ऩुणि
रुऩभा

असभानता

बएको

य

नभिश

भा

सभेत

ऩरयवतिन

बएकोरे

कृषकहरु

तथा

सयोकायवाराहरुराई कामिक्रभको प्रकृनतफाये फुझाउन कर्ठन बएको साथै आमोजना प्रनत आशॊका
फढे को।

कामािरम प्रशासनको अनुगभन ननरयऺण

यानी जभया कुरयीमा नसॊचाई आमोजना (कृषष कामािन्वमन ईकाई), खस्थत कामािरमको अनुगभन गदाि
तऩसीरका षवषमहरु ऩाईमो ।

अनुगभन ननरयऺणका क्रभभा दे खिएका षवषमहरु्


कामािरम सयसपाई याम्रो यहेको। फाथरुभहरु सपा यहेको । कम्ऩाउण्ड सपा य पूर रगाएको
ऩाईमो ।







कभिचायीहरुरे कामािरम ऩोषाक अननवामि रगाउने गये को दे खिमो ।
अनधकाॊश कभिचायीहरुको हाखजयी नै अध्मवनधक नगये को ऩाईमो ।

िरयद ईकाई गठन गयी सम्ऩूणि प्रषक्रमा ऩुया गये य भार िरयदको कामि गने गये को ऩाईमो ।
आमोजनाभा कामियत कभिचायीराई कामि षववयण उऩरब्ध गयाएको ऩाईमो ।

कामिक्रभ सञ्चारन गदाि रागत अनुभान स्वीकृत गने तथा कामि सम्ऩन्न प्रतषवदे न फुझाउने गये को
ऩाईमो ।







कामिक्रभ सॊ चारन गदाि ननदे खशका य भाऩदण्डको ऩारना गने गये को ऩाईमो ।

आम्दानी िचिको रेिा भ.रे.ऩ. कामािरमको स्वीकृत ढाॉचाभा याखिएको ऩाईमो ।
आ.रे .ऩ. य भ.रे.ऩ ननमनभत रुऩभा बएको ऩाईमो ।

रे िा कम्ऩमुटयाई्ड प्रणारीभा आफि गरयएको तय सफ्टवेय जडान गने कामि नगये को ।
ननमनभत रुऩभा भानसक सनभऺा फैठक फस्ने गये को ऩाईमो ।
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आमोजनाका रानग आव्मक प्रकाशन साभाग्री ननमनभत रुऩभा प्रकाशन गने गये को तथा खजन्सी
दाखिरा गयी षवतयण गनुि ऩने स्थानभा षवतयण गने गये को ऩाईमो ।




नागरयक वडाऩर टाॉस गये को तय ऺनतऩूनति सषहतको टाॉस गये को ऩाईएन ।

सम्फखन्धत कभिचायी अनुऩखस्थत बएकोरे खजन्सी षववयण रगामत भौ्दात भारसाभानको अवस्था
जानकायी उऩरब्ध हुन सकेन।






फेरुजु शुन्म यहेको जानकायी ऩाईमो ।

नरराभ षवक्रीको प्रकृमा अगानड फढाईएको ।

कभिचायी रग वुक अद्यावनधक गने गये को ऩाईएन ।
ईन्धनको रगफुक अद्यावनधक गये को ऩाईमो ।

अनुगभनकतािको सुझाव तथा ननदे शन्


सफै कामियत कभिचायीको हाखजयी तत्कार यखजष्टयभा सभेत अध्मावनधक गयाई ननमनभत रुऩभा
अद्यावनधक याख्नु ऩने दे खिन्छ ।




कभिचायी रग वुक दुरुस्त याख्नुऩने दे खिन्छ ।

आमोजनारे प्रकाशन गये का सम्ऩूणि ऻान व्मवस्थाऩन सम्फन्धी साभाग्रीहरुराई सम्फखन्धत कृषक
तथा सयोकायवाराराई षवतयण गनुि ऩने दे खिन्छ ।



प्रकाशन बएका साभाग्रीहरुको नडखजटराईजेसन गयी भन्रारम वा षवबागको कुनै प्रणारीभा प्रषवष्ठ

गयी बषवष्मभा ऩनन प्रमोग गनि सक्ने तरयकारे व्मवस्थाऩनको रानग अषहरे फाट नै गृहकामि गनुि
ऩने दे खिन्छ ।

१. कामिक्रभ/सहकायी/सभूहको नाभ् नफज फृषि कृषक सहकायी सॊस्था नर.

श्री नफज फृषि कृषक सहकायी सॊ स्था नर., जानकी गा.ऩा.-4, भनुवा, कैरारीराई यानी जभया

कुरयीमा नसॊ चाई आमोजना (कृषष कामािन्वमन ईकाई) भापित आ.फ. २०७२⁄७३ दे खि नै
षवनबन्न

षक्रमाकराऩभ

रु.73,48,387।००

सहमोग
भा

गदै

आएको।

आ.व.2073/७४

रु.52,19,901।००
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आमोजनाका

भा

कुर

तपिफाट

रागत
तथा

रु.21,29,289।०० सहकायीका तपिफाट फीउ प्रशोधन गृह तथा भेनसनयी उऩकयणको उऩआमोजना सञ्चारन बई सम्ऩन्न बएको । सहकायी सॊ स्थाको जम्भा १०० शेमय सदस्म यहेको
तथा ५५ फचत सदस्म यहेको । अनधकाॊश शेमय सदस्म आमोजनाको षक्रमाकराऩफाट राबाखन्वत

बएको । षवनबन्न िाद्यान्न फारीको नफउ उत्ऩादन तथा प्रशोधन गयी फीउहरुको सुयखऺत बण्डायण
तथा फजारयकयण गने ।

कामिक्रभको रक्ष्म् सॊचानरत कृमाकराऩहरु्


यानीजभया कुरयीमा नसॊ चाइ आमोजनाफाट प्राप्त आनथिक सहमोगफाट फीउ बण्डाय कयको
करयव चाय कठ्ठा ऺेरपरभा स्थाऩना गये को (108 भे.ट. ऺभता) ।



आमोजनाको सहमोगभा उऩरब्ध बएका भेखशनयी तथा उऩकयणहरुभा तौरने भेखशन-1,

फोया नसराउने भेखशन-1 ऩावय षटरय-1 नसड ड्रभ सॊ ख्मा-35 फीउ सुभाउने िसमाण-1
फीउ ग्रेनडङ्ग भेखशन-1 को प्रबावकायी प्रमोग गदै आएको ।


चारु आ.व. भा यानीजभया आमोजना सॉग रु ४ रािको फीउ, ऩोषण य षवषादी िरयदका
रानग सम्झौता बएको






षकसानहरुराई धानको फीउ षवतयण गयी कुर २५ हेक्टयभा धानको षवज वृषि गये को
ॉ क
ॉ क
गह
ु ो फीउ षवतयण गयी कुर ७६ हेक्टयभा गह
ु ो षवज वृषि कामि गये को
ॉ क
धान, गह
ु ो फीउ उत्ऩादनका रानग ऩोषण तत्व य षवषादीको षवतयण

ॉ क
धान, गह
ु ो फीउ उत्ऩादनका रानग आव्मक प्राषवनधक तानरभ सॊ चारन

प्राप्त उऩरखब्धहरु्



जानकी गाॉउऩानरकाभा एउटा फीउ बण्डायण बवनको स्थाऩना बएको

मस सहकायी सॊ ग आफि षकसानहरुरे फीउ बण्डायण गरय उखचत फजाय भूसमभा षवक्री
गनि सकेको



ॉ क
धान य गह
ु ो करयव 100/100 भे.ट. फीउ बण्डायण गयी कञ्चनऩुय य धनगढी
फजायभा षवक्री गये को



आमोजनाफाट नसऩ वृषि षवकास सम्फन्धी तानरभ सॊ चारन गयी मस सहकायी सम्ऩूणि
सदस्महरुरे तानरभ प्राप्त गये को

कामािन्वमनका क्रभभा दे खिएका सभस्माहरु्


ॉ क
गत वषि बन्दा मस वषि धान तथा गह
ु ो फीउ उत्ऩादनको ऺेरपर वृषि गये को तय
आऩेखऺत उत्ऩादन बन्दा कभ बण्डायण ऺभता यहेकारे बण्डायण कहाॉ गने बन्ने सभस्मा
ऩये को




ॉ क
सभमभा धान तथा गह
ु ो भूर फीउ ऩाउने सभस्मा

ॉ र
धान, गह
ु ाई चाषहने प्रमाप्त भाराको भर ऩाउन कर्ठनाई

सभाधानका प्रमासहरु्


थऩ फीउ बण्डायण बवन ननभािणका रानग यानीजभया रगामत अन्म आमोजनाहरु सॉग
छरपर तथा अन्तयषक्रमा सुरु गये को



फीउ, भर आऩुनतिका रानग भर नडऩो य फीउका रानग नेऩार कृषष अनुसन्धान ऩरयषद्
सॊ ग सकयात्भक छरपरहरु बईयािेको
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कामिक्रभराई र्दगोऩना र्दन गरयएका प्रमासहरु्


फजायका रानग षवनबन्न खजसराका नडरयहरु सॊ ग फीउ षवक्री षवतयणका रानग छरपर
तथा अन्तयषक्रमाहरु बईयािेको

बावी सोच्




थऩ उच्च ऺभता बएका फीउ बण्डायण बवन स्थाऩना गने

षकसानहरुराई आधुननक, व्मावसाषमक तथा मान्रीकयण तपि उन्भुि गयाउने
फजाय स्थाऩना गने

कामिक्रभ सॊचारनरे खजषवकोऩाजिनभा समाएका प्रबावहरु्


ु ा साथै आम आजिन फढे य य खजवनशैरीभा सुधाय बएको ।
योजगायीको सृजना हुनक

अनुगभनकतािको सुझाव्



सहकायीका सदस्महरु नभनर भानसक फचत गयी आनथिक कोष ननभािण गनुि ऩने ।
थऩ ऺेरपर षवस्ताय गनुि ऩने ।

२. कामिक्रभ/सहकायी/सभूहको नाभ् श्री उ्मारो फहुउ्े्मीम सहकायी सॊस्था नर.

श्री उ्मारो फहुउ्े्मीम सहकायी सॊ स्था नर.नायामणऩुय-८, सती , कैरारीराई यानी जभया

कुरयीमा नसॊ चाई आमोजना (कृषष कामािन्वमन ईकाई) भापित आ.फ. २०७२⁄७३

दे खि नै

षवनबन्न षक्रमाकराऩभ सहमोग गदै आएको। सहकायी सॊ स्थाको जम्भा ५०० शेमय सदस्म यहेको

तथा ९०० फचत सदस्म यहेको । अनधकाॊश शेमय सदस्म आमोजनाको षक्रमाकराऩफाट
राबाखन्वत बएको । षवनबन्न िाद्यान्न फारीको नफउ उत्ऩादनफाट कृषक हरुको आम वृषि गने
रक्ष्म यहेको ।
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सॊ चानरत कृमाकराऩहरु्


आ.फ. २०७२⁄७३ भा यानी जभया कुररयमा नसॊ चाई आमोजना , कृषष कामिक्रभ
कामािन्वमन इकाई, षटकाऩुयफाट

ऩावय षटरय — १, केजहुइर — १ य रयऩय—१ फोया

नससने भेनसन षवतयण — १ वटा नडखजटर तयाजु षवतयण — १ वटा सहकायी सॊ स्था नर.
राई सहमोग बएको ।


आ.फ. २०७३⁄७४ भा फीउ उत्ऩादन सहमोग स्वरुऩ फीउ, ऩोषण, खजॊ क, झायनाशक
षवषादी आर्दभा सहमोग गये को ।



आ.फ. २०७४⁄७५ फीउ उत्ऩादन सहमोग स्वरुऩ फीउ, ऩोषण, खजॊक, झायनाशक षवषादी, ३
थान स्प्रेमय, ५०० वटा जुट फोयाभा सहमोग बई गहुॉ — २५ हेक्टय धान — २४
हेक्टयभा िेती बएको ।



आ.फ. २०७५⁄७६ भा ७५:२५रागत साझेदायीभा फीउ बण्डायण कय ननभािणको रानग

२५,००,०००।०० आमोजना फाट प्राप्त गने गयी सम्झौता बएको ।


गहुॉको फीउ उत्ऩादनको रानग (फीउ, ऩोषण, खजॊ क, झायनाशक षवषादी) — ३९ हेक्टय
(फीउभा ५० % य अन्म कृषष साभाग्रीभा ७५ % अनुदान) सहमोग प्राऩत बएको ।



भर, नफउ, नफषादीभा कृषक हरुराई अनुदान उऩरब्ध बएको ।

प्राप्त उऩरखब्धहरु्



कृषकहरुको फीउ उत्ऩादन गनि आकषषित बएको ।

कृषकहरुको आमभा तुरनात्भक रुभऩा वृषि बइयहेको ।

कामािन्वमनका क्रभभा दे खिएका सभस्माहरु्



नफउ बण्डायण गृहको अबावभा ठू रो यकभ बाडाभा िचि बईयहेको ।

प्रमाप्त भाराभा गुणस्तयीम भूर फीउको अबावभा ब्रकभै फीउ उत्ऩादन कामिक्रभ गनि
कर्ठनाई बएको ।

सभाधानका प्रमासहरु्


बवन बाडाभा नरएय बएऩनन सभस्मा सभाधान गरयएको ।

कामिक्रभराई र्दगोऩना र्दन गरयएका प्रमासहरु्



आफ्नै फीउ बण्डाय गृह ननभािण गरययहेको ।
कृषकहरुराई
गरयएको।

ऺभता

षवकासका

तानरभहरु

सञ्चारन

गनि आमोजनासॉग

सभन्वम

बावी सोच्



सहकायी फाट नै भूर फीउ उत्ऩादन गने कामिक्रभको रानग ऩहर बईयहेको ।

फीउको प्रशोधन, ग्रेनडङ्ग तथा प्माकेखजङ्ग गयी फजारयकयण ऩनन गने रक्ष्म यहेको ।

कामिक्रभ सॊचारनरे खजषवकोऩाजिनभा समाएका प्रबावहरु्



षकसानहरुरे याम्रो आम आजिन गरययहेका

गुणस्तयीम फीउ आफ्नै सहकायीभा उऩरब्ध बएका हुनारे कृषकराई सहज बएको ।

अऩेऺा् फीउको प्रशोधन, ग्रेनडङ्ग तथा प्माकेखजङ्ग ऩनन गने रक्ष्म यहेकारे नेऩार सयकायका कुनै
ऩनन ननकामफाट थऩ अनुदानको अऩेऺा गरयएको ।
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अनुगभनकतािको सुझाव्



ब्रक फीउ उत्ऩादन गनि जोड र्दनु ऩने ।

सहकायीभा आफि व्मवसाषमक हुन चाहने सफै कृषकहरुराई सभानुऩानतक रुऩभा
प्राषवनधक सेवा टे वा तथा अनुदानका साभाग्री उऩरब्ध गयाउनु ऩने ।

३. कामिक्रभ/सहकायी/सभूहको नाभ् व्मवसाषमक कृषक श्री प्रेभ प्रसाद जोशी तथा श्री गङ्गायाभ
साऩकोटा, जानकी गा.ऩा. ८ ऩहानडऩुय, कैरारी

प्राषष्टक कयभा व्मवसाषमक तयकायी उऩ-आमोजना अन्तगित यानी जभया कुरयीमा नसॊ चाई

आमोजना

(कृषष

कामािन्वमन

ईकाई)

भापित

आ.फ.

२०७३⁄७४

भा

दुफै

जनारे

१,४०,०००।०० फयाफयको षवनबन्न षक्रमाकराऩभ सहमोग गये को । सो उऩ-आमोजनाफाट
प्रत्मेक ऩरयवायका कखम्तभा २ जनार ऩूणि योजगायी प्राप्त गये को तथा नसजन अनुसाय आॊखशक
योजगायी ऩनन र्दराएको ऩाईमो । ब्मफसाषमक तयकायी िेनतफाट आम आजिनभा फृषि गयी
कयामसी िचि चराउने |

सॊ चानरत कृमाकराऩहरु्


सेड हाउस ननभािण गयी अनबनव जातको गोरबेडा तथा िुरा िेतभा क्मानरपोननिमा
अन्डय जातको बेडे िुसािनी, ५ कठ्ठाभा भटयकोशा – आकेर तथा रोकर जातको िामन
आरु रगाएको ।




सेड हाउसभा नड्रऩ इरयगेशन फाट नसॊ चाई गरयएको |
िुसािनीभा भखसचॊ गको प्रषवनध अऩनाईएको|

प्राप्त उऩरखब्धहरु्


िुसरा ठाॉउभा रगाएको गोरबेडाको बन्दा सेड हाउस नबरको गोरबेडाको फोट तथा
पर तथा उत्ऩादन उत्कृष्ट यहेको ।



गुणस्तयीम उत्ऩादनरे फजायको सभस्मा हर बएको ।

कामािन्वमनका क्रभभा दे खिएका सभस्माहरु्


भाटो जाॉच गनि नऩाॉउदा कनत भर याख्ने बन्ने जानकायी ऩाउन नसकेको ।
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सभाधानका प्रमासहरु्


भाटो जाॉचको व्मवस्थाको रानग आमोजना तथा कृषष ऻान केन्द्रभा अनुयोध गने ।

कामिक्रभराई र्दगोऩना र्दन गरयएका प्रमासहरु्



गुणस्तयीम उत्ऩादनभा जोड र्दने ।

फजायको रानग ऩूव ि सम्झौता गने ।

बावी सोच्


शेड हाउस १० कट्ठाभा फनाउने मोजना यहेको |

कामिक्रभ सॊचारनरे खजषवकोऩाजिनभा समाएका प्रबावहरु्


कृषकको आम्दानी फृषि हन थारे कोरे जीवनमाऩन तथा दै ननक षक्रमाकराऩभा सहजता
हुन थारे को ।


अऩेऺा्


छोयाछोयीहरुराई उच्च खशऺा अध्ममनको रानग िचि ऩठाउन सहज बएको ।
ु ब तरयकारे उऩरब्ध हुन सकेभा उत्ऩादन
गुणस्तयीम फीउ तथा प्राङ्गारयक भरको सविसर
फृषि तथा ऺेरपर फृषि गने सषकने अऩेऺा गरयएको ।

अनुगभनकतािको सुझाव्


व्मवसाषमक तयकायी िेतीको षवस्ताय गयी रगाउने सभमभा केही अखक ऩनछ गये य
फजायभा उच्च भाग हुने सभमभा उत्ऩादनभा जोड र्दने ।



कम्ऩोष्टङ्ग प्रषवनधराई पाभिभा नै प्रमोग गयी झायऩात तथा गोफयभरको कम्ऩोष्ट प्रमोगभा

जोड र्दई यासामाननक भरको प्रमोग कभ गदै रगेय पाभिराई ऩूणि प्राङ्गारयक फनाई
प्रभाखणकयण गनि जोड र्दने ।
ननचोड्

कृषष षवबागको आमोजनाभा साना तथा भझौरा कृषक आमस्तय वृषि आमोजना य सो आमोजना अन्तगित
फाॉके, फर्दिमा य कैरारीभा अवखस्थत उऩ-आमोजना तथा यानी जभया कुरयीमा नसॊ चाई आमोजना (कृषष

ु
कामािन्वमन ईकाई) तपिका उऩ-आमोनाहरुभा बएको सॊ मक्त
अनुगभन तथा ननरयऺण कामिक्रभफाट

आमोजनाभा सञ्चानरत षवनबन्न कामिक्रभ तथा नतनीहरुको अवस्था, त्मसरे खजषवकोऩाजिनभा ऩाये को प्रबावका
आधायभा आमोजना सॊ तोषजनक रुऩभा सञ्चारन बएको दे खिए ऩनन सुधाय गनुि ऩने केही ऺेरहरु
दे खिन्छ।हार सञ्चानरत उऩ-आमोजनाराई आमोजनाको प्राषवनधक तथा आनथिक सहमोग सभानप्त ऩिात
ऩनन र्दगो रुऩभा सञ्चारन गयाई याख्न उद्यभशीरता षवकास गयी प्रशस्त योजगायी सृजना गनि तपि

कृषषराई उद्योगसॉग जोड्नको रानग सॊ स्थागत षवकास गयी आव्मक ऩरयभाणको गुणस्तयीम उत्ऩादन तथा
व्मवस्थीत फजारयकयणको रानग केही सॊ यचनागत सुधाय गनुि ऩने दे खिन्छ। सो को रानग साझेदाय ननकाम
उद्योग वाखण्म सॊ क तथा नीखज ऺेरसॉगको सभन्वमराई प्रबावकायी फनाउन सहजीकयण गनुि ऩने

ु
दे खिन्छ।सम्फखन्धत षवषमहरुको षवऻ सषहतको सॊ मक्त
अनुगभन ननरयऺण कृषष षवबाग तथा कृषष षवकास

भन्रारमफाट ननमनभत रुऩभा सञ्चारन हुदाॉ आमोजनाको कामिक्रभ सञ्चारनराई प्रबावकायी तरयकाफाट

रै जान भहत्वऩूणि ऩृष्ठऩोषण प्रदान हुने दे खिन्छ तथा कृषक तथा कृषष उद्यभीहरुरे षवऻहरुसॉग प्रत्मऺ

अन्तयषक्रमा तथा नीनतगत सभस्माहरु यािेय साभाधानको रानग ऩहर गनि उऩमुक्त भाध्मभ फन्न सक्छ।
अन्त्मभा अनुगभन ननरयऺणभा सषक्रम सहबागी बएय खजम्भेवायी ननवािह गनुह
ि न
ु े सम्ऩूणि अनुगभनकतािहरुराई
कृषष षवबागको तपिफाट हार्दिक धन्मवाद ऻाऩन गदिछौं ।
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अनुगभन तथा ननरयऺणका क्रभभा खिखचएका थऩ केही तखस्फयहरु

नेऩार च्माउ उत्ऩादन कृषक सभूहका भुखस्रभ सभुदामका भषहराहरुसॊ ग अन्तयषक्रमा गदै य फन्दा िेनत अवरोकन गये को

रापा कृषक सभूहको उऩ-अमोजना होनडिंग फोडि अगाडी; अमोजनाफाट अनुदानभा प्राप्त potato planter

्माभ सुन्दय च्माउ िेती उद्योगभा उद्यभीहरू च्माउ िेनतको रानग ऩोका तमाय गदै ; उद्यभीसॉग अन्तयषक्रमा
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नतरक नायामणी खशत बण्डाय गृहको सॊ चारन प्रषक्रमा सम्फखन्ध जानकायी नरॊ दै; खशत बण्डाय गृह

केया उत्ऩादन, प्रशोधन एवॊ फजारयकयण उऩ-आमोजना अन्तगित केयाफाट ननकानरएको ये सा तथा प्रमोग गरयने
उऩकयणहरुको अवरोकन गदै

ऺेरीम कृषष उऩज फजाय अिरयमाको ऩूवािधाय षवकास उऩ-आमोजना अन्तगित तयकायी फजाय

27

कुशर एनग्रकसचय रयसचि एन्ड डेबरऩभेन्ट सेन्टय प्रा.नर. को Tissue culture lab को अवरोकन गदै

नफज फृषि कृषक सहकायी सॊ स्था नर. भनुवा, कैरारीको फीज फृषि कामिक्रभ तथा फीउ ग्रेडीङ्ग भेनसन अवरोकन

श्री उ्मारो फहुउ्े्मीम सहकायी सॊ स्था नर. नायामणऩुय-८, सती , कैरारीको अनुदानभा फन्दै गये को बण्डाय गृह य फीज
फृषि कार्मिक्रभ
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प्राषष्टक कयभा व्मवसाषमक तयकायी उऩ-आमोजना ऩहानडऩुय, कैरारीभा गरयएको ब्मफसाषमक तयकायी िेती

साना तथा भझौरा कृषक आमस्तय वृषि आमोजना, नेऩारगॊज, फाॉकेभा याखिएको अनुदानग्राहीहरुको षववयण तथा ननयऺण

यानी जभया कुरयीमा नसॊ चाई आमोजना (कृषष कामािन्वमन ईकाई तपि), कैरारीडभा अनुगभनको क्रभ भा आमोजना प्रभुख्फता
गरयएको प्रस्तुतीकयण तथा कामािरमभा display भा
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याखिएका brochure हरु

