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आयोजना नं.: ११३७



आयोजनाको सहयोगमा िनिमर्त पानी सं कलन प्लाि क पोखरीह को अवलोकन गरे को ।



आयोजनाबाट ूत्यक्ष लाभािन्वत कृषकह सँग अन्तरिबया गरे को ।



आयोजनाको सहयोगमा िनमार्णािधन प्लाि क पोखरीको लािग प्लाि क हःतान्तरण कायर्बममा सहभािग भएको ।

आयोजना नं.: १२१७



आयोजनाको पिरचयात्मक गोि मा सहभागी भई भोटे चौरको अ पूण र् कृषक समूह, िसन्धुकोटको सेतीदे वी कृषक समूह तथा
ु को िहमालय कृषक समूहका कृषकह सँग अन्तरिबया गरे को ।
है बङ



भोटे चौर गा.िव.स. अविःथत ौी िसन्धु कृिष सुधार बहु ँ
े यीय सहकारी सं ःथा अन्तरगत गिठत अ पूण र् कृषक समूहको
व्यवःथापनमा लगाईएको िकवी बगचा तथा िकवी नसर्री अवलोकन गिर ूािविधक सर-सल्लाह िदएको ।



ँ सोझै सम्बिन्धत नभएतापिन ौी िसन्धु कृिष सुधार बहु ेँयीय सहकारी सं ःथाले ःथापना गरे को अलची नसर्री,
आयोजनासग
ॄोईलर कुखुरापालन र गाई पालन समेत अवलोकन गरे को ।

आयोजनाको उपलब्धी एवं तत्कािलन ूभावह
आयोजना नं.: ११३७



आयोजनाबाट केही प्लाि क पोखरी िनमार्ण भईसकेको र केही िनमार्णािधन अवःथामा रहेकोमा िनमार्ण भईसकेको पोखरीबाट
कृषकह

लाभािन्वत भईरहेको पाईयो । कृषकह ले आयोजना सं चालन हुन ु पूव र् घरायसी ूयोजनको लािग माऽ तरकारी खेती

गिररहेको तथा पानीको अभावमा कोदो मकै जःता आय आजर्न कम हुने बाली लगाईरहेकोमा हाल व्यवसाियक तिरकाले
तरकारी खेती गिर थप आय आजर्न गिररहेको दे िखयो (ःथलगत अवलोकन तथा अन्तरिबयाको आधारमा) । आयोजनाको
तफर्बाट कृषकह ले उ त तथा बणर्शंकर जातका तरकारी बीउह

पिन ूा

गरे का हुँदा थप लाभािन्वत भएका ।



ूित कृषक कम्तीमा आधा रोपनी दे िख २-३ रोपनी जग्गामा व्यवसाियक तरकारी खेती गिर आयआजर्न गिररहेको पाईयो ।



अगुवा कृषक ौी सन्त आचायर्सँग अन्तरिबया गदार् उहाँले आयोजनाबाट िनिमर्त प्लाि क पोखरीबाट िसं िचत जग्गामा उत्पािदत
तरकारी िबिब िवतरण गिर बकमा बचत गरे को ३५ हजार

पैयाँ पिरवार िवमारी हुँदा खचर् गरे को र ऋण िलनबाट जोिगएको

ममर्ःपशीर् ूेरक ूसं ग सुनाउनु भयो ।

1



अगुवा कृषक ौी ूेम तामांगसँगको अन्तरिबया एवं िफल्ड ॅमणको बममा प्लाि क पोखिरबाट िसं चाई गिर व्यवसाियक ःकूस
खेती गिररहेको

दे िखयो ।साथै गत वषर् काउली बन्दाखेतीबाट यथे

ट रोगको समःयाले बाली न

मुनाफा भएकोमा यस वषर् काउली समूहको बालीमा क्लब

भएको तथा लहरे तरकारी बाली अिसनाले क्षित भएको जानकारी ूा

भयो ।

आयोजना नं.: १२१७



आयोजना भरखर शु वातको चरणमा रहेको हुँदा उपलब्धीह

ूा

हुने समय भईनसकेको । य पी पिरचयात्मक गो ीमा

उपिःथत कृषकह को अिभ ची एवं उत्सुकता ूशंसनीय दे िखएको ।आयोजनाबाट हालैमा केही कृिष औजार सहयोग भएको तथा
गत वषर् नै ःथापना भईसकेको िकवी बगचामा T‐bar िनमार्णको लािग सहयोग भईरहेको जानकारी ूा

भयो ।

अनुगमनको बममा दे िखएका मुख्य कमजोरीह /समःयाह
आयोजना नं.: ११३७



आयोजनाको जानकारी िदन फ्लेक्स िून्ट होिडर्ङ बोडर् रािखएको हुँदा हाल अिधकाँस च्याितएर क्षत िवक्षत भएको पाईयो ।



घर निजक िनमार्ण भएका प्लाि क पोखरीह मा घरको छानामा वषार्मा परे को पानी सं कलन गरी जम्मा गन व्यवःथा गनुर् पनमा
सो नगिरएको दे िखयो ।

आयोजना नं.: १२१७



भखर्रै आयोजना कायार्न्वयनको चरणमा रहेको हुँदा हाल कुनै समःया नरहेको ।



कृषकह ले गत वषर् नै लगाएको िकवी बगचामा उिचत व्यवःथापन गरे को पाईएन । बोटको तािलमीकरण, काँटछाँट, गोडमेल
लगाएतको ःयाहार सं भार कायर् िसफािरस गिरए अनुसार नभएको दे िखयो ।



ूािविधक दक्षताको अभावले िकवी नसर्री ( टःटक उत्पादन कायर्) असफल दे िखएको ।

अनुगमनको बममा िदईएको सुझावह
आयोजना नं.: ११३७



िटनको होिडर्ङ बोडर् राख्न उपयुक्त हुने ।



घर निजकका प्लाि क पोखरीह मा घरको छतमा परे को पानी सं कलन भई जम्मा हुने व्यवःथा गनुर् पन ।



क्लब

ट समःया दे िखएको जग्गामा आगामी केही वषर् काउली वगर्को तरकारी खेती नगनर् सुझाव िदईएको ।

आयोजना नं.: १२१७



Inception workshop को बममा आयोजनाको बारे मा ःथानीय लिक्षत समुदायलाई जानकारी िदईएको ।



ःथानीय कृषकको मागलाई सम्बोधन गद लिक्षत समुदायको सिबय सहभािगता सिहत आयोजनालाई अगाडी बढाउन सुझाव
िदईएको ।



िकवी खेती सम्बन्धी सामान्य ूािविधक छलफल गिरएको ।



बगचा व्यवःथापन तथा िकवी नसर्री ःथापना सम्बन्धी तािलम आवँयक दे िखएको हुँदा िकवी िवशेष /ूािविधकबाट नै ःतरीय
व्यवहािरक तािलम िदईनु पन ।

िनंकसर्
आयोजना नं.: ११३७



आयोजना ःवीकृत पूण र् ूःताव अनुसार लिक्षत उपलब्धीह

हािसल गन तफर् सन्तोषजनक

पमा अगािड बिढरहेको दे िखन्छ ।

आयोजना नं.: १२१७



आयोजना सं चालनको ूारिम्भक चरणमा नै रहेको तथा Inception workshop मा दे िखएको कृषकह को सिबय सहभािगता एवं
उत्साहलाई मध्यनजर गदार् आयोजना लआय अनु प िनवार्ध

पमा अगाडी बढ्ने िव ाश िलन सिकन्छ ।

बोधाथर्:
ौी िभंमकान्त िघिमरे , कृिष अिधकृत एवं डेःक अिफसर (आयोजना नं. ११३७ र १२१७), NARDF
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