अनुगमन/�मण ��तवेदन
अनुगमनकतार्: र�बन्�काजी थापा¸ कृ�ष अ�धकृत
अनुगमन ग�रएको आयोजनाहरु: Improvement in the livelihood status of poor and marginal farmers through

introduction of improved vegetable cultivation and marketing practices in Gorkha district. Project no. 1023,
Project duration: Mar. 2014- June 2016 तथा
Promotion of indigenous Yam and Sweet potato cultivation to improve the livelihood of poor and
marginalized Chepang community of Dhading district. Project no. 1015, Project duration: Mar. 2014-Oct.
2016
आयोजना सं चालन गन� सं स्था: नेपाल वातावरण अनुसन्धान तथा सं रक्षण समूह¸ काठमाण्ड� ।
अनुगमन ग�रएको स्थान: गोरखा िजल्लाको मसेल र तान्�ाङ गा.�व.स.हरु

(आयोजना नं. १०२३) तथा धा�दङ िजल्लाको मलेखु

(आयोजना नं. १०१५)
अनुगमन अव�ध: २०७२/०९/०८ दे िख २०७२/०९/१४ सम्म
अनुगमनमा सहभागी सं स्थाका व्यि�हरु: Ishworman Shrestha, Project Coordinator (1023)

Dr. Binod Dawadi, Chairperson, नेपाल वातावरण अनुसन्धान तथा सं रक्षण समूह¸ काठमाण्ड� ।
अनुगमनका �ममा भए गरे का ��याकलापहरु:
आयोजना नं. १०२३

•

मसेल र तान्�ाङ गा.�व.स.का ३ वटा कृषक समूहको �नय�मत बैठकमा सहभागी भई आयोजनाबाट �त्यक्ष लाभािन्वत
कृषकहरुसँग अन्तर��या ग�रयो ।

•

मसेल गा.�व.स.मा �नमार्णा�धन तरकार� सं कलन केन्� भवनको अनुगमन ग�रयो ।

•

स्वीकृत आयोजना �स्तावना अनुसार तरकार� सं कलन केन्�को ला�ग अनुदानमा �दईएको तरकार� �टप्ने/प्याकेिजङ गन�
प्ला��क �ेट हस्तान्तरण कायर्�ममा सहभागी भईयो ।

•

सं स्थाको तफर्बाट प्ला��क टनेल तथा प्ला��क पोखर�को ला�ग �सल्पो�लन �वतरण कायर्�ममा सहभागी भईयो ।

•

सं स्था�ारा �व�र्न ग�रएको तरकार� खेती ¸ प्ला��क टनेल तथा पानी सं कलन प्ला��क पोखर� अनुगमन �नर�क्षण ग�र
कृषकहरुसँग �त्यक्ष अन्तर��या ग�रयो ।

आयोजना नं. १०१५

•

आयोजना नं १०१५ अन्तगर्त स्वीकृत आयोजना �स्ताव अनुसार �दशर्न तथा खा� महोत्सव- २०७२ कायर्�म धा�दङ
ु ा आयोजना भएको रा��य व्यापार मेला तथा माछा महोत्सवको अवसरमा सं चालन ग�रएकोमा सो
िजल्लाको मलेखम
कायर्�मको �नर�क्षण ग�रयो साथै उ� अवसरमा आयोजनासँग सम्बन्धीत म�हला कृषकहरुसँग आयोजनाको ��याकलाप
एवं �भाव बारे अन्तर��या ग�रयो ।

•

उ� महोत्सवमा आयोजनाको तफर्बाट तरुल ¸ सख्खरखण्ड¸ भ ु� स्याउ लगाएत अन्य स्थानीय उपजहरु �दशर्न तथा �व��
�वतरणमा राखेको पाईयो ।

आयोजनाको उपलब्धी एवं तत्का�लन �भावहरु
आयोजना नं. १०२३

•

आयोजना सं चालन प�ात केह� कृषकहरुले व्यवसा�यक रुपमा नै तरकार� खेती ग�र थप आय आजर्न ग�ररहेका (�त्यक्ष
दे िखएको तथा समूहसँग अन्तर��याको आधारमा) ¸ साथै सं लग्न सम्पूणर् कृषकहरुले कम्तीमा प�न घरायसी �योजनको
ला�ग तरकार� खेती गरे र तरकार� �क� खचर् हुने रकम बचत ग�ररहेका (समूहसँग अन्तर��याको आधारमा) ।

•

प्ला��क टनेलमा तरकार� खेतीको शुरुवात भएको ।
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•

खाने पानीको समेत चरम अभाव भईरहेको अवस्थामा पानी बोकेर समेत तरकार� खेती गन� �महेनती कृषकहरु दे िखएको ।

•

सं स्थाको अ�सरतमा केह� प्ला��क पोखर� �नमार्ण भएको जसबाट उ� ��व�ध ��त कृषकहरु आक�षर्त दे िखएका ।

•

�नमार्णा�धन सं कलन केन्� �नमार्ण सम्प� भए प�ात् थोरै थोरै उत्पादन गन� कृषकहरुले समेत सहकार� माफर्त सं कलन
केन्�मा तरकार� सं कलन ग�र �ब�� �वतरण गनर् सक्ने हुँदा कृषकहरु उत्सा�हत दे िखएका ।

•

वषार्को पानी सं कलन ¸ घरमा खेर जाने पानी सं कलन गन� आ�द त�रका अपनाएर समेत कृषकहरु तरकार� खेती गनर्
द�िच� भएर लागेका ।

आयोजना नं १०१५

•

बैकिल्पक बाल�को रुपमा खेती भईरहेको कोदो ¸ मकैभन्दा गत वषर् उत्पा�दत सख्खरखण्ड तथा तरुलले उच्च बजार मुल्य
पाउँदा कृषकहरु उ� बाल� ��त थप आक�षर्त भएका

•

(समूहसँग अन्तर��याको आधारमा) ।

�वशेष गरे र जापानीज सख्खरखण्डको माग उच्च रहेको तथा अन्य स्थानहरुबाट समेत बीउको माग अत्या�धक आएको हुँदा
कृषकहरु उत्सा�हत दे िखएका (समूहसँग अन्तर��याको आधारमा) ।

अनुगमनको �ममा दे िखएका मुख्य कमजोर�हरु/समस्याहरु
आयोजना नं. १०२३

•

सं स्था अन्तगर्तका समूहहरुको स��यतामा कमी रहेको (�नय�मत बैठक नबस्ने ¸ िज.कृ.�व.का/िज.प.से.का./ से.के.हरुसँग
�नय�मत सम्पकर् नभएको) पाईयो ।

•

भ ुकम्प प�ात् अ�धकाँश पानीको मुहान सुकेको हुँदा तरकार� बाल�मा �सं चाई गनर् ठू लो समस्या रहेको पाईयो । क�तपय
स्थानमा

•

½

घण्टाभन्दा बढ�को दुर�बाट पानी बोकेर समेत �सं चाई ग�रएको दे िखयो ।

व्यवसा�यक तरकार� खेतीको ला�ग कृषकहरु अत्या�धक उत्सा�हत रहेताप�न अझै �ा�व�धक दक्षता पयार्� नभएको पाईयो
जस्तै: गोलभ�डामा काँटछाँट सम्बन्धी¸ रोगक�रा �नयन्�ण सम्बन्धी¸ काउल� बाल�मा उपयु� जात सम्बन्धी ज्ञानको अभाव
।

आयोजना नं १०१५

•

उल्लेखनीय समस्या नदे िखएको ।

अनुगमनको �ममा �दईएको सुझावहरु
आयोजना नं. १०२३

•

कृषक समूहहरुलाई स��य बनाउने (�नय�मत बैठक

¸ बचत सं कलन आ�द) तथा आयोजना प�ात् समेत कायर्�मको

�नरन्तरताको ला�ग कृषक समूहहरुलाई िज.कृ.�व.का./से.के.मा दतार् गराई �नय�मत सम्पकर्मा रा�े ।

•

�सं चाईको समस्या समाधानाथर् वषार्को पानी सं कलन गनर् तथा घरमा खेर गईरहेको पानी सं कलन गनर् प्ला��क पोखर�
�व�र्न गन� । समूह/सहकार� माफर्त िज.कृ.�व.का. बाट सं चालन हुने साना �सं चाई कायर्�मको ला�ग पहल गन� ।

•

तरकार� खेती ��व�ध सम्बन्धी �ा�व�धक दक्षता अ�भबृ��को ला�ग सं स्था माफर्त सं चालन हुने ता�लममा दक्ष एवं अनुभवी
�िशक्षकको व्यवस्था ग�र ता�लम �भावकार� बनाउने तथा कृ�ष सेवा केन्�हरुसँग समन्वय बढाउने ।

�नष्कसर्

•

नेपाल वातावरण अनुसन्धान तथा सं रक्षण समूह�ारा सं चा�लत दुवैवटा आयोजनाहरुका ��याकलापहरु स्वीकृत पूणर् �स्ताव
अनुसार लिक्षत उपलब्धी हा�सल गनर् तफर् अ�सर भईरहेको पाईयो ।

•

आयोजना सं चालन प�ात् गोरखा िजल्लाको मसेल तथा तान्�ाङ गा.�व.स.हरुमा केह� मा�ामा व्यवसा�यक तरकार� खेतीको
ु ो साथै पा�रवा�रक आवश्यकता प�रपू�तर्को ला�ग तरकार� खेती गन� �चलनले व्यापकता पाएको दे िखयो ।
शुरुवात हुनक
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•

िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय तथा कृ�ष सेवा केन्�हरुसँग �नय�मत सम्पकर् स्था�पत ग�र हाल प�रचालन भईरहेका
सहकार�/समूहहरु स��य रहेमा आयोजना सम्प� भईसकेप�छ प�न तरकार� खेती �व�र्न एवं सम� कृ�ष �वकास
कायर्�मले द�गोपना पाउने दे िखन्छ ।

•

गोरखा िजल्लामा सं चा�लत तरकार� खेती सम्बन्धी आयोजना क्षे�मा भ ुकम्प प�ात् अ�धकाँश पानीको मुहान सुकेको हुँदा
�सं चाईको अभावमा आयोजनाको ��याकलापहरुबाट अपेिक्षत ��तफल �ा� गनर् समेत क�ठनाई हुन सक्ने दे िखएको छ ।
य�पी सं स्थाले आफ्नै पहलमा केह� प्ला��क पोखर� �नमार्ण ग�ररहेता प�न सो पयार्� नदे िखएको हुँदा उ� आयोजनाको
ला�ग �व�नयोिजत किन्टन्जेन्सी रकम प�रचालन ग�र थप पानी सं कलन प्ला��क पोखर� �नमार्ण गनुर् उपयु� दे िखन्छ ।

अनुगमनकतार्
र�बन्� थापा
बोधाथर्:
�ी �भष्मकान्त िघ�मरे ¸ कृ�ष अ�धकृत¸ NARDF,
डेक्स अ�फसर आयोजना नं. १०१५ ।
�ी पवन�सं ह भण्डार�¸ कृ�ष अ�धकृत¸ NARDF,
डेक्स अ�फसर आयोजना नं. १०२३ ।
�ी नेपाल वातावरण अनुसन्धान तथा सं रक्षण समूह¸ काठमाण्ड� ।
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