
४.	 पोषकतत्व	स्मार्ट	अनतर्टतकमा	क्रियमाकलमापहरु

	 हरियो	मल	उत्पादन,	गोठसूधपाि,	गपाई/	भैंसीको	प्सपाब	संकलन,	गडौलपा	
मल	 उत्पादन,	 मपाटो	 ्रिक्षण	 गिी	 मपाटोको	 N	 P	 K	 ि	 pH	 बपािे	 जपानकपािी	
ललने	जस्पा	परियपाकलपा्हरु	कृपि	्ोिक्त्व	समपाट्ट	समभपाग	अन्ग््ट 	संचपालनमपा	
आएकपा	छन	्भने	घपाँस	स्ो्	केनद्र	स्पा्नपा,	बलस्टम	खे्ी,	जै	खे्ी,	डपाले	घपाँसहरु	
जस्ै	ईप्ल-	ईप्ल,	बकपाइनो,	बडहि,	पकमममु,	दबदबे,	कमु टमेिो,	कोइिपालो	आदद,	
बहमु्वपि्टय	घपाँसहरु	(कोसे/अकोसे)	जस्ै	नेप्यि,	्पािपा,	्पास्पालम,	आददको	खे्ी,	
लसलेज	 उत्पादन,	 लमलनिल	 बलक	 उत्पादन	 जस्पा	 परियपाकलपा्हरु	 ्शम्ु पालन	
्ोिक्त्व	समपाट्ट	अन्ग््ट 	संचपालनमपा	आएकपा	छन।्

५.		 कृक्ष	यमाक्नरिकरण	र	कसर्	हमायररङ्र	सेनरर	स्मापनमा

	 कृपिलपाई	आधमुलनकीकिण	गन्ट	मल,	बीउ	ि	लसंचपाईले	मपात्र	्मुगदैन,		कृपि	
क्षेत्रको	 उत्पादन	 ि	उत्पादक्त््व	 बदृबि	 गन्ट	 अनय	 कृपि	 यनत्रहरुको	आ्वशयक्पा	
्द्टछ।	 संचपालल्	 समपाट्ट	 कृपि	 गपाउँमपा	 हपालसमम	 ३८	 कसटम	ह्पािरिङ्ग	 सेनटि	
स्पा्नपा	भएको	छ	ि	धेिै	स्पानमपा	सलमल्द्पािपा	वय्वस्पा्न	गिी	्रिचपालन	गरिएको	
छ।	उक्त	हपायरिङ्ग	सेनटिमपा	ट्पाक्टि,	कल्टभटि,	िोटपाभेटि,	लसडि,	हपािभेसटि,	
रि्ि,	थ्सेि,	कन्ट	सेलि,	स्ेय्टि,	आदद	यनत्र	उ्किणहरु	उ्लबध	छन।्

मपाटो	्रिक्षण	लशप्वि,	नौलपा् मुि	ल्लक्मुि	समपाट्ट	कृपि	गपाउँ,	बपाँके	ि	बलस्टम	घपाँस	खे्ी,	च्मुभ मु्टजी	समपाट्ट	कृपि	गपाउँ,	कप्ल्वस्मु	

६.		 बजमार	स्मार्ट	अनतर्टतकमा	क्रियमाकलमापहरु

	 हपालसमम	बजपाि	समपाट्ट	अन्ग््ट 	१२	्वटपा	कृपि	उ्ज	संकलन	केनद्र,	१	
्वटपा	बीउ	संकलन	केनद्र,	प्वलभन्न	स्पानमपा	दमुध	संकलन	केनद्र,	Stainless	steel	Milk	
Can	को	प्रयोग	ि	दमुध	प्रशोधन	केनद्र	स्पा्नपा	भई	मू्य	श्ीङ्	खलपामपा	आधपारि्	
्शम्ु पालन,	बपाख्पा्पालन,	्िकपािी	खे्ी,	आदद	कपाय्टरिम	संचपालनमपा	आएकपा	छन।्

७.	 नक््वनत्	प्रक््वक्िको	प्रयोर

नप्व्म	खे्ी	प्रप्वलधको	ममुखय	उद्ेशय	कृपि,	्शम्ु नछछी	््पा	मतसय		उत्पादन	््पा	
उत्पादकत्व	्वपृधि	गिी	वय्वसपापयकिण	गनमु्ट	हो।	्ो्पा	लसंचपाई	सपह्को	पलपापटिक	
टनेल,	मल्चङ्ग,	पलपापटिक	टे्	मपा	्िकपािीकपा	्ेवनपा्ट	उत्पादन,	वय्वलस््	गोठ/खोि	
लनमपा्टण,	लमल्कङ्ग	मेलसनको	प्रयोग(धिै	्शमु	संखयपा	भएमपा),	कपाउ	मयपाटको	प्रयोग,	
कृलत्रम	 गभपा्टधपान,	 नश्लसमुधपाि	 ि	 उ्यमुक्त	समयमपा	 प्वलभन्न	 	 िोगहरु	 प्वरुधि	खो्	
लगपाउने	जस्पा	परियपाकलपा्हरु	नप्वन्म	प्रप्वलध	अन्ग््ट 	समपाभेश	गरिएको	छ।	
यस	कपाय्टरिम	अन्ग््ट 	हपालसमम	५००	भनदपा	बढी	ठूलपा	ि	मझौलपा	पकलसमकपा	
्िकपािी	टनेलहरुको	लनमपा्टण	भएकपा	छन।्

कमाय्टरि्को	समारमंाश	

	 प्रदेश	 नं	५	अन्ग््ट 	 कृपि	उत्पादनलपाई	बजपािममुखी	 ््पा	 वय्वसपायममुखी	
ि	 कृपि	 क्षेत्रमपा	 आधमुलनपककिण	 ््पा	 यपानत्रीकिणकपा	 लपालग	 मनत्रपालयकै	 गौि्व	
आयोजनपाको	रु्मपा	संचपालन	भएको	समपाट्ट	कृपि	गपाउँ	कपाय्टरिमले	लमलश््	रु्मपा	
मू्य	 श्ीङ्पालमपा	 सकपािपातमक	 उ्लबधी	 हपाँलसल	 गिी	 कृिकहरुलपाई	 नयपाँ	 प्रिेणपा	
प्रदपान	 गिको	छ।कृपि	 यपानत्रीकिण,	 कृपि	 बजपाि,	 नप्वन्म	 प्रप्वलध	 ि	अधययन	
अनमुसनधपानलपाई	आधपाि	 मपालन	 कृपि	 बपाली्वस्मुको	 वय्वसपापयकिणको	आधपाि	 ्य	
भएको	ि	कृिकहरुको	आयआज्टनमपा	्वपृधि	भएको	देलखनछ।

	 कृपि	 लशक्षपा,	 अनमुसनधपान	 ि	 प्रसपािलपाई	 समपाट्ट	 कृपि	 गपाउँको	 मपाधयमबपाट	
कृिककै	 खे्ीबपािीमपा	 प्वद्पा्थी	 ्रिचपालन,	 समसयपामपा	आधपारि्	 अनमुसनधपान	 ््पा	
प्विय	 प्वशेिज्ञ	 से्वपा	 संचपालन	गिी	समपाट्ट	 कृपि	गपाउँहरुलपाई	अनमुसनधपान	्लोको	
रु्मपा	प्वकपास	गनने	गिी	सिोकपाि्वपालपा	लनकपायहरुको	समन्वयमपा	कपाय्टरिम	अगपाडी	
बढपाइएको	छ।

कसटम	हपायरिङ	सेनटि,	ममुलखयपाजय्मुि	समपाट्ट	कृपि	गपाउँ,	बदद्टयपा	ि	मेलसनद्पािपा	्वसन्े	मकै	गोलडदै,	

सयपानीगपाउँ	समपाट्ट	कृपि	गपाउँ,	दपाङ

लम्क	क्यपान	प्व्िण,	मधमु्वन	समपाट्ट	कृपि	गपाउँ,	बदद्टयपा	ि	कृपि	उ्ज	संकलन	केनद्र	स्पा्नपा,	झयपाङलपा	

समपाट्ट	कृपि	गपाउँ,	्पा््पा

हपाई	टेक	पलपापटिक	टनेलमपा	टमपाटि	खे्ी,	दे्वदह	समपाट्ट	कृपि	गपाउँ,	रु्नदेही	ि	्िकपािी	खे्ीको	लपालग	

टनेल	लनमपा्टण,	मिनठपानपा	समपाट्ट	कृपि	गपाउँ,	पयूठपान



पररचय
					कृपि	उत्पादनलपाई	बजपािममुखी,	वय्वसपायममुखी,	नपाफपाममुखी	ि	आतमलनभ्टि	बनपाई	
कृिकहरुको	प्रल्स्धपा्टतमक	क्षम्पा	अलभ्वपृधि	गिी	ददगो	आयस्ि	्वपृधि	गन्ट	"एक	
नमूनपा	गपाँउ"	को	रु्मपा	प्वकपास	गनने	उद्ेशयमले	समपाट्ट	कृपि	गपाउँ	कपाय्टरिम	संचपालन	
गरिएको	हो।	“समपाट्ट	कृपि	गपाउँ”	भन्नपाले	प्वलशटि्पा	अनमुसपािको	बपाली	् ्पा	् शम्ु नछछी	
समुहपाउँदो	जल्वपायमु	््पा	्वपा्पा्विणमैत्री	अभयपास,	 लसंचपाई	््पा	आधमुलनक	प्रप्वलधको	
प्रयोग	ए्वम	्जोलखम	नयूनीकिणकपा	उ्पायहरु	अ्वलमबन	गददै	 कृपिको	उत्पादन,	
उत्पादकत्व	ि	गमुणस्ि	्वधृिी	गिी	आयआज्टनमपा	संलगन	भएको	कम्ीमपा	५०	देलख	
६०	घिधूिी	भएको	लसकपाइयोगय	सममुदपाय	बमुलझनछ।

कमाय्टरि्	सचंमालनकमा	उदे्शयहरू
(क)	 कृपि	उत्पादनलपाई	बजपािममुखी,	 वय्वसपायममुखी,	नपाफपाममुखी	 ि	आतमलनभ्टि	

बनपाई	कृिकहरुको	प्रल्स्धपा्टतमक	क्षम्पा	अलभ्वपृधि	गिी	ददगो	आयस्ि	
्वपृधि	गन्ट	"एक	नमूनपा	गपाउँ"	को	रु्मपा	प्वकपास	गनमु्ट।

(ख)	 बपाँझो	ि	खपाली	िहेकपा	कृपि	जगगपाको	समूलच्	प्रयोग	््पा	स्पानीय	स्िमपा	
उ्लबध	श्ो्	सपाधन	ि	कृपि	जैप्वक	प्वप्वध्पाहरुको	संिक्षण	््पा	प्रबधि्टन	
गनमु्ट।	

(ग)	 कृपि	 क्षेत्रको	 ्वपा्पा्विणीय	 जोलखम	 नयूनीकिण	 गिी	 कृपि	 उत्पादन	 ि	
उत्पादकत्व	्वपृधिबपाट	ददगो	खपाद्	््पा	्ोिण	समुिक्षपा	समुलनलचि्पा	गददै	लनयपा्ट्	
प्रबधि्टनमपा	टे्वपा	् मुयपा्टउनमु।

(घ)	 मपहलपा	 ््पा	 यमु्वपा	 उद्मशील्पाको	 प्वकपास	 गददै	 कृपिमपा	 िोजगपािीकपा	
अ्वसिहरु	 लसज्टनपा	 गिी	 हपालको	 बेिोजगपािी	 दिलपाई	 नयूनीकिण	 गददै	
लैजपानमु।

कमाय्टरि्कमा	रणक्नक्तक	लक्यहरु
 •	जल्वपायमु	अनमुकमु लन	कृपि	प्रणपाली	प्वकपास	गनमु्ट
 •	कृिकहरुको	आमदपानी	दोबबि	्वपृधि	गनमु्ट
 •	ग्पालमण	क्षेत्रमपा	िोजगपािीको	अ्वसि	सजृनपा	गनमु्ट	ि
 •	ददगो	खपाद्	समुिक्षपा	कपायम	गनमु्ट

कमाय्टरि्कमा	सम्मारहरु
यस	कपाय्टरिम	संचपालनकपा	लपालग	देहपाय	बमोलजमकपा	समभपागहरु	समपा्ेवश	गरिएको	छ।

(क)	 जल्वमायु	स्मार्ट	(Climate	Smart):	
	 जल्वपायमु	 समपाट्ट	समभपाग्फ्ट 	क्षेत्र	 प्वशेि	जल्वपायमु	समपानमुकूलल्	प्रप्वलध	ि	
अभयपासहरु	(Site-specific	Climate	Resilient	Technologies	 and	Practices)	
अ्वलमबन	गरिएको	छ।	मौसमी	प्रल्कमु ल्पामपा	जमुधनसक्ने	बपालीकपा	जपा्	ए्वम	््शमु	
नश्कपासपा्ै	कम	उजपा्ट	््पा	्वपा्पा्विणमैत्री	््पा	कम	उजपा्ट	प्रयोग	हमुने	िै्पाने	््पा	
उन्न्	प्रप्वलध	ि	अभयपासहरु	्द्टछन।्	यसमपा	कूल	आयोजनपा	लपाग्को	10	देलख	
20	प्रल्श्समम	िकम	खच्ट	गरिएको	छ।

(ख)	 क्सचंमाई	स्मार्ट	(Irrigation	Smart):	

 यस अन्ग््ट  आकपाशको ्पानी संकलन, पलपापटिक ्ोखिी लनमपा्टण, ्ो्पा लसंचपाई 

्वपा लसप्रङ्कल लसंचपाई, सोलपाि ्म् ि ्ोखिी लनमपा्टण जस्पा कृयपाकलपा्हरु संचपालन गरिएकपा 
छन।्  यसमपा कूल आयोजनपा लपाग्को ४० देलख ४0 प्रल्श् िकम खच्ट गरिएको छ।

(र)	 पोषकतत्व	स्मार्ट	(Nutrient	Smart):	
	 ददगो	 भ-ूवय्वस्पा्न	 ्वपा	 भ-ूउ्योग	 नक्शपाङ्कन,	 एकीकृ्	 बपाली	 ््पा	
खपाद््त्व	वय्वस्पा्न,	मपाटोमपा	कपा्व्टन	सलचि्ीकिण	गनने	खे्ी	्धिल्	््पा	्ैवज्ञपालनक	
्शमु	आहपािपा	वय्वस्पा्नकपा	अभयपासहरु	अ्वलमबन	गिी	मपाटोको	उ्व्टिपा	शलक्त	्वपृधि	
गनने	््पा	्शम्ु नछछीमपा	्ोिण	वय्वस्पा्न	कपाय्टलपाई	ददगो	बनपाउने	परियपाकलपा्हरु	
सचिपालन	गरिएको	छ।यस	उ्क्षेत्र	अन्ग््ट 	कूल	आयोजनपा	लपाग्को	10	देलख	
20	प्रल्श्	िकम	खच्ट	गरिएको	छ।

(घ)	 प्रक््वक्ि	स्मार्ट	(Technology	Smart):	

	 ददगो	 कृपि	 यपानत्रीकिणकपा	 लपालग	 कसटम	 हपायरिङ्ग	 सेनटि,	 किपाि	 खेल्,	
जगगपा	 चक्लपाबनदी,	 ्शमु	 नश्ल	 समुधपािकपा	 अभयपासहरु,	 एक	 स्वपास्थय	 अ्वधपािणपा	
(One	Health	Approach)	लगपाय्कपा	परियपाकलपा्हरुमपा	जोड	ददई	बपाली	््पा	
्शम्ु नछछीहरुको	उत्पादकत्व	्वपृधि	गनने	कपाय्टरिम	िहेको	छ।	यस	उ्क्षेत्र	अन्ग््ट कपा	
परियपाकलपा्हरुमपा	कूल	आयोजनपा	लपाग्को	२0	देलख	40	प्रल्श्समम	िकम	
खच्ट	गरिएको	छ।

(ङ)	 बजमार	स्मार्ट	(Market	Smart):	

	 यस	समभपागअन्ग््ट 	सममुदपायमपा	आधपारि्	संकलन	््पा	प्रशोधन	केनद्रहरु	
प्वकपास	गिी	औ्चपारिक	बजपािीकिणको	 प्वकपास	््पा	 मू्य	शृ्खंलपामपा	आधपारि्	
ददगो	बजपाि	प्र्वधि्टन	(Sustainable	Market	Promotion)	गनने	उद्ेशय	िहेको	छ।	
यस	उ्क्षेत्र	अन्ग््ट कपा	 परियपाकलपा्हरुमपा	कूल	आयोजनपा	लपाग्को	२0	देलख	
40	प्रल्श्समम	िकम	खच्ट	गरिएको	छ।

(च)	 अनतरसमबक्नित	क्बषयहरुुः	

	 क्षम्पा	प्वकपास	ि	सहलसकपाइ	(Capacity	building	and	Co-learning),	
लैंलगक	 ््पा	 सपामपालजक	 समपा्ेवशीकिण	 (Gender	 &	 Social	 Inclusion),	 यमु्वपा	
उद्मशील्पा	 प्वकपास	 (Youth	 Entrepreneurship	 Development),	 संस्पाग्	
प्वकपास	(Institutional	Development)	ि	सहकपाय्ट	ि	सह–लगपानी	(Partnership	
and	Co-financing)	जस्पा	अन्िसमबलनध्	क्षेत्रसँग	समबलनध्	परियपाकलपा्हरु	
संचपालन	गरिएको	छ।

हमालसम्कमा	उपलबिधीहरु:

१.		 कृक्ष	सचूनमा	केनद्र	स्मापनमा

	 आ.	्व.	२०७५/०७६	मपा	५२	प्रदेश	लन्वपा्टचन	क्षेत्रको	५२	स्पानहरूमपा	
संचपालन	भएको	समपाट्ट	कृपि	गपाउँ	कपाय्टरिममपा	प्रतयेक	गपाउँमपा	कृपि	सूचनपा	केनद्र	

स्पा्नपा	 गिी	 तयहपाँ	 कमपयूटि,	 सूचनपा	 बोड्ट,	 इनटिनेट,	 पप्रनटि	 ि	 ज्ञपानममुलक	
्मुस्कसपह्को	्मुस्कपालयसंगै	उक्त	गपाउँको	््थयपाङ्क	संकलन	ि	समबलनध्	ज्ञपान	
केनद्र/प्वज्ञ	केनद्रसँग	कपाय्टरिमको	समन्वयको	लपालग	सहजक्पा्टको	्लन	वय्वस्पा	
गरिएको	छ।

२.		 जल्वमायु	अनुकुलन	प्रक््वक्िको	प्रयोर

	 खडेिी	प्रल्िोधक	धपानको	बीउको	प्रयोग,	्शम्ु पालनमपा	नश्लसमुधपाि,	हरियो	
मलको	प्रयोग,	्वकृ्षिो्ण,	एक	घि	्पाँच	फलफूल	लबरु्वपा	िो्ण	अलभयपान,		नदीको	
बगिमपा	्िकपािी	खे्ी,	्ैवकल््क	उजपा्टको	लपालग	गोबि	गयपास	लनमपा्टण,	सोलपाि	उजपा्ट	
ि	कृलत्रम	्पानी	्ोखिी/जलपाशय	लनमपा्टण	जस्पा	परियपाकलपा्हरु	जल्वपायमु	अनमुकमु लन	
प्रप्वलध	अन्ग््ट 	प्वलभन्न	समपाट्ट	कृपि	गपाउँहरुमपा	संचपालनमपा	अएकपा	छन।्	कपाय्टरिमबपाट	
कृिकहरुलपाई	जल्वपायमु	्रि्व््टनसँग	जमुधन	अनमुकमु लन	हमुने	अ्ेक्षपा	गरिएको	छ।

कृपि	सूचनपा	केनद्र,	अग्टली	समपाट्ट	कृपि	गपाउँ,	्पा््पा	ि	कृपि	सूचनपा	केनद्र,	हमुँगी	समपाट्ट	कृपि	गपाउँ,	्पा््पा

खोलपाको	बगिमपा	्िकपािी	खे्ी,	प्विपाट	समपाट्ट	कृपि	गपाउँ,	कप्ल्वस्मु	ि	जलपाशय	स	ंिक्षण,	समपाट्ट	कृपि	गपाउँ,	दपाङ

३.		 क्सचंमाई	स्मार्ट	अनतर्टतकमा	क्रियमाकलमापहरु

	 हपालसमम	्िपाई	भेगकपा	समपाट्ट	कृपि	गपाउँहरुमपा	लड्	बोरिङ,	सोलपाि	्म्	
सेट,	मोटि	्म्	प्रयोग	गिी	 लसचपाई	भईिहेको	छ	भने	्हपाडी	 ि	उचच	्हपाडी	
क्षेत्रहरुमपा	कृलत्रम	्क्ी	्ोखिी,	कमु लो	लनमपा्टण,	पहम	्ोखिी	ि	ललपट	लसंचपाई	प्रयोग	
गरिएको	छ।	कपाय्टरिमबपाट	हपालसमम	््	९४३	हेक्टिमपा	लसचपाई	्मुगेको	छ।

बोरिङ्ग	लसंचपाई,	लस्पा् मुि	समपाट्ट	कृपि	गपाउँ,	बपाँके	ि	कृलत्रम	जलपाशय	लनमपा्टण,	हद्ट्वपा	समपाट्ट	कृपि	गपाउँ,	दपाङ


