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परिचय
कृषि उत्पादनलपाई बजपारमखुी, व्यवसपा्यमखुी, 

नपाफपामखुी र आतमननर्भर बनपाई कृिकहरुको 

प्रनिस्रपा्भतमक क्षमिपा अनरवषृधि गरी ददगो 

आ्यसिर वषृधि गन्भ "एक नमूनपा गपाँउ" को 

रु्मपा षवकपास गनने उधिधेश्यमलधे समपार्भ कृषि 

गपाउँ कपा्य्भक्रम संचपालन गररएको हो। “समपार्भ 

कृषि गपाउँ” रन्पािलधे षवशिष्टिपा अनसुपारको 

बपाली िथपा ्िु् न्छी सहुपाउँदो जलवपा्ूय 

िथपा वपािपावरणमैत्ी अभ्यपास, नसंचपाइ िथपा 

आरनुनक प्रषवनरको प्र्योग एवम ् जोशखम 

न्ूयनीकरणकपा उ्पा्यहरु अवलमवन गददै 

कृषिको उत्पादन, उत्पादकतव र गणुसिर 

वधृिी गरी आ्यआज्भनमपा संलगन रएको 

कमिीमपा ५० दधेशख ६० घररूरी रएको 

नसकपाइ्योग्य समदुपा्य बशुिन्।

काय्यक्रम सचंालनका उद्देशयहरु
(क) कृषि उत्पादनलपाई बजपारमखुी, 

व्यवसपा्यमखुी, नपाफपामखुी र 

आतमननर्भर बनपाई कृिकहरुको 

प्रनिस्रपा्भतमक क्षमिपा अनरबषृधि गरी 

ददगो आ्यसिर बषृधि गन्भ "एक नमूनपा 

गपाउँ" को रु्मपा षवकपास गनु्भ।

(ख) बपाँिो र खपाली रहधेकपा कृषि जगगपाको 

समूशचि प्र्योग िथपा सथपानी्य सिरमपा 

उ्लबर श्ोि सपारन र कृषि जैषवक 

षवषवरिपाहरुको संरक्षण िथपा प्रबधि्भन 

गनु्भ। 

(ग) कृषि क्षधेत्को वपािपावरणी्य जोशखम 

न्ूयनीकरण गरी कृषि उत्पादन र 

उत्पादकतव बषृधिबपार ददगो खपाद्य 

िथपा ्ोिण सरुक्षपा सनुनशचििपा गददै 

नन्यपा्भि प्रबधि्भनमपा रधेवपा ््ुयपा्भचउन।ु

(घ) मषहलपा िथपा ्यवुपा उद्यमिीलिपाको 

षवकपास गददै कृषिमपा रोजगपारीकपा 

अवसरहरु नसज्भनपा गरी हपालको 

बधेरोजगपारी दरलपाई न्ूयनीकरण गददै 

लैजपान।ु

काय्यक्रमका िणनननिक 
लक्यहरु
• जलवपा्ूय अनकुुलन कृषि प्रणपाली 

षवकपास गनु्भ
• कृिकहरुको आमदपानी दोबबर वषृधि 

गनु्भ
• ग्पानमण क्षधेत्मपा रोजगपारी सजृनपा गनु्भ र
• ददगो खपाद्य सरुक्षपा कपा्यम गनु्भ
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काय्यक्रमका सम्ागहरु
्यस कपा्य्भक्रम संचपालनकपा लपानग दधेहपा्य 

बमोशजमकपा समरपागहरु समपावधेि गररएको 

्।

(क) जलवायू समार्य (Climate Smart): 

 जलवपा्ूय समपार्भ समरपागिफ्भ  क्षधेत् 

षविधेि जलवपा्ूय समपानकूुनलि प्रषवनर 

र अभ्यपासहरु (Site-specific 

Climate Resilient Technologies 

and Practices) अवलमबन गररएको 

्। मौसमी प्रनिकुलिपामपा जधुनसकनधे 

बपालीकपा जपाि एवम ््ि ुनश्कपासपाथै 

कम उजपा्भ िथपा वपािपावरणमैत्ी 

िथपा कम उजपा्भ प्र्योग हनुधे रैथपानधे 

िथपा उन्ि प्रषवनर र अभ्यपासहरु 

्द्भ्न।््यस उ्क्षधेत् अनिग्भि कृषि 

सूचनपा कधे नद्र (Agri-information 

Centre) लपाई प्रपाथनमकिपामपा रपाखी 

जलवपा्ूय ्ूवपा्भनमुपान र प्रचपार प्रसपार 

लगपा्यिकपा अन्य षक्र्यपाकलपा्हरु 

सञ्पालन गररएको ्। ्यसमपा कूल 

आ्योजनपा लपागिको 10 दधेशख 20 

प्रनिििसमम रकम खच्भ गररएको 

्।

(ख) नसचंाइ समार्य (Irrigation Smart): 

 ्यस समरपागअनिग्भि समरपाव्यिपा र 

कम लपागिकपा आरपारमपा वि्भररी 

नसंचपाइको सषुवरपा सनुनशचिििपा हनुधे 

खपालकपा आरनुनक सपानपा नसंचपाइकपा 

संरचनपा िथपा प्रषवनरको अवलमबन 

गररएको ्। ्यस अनिग्भि 

आकपािको ्पानी संकलन, पलपाषष्टक 

्ोखरी ननमपा्भण, थो्पा नसंचपाइ वपा 

शसप्रङ्कल नसंचपाइ, सोलपार ्म् र 

्ोखरी ननमपा्भण जसिपा कृ्यपाकलपा्हरु 

संचपालन गररएकपा ्न।् ्यसमपा कूल 

आ्योजनपा लपागिको 20 दधेशख ४0 

प्रनििि रकम खच्भ गररएको ्।

(ग) पोषकितव समार्य (Nutrient Smart): 

 ददगो र-ूव्यवसथपा्न वपा र-ूउ््योग 

नकिपाङ्कन, एकीकृि बपाली िथपा 

खपाद्यितव व्यवसथपा्न, मपारोमपा कपाव्भन 

सशञ्िीकरण गनने खधेिी ्धिनि िथपा 

बैज्पाननक ्ि ुआहपारपा व्यवसथपा्नकपा 

अभ्यपासहरु अवलमबन गरी मपारोको 

उव्भरपा िशति बषृधि गनने िथपा ् िु् ंक्षीमपा 

्ोिण ब्यवसथपा्न कपा्य्भलपाई ददगो 

बनपाउनधे षक्र्यपाकलपा्हरु सञ्पालन 

गररएको ्।्यस उ्क्षधेत् अनिग्भि 
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कूल आ्योजनपा लपागिको 10 दधेशख 

20 प्रनििि रकम खच्भ गररएको ् ।

(घ) प्रनवनि समार्य (Technology Smart): 

 ्रम्रपागि ज्पान र प्रषवनरहरुलपाई 

बढीरनदपा बढी प्रोतसपाहन गददै कृषि 

िथपा ्िु् ंक्षी ्पालनमपा आरनुनक 

प्रषवनरहरुको अवलमबन, ददगो कृषि 

्यपानत्ीकरणकपा लपानग कसरम हपा्यररङ्ग 

सधेनरर, करपार खधेनि, जगगपा चकलपाबनदी, 

्ि ु नश्ल सरुपारकपा अभ्यपासहरु, 

एक सवपास्थ्य अवरपारणपा (One 

Health Approach) लगपा्यिकपा 

षक्र्यपाकलपा्हरुमपा जोड ददई बपाली 

िथपा ्िु् ंक्षीहरुको उत्पादकतव वषृधि 

गनने कपा्य्भक्रम रहधेको ्  । ्यस उ्क्षधेत् 

अनिग्भिकपा षक्र्यपाकलपा्हरुमपा कूल 

आ्योजनपा लपागिको २0 दधेशख 40 

प्रनिििसमम रकम खच्भ गररएको 

्।

(ङ) बजाि समार्य (Market Smart): 

 ्यस समरपागअनिग्भि समदुपा्यमपा 

आरपाररि संकलन िथपा प्रिोरन 

कधे नद्रहरु षवकपास गरी औ्चपाररक 

बजपारीकरणको षवकपास िथपा मूल्य 

शृ्खंलपामपा आरपाररि ददगो बजपार 

प्रवधि्भन (Sustainable Market 

Promotion) गनने उधिधेश्यन रहधेको 

्। षकसपानहरुलपाई उत्पाददि 

बसिकुो बजपार मूल्य बपारधेमपा ननरनिर 

जपानकपारी गरपाइएको ् । ्यस उ्क्षधेत् 

अनिग्भिकपा षक्र्यपाकलपा्हरुमपा कूल 

आ्योजनपा लपागिको २0 दधेशख 40 

प्रनिििसमम रकम खच्भ गररएको 

्।

(च) अनििसमबननिि नबषयहरुुः 

 क्षमिपा षवकपास र सहनसकपाइ 

(Capacity building and Co-

learning), लैंनगक िथपा सपामपाशजक 

समपावधेिीकरण (Gender & Social 

Inclusion), ्यवुपा उद्यमिीलिपा 

षवकपास (Youth Entrepreneurship 

Development), संसथपागि षवकपास 

(Institutional Development) 

र सहकपा्य्भ र सह–लगपानी 

(Partnership and Co-financing) 

जसिपा अनिरसमबशनरि क्षधेत्सँग 

समबशनरि षक्र्यपाकलपा्हरु संचपालन 

गररएको ्। 
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हालसममका उपलबिधीहरु:
१.  कृनष सचूना कदे नद्र स्ापना

 समपार्भ कृषि गपाउँमपा आवधि 

कृिकहरुलपाई उ््यतुि कृषि सूचपानपा र 

नषवनिम प्रषवनरको जपानकपारी ददनधे उद्धेश्य 

लधे कृषि सूचनपा कधे नद्र सथपा्नपा गररएको 

हो।आ. व. २०७५/०७६ मपा ५२ प्रदधेि 

ननवपा्भचन क्षधेत्को ५२ सथपानमपा संचपालन 

रएको समपार्भ कृषि गपाउँ कपा्य्भक्रममपा प्रत्यधेक 

गपाउँमपा कृषि सूचनपा कधे नद्र सथपा्नपा गरी त्यहपाँ 

कमप्ूयरर, सूचनपा बोड्भ, इनररनधेर, षप्रनरर र 

ज्पानमलुक ्सुिकसषहिको ्सुिकपाल्यसंगै 

उति गपाउँको ि्थ्यपाङ्क संकलन र समबशनरि 

ज्पान कधे नद्र/षवज् कधे नद्रसँग कपा्य्भक्रमको 

समनव्यको लपानग सहजकिपा्भको व्यवसथपा 

गररएको ्।

कृषि सूचनपा कधे नद्र, दधेवदह समपार्भ कृषि गपाउँ, 
रु्नदधेही

कृषि सूचनपा कधे नद्र, अग्भली समपार्भ कृषि गपाउँ, 
्पाल्पा

हुँगी समपार्भ कृषि गपाउँ, ्पाल्पाको कपा्य्भक्रमबपारधे 
सूचनपा ्पारीबपार संशक्षप्त षववरण

कृषि सूचनपा कधे नद्र, हुँगी समपार्भ कृषि गपाउँ, 
्पाल्पा
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२.  जलवायू अनुकुलन प्रनवनिको प्रयोग

 खडधेरी प्रनिरोरक रपानको बीउको 

प्र्योग, ्िु् पालनमपा नश्लकसरुपार, हरर्यो 

मलको प्र्योग, वकृ्षरो्ण, एक घर ्पाँच 

फलफूल नबरुवपा रो्ण अनर्यपान,  नददको 

बगरमपा िरकपारी खधेिी, षवद्यिुको लपानग 

गोबर ग्यपास ननमपा्भण, सोलपार उजपा्भ र कृनत्म 

्पानी ्ोखरी/जलपाि्य ननमपा्भण जसिपा 

षक्र्यपाकलपा्हरु जलवपा्ूय अनकुुलन प्रषवनर 

अनिग्भि षवनरन््य समपार्भ कृषि गपाउँहरुमपा 

संचपालनमपा अएकपा ्न।् कपा्य्भक्रमबपार 

कृिकहरुलपाई जलवपा्ूय ्ररवि्भनसँग जधुन 

अनकुुलन हनुधे अ ध्ेक्षपा गररएको ्। 

   

३.  नसचंाई समार्य अनिग्यिका 
नक्रयाकलापहरु

 नसंचपाईलधे षवनरन्न बपाली खपाद्यन्ग, 

िरकपारी, मसपालपा, दपाल, िधेल रधेसपा, िथपा 

फलफूल लगपा्यि अन्य बोरषवरुवपा 

अशकसजन िथपा बपाली षवरुवपालपाई चपाषहनधे 

अननज नमननरल जसिपा ित्वको उ्लबर 

गरपाई  बपालीमपा षवरुवपामपा हरर्यो्नपा ल्यपाइ 

शजवन ददन् र उत्पादनमपा बषृधि हनु 

जपान्। नसचपांईको मखु्य उद्धेश्य ्पानी 

रएको ठपाउँबपार अन्य नसंचपाई नरएको 

सथपानमपा कुलो, नड् बोररङ्ग, नलपर नसंचपाई, 

्ोखरी, षहम ्ोखरी, ट्ूवधेल, ्म्सधेर, 

सोलपार नसचपाई आददको मपाध्यमबपार बपाली 

षवरुवपालपाई नसंचपाई ््ुयपा्भ्इ उत्पादन िथपा 

उत्पादकत्व बढपाउन ुहो। 
हरर्यो मल उत्पादनको लपानग डैचपा खधेिी फत्धे्रु 

समपार्भ कृषि गपाउँ, बपाँकधे  

खोलपाको बगरमपा िरकपारी खधेिी षवरपार समपार्भ 
कृषि गपाउँ, कष्लवसि ु
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 हपालसमम िरपाई रधेगकपा समपार्भ कृषि 

गपाउँहरुमपा नड् बोररङ, सोलपार ्म् सधेर 

प्र्योग गरी नसचपाई रईरहधेको ् रनधे ्हपाडी 

र उचच ्हपाडी क्षधेत्हरुमपा कृत्ीम नसमधेनर 

्ोखरी, कुलो ननमपा्भण, षहम ्ोखरी र नलपर 

नसंचपाई प्र्योग गररएको ्।कपा्य्भक्रमबपार 

हपालसमम थ् ९४३ हधेकररमपा नसचपाई 

्गुधेको ्।

४. पोषकितव समार्य अनिग्यिका 
नक्रयाकलापहरु

 हरर्यो मल उत्पादन, गोठसूरपार, 

गपाई/ रैंसीको ष्सपाब संकलन, गडौलपा 

मल उत्पादन, मपारो ्ररक्षण गरी मपारोको 

N P K र pH बपारधे जपानकपारी नलनधे जसिपा 

बोररङ्ग नसंचपाई, नसिपा्रु समपार्भ कृषि गपाउँ, बपाँकधे

्म् सधेरबपार नसंचपाई, फत्धे्रु समपार्भ कृषि गपाउँ, बपाँकधे

कृनत्म जलपाि्य ननमपा्भण, हद्भवपा समपार्भ कृषि 
गपाउँ, दपाङ

सोलपार प्रषवनरबपार नसचपाई, षवरपार समपार्भ कृषि 
गपाउँ, कष्लवसिु
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षक्र्यपाकलपा्हरु कृषि ्ोिकितव समपार्भ 

समरपाग अनिग्भि संचपालनमपा आएकपा ्न ्

रनधे घपाँस स्ोि कधे नद्र सथपा्नपा, बनस्भम खधेिी, 

जै खधेिी, डपालधे घपाँसहरु जसिै ईष्ल- ईष्ल, 

बकपाइनो, बडहर, षकमम,ु दबदबधे, कुश्मरो, 

कोइरपालो आदद, बहवुषि्भ्य घपाँसहरु (कोसधे/

अकोसधे) जसिै नधेष््यर, ्पारपा, ्पास्पालम, 

आददको खधेिी, नसलधेज उत्पादन, नमननरल 

बलक उत्पादन जसिपा षक्र्यपाकलपा्हरु 

्िु् पालन ्ोिकितव समपार्भ अनिग्भि 

संचपालनमपा आएकपा ्न।्

     

    

मपारो ्ररक्षण शिषवर, नौलपा्रु निलक्रु समपार्भ 
कृषि गपाउँ, बपाँकधे  

बनस्भम घपाँस खधेिी, चिरु ु्भजी समपार्भ कृषि गपाउँ, 
कष्लवसि ु

रु्नदधेहीमपा सपाइलधेज उत्पादनको लपानग मकै 
खधेिी र सपाइलधेज उत्पादन (मूल्य श्ङ्ैलपा 

षवकपास)

हरर्यो मल उद्पादन गनने प्रषवनर प्रदि्भन गददै, 
हुँगी समपार्भ कृषि गपाउँ, ्पाल्पा
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५.  कृनष यानत्धीकिण ि कसरम 
ह्ानरिङ्ग सदेनरि स्ापना

 कृषिलपाई आरनुनकीकरण गन्भ मल, 

बीउ र नसंचपाईलधे मपात् ्गुदैन,  कृषि 

क्षधेत्को उत्पादन र उत्पादकत्व बदृद् 

गन्भ अन्य कृषि ्यनत्हरुको आवश्यकिपा 

्द्भ्। कृषि ्यपाशनत्कीकरणको मखु्य 

उद्धेश्य कृिकलपाई खधेि बपारीमपा गोडमधेल, 

खनजोि गदपा्भ सशजलो र न्रो-्ररिो रई 

उत्पादन लपागि न्ूयननकरण िथपा उत्पादन 

वषृधि गनु्भ हो।्यपानत्ीकरणलधे कृषि ्यनत्को 

उ््योगमपा सरुपार ल्यपाउन, कृषिको उत्पादन 

लपागि कम गन्भ र कृषि ध्ेिपालपाई सरल र 

सहज गरी आ्यआज्भन वषृधि र रोजगपारीको 

अवसरहरुमपा सह्योग ््ुयपा्भउँ्।

 ्यपानत्ीकरण प्रवधि्भनकपा ननमिी 

समबशनरि कृिक समूह, सनमनिद्पारपा 

संचपानलि बपालीवसिकुो लपानग उत्पादन दधेशख 

्ोष्टहपारनेष्टसमम आवश्यबक ् नने सबै प्रकपारकपा 

मधेनसनरी औजपार उ्करणको सधेर सषहिको 

सषुवरपा्यतुि कधे नद्रलपाई कसरम ह्पासररङ्ग 

सधेनरर रननन्, जसलधे षकसपानहरुलपाई ्यनत् 

उ््योगमपा सहज ् ्ुयपा्भरउँ्। संचपानलि समपार्भ 

कृषि गपाउँमपा हपालसमम ३८ कसरम ह्पारररङ्ग 

सधेनरर सथपा्नपा रएको ् र रधेरै सथपानमपा 

सनमनिद्पारपा व्यवसथपा्न गरी ्ररचपालन 

गररएको ्। उति ह्पाररङ्ग सधेनररमपा 

ट्पाकरर, कशलरररर, रोरपारधेरर, नसडर, 

हपाररधेसरर, रर्र, थ्धेसर, कन्भ सधेलर, स ध्े्य्भर, 

आदद ्यनत् उ्करणहरु उ्लबर ्न।्
कसरम ह्पाररङ सधेनरर, मशुख्यपाज्य्रु समपार्भ 

कृषि गपाउँ, बदद्भ्यपा

मधेनसनद्पारपा वसनिधे मकै गोनडदै, स्यपानीगपाउँ समपार्भ 
कृषि गपाउँ, दपाङ्ग
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६.  बजाि समार्य अनिग्यिका 
नक्रयाकलापहरु

 समपार्भ कृषि गपाउँमपा उत्पाददि बपाली 

िथपा बसिकुो ददगो बजपारीकरणमपा रधेवपा 

््ुयपा्भिउनधे र मूल्य श्ङ्दलपा षवकपास गरी 

आ्यआज्भन वषृधि गनने उद्धेश्यलधे संकलन 

कधे नद्र, हपार बजपार, डधेरी िथपा मपास ु्सल, 

प्रिोरन कधे नद्र जसिपा संरचनपाहरु ननमपा्भण 

गररएको ्।

 हपालसमम बजपार समपार्भ अनिग्भि १२ 

वरपा कृषि उ्ज संकलन कधे नद्र, १ वरपा 

बीउ संकलन कधे नद्र, षवनरन् सथपानमपा दरु 

संकलन कधे नद्र, Stainless steel Milk Can 

को प्र्योग र दरु प्रिोरन कधे नद्र सथपा्नपा 

रई मूल्य श्ङ् लपामपा आरपाररि ्िु् पालन, 

बपाख्पा्पालन, िरकपारी खधेिी, आदद कपा्य्भक्रम 

संचपालनमपा आएकपा ्न।्  

   

    

कृषि उ्ज संकलन कधे नद्र सथपा्नपा, झ्यपाङलपा 
समपार्भ कृषि गपाउँ, ्पाल्पा

दरु षवषवनरकरणकपा उ्करणमपा सह्योग, 
सैनपामैनपा समपार्भ कृषि गपाउँ, रु्नदधेही

नमलक क्यपान षविरण, मरवुन समपार्भ कृषि गपाउँ, 
बदद्भ्यपा

कृषि उ्ज संकलन कधे नद्र, ओङलधेनी समपार्भ 
कृषि गपाउँ, प्ूयठपान
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७. ननवनिम प्रनवनिको प्रयोग

 नषविम खधेिी प्रषवनरको मखु्य उद्धेश्य 

कृषि, ्िु् न्छी िथपा मतस्य  उत्पादन िथपा 

उत्पादकत्व बदृद गरी व्यवसपाष्यकरण गनु्भ 

हो।थो्पा नसंचपाई सषहिको पलपाषष्टक रनधेल 

,मशलचङ्ग, पलपाषष्टक ट्धे  मपा िरकपारीकपा वधेनपा्भ 

उत्पादन गदपा्भ वधेनपा्भ सवसथ िपारररीक रु्मपा 

बनल्यो हनुकुो सपाथै षवउको नोकसपानी 

हनुबपार जोगपाउनधे र रोगषकरपाको हपानी 

नोकसपानीबपार बचपाई समग्मपा कृिकलपाई 

फपाइदपा हनुधे रएकोलधे ्यो प्रषवनर कृिकमपाि 

लोकषप्र्य बनदै आएको ्।्यस कपा्य्भक्रम 

अनिग्भि हपालसमम ५०० रनदपा बढी ठूलपा 

र मिौलपा षकनसमकपा िरकपारी रनधेलहरुको 

ननमपा्भण रएकपा ्न।् 

व्यवशसथि गोठ/खोर ननमपा्भण, नमशलकङ्ग 

मधेनसनको प्र्योग(ररै ्ि ु संख्यपा रएमपा), 

कपाउ म्यपारको प्र्योग, कृत्ीम गरपा्भरपान, 

नश्लकसरुपार र उ््यतुि सम्यमपा षवनरन्  

रोगहरु षवरुधि खो् लगपाउनधे जसिपा 

षक्र्यपाकलपा्हरु ्िु् पालन नषवनिम प्रषवनर 

अनिग्भि समपारधेि गररएको ्, जसलधे गदपा्भ 

्िु् पालक कृिकको आमदपानी वषृधि रएको 

् रनधे उ्रोतिपाहरुलधे सवच् र सफपा 

दरु/मपास ुउ््योग गन्भ सहज रएको ्।

   

   

हपाई रधेक पलपाषष्टक रनधेलमपा रमपारर खधेिी, 
दधेवदह समपार्भ कृषि गपाउँ, रु्नदधेही

आरनुनक बपाख्पाको खोर ननमपा्भण, इसमपा समपार्भ 
कृषि गपाउँ, गलुमी

िरकपारी खधेिीको लपानग रनधेल ननमपा्भण, मरनठपानपा 
समपार्भ कृषि गपाउँ, प्ूयठपान
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काय्यक्रमको सािांश 
 प्रदधेि नं ५ को कृषि उत्पादनलपाई 

बजपारमखुी िथपा व्यवसपा्यमखुी र कृषि क्षधेत्मपा 

आरनुनषककरण िथपा ्यपानत्ीकरणकपा लपानग 

मनत्पाल्यकै गैरवको आ्योजनपाको रु्मपा 

संचपालन रएको समपार्भ कृषि गपाउँ कपा्य्भक्रमलधे 

नमशश्ि रु्मपा मूल्य श्ङ्ृलपामपा सकपारपातमक 

उ्लबरी हपाँनसल गरी कृिकहरुलपाई न्यपाँ 

प्रधेरणपा प्रदपान गरको ्।कृषि ्यपानत्ीकरण, 

कृषि बजपार, नषवनिम प्रषवनर र अध्य्यन 

अनसुनरपानलपाई आरपार मपानन कृषि 

बपालीवसिकुो व्यवसपाष्यषककरणको आरपार 

ि्य रएको र कृिकहरुको आ्यआज्भनमपा 

वषृधि रएको दधेशखन्।

 कृषि शिक्षपा, अनसुनरपान र प्रसपारलपाई 

समपार्भ कृषि गपाउँको मपाध्यमबपार कृिककै 

खधेिीबपारीमपा षवद्यपाथथी ्ररचपालन, समस्यपामपा 

आरपाररि अनसुनरपान िथपा षवि्य षविधेिज् 

सधेवपा संचपालन गरी समपार्भ कृषि गपाउँहरुलपाई 

अनसुनरपान थलोको रु्मपा षवकपास गनने गरी 

सरोकपारवपालपा ननकपा्यहरुको समनव्यमपा 

कपा्य्भक्रम अगपाडी बढपाइएको ्। 

समार्य कृनष गाउँ सहयोगधी 
काय्यक्रम :
परिचय 
 कृषि उत्पादनलपाई बजपारमखुी, 

व्यवसपा्यमखुी, नपाफपामखुी र आतमननर्भर 

बनपाई कृिकहरुको प्रनिस्रपा्भतमक क्षमिपा 

अनरवषृधि गरी ददगो आ्यसिर वषृधि गन्भ 

"एक नमूनपा गपाउँ" को रु्मपा षवकपास 

गनने मूलरिू उद्धेश्यकपा सपाथ सञ्पा लनमपा 

रहधेको समपार्भ कृषि गपाउँहरुमपा सशृजि 

प्रपाषवनरक समस्यपाहरुको उशचि समबोरन 

गन्भ षवि्य षविधेिज् सधेवपा, कृषि अध्य्यनरि 

षवद्यपाथथीलपाई समदुपा्यसिरमपा ्ररचपालन, 

जलवपा्य ु अनकूुलन प्रषवनर षवसिपारमपा 

सह्योग, क्षमिपा षवकपास, प्रोतसपाहन िथपा 

्रुसकृि लगपा्यिकपा रनूम व्यवसथपा, कृषि 

िथपा सहकपारी मनत्पाल्य र मपािहिको 

ननकपा्यको समपार्भ कृषि गपाउँ कपा्य्भक्रमसँग 

समबशनरि सह्योगी कपा्य्भक्रम सञ्पाँलन गनने 

आरनुनक गपाई गोठ ननमपा्भण, सैनपामैनपा समपार्भ 
कृषि गपाउँ, रु्नदधेही
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उद्धेश्यलधे प्रदधेि नं. ५ को रनूम व्यवसथपा, 

कृषि िथपा सहकपारी मनत्पाल्यलधे समपार्भ कृषि 

गपाउँ सह्योगी कपा्य्भक्रम संचपालन गररएको 

्।

काय्यक्रम सचंालनका 
उद्देशयहरु
(क) कृषि प्रषवनर र प्रसपार प्रणपालीलपाई 

प्ररपावकपारी बनपाउन समपार्भ कृषि 

गपाउँमपा षवि्यगि षविधेिज् सधेवपा 

प्रदपान गन्भ कृषि अध्य्यनरि षवद्यपाथथी 

्ररचपालन गनु्भ,

(ख) समपार्भ कृषि गपाउँमपा सम्यपानकूुल 

दधेखपा्नने प्रपाषवनरक समस्यपामपा आरपाररि 

रहधेर ्ोरो सम्यकपा अध्य्यन, 

अनसुनरपान, ्रीक्षण, प्रदि्भन शिषवर 

आदद कपा्य्भक्रम सञ्पारलन गरी 

समस्यपा समपारपान िथपा कृिकहरुको 

क्षमिपा अनरवषृधि गनु्भ,

(ग) जलवपा्य ु अनकूुलन एवं वपािपावरण 

मैत्ी प्रषवनर षवसिपारमपा रधेवपा ््ुयपाांउन,ु

(घ) कृषि षवद्यपाथथीहरुको ब्यवहपाररक ज्पान 

शि् िथपा क्षमिपा अनरवषधि गनु्भ।

काय्यक्रमहरु 
• कृषि अध्य्यनरि षवद्यपाथथी ्ररचपालन 

िथपा अनसुनरपान कपा्य्भक्रम
• समपार्भ कृषि गपाउँमपा षवि्य षवज् सधेवपा 

संचपालन कपा्य्भक्रम
• समस्यपामपा आरपाररि अध्य्यन/

अ नुस न र पा न / ् र ी क्ष ण / प्र द ि्भ न 
कपा्य्भक्रम

• उतकृष्ट समपार्भ कृषि गपाउँ ्रुसकपार 
कपा्य्भक्रम

• जलवपा्य ु अनकुुलन प्रषवनर षवसिपार 
सह्योग कपा्य्भक्रम

qq






