आ.ब 2076/77 मा भएका कृषिको बाषििक गतितबति
१. वडा स्िरिय कृिक संजाल गठन
गााँउपातलका तभत्र कृषि क्षेत्रका

माग सं कलन गने, वडावासी कृिकहरूलाई प्राप्त सूचना प्रवाह गने,

गााँउपातलका क्षेत्र तभत्र हुन सक्ने सं भाषवि ब्यवसाषयक कृषि उत्पादन िथा आवश्यक कायिक्रमको पषहचान
गरि गााँउपातलकालाई सुझाव पेश गने,

गााँउपातलकाबाट सं चातलि कृषि कायिक्रमको कायािन्वयन गनि ि

सं चातलि कायिक्रमको अनुगमनको लातग सहयोग गने िथा पृष्ठपोिण ददने उद्धेश्यका साथ वडामा बडा स्िरिय
कृषिक संजाल गठन गरियो।
२. तसचाई कायिक्रम
कृषिको तबकासमा तसचाईको अभाव मुख्य समस्याको रुपमा िहेको ि आकासेपानीको भिमा बििको १ बाली
मात्र उत्पादन हुने 20 जना कृिकहरुको १० हेक्टि भन्दा वषि क्षेत्रफलमा तसं चाईको व्यव्स्था गरि बििको
३ बाली सम्म उत्पादन गनि सषकने ि कृिकको आएस्रोि बिाउन टे वा पुयािउने कायि गरियो।
३. Plant clinic
बाली षवरुवामा िोग, षकिा ि अन्य समस्याहरुको कािणहरुले गदाि बाली उत्पादनमा विेनी १५-२०% सम्म
ह्रास भएको

पाईएको छ।कृिकहरुले बाली तबरुवाहरुका समस्या सषह उपचाि प्राप्त गनि सषकिहेको छै नन्।

कृषि प्राषवतिक,तबिय तबशेिज्ञको पहुचबाट टाडा िहेका कृिकहरुले एग्रोभेट वा तछमेकीको सल्लाह बमोजजम
बाली उपचाि गने गिे को यथाथि छ। एग्रोभेटवाट ददने सेवा हेने हो भने कृिकहरुको मौजिकको भिमा तबना

कुनै तनरिक्षण िथा परिक्षणबाट षविादीहरु तसफारिस गिे को पाईन्छ भने कृषि शािामा आउने अतिकांश
कृिकहरु पतन िोग षकिाको नमुना नतलई आउने गनािले अन्दाजजको भिमा सल्लाह प्रदान गिे को जस्थति छ।

समस्याको सही पषहचान तबना कुन षविादी कति मात्रामा प्रयोग गने ि कसिी प्रयोग गने भन्ने ज्ञान जशपको
अभावमा अन्िािुन्दा तबिादी छने प्रचलनका कािण एकातिि कृिकहरुको लगानी िेि गैिहेको छ भने अको

िफि समयमा समािान नहुन ु ि षविाददको प्रयोगले मातनस, जीवजन्िु ि वािाविणमा नकािात्मक असि
पारििहेको छ। िसथि एउटा परिक्षण िथा सत्य िथ्यमा आिारिि गुणस्िरिय एवं भिपदो बाली उपचाि

पद्धतिकोको आवश्यक्ता टड्कािो छ जसको समािान भनेको बाली उपचाि जशषवि (प्लाण्ट जक्लतनक) नै हो।
बाली उपचाि जशषवि एउटा यस्िो थलो हो जहााँ कृिकहरुले आफ्नो बालीमा लागेको िोग, षकिा िथा अन्य
समस्याग्रस्ि बोट तबरुवाका नमुना जशषविमा ल्याई बाली उपचाि

षवशेिज्ञहरुबाट समस्या पषहचान िथा

समािानका उपायहरु बािे सल्लाह प्राप्त गनि बाली उपचाि तसभि सं चालन गरियो।

4. मागमा आिारिि कायिक्रम द्वािा िजुिा गााँ.पा तभत्र िहेका तबतभन्न कृिक (20जना) (साना षकसान दे िी
व्यवसाषयक षकसान)हरुलाई आवश्यक सामाग्री/िकम सहयोग गरियो।

5. प्रत्येक वडालाइ कुनै एक बालीले जचनाउने उद्धेश्यका साथ पकेट तबकास कायिक्रम (1 वडा 1 बाली
कायिक्रम) सं चालन गरियो जसमा 21 जना कृिकहरुलाई मौसमी िथा बेमौसमी ििकािी, फलफुल, च्याउ
िथा िाध्यान्न उत्पादनमा बृषद्ध गिी आएस्िि उकास्नको लातग रु.25,000 दे जि रु.1,00,000को सम्म
अनुदानको व्यवस्था गरियो।
6.बषि अन्न िथा ििकािी उत्पादन प्रतियोतगिा माफिि कृिकहरुलाई प्रोत्साहन गनिको लागी पुिस्काि प्रिान
गरियो।
7. मौसमी िथा बेमौसमी च्याउ िेति प्रतबति सम्बजन्ि िातलम माफिि 25 जना कृिकहरुलाई सै द्धाजन्िक,
प्रयोगात्मक कक्षा ि भ्रमण गिाई कृिकको ज्ञान, तसप अतभबृषद्धमा टे वा पुयािईयो।
8.िान ददवस कायिक्रम सं चालन गरियो।
9.

Hybrid िथा लोकल जािको ििकािी तबउ, च्याउको षवउ, िानको षवउ षवििण कायिक्रम सम्पन्न

गरियो।

