
�ाई �ूज /जेठ १३, सुख�त ।  मू� �ृखलामा आव� िकसानलाई िव�ीय सेवा �वाहका लािग
कृिष �े� िवकास काय��म (एएसडीपी) र �भु ब�क िलिमटेडबीच स�झौता प�मा ह�ा�र भएको छ
। कृिष �े� िवकास काय��मको मू� �ृखलामा आव� िकसानह�को िव�ीय आव�कतालाई
स�ोधन गन� कृिष �े� िवकास काय��म र �भु ब�कवीच शु�बार काठमाडौमंा स�झौतंा भएको हो ।

स�झौता प�मा कृिष �े� िवकास काय��मका संयोजक िवनोदकुमार भ�राई र �भु ब�कका �मुख
काय�कारी अिधकृत अशोक शेरचनले ह�ा�र गरेका �न् ।

‘कृिष उ�ादक, कृिष �वसायी, साना िकसानको माग अनुसारको िव�ीय सेवा सहज�पमा
उपल� गराउने उ�े�ले एएसडीपी र �भु ब�क वीच स�झौतंा ग�रएको हो,’ कृिष तथा पशुप�छी
िवकास म�ालयका सिचव डा�र गोिव��साद शमा�ले भने, ‘स�झौतंापिछ कृषकलाई उपयु�

कृषकलाई िव�ीय सेवा �वाहका लािग एएसडीपी
र �भु ब�कवीच स�झौतंा
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ब�क, िव�ीय सं�था र सहकारीसँग जोड्न एएसडीपीले सहजीकरण गन�छ ।’

उनले ब�कसँग स�झौतंा प�ात कृिष मू� �ृखलामा आव� िकसानह�को िव�ीय आव�कतालाई
स�ोधन गन� सहयोग पु�ेमा िव�ास �� गरे । कृषकको समृ��का लािग ग�रएको स�झौताको
�भावकारी काया��यनका लािग दुबै प�वीच आपसी सम�य र सहकाय�लाई िनर�रता िदन समेत
उनले सुझाव िदए ।

काय��ममा �भु ब�कका �मुख काय�कारी अिधकृत अशोक शेरचनले स�झौता अनु�प लि�त
वग�ह�लाई कजा� सेवा सँगसँगै िव�ीय सा�रता समेत �दान गन� �ितव�ता �� गरे । यता कृिष
�े� िवकास काय��मका संयोजक िवनोदकुमार भ�राईले कणा�ली �देशमा कृिष �े�को िवकासका
लािग लगानीको अभाव �न निदनु ब�कसँग स�झौतंा गनु�को अक� उ�े� रहेको बताए । उनले
िकसानको िव�ीय आव�कतालाई स�ोधन गन� �भु ब�कले स�ो सहयोग गन� िव�ास �� गरे ।

‘कृिष �े� िवकास काय��म कृिष िवकासका लािग अ�रा�ि�� य कोषको आिथ�क सहयोगमा नेपाल
सरकारको संघीय कृिष तथा पशुप�छी िवकास म�ालय�ारा स�ािलत काय��म हो,’ उनले भने,
‘कणा�ली �देशका पहाडी तथा उ� पहाडी �े�मा बसोवास गरेका नाग�रकको ग�रवी तथा पोषण
असुर�ा �ूिनकरण गरी िदगो िवकास ल� अनु�प ग�रवी िवहीन र शू� भोकमरी �ा��मा
योगदान पु¥याउनु हो ।’

उनले िव�ा�रत, िविविधकृत, समावेशी र िदगो कृिष मू� �ृखलालाई ि�याशील बजारमुखी
साव�जिनक तथा सामुदाियक पूवा�धारमा एएसडीपी काय��मले जोड िदईरहेको जानकारी िदए ।
उनका अनुसार मू� �ृखला िवकासका लािग सु�ढ �ामीण िव�ीय सेवासँगै िवकास निवनताको
लािग िदगो कृिष सेवामा सहयोग पु¥याउनु एएसडीपी काय��मको उ�े� रहेको छ ।

कृिष तथा पशुप�छी िवकास म�ालयका सिचव डा�र गोिव��साद शमा�को अ��तामा भएको
स�झौता प� ह�ा�र काय��ममा �भु ब�क िलिमटेडका �मुख काय�कारी अिधकृत अशोक शेरचन,
कृिष िवकास म�ालयका सह–सिचव एवं �व�ा �काशकुमार स�ेल, कृिष �े� िवकास



काय��मका संयोजक िवनोदकुमार भ�राईलगायत कृिष तथा पशुप�छी िवकास म�ालय, कृिष �े�
िवकास काय��म एवं �भु ब�क िलिमटेडका कम�चारीह�को सहभािगता रहेको िथयो ।


