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एएसिडिपले सुधार गद� कालीकोटका कृषकको �जवन
�पे� ऐडी

१८१ पटक

 ३ पौष

कालीकोट । ख�डाच� २,गैरागाउँमा रहेको गैरागाउँमा बेमौसमी तरकार� मु� �ृङखला �वकास
काय��मले साथ�कता पाएको छ। तरकार� उ�ादन कृषक समूह र कृिष �े� �वकास
काय��म(एएसिडिप) �वच साझेदार�मा   ५० ��तशत सह लगानीबाट स�ालन भएको काय��मले
कृषकह�मा उ�ाह आएको छ । 
कृिष �े� �वकास काय��म (एएसिडिप)को   ५० ��तशतले २९ जनामा ४० हजारका दरले हनु आउने
११ लाख ६० हजार  र समुहको ५०��तशतल ेहुन आउने ११ लाख ६०हजार गरेर २३ लाख २० हजारमा
कृिष खे�त शु� भएको  एएसिडिपका कृिष �ा�व�धक अ�नपाल ऐडीले बताए । उनका अनुसार  कृषक
�ँयमले ५०��तशत सह लगानी गरेकाले हाल कृषकह� तरकार� खे�त तफ�  आकिष�त भएका छन ।
गैरागाउँमा काय��म स�ालन भएको के�ह म�हनामै �सचाइ कुलो �नम�ण भएकाले कृषकह�को
खेतबार�मा �सचाइ सम�ा प�न टरेकोमा कृषकह� खु�श भएका छन ।
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कृिष
�े�
�वकास

काय��म अ�रगत गैरागाउँमा अ�रा �व�ले तरकार� खे�त गरेर आफुले �वगतको तुलनामा अ�हले
आ�ा�न �लन सफल भएको बताएक� छन । उनले आफुले उ�ादन गरेको तरकार� �ापार�ले
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बार�बाट उठाउन शु� गरेको बताइन ।

�सै गर� दाह�को नैनलदेव कृषक समुहका �भम काक�ले कृिष �े� �वकास काय��म अ�रगत कृिष
खे�त गनु�का साथै कृिष �वकास ब�क संग �वना�धतो ऋण �ाएर अटो संचालनमा �ाएका छन ।
उनले तरकार� बो�का लाग सहज भएको बताउदै गाउँको चका� ऋण �लनु भ�ा एएसिडिपले
सहकाय� गरेर कृिष �वकास ब�क माफ� त कज� पाएको बताए ।

हाल कृषक समूह र तरकार� �ब���वतरण गन� �ापार� �बच(�व टु �व �लकेंज)को दोहोरो स�झौता
गरेकाले हाल सो�ह अनुसार �ापार�ले भने बमो�जम कृषकले तरकार� खेती गन� र कृषकको बा�रमा
उ�ा�दत तरकार� �ापार� आफै घरखेत मै पुगेर ख�रद गरेर �लने गरेकाले   �ह�का िकसानह�
�ावसा�यक तरकार� खेती गन� �तर के��त भएका छन । 
कृिष �े� �वकास काय��म(एएसिडिप) सं�घय कृिष तथा पशुपं�छ �वकास म�ालय अ�ग�तको
(२०१९ दे�ख २०२५) स�को ६ वष� काय��म रहेकाले कृषकह�लाई तरकार� खे�तमा मा� नभई
एएसिडिपले पशुपालन कृषकह�लाई समेत सहयोग गद� आएको छ । अ�हले कृिष �े� �वकास
काय��मले कण�ली �देशका १० वटै �ज�ामा स�ा�लत रहेको छ ।

यस काय��मले ज�ा १३ वटा मु� �ृङखलामा काम गद� आएको बताइएको छ । हाल का�लकोट
�ज�ामा ख�डाच�,रा�ोट र �तलागुफा नगरपा�लकामा काय��म संचा�लत रहेको छ । �ज�ाको
ख�डाच� नगरपा�लकामा आ.व. २०७७—०७८ मा मा� बेमौसमी तरकार� मु� �ृङखला अ�ग�त
११ वटा कृषक समुहका ३सय३ घरधुर�ले थोपा �सचाइ स�हतको �ा��क टनेल , बीउ , जै�वक
�वषादीका साथै ��ेक समुहमा �सचाइ पोखर� समेत पाएका छन भने द�ु मु� �ृङखला �वकास
काय��म अ�ग�त ४ वटा भै�सपान गन� कृषक समुहका ९६ कृषक सद�ले १ —१ रोप�न बराबर उ�त
जातको घ�स खे�त , घ�स काट्ने मे�शन र   भै�सको गोठ सुधार तथा ��ेक समुहमा १—१ वटा न�
सुधारका ला�ग उ�त जातको र�गो समेत �दइएको छ । एएसिडिपको द�ु मु� �ृङखला �वकास
काय��मले गद� �ज�ामा रहेको �हमचु�ल डेर� उधोगमा दधुको मा�ा बढेको बताइएको छ।
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यस काय��मले मु� �ृङखला �वकास काय��मका साथै ��ेक समुहको म�हलाको पोषण सुर�ाका
ला�ग पोषण बगैचा �नम�ण र कृिष �ावसाय गन� म�हलाको �मता �वकासका ला�ग ४० �दने �व�ीय
�श�ा तथा �ावसा�यक सा�रता क�ा समेत स�ालन गरेको कृिष �ा�व�धक ऐडीले बताएका छन  । 
कृिष �े� �वकास काय��मले मु� �ृङखला �वकास काय��मका साथै सामुदा�यक तथा साव�ज�नक
�पमा �योग हुने बाटो,पुल लगाएतका भौ�तक संरचनामा समेत �नम�ण  गद� आएको छ ।

��तकृया �दनुहोस्
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