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सुख�त। भेर�गंगा नगरपा�लकामा सामुदा�यक कृिष �सार सेवा के� �ापना तथा संचालन स��ी एक
�दने अ�भमुखीकरण काय��म स�� भएको छ। नेपाल सरकार कृिष तथा पशुप�� �वकास अ�ग�त
संचा�लत कृिष �े� �वकास काय��म (ASDP) को आयोजना तथा भेर�गंगा नगरपा�लकाको सम�यमा
उ� काय��म स�� ग�रएको हो ।

सं�वधानतः कृिष �सार काय��मको संचालन, �व�ापन र सोको �नयमन स��ी अ�धकार र
�ज�ेवार� �ानीय सरकारमा �नहीत रहेको भएता प�न आव�क जनश��को क�म, भौगो�लक अव�ा
र जनसं�ाको आकार तथा कृिष �सार सेवाको बढ्दो माग अनुसार �ानीय तह ए�ैले मा� कृिष
�सार सेवाको मागलाई स�ोधन गन� नस�े �व�मान अव�ामा �ानीय कृषक तथा सेवा
�दायकह�को अ�सरता, सहभा�गता र अपन�मा नै कृिष �सार सेवा �वाह संय�को �ापना गर�
कृषकह�लाई �ानीय �रमा नै सहज �पमा कृिष �सार स��ी सामुदा�यक र �ावसा�यक सेवा
�वाहको ला�ग आधार�शला तयार गन� उ�े�ले य�ा सामुदा�यक कृिष �सार सेवा के�ह� यस
काय��म र �ानीय तहह�को साझेदार�मा �ापना गन� ला�गएको कृिष �े� �वकास काय��मका
काय��म संयोजक भोजराज सापकोटाले बताए।

कृिष �े� �वकास काय��म र भेर�गंगा नगरपा�लकाको सह लगानीमा वडा नं ८ मैनतडा के� हुनेगर� र
वडा नं. ११ रामघाट के� हुने गर� २ वटा सामुदा�यक कृिष �सार सेवा के�ह� �ापना हुन लागेका
हुन। यी दईु वटा के�ह�बाट पा�लकाका अ� वडाह� वडा नं. ६, ७, ९, १२ र १३ का के�ह टोल तथा
ब�ीह�लाई समेत सेवा �वाह गन� सिकने छ । 
उ� अ�भमुखीकरण काय��म नगर �र�य कृिष �वकास स�म�तका संयोजक कण� बहादरु �मजारको
अ��ता र नगर�मुख भुपे� बहादरु च�को �मुख आ�त�तामा स�� भएको �थयो। काय��ममा
�ानीय जन��त�न�धह�, �ा�व�धक कम�चार�ह�, �ानीय सेवा �दायकह� र अगुवा कृषकह�को
सहभा�गता रहेको �थयो।
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तपाईंको �िति�या ले�नुहोस्।

कण�ली �देशका ८ �ज�ा (हु�ा र डो�ा बाहेक) का ४७ वटा पा�लका र कृिष �े� �वकास काय��म
बीच समझदार� भै काय��मले नाफामूलक कृिष मू� �ंखला बाली व�ुको प�हचान तथा छनोट,
बालीव�ुको मू� �ंखला �वकासको ला�ग सह लगानी, मु� �ंखलासंग ��� जोिडने सामुदा�यक
तथा साव�ज�नक पूव�धार �नम�णमा सहलगानी, �ा�मण �व�ीय सेवाको �वकास, कज� पहँुचमा
सहजीकरण एवं �ानीय तहमा सह�भतामुलक तथा बहुप�ीय कृिष �सार सेवाको सं�ागत �वकासमा
सहयोग आएको छ ।

काय��मको सहयोग तथा सहजीकरणमा हालस� सुख�तको लेकबेशी नगरपा�लकामा २, दैलेखको
भगवतीमाई गाउँपा�लकामा २, जाजरकोटको नलगाड नगरपा�लकामा १, �कुम प��मको मु�सकोट
नगरपा�लकामा १ र स�ानको �स�कुमाख गाउँपा�लकामा १ गर� ज�ा ७ वटा सामुदा�यक कृिष �सार
के�ह� �ापना ग�रएको छ भने आ.व. २०७८ र ०७९ मा �व�भ� पा�लकामा गर� थप ४३ के�ह�
�ापना गन� ल� �लइएको छ ।
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