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अनगुमन/ॅमण ूितवेदन 
अनगुमनकतार्:  रिबन्िकाजी थापा¸ विर  वागवानी िवकास अिधकृत 
अनगुमन अविध: २०७३/०३/९ देिख २०७३/०३/१२ सम्म 
अनगुमन गिरएको आयोजनाह : Promotion  of  water  harvesting  technology  for  dry  season  irrigation  in  peri‐urban  area 

(Lapsiphedi and Naglebhare VDCs) of Kathmandu. (1137) 
Promotion of Kiwifruit Cultivation  for  Income  and Employment  to  the Rural  Youth of  Sindhupalchok District. 

(1217) 

आयोजना संचालन गन संःथा: Group  of  Environmental  Research  and  Preservation  Nepal,  (GREP‐Nepal),  Samakhusi, 

Kathmandu 
अनगुमन गिरएको ःथान: नाङलेभारे, काठमाण्ड  र भोटेचौर, िसन्धपुाल्चोक 
अनगुमनमा सहभागी संःथाका व्यिक्तह :  Ishwarman Shrestha (Project Coordinator of PN. 1137 and board member of GREP‐

Nepal) and Nagendra Bastakoti (Member of GREP‐Nepal) 

अनगुमनका बममा भए गरेका िबयाकलापह : 
आयोजना नं.: ११३७ 

 आयोजनाको सहयोगमा िनिमर्त पानी संकलन प्लाि क पोखरीह को अवलोकन गरेको । 
 आयोजनाबाट ूत्यक्ष लाभािन्वत कृषकह सँग अन्तरिबया गरेको । 
 आयोजनाको सहयोगमा िनमार्णािधन प्लाि क पोखरीको लािग प्लाि क हःतान्तरण कायर्बममा सहभािग भएको । 

आयोजना नं.: १२१७ 
 आयोजनाको पिरचयात्मक गोि मा सहभागी भई भोटेचौरको अ पूणर् कृषक समूह,  िसन्धकुोटको सेतीदेवी कृषक समूह तथा 

हैबङुको िहमालय कृषक समूहका कृषकह सँग अन्तरिबया गरेको । 
 भोटेचौर गा.िव.स. अविःथत ौी िसन्ध ु कृिष सधुार बहु ेँ यीय सहकारी संःथा अन्तरगत गिठत अ पूणर् कृषक समूहको 

व्यवःथापनमा लगाईएको िकवी बगचा तथा िकवी नसर्री अवलोकन गिर ूािविधक सर-सल्लाह िदएको । 
 आयोजनासगँ सोझै सम्बिन्धत नभएतापिन ौी िसन्ध ु कृिष सधुार बहु ेँयीय सहकारी संःथाले ःथापना गरेको अलची नसर्री, 

ॄोईलर कुखरुापालन र गाई पालन समेत अवलोकन गरेको । 
आयोजनाको उपलब्धी एवं तत्कािलन ूभावह  

आयोजना नं.: ११३७ 
 आयोजनाबाट केही प्लाि क पोखरी िनमार्ण भईसकेको र केही िनमार्णािधन अवःथामा रहेकोमा िनमार्ण भईसकेको पोखरीबाट 

कृषकह  लाभािन्वत भईरहेको पाईयो । कृषकह ले आयोजना संचालन हनु ुपूवर् घरायसी ूयोजनको लािग माऽ तरकारी खेती 
गिररहेको तथा पानीको अभावमा कोदो मकै जःता आय आजर्न कम हनुे बाली लगाईरहेकोमा हाल व्यवसाियक तिरकाले 
तरकारी खेती गिर थप आय आजर्न गिररहेको देिखयो (ःथलगत अवलोकन तथा अन्तरिबयाको आधारमा) । आयोजनाको 
तफर् बाट कृषकह ले उ त तथा बणर्शंकर जातका तरकारी बीउह  पिन ूा  गरेका हुँदा थप लाभािन्वत भएका । 

 ूित कृषक कम्तीमा आधा रोपनी देिख २-३ रोपनी जग्गामा व्यवसाियक तरकारी खेती गिर आयआजर्न गिररहेको पाईयो । 
 अगवुा कृषक ौी सन्त आचायर्सँग अन्तरिबया गदार् उहाँले आयोजनाबाट िनिमर्त प्लाि क पोखरीबाट िसंिचत जग्गामा उत्पािदत 

तरकारी िबिब िवतरण गिर बकमा बचत गरेको ३५ हजार पैयाँ पिरवार िवमारी हुँदा खचर् गरेको र ऋण िलनबाट जोिगएको 
ममर्ःपशीर् ूरेक ूसंग सनुाउन ुभयो ।  
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 अगवुा कृषक ौी ूमे तामांगसँगको अन्तरिबया एवं िफल्ड ॅमणको बममा प्लाि क पोखिरबाट िसंचाई गिर व्यवसाियक ःकूस 
खेती गिररहेको  देिखयो ।साथै गत वषर् काउली बन्दाखेतीबाट यथे  मनुाफा भएकोमा यस वषर् काउली समूहको बालीमा क्लब 
ट रोगको समःयाले बाली न  भएको तथा लहरे तरकारी बाली अिसनाले क्षित भएको जानकारी ूा  भयो । 

आयोजना नं.: १२१७ 
 आयोजना भरखर शु वातको चरणमा रहेको हुँदा उपलब्धीह  ूा  हनु ेसमय भईनसकेको । य पी पिरचयात्मक गो ीमा 

उपिःथत कृषकह को अिभ ची एवं उत्सकुता ूशंसनीय देिखएको ।आयोजनाबाट हालैमा केही कृिष औजार सहयोग भएको तथा 
गत वषर् नै ःथापना भईसकेको िकवी बगचामा T‐bar िनमार्णको लािग सहयोग भईरहेको जानकारी ूा  भयो । 

अनगुमनको बममा देिखएका मखु्य कमजोरीह /समःयाह  

आयोजना नं.: ११३७ 
 आयोजनाको जानकारी िदन फ्लेक्स िून्ट होिडर्ङ बोडर् रािखएको हुँदा हाल अिधकाँस च्याितएर क्षत िवक्षत भएको पाईयो । 
 घर निजक िनमार्ण भएका प्लाि क पोखरीह मा घरको छानामा वषार्मा परेको पानी संकलन गरी जम्मा गन व्यवःथा गनुर् पनमा 

सो नगिरएको देिखयो । 
आयोजना नं.: १२१७ 

 भखर्रै आयोजना कायार्न्वयनको चरणमा रहेको हुँदा हाल कुनै समःया नरहेको । 
 कृषकह ले गत वषर् नै लगाएको िकवी बगचामा उिचत व्यवःथापन गरेको पाईएन । बोटको तािलमीकरण,  काँटछाँट, गोडमेल 

लगाएतको ःयाहार संभार कायर् िसफािरस गिरए अनसुार नभएको देिखयो । 
 ूािविधक दक्षताको अभावले िकवी नसर्री ( टःटक उत्पादन कायर्) असफल देिखएको । 

अनगुमनको बममा िदईएको सझुावह  

आयोजना नं.: ११३७ 
 िटनको होिडर्ङ बोडर् राख्न उपयकु्त हनु े। 
 घर निजकका प्लाि क पोखरीह मा घरको छतमा परेको पानी संकलन भई जम्मा हनु ेव्यवःथा गनुर् पन । 
 क्लब ट समःया देिखएको जग्गामा आगामी केही वषर् काउली वगर्को तरकारी खेती नगनर् सझुाव िदईएको । 

आयोजना नं.: १२१७ 
 Inception workshop को बममा आयोजनाको बारेमा ःथानीय लिक्षत समदुायलाई जानकारी िदईएको । 
 ःथानीय कृषकको मागलाई सम्बोधन गद लिक्षत समदुायको सिबय सहभािगता सिहत आयोजनालाई अगाडी बढाउन सझुाव 

िदईएको । 
 िकवी खेती सम्बन्धी सामान्य ूािविधक छलफल गिरएको । 
 बगचा व्यवःथापन तथा िकवी नसर्री ःथापना सम्बन्धी तािलम आवँयक देिखएको हुँदा िकवी िवशेष /ूािविधकबाट नै ःतरीय 

व्यवहािरक तािलम िदईन ुपन । 
िनंकसर् 
आयोजना नं.: ११३७ 

 आयोजना ःवीकृत पूणर् ूःताव अनसुार लिक्षत उपलब्धीह  हािसल गन तफर्  सन्तोषजनक पमा अगािड बिढरहेको देिखन्छ । 
आयोजना नं.: १२१७ 

 आयोजना संचालनको ूारिम्भक चरणमा नै रहेको तथा Inception  workshop मा देिखएको कृषकह को सिबय सहभािगता एवं 
उत्साहलाई मध्यनजर गदार् आयोजना लआय अनु प िनवार्ध पमा अगाडी बढ्न ेिव ाश िलन सिकन्छ । 

बोधाथर्: 
ौी िभंमकान्त िघिमरे, कृिष अिधकृत एवं डेःक अिफसर (आयोजना नं. ११३७ र १२१७), NARDF 
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