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अनगुमन/भ्रमण प्रतिवेदन 

अनगुमनकिता:  रतिन्द्रकतजी थतपत¸ वररष्ठ वतगवतनी ववकतस अतिकृि 

भीष्मकतन्द्ि घितमरे¸ कृवि अतिकृि 

अनगुमन अवति: २०७३/०२/१० देघि २०७३/०२/१६ सम्म 

आयोजनत नं.: १२१५ 

अनगुमन गररएको आयोजनतहरु: Improving the productivity of resource poor farmer's pig herds through promotion of 

probiotics in Kavre district. 
आयोजनत संचतलन गने संस्थत: Agriculture Research and Business Incubation Pvt. Ltd., Gairidhara, Kathmandu 
अनगुमन गररएको स्थतन: पताँचितल न.पत., कतभ्र े
अनगुमनमत सहभतगी संस्थतकत व्यघिहरु:  Dr. Ram Krishna Khatiwada (Project Coordinator) and Abinas Panta (Head of 

Lead Institution) 

अनगुमनकत क्रममत भए गरेकत वक्रयतकलतपहरु: 
 आयोजनत प्रतरम्भ अन्द्िरवक्रयत गोष्ठीमत सहभततग भई आयोजनतको सम्िन्द्िमत स्थतनीय कृिक समदुतयसाँग अन्द्िरवक्रयत गररयो 

। 

आयोजनतको उपलब्िी एवं ित्कततलन प्रभतवहरु 

 आयोजनत संचतलनको प्रतरघम्भक चरणमत रहेको हुाँदत उपलब्िीहरु प्रतप्त हनेु समय नभएको । 

 

अनगुमनको क्रममत देघिएकत मखु्य कमजोरीहरु/समस्यतहरु 

 भिारै आयोजनत स्वीकृि भई Inception workshop भईरहेको हुाँदत हतल कुन ैसमस्यत नरहेको । 

अनगुमनको क्रममत ददईएको सझुतवहरु 

 Inception workshop को क्रममत आयोजनतको ितरेमत स्थतनीय लघिि समदुतयलतई जतनकतरी ददईएको । 

 स्थतनीय कृिकको मतगलतई सम्िोिन गदै लघिि समदुतयको सवक्रय सहभततगित सवहि आयोजनतलतई अगतडी िढतउन सझुतव 
ददईएको । 

तनष्कसा 
 आयोजनत संचतलनको प्रतरघम्भक चरणमत नै रहेको िथत Inception workshop मत देघिएको कृिकहरुको सवक्रय 

सहभततगित एवं उत्सतहलतई मध्यनजर गदता आयोजनत लक्ष्य अनरुुप तनवताि रुपमत अगतडी िढ्ने ववश्वतश तलन सवकन्द्छ । 
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आयोजनत नं.: ११३५ 

अनगुमन गररएको आयोजनतहरु: Development of a Model hi-tech vegetable production system for creating economic 

opportunities to the unemployed youth of Kavre District. 

आयोजनत संचतलन गने संस्थत: Nepal Integrated Model Agro Farm Pvt. Ltd., Kavre 
अनगुमन गररएको स्थतन: उग्रचण्डी, कतभ्र े
अनगुमनमत सहभतगी संस्थतकत व्यघिहरु:  Bimal Prajapati (Project Coordinator) and Singha Bahadur Karmacharya (Head 

of Lead Institution) 

अनगुमनकत क्रममत भए गरेकत वक्रयतकलतपहरु: 
 संस्थतले नमूनत प्रदशानको लततग तनमताण गरेको १०० विट लम्ितई र २० विट चौडतईकत २ वटत hi-tech पोतलहतउसहरु 

अवलोकन गररयो । 

 एउटत पोतलहतउसतभत्र गमलतमत लगतईएको ईजरतएली कताँक्रो (जति थतहत नभएको) को उत्पतदन रतम्रो देघियो ।अको 
पोतलहतउस तभत्र शृ्रजनत जतिको गोलभेंडत लगतईएकोमत कीरतको प्रकोपले िोटको िवृि ववकतस सन्द्िोिजनक देघिएन । 
सतथै पोतलहतउसतभत्र थोपत तसंचतई प्रववति र ह्यतुमतडितएर पतन जडतन गररएको देघियो ।  

 प्लतविक मघचचङ गरेको र नगरेको गोलभेडतको िोटहरुको िवृि ववकतसमत देघिएको स्पि िरकितट कृिकहरु प्लतविक 
मघचचङको प्रयोगमत आकविाि हनु सक्ने देघियो । 

 आयोजनतसाँग सोझै सम्िन्द्ि नभएितपतन संस्थतितट भईरहेको प्रतंगतररक मल उत्पतदन िथत िंगरु पतलन सम्िन्द्िी 
गतिवविीहरुको ितरेमत जतनकतरी तलन ेिथत अवलोकन गने कतया समेि गररयो । 

आयोजनतको उपलब्िी एवं ित्कततलन प्रभतवहरु 

 आयोजनत संचतलनको १ विा मतत्र भएको हुाँदत उचलेिनीय उपलब्िीहरु हततसल भईनसकेको अवस्थत रहेको देघिन्द्छ 
।यद्यपी नमूनत हतईटेक पोतलहतउस उि िेत्रमत नै नयताँ प्रववति भएको हुाँदत पणूा व्यवसतवयक कृिकहरु सो प्रववति ििा  
आकविाि हनु सक्ने देघिन्द्छन ्भन े मध्यमस्िरकत कृिकहरु िताँसको कम लतगिितट िन्ने पोलीहतउस प्रति आकविाि हनु 
सक्नेछन ्। 

 

अनगुमनको क्रममत देघिएकत मखु्य कमजोरीहरु/समस्यतहरु 

 स्वीकृि आयोजनत पूणा प्रस्ितव अनसुतर आयोजनतको वववरण सवहिको Hoarding Board हतलसम्म पतन रतिेको पतईएन । 
(hoarding board को िमेट उपलब्ि हनु नसकेर नरतिेको अि ित्कतल रतघिने भन्ने जतनकतरी पतईयो) 

 कृिक समूहहरु गठन भएितपतन तमवटङहरुमत स्पि मतईनटु नलेघिएको । 

 गठन भएको कृिक समूहहरुको दीगोपनको लततग कृवि सेवत केन्द्रहरुसाँग link नगरतईएको । 

 मोडल पोतलहतउससाँग ैकृिकहरुको िेिितरीमत पतन स्थतनीय प्रववतिकत पोतलहतउसहरु तनमताण गना प्रति पोतलहतस १० हजतर 
सहयोग गररन ेव्यवस्थत स्वीकृि आयोजनत प्रस्ितवमत भएितपतन हतलसम्म सो कतया हनु नसकेको ।(आगतमी चौमततसकमत सो 
कतयाक्रम हनेु जतनकतरी प्रतप्त) 

अनगुमनको क्रममत ददईएको सझुतवहरु 

 Hoarding board ित्कतल रतख्न ुपने । 

 गठन भएकत कृिक समूहहरुलतई घजचलत कृवि ववकतस कतयतालयमत दिता गरर कृवि सेवत केन्द्र िनेपतसाँग Link गरतईन ुपने 
। 

 पोतलहतउसमत लगतईएको गोलभेंडतमत देघिएको कीरत तनयन्द्त्रणको लततग दैवहक कीटनतशक ववितदी प्रयोग गना सझुतव 
ददईएको । 
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तनष्कसा 
 आयोजनतको केही वक्रयतकलतपहरु लक्ष्यभन्द्दत केही वढलो भईरहेितपतन समग्रमत आयोजनतको गतिववति सन्द्िोिजनक एवं 

लघिि उपलघब्ि हततसल गने ििा  अग्रसर रहेको देघिन्द्छ । स्वीकृि पूणा आयोजनत प्रस्ितवमत केही वक्रयतकलतपहरुको 
सम्िन्द्िमत अस्पिित रहेको सन्द्दभामत सम्िन्द्िीि डेक्स अविसर, आयोजनत संयोजक र संस्थतको प्रतितनति िसी थप स्पि हुाँदत 
भववष्यमत आयोजनत कतयतान्द्वयनमत सहजित आउने देघिन्द्छ । 
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आयोजनत नं.: ११३८ 

अनगुमन गररएको आयोजनतहरु: Promotion of low cost fodder based milk production systems for the livelihood of the 

smallholder dairy farmers of Kavrepalanchok district 

आयोजनत संचतलन गने संस्थत: Community Health and Environment Development Center, Gongabu, Kathmandu 
अनगुमन गररएको स्थतन: िूलितरी, कतभ्र े
अनगुमनमत सहभतगी संस्थतकत व्यघिहरु:  Deepak Chaulagain (Contact person of Lead Institution) 

अनगुमनकत क्रममत भए गरेकत वक्रयतकलतपहरु: 
 आयोजनतितट प्रििान गररएको कञ्चन दगु्ि उत्पतदक कृिक समूहको अध्यिसाँग  आयोजनतको ितरेमत अन्द्िरवक्रयत गररयो 

। 

 संस्थतले स्थतपनत गरेको िताँस उत्पतदन प्रदशान ब्लकको अवलोकन तनरीिण गररयो । 

 आयोजनत िेत्रकत अन्द्य लतभतघन्द्वि कृिकहरुसाँग अन्द्िरवक्रयत गररयो । 

आयोजनतको उपलब्िी एवं ित्कततलन प्रभतवहरु 

 आयोजनत संचतलनको १ विा मतत्र भएको हुाँदत उचलेिनीय उपलब्िीहरु हततसल भईनसकेको अवस्थत रहेको देघिन्द्छ । 

 आयोजनतमतिा ि संचततलि िततलमले कृिकहरु िताँस िेिी प्रववतिििा  केही जतनकतर भएको देघियो ।  

अनगुमनको क्रममत देघिएकत मखु्य कमजोरीहरु/समस्यतहरु 

 आयोजनत संयोजक एवं संस्थतकत प्रतितनतिहरु तनयतमि रुपमत आयोजनत िेत्रमत जतने गरेको देघिएन । 

 आयोजनत मतिा ि वविरण गररएको िताँस कीट समय (लगतउने मौसम)मत कृिकहरुकोमत नपगेुको देघियो । 

 आयोजनतितट स्थतपनत गररएको िताँस प्रदशान ब्लक समेि उघचि व्यवस्थतपनको अभतवमत प्रदशान योग्य देघिएन । 

 गठन गररएको समूहलतई घजचलत पशसेुवत कतयतालय वत पशसेुवत केन्द्रसाँग  Link गररएको पतईएन । 

अनगुमनको क्रममत ददईएको सझुतवहरु 

 गठन भएकत कृिक समूहहरुलतई घजचलत पशसेुवत कतयतालय/पशसेुवत केन्द्रमत दिता गरर सम्िघन्द्िि सेवत केन्द्रसाँग Link 

गरतईन ुपने । 

 आयोजनतितट वविरण गररने सतमतग्रीहरु समयमत कृिककोमत पगु्न ु पने िथत सो कतयाको प्रभतवकतरीितको लततग स्थतनीय 
समतघजक पररचतलकलतई थप घजम्मेवतर िनतईन ुपने । 

 आयोजनत संयोजक एवं संस्थतकत प्रतितनतिहरु तनयतमि रुपमत समय समयमत आयोजनत स्थलमत पतुग आयोजनतको 
वक्रयतकलतपहरु प्रभतवकतरी रुपमत कतयतान्द्वयनको लततग लतग्न ुपने । 

तनष्कसा 
 समग्रमत आयोजनतकत केही वक्रयतकलतपहरु समयमत गणुस्िीय रुपमत भएको नदेघिएको हुाँदत आयोजनत कतयतान्द्वयन गने 

संस्थतले आफ्नो कतयाशैली थप सिुतर गरर अगतडी िढ्न ु पने देघिन्द्छ । सतथै उि आयोजनतको प्रभतवकतररितको लततग 
NARDF ितट समेि तनयतमि अनगुमनको आवश्यकित देघिन्द्छ । 
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आयोजना क्षेत्रमा आयोजना सम्बन्धि Hoarding Board 

 

 

आयोजनाबाट स्थापित घााँस उत्िादन प्रदर्शन ब्लक 

 

 

 

 


