
कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिएका कृषि उत्ादन 
सामाग्री अनुदान प्रभावकािरीता अध्ययन

कृषि तथा पशु षवकास महाशाखा, पोखिा महानगिपाषिका, कास्री

पषेश गिषेको

कृषि तथा पशु षिकास महाशाखा

पोखरा महानगरपाषिका, कास्की, गण्डककी

पषेश गनने 

अनमोि एग्कीटेक प्ा. षि.

भरतपुर ११, षितिन, बागमतकी



कृषि उत्ादन सामाग्री अनुदान प्रभावकािरीताs

दुई शब्द

कृषि के्त्रमा उत्ादनको िागत कम गन्न र प्षतस्पर्धी 
क्मताको बृद्की गन्न को साथै आरु्षनक प्षबषर् को प्योगमा 
जोड षदन कृिकहरुिाई षिषभन्न प्कारका अनुदानमुिक 
काय्नक्रम संिािन गररएका छन् | कृिकिाई षदएको 
अनुदान सषह ठाउमा नगएको, षकसानको पषहिान 
नभएको, साना षकसानको पहुि नभएको, हुने र 
सके् िे मात्र पाएको, षिषभन्न षनकायबाट षिने गरेको, 
अनुदानमुिक काय्नक्रमको दुरुपयोग भएको िा पूर्न 
प्योग नभएको जस्ा षबियहरु उठेका छन् जसिे गदा्न 
कृषिमा अनुदानमुिक  काय्नक्रमको प्भािकाररता तथा 
आगामकी षदनमा कस्ा काय्नक्रममा अनुदान सहयोग 
उपिब्ध गराउने र सो को मोडाषिटकी के हुनुपनने 
जस्ा षबियमा तेस्ो पक्बाट अध्ययन गन्न आिश्यक 
देखखएकोिे यस पाषिकामा षिषभन्न षनकायिे षबगत 

बि्नहरुमा संिािंन गरेका अनुदान मुिक काय्नक्रमहरुको 
षििरर एककीकृत गरर षिल्ड षनरकीक्र, स्ाम्पि सभने, 
संघ संसथा तथा जनप्षतषनषर् समेतको छिििको 
आर्ारमा प्षतबेदन तयार गनने गरर यो अध्ययन गररएको 
हो | यस प्कारको अध्ययन िे षबगत िि्नमा संिाषित 
अनुदानमुिक काय्नक्रम षनरन्तरता षदने िा नषदने तथा 
कुन प्कारिे षकसानको माग सम्ोर्न गन्न सषकनछ र 
रे्रै भन्ा रे्रै षकसान माझ पुग्न सषकनछ भने्न सोि को 
िाषग पषन यो अध्ययनको नषतजा उपयोगकी हुनेछ | पोखरा 
महानगरपाषिकाको स्कीकृत काय्नक्रम अनुसारको यो 
अध्ययन काय्नक्रमा सहयोग गनु्नहुने अनमोि एग्कीटेक 
प्ाषि, कृषि तथा पशु षबकास महाशाखाका प्ाषिषर्क, 
षकसान तथा सरोकारिािा षनकायिाई रे्रै रे्रै र्न्यिाद 
षदन िाहानछु ।

र्न्यिाद ।

मनहर कडरकीया 
महाशाखा प्मुख 

कृषि तथा पशु षिकास महाशाखा,  
पोखरा महानगरपाषिका, कास्की, गण्डककी प्देश । 

अाभाि ब्यक्त

कृषि तथा पशु षिकास महाशाखा, पोखरा 
महानगरपाषिकाबाट कृषि के्त्रमा प्दान गररएका कृषि 
उत्ादन सामाग्की अनुदानको प्भािकारकीता अध्ययनका 
िाषग परामश्नदाता आव्ान भएको र सो आव्ानमा हाम्ो 
संसथा अनमोि एग्कीटेक प्ा.षि. छनौट भएको षथयो । 
हाम्ो सँसथािाइ छनौट गरर कृषि के्त्रमा प्दान गररएका 
कृषि उत्ादन सामाग्की अनुदानको प्भािकारकीता अध्ययन 
गनने मौका प्दान गररषदनु हुने तथा अध्यनका िाषग 
आिश्यक पनने सुझाि तथा सूिना प्दान गनु्न हुने कृषि 
तथा पशु षिकास महाशाखा, पोखरा महानगरपाषिकाका 
महाशाखा प्मुख श्की मनहर कडरकीया  जु्िाइ षबशेि 
र्न्यिाद षदन िाहनछौ । 

अध्ययनको क्रममा महत्वपूर्न सूिना र समय षदनु हुने 
कृिकहरु प्षत षिशेि आभार व्यक्त गन्न िाहानछौ। 
कृषिसँग सरोकार राखे् प्बुद्ध िग्न, कृषि बजार 
प्षतषनषर्, समूह, सहकारकी, कृषि षििय षिशेिज्ञ तथा 

सेिा प्दायकहरुबाट छिििमा सषक्रय सहभाषगता 
जनाई अध्ययनका िाषग महत्वपूर्न सुझाि तथा सूिना 
उपिब्ध गराई षदनु भएकोमा हामकी हाषद्नक आभार प्कट  
गद्नछौ । त्यसैगरकी अध्ययन प्षतिेदन यो रुपमा ल्ाउनका 
िाषग महत्वपूर्न सुझाि प्दान गनु्न हुने डा. राम बहादुर 
राना तथा षडजाइनर हेम जकी.सकी प्षत हाषद्नक आभार 
ब्यक्त गद्नछौ । अन्तमा, यो प्षतिेदन तयार गन्नका िाषग 
गठन गरकीएको षटमका षटम षिडर बेषन बहादुर बसे्त र 
सदस् परशुराम षिश्वकमा्निाई संसथाको ति्न बाट आभार 
प्कट गद्नछौ। साथै भषिष्यमा पषन हाम्ो संसथािाई यसै् 
माया र सहयोग प्दान गनु्न हुनेछ भने्न आशा षिएका छौ ।

र्न्यिाद ।

अध्यक् 
अनमोि एग्कीटेक प्ा.षि. भरतपुर, षितिन
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सािांस

कृषि तथा पशु षिकास महाशाखा, पोखरा 
महानगरपाषिकाबाट अनमोि एग्कीटेक प्ा.षि. िाई कृषि 
के्त्रमा प्दान गररएका कृषि उत्ादन सामाग्की अनुदान 
प्भािकारकीता अध्ययन गनने अिसर प्दान गरेको षथयो। 
यो अध्ययनिाइ सम्पन्न गन्न अनमोि एग्कीटेक प्ा.षि.िे दुइ 
सदस्कीय षिज्ञ षटम खटाएको षथयो।

यस अध्ययनको मुख्य उदे्श्य कृषि उत्ादन बृद्धकी गन्न 
र कृिकिाइ सहुषियत गन्न प्दान गररने कृषि तथा पशु 
अनुदानको प्भािकारकीता  षिशे्िर गनु्न रहेकोषथयो। 
यस अध्ययनको िाषग प्ाथषमक सूिना संकिन अन्तरगत 
ब्यखक्तगत अन्तरिाता्न (७३ जना), काया्नियमा दु्त 
सिनेक्र (६० जना), षिल्ड भ्रमर (१३ जना) र अन्तरषक्रया 
गरकी षििय षिशेिज्ञसँगको परामश्न र सरकारकी तथा 
षिषभन्न संघसँसथाबाट प्काषशत पुस्क/प्षतिेदन खद्धतकीय 
सूिनाको श्ोतहरुिाइ आर्ार मानकी षिशे्िर गररएको 
छ।

पोखरा महानगरपाषिकाको समू्पर्न के्त्रिाइ भू-बनोटको 
अर्ारमा शहरकी के्त्र (िडा नं. ५, १४, १६, १९, २५, २६, २९ 
र ३०) र ग्ामकीर के्त्र (िडा नं. ११, १३, १८, २०, २१, २२, २३, 
२४, २७, २८,३१, ३२ र ३३) मा षिभाजन गरकी षिशे्िर 
गररएकोछ। सेिाग्ाषहिे प्ाप्त गरेका षबषभन्न अनुदान के्त्र 
मधे्य गोठ सुर्ार, हाते ट्र याक्टर, प्ाषटिक घर, अषसना 
छेके् जािकी प्मुख छन् । 

करकीब ३३ प्षतसत उत्तरदातािे अािेदन पेश गनने सूिना 
समयमा नपाएको बताएका छन् भने, २० प्षतसतिे आफनो 
आिश्यकता अनुसारको नभएको बताएका छन्। हाते 
ट्र याक्टर प्योगकता्न मधे्य ८५ प्षतसतिे ट्र याक्टर ििाउने 
ताषिम नषिएको पाइएकोछ। अनुदानमा प्दान गररएका 
यस्ा  उन्नत प्षिषर् तथा उत्ादन सामाग्कीका प्योगिे 
उत्ादनमा बृखद्ध भएको भने्न ४९ प्षतसत छन्। अनुदान 
प्ाप्त गनने षकसानिे सहकी सदुपयोग गरेको छ ककी छैन 
भनेर बेिा बेिामा अनुगमन र मुल्ांकन गनु्न पछ्न  भनेर ५३ 
प्षतसत उत्तरदातािे सुझाएकाछन्। त्यसै्  ९४ प्षतसतिे 
कृषिमा षदने अनुदानिे िागत खि्नमा सहुषियत षमिेको 
हुनािे भषिष्यमा यसिाइ षनरन्तरता षदनुपछ्न  भनेकाछन्। 
करकीि ४१ प्षतसत उत्तरदातािे अषहिेको अनुदान षिने 
प्कृया झनझषटिो भएको बताएकाछन्। हाि महाशाखािे 
ल्ाएको अनिाइन प्रािकी षनरक्रताको काररिे गाह्ो 
भयो भने्न २२ प्षतसत मात्र छन्। ३७ प्षतसत षकसानिे 
सामाषजक सञ्ािबाट कृषि सम्खधि सूिना प्ाप्त गछ्न न्। 
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१. परिचय
१.१ अनुदान

सरकारबाट जनता िा व्यिसाय संिािकिाइ नगद िा 
षजन्की सहयोग माि्न त उसको आम्ानकी बृखद्धमा मद्त 
पु¥याउने काय्निाइ अनुदान भषननछ। यसबाट िसु् 
व्यिसथापन, िसु्को मुल् र आपूषत्नमा सहजता प्दान 
गद्नछ।

१.२ कृषि क्षेत्रमा अनुदान

मानि षजिनको आर्ारभूत आिश्यकता मधे्य खाद्ान्न 
प्मुख हो। खाद्ान्नको आपुषत्न कृषि उत्ादनिाट मात्र 
संभि छ। खाद् अषर्कार मानि अषर्कार षभत्र पनने हँुदा 
यसको सुषनखसित गनु्न राटि्र को पषहिो दाषयत्व हो। कृषि 
उत्ादन तथा उत्ादकत्व बृषद्, यसको सहज आपुषत्न 
र पहँुिबाट मात्र खाद् अषर्कार सुषनषचित हुने भएकोिे 
कृषि पेशा िा व्यिसायमा संिग्न ब्यखक्त, समूह, सहकारकी 
िा षनजकी के्त्रिाइ सहयोग पु¥याउनु सरकारको कत्नव्य 
हो। षिश्वका प्ाय सिै देशहरुिे नगद िा षजन्की अनुदान 
माि्न त कृिक, कृिक समूह, सहकारकी तथा षनजकी के्त्रिाइ 
सहयोग प्दान गद्नछन्।

कषतपय राटि्र को आम्ानकीको मुख्य श्ोत नै कृषि के्त्र 
हुने हँुदा यस पेशामा संिग्न व्यिसायकी, उद्मकी, श्षमक 
र अन्य सरोकारिािाहरुको षहत तथा संरक्रका िाषग 
पषन अनुदान षदने गरेको पाइनछ। समग्मा अनुदानबाट 
कृषि पेशामा आकि्नर, उत्ादनमा बृषद्, रोजगारकीमा बृषद्, 
आम्ानकीमा बृषद्, आयात प्षतसथापन तथा षनया्नत प्िर््नन 
माि्न त राटि्र  षिकासमा मद्त पुगे्न षिश्वास गररनछ। नेपािमा 
पषन कृषि के्त्रको षिकासका िाषग प्शस् अनुदानको 
व्यिसथा गरेको पाइनछ।

नेपाि कृषि प्र्ान देश, करकीब ६०.४ प्षतशत जनसंख्या 
(NPC, 2020) यस पेशामा आिद्, देशको कुि ग्ाहसथ 
उत्ादनमा कररब २७ प्षतशत योगदान पुया्नउने यो 
के्त्रको षिकास षबना समग् देशको षिकास सम्भि छैन 
। कृषि उत्ादन बढाउन मि, बकीउ र षसंिाइमा ब्यापक 
िगानकी सषहत २० बिने कृषि ररनैषतक योजना (Agri-
culture Perspective Plan 1995) ल्ाइयो। नेपािको 
योजनाबद् षिकास षब. सं. २०१३ बाट थािनकी भएसंगै कृषि 
षिकासिाइ पषन प्ाथषमकता राखेको पाइनछ। षनिा्नहमुखकी 
कृषि प्रािकीिाई व्यिसाषयक र प्षतस्पर्ा्नत्मक प्रािकीमा 
परररत गरकी षदगो कृषि षिकास माि्न त जकीिनस्र 
उकास् राषटि्र य कृषि नकीषत २०६१ िागू गररएको षथयो। 

राषटि्र य कृषि षिकास ररनकीषत (२०१५ देखख २०३५) िे 
षनषद्नटि गरे बमोषजमका िक्ष्यहरू प्ाप्तकीका िाषग पोखरा 
महानगरपाषिकािे कृषि नकीषत २०७५ र कृषि ऐन २०७७ 
पाररत गरकी काया्नन्वयनमा ल्ाइसकेकोछ।

कृषिको प्ाथषमकता संगसगै यस के्त्रको षिकासका िाषग 
अनुदानको व्यिसथा गरेको देखखनछ। देशको आषथ्नक 
क्मता अनुरुप अनुदानको दायरा तथा पररमारमा पषन 
बृषद् भएकै देखखनछ। षिषभन्न आयोजना, पररयोजना माि्न त 
अनुदानको आकार र के्त्रमा उले्खनकीय बृषद् भएको छ। 
यस्ा अनुदान सरकारकी तथा गैहृ सरकारकी के्त्रबाट पषन 
प्दान गररनछ।

 १.३ अनुदानको औषचत्य

षिश्वका प्ाय सबै मुिुकहरुिे कृषि के्त्र र उत्ादक 
कृिकहरुको षहत तथा संरक्रका िाषग पररखसथषत 
अनुरुप अनुदानको व्यिसथा गरेको पाइनछ। मुख्यतः  षनम्न 
उले्खखत अिसथाहरु सबै  िा केषह भएपषन समार्ान गन्न 
अनुदानका प्ािर्ानहरु राखखएको पाइनछ।

 » कृषि के्त्रको उत्ादन तथा उत्ादकत्व बढाउन
 » गुरस्रकीय कृषि उत्ादन बढाउन 
 » उन्नत तथा आरु्षनक प्षिषर्हरुको प्योग बढाउन
 » कृषिमा आरु्षनककीकरर तथा व्यिसाषयकतामा बृषद् 

गराउन
 » कृिक तथा व्यिसायकीहरुको प्षतष्पर्धी क्मतामा बृषद् 

गराउन
 » उपिवर् अिसरहरुका भरपुर उपयोग गन्न
 » जोखकीम नू्यषनकरर गन्न
 » आफना कृिक तथा कृषि व्यिसायकीहरुको संरक्र 

गन्न
 » खाद्सुरक्ा सुषनचिकीत गराउन
 » आयात प्षतसथापन तथा षनया्नत प्िर््नन गन्न
 » सनु्तषित षिकास गन्न

१.४ अनुदानका क्षेत्रहरु

नेपािमा षबद्धमान तकीनै तहका सरकारबाट कृषि के्त्रको 
समखटिगत षिकासका िाषग अनुदानको व्यिसथा गरेको 
देखखनछ। भिै आसाषतत उपिखब्धहरु हाषसि नभएका, 
यथेटि मात्रामा नपुगेको तथा झनझषटिो षबषर् होिा तर 
पषन अनुदान कृषिका हरेक के्त्रमा प्दान गरेको पाइनछ। 
हाि उपिब्ध गराइएका अनुदानका के्त्रहरु षनम्न अनुसार 
पाइनछ।

 » बकीउ, बेना्नउत्ादन तथा षितरर काय्नक्रम
 » रासायाषनक/प्ाङ्ारकीक मि खररद तथा षितरर
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 » कृषि याखन्तकरर सहयोग काय्नक्रम
 » प्ाखटिक, मख्िंग, से्पयर जस्ा उत्ादन सामाग्की 
 » औजार/उपकरर सहयोग काय्नक्रम
 » अत्यारु्षनक प्षिषर् प्योग
 » उत्ादन सामाग्की ढुिानकी
 » उत्ादनोपरान्तका कृयाकिाप
 » भण्डारर व्यिसथा तथा यसका कृयाकिापमा 

अनुदान
 » उद्ोग सथापना तथा और्ोषगककीकरर सहयोग
 » बजार व्यिसथापन सहयोग काय्नक्रम
 » मुल् अषभबृषद्का कृयाकिाप
 » साना षसिाई 
 » पुिा्नर्ार सथापना तथा षनमा्नर
 » व्यापार प्िर््नन (राषटि्र य तथा अन्तराषटि्र य) सहयोग 

काय्नक्रम
 » कृषि सूिना तथा प्षिषर् षिस्ार
 » बािकी िकीमा सहयोग 
 » कृषि ऋर व्याजदरमा सहयोग 
 » नु्यनतम समथ्नन मूल्आषद।

पोखरा महानगरपाषिका जनसंख्याको षहसाबिे देशकै 
दोश्ो ठूिो नगरपाषिका हो (CBS, 2074)। यसको जम्ा 
के्त्रिि ४६४.२४ िग्न षक.मकी. मधे्य करकीब ४१ प्षतसत भू-
भाग कृषियोग्य छ भने, ४२ प्षतसत िन के्त्रिे ढाकेको 
छ (Manahar, 2079)। भूउपयोगको षहसाबिे कृषिको 
प्िुर संभािना भएर पषन यहाँको र्ान उत्ादनिे 
करकीब २५ प्षतसत मागिाइ पूषत्न गरकीराखेकोछ भने, 
तरकारकी उत्ादनिे ४७ प्षतसत माग र्ानेकोछ। बढ्दो 
जनसंख्यािाइ षसषमत जग्ा जषमनको उत्ादनिे 
खाद् माग पररपूषत्न गन्न सके् देखखदैन भने यहाँका 
मानि संशार्न बैदेषसक रोजगारकीमा पिायन हुनािे 
कृषि श्षमकको अभाि टड्कारोछ। यहकी अिसथािाइ 
मध्यनजर गरकी कृषि उत्ादन बढाउन उन्नत बकीउ, उच्च 

प्षिषर् तथा याखन्तकरर गनु्नको षिकल्प छैन। उत्ादन 
खि्न रे्रै िागे्न, यातायात तथा बजारकीकररको समस्ा 
आषदिे गदा्न षकसानहरू उत्ाहका साथ कृषि पेशा 
अँगािेको देखखदैन। यसै कारर िागत खि्न घटाउन तथा 
कृिकहरूिाइ षबषभन्न प्कारका सहुषियत प्दान गरकी 
कृषि के्त्रमा आकि्नर बढाउन पोखरा महानगरपाषिकािे 
पषन राषटि्र य कृषि नकीषत र कृषि षिकास ररनकीषत अनुरूप 
कृषिका षबषभन्न के्त्रमा अनुदान षदइने ब्यिसथा गरेकोछ।

२. अध्ययनका उद्षेश्य

कृषि तथा पशुपािन के्त्रमा प्दान गररएको अनुदानको 
प्भाि कस्ो छ भनकी कृिकबाट यसको प्षतषक्रया षिनु 
यस अध्ययनको मुख्य रहेको षथयो तथापकी यसका षिषशटि 
उदे्श्यहरू षनम्न रहेकाछन्।

१. पोखरा महानगरपाषिकाको भौगोषिक के्त्रषभत्र 
महानगरपाषिका तथा अन्य षनकायहरुबाट प्दान 
गररएका अनुदानहरुको षकषसम तथा स्रूप 
पषहिान गनने 

२. अनुदानहरुको बत्नमान खसथषत षिशे्िर तथा 
पषहिान गनने 

३. भषिष्यमा अनुदान काय्नक्रम कसरकी प्भािकारकी 
बनाउन सषकनछ षसिाररस गनने 

४. अध्ययन प्षतिेदन तयार पारकी पो.म.न.पा मा पेस गनने 

३. अध्ययनका षसमाहरु

नेपाि सरकारिे कृषि के्त्रमा षिषभन्न प्कारका अनुदान 
जसै्ः  ट्र याक्टर, षटिर, सकीड षड्र ि, थे्षसङ, से्पयर, 
प्ाषटिक घर, साना षसंिाइ, नहर मम्नत, पम्पसेट, षसिाइ 
पाइप, संकिन केन्द्र, षकसान बजार, होिसेि बजार, 
नस्नरकी व्यिसथापन, िििूि बगैिा व्यिसथापन, माछा 
पोखरकी, माछाका भुरा, महाजाि, पशुपािन तथा गोठ 
सुर्ार, मौरकी पािन, बकीउ तथा प्ाकेजकीङ आषद मा 
प्दान गददै  आएकोछ। समय सकीमा र आषथ्नक सकीमाको 
कारर यकी सबै िसु् तथा सेिाको प्भािकारकीता अध्ययन 
गन्न संभि नभएकोिे अषहिे गोठ सुर्ार, अषसना छेके् 
जािकी, प्ाषटिक घर, सथाइ संरिना र हाते ट्र याक्टरको 
मात्र यस अध्ययनिे समेटेकोछ। अध्ययन के्त्रका कृषि 
अभ्ास, िागत िसु्को उपिब्धता, ढुिानकी सेिा तथा अन्य 
जोखखमका अियिहरु अरू ठाउँका अध्ययनसँग तुिना 
गन्न नषम्ने भएकािे यहाँ उले्खखत कुराहरू सबै ठाउँमा 
एकैनासिे िागू नहुन सकछ। षित्र १: पोखरा महानगरपाषिकाको भू-उपयोग
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४. अध्ययन पद्तरी

यो अध्ययन प्षतिेदन प्ाथषमक सूिना संकिन र षदतकीय 
सूिनाहरु (पूि्न प्काषसत पुस्क तथा प्षतिेदन) को 
आर्ारमा षमषश्त प्कृयाबाट तयार गररएको छ । पोखरा 
महानगरपाषिकाको ३३ िडाहरू मधे्य (१,२,३,४,६,८,९,१० 
बाहेक) रे्रै थोरै सबै िाड्नमा कृषि के्त्रमा अनुदान षिएका 
कृिकहरूिाइ समेटेर यो अध्ययन गररएको छ। गत 
िार बि्न देखख यता षमनकी षट्र िर, प्ाषटिक घर षनमा्नर, 
अषसना छेके् जािकी, गोठ सुर्ार, मोडि िाम्न तथा 
उन्नत बकीउषबजनमा अनुदान प्ाप्त गरेकार अनुदान प्ाप्त 
नगरेका कृिकहरूबाट गोिा प्थाद्ारा ६३ जनाकृिक 
छनौटगरकी ब्यखक्तगत अन्तरिाता्न षिइएको षथयो। दुइ 
िररमा गोष्कीको आयोजना गरकी प्श्ाििकीको माध्यमबाट 
सूिना संकिन गरकीएको षथयो। त्यसैगरकी, कृषि तथा पशु 
षिकास महाशाखामा आएका षकसानहरूसँग यान्तकीकरर 
संबखधि ३४ जना र महाशाखाको सेिा प्िाह संबखधि 
२६ जनासँग KOBO Toolbox द्ारा दु्त सिनेक्र पषन 
गरकीएको षथयो। कृिक अन्तरिाता्नका साथसाथै बैर्ताको 
िाषग १३ जना सेिाग्ाहकीको षिल्ड अनुगमन पषन गररएको 
षथयो। षदतकीय श्ोत अन्तग्नत पूि्न प्काषसत पुस्क, नेपाि 
सरकारको ऐन तथा नकीषत/षनयम, िेिसाइट, सभा तथा 
गोष्कीका प्सु्तकीकरर र अनुसधिान प्षतिेदनिाइ सन्भ्न 
सामाग्कीको रूपमा अििम्वन गरकी यो प्षतिेदन बढकी 
प्भािकारकी बनाउने प्यास गरकीएको छ।

अनुसधिानकता्नको सथिगत भ्रमर तथा कृिकहरु, 
कृषि प्ाषिषर्कहरु र षबिय षिशेिज्ञहरुसँगको 
छिििद्ारा संकषित सूिनाहरुिाइ बैर्ता पररक्र 
गरकी प्सु्त गररएकोछ । अझै पषन हाम्ा कृिकहरुिे 
उषित व्यिसाषयक योजना नबनाइकन परम्परागत 
षिषर्द्ारा कृषि व्यिसाय सञ्ािन गदा्न आशाषतत 
िाइदा षिन नसषकरहेको अिसथामा कसरकी यसिाइ 
अषर्कतम िाइदा षिन सषकनछ भनकी कृिक स्यं र अन्य 
सरोकारिािाहरुसँग पुनः  छििि गररएको षथयो।  

५. सूचना संकिन ि षवश्षेिण

यो अध्ययनिाइ प्भािकारकी बनाउन षनम्न षिषर् द्ारा 
सूिना संकिन र षिशे्िर गररएको षथयो।

५.१ सवनेक्ण

कृषि अनुदान प्भािकारकीता अध्ययनको उदे्श्य अनुरूप 
कृिक अन्तरिाता्नको िाषग प्श्ाििकी तयार गररएको 
षथयो। षििय षिशेिज्ञको राय सुझाि अनुसार यो प्श्ाििकी 
पररसृ्त गरकीएको षथयो। दुइिटा गोष्की आयोजना गरकी 
ब्यखक्तगत रूपमा यो प्श्ाििकी भन्न अनुरोर् गररएको षथयो 
जसमा अध्ययनषिज्ञहरुिे सहजकीकरर गनु्नभएको षथयो। 
यस प्कृयामा जम्ा ६३ जना कृिक सहभागकी भएका 
षथए। यसको अििा कृषि तथा पशु षिकास महाशाखामा 
आएका कृिकहरूसँग यान्तकीकरर संबखधि ३४ जना र 
महाशाखाको सेिा प्िाह संबखधि २६ जना सँग दु्त सिनेक्र 
पषन गरकीएको षथयो। संकषित आँकडाहरूिाइ कम्पु्टर 
एखप्केसन एके्िमा इन््र कीगरकी SPSS मा षिशे्िर 
गररएको षथयो जसिाइ आिृषतमा, प्षतसतर िरा्ननात्मक 
प्सु्त गररएकोछ।

५.२ षफल्ड भ्रमण तथा प्रत्यक् अविोकन

अनुदानमा षितरर गररएका कृषि सामाग्कीहरूको 
अिशथा, यसको उपयोषगता र समस्ा बारे बुझ्न अध्ययन 
टोिकी षकसानहरूकै घर खेतमा गइ कृिकसँग प्त्यक् 
अन्तरषक्रया गरकी कृषि सामाग्कीहरूको प्भािकारकीता 
र उहाँहरूको अनुभि तथा सल्ाह/सुझाि संकिन 
गररएको षथयो।

६. षवश्षेिण तथा छिफि
६.१ प्रदान गरिएका अनुदानहरुको षकषसम 
तथा स्वरूप पषहचान

पोखरा महानगरपाषिकाको भौगोषिक के्त्र षभत्र कृषि 
षिकास षनदनेशनािय, कृषि ज्ञान केन्द्र, प्र्ानमन्तकी कृषि 
आरु्नकीकरर पररयोजना तथा महानगरपाषिकाबाट 
षबषभन्न काय्नक्रमहरूमा प्दान गररने अनुदान प्षतसत 
षनम्न ताषिका १ मा प्सु्त गररएकोछ।
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ताषिका १: पाषिका के्त्रषभत्र प्दान गररने अनुदानका षकषसम

सेिा प्दायकको नाम सेिाको षबिरर अनुदान %

१. कृषि ज्ञान केन्द्र, 

कास्की

१.१ साना षसंिाई सहयोग ९०%
१.२ ग्ाषमर पोिर सुरक्र काय्नक्रम ९०%
१.३ आिु खेषत प्बर््नन षबशेि काय्नक्रम ९०%
१.४ व्यिसाषयक िििूि खेषत प्बर््नन ७५%
१.५ श्ोत केन्द्र सथापना तथा सुषद्षढकरर  ७५%
१.६ षजल्ास्र बकीउ षबजन आत्माषनभ्नर काय्नक्रम ७५%
१.७ िििूि बगैिा सुषद्षढकरर तथा के्त्र षबस्ार ७५%
१.८ र्ानको मुि बकीउ उत्ादन सहयोग ७५%
१.९  र्ानको उन्नत  बकीउ उत्ादन सहयोग ७५%
१.१० के्त्रििको आर्ारमा तरकारकी उत्ादन प्ोत्ाहन सहयोग रु ३००० प्षत रोपनकी
१.११ बाझो जषमनमा व्यिसाषयक खेतकी प्ोत्ाहन रु ५००० प्षत रोपनकी
१.१२ क्लटिरमा रैथाने बािकी संरक्र संरक्र ९०%
१.१३ कृषि याखन्तककीकरर सहयोग ८५%
१.१४ षबशेि बािकी प्बर््नन काय्नक्रम ९०%

२. प्.कृ.अ.प. २.१ कटिम हायररंग सेन्र ५०%
२.२ सेमकी हाइटेक प्ाखटिक घर ८५%
२.३ साना षसंिाई षनमा्नर तथामम्नत ८५%,५०%
२.४ प्ांगाररक मि कारखाना सथापना ८५%
२.५ पोटि हाभनेटि सेन्र सथापना ८५%
२.६ आरु्षनक नस्नरकी षनमा्नर ८५%
२.७ संरिना सषहतको हे्नेट १००%
२.८ सेमकी हाइटेक ग्कीन हाउस ८५%
२.९ सथाई प्ाखटिक घर षनमा्नर सहयोग ८५%, ५०%
२.१० साना मेषसनरकी औजार सहयोग ५०%
२.११ भकारो सुर्ार ५०%
२.१२ असथाई प्ाखटिक घर षनमा्नर ५०%
२.१३ नस्नरकी श्ोत क्रन्द्र सथापना ५०%
२.१४ श्ोत केन्द्र भिन षनमा्नर (बकीउ) ८५%

३. प्देश कृषि 

षनदनेशानािय

३.१ ग्ाषमर साना कृषि उद्म षिकास काय्नक्रम ५०%
३.२ षनजकी सरकारकी साझेदारकीमा कृषि उपजको प्शोर्न एिं उद्ोग सथापना 

काय्नक्रम

५०%

३.३ समुदाय स्र कृषि उपज उत्ादन काय्नक्रम बढकीमा ९०%
४. महानगरपाषिका ४.१ कृषि उपज संकिन तथा बजारकीकरर (षकसान बजार, संकिन केन्द्र, 

ढुिानकी सार्न, कोल्ड रूम अषद)।

५०-१००% सम्

४.२ नगद प्ोत्ाहन सहयोग (उत्ादन, के्त्रिि षिस्ार, िििूि बगैिा 

ब्यिशथापन, िकीमा, पशु संख्या)

काय्नक्रम अनुसार िरक हुने

४.३ स्ोत केन्द्र सथापना काय्नक्रम अनुसार िरक हुने
४.४ कटिम हायररंग केन्द्र तथा याखन्तकरर सहयोग काय्नक्रम ५०%
४.५ कृषि उत्ादन सामाग्की षबतरर ५०%
४.६ कृषि प्सार तथा क्मता अषभिृखद्ध काय्नक्रम  १००%
४.७ साना षसंिाई काय्नक्रम अषर्कतम् ८५%
४.८ कौसकी खेतकी प्बद््र्न ५०%
४.९ सुन्तिा बगैिा ब्यिसथापन सहयोग ४ िि्नसम्का िाषग प्षत बोट 

रू.१०० का दरिे
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पोखरा महानगरपाषिका षभत्र षबशेि गरकी तकीनिटा 
षनकायबाट (कृषि ज्ञानकेन्द्र, पकी.एम.ए.एम.पकी. तथा प्देश 
कृषि षनदनेशनािय) कृिक, कृिक समूह, कृषि सहकारकी 
तथा कम्पनकी/उद्ोगहरुिाई अनुदान सहयोग गरेको 
देखखनछ। ज्ञान केन्द्र कास्कीबाट १४ कृषिका के्त्रहरु, 
पकी.एम.ए.एम.पकी. बाट १३ र प्देश कृषि षनदनेशनाियबाट 
३ िटा के्त्रमा अनुदानमा िगानकी गरेको देखखनछ। षसंिाई 
पररयोजना, उत्ादन बृषर्, के्त्रिि षबस्ार (िििूि 
तथा तरकारकी), बाँझो जषमनको सदुपयोग साथै रैथाने 
बािकी षबकास तथा प्बर््ननमा सहयोग पुया्नएको पाइनछ। 
यस्ा अषतररक्त कागुनो खेषत षिस्ारका िाषग जोड 
षदएको पाइनछ।

पकी.एम.ए.एम.पकी. पररयोजनाबाट पषन महानगरका 
कृिकहरु िाभाखन्वत भएको देखखनछ। उच्च प्षिषर्को 
प्योग, याखन्तककीकरर, उत्ादनोपरान्तका सेिाहरु, 
बाजारकीकरर, पूिा्नर्ार षनमा्नर, षसंिाई, बकीउ षबजन, श्ोत 
केन्द्र षनमा्नर, प्ांगाररक मि उद्ोग तथा भकारो सुर्ार 
काय्नक्रम  आषद  माि्न त महानगरपाषिकाका कृिक, 
समूह, सहकारकी तथा कृषि उद्ोग व्यिसायहरु िाभाखन्वत 
भएको देखखनछ।

पोखरा महानगरपाषिका, प्देश कृषि षनदनेशनाियको 
काय्नक्रमबाट पषन िाभाखन्वत भएको देखखनछ। सानाकृषि 
उद्म षबकास, उत्ादन बृखद्ध तथा कृषि उपज प्शोर्न 
माि्न त षनदनेशनाियिे सहयोग पुया्नएको पाइनछ। व्यखक्त 
भन्ा पषन समूह र समुदाय केखन्द्रत सहयोग प्देशिे 
संिािन गरेको देखखनछ।

६.२ अनुदानहरुको बत्भमान स्थषत षवश्षेिण 
तथा पषहचान

पोखरा महानगरपाषिका अन्तरगत पूर्नरूपमा 
शहरकीकरर नभएका िाड्नहरूिाइ भौगोषिक दृषटिकोरिे 
दुइ भागमा षिभाजन गरेर आँकडािाइ प्सु्त गररएकोछ। 
जसै्ः  िडा नं. ५, १४, १६, १९, २५, २६, २९ र ३० िाइ 
शहरकी के्त्र र िडा नं. ११, १३, १८, २०, २१, २२, २३, २४, 
२७, २८, ३१, ३२ र ३३ िाइ ग्ाषमर के्त्र। िडा नं. १, २, 
३, ४, ६, ७, ८, ९, १०, १२, १५, १७ हरूमा उले्ख्य कृषि 
काय्न नगनने हुनािे यकी िडाहरूिाइ अध्ययनमा समािेश 
गररएको छैन। षिशे्िर गररएको सूिनाहरुिाइ षनम्न उप 
षशि्नकमा ति प्सु्त गररएकोछ।

६.२.१ महानगिपाषिकाबाट स्वरीकृत गरिएका नरीषत 
तथा एषे नहरूको सािांस

कृषि नकीषत २०७५ िाइ ५ िटा संभाकमा षिभाजन गरकी 
ब्याख्या गररएकोछ। उक्त ५ संभाक मधे्य ४ नं.मा प्मुख 
काय्नक्रमहरूको व्याख्या गरेको पाइनछ। उक्त काय्नक्रम 
थप ५ िटा उपसंभाक र ३७ बँुदामा व्याख्या गरेको 
पाइनछ। उक्त बँुदाहरूमा महानगरपाषिकाको कृषि 
काय्नक्रमिाइ पूर्नरूपमा उले्ख गरेको देखखनछ। 

यसै गरकी कृषि ऐन २०७७ िाइ ११ पररचे्द, ३७ दिा र ११४ 
उपदिामा व्याख्या गररएकोछ। महानगरपाषिकाबाट 
प्दान गरकीने कृषि अनुदानिाइ पररचे्द ६ को दिा 
१३ िाइ ९ िटा उपदिामा षिभक्त गरकी कानुनकी 
व्यिशथा गररएकोछ। उक्त कानुनमा उपदिा ५ मा 
महानगरपाषिकािे काय्नक्रमको औषित्यतता अनुसार 
साि्नजषनक के्त्रमा संिािन गररने गषतिषर्को िाषग 
सतप्षतशत अनुदान, समूह, सहकारकी, संजािको 
सहभाषगतामा सामूषहक षहतमा हुने काय्नक्रमका िाषग ७० 
प्षतशत र व्यखक्तगत कृिक, िम्न तथा कम्पनकीको िाषग 
बढकीमा ५० प्षतशत अनुदान उपिब्ध गराउन सके्छ 
साथै उपदिा ६ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा िेखखएको 
भएता पषन महानगर पाषिकािे गररबकीको रेखामुनकी रहेका 
दषित, जनजाषत, भूषमषहन कृिकहरुिाई षनदने शषशका 
बनाई षिशेि अनुदान उपिब्ध गराउन सके् कानुनकी 
व्यिसथा गरेको छ। यसका साथै हािसािै २०७९ असारमा 
बसेको काय्नपाषिकाको बैठकबाट २३ िटा मुख्य कृषि 
उपजहरूको नु्यनतम समथ्नन मूल् तथा कृषि उत्ादन 
सामाग्कीहरूको मापदण्ड पाररत गरकी काया्नन्वयनमा समेत 
ल्ाइसकेकोछ। (अनुसुिकी १)। 

६.२.२ अनुदानको अव्था ि क्षेत्र

के्त्रगत षहसाबिे हेदा्न करकीब ४८ प्षतसत उत्तरदाता 
शहरकी इिाकाबाट रेहकाछन् भने, ५२ प्षतसत ग्ाषमर 
के्त्रबाट रहेकाछन्। कृषि अनुदान प्ाप्त गनु्नभएको छ ककी 
छैन भने्न प्श्मा करकीब ८१ प्षतसत उत्तरदातािे अनुदान 
प्ाप्त गनु्नभएकोछ भने १९ प्षतसतिे प्ाप्त नगनु्नभएको 
जनाइएकोछ (ताषिका २)।
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ताषिका २ भौगोषिक के्त्रगत अनुदान प्ाप्त गरेका र नगरेका उत्तरदाताहरू

क्र.स. षििरर शहरकी के्त्र ग्ाषमर के्त्र जम्ा
संख्या प्षतसत संख्या प्षतसत संख्या प्षतसत

१ प्ाप्त गरेको २५ ३४.२ ३४ ४६.६ ५९ ८०.८
२ प्ाप्त नगरेको १० १३.७ ४ ५.५ १४ १९.२
जम्ा ३५ ४७.९ ३८ ५२.१ ७३ १००

श्ोतः  व्यखक्तगत अन्तरिाता्न, २०७९

यहाँ करकीब १९ प्षतसत उत्तरदातािे कृषिमा अनुदान 
नपाएको भने्न सन्भ्नमा षकन तपाइिे अनुदान पाउनुभएन 
भने्न हाम्ो षजज्ञासामा, जानकारकी अथिा सूिना समयमा 
नपाएको (३३%), अनुदान षिने प्कृया झनझषटिो भएर 
(४७%) र कृिकको आफनो आिश्यकता अनुसारको 
नभएको (२०%) भने्न थाहा हुन आएकोछ (षित्र २)। 

त्यसैगरकी, कृषिमा आउने अनुदान सहकी षकसानिे पाएनन्, 
अषि टाठा बाठा षकसानिे मातै्र पटक पटक पाएका छन् 
भने्न गुनासोको सिािमा करकीब ५६ प्षतसत उत्तदातािे 
िास्षिक षकसानिे नपाएको भने्न जिाि आएको छ, ३१ 
प्षतसतिे िास्षिक षकसानिे नै पाएका छन् भने्न जिाि 
रहेकोछ भने १३ प्षतसतको षमषश्त जिाि रहेकोछ।

यस सिनेक्रमा करकीब ८१ प्षतसत उत्तरदातािे अनुदानमा 
षिषभन्न कृषि सामाग्कीहरू प्ाप्त गरेका छन् जसिाइ 
तिको ताषिका ३ मा प्सु्त गररएको छ। सबैभन्ा रे्रै 
जिाि षमनकी षट्र िर (४१) प्ाप्त गनने, प्ाषटिक घर षनमा्नरमा 
(४०) र अषसना छेके् जािकी (२६) पाइएकोछ। त्यसैगरकी 
उन्नत बकीउषबजन (१२) र अन्यमा साना षसंिाइ, मख्िङ 
प्ाषटिक, षपसे् मेषसन, बाख्ा पािन, रासायषनक मि र िप 
कटर (१०) रहेकाछन्।

ताषिका ३: कृषि अनुदानमा पाएका सामाग्कीहरूको षििरर

क्र.सं. षििरर शहरकी के्त्र (संख्या) ग्ाषमर के्त्र (संख्या) जम्ा (संख्या)
१ षमनकी षट्र िर 15 26 41
२ प्ाषटिक घर षनमा्नर 18 22 40
३ अषसना छेके् जािकी 11 15 26
४ उन्नत बकीउषबजन 6 6 12
५ अन्य 7 3 10
जम्ा 57 72 129

श्ोतः  व्यखक्तगत अन्तरिाता्न, २०७९

कृषि सामाग्की षददा त्यो उपकरर 
ििाउने तथा मम्नत ताषिमको 
व्यिशथा गनु्नपनने। ट्र याक्टर 
षितरर गदा्न रे्रैिे ििाउन र 
सामान्य मम्नत गन्न पषन नजानेर 
त्यषतकै थनक्ाएर राखखयो। यसरकी 
हरेक मानछेिाइ मेसकीन षदनु 
भन्ा एकजनािाइ राम्ो ताषिम 
षदएर अन्य षकसानिाइ सेिा 
षदने प्कृया बसािे राम्ो हुनछ।  
-षजत ब. बसे्त, पोखरा-१६
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महाशाखा काया्नियमा गररएको दु्त सिनेक्र अनुसार ३४ 
जना हाते ट्र याक्टर प्योगकता्न मधे्य २९ जनािे ताषिम 
नषिएको बताएका छन् भने ५ जनािे मात्र ताषिम 
षिनुभएको देखखनछ (हे. षित्र ३)। िैषगक दृषटिकोरिे 
२८ जिाि पुरूििे ििाउने छ भने १ जिाि मषहिािे 
ििाउने आएकोछ। त्यसैगरकी, यसको प्योग संबधिमा 
आफनो िम्नको िाषग मात्र प्योग गनु्नहुने १३, माग अनुसार 
भाडामा ६ र दुबै प्योजनमा भने्न १५ जिाि आएकोछ। 
ट्र याक्टर कुन बािकी उत्ादनमा प्योग गनु्नभएको छ भने्न 
प्श्मा ३२ िटा जिाि तरकारकी, २६ जिाि खाद्ान्न 
उत्ादन, ३ जिाि मसिा बािकी  १ जिाि िििूि भने्न 
बहुउत्तर प्ाप्त भएकोछ।

 

६.२.३ अनुदानको प्रभावकािरीता

कृषिमा षदइने अनुदानको मुख्य उदे्श्य भनेको उन्नत 
प्षिषर् र याखन्तकररको माध्यमबाट कृषि िागत मूल् 
घटाइ उत्ादन बृद्की गनु्न हो भने, थोरै िगानकी भएका साना 
षकसानसम् सहज रूपिे उन्नत प्षिषर् पुया्नउनु पषन हो। 
यसरकी कृषि उत्ादनमा अनुदान प्ाप्त गरेका षकसानिाइ 
के कसतो िाभ िा िाइदा भयो भनकी सोरे्का षथयौ 
जसको नषतजा तिको ताषिका ४ मा प्सु्त गररएको छ। 
सबैभन्ा बढकी जिाि उत्ादनमा बृद्की (३६), खेतकी खि्न 
कम िागेको (२७) र मज्दुर समस्ाको समार्ान (१९) 
भने्न रहेको छ। अजु्नन आिाय्न (पोखरा-१९, िामािौर) का 
अनुसार यसता उन्नत प्षिषर्, प्ाषटिक घर, िे उत्ादन 
दोब्बर भएको सुनाउनु भयो। 

षित्र ३: ट्र याक्टर संबखधि ताषिम, प्योगकता्न र प्योजन

प्ाषटिक घर र साना षसिाइ अनुदानमा पाएको तर त्यस षभत्र के 
रोपे् कसरकी रोपे् भने्न प्ाषिषर्क ज्ञान नभएको।  
-भिानकी थापा, पोखरा-२५, हेम्जा 

पशुपािनको िाषग संरिना पषहिे नै बनकीसकेका कृिकिे अनुदान 
पाइने आशामा िेरकी अकको संरिना थपेको जसिे गदा्न थप ब्ययभार 
बढ्न गयो। बरू उसिाइ पशु षकन्न िा दाना षकन्न सहुषियत प्दान 
गनु्न पयको। -षहरा भण्डारकी, पोखरा-१४, मझेरकीपाटन
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ताषिका ४: अनुदानको काररिे आएको पररित्नन

क्र.सं. षििरर शहरकी के्त्र (संख्या) ग्ाषमर के्त्र (संख्या) जम्ा (संख्या)
१ उत्ादनमा बृद्की भएको 14 22 36
२ खेतकी खि्न कम िागेको 10 17 27
३ मज्दुर समस्ाको समार्ान 7 12 19
४ जोखखम नु्यनकीकरर 8 10 18
५ नािामा बृद्की भएको 7 11 18
जम्ा 46 72 118

श्ोतः  व्यखक्तगत अन्तरिाता्न, २०७९



कृषि उत्पादन सपामपाग्री अनुदपान प्रभपावकपाररीतपा8

कृषि अनुदानिे उत्ादनमा बृद्की र षकसानहरूिाइ 
सहुषियत प्दान त अिश्य भएको छ तर यसिाइ अझ 

ताषिका ५: अनुदानिाइ बढकी प्भािकारकी बनाउने उपायहरू

क्र.सं. षििरर शहरकी के्त्र (संख्या) ग्ाषमर के्त्र (संख्या) जम्ा (संख्या)
१ अनुगमन तथा मुल्ांकन गनु्नपयको 19 20 39
२ कृिक पषहिान गरकी िास्षिक षकसानिाइ षदने न ककी पहँुििािा 

ब्यखक्तिाइ

9 8 17

३ प्ाषिषर्क सेिा षदनुपनने 3 7 10
४ उत्ादनमुखकी बनाउनुपनने 3 6 9
५ अनुदान बढाउनुपछ्न 1 2 3
६ झनझटकीिो हुनुभएन 0 3 3
७ पाषिकािे सेिा प्दायक, जनप्षतषनषर् तथा सेिाग्ाहकीसँग 

समन्वय गनु्न पछ्न

2 0 2

८ एक पटक अनुदान पाएकािाइ बारम्ार दोहोया्नएर नषदने 0 2 2
९ सूिना समयमा पुया्नउनुपयको 1 1 2
१० एक घर एक टनेि 1 0 1
११ समूहको संिािक सषमषतिाइ षजम्ाषदने 1 0 1
जम्ा 40 49 89

श्ोतः  व्यखक्तगत अन्तरिाता्न, २०७९

६.२.४ अनुदान प्रषत कृिकको धािणा

कषतपय कृिकहरू अनुदान षदनु राम्ो होइन, यसिे 
मागे्न बानकी बसाउँछ भनेको सुन्न सषकनछ भने, कषत 
षकसानिाइ यसता सहयोगिे कृषि उत्ादनमा ठूिो राहत 
षमिेको महशुस गद्नछन्। यसै क्रममा हामकीिे कृषिमा 
षदइने अनुदान राम्ो हो ककी होइन भनेर सोरे्का षथयौ। 
ति षदएको ताषिका ६ बाट प्टि हुनछ ककी, करकीब ९८ 
प्षतसत उत्तरदातािे कृषिमा अनुदान षदनु राम्ो कुरा हो 

भनु्नभएको छ भने मात्र दुइ प्षतसतिे राम्ो होइन भने्न 
र्ाररा राख्नभएको छ।

हाते ट्र याक्टर मषहिाहरूिे टिाट्न गन्न गाह्ो भयो, बटन षथिेर 
अन गनने प्षिषर्को भए सहज हुने षथयो। मोडि िम्नको िाषग 
पािर षट्र िर आिश्यक भएको। -मषनता पूजा्न, बेगखोिा 
षदषदबषहनकी कृषि िम्न, पोखरा-२७, अघघौ

अषसना छेके् जािकी प्भािकारकी भएको तर रु्रकीबाट च्ातकीन 
शुरू गनने रहेछ। यसको मम्नतको िाषग प्ाषटिक षसषिङ 
मेषसनको आिश्यकता रहेको छ। हाइटेकको िाषग ३ िेज 
िाइन िाषहने तर भाडाको जग्ामा जडान गदा्न खि्न मात्र 
बढ्ने देखखयो। -षिि छन्ताि, पोखरा-२७, ररठे्पानकी

प्भािकारकी बनाउन के सुर्ार गनु्नपछ्न  भने्न सिािमा 
अषर्कतम उत्तरदातािे साच्चकीकै गनने खािको षकसान 
हो ककी होइन मूल्ांकन गनने र सामाग्की षदए पषछ सहकी 
सदुपयोग गरेको छ ककी छैन अनुगमन (३९) गनु्नपनने 
सुझाएका छन्। त्यसैगरकी झोिामा कागजपत्र बोके्िाइ 
भन्ा िास्षिक षकसान पषहिान गरकी (१७) अनुदान षददा 
बढकी प्भािकारकी हुने बताएका छन् (ताषिका ५)। 

ताषिका ६: कृषि अनुदान षदनु राम्ो हो

क्र.स. षििरर शहरकी के्त्र ग्ाषमर के्त्र जम्ा
संख्या प्षतसत संख्या प्षतसत संख्या प्षतसत

१ राम्ो हो 34 50=7 32 47=8 66 98=5
२ राम्ो होइन 1 1=5 0 0 1 1=5
जम्ा 35 52=2 32 47=8 67 100=0

श्ोतः  व्यखक्तगत अन्तरिाता्न, २०७९
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त्यसै गरकी हाम्ो अकको षजज्ञासा, यसता अनुदान 
काय्नक्रमहरूको षनरन्तरता हुनु पछ्न ककी पददैन भने्न षथयो। 
यसमा पषन अषर्कांसको जिाि (९४%) षनरन्तरता 
हुनुपछ्न  भने्न रहेकोछ (हे. षित्र ४)। षनरन्तरता हुनु पनने 
काररहरूमा कृिकिाइ िगानकी गन्न गाह्ो हुने भएकोिे 
कृिक सहुषियतको िाषग (३४), कृषि उत्ादन बढाउन 
(२३), साना षकसानिाइ उद्धमकी बनाउन (११) र जोखखम 
नु्यनकीकरर गन्न (६) भने्न बहुउत्तर प्ाप्त भएको छ। 

करकीब ६ प्षतसत उत्तरदातािे कृषिमा अनुदानका 
काय्नक्रमहरू षनरन्तरता हुनु हुदैन भनेका छन् (हे. षित्र 
४)। षनरन्तरता नहुनु पनने काररहरूमा, उत्ादन नगनने 

पशुसेिामा माटेको औिर्की माग्न जाँदा रे्रैिटा गाइ रहेछन् 
छैन भनछन्। पशु षिरामकी पदा्न पशु षिषकत्क ल्ाउदा सेिा 
शुल्क महंगो भनछन् जुन सामान्य षकसानिे षतन्न सकै्न। रू 
८५ को रातो मुतुिाको औिषर्िाइ मिाइ पाँि हजार भन्यो। 
-गोपाि षगरकी, पोखरा-३०, षशशुिा

भारतबाट सस्ोमा कृषि उत्ादन आउने 
हुनािे नेपािकी उत्ादनिे प्षतस्पर्ा्न गन्न सकै्न 
जसिे गदा्न कृषिको िगानकी पषन उठ्दैन। कृषि 
पेसा सम्ाषनत पेशा भएन, गाडकीमा षहड्दा 
खिासकीिे षन थका्नउछन्। पषहिे पशुपािन र 
तरकारकी खेतकी गररएको षथयो तर समय बित 
गन्न भैसकी हटाएर अषहिे तरकारकी मातै्र १० 
रोपनकी जग्ामा गददै  आएका छौ। 
- कषिराज षगरकी, पोखरा-३०, षससुिा

मानछेिे अनुदान पाएको हुनछ (६७%), अनुदान होइन 
बरु सुिभ कजा्न र बजारको षनषचितता हुनु पनने (३३%) भने्न 
रहेकाछन्।

कृिकहरूिाइ प्दान गररने अनुदान संघ, प्देस र सथानकीय 
सरकारका िरक िरक अनुपातमा उपिब्ध गराएको 
पाइएकोछ। सबै तहबाट प्ाप्त गनने अनुदानमा एकरुपता 
हुनुपछ्न  भने्न षकसानहरूको राय छ। हाि भएको ५०।५० 
अनुदान प्षतसत कस्ो िागछ भने्न प्श्को उत्तरमा करकीब 
४६ प्षतसत उत्तरदातािे ठकीकै छ भने्न जिाि षदएका छन् 
भने, ५३ प्षतसतिे कृिकिाइ षदने अनुदान कम भएको 
जनाएका छन् (ताषिका ७)।

ताषिका ७: हाि प्दान गरकीदै अएको अनुदानको प्षतसतको पया्नप्तता

क्र.स. षििरर शहरकी के्त्र ग्ाषमर के्त्र जम्ा
संख्या प्षतसत संख्या प्षतसत संख्या प्षतसत

१ ठकीकै छ 20 28=6 12 17=1 32 45=7
२ कम छ 13 186 24 34=3 37 52=9
३ बढकी छ 0 0 1 14 1 1=4
जम्ा 33 47=1 37 52=9 70 100

श्ोतः  व्यखक्तगत अन्तरिाता्न, २०७९
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षित्र ४: अनुदान काय्नक्रमको षनरन्तरता

अषहिे प्दान गरकीदै आएको कृषि अनुदान केहकी षनषचित 
के्त्रमा जसै्ः  संरिना षनमा्नर, िकीमा, गोठ सुर्ार, 
याखन्तकरर आषदमा मात्र प्दान गरकीदै आएको सन्भ्नमा 
कृषिका अन्य के्त्रमा पषन आिश्यक रहेको षकसानहरूिे 
बताएका छन्। षकसानबाट आएका तकी षिषभन्न के्त्र तिको 
ताषिका ८ मा प्सु्त गरकीएकोछ। सबैभन्ा रे्रै जिाि 
आिश्यक्ता अनुसारका र िास्षिक षकसानिाइ षदनुपछ्न  
(१७), उत्ादन बृद्कीमा (१२), िििूि तथा बजारकीकरर 

(६) रहेकाछन्। त्यसैगरकी अन्यमा सामूषहक खेतकी, दूर्, 
मकै खेतकी, तथा कषि खेतकीमा पषन अनुदान षदनु पनने 
बताएकाछन्।
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ताषिका ८: अनुदान षदनु पनने कृषि काय्नक्रमहरू

क्र.सं. षििरर शहरकी के्त्र (संख्या) ग्ाषमर के्त्र (संख्या) जम्ा (संख्या)
१ आिश्यक्ता अनुसार िास्षिक कृिकिाइ 9 8 17
२ उत्ादन बृखद्धमा 5 7 12
३ मि तथा उन्नत बकीउमा 6 1 7
४ याखन्तक उपकररमा 5 2 7
५ िििूि तथा तरकारकीमा 1 5 6
६ बजारकीकररमा 4 2 6
७ प्ाषिषर्क सहयोगमा 4 1 5
८ बेमौसमकी उत्ादनमा 2 3 5
९ षसँिाइमा 2 0 2
१० सामुषहक खेतकीमा 0 2 2
११ सिै ठाउँको िाषग अनुदान एकै षकषसमको हुनुहुन्न 1 1 2
१२ दूर्मा 2 0 2
१३ कषि खेतकीमा 0 1 1
१४ मौरकी पािनमा 1 0 1
१५ पशुपंछकी पािनमा 0 1 1
जम्ा 42 34 76

श्ोतः  व्यखक्तगत अन्तरिाता्न, २०७९

अनुदान षिने प्कृया झनझटकीिो भएको गुनासो 
कृिकहरूबाट हामकीिे बारम्ार सुनै्आएका छौ। के 
साखच्चकै यो प्कृया अपठेरो छ त? भने्न षजज्ञासा राखेका 
षथयौ। करकीब ४१ प्षतसत उत्तरदातािे अनुदान षिने 
प्कृया झनझषटिो भएको बताएका छन् भने, ५५ प्षतसत 
उत्तर ठकीकैछ भने्न आएकोछ (हे. षित्र ५)।

यसको अिािा, षकसानहरूिे समयमा सूिना नपाएको 
तथा षनिेदन षदने समयािषर् थोरै भएको भने्न जन 
गुनासोको सिािमा तपाइिाइ अषहिे भइरहेको व्यिसथा 
कस्ो िागछ भनेर सोरे्का षथयौ। करकीब ७० प्षतसत 

उत्तरदातािे आिेदन पेश गनने समयािषर् षनषचित राख्नपनने 
राय ब्यक्त गरेका छन् भने, २७ प्षतसत उत्तरदातािे बाहै् 
मषहना खुल्ा राख्नपनने र्ाररा राखेकाछन्। 

हाि प्दान गरकीदै आएको कृषि अनुदान सिै के्त्र र 
षकसानिाइ समान षदइने गररएकोछ तर भौगोषिक 
षहसाििे टाढा अथिा दुग्नम के्त्रका षकसान र शहर 
नषजकका षकसानहरूिाइ समान हुनु पछ्न  ककी िरक 
हुनपछ्न  भने्न हाम्ो षजज्ञासा षथयो। ति षदएको ताषिका ९ 
अनुसार ७३ प्षतसत जिाि भुगोिको आर्ारमा अनुदान 
रकम िरक हुनुपछ्न  भने्न राय आएको छ भने करकीब 
२७ प्षतसतिे सबै भौगोषिक के्त्रमा समान हुनुपछ्न  भने्न 
बताएकाछन्। 

ताषिका ९: अनुदान अनुपात दुग्नम र सुगम के्त्रमा एकैरूपको हुनुपछ्न

क्र.स. षििरर शहरकी के्त्र ग्ाषमर के्त्र जम्ा
संख्या प्षतसत संख्या प्षतसत संख्या प्षतसत

१ पछ्न 7 9=9 12 16=9 19 26=8
२ पददैन 27 38=0 25 35=2 52 73=2
जम्ा 34 47=9 37 52=1 71 100=0

श्ोतः  व्यखक्तगत अन्तरिाता्न, २०७९

अनुदान रे्रै षकसानिाइ पुया्नउछु भन्ा प्दान गररने रकम 
सानो हुनजानछ जसिे त्यषत ठुिो उत्ादन िागतमा योगदान 
पुया्नउदैन। बरू थोरै षकसानिाइ षदने बढकी रकमको 
सहुषियत षददा राम्ो हुनछ। साथै अनुदान षदइने सामान 
कम्सि छन् गुरस्रकीय सामाग्की षदनुपयको। 
-षबषनु पौडेि, पोखरा- २९, भण्डारढकीक 
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षित्र ५: अनुदान षिने प्कृया कषतको सषजिो छ भने्नमा षकसानको प्षतकृया
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त्यसैगरकी कस्ा षकसानिाइ अनुदान षदनु उपयुक्त हुनछ भने्न 
प्श्मा, व्यिसाषयक कृिक र षनिा्नहमुखकी कृिकिाइ षदइने 
अनुदान िरक हुनुपछ्न  (४७), सम्पन्न र षिपन्न षकसानिाइ 
िरक हुनुपछ्न  (१४), सिै षकसानिाइ बराबर हुनुपछ्न  (१४) 
र अन्यमा एउटै षकसानिाइ दोहोया्नएर नषदने, प्ांगाररक 
उत्ादनिाइ षदनुपछ्न , र िगानकीमा होइन उत्ादनको 
अर्ारमा षदइनुपछ्न  (४) भने्न बहुगत उत्तर प्ाप्त भएकोछ।

६.२.५ सूचना प्रषवषध

हाि कृषि तथा पशु षिकास महाशाखािे कृिकहरूिाइ 
काया्निय र्ाउने समस्ाबाट छुटकारा षदन कृषि अनिाइन 
मोबाइि एप्स सेिा सञ्ािनमा ल्ाएकोछ। प्ायः  जसो 
षकसानहरू षनरक्र रहेको सन्भ्नमा यो प्रािकी व्यिहाररक 
नभएको रे्रैको गुनासो सुषननछ। हामकीिे अनिाइन 
षनिेदन षदने प्रािकी कस्ो िाग्यो भनेर सोरे्का षथयौ। 
 

करकीब ६७ प्षतसत उत्तरदातािे यो प्रािकी ठकीकैछ भने्न 
बताएका छन् भने ३३ प्षतसतिे मात्र यो प्रािकी असषजिो 
भयो भने्न जिाि आएकोछ (हे. षित्र ६)। िाखिाग्ो कुरा त 
के छ भने, शहरकी के्त्र र ग्ाषमर के्त्रका षकसानिे यो प्रािकी 
ठकीकै छ भने्न क्रमश ७० र ६४ प्षतसत छ जुन त्यतकी ठुिो 
षभन्नता होइन। यसको मतिि के हो भने ग्ाषमर के्त्रका 
षकसान षनरक्र भए पषन प्षिषर्मैत्रकी छन् भन्न सषकनछ।

एक षतहाइ उत्तरदातािे अनिाइन प्रािकी असषजिो 
भनकीरहेको सन्भ्नमा, यसिाइ कसरकी सहज बनाउन 
सषकनछ त भनेर षजज्ञासा राखेका षथयौ। यो प्रािकीिाइ 
व्यिखसथत र प्भािकारकी बनाउने उपायहरू ताषिका 
१० मा प्सु्त गरकीएकोछ जसमा ३४ प्षतसतिे सबै 
षकसानिाइ जानकारकी गराउनु पनने र्ाररा राख्नु भएको 
छ भने, २२ प्षतसतिे षनरक्र हुनािे गाह्ो भएको, २० 
प्षतसतिे काया्निय सहायता कक्को व्यिशथा गनु्नपनने 
सुझाएकाछन्।

ताषिका १०: अनिाइन प्रािकी सहज बनाउने उपायहरू

क्र.स. षििरर शहरकी के्त्र ग्ाषमर के्त्र जम्ा
संख्या प्षतसत संख्या प्षतसत संख्या प्षतसत

१ सषजिो तरकीकािे भन्न षम्ने गराउनुपछ्न 8 34=8 3 11=1 11 22=0
२ सबै षकसानिाइ जानकारकी गराउने 6 26=1 11 40=7 17 34=0
३ काया्नियमा सहायता कक्को व्यिशथा गनु्नपनने 7 30=4 3 11=1 10 20=0
४ षकसानहरूको िेखपढ कम हुनािे गाह्ो भएकोछ 1 4=3 10 37=0 11 22=0
५ कृषि सेिाकेन्द्र माि्न त िम्न भनने व्यिशथा गनु्नपनने 1 4=3 0 0 1 2=0
जम्ा 23 100=0 27 100=0 50 100=0

श्ोतः  व्यखक्तगत अन्तरिाता्न, २०७९

कृषि महाशाखा काया्नियमा आएका षकसानसँग गरकीएको 
दु्त सिनेक्रमा, षकसानिे सूिना कहाँबाट प्ाप्त गछ्न न् भने्न 
सिािमा, सामाषजक सञ्ािबाट ३७ प्षतसतिे, काया्नियमा 
टाँस गरेको सूिनाबाट २७ प्षतसत, ब्यखक्तगत सम्पक्न द्ारा 
२४ प्षतसत, िेबसाइट ९ प्षतसत र पत्रपषत्रका माि्न त ३ 
प्षतसतिे पाउने गरेकाछन् (हे. षित्र ७)। यसरकी हेदा्न के 
देखखनछ भने षकसानहरूमाझ सामाषजक सञ्ाि एउटा 
महत्वपूर्न सूिनाको श्ोत हुदै गएको पाइनछ।

कृषि महाशाखा काया्नियमा आएका षकसानसँग गरकीएको 
दु्त सिनेक्रमा, २६ जना मधे्य १३ जना (५०%) िे काय्नक्रमको 
बारे जानकारकी षिन तथा सूिनाको िाषग आएको बताएका 
छन्। यसिे के कुरा संकेत गछ्न  भने हाम्ा कृिक दाजुभाइ 
षददकीबषहनकीहरू सूिनाको िाषग काया्नियमा संपक्न  गनने 
बानकी बसेको देखखनछ। तर अकको ति्न  हेनने हो भने, प्ाषिषर्क 
सोर्पुछको िाषग भने करकीब ११ प्षतसत (२६ जनामा ३ 
जना) मात्र काया्निय आएको पाइनछ (श्ोतः  काया्नियमा 
गरेको दु्त सिनेक्र, २०७८)।

टनेि मात्र षदएर भएन, सो षभत्र रोपे् बकीउषबजन पषन षदनु 
पयको। साथै कस्ो ठाउँमा टनेि बनाउने भनेर प्ाषिषर्क ज्ञान 
पषन षदइनु उपयुक्त हुनछ। षिल्ड भ्रमरको समयमा टनेि 
षभत्र तरकारकी डुिानमा परेको प्त्यक् देखखयो। 
-षबषु् बराइिकी, पोखरा-२९, पटनेरकी
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६.२.६ कृिकहरूका सल्ाह सुझाव

अषहिे भइरहेको अनुदान बाहेक भषिष्यमा कस्ा 
षकषसमको अनुदान ल्ाउदा राम्ो हुनछ भने्न सिािमा 
करकीब ३५ प्षतसतिे प्भािमुखकी हुनु पयको भनेकाछन् भने, 
२९ प्षतसतिे षकसानको आिश्यकताको आर्ारमा षदनु 
पनने सुझाएकाछन्। त्यसै गरकी १३ प्षतसतिे िगानकीको 
आर्ारमा होइन उत्ादनको आर्ारमा अनुदान षदनुपनने 
बताएका छन् (ताषिका ११)।
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षित्र ७: षकसानका सूिनाको श्ोतहरू

ताषिका ११: कृषि तथा पशुपािन के्त्रमा हुनुपनने अगामकी अनुदान

क्र.स. षििरर शहरकी के्त्र ग्ाषमर के्त्र जम्ा
संख्या प्षतसत संख्या प्षतसत संख्या प्षतसत

१ प्भािमुखकी हुनुपयको 11 32==4 13 37=1 24 34=8
२ आिश्यकता अनुसारको षदनुपयको 11 32=4 9 25=7 20 29=0
३ उत्ादनको आर्ारमा 4 11=8 5 14=3 9 13=0
४ झनझटकीिो हुनुहुन्न 2 5=9 5 14=3 7 10=1
५ पशु उपिारमा 1 2=9 1 2=9 2 2=9
६ पशुको दानामा 0 0 1 2=9 1 1=4
७ रोगषकराको क्षतपूषत्न 0 0 1 2=9 1 1=4
८ उत्ादनमा होइन िागतमा िकीमा षदनुपनने 1 2=9 0 0 1 1=4
९ सुिभ कजा्न 1 2=9 0 0 1 1=4
१० पशु खरकीदमा 1 2=9 0 0 1 1=4
११ दुर्मा 1 2=9 0 0 1 1=4
१२ गुरस्रकीय सामाग्की हुनुपनने 1 2=9 0 0 1 1=4
जम्ा 34 100=0 35 100=0 69 100=0

श्ोतः  व्यखक्तगत अन्तरिाता्न, २०७९

२८ रोपनकी जग्ामा पमा्नक्िर मोडिमा खेतकी गन्न शुरू गरेको। अषहिे िाम्नमा १५ िटा गाइ र करकीब ८० िठा बाख्ा रहेको। पमा्नक्िर 
षबशेिज्ञ राखेर योजना तयार गरे तापषन आिुसँग प्ाषिषर्क ज्ञान नभएको। अनुदान भन्ा सफ्टिोन उपयुक्त हो। 
-प्ज्वि थापा, पोखरा-१४, मझेरकीपाटन

समग्मा षकसानका थप सल्ाह सुझािहरू ति षदइएको 
ताषिका १२ मा प्सु्त गररएकोछ। अषर्कांसको सुझाि 
अनुदान आिश्यकता अनुसार षदनुपद्नछ (१५) भने्न 
रहेकोछ। षकसानिाइ षट्र िर िाषहएको छ तर िप कटर 

षदने होइन भने्न हो। त्यसैगरकी समयमा मि, बकीउ उपिब्ध 
गराउनु पनने (८), समय समयमा षकसानको क्मता 
अषभबृद्धकी गन्न ताषिम तथा अििोकन भ्रमर गराउनुनने 
(७) भने्न सुझाि षदएकाछन्।
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ताषिका १२: कृिकका थप सल्ाह सुझािहरू

क्र.सं. षििरर शहरकी के्त्र (संख्या) ग्ाषमर के्त्र (संख्या) जम्ा (संख्या)
१ आिश्यकता अनुसार अनुदान हुनुपछ्न 9 6 15
२ समयमै मि तथा बकीउ उपिब्ध हुनुपनने 4 4 8
३ अििोकन भ्रमर, ताषिम तथा क्मता अषभबृखद्ध गनने 3 4 7
४ षकसान काया्निय र्ाउने होइन, प्ाषिषर्क 

षकसानको खेतबारकीमा पुगु्न पद्नछ

1 4 5

५ कृषि प्षिषर् र प्ाषिषर्कको कषम 1 3 4
६ बजारको व्यिशथा 3 1 4
७ मषहनौ िागे्न प्कृया हुनुहुन्न षकनककी, षकसानसँग 

काया्निय र्ाउने समय हुन्न

1 2 3

८ एक पटक िडा तथा कृषि सञ्ािको षसिाररस 

बुझाएपषछ पटक पटक बुझाउन नपनने गनु्नपयको

0 2 2

९ उत्ाषदत िसु्को भण्डारर र बजारकीकररमा 

सहयोग

2 0 2

१० दण्ड र जरकीिानाको व्यिशथा हुनुपनने 1 1 2
११ अनुदान बन् गरौ 1 0 1
१२ एक षकसान एक उत्ादन गनु्न राम्ो 1 0 1
१३ षकसानको षजज्ञासा तथा सुझाि गुगि िम्नमा 

व्यिखशथत गनु्नपयको

0 1 1

१४ भारतकीय तरकारकी षबना िेक जाँि आउने प्रािकी 

बन् गनु्नपछ्न

0 1 1

१५ एउटै षकसानिाइ बारम्ार अनुदान नदोहोया्नउने 1 0 1
१६ जनप्षतषनषर्, कृषिसेिा केन्द्र तथा सेिाग्ाहकीषबि 

समन्वय हुनुपनने

0 1 1

जम्ा 28 26 54
श्ोतः  व्यखक्तगत अन्तरिाता्न, २०७९

त्यसैगरकी गोष्कीमा उपखसथत कृिकहरूिाइ षनम्न पाँििटा 
समूहमा षिभाजन गरकी कृषि अनुदान प्भािकारकी बनाउन 
के कस्ा सुझाि छ भनकी छििि गररएको षथयो। हरेक 
समूहको सल्ाह/सुझाििाइ ति प्सु्त गररएकोछ।

क) कृषि उत्ादन सामाग्री समूहः माटोको गुरस्र 
षनयषमत जाँि गनने, षसंिाइ सुषिर्ा उपिब्ध 
गराउनु पनने, मि/बकीउ समयमा उपिब्ध गराउनु 
पनने, षकसानिे कुन ठाउँमा कषत उत्ादन गनने सो 
अनुगमन गरकी अनुदान षदने, रासायषनक मि भन्ा 
जैषिक मिमा जोड षदनु पनने, कृषि औजारहरू 
गुरस्रहकीन हुनािे कृिक मारमा परेकाछन् यस्ा 
सस्ा सामाग्की बजारमा आउन सरकारिे रोक् पयको, 
जग्ा भाडामा षिएर खेतकी गदा्न जग्ार्नकीिे जग्ा 
खािकी गर भनछन् जसे्गदा्न षकसान घाटामा जानछ, 
िास्षिक षकसानसँग जग्ा छैन तर खेतकी नगनने 
मानछेसँग प्सस् जग्ा छ र बाँझो बसेकोछ त्यस्ा 

जग्ा सरकारिे भूषमबैंक माि्न त व्यिसथापन गनु्न 
पयको।

ख) कृषि यास्रिकिण समूहः कृषि यन्त षदएपषछ 
ताषिमको व्यिसथा गनु्न पनने, षकसानिे सामान खरकीद 
गदा्न सरकारकी प्कृया पुया्नउन गाह्ो छ, भौगोषिक 
अिसथा अनुसार कृषि यन्तहरू षददा साना/ठुिा 
षदनुपछ्न , मम्नतको िाषग ५० प्षतसत अनुदान षददा 
प्भािकारकी हुनछ, याखन्तकररमा अनुदान ७५ 
प्षतसतसम् बढाउनु पछ्न , षडजेि/पेट्र ोिबाट होइन 
सोिारबाट ि्ने मेषसन ल्ाउनु पनने, षकसानको 
िगधीकरर गरेर मात्र सामाग्की षदने, समूहमा ट्र याक्टर 
षददा अनुदानको िगानकी एक जनािे गरेको हुनछ 
उसे् अन्य सदस्को काम गददैन, कृषि याखन्तकररमा 
जोते् हिो मात्र होइन अन्य सामाग्की जसै्, गे्षडङ, 
प्ाषकङ अषदमा पषन अनुदान षदनु पनने।
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ग)   सूचना प्रषबषध, प्रचाि तथा प्राषबषधक ज्ान समूहः  
रे्रै षकसान मोबाइि ििाउन जानै्नन् त्यसैिे अध्यक् 
माि्न त सूिना प्िाह गनने, मोबाइि एप्स कसरकी 
ििाउने भनेर अषभमुखकीकरर ताषिम षदनुपछ्न , कुन 
षसजनमा के िगाउने भनेर सुिना/जानकारकी षदने, 
षकसानको खेतबारकीमै गएर अनुगमन बढाउनु पछ्न , 
एक िडामा एक प्ाषिषर्क राख्न पनने।

घ) कृषि व्यवसायरीकिण मोडषेि समूहः  बजारको 
ग्यारेण्की हुनुपनने, िोगो सषहतको प्ाकेषजङ, सहज 
ढुिानकीको व्यिसथा, मूल् षनर्ा्नरर गनु्न पनने।

ङ)   कृषि बजारिकिण समूहः  पसिेिे षकसानसँग रू ८० 
षकनेर रू ११०मा बेच् केषह नगरकी उसिे रे्रै नािा 
खानछ, बन्ा बजारमा छोडेर गएको अषहिेसम् 
पैसा षदएका छैनन्, आषथ्नक अिसथा कम्जोर भएका 
षकसानिाइ मूल्ांकन गरकी बढकी अनुदान षदनुपछ्न ।

६.३ भषवष्यमा अनुदान काय्भक्रम कसिरी 
प्रभावकािरी बनाउन सषकनछ षसफारिस

६.३.१ षनष्कि्भ तथा सुझाव

समग्मा अनुदानिाइ षिशे्िर गनने हो भने नेपािमा 
अनुदानको व्यिसथा नभएको कृषिको कुनै पषन के्त्र 
बाँककी रहेको देखखदैन । बकीउ देखकी षबदेश व्यापारसम् 
ओगटेको अनुदानिे कृषि के्त्रमा केषह प्गषत गरेता पषन 
आशाषतत प्गषत भने गरेको देखखदैन। रासायाषनक मि, 
उन्नत बकीउषिजन तथा षसंिाइमा (साना षसंिाइ) उपिवर् 
गराइएको अनुदानिे खाद्न्नको उत्दकत्व बृषद्मा तथा 
तरकारकी बािकीको षिषिर्कीकरर, के्त्रिि बृषद्, कुि 
उत्ादन र उत्ादकत्व बृषद्मा भने उले्ख्य सहयोग 
पुगेको पाइनछ ।

कृषि के्त्रमा प्दान गररएको अनुदानिे िास्षिक 
षकसानिाइ उत्ादन िागतमा सहुषियत हुनुको साथै 
उत्ादनमा पषन बृखद्ध भएको पाइनछ। नयाँ प्षिषर् शुरू 
शुरूमा प्योग गन्न अपठ्ारो परे तापषन षनरन्तरको 
अभ्ास पषछ षिस्ारै सहज हुन थािेको, सूिनाको खोजकी 
गनने, आिेदनको िाषग कागज पत्र जुटाउने साथै षडजकीटि 
प्रािकीमा पषन षिस्ारै अभ्स् हुदैगरेको पाउन सषकनछ। 
यषत भनै् गदा्न षकसानहरूसँगको अन्तरषक्रया, षिल्ड 
भ्रमर तथा षििय षिशेिज्ञहरूसँगको छििि पचिात 
यसता काय्नक्रम भषिष्यमा अझ बढकी प्भािकारकी बनाउन 

षनम्न सुझािहरू षदइएको छ।

१. पुि्न िगानकीको मुल्ांकन गरकी सोषह िगानकीिाइ 
साझेदारकी प्षतसत कायम गरकी अनुदान षदनु पनने 
षकनककी पशुपािनमा संरिना षनमा्नरमा अनुदान 
षददा पषहिे नै संरिना बनाएर व्यिसाय शुरू 
गरकीसकेका षकसानिाइ अनुदान षिनको िाषग िेरकी 
अकको संरिना बनाउनु पददैन र कम आय भएका 
षकसानिाइ थप व्ययभारबाट बिाउन सषकनछ।

२. बैंकबाट ऋर षिंदा गररएको षर्तो मुल्ांकनिाइ 
आर्ार माषन अनुदान षदने व्यिशथा गनु्न बढकी 
उपयुक्त हुनछ ताषक अनुदानको िाषग छुटै् व्यिसाय 
िा िम्नको मुल्ांकन गदा्न िागे्न प्ाषिषर्क मानि 
संशार्न तथा समयको पषन बित हुनछ।

३. गरकीब तथा षसमान्तकृत षकसानिाई सतप्षतसत 
अनुदान उपिब्ध हुनु पनने देखखनछ षकनककी त्यसता 
षकसानहरूिे आिुसँग भएको िगानकी पषहलै् 
िगाइ सकेको हुनािे अनुदानको िाषग रे्रै व्ययभार 
थाम्न सकै्नन्।

४. अनुदान प्दायक षनकायबाट षितरकीत अनुदान 
प्षतसत एकैरूपको काय्नक्रमको िाषग समान 
प्षतसत हुनु पनने षकनककी पाषिकािे षदने अनुदान 
प्षतसत भन्ा प्र्ानमन्तकी कृषि आरु्षनकरर 
काय्नक्रमिे षदने प्षतसत बढकी हुनािे षकसानहरू 
बढकी पाउने ति्न  आकषि्नत भएको पाइयो।

५. प्ाषिषर्क सहयोग, अनुगमन तथा मूल्ांकनमा जोड 
षदनु पनने। जसै् कषतपय षकसानहरूिे प्ाषटिक घर 
अनुदानमा पाएको तर प्ाषटिक घर कस्ो ठाउँमा 
बनाउने, त्यस षभत्र कसता कसता बािकी कसरकी 
िगाउने भने्न बारे प्ाषिषर्क ज्ञान नभएको पाइयो। 
साथै अनुदानका सहुषियत पाएका षकसानिे उदेश्य 
अनुरूप उत्ादन गरे ककी गरेनन् भनेर अनुगमन 
गनने र नगनने षकसानिाइ अककोपटक अनुदान नषदने 
गदा्न िास्षिक षकसान िाभाखन्वत हुने संभािना बढकी 
रहनछ।

६. पिास प्षतसत अनुदान भने पषन षकसानिे पाउने 
रकम रे्रै कम हुन जानछ षकनककी, िेखापरकीक्रको 
शुल्क, प्स्ािना िेखन शुल्क तथा कर कट्की गदा्न 
िास्षिक पाउने रकम भन्ा षनकै कम पाएका 
हुनछन् अतः  िगानकीमा भन्ा िसु् उत्ादनको 
आर्ारमा अनुदान षददा उपयुक्त देखखनछ।
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७. जग्ा भाडा महँगो परेको, केषह समय खेषत गरेपषछ 
हट्नु पनने अिसथाः  भुषम बैकको व्यिसथा गरकी जग्ा 
उपिब्ध गराउनुपनने। साि्नजषनक पतधी जग्ा उपिब्ध 
गराउने।

८. संजाि, िाड्न तथा प्षबषर्कको अनुगमन षितिो 
रहेको, कडाइ नहुदा अनुदान दुरुपयोग भएकोः 
अनुदान अनुगमन कषमटकी गठन गरर काया्नन्वयनमा 
ल्ाउने।

९. समुह, सहकारकी भन्ा ब्याखक्तगत िम्न केखन्द्रत हुदा 
आम उत्ादन र रे्रै जना सम् सेिा पुग्न नसकेकोः 
सबै षकषसमका सेिाग्ाहकी संिोर्न हुने गरकी काय्नक्रम 
सञ्ािन गनने। 

१०. ब्यबसाषयक योजना िा िारम डायरकी तयार नभएकोः 
व्यसाषयक काय्नयोजना तयारकी पचिात अनुदान 
खस्कृत गनने। 

११. अनुदान खस्कृत तथा भुक्तानकी प्कृया झनझटकीिोः 
अनुगमन सषमषतबाट षिल्ड षनरकीक्र गराइ 
षसिाररसका अर्ारमा भुक्तानकी षदने। 

१२. सरोकार िािा षनकायिे आफनो मात्र काय्नक्रम 
को प्िार प्सार गनने तर बृहद प्िार प्सार तथा 
अनुगमन नहुनेः  सिै सरोकारिािहरूको समन्वयमा 
सेिा ग्ाहकीको छनाैट, प्िार प्सार तथा अनुगमनको 
व्यिसथा षमिाउने। 

१३. अनुदान प्ाप्त गरेपषछ षनषचित बि्न सम् खेषत गनु्नपनने 
नकीषतगत नभएकोः  काय्नक्रम हेरकी ििोअपको 
नकीषतगत व्यिसथा गनने। 

१४. अनुदानको िाषग गुरस्रकीय सामग्की सुपथ दरमा 
उपिब्ध नहुनेः  उत्ादन सामाग्कीको गुरस्र तथा 
मूल् षनर्ा्नरर पचिात उपिब्ध गराउने। 
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अनुसूचरी १

मुख्य कृषि उपजहरूको नु्नतम समथ्भन मूल्य तथा उपभोग योग्य कृषि उपजहरूको मापदण्ड षनधा्भिण
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अनुसूचरी २

कृषि तथा पशु षवकास महाशाखा, पोखिा महानगिपाषिका

कृषि सामाग्री तथा सषेवामा अनुदान षवतिणको प्रभावकािरीता अध्ययन, २०७९

तपाइको नामः ....................................................      

पाषिकाः ...............................................  िाड्न नं. :............

टोि िा गाउँको नामः ................................ संपक्न  नं.:............................................

१) तपाइिे पोखरा महानगरपाषिकािा अन्य संघसँसथाबाट षिगत ४ बि्न षभत्रमा कुनै अनुदान प्ाप्त गनु्नभएको छ ककी  
 छैन?  क) छैन   ख) छ

२) यषद छैन भने के काररिे पाउनुभएन? 

 क) जानकारकी नभएर  ख) िुस्नद नभएर   ग) प्कृया झनझटकीिो भएर   
 घ) आिश्यकता अनुसारको नभएर  ङ) काया्निय टाढा भएर ि) अन्य भए, खुिाउनुस् ....................

३) यषद पाउनु भएको छ भने, के के मा पाउनुभएको छ? 

 क) जोते् मेषसनमा ख) प्ाषटिक घर षनमा्नरमा   ग) अषसना छेके् जािकीमा    
 घ) उन्नत बकीउ तथा बेना्नमा    ङ) अन्य केहकी भए, खुिाउनुहोस् .............................

४) तपाइिे प्ाप्त गनु्न भएको अनुदानिे कृषि काया्नमा के पररित्नन ल्ाएकोछ? (बहुउत्तर राख् सषकनेछ) 

 क) उत्ादन बृद्धकी  ख) खेतकी खि्न कम िागेको ग) मजदुर उपिब्धताको समस्ा समार्ान  
  घ) जोखखम नू्यनकीकरर ङ) नािामा बृद्धकी  ि) कुनै पररित्नन भएन

५) तपाइको षििारमा यसता अनुदानका काय्नक्रमहरूको षनरन्तरता हुनु पछ्न  ककी पददैन? 

 क) पछ्न  ख) पददैन

६) क) यषद पछ्न  भने षकन पछ्न ? ............................................. .................. ................. 

 ख) पददैन भने षकन पददैन? ................................................. ............. ............ ......... 

७) तपाइको षििारमा कस्ा कृषि काय्नहरूमा अनुदान षददा उपयुक्त होिा? ........................ 

८) हाि प्दान गररएको अनुदान प्षतसत कस्ो िागछ?  

 क) ठकीकै छ  ख) कम छ  ग) बढकी छ 
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९) दुग्नम र सुगम के्त्रको िाषग प्दान गररने अनुदान एकै षकषसमको हुनु पछ्न  ककी पददैन?

 क) पछ्न   ख) पददैन

१०) अनुदानको षकषसम कस्ो हुनु पद्नछ? 

 क) सिै कृिकिाइ समान    ख) र्नकी र गरकीि कृिकिाइ िरक िरक हुनु पनने  
 ग) ब्यिसाषयक कृिक र षनिा्नहमुखकी कृिक षबि िरक हुनु पद्नछ       
 घ) अन्य भए उले्ख गनु्नस् .................... ........... .............. ...............

११) तपाइको षििारमा िास्षिक कृिकिे अनुदान प्ाप्त गरे जस्ो िागछ ककी िागै्न?  

 क) िागछ ख) िागै्न

१२) तपाइको षििारमा कृषिमा अनुदान षदनु उपयुक्त हो िा होइन?  

 क) हो  ख) होइन

१३) हािको अनुदान षिने प्कृया कस्ो िागछ?  

 क) अषत सषजिो छ  ख) ठकीकै छ ग) झनझटकीिो छ

१४) अनुदान षनिेदन आव्ानको िाषग समयािषर् कषत राख् उपयुक्त हुनछ      
 क) षनषचित समयािषर् तोषकएको हुनुपनने  ख) समयािषर् नतोके् ग) अन्य उले्ख गनु्नस्...................

१५) तपाइको षििारमा कृषि के्त्रमा प्दान गररने अनुदान प्भािकारकी बनाउनको िाषग के गनु्नपिा्न?

 ............................................................................................................................................................................................... 

१६) कृषि तथा पशुपािनमा अगामकी अनुदान कस्ो हुनपछ्न ? 

 ............................................................................................................................................................................................... 

१७) कृषि के्त्रमा िागेका कृिकहरूिाइ सरकारबाट के कस्ा सेिाहरूमा सहयोग प्दान गन्न उपयुक्त देख्नहुनछ?

 ............................................................................................................................................................................................... 

१८) पोखरा महानगरपाषिकाको अनिाइन आिेदन प्रािकी कस्ो िागेको छ? 

 क) असषजिो छ  ख) ठकीकै छ ग) अन्य भए, उले्ख गनु्नस् ............. 

१९) अनिाइन आिेदन प्रािकीिाइ थप ब्यिखशथत गन्न के गनु्नपिा्न? ................................. 

२०) तपाइका थप सुझािहरू भए कृपया उले्ख गनु्नहोिा। ............................ ...............

तपाइको समय ि सूचनाको िाषग धन्वाद!
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अनुसुचरी-३

ब्यसक्तगत अन्तिवाता्भ षिएका षकसानहरूको नामाविरी

SN Name Municipality Ward Village Contact#
1 Brihaspati Dhakal Pokhara 30 Mohoriya 9846213520
2 Ram Bdr Pun Pokhara 13 Kundahar 9818429792
3 Woda Krishi Sanjal Pokhara 5 Malepatan 9856024153
4 Rita Bhattarai Pokhara 5 Shantitol 9846231422
5 Tukaram Lamichhane Pokhara 31 Syangkhudi 9858050086
6 Bishwaraj Sapkota Pokhara 13 9846284309
7 Fanindra Pd Paudel Pokhara 3 Kopol dhunga 9840272222
8 Lal pd Paudel Pokhara 20 Rayale chaur 9846041814
9 Rishiraj Paudel Pokhara 20 Bhalam 9856035161
10 Baburam Paudel Pokhara 20 Aangetari 9846053373
11 Bhagawati Bajgai Pokhara 25 Sajha 9846063434
12 Gunraj Aryal Pokhara 5 Malepatan 9806707203
13 Shanti Adhikari Pokhara 33 Chisapani 9805862591
14 Dilmaya timsina Pokhara 25 Sajha 9846057823
15 Safal Krishi Mahila Samuha Pokhara 29 Pipaldali 9806771495
16 Nabaraj Baral Pokhara 22 Lukunswra 9846213306
17 Rakesh Timilsina Pokhara 25 Hemja 9846028289
18 Padam Pd  Adhikari Pokhara 29 Bhandadhki 9846291898
19 shankar pd paudel Pokhara 27 Talchowk 9856028806
20 Shreeram Acharya Pokhara 33 Mahakali tol 9846571142
21 Sapta Nath Kunwar Pokhara 30 Khundi 9846151458
22 Sovhit Bdr Adhikari Pokhara 28 Pipaldali 9846209282
23 Bednath Bhandari Pokhara 28 Kafalghari 9856000373
24 Madhav Pd Paudel Pokhara 28 Kalika 9856035317
25 Indra Pd Gaudem Pokhara 28 Kafalghari 9806505402
26 Ram Bdr Hamal Pokhara 20 9856025744
27 Ambika Budhathoki Pokhara 28 Okhle 9846197169
28 Prem Kumar Pun Pokhara 33 Thulopakha 9846927832
29 Indira Acharya Pokhara 13 Bajhpatan 9846441402
30 Bishnu Pd Adhikari Pokhara 13 Amalachaur 9846343510
31 Rajendra Adhikari Pokhara 27 Dandako nak
32 Khas Bdr Gurung Rupa 6 Debisthan 9863203136
33 Sita Paudel Pokhara 21 Fedipatan 9846281027
34 Hom Nath Paudel Pokhara 29 9846511578
35 Amit Parajuli Pokhara 23 Ghatichhina 9804133580
36 Padam Raj Paudel Pokhara 33 Torichaur 9856034507
37 Bimala Paudel Pokhara 23 Khilibang 9804173891
38 Suraj Gautam Pokhara 5 Dharapani 9867640567
39 Dolraj Devkota Pokhara 22 Kalimati 9846154226
40 Kul pd Paudel Pokhara 24 Banskot 9846756001
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SN Name Municipality Ward Village Contact#
41 Aarati Thapa bhandari Pokhara 15 Galeshwar tol 9846784319
42 Ram Bdr Subedi Pokhara 24 Pame banskot 9806650477
43 Ashok Kumar Khadka Pokhara 18 Saudako Chautara 9849010247
44 Radha Devi Dhakal Pokhara 29 Naubise pipal dali 9806771495
45 Shreebhadra Parajuli Pokhara 17 Amal marga 9846144744
46 Balram Koirala Pokhara 18 Sarangkot 9856008533
47 Shyam Lal Pokhrel Pokhara 22 Kodi 9846635484
48 Saraswati Adhikari Pokhara 8 Shivalaya marga 9846728444
49 Premraj Bhandari Pokhara 23 Bulanit 9856037103
50 Anisha Sunar Pokhara 29 Patneri 9819189682
51 Ramji Pd Bhandari Pokhara 23 Kayarbari 9846069967
52 Gopal Pd Bhandari Pokhara 23 Majhthum Thu-

lakhet
9856051302

53 Januka Karki Pokhara 15 Tallo simalbot 9846076444
54 Som Bhandari Pokhara 15 9846817979
55 Rajendra Bhandari Pokhara 15 Galeshwar tol 9846051930
56 Guru Pd Bhandari Pokhara 30 Sisuwa 9846213923
57 Gokarna Baral Pokhara 13 Amalachaur 9846139724
58 Mina paudel Pokhara 26 Dhalepipal 9846635528
59 Lok Bdr Rana Pokhara 15 Kantipur chowk 9857060395
60 Hari pd paudel Pokhara 33 Torichaur 9846225366
61 Bhojraj Puwali Pokhara 14 Duikulako muhan 9866354620
62 Chandra Bdr Thapa Magar Pokhara 24 Karkiko tagara 9805875386
63 Khemananda Regmi Pokhara 9 Safalmarga 9846097468
64 Jhalak Bishwakarma Pokhara 8 Bhalam 9813409208
65 Somnath bhandari Pokhara 23 Thulakhet 9842285904
66 Sarita Khanal Adhikari Pokhara 16 Pujarithar 9846169844
67 Bishnu Adhikari Pokhara 16 Pujarithar 9846619308
68 Shivamaya Serpuja Pokhara 26 Arghau 9806616768
69 Teknath Baral Pokhara 13 Arba 9846295398
70 Surendraraj Baral Pokhara 13 Amalachaur 9846047021
71 Sita Paudel Pokhara 16 Deep 9816674650
72 Jasoman ringjali Pokhara 32 Kalikanagar 9863206079
73 Dhakaram Gautam Pokhara 16 Batulechaur 9844913879
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अनुसुचरी-४

महानगिपाषिकामा आएका षकसानहरूको महाशाखाको सषेवा प्रवाहमा गरिएको सवनेक्णको नामाविरी

क्र.सं. तपाइकोनाम सम्पक्भ  नं. ठषे गाना : पोखिा महानगिपाषिका
१ द्ोणिाय्न बास्ोिा
२ बद्की नाथ भन्ारर
३ षशबराज बराि 13
४ भेिराज षतषमखसिना
५ कृष् षतषमखसिना 9856033771 18
६ जकीिन कुमार सुनार
७ टेकनाथ पौडेि 9856056846 23
८ भरतराज भण्डारकी 9856054442 23
९ सम्झौता ढकाि 9846705170 31
१० भिानकी नेपाषि 9827156273 20
११ आषिस्ार थापा 9823011418 18
१२ सरस्तकी षिश्वकमा्न 9806564625 23
१३ कुमार रानामगर 9810352969
१४ राम प्साद सुबेषद 24
१५ सरस्षत िुइँटेि 9846362556 24
१६ रमेश बस्ाकोटकी 9849128132 24
१६ हुमनाथ पौडेि 9804142275 23
१८ र्म्न राज थापा 9846049844 16
१९ जगत बहादुर थापा 9846864230
२० श्यामु अषर्कारर 9846350364 22
२१ शोभाखर अषर्कारर 9846117068 5
२२ टन्कनाथ बस्ाकोषट 9804131909 23
२३ राकेश षतषमखसिना 9846028289 25
२४ शाषिकराम देिकोटा 9841054123 15
२५ सोम्कुमारर षब क 9856077612 30
२६ धु्ि राज न्यौपाने 9846286012 30
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अनुसुचरी-५

महानगिपाषिकामा आएका षकसानको या्रिरीकिणमा गरिएको सवनेक्णको नामाविरी

क्र. 

सं.
षकसानको नाम

ठषे गाना 

पोखिा 

महानगि 

पाषिका

टोिको नाम आबद्व फम्भ /समूह/सहकािरीको नाम सम्पक्भ  नम्बि

१ षजबनाथ सुबेदकी िौरुक काखस्कोट सुिेदकी अगा्नषनक कृषि िम्न
२ राम बहादुर सुबेषद बास्ोट बास्ोटकृिक समुह
३ पे्मभट्राई ढािा गैराबारकी एग्ो िम्न
४ भरत राजभण्डारकी ठुिाखेत ठुिाखेत कृिक समुह
५ गङा बहादुर षतषमखसिना तोरकीपानकी नयाबहाकोट एग्ो िम्न
६ मागधी िाषिगुराँँस कृिक समुह
७ उपेन्द्रप्साद पराजुिकी डुडेिाँट सयपत्रकी कृषि, पशु तथा पोल्टरर िम्न
८ िन्द्र कुमारकी खिास 14 िाउथे खिास अगा्नषनक कृषि िम्न 9806570739
९ षपनशोभा गुरुङ् 13 साझा साझा नमुना कृषि िम्न 9823408059
१० षगरर प्साद पौडेि 5 मािेपाटन अन्नपूर्न पौडेि एककीकृत कृषि िम्न 9856077416
११ समकीर कुमार थापा 15 कोल्पाटन षसम्स एगृक्िर िम्न 9817160662
१२ षहरा बहादुर भण्डारर 14 हषिि माग्न बागु्ङ् भण्डारर कृषि तथा पशुपािन िम्न
१३ इन्द्र बहादुर राना 5 बाटिारकी र्ारापानकी बाटिारकी अगा्नषनक िम्न 9846784428
१४ अनन्त प्साद षतषमखसिना तोररपानकी अनन्त एग्ो िम्न
१५ शान्तकी थापा रैकर मगर गाँउ रैकर कृिक समुह
१६ रुद् प्साद पराजुिकी िापाकोट िापाकोट मौरकीपािन कृिक समुह
१७ यमनाथ जैसकी 25 अन्नपूर्न टाेि 9866061900
१८ सकीता पाैडेि 20 गैरकी प्गषतषशि कृिक समुह 9841028606
१९ षसिशाेभा नेपािकी 25 खोप केन्द्र षसिशाेभा कृषि िम्न 9827163605
२० षशिशाेभा नेपािकी 25 खाेप केन्द्र षशिशाेभा कृषि िम्न 9827163605
२१ र्नेस्र सुबेषद गैहा्नबारर गैहा्नबारकी िििुि तथा तरकारकी कृिक 

समुह

9805209771

२२ षशिराज बराि षसमििौर षहउिुिकी तरकारकी उत्ािक कृिक समुह 9862394002
२३ सोमनाथ पराजुिकी 23 िैनपुर िैनपुर कृिक समुह 9846606426
२४ रामप्ासाद भट्राई ढािा आरु्षनक नमुना कृिक समुह 9856026554
२५ श्यामु अषर्कारर 22 भुम्की टुनार अषर्कारर श्याम कृषि िारम 9846350364
२६ सुरज गौतम 5 र्ारापानकी र्ारपािन पशुपािन तथा कृषि समूह 9867640567
२७ इश्वरकी िाषमछाने उले्रर उले्रकी कृषि एण्ड पोल्ट्र की िम्न 9846318916
२८ टन्कनाथ बस्ाकोषट 23 खोरपखा, 

आहाल्डडा

पन्चकोषश कृषि सहकारकी 9804131909

२९ शाखन्त अषर्कारर 33 षिसापानकी षमषिजुिकी षिसापानकी कृिक समुह 9805862591
३० बुखद्धसागर आिाय्न 16 हररपाउ हररपाउ अगा्नषनक कृिक समुह 9804170089
३१ गङा बहादुर षतमखसिना 18 नया गाउँ नयागाउ बाहाकोट एग्ो िम्न 9806656741
३२ राकेश षतमखसिना 25 साझा षनषभषर्त एग्ो िम्न
३३ इन्द्रकुमारकी आिाय्न षशसे्रकी सबनेश्वर कृषि मषहिा समुह 9846443834
३४ मार्ि प्साद पौडेि 21 मषत्तखान षसज्ननशकीि ब्यबसाषयक कृिक समूह 9846155015
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अनुसुचरी-६

षफल्ड भ्रमण गरिएको कृिकहरूको नामाविरी

क्र.सं. षकसानको नाम आबद्व फम्भ /समूह/सहकािरीको नाम ठषे गाना सम्पक्भ  नम्बि
१ अजु्नन थापा फे्स कृषि िम्न पोखरा-१४, िाउथे 9856021973
२ षहरा बहादुर भण्डारकी बागु्ङ भण्डारकीएककीकृत कृषि िम्न पोखरा-१४, मझेरकीपाटन 9847657591
३ जकीतबहादुर बसे्त सैरोगैरो कृिक समुह पोखरा-१६, अम्निा 9846393105
४ अजु्नन आिाय्न एककीकृत िामािौर िम्न पोखरा-१९, िामािौर 9846040072
५ गायत्रकी अया्नि रामेश्वर कृषि समुह पोखरा-१७, षबरौटा 9846388145
६ महािकीर थापा षमठु कृषि िम्न पोखरा-२५, हेम्जा 9846060733
७ िन्द्र देबकी पुजा्न षतषिजा िेकखोिा षददकीबषहनकीकृषि िम्न पोखरा-२७, अघघौ 9825153020
८ षिि छन्ताि माषिका र्ौिाषगरकी कृषि िम्न पोखरा-२७, ररठे्पानकी 9825190227
९ षबषु्प्साद पौडेि पौडेि पशु तथा कृषि िाम्न पोखरा-२७, भण्डारषढक 9846140200
१० र्न कुमारकी बराईिकी नमुना कृिक समूह पोखरा-२९, षिरेन्द्रिोक 9817147515
११ सुषमत्रा षब.क. नमुना कृिक समूह पोखरा-२९, षिरेन्द्रिोक 9804167153
१२ कषिताकँुिर कमर कषिराज एककीकृत एग्ो िम्न पोखरा-३०, षशशुिा 9825121641
१३ गोपाि षगरर षगरर कृषि िाम्न पोखरा-३०, षशशुिा 9846224100
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अनुसुचरी-७

षफल्ड भ्रमणमा कषे हरी तस्वरीिहरू

१. साना षसंिाइ सषहत सथाइ संरिना, पोखरा-१९, िामािौर     २. प्ाषटिक घर षभत्र गोिभेडा, पोखरा-१९, िामािौर

३. प्ाषटिक घरषभत्र के खेतकी गनने भनेर प्ाषिषर्क सल्ाह       ४. गोठ सुर्ार, पोखरा-२७, अघघौ 
   षददै, पोखरा-२५, हेम्जा 

५. कौसकी खेतकीमा अषसना छेके् जािकी, पोखरा-१७, षबरौटा     ६. अषसना छेके् जािकी, तरकारकी षटपेपषछ थनक्ाउने क्रममा,  
              पोखरा-२९, भण्डारषढक
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७. अषसना छेके् जािकी, पोखरा-२७, ररठे्पानकी    ८. प्योग पचिात बारकीमै राखेको हाते ट्र याक्टर, पोखरा-२९,  
              िामािौर

   

९. गोठ सुर्ार, पोखरा-३०, षशशुिा        १०. प्योग पषछ सुरषक्त राखेको ट्र याक्टर, पोखरा-१४, िाउथे

 

११. प्ाषटिक घर, पोखरा-२९, पट्नेरकी       १२. अषसना छेके् जािकी, पोखरा-२९, पुििोक
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१३. र्षनयाँमा षसंिाइ गददै  षकसान, पोखरा-२७, ररठे्पानकी     १४. प्ाषटिक मख्िङ, पोखरा-२७, ररठे्पानकी

 

१५. गोठ सुर्ार, पोखरा-३०, षशशुिा                                १६. सथाइ संरिना. पोखरा-२९, भण्डारषढक

   

१७. पमा्नक्िर षसद्धान्तमा खेतकी, पोखरा-१४, मझेरकीपाटन     १८. अनुदान प्भािकारकीताको बारेमा समूह छििि, सभागृह

   



थप जानकािरीका िाषग

कृषि तथा पशु षवकास महाशाखा
पोखरा महानगरपाषिका, कास्की, गण्डककी

अनमोि एग्रीटषेक प्रा. षि.
भरतपुर ११, षितिन, बागमतकी


