तरकारी जोनको पररयोजना पररचय

ने पाल सरकार
कृषि, भूषि व्यवस्था तथा सहकारी िन्त्रालय
प्रधानिन्त्री कृषि आधु षनषककरण पररयोजना

पररयोजना कायाा न्वयन इकाई, तरकारी जोन
पालुङ, िकवानपुर

बैशाख 207५
पररचय
दे शको करिब दु ई तिहाई जनसं ख्या िोजगािी िथा तजतिकोपाजनको लातग कृति क्षे त्रमा तनर्भ ि िहेको अिस्थामा कृतिमा आधारिि
अथभिन्त्रलाई कृतिजन्य उद्योगमा रुपान्तरिि गरिआधुतनक, व्यिसातिक, प्रतिस्पधी, तदगो ि आत्मतनर्भ ि बनाउनु आजको
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आिश्यकिा हो।अव्यिस्स्थि र्ू -उपिोग, उिभ ि कृति र्ू तमको गै ि कृतिमा प्रिोग, बढ् दो उत्पादन लागि, उत्पादनका
सामाग्रीहरुको अप्रिाभ प्तआपूतिभ , पूिाभ धािहरुको कमी, उपिु क्तप्रतितधक ज्ञान ि शीपमा कमी, कृिकहरुको कमजोि व्यािसािीक
क्षमिा¸अनुसन्धान, तशक्षा ि प्रसाि बीचको त्रीपक्षीि सम्बन्धलाई मजबु ि िु ल्याई अनुसन्धानिाट तिकास र्एका प्रतितधहरु पिाभ प्त
मात्रामा तबस्ताि हुन नसक्नु जस्ता तितिध कािणहरुले कृति क्षे त्रमा आशातिि उपलस्ि हातसल हुन सकेको छै न।साथै िु िा
जनशस्क्त तदनानुतदन तिदे तशने क्रम बतढ िहे को सन्दर्भ मा कृति क्षे त्रमा श्रतमकको अर्ाि¸ तनतज क्षे त्रको लगानी आकृष्ट गनुभ पतन
ठूलो चु नौिीकोरुपमा दे खा पिे को छ।िस परिपेच्छमा स्थानीि सम्भािना, िु लनात्मक लार् ि तितशष्ठ अिसिको उपिोग गदै
समग्र मूल्य श्रृंखलाका अिििहरुको एकीकृि सं िोजन ि परिचालन मार्भि कृति औद्योतगकिण एिम् िन्त्रीकिण उन्मुख तदगो
आतथभक अिसिहरु सृ जना गिी तनतिि िालीको क्षेत्र तिस्ताि ि उत्पादकत्वलाई बढाई तनिाभ हमूखी कृति प्रणालीलाई व्यिसातिक,
प्रतिस्पधी, तदगो ि आत्मातनर्भ ि बनाउने लक्ष्यका साथ नेपाल सिकाि, कृति तिकास मन्त्रालिले प्रधानमन्त्री कृति आधु तनतककिण
परििोजना 2073 श्रािणबाट लागु गरिएको छ।स्वदे शी सोच, स्वदे शी लगानी ि आन्तिीक सं स्थागि जनशस्क्तबाट ििाि गरिएको
िो परििोजनालाई कृति तिकास िणनीति कािाभ न्विनको सहिोगी परििोजनाको रुपमा तलईएको छ।कृति उत्पादनको
तितशष्टकृि क्षे त्र तनमाभ ण, तनिाभ ििोग्य कृति उपजहरुको मू ल्य अतर्बृ स्ि िथा बजािीकिण गिी िोजगािीको अिसि सृ जना
लगािि कृति औद्योतगतककिणको तदशामा मापनिोग्य परिििभ न सु तनिि गिी कृति पेशालाई मिाभ तदि ि सम्मानजनक
व्यिसािकोरुपमा स्थातपि गिाउने िस परििोजनाको सोच िहे को छ।
यस पररयोजनाको कायाा न्वयन तहिा चारवटा सम्भागहरु रहे का छन्।
क्षेत्रर्ल

पतहलो बिभ संचालन
गरिने संख्या

िाली

कािाभन्विन तनकाि

1

साना व्यिसातिक
कृति उत्पादन केन्द्र
(पकेट) तिकास
कािभक्रम

कम्तीमा 10 हे . (२००
िो.)

2100

कािाभन्विन तनकािले छनौट
गने

स्थातनि तनकाि/तजल्ला
कृति तिकास कािाभलि

2

व्यिसातिक कृति
उत्पादन केन्द्र (ब्लक)
तिकास कािभक्रम

कम्तीमा 100 हे .
(२०0० िो.)

150

3

व्यिसातिक कृति
उत्पादन िथा प्रशोधन
केन्द्र (जोन) तिकास
कािभक्रम

कम्तीमा 500 हे .
(10,0०० िो.)

30
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बृहिव्यिसातिक कृति
उत्पादन िथा
औद्योतगक केन्द्र
(सुपिजोन) तिकास
कािभक्रम

कम्तीमा 10000 हे .
(२०,000 िो.)
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क्र.स.

सम्भाग

अदु िा/िेसाि, अलै ची, आलु ,
जुनाि, ििकािी, धान, कमै ,
माछा, तसतम, सुन्तलाजाि,
स्याउ, तकिी, केिा, र्टमास
ििकािी-5, मकै/मकै िीउ-5,
धान-5, सुन्तलाजाि-3,
अदु िा/िेसाि-3, आलु -3,
माछा-2, अलै ची-1, आपँ-1,
जैिुन-1, जुनाि-1,
धान, गहुँ , मकै, ििकािी,
आलु , माछा, स्याउ

स्थातनि तनकाि/तजल्ला
कृति तिकास कािाभलि

जोन कािाभन्विन इकाई

सुपि जोन कािाभन्विन
इकाई

यो पररयोजनाले कृषि क्षेत्रको आधुषनषककरणका लाषग षनम्न अनु सारका रणनीषतहरु अवलम्बन गनेछ।
१. र्ू तमको बै ज्ञातनक उपिोग
२. आधु तनक कृति प्रतितधहरुको अिलम्वन
३. कृतिमा िास्न्त्रतककिण
४. कृति उपजहरुको प्रशोधन िथा बजािीकिण पूिाभ धािहरुको तिकास
५. कृति अनुसन्धान - तशक्षा - प्रसाि प्रणालीको सु ढृढ समन्वि एिम् आधु तनतककिण
६. प्रतिर्लमा आधारिि प्रोत्साहन प्रणालीको अिलम्वन
७. गु णस्ति तनिन्त्रण िथा खाद्य स्वच्छिा अतर्बृ स्ि
८. िािाििण परिििभ न अनुकुतलि कृति प्रणाली अबलम्वन

पररयोजना संचालनको अवधारणा
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िो परििोजना आ.ि. 207४/7५ िाट मकिानपुि तजल्लामा पतन शुरु गिीएको छ ।िस तजल्लाको र्ौगोतलक सम्भािनाका रुपमा
पतहचान र्ई आएको ििकािी बालीको व्यिसातिक कृति उत्पादन िथा प्रशोधन केन्द्र (जोन) तिकास कािभ क्रमसं चालनको लातग
207४ असोज १३ गिे थाहा नगिपातलका -३, पालुङमा पररयोजना कायाा न्वयन इकाई, ििकािी जोनको कािाभ लि स्थापना र्ई
थाहा नगिपातलका िडा नं १ दे स्ख १० ि इन्द्रसिोिि गाँ उपातलका िडा नम्वि १ दे स्ख ५ मा तनम्न उदे श्यका साथ कािभ क्रम सं चालन
र्ईिहे को छ।
उद्दे श्यहरु
१. ििकािी बालीको तितशष्टकृि क्षे त्रहरु समेटी ५०० हे क्टिमा जोन तनमाभ ण गने
२. तनिाभ ि िोग्य ििकािी बालीहरुको मूल्यअतर्िृ स्ि गदै प्रतिश्पधाभ त्मक क्षमिा अतर्िृ स्ि गने ,
३. ििकािी खेिी िथा व्यिसािलाई सम्मानजनक नार्ामु खी व्यिसािका रुपमा तिकास गदै िोजगािीका अिसिहरु सृ जना
गने,
४. ििकािी खेिीमा सं लग्न कृति सहकािी¸समूह¸तनतज उद्यमी ि सिोकाििालहरुको व्यिसािीक क्षमिा अतर्िृ स्ि गिी
िजािमुखी उत्पादनमा जोड तदने ¸ ि
५. बहुसिोकाििाला तनकािहरु तबचको कािभ मूलक समन्वि मार्भि प्रर्ािकािी से िा प्रिाहको सु तनतिििा गने ।
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जोन कायाा न्वयन इकाईको सं गठनात्मक षववरण
परििोजना कािाभ न्विन ईकाई (जोन)
बरिष्ठ कृति अतधकृि
िा.प.ति (प्रा.), कृति से िा– 1

प्रषवषध षवस्तार तथा अनुसन्धान शाखा
कृति अतधकृि-१
कृतितिज्ञ(सम्बस्न्धि िाली)-1
कृति स्नािक(Intern)-1
प्रातितधक सहािक (िा.प.अनं .प्र.प्रा.) िा प्रातितधक
सहािक, (िा.प.अनं .स्ि.प्रा.)-२

आषथाक प्रशासन शाखा
ले खापाल, िा.प.अनं .प्र.प्र.-1
नािि सुब्बा, िा.प.अनं .प्र.प्र िा खरिदाि
िा.प.अनं .स्ि.प्र.-1
कािाभलि सहिोगी-२ (सेिा किाि)

िस इकाईको सहतजकिण¸ आिश्यक सहिोग ि समन्विको लातग ििकािी खेिी िथा व्यिसािमा आिि िस इकाईमा
सू चीकृि र्एका व्यिसातिक कृिक समूह, सहकािी, उपर्ोक्ता सतमति, नीतज उद्यमी/व्यिसािीहरु मध्येिाट ििकािी जोन
सं चालक सतमति, मकिानपुिको गठन गरिएको छ।
तरकारी जोन संचालक सषिषत, पालु ङ िकवानपुरका पदाषधकारीहरुको षववरण
क्र.स.

पद

1

सं िोजक

2

उप-सं िोजक

3

सतचि

4

सह-सतचि

5

सदस्य

6

सदस्य

7

सदस्य

8

सदस्य

9

सदस्य

नाि

ठे गाना

िोबाइल नं

पररयोजनाबाट उपलब्ध हुने से वा सुषवधाहरु
परििोजना मार्भि सं चालन गरिने कािभ क्रमहरुका लातग प्रस्तु ि िातलका अनुसाि उपलिीमा आधारिि सहतजकिण से िा
उपलि गिाउने छ ।
षस.नं.

षववरण

सहषजकरण

1

कृति उत्पादन सामग्रीहरु (िीउ,िे नाभ ,तिरुिा,लगािि नसभ िी स्थापना)

५० प्रतिशि

2

प्रातितधक सहिोग

१००प्रतिशि

3
4
5
6

प्रिोगशाला से िाहरु
कृति औजाि िथा उपकिणहरु
साना तसं चाइ पूिाभ धािहरु
उत्पादनोपिान्त िथा कृति व्यिसाि से िा पूिाभ धािहरु

85 प्रतिशि
५० प्रतिशि
८५ प्रतिशि
८५ प्रतिशि

१.
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गुनासो सुन्ने अषधकारीीः सु जन अंगाई, बरिष्ठ कृति अतधकृि (985५०८२५९५)
सूचना अषधकारीीः बालकुमािी र्ट्टिाई, प्रातितधक सहािक (98४५०७२२००)
थप जानकारीका लाषग सम्पका
प्रधानमन्त्री कृति आधु तनतककिण परििोजना
पररयोजना कायाा न्वयन इकाई, तरकारी जोन, पालु ङ िकवानपुर
र्ोन नं. 985५०८२५९५
इमेलः pmampzonemakwanpur@gmail.com
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