अनुगमन/�मण ��तवेदन
अनुगमनकतार्:

केशव अ�धकार�¸ व�र� वागवानी �वकास अ�धकृत
र�बन्�काजी थापा¸ कृ�ष अ�धकृत

अनुगमन ग�रएको आयोजनाहरु: Integrated Approach for Commercial Goat Production (आयोजना नं. ११३९)
आयोजना सं चालन गन� सं स्था: सुनकोशी कृ�ष फामर् �ा.�ल.¸ थुमपाखर-२¸ �सन्धुपाल्चोक
अनुगमन ग�रएको स्थान: �सन्धुपाल्चोक िजल्लाको थुमपाखर¸ फुिल्पङडाँडा र पां�ट
े ार गा.�व.स.हरु
अनुगमन अव�ध: २०७२/१०/२१ दे िख २०७२/१०/२७ सम्म
अनुगमनमा सहभागी सं स्थाका व्यि�हरु: Resham Bahadur Bohara, Local Contact person of SunKoshi Agriculture Farm

Pvt. Ltd
अनुगमनका �ममा भए गरे का ��याकलापहरु:

•

�सन्धुपाल्चोक िजल्लाको थुमपाखर¸ फुिल्पङडाँडा र पां�ट
े ार गा.�व.स.हरुका स्थानीय कृषक समुदायसँग आयोजनाको बारे मा
अन्तर��या ग�रयो ।

•

सुनकोशी कृ�ष फामर् �ा.�ल.ले थुमपाखार गा.�व.स. वडा नं. २¸धु�सनीमा सं चालन ग�ररहेको बा�ा फामर् अवलोकन �नर�क्षण
ग�रयो ।

•

सुनकोशी कृ�ष फामर् �ा.�ल.का स्थानीय सम्पकर् व्यि� �ी रे शम बहादुर बोहरासँग फामर् एवं आयोजनाको ग�त�व�ध
सम्बन्धमा जानकार� �लईयो ।

आयोजनाको उपलब्धी एवं तत्का�लन �भावहरु

•

आयोजना सं चालनको �ारिम्भक चरणमा रहेको हुँदा उपलब्धीहरु �ा� हुने समय नभएको ।

अनुगमनको �ममा दे िखएका मुख्य कमजोर�हरु/समस्याहरु

•

आयोजना स्वीकृत भएको कर�ब १ वषर् भैसके ताप�न वैशाख १२ गतेको �वनाशकार� भ ुकम्प प�ात् केह� समय
आयोजनाको कायर्�म सं चालन गन� अवस्था नरहेको हुँदा सम्बन्धीत सं स्थाको अनुरोधमा आयोजनाको ��याकलापहरु ३
वषर्मा नबढ्ने ग�र NARDF बाट ६ म�हना प�छ सान� स्वीकृती �दान ग�रएको । तथा�प हालसम्म आयोजनाको कुनै प�न
��याकलापहरु सं चालन भएको नदे िखएको ।

•

आयोजना स्थलमा स्वीकृत आयोजना �स्ताव अनुसार आयोजनाको �ववरण सम्बन्धी Hoarding Board राखेको पाईएन ।

•

आयोजना सम्बन्धी �ववरणहरुको अ�भलेख अध्याव�धक गर� राखेको पाईएन साथै सं स्था रहे को स्थानमा सं स्थाको कायार्लय
समेत नभएको ।

•

स्थानीय समुदायहरुसँग अन्तर��याको �ममा आयोजनाको बारे मा स्थानीय तहमा यथाथर् जानकार� नभएको दे िखयो ।

•

आयोजना कायार्न्वयनको �ारिम्भक चरणमा समूह गठनको कायर् भैरहे को जानकार� �ा� भएताप�न स्थानीय समुदाय सो
सम्बन्धमा अन�भज्ञ दे िखएको ।

अनुगमनको �ममा �दईएको सुझावहरु

•

आयोजना स्वीकृत भएको १ वषर् अव�ध हुन ला�गसकेको हुँदा आयोजनाको कायर् तत्काल अगा�ड बढाउन पन� ।

•

आयोजनाको बारे मा सवर्साधारणलाई जानकार� �दन NARDF को �नधार्�रत फम� ट अनुसार Hoarding board तत्काल रा�ु
पन� ।

•

सेवा�ाह�हरुको समूह गठन गदार् पारदिशर्ता अपनाई वास्त�वक कृषकलाई छु टाउन नहुने ।

•

आयोजना सम्बन्धी कागजात एवं अ�भलेखहरुको एक ��त सं स्थाको कायार्लय स्थापना ग�र सो स्थानमा अ�नवायर् रुपमा
रा�ु पन� ।
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�नष्कसर्

•

ु म्पको कारणले आयोजना कायार्न्वयनमा केह� समस्या दे िखएताप�न हाल अवस्था केह� हदसम्म सामान्य
�वनाशकार� भक
भैसकेको हुँदा �नधार्�रत समयमा ल�य हा�सल गनर् �तु ग�तमा आयोजनाको ��याकलापहरु सं चालन गनुर् पन� दे िखन्छ ।

•

आयोजना सं चालन सम्बन्धमा सम्बन्धीत सं स्थाले हालसम्म िजम्मेवारपूवक
र् कायर् गरे को नदे िखएको हुँदा तत्काल स्वीकृत
आयोजना �स्ताव अनुसार कायर् अगाडी नबढाएमा बाँक� रहे को २ वषर् अव�धमा लिक्षत उपलब्धी हा�सल हुन नसक्ने हुँदा
आयोजनाको �नरन्तरता सम्बन्धमा नै पुन�वर्चार गनुर् पन� हुन सक्छ ।

अनुगमनकतार्
केशव अ�धकार�
र�बन्�काजी थापा
बोधाथर्:
�ी �भष्मकान्त िघ�मरे ¸ कृ�ष अ�धकृत¸ NARDF,
डेक्स अ�फसर आयोजना नं. ११३९ ।
�ी सुनकोशी कृ�ष फामर् �ा.�ल.¸थुम्पाखर गा.�व.स. २¸ धु�सनी¸ �सन्धुपाल्चोक ।
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