
कृषि ज्ञान केन्द्र, दाङ्गको कृषि षिकास सम्िन्द्धी अिधारणा 
 दाङ्ग जिल्लाको वर्तमान अवस्था 

१. दू्रतगततको शहरीकरण र वस्ती तवकास । 
२. औद्योगीकरण उन्मखू । 
३. वर्ाातमा आधाररत खेती प्रणाली । 
४. परम्परागत र तिवााहमखूी कृतर् प्रणाली । 
५. कृतर् श्रमशतिको अभाव । 

 अवसरहरु 

१. तवतवध हावापािी र माटोको उपलव्धता । 
२. खेती योग्य समथर भतूमको पयााप्त । 
३. कृतर् उपजको बढ्दो माग । 
४. यातायात, संचार, तवद्यतु, आतद पवूााधारको उपलव्धता । 
 चुनौजर्हरु 

१. घट्दो खेती योग्य जतमि । 
२. पयााप्त तसंचाईको अभाव । 
३. कृतर् श्रमशतिको अभाव । 
४. यवूा जिशतिको पलायिता । 
५. खस्कँदो कृतर्–पयाावरण । 
 सम्भावना र प्राथजमकर्ा 

(क) उत्पादन व्यवसाय 

१. उत्तरी पहाडी भेगमा : कागतत, अदवुा, वेसार, तवउ उत्पादि (मकै र तरकारी) र वेमौसमी तरकारी । 
२. दाङ्ग उपत्यकामा : मतसिा÷वासिादार धाि, तरकारी, च्याउ, मौरी, तवउ उत्पादि (धाि, गह ,ँ मकै, तोरी र मसरुो), आँप,   तलतच, मेवा र रुखकटहर । 
३. देउखरुी दिू के्षत्रमा : केरा, भईूकंटहर, चैत धाि, तहउँदे धाि,  वगर तरकारी, आल,ु सखरखण्ड, वदाम, मङ्ुग र सूयामखूी । 

(ख) उद्यम/व्यवसाय 

१. प्रांगाररक मल÷गँड्यौले मल/गँड्यौला उत्पादि । 
२. प्रांगाररक/वािस्पततक/जैतवक तवर्ातद उत्पादि । 
३. फलफूल/तरकारी/आलंकाररक तवरुवा एवं च्याउ तवउ/तयारी डल्ला उत्पादि । 
४. खाद्यान्ि/दलहि÷तेलहि/तरकारी तवउ/ताजा तरकारी/फलफूल/मह प्रशोधि । 
५. तशत भण्डार/सखु्खा भण्डार सेवा संचालि । 
 कृजि ज्ञान केन्द्रको वर्तमान भूजमका 

(क) साजवक जिल्ला कृजि जवकास कायातलयको परम्परागर् भूजमका 
१. आधतुिक कृतर् प्रतवतधको प्रचार प्रसार । 
२. आधतुिक कृतर् प्रतवतध अवलम्विमा सहयोग । 
३. कृतर् उत्पादि सामाग्री आपतूतामा समन्वय । 
४. कृतर् उपज वजारीकरणमा सहजीकरण । 
५. कृतर् उत्पादि सामाग्रीको गुणस्तर तियमि । 
(ख) हालको कृजि ज्ञान केन्द्रको वर्तमान भूजमका 
१. स–सािा अध्ययि पररक्षण संचालि । 
२. सामान्य प्रयोगशाला सेवा संचालि । 
३. प्रदेश र स्थािीय तहमा कायारत प्रातवतधक र व्यवसातयक कृर्कहरुको लातग तवतशष्टीकृत एड्भान्स तातलम संचालिमाफा त उिीहरुको क्षमता तवकास गिे ।  

४. स्थािीय तहको क्षमताले िभ्याउिे प्रकृततका तवशेर्ज्ञ प्रातवतधक सेवा टेवा । 
५. संघीय र प्रदेश सरकार माफा त संचालि ह िे कृतर् तवकास कायाक्रम र आयोजिा संचालिमा संघीय र प्रदेश सरकारलाई सहयोग गिे । 
६. स्थािीय तहका कृतर् तवकासका इकाइहरु माफा त कृतर् तथयांक संकलि तथा अध्यावतधक गिे ।  



७. कृतर् उद्यम तथा व्यवसाय संचालि गिा चाहिेहरुका लातग व्यवसाय तवकास सेवा उपलव्ध गराउिे । 
८. तवउ तवजिको लातग श्रोत केन्द्रको रुपमा कामगिे । 
९. समग्र कृतर् तवकासको तवर्यमा प्रदेश र स्थािीय तहवीच पलुको काम गिे । 
 कायत–योिना 
  मूल नारा 

“व्यवसाजयक कृजिमार्त र् जकसानको आम्दानीमा वृजि, सम्परू्त दाङ्गवासीको आजथतक–सामाजिक सम्वृजि” । 
“Prosperous Dang Our Vision, Commercial Agriculture Our Mission” 

१. कृतर् ज्ञाि केन्द्रलाई फामा मोडेलमा तवकास गरी तवतवध प्रकारका अध्ययि पररक्षणहरु संचालि गिे । 
२. Agricultural Technology Park स्थापिा गिे । 
३. वाली संग्रहालय (Crop Museum) स्थापिा एवं संचालि गिे । 
४. Mini Lad स्थापिा गरी तवउ तवजि, माटो, मल, रोग तकरा पररक्षण एवं परामशा सेवा उपलव्ध गराउिे । 
५. कृतर् सचूिा केन्द्र स्थापिा गिे । 
६. प्राथतमकता प्राप्त वाली वस्तुहरुको तवउ÷वेिाा, प्रातवतधक ज्ञाि र तशपको लातग श्रोत केन्द्रको रुपमा काम गिे । 
७. यवूा र व्यवसातयक कृर्कहरुमा उद्यमतशलता तवकास गिा उपयिू पाठ्यक्रम तयार गरी प्रतशक्षण कायाक्रम संचालि गिे । 
८.  प्राथतमकता प्राप्त वाली/वस्तुहरुको व्यवसातयक योजिा तयार गरी तवतरण गिे । 
९. स्थाि र वाली/वस्तु तवरे्श प्रतवतध प्याकेज पतुस्तका तयार गरी तवतरण गिे । 
१०. जलवाय ूपररवताि र कृतर्–पयाावरणमैत्री प्रतवतधहरु संकलि र संग्रह गरी तवतवध संचार माध्यममाफा त प्रचार प्रसार गिे । 
११. कृतर् यन्त्र/उपकरणको उपयोग, प्रयोग र ममात संभार सम्वन्धी प्रतशक्षण कायाक्रम संचालि गिे । 
१२. प्राथतमकता प्राप्त वाली/वस्तुहरु सम्वन्धी संकतलत र संग्रतहत आधुतिक प्रतवतधहरु तवतभन्ि संचार माध्यममाफा त आम कृर्क समदुायसम्म परुाउिे । 
१३. संघ, प्रदेश र स्थािीय सरकार एवं गैरसरकारी संघ÷संस्थामाफा त प्रदाि गररिे सेवा सुतवधा सम्वन्धी अतभलेख तयार गरी आवश्यक समन्वय एवं प्रचार प्रसार गिे । 
१४. स्थािीय सरकार र तवकास साझेदार संघ/संस्थाको कृतर् तवकास कायाक्रमलाई प्राथतमकता प्राप्त के्षत्र र वाली/वस्तुमा केतन्द्रत गिा समन्वयकारी भतूमका तिभाउिे । 
१५. कृतर् र तसंचाई तवकास कायाक्रमलाई एतककृत रुपमा संचालि गिे । 
 समन्द्वय 

१. स्थािीय तहका कृतर् इकाईहरुसंग मातसक वैठक । 
२. स्थािीय तहका कृतर् इकाईहरुको चौमातसक र वातर्ाक प्रगतत सतमक्षा गोष्ठी । 
३. स्थािीय तहहरुको कृतर् तवकास सम्वन्धी वातर्ाक योजिा तजुामा गोष्ठी । 
४. सरोकारवालाहरुसंग व्यतिगत सम्वन्ध, सम्पका  र समन्वय ।  
 अनुगमन मूल्याङ्कन 

१. प्रवातहत सेवा र सेवाग्राहीहरुको अतभलेखीकरण गरी तिरन्तररुपमा अिगुमि मूल्याङ्कि गररिे । 
२. संचातलत कायाक्रमको प्रभावकारीता वारे आवतधक रुपमा अिगुमि मलू्याङ्कि गररिे । 
 अपेजिर् उपलव्धी 
१. कृतर्मा आधुतिकीकरण र व्यवसातयकरण ह िे । 
२. कृर्कहरुको आम्दािीमा वतृि ह िे । 
३. यवूाहरु कृतर् व्यवसायमा आकतर्ात ह िे । 
४. कतर् पेशा आकर्ाक र सम्मातित ह िे । 
५. सम्विृ दाङ्ग तजल्ला तिमााणमा योगदाि पगु्िे । 
 िोजखम 

संघीय र स्थािीय सरकार, गैससहरु, उत्पादि सामाग्री आपतूताकतााहरु, तवत्तीय संस्थाहरु एवं अन्य सरोकारवालाहरुबाट अपेतक्षत सहयोग र समन्वय उपलव्ध िह ि सक्छ । 



  
 

 

 

 

 

सम्बृि दाङ्ग 

कृिकको आम्दानीमा बृजि 

स्थान र वाली/वस्रु् जवशेिमा आधुजनकीकरर् एवं ब्यवसाजयकरर् 

अवधारर्ात्मक संरचना (Conceptural Frame-Work)   

प्रजवजध र उद्यमजशलर्ा 

संघीय/स्थािीय सरकार, गै.स.स.हरु, उत्पादि सामग्री, आपतूताकतााहरु, तवतत्तय संस्थाहरु एबं अन्य सरोकारवालाहरुबाट 
अपेतक्षत सहयोग र समन्वय उपलब्ध िह ि सक्छ ।  

िोजखम 

धन्यबाद 


