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पे्रस विज्ञवि 

 

विषय: नेऩार उद्योग वाख्णज्म भहासॊघ अन्तगगतको कृषष उद्यभ केन्र टेकुको 
साझेदायीभा सावगजननक नीख्ज अवधायणाभा सॊचानरत एक ख्जल्रा एक उत्ऩादन 
कामगक्रभ सम्फन्धभा  ददइएका सझुावहरु । 

 

 

नेऩार सयकाय कृषष तथा ऩशऩुन्छी षवकास भन्रारम य नेऩार उद्योग वाख्णज्म भहासॊघ अन्तगगतको कृषष उद्यभ केन्र 
टेकुको साझेदायीभा सावगजननक ननजी अवधायणाभा सॊचानरत एक ख्जल्रा एक उत्ऩादन कामगक्रभ (One District One 

Product) ओने को कामागन्वमन अवस्था सम्फख्न्ध अध्ममन षवश्लषेण प्रनतवेदन सावगजननक गरयएको छ य उक्त प्रनतवेदनभा 
उल्रेख गरयएका सझुावहरु ननम्नानसुाय यहेको व्महोया जानकायीको रानग अनयुोध । 

ननम्न 

१. सम्ऩूणग ऩूवागधाय तमाय बै कच्चा ऩदाथगको अबावभा सञ्चारन हनु नसकेका उद्योगहरूराई सञ्चारन गनग 
स्थानीम, प्रदेश य सॊघको सहकामगभा ती फारी वस्तहुरूको उत्ऩादन फढाउन षवनबन्न कामगक्रभहरू सञ्चारन 
गनग कृषष तथा ऩशऩुन्छी षवकास भन्रारममरे ऩहर गने। ऩूवागधाय तमाय बएको तय कच्चा ऩदाथग आऩूनतगको 
सम्बावना न्मून बएको उद्योगहरू जस्तै ओखरढुङ्गाको ख्चयाइतो उद्योग, धाददङ्गको टोम्माटो केचऩ उद्योग, 
स्माङ्गजाको अदवुा प्रशोधन उद्योगहरूराई उस्तै प्रकायको फारीहरूको उत्ऩादनको आधायभा उधोगको 
product Line ऩरयवतगन गनग रगाउन े|  

२. ऩूवागधाय तमाय बएको तय चारऩूुॉजी अबावरे केही भनसनयी औजाय खरयद हनु नसकी सञ्चारन नबएका 
उद्योगहरूराई कृषष उद्यभ केन्र भापग त आवश्मक ऩूॉजीको व्मवस्था गनग ऩहर गनग रगाउन।े 

३. ऩूवागधाय तमाय ऩनन नबएको उद्योग सञ्चारनबन्दा ऩनन गरत ननमतरे अनदुान नरनका रानग खोरेका 
उद्योगहरूको सन्दबगभा त्मस्ता उद्यभीसॉग कृषष तथा ऩशऩुन्छी षवकास भन्रारमरे यकभ असरुी प्रषक्रमा 
अगाडी फढाउने |  

४. कामगषवनध अनसुाय कृषष उद्यभ केन्र सख्चवारमको भतुम काभ बगूोर अनसुाय व्मवसाषमक मोजनाको छनौट, 
नडजाइन ईख्स्टभेट, रागत य प्रषवनधभा सहजीकयण य व्मवसाषमक मोजनाको तमायी, अनगुभन/सऩुयीवेऺण गने 
य आवश्मकता अनसुाय ख्जल्रा सनभनतराई सझुाव ददनऩुनेभा सो हनु नसकेको कायण उद्योगहरू सम्ऩन्न य 
सञ्चारन हनु नसकेकोरे मस कामगभा नेऩार उद्योग वाख्णज्म भहासॊघरे उऩमकु्त कामग मोजना फनाई रागू 
गने। 

५. कृषष तथा ऩशऩुन्छी षवकास भन्रारमरे सावगजननक ननजी साझेदायी अवधायणा अन्तगगत उद्योगहरू स्थाऩना 
गनग अनदुान उऩरब्ध गयाउॉदा नेऩार उद्योग वाख्णज्म भहासॊघ अन्तगगतको कृषष उद्यभ केन्रराई भारै 
ददनबुन्दा खलु्रा प्रनतष्ऩधागका आधायभा अन्म ननजी कम्ऩनीहरू वा फारी वस्तउुत्ऩादक सॊघहरू (producers 

association) राई सभेत सभावेश गदाग उऩमकु्त हनुे। 

 



६. कृषष तथा ऩशऩुन्छी षवकास भन्रारमरे कृषष उद्यभ केन्रराई हारसम्भ उऩरब्ध गयाएको ननकासा य 
खचगका सम्फन्धभा प्रनतवेदन नरई षवत्तीम अनशुासन कामभ गने। 

७. सशतग अनदुान यकभका सम्फन्धभा खचग बएका सम्ऩूणग यकभका नफर बयऩाईको भहारेखा ऩयीऺकको 
कामागरमफाट अख्न्तभ रेखाऩयीऺण गयाउने व्मवस्था कृषष तथा ऩशऩुन्छी षवकास भन्रारमरे गने। 

८. कृषष उद्यभ केन्रको सहकामगको अनबुवको आधायभा आगाभी ददनहरूभा कृषष तथा ऩशऩुन्छी षवकास 
भन्रारमरे मस्ता कामगक्रभ आपैरे सञ्चारन नगयी भातहतका ननकामहरू य सॊघीम सॊयचना अनसुाय फारी 
वस्तकुो उत्ऩादन अवस्था¸ अन्म ऩूवागधाय षवकास य फजायको अवस्था हेयी प्रदेश य स्थानीमस्तयभा उद्योगहरू 
स्थाऩना गनग सहजीकयण गने। 

९. आगाभी ददनहरूभा मस्ता षकनसभका मोजना तथा कामगक्रभहरू छनौट गदाग स्थानीम  आवश्मकता, 
उत्ऩादनसॉगको तादात्म्मता¸ फजाय¸ साभाख्जक य आनथगक ऩऺ¸ कामगक्रभको ददगोऩना य व्मवस्थाऩन सभेतको 
वस्तऩुयक भूल्माङ्कन गने प्रषक्रमा प्रायम्ब गने। 

१०. मस कामगक्रभ अन्तगगत सञ्चारन गरयएका उद्योगहरूभा एक ख्जल्रा एक उत्ऩादन कामगक्रभ सञ्चारन 
ननदेख्शका फभोख्जभ नेऩार उद्योग वाख्णज्म भहासॊघको contribution के कनत हनुऩुने हो मषकन गयी ऩयुा गनग 
रगाउन ेव्मवस्था कृषष तथा ऩशऩुन्छी षवकास भन्रारमरे नभराउन।े 

११. कामगक्रभका रानग यकभ ननकासा गनुगऩूवग सोको phasing गयी कामग प्रगनत अनगुभन तथा भूल्माङ्कन 
नसपारयसको आधायभा भार गने व्मवस्था नभराउन।े 

१२. कृषष तथा ऩशऩुन्छी षवकास भन्रारमरे मस कामगक्रभ अन्तगगत सॊचानरत सम्ऩूणग उद्योगहरूको हारको 
अवस्थाका सम्फन्धभा सयोकायवारा ऩऺ सभेतको सहबानगताभा Overall Review  गने। 

१३. सावगजननक ननजी साझेदायीभा सञ्चारन हनुे मस्ता कामगक्रभहरूको मोजना तजूगभा¸ सोको स्वीकृनत¸ कामगक्रभ 
तथा षक्रमाकराऩको ननमनभत अनगुभन तथा भूल्माङ्कनको mechanism स्ऩष्ट य ऩायदशी फनाउने।      

 

 

प्रवक्ता 
प्रदीऩकुभाय कोइयारा 


