कृषि प्रवर्द्धन समितिर्दवारा पररचयात्िक एवं अन्िरक्रिया काय्िि सम्पन्न

२९ आषाढ, २०७५ : गैरआवासीय नेपाली संघले इतिहासमै पहहलो पटक गठन गरे को कृषष प्रवर्द्धन सममतिले
काठमाडौँमा एकहिने पररचयात्मक एवं अन्िरक्रियात्मक काय्िम सम्पन्न गरे को छ । सममतिका संयोजक

यब
ु राज गरु
ु ङको अध्यक्षिामा भएको काय्िममा सह-संयोजक कषपल िे व थापाले सम्पर्
ू ् उपस्थथिहरुलाई
थवागि गनु् भएको थथयो । सममतिका सल्लाहकारहरु

पव
ू ् मन्री गर्ेश शाह, कृषष अमभयन्िा मिन राई,

समाजसेवी एवं कृषक षवष्र्ु गौिम, कृषष, भमू म व्यवथथापन एवं सहकारी मन्रालयका सह-सथचव योगेन्र
कुमार काकी िथा खार्दय प्रषवथध षवज्ञ जीवन प्रभा लामा काय्िममा उपस्थथति हुनभ
ु एको थथयो |

काय्िममा नेपाल कृषष अनस
ु न्धान पररषिका काय्कारी तनिे शक डा.वैर्दय नाथ महिो, त्ररभव
ु न
षवश्वषवर्दयालय अन्िग्ि कृषष िथा पशु षवज्ञान अध्ययन संथथानका डीन प्रा.डा.केशव राज अथधकारी, जैषवक

प्रषवथध षवज्ञ पष्ु पमान अमात्य, अष्ठ ज अमभयानका महासथचव तनलकण्ठ तिवारी, इजरायलमा लामो समय
कृषष क्षेरमा अनभ
ु व बटुलेर नेपालमा समेि कृषष व्यवसाय गरररहे का डा. षवष्र्ु चापागाई, अथ्शाथरी

डा.अच्यि
ु वाग्ले, गैरआवासीय नेपाली संघ सथचवालय प्रमख
ु डा.हे मन्ि कुमार िवाडी लगायिको उपस्थथति
थथयो । नेपाल कृषष अनस
ु न्धान पररषिका काय्कारी तनिे शक महिोले नेपालको कृषष षवकासको समयिम
हे िा् आतिनप
ु ने अवथथा नरहे को र अन्य क्षेरको िल
ु नामा कृषष क्षेरले लगानीको िााँजोमा िे शको ग्राहथथ

उत्पािनमा ठुलो भमू मका खेलेको प्रष्ट पानभ
ु् यो । खार्दय प्रषवथध षवज्ञ जीवन प्रभा लामाले नेपालमा प्रांगाररक

षवथधबाट उत्पाहिि कृषष उपजहरुको मापिण्ड तनधा्रर् गने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले काम गरररहे को

जानकारी हिनु भयो । नेपालमा कृषष सम्बस्न्ध अध्ययन हुने शैक्षक्षक संथथाहरुमा अनस
ु न्धानको कमम हुाँिै
गैरहे को बिाउं िै कृषष िथा पशु षवज्ञान अध्ययन संथथानका डीन प्रा.डा. अथधकारीले नेपालमा कृषष क्षेरमा
नयााँ अनस
ु न्धानको षवकास गन् गैरआवासीय नेपालीले सहह्योग गन् आग्रह गनभ
ु् यो । कृषष क्षेरमा उत्पाहिि
वथिह
ु रुको गर्
ु थिर अमभवर्द
ृ थध गन् र नषवन प्रषवथध मभत्र्याउन गैरआवसीय नेपालीले सहयोग गनु् पने

भनाई व्यक्ि गिै अथ्शाथरी डा. वाग्लेले साना साना प्रयासले पतन नेपालको कृषष क्षेरको गर्
ु ात्मक षवकास
गन् सक्रकने

भनाइ व्यक्ि गनभ
ु् यो । नेपालमा भमू मको सन्िमु लि षविरर् गिै कृषष पेशालाई व्यवसातयक

बनाउन ठुलो क्षेरफलमा खेति गने व्यवथथाको शरु
ु वाि गररनप
ु ने धारर्ा राख्िै कृषष अमभयन्िा मिन राइले

गैरआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा कृषष क्षेरमा लगानी गनप
ु् ने मि प्रकट गनभ
ु् यो | नेपालको कृषष क्षेरमा

संलग्न हुन गैरआवासीय नेपालीले िे खाएको ित्परिालाई थवागि गिै सफलिाको शभ
ु कामना सहहि
राजनैतिक क्षेरबाट सिभाव, समथ्न र सहयोग रहने भन्िै पव
ु ् मन्री शाहले नेपालको कृषष क्षेरमा ढुक्क
भएर लाग्न आग्रह गनभ
ु् यो ।

काय्िमको अन्त्यमा सम्पर्
ू ् सहभागीहरुलाई गैरआवासीय नेपाली संघको िफ्बाट धन्यवाि ज्ञापन गिै

संघका उपाध्यक्ष कुमार पन्िले गैरआवासीय नेपाली संघ नेपालको आथथ्क षवकासको आधार कृषष भएकोमा
सहमि भएको र कृषष षवकासको क्षेरमा गैरआवासीय नेपालीहरु संग भएको ज्ञान, मसप, प्रषवथध, कौशल र

लगानी मभत्र्याउन आगामी अक्टोबरमा गैरआवासीय नेपाली षवज्ञहरु सस्म्ममलि वहृ ि सम्मेलन आयोजना
गन् लागेको जानकारी प्रथिि
ु गनु् भयो ।
कृषष प्रबध्न सममति

गैरआवासीय नेपाली संघ ।

