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२९ आषाढ, २०७५ : गरैआवासीय नेपाली सघंले इतिहासम ैपहहलो पटक गठन गरेको कृषष प्रवर्द्धन सममतिले 
काठमाडौँमा एकहिने पररचयात्मक एव ंअन्िरक्रियात्मक कायि्म सम्पन्न गरेको छ । सममतिका सयंोजक 
यबुराज गरुुङको अध्यक्षिामा भएको कायि्ममा सह-सयंोजक कषपल िेव थापाले सम्परू् ्उपस्थथिहरुलाई 
थवागि गनु ्भएको थथयो । सममतिका सल्लाहकारहरु  पवू ्मन्री गरे्श शाह, कृषष अमभयन्िा मिन राई, 
समाजसेवी एव ंकृषक षवष्र्ु गौिम, कृषष, भमूम व्यवथथापन एव ंसहकारी मन्रालयका सह-सथचव योगेन्र 
कुमार काकी िथा खार्दय प्रषवथध षवज्ञ जीवन प्रभा लामा कायि्ममा उपस्थथति हुनभुएको थथयो |  

 

कायि्ममा नेपाल कृषष अनसुन्धान पररषिका कायक्ारी तनिेशक डा.वरै्दय नाथ महिो, त्ररभवुन 
षवश्वषवर्दयालय अन्िगि् कृषष िथा पश ुषवज्ञान अध्ययन सथंथानका डीन प्रा.डा.केशव राज अथधकारी, जषैवक 
प्रषवथध षवज्ञ पषु्पमान अमात्य, अष्ठ ज अमभयानका महासथचव तनलकण्ठ तिवारी, इजरायलमा लामो समय 
कृषष क्षेरमा अनभुव बटुलेर नेपालमा समेि कृषष व्यवसाय गरररहेका डा. षवष्र्ु चापागाई, अथश्ाथरी 
डा.अच्यिु वाग्ले, गरैआवासीय नेपाली सघं सथचवालय प्रमखु डा.हेमन्ि कुमार िवाडी लगायिको उपस्थथति 
थथयो । नेपाल कृषष अनसुन्धान पररषिका कायक्ारी तनिेशक महिोले नेपालको कृषष षवकासको समयिम 
हेिा् आतिनपुने अवथथा नरहेको र अन्य क्षरेको िलुनामा कृषष क्षरेले लगानीको िााँजोमा िेशको ग्राहथथ 
उत्पािनमा ठुलो भमूमका खलेेको प्रष्ट पानुभ्यो । खार्दय प्रषवथध षवज्ञ जीवन प्रभा लामाले नेपालमा प्रांगाररक 



षवथधबाट उत्पाहिि कृषष उपजहरुको मापिण्ड तनधा्रर् गने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले काम गरररहेको 
जानकारी हिन ुभयो । नेपालमा कृषष सम्बस्न्ध अध्ययन हुने शकै्षक्षक सथंथाहरुमा अनसुन्धानको कमम हुाँिै 
गरैहेको बिाउंिै कृषष िथा पश ुषवज्ञान अध्ययन सथंथानका डीन प्रा.डा. अथधकारीले नेपालमा कृषष क्षेरमा 
नयााँ अनसुन्धानको षवकास गन ्गरैआवासीय नेपालीले सहह्योग गन ्आग्रह गनुभ्यो । कृषष क्षरेमा उत्पाहिि 
वथिहुरुको गरु्थिर अमभवरृ्दथध गन ् र नषवन प्रषवथध मभत्र्याउन गरैआवसीय नेपालीले सहयोग गनु ् पने 
भनाई व्यक्ि गिै अथश्ाथरी डा. वाग्लेले  साना साना प्रयासले पतन नेपालको कृषष क्षेरको गरु्ात्मक षवकास 
गन ्सक्रकने  भनाइ व्यक्ि गनुभ्यो । नेपालमा भमूमको सन्िमुलि षविरर् गिै कृषष पेशालाई व्यवसातयक 
बनाउन ठुलो क्षरेफलमा खेति गने व्यवथथाको शरुुवाि गररनपुने धारर्ा राख्िै कृषष अमभयन्िा मिन राइले 
गरैआवासीय नेपालीहरुले नेपालमा कृषष क्षेरमा लगानी गनुप्ने मि प्रकट गनुभ्यो | नेपालको कृषष क्षेरमा 
सलंग्न हुन गरैआवासीय नेपालीले िेखाएको ित्परिालाई थवागि गिै सफलिाको शभुकामना सहहि 
राजनतैिक क्षरेबाट सिभाव, समथन् र सहयोग रहने भन्िै पवु ्मन्री शाहले नेपालको कृषष क्षरेमा ढुक्क 
भएर लाग्न आग्रह गनुभ्यो ।  

 

कायि्मको अन्त्यमा सम्परू् ् सहभागीहरुलाई गरैआवासीय नेपाली सघंको िफ्बाट धन्यवाि ज्ञापन गिै 
सघंका उपाध्यक्ष कुमार पन्िले गरैआवासीय नेपाली सघं नेपालको आथथक् षवकासको आधार कृषष भएकोमा 
सहमि भएको र कृषष षवकासको क्षरेमा गरैआवासीय नेपालीहरु सगं भएको ज्ञान, मसप, प्रषवथध, कौशल र 
लगानी मभत्र्याउन आगामी अक्टोबरमा गरैआवासीय नेपाली षवज्ञहरु सस्म्ममलि वहृि सम्मेलन आयोजना 
गन ्लागेको जानकारी प्रथििु गनु ्भयो । 

 

कृषष प्रबधन् सममति 

गरैआवासीय नेपाली सघं । 

 
 
 
 


