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१.ऩषृ्ठबभुी 

१.१ ऩरयचम 
 

नऩेारभा कृषषको कऺरगाहतस्थ उत्ऩादनभा मोगदान य आहित ऩरयवायको सॊख्मा दवैऺ दृषिरे भहत्वऩूणत 
छ।कऺर जनसॊख्माको ६५ प्रसतशत आसथतक रुऩभा सषिम नेऩारी जनता हार सम्भ ऩसन कृषष ऩेसाभा 
सॊरग्न हदऺाॉ ऩसन कऺर ग्राहस्थ उत्ऩादनभा कृषषको मोगदान न्मून छ।सात वषत अगासड २०६७/६८ 
भा कृषष ऺेत्रको ३५ प्रसतशत मोगदान यहेको २०७३/०७४ भा आईऩगऺ्दा २९ प्रसतशतभा झयेको 
छ।ग्राभीण ऺेत्रभा फसोफास गने जनताहरुको भूख्म ऩेशा कृषष नै यहेको य मो सनवातहभखऺी अवस्थाभा 
यहदै आएकोरे कृषष ऺेत्ररे आशासतत प्रगसत गनत सकेको छैन। कृषषभा सनवातहभखऺी अवस्थाभा यहेका 
केही प्रसतशत जनताराई अधतव्मवसामससकयण गयाउॉदै व्मवसाषमकयणभा रैजाने य फाॉकी जनताराई 
कृषषको ऩसन सेवा ऺेत्र वा गैह्र कृषष सेवा ऺेत्रभा रैजानको रासग कृषषभा व्माऩक रुऩभा 
व्मवसाषमकयण, षवषवसधकयण तथा औद्योसगषककयणभा जान ऺ ऩछत। कृषष ऺते्रराई व्मावसाषमकयण, 
षवषवसधकयण तथा औद्यसगषककयण गनत नसक्दाकृषष ऺेत्रको आसथतक वषृि सधैँ कभजोय देहखएको छ 
जून कऺया ऩसछल्रो दश वषतभा कृषष ऺेत्रको औसत आसथतक वषृि दय २ प्रसतशत भै सससभत यहनरेऺ  
त्मसराई ऩूषि गछत। ०७२।७३ भा कृषष ऺेत्रको आसथतक वषृिदय ०.८ प्रसतशतभा सथमो जनऺ 
ऩसछल्रो दश वषतकै न्मून हो । 

नेऩारभा आसथतक उदायीकयणको प्रमोग सॉगै नेऩारी मूवाहरूको षवदेहशने िभ वषृि बएको छ य 
हारसम्भ ६०राखकोहायाहायीभा मूवाहरु योजगायीको रासग भरऺकऺफाट फाषहरयएका अवस्था छ ।फैक 
तथा षवत्तीम सॊस्थाहरूभा सतनै षवदेशीएका मवऺाहरूरे ऩठाउने येसभट्यान्सरे नै देशको अथततन्त्रभा 
भहत्वऩूणत मोगदान ऩमऺातउॉदै आएको छ तय येसभट्यान्स जसत भात्राभा सबसत्रए ऩसन त्मसको असधकाॊश 
षहस्सा रबबग ८० प्रसतशत घयामसी उऩबोगभै खचत बई कृषषको उत्ऩादानशीर ऺेत्रभा आकषषतत हनऺ 
सकेको छैन ।सन ्१९७० को दशकसतय खाद्यान्न सनमातत गने भरऺकऺ अषहरे फसेसन खफतको कृषषवस्त ऺ
आमात गने अवस्थभा ऩगऺ्दा व्माऩाय घाटा चसऺरएको छ। हाम्रो देश हावाऩानीको षवषवधता, भाटोको 
षवहशि प्रकायको प्रकृसत य कृषषभा उऩमोग हनऺ सक्ने जरिोतको प्रचयऺ सॊबावनाका आधायभा 
कृषषराई व्मवसाषमकयण तथा आमभूरक फनाउन सषकन े प्रशस्त सॊबावना यहे ऩसन छ । 
ऩशऩऺॊऺीराई दानाको रूऩभा प्रमोग हनऺे भकै बट्टभास देहख भसरा चाभर,तयकायी, परपूर, दगऺ्धजन्म 
ऩदाथत, भाछा–भासरऺगामत ठूरो सॊख्माभा खाद्यऩदाथत षवसबन्न देशफाट आमात बईयहेको अवस्था छ। 
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याषिम कृषष नीसत २०६१ का अनसऺाय कृषष बसूभको अनऩऺमकऺ्त प्रमोग एवॊ षवसबन्न प्रकोऩहरूका 
कायण उवतया कृषषबसूभको ह्रास हऺॉदै जान,ऺ कृषषभा िभ य सीऩ हनऺेहरूभा कृषष बसूभको ऩहऺॉच नऩगऺ्न ऺय 
ऩहऺॉचऩगऺ्नेहरूरे ऩसन आधसऺनक प्रषवसधहरूको प्रमोग गयी ऩमातप्त भात्राभा व्मवसाषमक रूऩभा उऩमोगगनत 
नसक्न ऺ य गैय कृषष ऺेत्रको षवकासको आधायको रूऩभा यहेको कृषष ऺेत्रको षवकासका 
ऩूवातधाय (ससॉचाई , सडक, षवजरऺी, सञ्चाय, उद्योग य फजाय व्मवसाम तथा उन्नत प्रषवसधहरू  )भा 
ऩमातप्तरगानी आकृि हनऺ नसक्न ऺकृषष ऺेत्रको षवकासको भूर सभस्माका रूऩभा यहेका छन ्तय नीसत 

तजूतभा बई कामातन्वमन शरऺु बएको एक दशक बन्दा फढी बईसक्दा ऩसन कृषष नीसतभा बने फभोहजभ 
न त कृषका वाषषतक कामतिभ नै फन्न सक्यो न त कामतिभ कामातन्वमनको रासग सॊस्थागत सॊयचना 
नै फन्न सक्यो। कृषष उत्ऩादन तथा व्मवसाम प्रवितनभा आवश्मक कृषष ऋण प्रवाहराई उत्ऩादनतथा 
व्मवसामको प्रसतपरसॉग आफि गयी ससऺनहित गरयनेछ बनेय नीसतभा उल्रेख बएता ऩसन कृषष ऺेत्रभा 
रगानीको रासग फैंक तथा षवहत्तम ऺेत्रराई आकषषतत गयाउन तथा फाध्म ऩानत दशक बन्दा फढी 
सभम कऺनऺत ऩमो तय अझै ऩसन कृषष ऺेत्रभा सहज तरयकारे ऋण प्रवाह गयी उत्ऩादनशीर ऺेत्रभा 
रागनी गनत फैंक तथा षवहत्तम ऺेत्र सोचे जस्तो आकषषतत बएका छैनन ्।  

याषिम कृषष नीसतरे स्थानीम सम्बाव्मता य तरऺनात्भक राब असधक बएका, फढी भूल्म प्राप्त हनऺ 
सक्ने कृषषवस्तकऺो उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व वषृि गने य फजाय षवषवधीकयण गने कऺया उल्रेख बए 
ताऩसन सल्मानको अदवऺा, गलऺ्भीको कपी, ताप्रेजङऺ्ग य सॊखवऺासबाको अरैंची वा झाऩा य इराभका 
हचमाराई षवश्व फजायभा ब्रान्डको रुऩभ षवकास गनत उत्ऩादनशीर ऺेत्रभा रगानी प्रवितन गनत कृषष 
ऺेत्रभा रागेका मूवाहरुराई सहसऺरमत दयभा ऋण प्रवाह गयी उत्प्रयेणा जगाउने कामतभा फैंक तथा 
षवहत्तम सॊस्थाहरुरे चासो देखाएका छैनन। बसूभफैंक स्थाऩना गयी सहसऺरमत दयभा षवशेष ऋण 
सषऺवधा उऩरब्ध गयाइने कऺया नीसतभा उल्रेख बएता ऩसन नीसत कामातन्वमनभा आएको रगबग  डेढ 
दशक हनऺ सभम व्मतीत हनऺ राग्दा ऩसन बसूभको चक्राफन्दी गयी नेऩारको आफ्नै प्रकायको बसूभ 
फैंकको अवधायणा षवकास गयीकृषष ऺेत्रको व्मवसामीकयण गनत कृषषभा व्माऩक रुऩभा कृषष ऋण 
प्रवाह गनऺत ऩने आवश्मकता छ तफ भातै्र मूवा जनशहक्तराई षवदेश ऩरामन हनऺ फाट योकी 
उत्ऩादनशीर ऺेत्रभा रगानी गनत प्रवितन गयेय कृषष ऺेत्रको अबतूऩूवत षवकास गयी आत्भसनबतय हदैऺ 
षवशेष कृषष जन्म फस्तरऺाई ब्माऩक रुऩभा ऩकेट ऺेत्रको रुऩभा षवकास गयेय षवश्व फजायभा ब्राहण्डङ्ग 
गयी प्रशस्त आम्दानी सरन सषकने नीसत तथा कामतिभ तजूतभा गनऺत ऩछत ।त्मसको रासग कृषष ऺेत्रभा 
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कऺर याषिम फजेटको रगबग १० प्रसतशत जसत फजेट षवसनमोजन गयी कृषषको व्मवसाषमकण तथा 
षवषवसधकयण गने कामतिभ तजूतभा गनऺत ऩछत । 

याषिम कृषष नीसतरे साना षकसानको फाहलऺ्मता यहेको कृषषभा आधारयत अथततन्त्रभा आसथतक 
फषृिको आधाय मस वगतका कृषकहरूका गसतषवसधभा उत्ऩादनशीरताभा हशघ्र ऩरयवततन ल्माउन ऺ
बसनएता ऩसन सनवातहभखऺी कृषष व्मवसामभा सॊरग्न यहेका साना षकसानहरु राई व्मवसाषमकयण गनत 
ठोस कामतिभ ल्माउन नसकेको अवस्था छ । 

कृषष षवकासका रासग सयकायरे कृषष षवकास यणनीसत २०१५-२०३५ तमाय गयी 
कामातन्वमनभा ल्माएय ब्माऩक रुऩभा कृषषभा रगानी गने बनेको बएता ऩसन याषिम वजेटभा कृषष 
कृषष ऺेत्रको षहस्सा असाध्मै कभछ।२० फषे कृषष षवकास यणसनसतरे ऩसन कृषष कजातको व्मवस्था, 
षवभा, वजाय व्मवस्था य कृषष साभाग्रीको सभमभा उऩरव्धताका रासग सयकायी, सहकायी य सनजी 
ऺेत्रको कृमाशीरताको आवश्मकता भहशसऺ गयेको छ ।नेऩारको सॊषवधान २०७२ जायी बए सॉगै 
तीनै चयणको सनवातचन सम्ऩन्न बएय तीन तहका सयकाय फने ऩसछ सॊहघम तथा प्रादेहशक सयकायका 
नीसत तथा कामतिभ य फजेट फक्तब्मभा ऩसन षवशेष वारी षवकास य खाद्यान्न रगामतका नगदेवारी 
तथा ऩशऩऺॊऺीको भासभऺा आत्भसनबतय वन्न षवशेष कामतिभ तजऺतभाको रासग सॊहघम सयकाय तथा 
प्रादेहशक सयकायफाट कृषष ऺेत्रराई षवशेष फजेट षवसनमोजन गयेय सहसऺरमत ऩूणत व्माजदयभा अनदऺान 
सषहत कृषकराई ऋणको व्मवस्था सभराई खाद्यान्न तथा ऩशऩऺॊऺी उत्ऩादनभा आत्भसनबतय वने्न 
कामतिभ कामातन्वमन गयी कृषष ऺेत्ररे देशको आसथतक भेरुदण्डको रुऩभा षवकास बई याम्रो आसथतक 
वषृिदय हाॉससर गनत सषकन्छ ।   

त्मस्तै चोधों अवसधक मोजनाभा कृषष ऋणको सहज उऩरब्धता, य कृषषजन्म वस्तहऺरूको 
उत्ऩादन, षवतयण, आमात एवभ ् सनमाततराई रागत–प्रबावी फनाउन,ऺ  कृषषजन्म वस्तहऺरूको 
प्रसतस्र्धात्भक ऺभता वषृि गनऺत, य व्मावसाषमक रूऩभा स्थाषऩत गनऺत राइत कृषष ऺेत्रको चनऺौतीको 
रूऩभा सरएको छ । नेऩारको कृषष गाउ केहन्ित साना, ससभान्त य गरयवीरे व्माप्त यहेको अवस्थाभा 
कृषष षवकास यणनीसत–२०७२ अनसऺाय ददगो य व्मावसाषमक षवकासद्वाया कृषष ऺेत्रराई प्रसतस्ऩधॉ य 
आत्भसनबतय उन्भखऺ फनाउने सोच सरएको छ । मस्तो अवस्थाभा सहसऺरमत ऩूणत ऋणको भाध्मभ वाट 
साना कृषकको प्रसतस्ऩधातत्भक ऺभता वषृि गनत सषकन्छ )कृषष षवकास यणनीसत २०७२( । 
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कृषषभा आहित आवश्मकताबन्दा फढी जनसङ्खख्माराई कृषष सॊग सम्वहन्धत उद्योगभा 
स्थानान्तयण गयी योजगायी िृजना गने प्रधानभन्त्री कृषष अधसऺनकीकयण ऩरयमोजनाको रक्ष्म प्राप्त गनत 
ऩसन सहसऺरमत कृषष ऋणको भहत्व यहन्छ ।  

कृषष ऋणको भहत्वराइत प्राथसभकता ददइत नेऩार सयकायरे अ.व. २०७१।७२ देहख कृषष 
ऋणभा अनदऺानको व्मवस्था गयेको छ । सो ऋणको प्रवाहराइत व्मवहस्थत गनत व्मावसाषमक 
कृषषतथा ऩशऩऺऺी कजातभा प्रदान गरयने ब्माज अनदऺान सम्फन्धी कामतषवसध,२०७३ तमाय ऩायी 
कामातन्वमनभा ल्माएको छ।  

षवसबन्न वैंकहरूवाट कृषष ऺेत्रभा रगानी गयेको अनऩऺात जम्भा वैकहरूको रगानीको ६.९ 
प्रसतशत यहेको य व्माज अनदऺान प्राप्त ऋणा जम्भा ८अवत २२ कयोड भात्र देहखन्छ । मसरे हारको 
कृषष ऋणको अवस्था य व्माज अनदऺानको कामातन्वमन अवस्था कभजोय छ बने्न कऺया ऩूषि गदतछ । 

सयकायको नीसतगत, कामतिभगत य सनमाभक बसूभकाको वावजतऺ ऩसन कृषष ऋणको अवस्था 
कभजोय यहनकऺो कायण य अवस्मक सधऺायको रासग सझऺाव ददन अध्ममन गनत अवस्मक छ देहखन्छ 
य सोही प्रमोजनको रासग मो अध्ममन गरयएको हो ।  

 

२. अध्ममनको उद्देश्मतथा अध्ममन विधध 

२.१ अध्ममनको उद्देश्म 
नेऩारको सॊषवधान २०७२ राग ऺबएय स्थासनम तह, प्रादेहशक तहतथा सॊहघम तहको सनवातचन बए 

सॉगै स्थासनम सयकाय, प्रादेहशक सयकाय तथा सहघम सयकाय सनभातण बई सके ऩसछ सॊहघमता 
कामातन्वमनको अध्मम शरऺु बएकोभा देशको आसथतक षवकासको रासग कृषष ऺेत्रको ितऺ गसत षवकास 
गनत ग्रासभण बेगका मवऺा कृषकराई कृषष ऩेशभा आकषषतत गनतसॊफैधासनक व्मवस्था वभोहजभ आसथतक 
वषतको फजेट सभमभा नै ऩारयत बई स्थानीम तहभा मथेि फजेट स्थानान्तयण बएफाट स्थानीम स्तयभा 
कृषष तथा ऩशजऺन्म उत्ऩादनभा सकायात्भक प्रबाव सजृना गनत फैक तथा षवहत्तम सस्थाहरुको ऩहऺॉच 
ग्रासभण तह सम्भ ऩगऺी कृषष कजातको सहज प्रवाहफाट षकसानहरु कसयी राबाहन्दत हनऺ सक्छन बन्न े
ऩेहचरो षवषम उदठयहेको फेराभा सनम्न फदऺाॉहरुभा मो अध्ममनको उदे्दश्म केहन्ित यहेको सथमो। 
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 कृषष सफकास यणनीसतभा उल्रेख बए अनसऺाय कृषष कजात प्रबाव बएको छ छैन अध्ममन गने 
। 

 नेऩार सयकायरे जायी गयेको व्मावसाषमक कृषषतथा ऩशऩऺऺी कजातभा प्रदान गरयन े ब्माज 
अनदऺान सम्फन्धी कामतषवसध,२०७३ भा सधऺाय गनऺतऩने केही फदऺाॉहरु बए ससपायसस गने । 

 कजात षवतयणको अवस्थाको अध्ममन षवश्लषे्ण गने । 

 कृषष कजात प्रबावभा यहेका षवद्यभान कदठनाईहरूको अध्ममन य ससपारयस गने । 

 सहज य सयर रुऩभा कृषष कजात प्रबावहको रागी सभस्माहरुको सभाधानका उऩामहरु 
अध्ममन य ससपारयस गने । 

२.१अध्ममन विधध् 
कृषष कजातको प्रवाहको वततभान अवस्था तथा मसरे कृषक तथा कृषष उद्यभीहरु राई ऩायेको 
प्रबाव अध्ममनको रासग सनम्न षवसधहरु अऩनाईएको सथमो । 

२.१.१ डसे्क अध्ममन 

 नेऩरा सयकायरे कृषष षवकासको भागतहचत्रको रुऩभा ल्माएको कृषष सफकास यणनीसतको सकऺ्ष्भ 
अध्ममनगयी कृषष कजात प्रबाव सम्फहन्ध ब्मवस्थाहरु अध्ममन गरयएको सथमो। 

 व्मावसाषमक कृषषतथा ऩशऩऺऺी कजातभा प्रदान गरयने ब्माज अनदऺान सम्फन्धी 
कामतषवसध,२०७३भा बएका व्मवस्थाहरुको सकऺ्ष्भ अध्ममन षवश्लषेण गरय सो कामतषवसधराई 
कृषकको सहजताको रासग सधऺाय गनऺत ऩने षवषमको फायेभा सझऺावहरु तमाय ऩारयएको छ । 

 नेऩार सयकायको फजेट फक्तव्मभा उल्रेख बएका कृषष ऋण तथा व्माज अनदऺान सम्फन्धी 
व्मवस्थाको कामातन्वमन बए नबएको अध्ममन गरयएको छ । 

 सफसबन्न सनकाम तथा सयोकायवाराहरुफाट मस अहघ बए गयेका काभहरुको प्रसतवेदन 
सम्फहन्धत सनकामहरुफाट प्राप्तगयी अध्ममन गरयएको छ ।कृषषबसूभ व्मवस्था तथा सहकायी 
भन्त्रारम, नेऩार याि फैंक, फैंकसत एसोससमसनय मस षवषमवस्तसऺॊग सॊग सम्फहन्धत भातहतका 
सनकामफाट बए गयेका कामतिभ तथा अन्म जानकायीहरु प्राप्त गरय प्रसतवेदन तमाय ऩारयएको 
छ। 
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२.१.२ फपल्ड अध्ममन 

२.१.२.१अध्ममन स्थरको छनौटतथा सयोकािारसॉग अन्तयिाताा तथा सभूहगत छरपर् 
षवसबन्न षवतीम सॊस्थाहरुफाट प्रबाव बएको कजात, मसको उऩरब्धताभा सहजता, षकसानहरुको 
ऩहऺॊचको अवस्था रमागत अन्म षवषमवस्तहऺरुको अध्ममनको रागी ३हजल्रा दोरखा, काभ्र ेय 
रुऩन्देही-बौगोसरक ऺेत्र सभेषटने गरय_कृषक, जनप्रसतसनसध, षवहत्तम सस्थाहरुसॉग तथा अन्म 
सयोकायवार सनकामसॉग छरपर य अन्तकृमा कामतिभको रासग छनौछ गरयएकप सथमो ।मो 
प्रबावकायीता अध्ममनको रासग चेकसरि तमाय ऩायेय कृषष ऋणको सहज उऩरब्धता तथा 
त्मसको प्रबाव तथा सझऺाव तथा त्मसको कृषषको व्मवसाषमकयणभा ऩमऺातएको सहमोगको फायेभा 
सम्फहन्धत सयोकायवारसॉग अन्तयवातात तथा छरपर गयी सूचना तथा जानकायी सङ्करन 
गरयएको सथमो।षवसबन्न स्थरभा गरयएको सयोकावारसॉग अन्तयवातात तथा सभूहगत 
छरपरफाट आएको तथ्माङ्क तथा जानकायीराई कम्ऩामरेसन गयी षवश्वषेण गरयएको छ ।  

२.१.३विऻ तथा सयोकायिारफाटऩनुयािरोकन् 
प्रसतवेदनको अहन्तभ भस्मौदा तमाय हनऺबऺन्दा अगासड तीन जना सम्वसधत ऺेत्रका षवऻफाट 
ऩनऺयावरोकन गयाई प्राप्त सझऺावराई सभावेश गरय अहन्तभ प्रसतवेदन तमाय गरयनेछ । 

3. अध्ममनको नततजातथा उऩरब्धी 

३.१ डसे्क अध्ममनविश्रेषण 

३.१.१ नेऩारभा कृवष ऋण प्रिाहको विगतको समभऺा 
नेऩारभा सॊस्थागत रुऩभा ग्रासभण बेगका षवऩन्न वगतभा ऋण प्रवाह गने काभको थारनी 

नेऩार याि फैंकको सनदेशनभा वाहणज्म फैंकहरुफाट २०३१ सार फैसाखदेहख “साना ऺेत्र कजात 
कामतिभ” सॊगै शरऺु बएको भासनन्छ। फाहणज्म फैंकहरुराई आफ्नो सनऺऩेको सनहित अॊश 
प्राथसभकताप्राप्त ऺेत्र कृषष, घयेर ऺउद्योग य सेवा व्मवसाम एवॊ षवऩन्न वगतभा असनवामत रुऩभा रगानी 
गने सनदेशन नेऩार याि फैंकरे ददएऩिात मस ऺेत्रभा कजात प्रवाह हनऺ थारेको हो। ऩाॉचौं ऩञ्चवषषतम 
मोजनाको अवसध )२०३२–०३७( देहख कृषष षवकास फैंकरे साना षकसान षवकास कामतिभका 
भाध्मभफाट रघ ऺकजात प्रवाह गयी षवऩन्न वगतराई षवत्तीम सेवा ऩमऺातउने कामत गयेऩसछ सॊस्थागत कजात 
कामतिभ िभश् अगासड फढ्दै गएको ऩाईन्छ । षवऩन्न वगतभा कऺर कजातको ३ प्रसतशत रगानी गने 
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ब्मवस्था कामभै याखी हार प्राथसभकता ऺेत्र कजात कामतिभ ऩूणत रुऩभा हटाइएको हऺॉदा अफ मस्तो 
ऺेत्रभा रगानी गने षवषम वाहणज्म फैंकहरुका रासग स्वेहछछक बएकोरे ग्राभीण ऺेत्रभा जाने सॊस्थागत 
कजातको आऩूसतत व्मवस्थाका रासग सॊस्थागत सॊयचनाभा नै सधऺाय गयी रघ ऺकजातको ऺेत्रभा भरऺकऺको 
आवश्मकता अनरऺुऩ २०६४ भा याषिम रघ ऺ षवत्त नीसत तजऺतभा गयी ग्रासभण बेगका कृषकहरुको 
रासग रघ ऺषवत्त सस्थाहरु भापत त ऋण प्रवाह गनत थासरएको छ । 

नेऩारभा अझै ऩसन ग्रासभण बेगभा फस्ने षवऩन्न ऩरयवायसम्भ भाग अनसऺायको सॊस्थागत 
षवत्तीमसेवा ऩगऺ्न सकेको छैन । ऩसछल्रो ग्राभीण कजात सवेऺण अनसऺाय सॊस्थागतऺेत्रफाट कऺर 
ग्राभीण ऺेत्रभा भाग हनऺे कजातको २० प्रसतशत भात्र आऩूसतत हनऺेगयेको षवसबन्न तथ्माङ्कहरुरे देखाएको 
ऩाईन्छ । एहशमारी षवकास फैंकको एक अध्ममन अनसऺायनेऩारभा ग्राभीण कजातको भाग तथा 
आऩूसततभा वाषषतक करयफ १३ अवतरुऩैमाॉको न्मून (Gap) देहखन्छ ।मसफाट ग्राभीण ऺेत्रभा षवशेष गयी 
कृषषको प्रमोजनको रासग प्रवाह हनऺे कजात भागकोतरऺनाभाआऩूसततको व्मवस्था हनऺ सकेको छैन बने्न 
कऺया स्ऩिदेहखन्छ । षवगतभा द्वन्द्वका कायण कजात प्रदामकहरु षवशेषगयी वाहणज्मफैकहरुफाट प्रवाह 
हनऺे सेवा ग्राभीण ऺेत्रफाट सदयभकऺाभभा सॊकऺहचत हऺॉदैआएका कायण त्मस ऺेत्रभा षवत्तीम सेवाको 
भाग य आऩूसततको खाडर झन पयाषकरो हऺॉदै गएको छ ।  

सीभान्त तथा षवऩन्न वगतराई रहऺत गयीसॊचारन गरयएका षवसबन्न कजात कामतिभहरुसॊग 
सम्फि ग्राभीण फैंषकङ्ग ऩिसत अवरम्वन गयेका ग्राभीण स्तयभा सञ्चासरत फैंक, सनजी ऺेत्रका रघ ऺ
षवत्त षवकास फैंकतथा रघ ऺ षवत्त सॊस्थाहरुको षवत्तीम सेवारे षवऩन्न वगतको साभाहजक, आसथतकस्तय 
उकास्न सघाउ ऩमऺातउन सक्दछ बने्न कऺया देशका केही ठाॉउभा षम सस्थाफाट बएका प्रमासरे याम्रो 
प्रबाव देखाएकोरे त्मस्ता कामतिभराई बषवष्मभा अझ एकीकृत य सभन्वमात्भक  ढॊगफाट प्रबावकायी 
रुऩभा सॊचारन गनत नेऩार सयकायरे सयोकायवारा सनकामको ऩषृ्ठऩोषण सषहत नीसतगत रुऩभा सधऺाय 
गनऺत ऩने कामत गयी षवस्ततृ कामतमोजना तमाय ऩायेय ग्रासभण बेगका मवऺा कृषकराई सयरीकृत रुऩभा 
सहसऺरमतऩणऺत सषऺवधा सषहतको षवहत्तम सेवाको ऩहऺॉच ददराउन सषकएको खण्डभा नेऩारको गरयफी कभ 
गनेकामतभा आशासतत सपरता प्राप्त गनत सषकने कऺयाभा षवश्वस्त हनऺ सषकन्छ । 

नेऩारको कृषष ऺेत्रभा षवहत्तम सेवाभा अनौऩचारयक भाध्मभ अझै ऩसन हावी यहेको अवस्था छ 
।नेऩार सयकायवाट ग्रासभण षवत्त ऺेत्रको षवकासको रासग षवसबन्न प्रमासहरु हऺॉदै आएकोरेसन ्
१९९० सतय आसथतक उदारयकयणको नीसत सरए ऩसछ षवहत्तम ऺेत्रभा सधऺाय आएको षवशेषगयी षवकास 
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फैंक ऐन १९९६ राग ऺबए ऩसछ षवहत्तम ऺेत्रभा सनहज फैंकहरु आएकातयऩसन ग्रासभण षवहत्तम ऺेत्रभा 
सोचे जस्तो षवकास हनऺ नसक्नकऺो कायण ग्रासभण ऺेत्रभा फैंक तथा षवहत्तम सॊस्थाहरु रगानी गनत 
असनछछऺक हनऺ,ऺ ऩयम्ऩयागत षवहत्तम प्रणारी य सोचरे गदात कृषष ऺेत्रभा रगानी फढ्न सकेको छैन 
।तय ऩसछल्रो केही वषतमता कृषकहरुको सफहत्तम ऩहऺॉच फढ्न थारेको तथा नेऩारको सॊषवधान जायी 
बएय तीन सॊहघमता कामातन्व्मनको शरऺुवाती सॉगैनगयऩासरका, उऩभहानगयऩासरका य भहानगयऩासरका 
ऩषहल्मै देहख नै यहदै क फगतका फैंकको शाखा यहेता ऩसन असनवामत रुऩभा सफै प्रत्मेक गाउॉऩासरका 
सभेत "क" फगतका फैंकको शाखा खोल्नूऩने फाध्मात्भक ब्मवस्था नेऩार याि फैंकरे फनाएकोरे अफ 
ग्रासभण ऺेत्रभा ऩसन कृषष ऋण प्रवाह सहज हनऺे अनभऺान गनत सषकन्छ । 

३.१.२कृवष ऋणभा सहुमरमत सम्फन्धी व्मिस्था 
नेऩार सयकायरे आसथतक वषत २०७१/०७२ को फजेट वक्तव्मको फदऺाॉ न. “फढ्दो फेयोजगायी 

यग्राभीण ऺेत्रफाट मवऺाहरू ऩरामन हनऺे सभस्माराई सम्फोधन गनत य मवऺाहरूराई कृषषभा आकषषतत 
गनत व्मवसाषमक तयकायी, ऩशऩऺॊऺीऩारन, जडीवटऺी, तयकायी य परपूर खेती, दगऺ्ध व्मवसाम, 

भत्सस्मऩारन, छमाउ खेती, कृषष बण्डायण, शीत बण्डायण, ऩश ऺफधशारा एवॊ भासजऺन्म व्मवसामका 
रासगवाहणज्म फैकफाट प्रदान गरयने ऋणको ब्माजदय ६ प्रसतशत ननाघ्ने गयी ४प्रसतशतसम्भ अनदऺान 
ददने व्मवस्था सभराई सनवातहभखऺी कृषष प्रणारीराई आधसऺनकीकयण, षवषवधीकयण य व्मवसामीकयण 
गयी याषिम अथततन्त्रभा सकायात्भक मोगदान ऩमऺातउनको रासग १ अफत षवसनमोजन गरयएकोरे त्मसको 
कामातन्वमनको रासग "मवऺाहरूराई व्मवसाषमक कृषष कजातभा प्रदान गरयन ेब्माज अनदऺानको कामतषवसध, 

२०७१"ऩारयत गयी औऩाचारयक रुऩभा कृषष कजातभा व्माजको सहसऺरमतऩूणत व्मवस्था शरऺु गयेको हो 
। 

त्मस ऩिात कामतषवसधराई सधऺाय गदै राने िभभा नेऩार सयकायरे मवऺाराई व्मावसाषमक 
कृषषभा प्रदान गरयनबे्माज अनदऺान सम्फहन्धत कामतषवसध,२०७१ राई खायेज गरय व्मावसाषमक कृषष 
तथा ऩशऩऺऺी कजातभा प्रदान गरयन ेब्माज अनदऺान सम्फन्धी कामतषवसध,२०७३स्वीकृत गयी नेऩार याि 
फैंकरे वाहणज्म वैंक तथा षवत्त कम्ऩनीहरूराई सनदेशन जायी गयेको छ । सो अनसऺाय रु.७ 
कयोडसम्भ एउटै षकसानराई कजात प्रदान गनत सषकने व्मवस्था छ । प्रत्मेक ३ भषहनाभा व्माज 
बकऺ्तानी गनऺत ऩने व्मवस्था अनसऺाय रु.१० राखसम्भको कजात साभषऺहक जभासनभा ऩसन प्रवाह हनऺ 
सक्ने व्मवस्था छ । उक्त अनदऺानका रासग सयकायरे केहन्िम फेंकको खाताभा रु.५० कयोड 
तरऺून्तै जम्भा गरय ददने य बषवष्मभा आवश्मकता अनसऺाय यकभ थप्दै जाने व्मवस्था गयेको छ।  
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साथै आ.फ.२०७४/७५को फजेट वक्तव्मको प्रकयणभा ६९ रे ऩसन ५ प्रसतशत व्माज अनदऺानभा 
कृषकराई ऋण प्रवाह गने व्मवस्था गयेको छ । साथै भौदिक नीसत २०७४।७५ को प्रकयण ७४ 
भा वाहणज्म फैंहरूरे कऺर कजातको १० प्रसतशत कृषष , ऩमतटनभा ५ प्रसतशत, जरषवद्यतऺभा ५ प्रसतशत 
य फाॉकी अन्म प्राथसभकता प्राप्त ऺेत्रभा गयी २५ प्रसतशत कजात २०७५ असायसम्भभा ऩमऺातउन ऩने 
व्मवस्था गयेको छ ।मद्यषऩ नऩेार सयकायको तपत फाट षकसानहरुराई सहज य सरऺब रुऩभा कृषष 
कजात प्रबावहको रागी धेयै व्मवस्था बएऩसन त्मसको प्रबाव कभजोय यहेको य सन्तोषजनक ढॊगरे 
सही कृषकको ऩहऺॉचभा नऩगेऺको सनकै जन गनऺासो ससऺनदै ऩसन आएको छ । 

 

३.१.३कृवष ऺते्रको प्रिाद्धनको राधग कृवष ऋण सम्फन्धी िताभान नीततगत व्मिस्था् 
 

याषिम कृषष नीसत, २०६१ रे फऺॉदा १२ भा कृषष उत्ऩादन तथा व्मवसाम प्रवतिनभा आवश्मक 
कृषष ऋण प्रवाहराई उत्ऩादन तथा व्मवसामको प्रसतपरसॉग आवि गयी ससऺनहित गरयनेछ बनेय 
उल्रेख गयेको छ । कृषष व्मवसाम प्रवतिनभा नीसत, २०६३ भा ऩसन कृषष व्मवसामको ऩरयमोजना 
सधतोभा याखी कजात प्रवाहगने व्मवस्था सभराइेन छ तथा कृषष व्मवसाम प्रवतिनको रासग कृषक 
सभहऺको जभानतभा ऋण प्रवाषहत गरयने छ य कृषष व्मवसामफाट आम प्राप्त हनऺ राग्ने सभमको 
आधायभा कजात बकऺ्तान हनऺे व्मवस्था गरयने छ बनेय उल्रेख गयेको छ । 

नेऩार सयकायरे कृषष ऺते्रको षवसबन्न फारीहरुको उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फषृि गनत हयेक 
वषत आफ्नो नीसत तथा कामतिभ य फजेटभापत त अगाडी सायेको षवसबन्न षकससभका आमोजनाभूरक 
तथा अनदऺान सम्फन्धी कामतिभ,ऩशऩऺॊछीजन्म उत्ऩादन य उत्ऩादकत्व फढाउन ग्रासभण बेगभा 
गोठसधऺायका तथा उन्नत नश्लका ऩशहऺरुको षवकास तथा षवतयण गने कामतिभ, वैदेहशक योजगायफाट 
पषकत एकाहरुराई व्मवसाषमकरुऩभा ऩशऩऺॊछी पभतहरु सञ्चारन गनत षवसबन्न षकससभका अनदऺान 
कामतिभहरु,कृषष तथा ऩशऩऺॊछी वीभाको षप्रसभमभ शलऺ्कभ ७५ प्रसतशत अनदऺान जस्ता कामतिभको 
व्मवस्था ऩसन गयेको छ । 

आ.व. २०७३।०७४ देहख नेऩार सयकायरे फारी षवसबन्न फारी उत्ऩादनको रासग उछच 
सम्बावना फोकेका स्थानहरुराई प्रधानभन्त्री कृषष आधसऺनषककयण ऩरयमोजना रुऩभा ऩकेट, ब्रक, जोन 
य सऩऺयजोन ऺेत्र भापत त कृषष ऺेत्रभा असबमानका रुऩभा प्रवतिनात्भक कामतिभ ऩसन सञ्चारन गनत 
थारेको छ ।षम कामतिभराई सघाउ ऩमऺातउन प्रत्मेक वषत नेऩार याि फैंकरे भौदिक नीसत भापत त 
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फैंकहरुरे कृषष ऺेत्रभा रगानी गनऺतऩने सनदेशात्भक व्मवस्था गनऺतका साथै षवशेष कृषष उत्ऩादनका 
रासग सहसऺरमतऩूणतकजातको व्मवस्था गयेका कायण षवहत्तम सस्थारे कृषष ऺेत्रभा शरऺु गयेको ऋण 
प्रवाहरे प्रभखऺ खाद्य फारी ,तयकायी एवभ ्परपऺर खेती तथा भाछा उत्ऩादनभा मूवा कृषकहरुको 
नमाॉ आधसऺनक प्रषवसध प्रसत आकषतण फढ्दै गएकोरे सभग्र कृषष ऺेत्रको व्मवसाषमकयण गयी बषवष्मभा 
कृषषजन्म उत्ऩादनको आमात प्रसतस्थाऩन गने तथा षवशेष कृषष जन्म उत्ऩादनभा जोड ददई सनमातत 
प्रवतिन गनत सषकने प्रचयऺ सम्बावना फढेय गएको छ। 

 

३.१.४ कवष विकास यणनीतत (२०१५-२०३५) भा कृवष ऋण सम्फन्धी व्मिस्था 
नेऩारको कृषष ऺेत्रको दीघतकासरन दस्तावेजको रुऩभा आएको कृषष षवकास यणनीसत 

(२०१५-२०३५) कृषषषवकासको वषृि कभजोय देहखनकऺो षवसबन्न कायण भध्मे कृषष कजातभा कृषकको 
ऩहऺॉच कभ हनऺ ऺ य ऋण प्रवाहराई सहजीकयण गनत सनमभहरूको अबाव य कृषषकै ऩऺभा बनेय 
नीसतहरू प्रचयू भात्राभा आए ताऩसन असधकाॊश नीसतहरू दस्ताफेजकै तहभा यहनारे कामातन्वमन 
असाध्मै कभजोय हनऺ ऺ बने्न षवषमराई ऩसन प्राथसभकताका साथ षवश्लषेण गरयएको छ ।कृषष ऋण 
प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउनको रासग षवहत्तम ऺेत्रभा कृषकको ऩहऺॉचभा सधऺाय ल्माउने,केही 
व्मावसाषमक फैंकहरूरे कऺनै कृषषजन्म भेससनयी तथा साभाग्रीको खरयदको सन्दबतभा ग्राहक 
केहन्ितबन्दा ऩसन थोक षविेता केहन्ित षवत्तीम व्मवस्था भापत त ्षवत्त व्मवस्था गनत तीव्रइछछा व्मक्त 
गने हनऺारे कृषकको सहजताका साथ ऋण ददनका रासग थोक षविेताहरूराई षवत्तीम व्मवस्था 
सभराउनव्मावसाषमक फैंकहरूराई प्रवितन गने, चर सम्ऩहत्तराई सयऺऺण )सधतो भानेय वाहणज्म दतात 
खडा गयी सयऺहऺत कायोवाय ऐन कामातन्वमन गनेजसरे चाहे कयाय खेती व्मवस्थाऩनको अॊशका 
रूऩभा होस ्मा कृषष ऋण मा कृषष साभाग्रीका रासगसधतो होस,् कृषकराई आवश्मक ऩयेको यकभ 
बषवष्मको फारी सधतोभा याखी काभ चराउन सघाउ ऩमऺातउन,े कृषष ऋणको वषृिराई उत्प्ररेयत गनत 
फैंषकङ्ग उद्योगका रासग कय सषऺवधाहरू तजऺतभा एवॊ कामातन्वमन गने, ग्राभीण साऩट कतातहरूको 
आवश्मकताहरूका फायेभा अनबऺव प्राप्त गनत, कृषष षवत्तराई अझयाम्रो सॉग फझऺ्न य कृषष ऋण 
आवश्मकताहरूराई भूल्माङ्कन गनत षवत्तीम सॊस्थाहरूराई ग्राभीण केन्िहरूभा छरयनका रासग प्रोत्साषहत 
गने मसको एउटा याम्रो उदाहयण ग्राभीण शाखाहरू सयकायी–सनजी साझेदायी षवत्तीम सहमोग 
सॊमन्त्रहरूको कामातन्वमन गने,रगानीको आकाय, सम्बाषवत जोहखभ, य स्वासभत्वको सॊयचनासॉग उहचत 
हनऺे सॊमन्त्रहरू जस्तै ऩूयकअनदऺान, ऋणसॉग जोसडएका अप्रत्मऺ अनदऺानहरू, सयकायी सडकहरूभा 
प्रायहम्बक जडान ऩऺॉजी खचतभा छऺट )जहाॉछऺट अवसध तोषकएको हनऺ्छ(, उऩमोगहरू तथा सेवाहरू 
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)जस्तै ऊजात, ऩानी, पोहयभैरा व्मवस्थाऩन(उऩरब्ध गयाउने, साभग्री उत्ऩादन य ढऺवानीभा अऩमातप्त 
ऩूवातधाय, सनमाततजन्म उत्ऩादनको प्रशोधनभा दऺ भानव साधनकोअबाव, व्माऩाय सम्बाव्मताबन्दा 
सधतोभा सनबतय फैंषकङ्ग प्रणारीका कायण ऋणसषऺवधाफाट षवभखऺ हनऺेऩरयहस्थसत, प्रषवसधको सीसभत 
उऩमोगका कायण भूल्म शङृ्खराभा भासथ उक्रनफाट वहञ्चत हनऺे हस्थसत यव्माऩाय सहजीकयणका 
उऩामहरूको अनऩऺहस्थसतभा ढऺवानीभा हनऺे षढराइजस्ता वास्तषवकताहरू भूर प्रसतस्ऩधातमकऺ्त आऩूसततका 
व्मवधानहरूराई अन्त्म गने षवषमहरु यणीनीतभा उल्रेख बएका छन ्। 

सयकायी स्वासभत्वको कृषष षवकास फैंक तथा अन्म वाहणज्म फैंकरे अझसम्भ रयक्त स्थान ऩूसतत 
गनत नसकेको अवस्थभा मस सम्फन्धी सान्दसबतक नीसतको रूऩभाअन्तयातषिम षवत्त सॊगठन, षवश्व फैंक 
तथा एससमारी षवकास फैंकको सभन्वमभा रागू गयेकोषवत्तीम ऺेत्र सधऺाय कामतिभ )२००९( रे 
नीसतगत काननऺी व्मवस्था तथा सॊस्थागतसधऺायका भाध्मभफाट ग्राभीण षवत्तीम ऺेत्रका सनसभत्त सहज 
वातावयण सनभातण गनऺत ऩनेय कामतिभफाट कृषष षवकास फैंकराई कृषष तथा ग्राभीण षवकासभा केहन्ित 
एउटा भजफतऺ षवत्तीम सॊस्थाकोरूऩभा ऩनऺ्स्थाषऩत गनऺतका साथसाथै ग्राभीण षवत्तको सेवा प्रदान गने 
प्रषिमाभा सधऺाय ल्माउन ऺऩने षवषम दस्तावेजभा उल्रेख छ । एउटा प्रभखऺ ग्राभीण षवत्तीम सॊस्थाको 
सॊस्थागत सधऺायको ऩरयणाभ स्वरूऩ ग्राभीण षवत्तभा सधऺायसषहतको सऩऺयीवेऺेण य सनमभन हनऺे अऩेऺा 
गरयएको छ । अत्मन्तै गरयफ तथा फषहष्कयण ऩयेका वगतहरुभाग्राभीण षवत्तीम सेवाहरूको 
आवश्मकता अझै ऩसन ग्राभीण आसथतक षवकासको अवयोधका रूऩभा यहेकोरे सस्तो तथा 
ऩहऺॉचमोग्मषवहत्तम सेवा अन्म प्रषवसध तथा षवषवधीकयणको रक्ष्म प्राप्त गनत सभानरूऩभा व्मावहारयक हनऺे 
बएकारे ग्राभीण ऋण नीसतकारक्ष्महरू उऩरब्ध गयाएय अनदऺानको उऩादेमता घटाउन सक्ने 
यणनीसतको दस्तावेजभा सझऺाईएको छ मद्यषऩ असत कभ षवकससत भरऺकऺहरूका रासग कृषष प्रषवसध 
तथा साभग्रीभा ददइने अनदऺान षवश्व व्माऩाय सॊगठन तथाऺेत्रीम व्माऩाय सम्झौताहरूभा सनषधे गरयएको 
चाॉही छैन। नेऩारभा कृषष कय प्रणारी साना षकसानको ऋणभा सतनऺतऩने ब्माजको यकभभा याहत ददने 
प्रकायको बायतको कृषष नीसतराई भध्मनजय गदै तजऺतभा गरयनऩऺदतछ बने्न षवषम दस्तावेजभा उल्रेख 
गयेको छ । 

३.१.५  सहुमरमतऩणुा कृवष ऋण प्रिाह को शरुुिाती स्थीतत 

आसथतक वषत २०७१/७२ को फजेटफाट कृषष उत्ऩादन फढाउन, कृषषराई आधसऺनषककयण 
तथा व्मावसाषमकयण गनत य मवऺाहरुराई कृषष ऺेत्रभा आकषषतत गने उदे्दश्मरे सस्तो ब्माजदयभै ऋण 
उऩरब्ध गयाउने घोषणा गयी व्माज अनदऺान प्रदान गनत १ अफत रुऩैमाॉ फजेट षवसनमोजन गयेसॉगै कृषष 
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ऺेत्रभा सहसऺरमतऩणऺत ऋण प्रवाह शरऺु बएको हो । त्मसफेरा व्मावसाषमककृषष गने षकसानरे नऩेार 
याि फैंकफाट "क" वगतको ईजाजत प्राप्त फैंकफाट सो सषऺवधा ऩाउने गयी व्माजको आधाय दय १० 
प्रसतशत भानेय,६ प्रसतशत व्माजदयभै ऋण ऩाउने अवस्थाको सजृना गरयमो । ऩसछ नेऩार याि 
फैंकफाट "ख" य "ग" वगतको ईजाजत प्राप्त फैंकफाट ऩसन एक जनारे १ कयोड सम्भ ऋण प्राप्त गने 
सषऺवधा ऩाउने गयी ०७३ असोजदेहख व्माज अनदऺान १ प्रसतशतरे वढाइ ५ प्रसतशत कामभ गरय 
व्माज अनदऺान ददने व्मवस्था गरयमो ।  

 

३.१.६फकै तथा विविम सस्थाहरुफाट प्रिाह बएको ऺते्रगत कृवष ऋणको स्स्थतत् 
 

नेऩार याि फैंक अनसऺन्धान षवबाग आसथतक षवकास शाखा फारवऺाटाय, काठभाण्डौरे आसथतक 
गसतषवसध अध्ममन,२०७४ भा काठभाण्डौ, षवयाटनगय, जनकऩयऺ, वीयगञ्ज, ऩोखया, ससिाथतनगय, नेऩारगञ्ज 
य धनगढी ऺेत्रफाट प्राप्त तथ्माङ्क, सूचना एवभ ्स्थरगत अध्ममनका आधायभा आसथतक वषत २०७४ 
भा अध्ममन ऺेत्रका फैंक तथा षवत्तीम सॊस्थाहरुफाट प्रवाषहत कऺर कृषष कजात २०.३ प्रसतशतरे वषृि 
बई रु. ९१ अफत ८३ कयोड ऩगेऺको य गत वषत मस्तो कजातभा २५.७ प्रसतशतरे वषृि बएको 
उल्रेख गयेकोरे कृषष ऋण प्रवाहभा फैक तथा षवहत्तम सस्थाहरु अग्रसयता देखाएको ऩषऺि हनऺ्छ।  

तासरका १ वैकहरूवाट षवसबन्न वारीभा कृषष ऋण रगानी २०७४ असाय भसान्त सम्भ 

ि.सॊ. फारी रगानी यकभ रू 

१ तयकायी फारी रु.५ अफत ४५ कयोड 

 

२ अन्न फारी रु.४ अफत २० कयोड 

३ हचमा तथा कपी  रु.२ अफत ७१ 

 ऩशऩऺॊऺी ऩारन  
२०७४ असाय भसान्तको तथ्माङ्क अनसऺाय तयकायी फारीभा रु.५ अफत ४५ कयोड, अन्न 

फारीभा रु.४ अफत २० कयोड एवॊ हचमा तथा कपी खेतीभा रु.२ अफत ७१ कयोड कजात प्रवाह 
बएको छ।  

तासरका २ वैंकहरूवाट प्रवाषहत कृषष ऋणको वसगतकयण २०७४ असाय भसान्त सम्भ 
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ि.सॊ. शीषतक रगानी प्रसतशत जम्भा यकभ कैषपमत 

१ कृषषजन्म सेवा ३५.६ रु.३२ अफत ६५ कयोड  सवै बन्दा वढी 

२ ससॉचाइ ०.१ रु. ६ कयोड सवै बन्दा कभ 

त्मसैगयी, प्रवाषहत कऺर कजात भध्मे सफैबन्दा फढी कजात अन्म कृषष तथा कृषषजन्म सेवा 
शीषतकभा ३५.६ प्रसतशत अथातत ्रु.३२ अफत ६५ कयोड यहेको छ बने सफैबन्दा न्मून ससॉचाइभा 
०.१ प्रसतशत अथातत ्रु. ६ कयोड यहेको उल्रेख गयेको छ ।नेऩार याि फैंकको सभीऺा वषतभा 
“क” “ख” तथा “ग” वगतका फैंक तथा षवत्तीम सॊस्थाहरुफाट प्रवाषहत कऺर कजातभध्मे कृषष ऺेत्रभा 
प्रवाह बएको कजातको अॊश ४.७ प्रसतशत यहेको उल्रेख छ । 

३.१.७फैंक तथा विविम सॊस्थाफाट प्रिाह गयेको ऋणको स्स्थतत् 
याि फैंकरेकृषष ऺेत्रभा कजात प्रफाह असनफामत फनाएको छ। याि फैंकको एकीकृत सनदेहशकाभा 

फाहणज्म फैंकहरुरे कृषष य उजात ऺेत्रभा कऺर कजात रगानीको न्मनऺतभ १२ प्रसतशत कजात कृषष 
ऺेत्रभा असनफामत रगानी गनऺतऩने बनेय उल्रेख गरयएकोरे सो ससभा नऩमऺातउॉदा याि फैंकफाट ऩाईने 
सेवा सषऺवधा कटौती हनऺे हदऺाॉ सो ऺेत्रभा रगानी ऩमऺातउन फैंकहरु अग्रसय नै बएको ऩाईन्छ। याि 
फैंकरे कृषष तथा उत्ऩादनहशर ऺेत्रभा कजात असनवामत गरयददएऩसछ फैंक तथा षवत्तीम सॊस्थाको रगानी 
सभेत मो ऺेत्रभा फढ्दै गएको ऩाईएको छ। कऺर कजातभा सफकास फैंकराई न्मनऺतभ १५ प्रसतशत य 
षवत्तीम सॊस्थाराई न्मनऺतभ १० प्रसतशत कृषषभा रगानी ऩमऺातउने गयी वाषषतक कामतमोजना तमाय गनत 
ऩसन याि फैंकको वाहणज्म फैंकहरुराई ददएको सनदेशाभा उल्रेख बएको ऩाईएको छ। 

तामरका ३ विमबन्न िैंकहरूको कृवष तथा गहै्र कृवष ऋणा रगानीको व्माजदय  

shf{sf] k|sf/ 

a}+s x?sf] Aofhb/ k|ltzt 

g]kfn a}+s s[lif lasf; a}+s /f=af=a}+s nIdL a}+s Pe/]i6 a}+s glan a}+s 

;g/fOh 

j}+s 

Akfkf/Ls shf{ !@=^* !@=% !!=& !^=$& !$=$# !#=^* !$ 

s[lif shf{ !!=&! !$=% !)=& !$=$& !$=^* !# !# 
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कृषष ऺेत्रभा कजात फढाउनको रासग याि फैंकरे आफ्नो नीसत कससरो फनाउॉदै रगेकोछ बने 
व्मवसाषमक कृषषभा सवतसाधायणको सभेत आकषतण फढेको ऩाईएको छ जसका कायण अषहरे फैंकतथा 
षवत्तीम सॊस्थाको रगानी ऩसन वदृ्वी हऺॉदै गएको छ।कृषषभा फैंकहरुको रगानी षवस्तायका रासग 
सयकायरे २०७१।०७२ को आसथतक वषतको फजेटभापत त घोषणा गयी प्रत्मेक वषत व्मवसामीक कृषष 
कजातभा व्माज अनदऺान सभेत ददॉदै आएको छ।आ.व. २०७२।०७३ भा नऩेार याि फैंकफाट "क", 

"ख" य "ग" वगतको ईजाजत प्राप्त २७ वटा फैंक तथा षवहत्तम सॊस्थाफाट २५४२ वटा ऩरयमोजनाको 
रासग २ अफत  ५८ कयोड ४९ राख २९ हजाय यकभ रगानी गयेको ऩाईएको छ । फैंक तथा 
षवहत्तम सॊस्था भध्मे १९ वटा फाहणज्म फैंक, सात वटा षवकास फैंक य षवहत्तम कम्ऩनी यहेका छन ्
जस भध्मे सयकायी स्वासभत्व यहेको याषिम वाहणज्म फैंकरे सफैबन्दा फढी ६२ कयोड, कृषष षवकास 
फैंकरे ४७ कयोड य नेऩार फैंकरे २७ कयोड यकभ रगानी गयेको याि फैंकको प्रसतवेदनभा उल्रेख 
छ । त्मस्तै गयी नीहज फैंक तपत  रक्ष्भी फैंकरे ८ कयोड, नसफर फैंकरे ७ कयोड तथा नेऩार 
ईन्बेिभेन्ट फैंक य भाछाऩछऺरे फैंकरे ४/४ कयोड यकभ रगानी गयेका प्रसतफेदनभा उल्रेख छ 
।(अनूसूहच १) 

आ.व. २०७३।०७४ को असाय भसान्त सम्भ आईऩगऺ्दा नेऩार याि फैंकफाट "क", "ख" य "ग" 

वगतको ईजाजत प्राप्त २७ वटा फैंक तथा षवहत्तम सॊस्थाफाट ५९२७ वटा ऩरयमोजनाको रासग ६ अफत  
२३ कयोड ३२ राख  ४१ हजाय यकभ रगानी गयेको ऩाईएको छ(अनूसूहच २)। 

त्मस्तै गयी आ.व. २०७४।०७५ को चैत्र भसान्त सम्भ आईऩगऺ्दा नेऩार याि फैंकफाट "क", 

"ख" य "ग" वगतको ईजाजत प्राप्त २७ वटा फैंक तथा षवहत्तम सॊस्थाफाट ७७०४ वटा ऩरयमोजनाको 
रासग ८ अफत २३ कयोड ६३ राख २३ हजाय ९ सम यकभ रगानी गयेको ऩाईएको छ ।(अनूसूहच 
३) नेऩार याि फैंक, फैंक तथा षवहत्तम सॊस्था सनमभन षवबागको २०७४चैत्र भसान्त सम्भको तथ्माङ्क 
अनसऺाय सहसऺरमतऩूणत ऋण प्रवाह गने फैक तथा षवहत्तम सॊस्थाहरुभा िभश् कृषष सफकास फैंक 

२६.९%, ग्रान्ड फैंक ७.२%, याषिम फाहणज्म फैंक ६.६%, नेऩार फैंक ५.५% रे सहसऺरमतऩणऺत ऋण 
प्रवाह गयेको देखाएको छ । 
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३.१.८‘व्मािसातमक कृवष तथा ऩशऩुॊऺ ी कजााभा प्रदान गरयने ब्माज अनदुानसम्फन्धी कामाविधध, २०७३’ का 
भखु्म भखु्म विशषेताहरु 

‘व्मावसाषमक कृषष तथा ऩशऩऺॊऺी कजातभा प्रदान गरयन े ब्माज अनदऺानसम्फन्धी कामतषवसध, 

२०७३’ अनसऺाय व्मावसाषमक कृषष तथा ऩशऩऺारन गने षकसानरे अफ ऩाॉच प्रसतशत ब्माजभा सात 
कयोड रुऩैमाॉसम्भ ऋण ऩाउने व्मवस्था गरयएको छ। फैंक तथा षवत्तीम सॊस्थारे आपैरे एउटा 
ऩरयमोजनाभा ऩाॉच कयोड रुऩैमाॉसम्भ मस्तो कजात ददन सक्ने व्मवस्था गरयएको छ। प्रसतग्राहक ऩाॉच 
कयोड रुऩैमाॉबन्दा फढी कजातको सात कयोडसम्भ कजात ददन बने याि फैंकको डेऩटऺी गबनतयको 
सॊमोजकत्वभा यहने ‘केन्िीम सभन्वम तथा अनगऺभन ससभसत’को स्वीकृसत सरनऩऺने कामतषवसधभा 
व्मवस्था गरयएको छ ।मस्तो कजात ग्राभीण ऺेत्रभा व्मावसाषमक कृषष तथा ऩशऩऺारन य कृषष बण्डाय 
सञ्चारनभा प्रमोग गनत सषकने व्मवस्था गयेको छ। कामतषवसधरे नेऩारभा गाउॉऩासरका य 
नगयऩासरकाराई ग्राभीण ऺेत्रका रूऩभा ऩरयबाषषत गयेको छ। त्मसफाहेक भहानगयऩासरका य 
उऩभहानगयऩासरकाका तोषकएका ऺेत्रराई सभेत ग्राभीण ऺेत्रको ऩरयबाषाभा सभेटेको छ 
।कामतषवसधअनसऺाय सहसऺरमत ब्माजभा सरएको ऋणको ब्माजदय ऩाॉच प्रसतशतबन्दा फढी सरन नऩाइन े
य सरऺुभा तम बएको ब्माजदय ऩसछ फढाउन ऩसन नऩाइने तयमस्तो न्मूनतभ सीभा सयकायरे सभम–
सभमभा ऩरयभाजतन गनत ऩसन सक्ने व्मवस्था गयेको छ ।नेऩार याि फैंकरे ‘व्मावसाषमक कृषष तथा 
ऩशऩऺॊऺी कजातभा प्रदान गरयने ब्माज अनदऺानसम्फन्धी कामतषवसध, २०७३’जायी गयी सकेऩसछ ऩनऺि् 
अको सकूत रय जायी गदै भाब्माज अनदऺानको कृषष कजातको ब्माजदय आधाय दय भा षप्रसभमभ थऩ गयी 
सरन सक्ने य आधायदय सॉग ऩयीवततन हनऺ सक्ने बनेय जनाएको छ । 

कामतषवसधरे १० राख रुऩैमाॉसम्भको कजात साभूषहक जभानीभा ऩसन ऩाउन सषकने व्मवस्था 
गयेको छ । कृषष फारीको सधतोभा ऩसन कजात ऩाउन सषकने व्मवस्था गयेको छ। फारीको सधतोभा 
ऋण सरनरेे आफ्नो कृषष फारीको सफभा गनऺतऩने व्मवस्था छ। त्मस्तो सफभा यकभरे थाम्ने सीभासम्भ 
फैंकहरूरे ऋण ददने व्मवस्था कामतषवसधभा छ। तय, मस्तो कजात ददॉदा फैंकरे ऩरयमोजनाको 
सम्बाव्मताराई भखऺ्म आधाय फनाउनऩऺने व्मवस्था गयेको छ ।ब्माज अनदऺान प्राप्त हनऺे मस्तो कजातभा 
एउटा फैंक तथा षवत्तीम सॊस्थारे तीन अफत रुऩैमाॉसम्भ आपूखसऺी रगानी गनत ऩाउनेछ। त्मसबन्दा 
फढी ऋण रगानी गनऺतऩने बएभा याि फैंकको ऩूवतस्वीकृसत सरनऩऺने व्मवस्था कामतषवसधभा गरयएको छ 
। 
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मस्तो कजातका रासग केन्िीमस्तयभा सभन्वम य अनगऺभन गनत नेऩार याि फैंकको फैंक तथा षवत्तीम 
सॊस्था सनमभन षवबाग हेने डेऩटऺी गबनतयको सॊमोजकत्वभा तऩहशर वभोहजभको ससभसत व्मवस्था 
गयेको छ । 

• नेऩार याि फैंकको फैंक तथा षवत्तीम सॊस्था सनमभन षवबाग हेने डेऩटऺी गबनतय - सॊमोजक  

• नेऩार याि फैंकको सनमभन षवबागका कामतकायी सनदेशक- सदस्म  

• अथत, कृषष षवकास य ऩशऩऺऺी षवकास भन्त्रारमका सहसहचव - सदस्म 

• नेऩार फैंकसत सॊघको अध्मऺ - सदस्म  

• नेऩार याि फैंकको सनमभन षवबागका सनदेशक – सदस्म सहचव  

ससभसतरे आवश्मक ऩयेभा दईऺजना षवऻराई आभहन्त्रत गनत सक्ने ऩसन व्मवस्था गयेको छ। उक्त 
ससभसतरे याि फैंकको सनमभन षवबागभा सहचवारम स्थाऩना गयेय काभ गने व्मवस्था गयेको छ । 

कामतषवसधरे हजल्रास्तयभा हजल्रा कृषष षवकास कामातरम प्रभखऺ- सॊमोजकत्वभा तऩहशर वभोहजभको 
सभन्वम य अनगऺभन ससभसत गठन गने व्मवस्था गयेको छ ।  

• हजल्रा कृषष षवकास कामातरम प्रभखऺ- सॊमोजक  

• ऩशसेऺवा कामातरमका प्रभखऺ- सदस्म 

• हजल्राहस्थत याि फैंक कामातरमको अनसऺन्धान इकाइ प्रभखऺ-  सदस्म 

• कोष तथा रेखा सनमन्त्रण कामातरम- सदस्म 

• स्थानीम तहका प्रसतसनसध  १ जना- सदस्म  

• सयकायी स्वासभत्वका तीनभध्मे एक फैंकको शाखा प्रभखऺ- सदस्म 

• सनजी स्वासभत्वका फैंकभध्मे एउटा शाखाको प्रभखऺ- सदस्म  

केन्ि य हजल्रास्तयभा गठन हनऺ े मस्ता ससभसतरे गनऺासो सनेऺ्न सनकामका रूऩभा सभेत काभ 
गनेछन बनी कामतषवसधभा व्मवस्था गयेको छ ।कामतषवसधअनसऺाय फैंक तथा षवत्तीम सॊस्थारे कजात 
प्रवाह नगयेभा, कृषष तथा ऩशऩऺऺी व्मवसामीरे सेवासषऺवधा नऩाएभा य ऋणको सदऩऺमोग नबएको 
रगामत गनऺासो उक्त ससभसतभा गनत ऩाइनेछ । त्मस्तो गनऺासोका आधायभा आवश्मक काभकायफाही 
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अहघ फढाउने दाषमत्व ऩसन सतनै ससभसतको हनऺ े व्मवस्था कामतषवसधभा उल्रेख छ ।कामतषवसध को 
दपा ३ को उऩदपा (१) भा तोषकएका ऺेत्रभा आकषषतत गनत फैंक तथा षवहत्तम सॊस्थाहरुफाट कृषष 
तथा ऩशऩऺॊछी व्मवसामका रासग ‘व्मावसाषमक कृषष तथा ऩशऩऺॊऺी कजातभा प्रदान गरयन े ब्माज 
अनदऺानसम्फन्धी कामतषवसध, २०७३’ को अनसूऺहच १ भा  सनम्न फभोहजभका कृषष व्मवसामहरुराई 
उल्रेख गयेको छ । 

 तयकायी उत्सऩादन,प्रशोधन तथा बन्डायण  

 षवउ षवजन उत्सऩादन, प्रशोधन तथा बन्डायण  

 ऩषऺ्ऩ व्मवसाम  

 ऩशऩऺॊऺीऩारन  

 परपूर उत्ऩादन, उत्ऩादन ऩिात परपऺरको प्रशोधन तथा बन्डायण । 

 दगऺ्ध उत्ऩादन, प्रशोधन य सफिी षवतयण तथा प्रशोधन य षविीषवतयण । 

 भत्स्म उत्ऩादनतथा भाछाको बन्डायण य षविी षवतयण  

 छमाउ उत्ऩादन प्रशोधन तथा षवषि षवतयण  

 ऩश ऺफधशारा एवॊ भासजऺन्म उत्ऩादन व्मवसाम  

 जसडवटऺी उत्ऩादन प्रशोधन य बन्डायण । 

 उख ऺखेती, अरैंची खेती, अदवऺा खेती, फेसाय, जैतनऺ, सूमतभखऺी, अल्रो, रोक्ता को खेती य 
त्मसको बन्डायण, प्रसोधनतथा षवषि षवतयण । 

 अहस्िच, टकी य हाॉसऩारन य सोको भास ऺतथा अण्डाको बण्डायण,प्रशोधन तथा षवषि 
षवतयण ।  

 ऩश ऺफधशारा एवॊ भासजऺन्म उत्ऩादनको बण्डायण,प्रशोधन तथा षवषि षवतयण ।  

 भौयीऩारन व्मवसाम 

 जौ, पाऩय, ससराभ खेतीको उत्ऩादन, प्रशोधन तथा षवषि षवतयण ।  

 
सयकायरे कजात प्रवाह गनत सषकने कृषष वस्तकऺो सूची थप्न सक्ने बनेय कामत षवसधभा उल्रेख गयेको 
छ । षम ऺेत्रभा कजात प्रवाह गने फैंक तथा षवत्तीम सॊस्थारे असनवामत रूऩभा कजातको सदऩऺमोसगता 
सनयीऺण गयेय त्मसको असबरेख अध्मावसधक याख्नऩऺने व्मवस्था गयेको छ । जे काभका रासग बनेय 
कजात सरएको हो, त्मो काभभा प्रमोग नबएको ऩाइएभा ऋणीरे ब्माज अनदऺान सहसऺरमत नऩाउन े
व्मवस्था ऩसन कामतषवसधभा गयेको छ। त्मससॉगै नेऩार सयकाय वा नेऩार याि फैंकफाट सभेत त्मस्तो 
कजात उऩमोगफाये अनगऺभन गने व्मवस्था गयेको छ ।कामतषवसध अनसऺाय अनगऺभन गदात कजात 
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सदऩऺमोग बएको नऩाएभा ब्माज अनदऺानफाऩतको यकभ सयकायरे सम्फहन्धत कजात प्रवाह गने फैंक 
तथा षवत्तीम सॊस्थाराई शोधबनात नददने स्ऩि व्मवस्था गयेको छ । कामतषवसधरे कजात दरऺुऩमोग गने 
ऋणी य फैंक तथा षवत्तीम सॊस्थाराई काननऺ फनाएय कायफाही गनत सक्ने व्मवस्था ऩसन गयेको छ । 

३.२ फपल्ड अध्ममन विश्रेषण 

३.२.१ सहुमरमत व्माजदयभा ऋण प्रिाहरे मिुाहरुभा प्रबाि 

 

कृषष ऋणको वततभान अवस्था तथा प्रबाव फाये अध्ममनको िभभा काभ्र,े दोरखा तथा रुऩन्देहीभा 
कृषष ऩेशा सॉग सयोकाय याख्नसेयोकायवारा कृषष सहकायी सॊस्था, नीहज पभत, हजल्रा हस्थत कृषष 
षवकास कामातरम, ऩश ऺ सेवा कामातरम जस्ता कृषष सेवा प्रदामक सॊस्था तथा स्थासनम एग्रोबेटका 
प्रसतसनसध य स्थासनमक सनकामका केही प्रसतसनसधहरुसॉग गयेको  छरपरको आधायभा सयकायरे 
व्मावसाषमक कृषष गने षकसानराई सहसऺरत ब्माजदयभा ऋण उऩरब्ध गयाउने ब्मवस्था गयेऩसछ कृषष 
ऩेशाभा आकषतण फढेको ऩाईएको छ ।फजायभा चरेको बन्दा आधा सस्तो ब्माजदयभै फैंकफाट ऋण 
सरएय कृषष उद्यभ गनत ऩाइने बएऩसछ मसप्रसत मवऺा षकसानहरुकोआकषतण फढेको ऩाईएको छ ।तय 
कृषष ऋण प्रवाहभा फैंक तथा षवहत्तम सॊस्थाफाट ऋण प्रवाह गने फेराभा हनऺे झन्झट तथा राभो 
कागजी प्रषिमा सहज नहदऺाॉ सॉगसॉगै केही मवऺा कृषकहरुभा नैयाश्मता सजृना बएको ऩसन ऩाईएको छ 
मद्यषऩ सयकायरे ऋण प्रवाह गने फैंक तथा षवहत्तम सॊस्थाहरुराई फेरा फेराभा सनदेशन जायी गयी 
ऋण प्रवाह प्रषिमाराई सहज फनाउॉदा कृषष ऋण सरएय व्मवसाषमक कृषष गने मवऺाहरुको सॊख्मा थऩ 
षवस्ताय हनऺे सॊरग्न कृषकहरु नै फाट आएको छ । 

३.२.२ कृषकहरुको कृवष ऋण प्रिाह प्रततको दृस्ष्टकोण 

अध्ममन बएका हजल्राभा ६० जना कृषक रगामत २० जना षवसबन्न सयोकायवारा गयी 
जम्भा ८० जना सॊगको छरपरभा उठेका षवषमहरूरइत Ranking Matrix भा तरऺना गदात तषऩशर 
वभोहजभ ऩाइमो ।  

तासरका ४ कृषकहरुको कृवष ऋण प्रिाह प्रततको दृस्ष्टकोण 
ि.सॊ. कृषकको दृषिकोण  Rank 

१ व्माज अनदऺानको सहसऺरमत कजात वास्तसफक षकसानरे बन्दा फैंक तथा I 
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याजनीसतक दर एवॊ सयकायी कभतचायीको ऩॉहचऺभा हनऺेहरुरे सरने गयेका 
२ कामतषवसध तथा प्रषिमाको फायेभा कृषक राइत जानकायी नबएको  II 

३ कृषष तथा ऩशऩऺारन य कृषष बण्डाय सञ्चारनगनत तोषकएका भाऩदण्ड ऩयऺा 
गनत सनकै कदठनाई हनऺे हनऺारे साना कृषकहरुरे मो ऋण सषऺवधाको 
राब सरने सम्बावना कभ 

III 

४ वैंकरे सधतो भूल्माॉकन साहै्र कभ गरयददने य अवस्मक भात्राभा ऋण 
सनदने  

IV 

कामतषवसध अनसऺाय ऩाॉच कयोड बन्दा भाथीको कजात प्रदान गनत फैंक तथा षवहत्तम सॊस्थारे याि 
फैंकको डेऩटऺी गबनतयको स्वीकृसत सरनऩऺने फाध्मताकायी अवस्थारे ऋण प्रवाहभा षढरो हनऺे य प्रषिमा 
झन्झषटरो यहेको अध्ममन ऺेत्रका ठूरा कृषष उद्यभीहरुको गनऺासो छ ।फैंक तथा सफहत्तम सॊस्थारे 
सहसऺरमत ब्माजभा सरएको ऋणको ब्माजदय ऩाॉच प्रसतशतबन्दा फढी सरन नऩाइने य सरऺुभा तम 
बएको ब्माजदय ऩसछ फढाउन ऩसन नऩाइने व्मवस्था बएऩसन न्मूनतभ सीभा सयकायरे सभम–सभमभा 
ऩरयभाजतन गनत सक्न ेप्रावधानरे गदात राभो सभमको रासग ऋण सरएय कऺनै कृषष उद्यभ शरऺु गदात 
फढी ब्माजको बायी हनऺे हो षक बने्न कृषकभा शॊका यहेकारे कृषष उद्यभभा रगानी गनत सकेका 
छैनन।् 

फैंकरे मस्तो कजात प्रवाह गदात कजातको ब्माज कम्तीभा तीन भषहनाको एकऩटक सतनऺतऩने 
व्मवस्था यहेको य ऋणीरे ऩाॉच वषतभा थऩ २ वषतको सभमावधी थऩेय सतरयसक्नऩऺने फाध्मकायी 
व्मवस्था बएकारे परपूर खेती षवस्ताय गने ठूरा षकसानरे ३/३ भषहनाभा ब्माज सतनत नसक्ने तथा 
कम्तीभा ५ वषतभा भात्र उत्ऩादन सरन शरऺु गने हनऺारे सम्ऩूणत ऋण तनत सक्ने अवस्था नबएकोरे 
नेऩारभा कृषकहरु व्मवसाषमक परपूर खेती तपत  आकषषतत हनऺ सषकयहेका छैनन।्  

सयकायरे षवसबन्न १५ हशषतकभा ब्माज अनदऺानको कृषष ऋण सरन सषकने व्मवस्था कामतषवसध 
भापत त गयेऩसन फारी उत्ऩादन य ऩशऩऺॊऺी ऩारनभा याहखएको रक्ष्म ऩयऺा गनत भहत्वऩूणत भासनएको 
दाना उद्योग य भरखाद उद्योगराइत सभावेश नगयेकारे सत उद्योगभा मथेष्ठ रगानी नहऺॉदा उत्ऩादनको 
रासग चाषहने आवश्मक कृषष साभाग्रीको सहज ऩहऺॉच तथा सफतसरऺब नहऺॉदा कृषष उत्ऩादनभा मस्को 
प्रत्मऺ असय देहखने छ। ग्रासभण कृषष उऩजहरु खरऺा फजायभा प्रसतस्ऩधात गनत भूल्म, गणऺस्तय, 
उत्ऩादन प्रषवसधका कायण षकसानरे राब सरएय ५ वषतसबत्रभा ऋण तथा व्माज बकऺ्तानी गनत नसक्न े
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अवस्था बएकारे असर कृषक सो व्माज अनदऺान कमतषवसध अन्तगतत ऋण सरएय रगानी गनत सक्न े
अवस्थाभा नबएको षपल्ड अध्ममनको िभभा ऩाईमो ।अनदऺान ब्माजको ऋण सरन कम्तीभा ३ 
गणऺा फढी सधतो देखाउनऩऺने हऺॉदा ग्रासभण ऺेत्रका षकसान राबाहन्वत हनऺ सकेका छैनन । 

३.२.३ फैंक तथा विविम सॊस्थाद्धाया कृवष ऺते्रभा रगानी 

 फैंक तथा षवहत्तम सॊस्थाहरूरे हारसम्भ कृषष ऺते्रभा गयेको कजात प्रवाह १ खफत ३० अफत २६ 

कयोड रुऩैमाॉ नहजक ऩगेऺको नेऩार याि फैंकको ऩछल्रो तथ्माॊकरे देखाउछ। मो रगानी कऺर 

कजातको ६ दशभरव ९ प्रसतशत रगानी हनऺ आउॉछ । फैंकहरूरे कऺर रगानीको १५ प्रसतशत 

कजात प्रवाह कृषष य उजात ऺेत्रभा गनऺतऩने याि फैंकको नीसतका कायण कृषषभा रगानी फढ्दो िभभा 

यहेको छ।  

फैंकहरूरे व्मावसाषमक कृषष, ऩशऩऺारन, भत्स्म, हचमा, फधशारा सनभातणरगामतका ऺेत्रभा कजात 

प्रवाह गदै आएका फैंक तथा षवहत्तम सॊस्थाहरूरे याि फैंकभा ऩठाएको प्रसतवेदभा उल्रेख गयेको 

ऩाईएको छ। ऩसछल्रो सभमभा व्मावसाषमक कृषषप्रसत सवतसाधायणको आकषतण फषढयहेको य फैंकभा 

कजातको भाग ऩसन फढेको छ य षवषशेगयी व्मावसाषमक तयकायी खेती, गाईऩारन, भाछाऩारन, 

फाख्राऩारन रगामतका ऺेत्रभा राग्ने मवऺाहरू फषढयहेका छन।्  याि फैंकरे फैंकतथा षवत्तीम 

सॊस्थाराई कऺर रगानीको २० प्रसतशत रगानी उत्ऩादनहशर ऺेत्रभा गनऺतऩने नीसतगत व्मवस्था गयेको 

छ जस भध्मे १५ प्रसतशत ऊजात ऺेत्र य कृषषभा गनऺतऩने व्मवस्था छ। 

सयकायरे कृषष ऺेत्रभा रगानी गनत षवसबन्न सहसऺरमत ददॉदै आएको बए ऩसन अत्माधसऺनक तथा 

उऩमकऺ्त कृषष पभत नबएका कायण फैंकहरूरे कृषषभा रगानी गनत त्मसत चासो नदेखाएको याि 

फैंकका असधकायीहरुरे स्ररगत अध्ममनका िभभा जनाकायी ऩाईमो । तय, याि फैंकको फाध्मकायी 

नीसतका कायण फैंकहरूरे मस ऺेत्रभा फैंकहरुरे रगानी फढाएको याि फैंकरे तथ्माङ्कफाट जानकायी 

हनऺ्छ। याि फैंकरे तोकेको भाऩदण्ड ऩ-ऺमाउनका रासग फैंकहरूरे कृषष कजात षवस्ताय गदै रगेका 

छन।् कृषषभा कजात प्रवाह य अनदऺानको नीसतगत व्मवस्था याम्रो बए ऩसन व्मवहायभा फैंक तथा 

षवत्तीम सॊस्थाहरू कृषषभा रगानी गनत असनछछऺक देहखएको स्थरगत अध्ममनका िभभा असधकाॊश 

अगवऺा कृषकहरुको गनऺासो छ ।अध्ममनको िभभा वैंकहरूरे व्माज अनदऺानभा ऋण ददन उत्साषहत 
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नहनऺकऺा कायणहरू वायेभा षवसबन्न वैंकका १० जना कभतचायीसॊग छरपर गयी Ranking Matrix भा 

तरऺना गदात तऩहशर फभोहजभ ऩाइमो 

ि.सॊ. कृषकको दृषिकोण  Rank 

१ मस प्रकायको ऋणभा व्माज वहेक कऺनै ऩसन प्रकायको शूल्क Charge 

गनत नऩाउने व्मवस्था हनऺ ऺय अन्म ऋणभा षवसबन्न प्रकायको शूल्क 
Charge गने गयेको । 

I 

२ कृषकहरू षवना व्मावसाषमक मोजना ऋण भाग गनऺत य व्मावसाषमक 
मोजान सनभातण गये ऩसन असधक रागत अनभऺान य फढी भनऺापा हनऺे गयी 
देखाउने गयेको 

II 

३ कृषष तथा ऩशऩऺारन य कृषष बण्डाय सञ्चारनगनत तोषकएका भाऩदण्ड ऩयऺा 
नगयी ऋण भाग गने 

III 

४ सधतो भूल्माॉकन ग्रासभण ऺते्रभा टाढा जान ऺऩने य रागत वढी हनऺे  IV 

५ ऋणी कृषकरे व्माज नसतयेभा अनदऺानीत व्माज ऩसन प्राप्त नहनऺरेऺ दोहोयो 
भायभा ऩने सभस्मा 

V 

यािवैंकको प्रसतवेदनअनसऺाय फैंक तथा षवत्तीम ऺेत्ररे सफैबन्दा फढी व्मावसाषमक ऩशऩऺारनको 

ऺेत्रभा कजात प्रवाह गयेको देहखन्छ ।मस ऺेत्रभा हारसम्भको कजात प्रवाह ३२ अफत १० कयोड २६ 

राख छ। फैंक तथा षवत्तीम सॊस्थारे कृषष ऺेत्रभध्मे हारसम्भ व्मावसाषमक खेतीभा १५ अफत ५० 

कयोड रगानी गयेका छन।् मही कजात प्रवाहराई व्मवहस्थत गनत याि फैंकरे हारै ‘व्मावसाषमक कृषष 

तथा ऩशऩऺन्छी कजातभा प्रदान गरयने व्माज अनदऺानसम्फन्धी कामतषवसध २०७३’ जायी गरयसकेको छ। 

सयकायरे कृषष ऺेत्रभा गरयने रगानीको ब्माजदय फढीभा ५ प्रसतशत तोकेको छ ।साषवकका कृषष 

षवकास भन्त्रारम तथा ऩशऩऺन्छी षवकास भन्त्रारम तथा हारको कृषष बसूभ व्मवस्था तथा सहकायी 
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भन्त्रारमरे कृषष ऺेत्रभा रगानी प्रवितन गनत व्माज अनदऺानको व्मवस्था गयेको हो। कामतषवसधरे 

फैंकहरूराई ग्राभीण ऺेत्रभा कजात प्रवाह गनत फाध्मकायी व्मवस्था गयेको छ ।  

हचमा ऺेत्रको रगानी रगबग ३ अफत ७५ कयोड ऩगेऺको छ जनऺ गत वषत देहख रगानी 

घटेको तथ्माॊक छ। कृषषका रासग गरयने कजात प्रवाह अन्मत्र रगानी गने जोहखभ ऩसन यहेकारे 

वास्तषवक षकसानको ऩऺभा काभ गनत सनमाभक सनकामरे फेरैभा सफचाय ऩमऺातउन ऺजरुयी छ।कृषषभा 

सरन ऩाउने असधकतभ ब्माजदय १० प्रसतशत तोकेय याि फैंकको सनदेशन आए ऩसछ प्रवाह बएको 

ऋण बन्दा आधायदयसॉग ऩरयवततनहशर फनाउॉदा ब्माज अनदऺानको कृषष कजात रगानी फढेको अनूबव 

नेऩार याि फैंकको यहेको ऩाईमो।फैंक तथा षवहत्तम सॊस्थारे कजात प्रवाह गदात सनहित प्रषिमा 

अवरम्फन गयेका हनऺ्छन ्य सोही प्रषिमा झन्झषटरो हदऺाॉ असधकाॊश सछचा कृषकहरुरे हाम्रो जस्तो 

तयर याजनीसतक अवस्था बएको भरऺकऺभा मो सेवा सषऺवधाफाट फहञ्चत हनऺ ऺऩयेको अवस्था छ मद्यषऩ 

ऩसछल्रो दईऺ वषतभा ऋणीको सॊख्मा फढेको ऩाईएको छ।याषिम वाहणज्म फैंकरे कजात स्वीकृसत 

प्रषिमाभा सनम्न प्रकायको प्रषिमा अवरम्फन गयेको अध्ममनको िभभा ऩाईमो । 
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हचत्र न.  १ याषिम वाहणज्म फैंकको कजात स्वीकृसत प्रषिमा 

३.२.४ कृवष ऋण प्रिाहभा सहकायी सॊस्थाहरूको बमूभका 

कृषष ऺेत्रको षवकासका रासग षवत्तीम फजायसम्भको ऩहऺॉच, सरऺब कजात, घयदैरोभा प्राषवसधक सेवा, 
सहज भर फीउ, उत्ऩाददत वस्तकऺो फजाय जस्ता षवषवध षवषमहरूभा सहकायी सॊस्थाहरुरे भहत्वऩणऺत 
बसूभका सनवातह गयेका छन ् । सहकायी ऺेत्रको षवकासफाट उत्ऩादनभा वषृि, योजगायी प्रवितन, 

सभावेशी तथा सन्तसऺरत षवकास, गरयफी न्मूनीकयणभा भहत्वऩूणत सहमोग ऩगऺ्न जान्छ ।नेऩारभा 
ऩयम्ऩयागत कृषष प्रणारी, ससॉचाइ सषऺवधाभा कभी, व्मावसाषमकताको अबाव, मवऺा जनशहक्तको कृषष 
ऩेशाभा अनाकषतण, फजाय षवस्तायको अबाव आदद कायणरे कृषष उत्ऩादन आशासतत रूऩभा फढ्न 
सकेको छैन । 

कृषष ऋण उऩरब्ध गयाउने उदे्दश्मरे षव.सॊ. २०२० सारभा सहकायी फैंकको स्थाऩना 
बएकोभा षव.सॊ. २०२४ सारभा सहकायी फैंकको सभेत कामत गने गयी कृषष षवकास फैंकको स्थाऩना 
बमो । मस फैंकरे स्थाऩना कारदेहख नै कृषष ऋण प्रदान गदै आइयहेको छ।सहकायी सॊस्थारे 
सभदऺामभा छरयएय यहेको िभ, सीऩ, प्रषवसध, उद्यभशीरता य ऩऺॉजीराई एकीकृत गयी याषिम 
अथततन्त्रभा मोगदान ऩमऺातउन तथा आफ्ना सदस्महरूको आसथतक, साभाहजक य साॊस्कृसतक रूऩान्तयण 
गयी सभिृ सभाजको सनभातण गनत मोगदान ऩमऺातउन सक्छन ्। मी सॊस्थाहरूको ऺभता षवकास य 
सम्फितनभा सहमोग ऩमऺातउन सके कृषष ऺेत्रको षवकासभा भहत्वऩूणत मोगदान ऩगऺ्न सक्छ । 

शहय केहन्ित फैंषकङ सेवाको कायण ग्रासभण कृषष ऺेत्रभा ऋण प्रबावभासॊस्थागत रूऩभा २० 
प्रसतशत भात्र भाग ऩूसतत गनत सपर बएकोभा हार देशका षवसबन्न ठाॉउभा स्थाऩना बईयहेका सहकायी 
सॊस्थाहरुरे कृषष ऋण प्रावह गयी कृषष ऺेत्रको प्रवितनभा असाध्मै याम्रो बसूभका खेरका छन ्। तय 
षम सहकायी सॊस्थाहरुरे ऩसन ऩसछल्रो सभमभा आए गैय कृषष ऺेत्र सतय रगानी गदात फढी भनऺापा 
आजतन गने रोबरे कृषष ऺेत्रभा कभ ऋण प्रबाव गने अवस्था आउन थारेको छ ।मो अवस्था 
आउन नददन कृषषभा सनहित प्रसतशत ऋण प्रवाह नगनेसहकायीराई कावातही स्वरुऩ अत्मासधक कय 
रगाउने तथा सयकायी सषऺवधाफाट फहञ्चत गयाउने सनमभ फनाउन ऺऩछत कृषषऺते्रभा ऋण प्रवाहभा जोड 
ददने सहकायीराई ब्माज अनदऺानको ब्मवस्था तथा सयकायी षवशेष सषऺवधा ददन सयकायी नीसतभा 
ऩरयवततन आउन ऺजरुयी हनऺ्छ । 



27 
 

३.२.५ कृवष कजाा तथा सहुमरमत ऋणविस्तायभा देखिएका सभस्माहरू 

तनमाभक तनकाम नेऩार याष्र फैंकको अनबुि: 

 कृषष कजात सम्फहन्ध सनमभहरु षकसान भैत्री नबएको । 

 कृषष षवकास फैंकको ससधा सम्ऩकत भा यहेका व्महक्तहरुरे भात्र सेवा सरएको, षकसानहरुराई 
जानकायी को कसभ बएको। 

 कसतऩम सफहत्तम सॊस्थाहरुराई ऩसन ५% ब्माज अनदऺान सम्फहन्ध व्मवस्था थाहा नयहेको ।  
 अरग डेस्क खडा गरय सेवा ददन ऺऩने य तेस्तो कामतको रासग जनसहक्त को कसभ बएकारे 

राग ऺहनऺ नसकेको । 

 ५ % भा ऩाउने बएऩसन सरऺुभा १२% नै सतनऺत ऩने बएकारे षकसानहरुरे सनकै झॊजषटरो 
भानेको । 

 गैय कृषष ऺेत्रफाट उछच भनऺापा आजतन हनऺ ऺ। 

 कृषष कजातको यकभ सानो हनऺे य रागत उछच हनऺ ऺ। 

 ऩमातप्त सधतोको अबावका साथै व्मावसामीकयण नहनऺ ऺ। 

 कृषक वाट षवना व्मावसाषमक मोजना ऋणा भाग गनऺत वा साना व्मावसाषमक मोजनाभा धेयै 
ऋण भाग गनऺत । 

 फारी, ऩशऩऺॊऺी य भत्स्म फीभा प्रबावकायी नहन ऺ। 

 कृषष ऺेत्रभा रगानी गनऺतऩने कजात वाध्मात्भक नहनऺ ऺ। 

कृषक तथा कृवष उद्मभी स्िमॊको अनबुि् 

 सयकायरे सहसऺरमत व्माजभा कृषष ऋण ददने बनेय कामतषवसध फनाई सनदेशन जायी गये ऩसन 
षकसानरे फैंकफाट सहज ऋण नऩाएको । 

 फैंकरे साना षकसानको कऺयो सनैऺ्न नचाहने षकन बन ेसहयफजायभा घय, जग्गा बए ऋण ऩाईन े
नत्र नऩाईनेअवस्था यहेको । 

 कृषष ऺेत्रभा फारीनारीको सधतो याख्न े ऩरयऩाटी षवकास बएको छैन। फैंकरे ऩशऩऺारनको 
सधतो याखी ऋण प्रवाह गनत शरऺु गये ऩसन ऩश ऺ फस्तकऺो भूल्माकॊ न असत नै कभ गने 
बएकारेकृषकहरुको भाग अनसऺाय ऋण प्राप्त गनत नसकेको ।उदाहयण् एक राख ऩचास 
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हजाय सम्भ ऩने एउटा गाईको फैंकरे ४० हजायबन्दा फढी भूल्माॊकन नगने चरन षवद्यभान 
छ । 

 सयकायरे ढऺवानी साधन खरयदभा अनदऺान ददने बनी ल्माएको नीसतरे कृषष उद्यभी उल्टै 
भायभा ऩने गयेको स्थरगत अध्ममनको िभभा ऩाईमो ।बन्साय छूट सषऺवधा 
सरनउत्ऩादकससत सोझै षकनऺ्नऩने व्मवस्थारे गदात फैंकरे ददएको ऋणराई अभान्म गने 
चरनरे षकसान थऩ शोषषत बएकोअवस्था यहेछ ।४० राखभा फजायभा ऩाइने षऩकअऩ 
बन्साय छूटभा ल्माउॉदा झण्डै २५ राख ऩछत, तय ‘फैंकफाट त्मही गाडीराई ऋण रगानी 
गयाई ल्माउन नऩाइने व्मवस्थारे, षकसानरे त्मसत धेयै नगद जटऺाउन सक्ने अवस्था छैन 
जफषक, नेऩारी फजायभा १० /२० प्रसतशत डाउनऩेभेन्टभा ५/७ प्रसतशतभा गाडी षकन्न ऩाइने 
सषऺवधा गाडी आमातकतात सप्रामसतरे याखेको हनऺारे बन्साय सषऺवधाभा ददने बसनएका गाडी 

नगद जोहो गनत नऩाएय दजतनौं षकसान अरऩत्र ऩयेको कऺया स्थरगत अध्ममनका िभभा 
रुऩन्देहीका एक षकसान अगवऺाको अनबऺवफाट यहेको । 

३.२.६ िताभान चूनौततहरु 

हजल्रा तहभा ऩसन कृषष षवकास असधकायीको नेततृ्वभा रेखा सनमन्त्रक कामातरम, सयकायी फैंक य 
सनजी फैंकका प्रसतसनधी सषहत सभन्वम य अनगऺभनससभसत फनाइने बएको छ ।उक्त ससभसतरे कजात 
प्रवाहभा आउने सभस्माका असतरयक्त गनऺासो सनेऺ्नसम्भको काभ गने सनदेहशकाभा उल्रेख छ।मद्यऩी 
अफ सहघमताको कामातन्वमन सॉगै हजल्रा तहभा कृषषको सयचना नयहन े बएकारे कऺनै त्मस्तो 
सनकामफाट सो ससभसतभा यही अनगऺभन गने बने्न फायेभा छरपर तथा फहस चराई सनणतमभा ऩगऺ्न ऺ
ऩने त्मसतकै आवश्मकता छ।ब्माज अनदऺान कामतसफसधभा ऩषहरा कृषष कजातको ब्माज दय फषषतक 
असधकतभ १० प्रसतशत हनऺे य त्मसको ६ प्रसतशत अनूदान सयकायरे ददन ेबने्न ब्मफस्था बएकोभा 
हार नऩेार याि फैंकको सकऺत रयफाट आधायदयभा षप्रसभमभ थऩ गयी सरन सक्ने य सोभा ६ प्रसतशत 
अनदऺान ददने बने्न ब्मवस्था बएको हऺॉदा कृषष कजातको ब्माजदय ऩसन अन्म कजात जस्तै ऩयीवततन हनऺ 
सक्ने बएको य तयरता चाऩ ऩयेको फेरा ब्माजदय फढाॉउदा षकसान भकातभा ऩनत सक्ने चनूौसत ऩूणत 
अवस्था यहेको छ। मस्तो अवस्थाभा सवै वैंकहरूवाट कृषकहरूराइत सरऺब दयभा ऋण उऩरब्ध 
गयाउन ऺचनैऺसतऩूणत छ ।  
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रहऺत वगतभा सहज रूऩभा ऋणा प्रवाह गनऺत य ऋणको सही य मोजना वि प्रमोग गयाउन ऺ।षवसबन्न 
वारी वस्तकऺो भूल्म िृङ्खराका चयणहरू )उत्ऩादन, उत्ऩादन साभग्री, प्रशोधन, वजायीकयण देहख 
उऩबोग सम्भ( भा सभानऩऺासतक रूऩभा कृषष ऋण उऩरब्ध गयाइ balanced growthप्राप्त गनऺत । 

कृषष कजातभागको अधायभा सॊस्थागत ऩूसतत जम्भा २० प्रसतशत य व्मज अनदऺासनत ऋण जम्भा ६.९ 
प्रसतशत यहेकोभा सॊस्थागत कृषष ऋणको market share वषृि गयी गैह्र सॊस्थागत भहङ्गो व्मजदयको 
ऋणको भाय कभ गनऺत । 

३.२.७नेऩारभा कृवष कजाा विस्तायका सम्बािनाहरू 

 फैंकहरूफाटैPortfolioषवषवधीकयण गनत सक्ने सम्बावना बएको । 

 राभो अवसधको रासग रगानी गनत सक्ने अवसय बएको । 

 अन्म रगानीका अवसयहरू वषृि हनेऺ सम्बावना बएको । 

 आसथतक षवकास य साभाहजक कल्माणभा मोगदान ऩमऺातउन सक्ने सम्बावना बएको । 

३.२.८कृवष कजाा प्रबािभा बफद्मभान कठठनाइहरु : 
 नेऩार सयकायरे कऺनै ऩसन फैंक वा सफहत्तम सॊस्थाराई ५% ब्माज अनदऺान को सनहम्त सनहित 

भात्राभा यकभ छऺट्याएको हदऺा उक्त यकभ चाहे जसत षकसानको रासग प्रवाह गनत अऩगऺ 
बएको । 

 कृषष कजात उऩरव्ध गयाउनको सनहम्त सनष्ऩऺ अनगऺभनको कसभ बएको य उक्त कामतको 
सनहम्त कृषष/ ऩशऩऺारन ब्मवसाम अनगऺभनको ऺते्रभा दऺ जनशहक्त को कसभ बएको । 

 कृषष कजात सरन सनकै नै झन्जषटरो बएको असधकाॊश षकसानहरुको बनाई यहेकारे मसराई 
सहजता फनाउन सक्यो बने भात्र षकसानहरुरे उऩबोग गनत सक्ने । 

४. अध्ममनको तनस्कषा 

४.१ तनस्कषा 
नेऩारभा कृषष कऺरगाहतस्थ उत्ऩादनभा मोगदान, आहित ऩरयवायको सॊख्मा दवैऺ दृषिरे भहत्वऩूणत यहेको 
य त्मसभासथ ऩसन हावाऩानीको षवषवधता, भाटोको षवहशि प्रकायको प्रकृसत य कृषषभा उऩमोग हनऺ 
सक्ने जरिोतको प्रचयऺ सॊबावनाका आधायभा ऩसन कृषष व्मवसाम खेतीऩाती भात्र होईन ऩशऩऺारन, 
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भाछाऩारन ऩसन व्मवसाषमक य आमभूरक फनाउन सषकने प्रचयऺ सॊबावना यहेकप देशभा कृषषभा 
रगानी गयेन ऋण प्रवाहराई सयरीकृत गयी सछचा कृषकरे ऋण सरन सक्ने फातावयण फनऺ्न ऩने 
देहखन्छ।स-साना कृषष व्मवसाम तथा उद्यभको षवकास भापत त उत्ऩादन फषृि, योजगायी प्रफितन य 
खाद्य सयऺऺाभा सहमोग ऩमऺातउने उदे्दश्मरे कृषष ऋण प्रवाह  गयी कृषषभा व्मवसाषमकयण तथा 
षवषवसधकयण गने नीसत सनभातण य कामातन्वमन तहभा मस कामतिभराई आकषतक फनाई उत्ऩादन फषृि 
द्वाया यािराई, उद्यभ षवकासका भाध्मभफाट आम आजतन य योजगायी फढाई हयेक कृषकराई सऺभ 
फनाउदै सभषृिका ददशाभा अहघ फढ्न सम्फहन्धत सनकाम हजम्भेवायी वोधका साथ अहघ फढ्न ऩने 
जरुयी देहखन्छ । 

५. अध्ममनको मसपारयस 
 

कृषष ऋणको वततभान अवस्थाफाये अध्ममन गयी मसको प्रबावफाये ससपारयससम्फन्धी अध्ममनको रासग षवसबन्न 
ठाॉउभा सम्फहन्धत सयोकायवारा सनकाम तथा व्महक्तहरुसॉग स्थरगत अध्ममन, षवसबन्न सयकायी तथा 
गैयसयकायी िोतफाट प्राप्त प्रसतवेदन तथा तथ्माङ्कका आधायभा कृषष ऋण प्रवाहराई प्रबावकायी फनाउनको 
रासगनेऩार सयकायराई सनम्नानसऺायको ससपारयस गरयएको छ । 

नीसतगत सधऺाय ससपारयस 

 कृषष व्मवसामफाट प्रसतपर प्राप्त गनत ३/४ वषतसम्भ कऺनऺतऩने हऺॉदा ५ वषतभा ऋण चकऺ्ता गनत सभस्मा 
हनऺे बएकारे ऋणबकू्तानीको म्माद वारी  वस्तकऺो प्रकृसतको अधायभा तम गरयन ऺ फढाउन ऺ ऩने । 
उत्ऩादन सरन राभो सभम राग्ने परपूर खेती, धेयै रागनीभा सॊचारन हनऺे हशत बण्डाय आदीको 
हकभा कजातको बकऺ्तानी अफसध १० फषत सम्भ याख्न ऩाउने ब्मावस्था गनऺतऩने । त्रफारीचिसॊग भेर 
खानेगयी कजातको प्रकृसत अनसऺाय व्माज य सावाॉ बकऺ्तानी तारीका फनाउन सषकन े ब्मवस्था कामभ 
गनऺतऩने । 

 

 आधाय दयसॊग ब्माज अनदऺानको कृषष कजातको ब्माजदय घटफढ हनऺे ब्मवस्था बएकोरे ने.या.फैंकरे 
२०७४।१०।१७ भा गयेको ऩयीऩत्र अनसऺाय कजातको ब्माजदय कजात सरदाको बन्दा फषढ हनऺ े य 
सोही कायणरे बकऺ्तानीभा सभस्मा ऩनत सक्ने देहखएकोरे ऩवऺतवत ब्मवस्था )१० प्रसतशत( वा प्रकाससत 
आधायदय बन्दा फषढ सरन नऩाउने ब्मवस्था कामभ हनऺऩऺने । 
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 ने.या.फैंकरे ईजाजतप्राप्त फैंक तथा सफत्तीम सॊस्थाहरुराई ददएको ब्माज अनदऺानको कजात ससभा रु. ५ 
अवत सनहित अवसधसबत्र )४ फषत( रगानी गयीसक्नऩऺने ब्मवस्था हनऺऩऺने, रागनी गये नगयेको यकभभा वा 
रगानी नगयेभा दण्ड जयीभानाको ब्मस्था गयी, कायफाहीको सचऺना सभेत तै्रभाससक प्रकासन गनऺतऩने । 

 
 धेयै ऩैसा ऩाइन्छ बनेऩसछ वास्तषवक व्मवसामी बन्दा ऩसन चरखेर गनेहरुरे ऋण हात ऩानत सक्नेहदऺा 

फैंक तथा षवहत्तम सॊस्थारे गने कूर रगानीको सनहित प्रसतशत साना षकसानभा रगानी गनऺतऩने 
बने्न  फाध्मकायी व्मवस्था गयाउन नेऩार याि फैंकरे सनदेशन जायी गनऺत ऩने ।  

 

 साभषऺहक जभानीभा ऋणा रगानी गने सम्वन्धभा ऋणको सावाॉ व्माज बकऺ्तासन नगयेभा उक्त ऋणी 
राइत सयकायको तपत वाट उऩरब्छ गयाउने सेवा सेषवधा वाट वहन्चत गने )नागरयकता, याहदानी, 
जन्भदतात, घयफाटो ससपारयस, अदद( 

 

 

 भाइिो िेसडट सॊस्थाहरुराई ऩसन सहसऺरमतऩूणत ऋण प्रवाह गने सषऺवधा उऩरब्ध गयाउने व्मवस्था 
गयाउन ऺऩने । 

 व्माज अनदऺानको कृषष ऋणको षवतयणभा साना, ४० भझौोोरा, ठूरा कृषकहरूभा )२० राख सम्भ 
साना, २० राख देहख १ कयोड सम्भ भझौोोरा, य सो बन्दा भासथ ठूरा( सभानऩऺासतक हनऺे गयी 
व्मवस्था गने । प्रसतशत तोक्ने व्मवस्था गनत सषकन्छ । त्मस्तै वारी वस्तकऺो भूल्म िङखराका 
षवसबन्न चयणभा सभानऩऺासतक हनऺे गयी ऋण रगानीको रक्ष्म तोक्ने )उत्ऩादन भा ५० प्रसतशत, 
प्रशोधनभा ३० प्रसतशत य बण्डायण वजायीकयणभा २० प्रसतशत( । य सोही आधायभा ऋण उऩरब्ध 
गयाउन ऺऩने । 

 जग्गा बाडाभा सरएय कृषष कभत गयेको कृषकको सषह ऩषहचान गयी फारी तथा ऩशऩऺॊछीको सधतो 
याखेय ऩसन कृषष ऋण उऩरव्धता सहज गयाउन ेब्मवस्था हनऺ ऺऩने । 

 फैंकरे ऩशऩऺारनको सधतो याखी ऋण प्रवाह गनत शरऺु गये ऩसन ऩश ऺफस्तकऺो भूल्माकॊ न प्रषिमा 
असत नै कभ गयी हनऺारे कभ ऋण स्वीकृत बइ कामत सञ्चारनभा सभस्मा हनऺे गयेकोरे 
मथाथत भूल्माङ्कन गनऺत ऩने । 

 प्रत्मेक स्थासनम तहभा सम्फहन्धत स्थासनम तहको प्रभखऺको सॊमोजकत्वभा सभन्वम तथा 
अनगऺभन ससभसत फनाई ऋणको प्रबावकारयताको फायेभा वाषषतक रुऩभा नेऩार याि फैंक तथा 
सम्फहन्धत भन्त्रारमराई असनवामतभा रुऩभा प्रसतवेदन फझाउने व्मवस्था गनऺत ऩने । 
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 स्थासनम तहभा क वगतको वैंक असनवामत सञ्चारन हनऺे व्मवस्था सॊगै सो स्थासनम तहको रासग 
व्माज अनदऺान उऩरब्ध गयाउन असधकारयक वैंक तोक्ने । 

 ब्माज अनदऺानको कृषष कजातको असधकतभ ७ कयोडको ससभा हटाउनऩऺने य ५ कयोड बन्दा फषढ 
कजातको हकभा केन्िीम सभन्वम तथा अनगऺभन ससभसतको स्वीकृती सरनऩऺने ब्मवस्था हटाउनऩऺने । 

 

 कृषष कजातको प्रवाहरे वततभान अवस्थाभा षकसानहरुराई सकायात्भक प्रबाव ऩायेको बए ऩसन 
हारसम्भ मस्तो कृषष कजातफाट कृषष ब्मवसाषमकयणभा उल्रेखसनम उऩरब्धी नबएको 
देहखएकोरे ऩरयमोजनाको प्राषवसधक षवश्लषेण गयेयभात्र रगानी गनत सनमभक सनकामरे फैंक 
तथा षवहत्तम सॊस्थराई सनदेशन ददन ऺऩने ।  

 

कामतिभगत सधऺाय ससपारयस 

 स्थासनम सनकामका प्रसतसनसधहरुरे मस्ता प्रकायका कजात सूचनाफाये ऩूणत जानकायी याख्न ऺऩने । 

 ग्रासभण स्तयका षकसान तथा सफऩन्न वगतहरुराई षवहत्तम चेतनाफाये जानकायी गयाउन ऺ ऩने )स्थासनम 
सयकायरे नीसत तथा कामतिभ तजऺतभा गदात मस षवषमभा चासो देखाउन ऺऩने ( 

 षकसानहरुराई स्वस्पऺतत फनाउन स्थासनम स्तयभै तासरभ तथा प्रदशतनको ब्मस्था सभराउन ऺऩने । 

 सहसऺरमत ऋण कामतिभभा ऩहऺॉचवारा षकसान बन्दा ऩहऺॉच कभ बएका षकसानहरुको वाहलऺ्मता 
गयाउने कामतिभ सञ्चारन गनऺत ऩने । 

 फैंक तथा सफहत्तम सॊस्थाहरुको प्रसतसनसध, कृषष षवकास तथा ऩश ऺसेवा प्रसाय सम्फन्धी स्थासनम स्तयका 
कामातरम तथा शाखाहरु, नेऩार याि फैंक, स्थासनम सयकायको प्रसतसनसध तथा सफभाकतात, आदीको 
असनवामत उऩहस्थसत सहसऺरमत ऋण सम्फन्धी असबभखऺीकयण कामतिभ गनऺत ऩने । 

 

सॊगठनात्भक सधऺाय  

 
 देश सॊहघमताभा गईसकेको य हजल्राभा हज.कृ.सफ.का य हज.ऩ.से.का नहनऺे नबएको य फैंकहरुराई 

सभेत प्रादेहशक सॊयचनाभा जानऩऺने ब्मवस्था बएकोरे प्रदेशभा प्रादेहशक अनगऺभन तथा सभन्वम ससभसत 
य स्थानीम सनकामभा स्थानीम अनगऺभन तथा भलऺ्माॊकन ससभसत फनाउनऩऺने साथै हार हजल्रा सभन्वम 
तथा अनगऺभन ससभसतराई ददईएको असधकाय सो ससभसतराई ददनऩऺने । 

 स्थानीम तहभा यहने कृषष ईकाईभा कामतयत कभतचायीको कामतसफवयणभा नै कृषष ऋण तथा 
सहसऺरमतऩणऺत कृषष कजातको ऩॊचाय प्रसाय तथा कामातन्वमन सहमोगी बसूभका सनवातह गने हजम्भेवायी 
तोक्नऩऺने । 
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 कृषष य सो सॉग सम्फहन्धत ऺेत्रभा भातै्र रगानी गने गयी सयकायको कऺनै स्वासभत्वभा यहेको फैंकराई 
कृषषको प्रभखऺ ऩकेट ऺेत्र व्मवसाषमकयण, षवषवसधकयण तथा औद्योसगषकयण गनत सेवा प्रवाह गने गयी 
शाखा कामातरम तथा शाखायषहत कामातरम खोरेय अत्मासधक रुऩभा कृषषका षवसबन्न भूल्म िॊखराभा 
रगानी गयी षवशेष प्राथसभकता ददन ऺऩने । 

 

 कृषष ऩयीमोजना सफश्लषेण गनत फैंक तथा सफत्तीम सॊस्थाहरुरे कृषष हशऺा आजतन गयेका दऺ 
जनशहक्तराई फैंक सेवाभा प्रवेश गयाउनऩऺने । कृषष कजात सम्फहन्ध काभकाज गनतको रासग फैंक तथा 
सफत्तीम सॊस्थाहरुको सफै शाखाभा कृषष डेस्क को असनवामत ब्मवस्था गनऺतऩने । 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 अनसुधुचहरु्  

अनसऺहऺच १: मवऺाहरुराई कृषष कजातभा प्रदान गरयने व्माज अनदऺान सम्वन्धी कामतषवसध, २०७१ 

फभोहजभ प्रदान बएका कजातहरुको षववयण२०७३ असाय भसान्त सम्भ 

l;=g=+=  a}}ssf] gfd C0fL ;++Vof shf{ aSof}tf 
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l;=g=+=  a}}ssf] gfd C0fL ;++Vof shf{ aSof}tf 

1 gjLn a}+s ln= 6           75,806,314.05  
2 g]kfn OGe]i6d]G6 a}+s ln= 12          41,108,240.88  
3 a}+s ckm sf7df08f}+ ln= 19             7,937,199.22  
4 df5fk'R5|] a}+s ln= 37          46,450,925.40  
5 ;fgLdf a}+s ln 8            25,671,696.76  
6 PgPdlj a}+s ln= 7           14,986,787.33  
7 g]kfn a}+s ln= 456 508,293,313.71 
8 nIdL a}=s ln 807 108,212,008.59 
9 n'lDagL a}+s ln 9           19,956,638.98  
10 k|fOd a}+s ln= 18           37,299,514.70  
11 Unf]jn cfO=Pd=O{ a}+s ln= 11          14,400,884.56  
12 k|e' a}+|s ln= 5            27,336,711.98  
13 /fli6«o afl0fHo a}+s ln= 513         656,408,700.82  
14 s[lif ljsf; a}+s 552         745,794,606.00  
15 Pg;L;L a}+s ln= 5           9,450,000.00  
16 Pe/]i6 a}+s ln= 1             800,000.00  
17 ;g/fOh a}+s ln= 10           52,718,383.90  
18 g]kfn a+unfb]z a}+s ln= 5           20,394,276.90  
19 s'df/L a}+s ln= 1           11,160,000.00  
20 Pg=cfO{ ;L Plzof a}+s ln=     
21 l;len a}+s ln=     
  hDdf -s_              2,482   2,424,186,203.78  

    2= lasf; a}+s tkm{M 
  

l;=g=+=  ljsf; a}}ssf] gfd C0fL ;++Vof shf{ aSof}tf 

1 s}nf; ljsf; a}+s 28           35,957,554.26  
2 l;4fy{ 8]enkd]06 a}+s ln= 10            61,716,101.00  
3 lj/f6nIdL lasf; a}+s ln= 5          20,299,252.48  
4 ;fOg/];'Guf lasf; a}+s ln= 2            5,950,993.71  
5 cf]d 8]enkd]06 a}+s ln= 10             7,227,526.03  
6 Hof]tL ljsf; a}+s ln= 1            5,500,000.00  
7 6'l/hd 8]enkd]06 a}+s ln= 1          10,000,000.00  
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l;=g=+=  a}}ssf] gfd C0fL ;++Vof shf{ aSof}tf 

8 dflnsf ljsf; a}+s ln= 3           4,250,000.00  
9 P\S;]n 8]enkd]G6 a}+s ln=              9,841,591.79  
  hDDff-v_ 60 160,743,019.27  

s'n hDDff-s_ +-v_              2,542  2,584,929,223.05  
स्रोत् नेऩार याि फैंक, फैंक तथा षवहत्तम सॊस्था सनमभन षवबागफाट प्राप्त तथ्माङ्क, चैत्र,२०७४ 

 
अनसऺहऺच २: मवऺाहरुराई कृषष कजातभा प्रदान गरयने व्माज अनदऺान सम्वन्धी कामतषवसध, २०७१ फभोहजभ प्रदान 
बएका कजातहरुको षववयण२०७४ असाय भसान्त सम्भ  

l;=g=+=  a}}ssf] gfd C0fL ;++Vof shf{ aSof}tf 

1 gjLn a}+s ln=                     20              52,043,797.19  
2 g]kfn OGe]i6d]G6 a}+s ln=                     16             45,958,510.48  
3 a}+s ckm sf7df08f}+ n"lDjgL ln=                     21             43,084,160.34  
4 df5fk'R5|] a}+s ln=                     56             70,588,907.74  
5 ;fgLdf a}+s ln                     21              37,409,067.68  
6 PgPdlj a}+s ln=     
7 g]kfn a}+s ln=                    649             835,721,925.59  
8 nIdL a}+s ln                  2,062            240,825,703.62  
9 n'lDagL a}+s ln     
10 k|fOd a}+s ln=                    136            148,477,597.42  
11 Unf]jn cfO=Pd=O{ a}+s ln=                     13              22,779,947.60  
12 k|e' a}+|s ln=                      6              35,016,967.38  

13 /fli6«o afl0fHo a}+s ln=                  1,758  
        
2,992,804,888.45  

14 s[lif ljsf; a}+s                    934          1,254,245,882.00  
15 Pg;L;L a}+s ln=                     12             39,757,084.02  
16 Pe/]i6 a}+s ln=                      1                700,000.00  
17 ;g/fOh a}+s ln=                     40             119,658,853.85  
18 g]kfn a+unfb]z a}+s ln=                     12               26,123,930.36  
19 s'df/L a}+s ln=                     39              61,945,643.02  
20 Pg=cfO{ ;L Plzof a}+s ln=                      4              5,880,000.00  
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l;=g=+=  a}}ssf] gfd C0fL ;++Vof shf{ aSof}tf 

21 l;4fy{ a}+s ln=                      1              8,500,000.00  
22 l;len a}+s ln=     
23 hgtf a}+s ln=                     48             94,075,943.07  
  hDdf -s_               5,849      6,135,598,809.81  

    
2= lasf; a}+}s tyf kmfOgfG; sDkgL  a}+s tkm{M 

 

l;=g=+=  ljsf; a}}ssf] gfd C0fL ;++Vof shf{ aSof}tf 

1 s}nf; ljsf; a}+s                     53              43,379,358.34  
2 l;4fy{ 8]enkd]06 a}+s ln=     
3 lj/f6nIdL lasf; a}+s ln=     
4 ;fOg/];'Guf lasf; a}+s ln=                      5              7,040,268.00  
5 cf]d 8]enkd]06 a}+s ln=                      9              15,872,005.32  
6 Hof]tL ljsf; a}+s ln=                      1               2,485,713.30  
7 6'l/hd 8]enkd]06 a}+s ln=                      1             10,000,000.00  
8 dflnsf ljsf; a}+s ln=     
9 P\S;]n 8]enkd]G6 a}+s ln=                      4              14,294,635.11  
10 lqj]0fL ljsf; a}+s ln=     
11 dxfnIDfL ljsf; a}+s ln=                      4               4,571,090.68  

12 
u'x]Zj/L dr]{G6 a}lsË P08 kmfOgfG; 

ln=                      1    
  hDDff -v_                  78         97,643,070.75  

   
  

 
hDDff 0   

s'n hDDff-s_ +-v_               5,927    6,233,241,880.56  
स्रोत् नेऩार याि फैंक, फैंक तथा षवहत्तम सॊस्था सनमभन षवबागफाट प्राप्त तथ्माङ्क, अषाढ,२०७४ 

अनसऺहऺच ३ : मवऺाहरुराई कृषष कजातभा प्रदान गरयने व्माज अनदऺान सम्वन्धी कामतषवसध, २०७१ 

फभोहजभ प्रदान बएका कजातहरुको षववयण२०७४चैत्र भसान्त सम्भ 

l;=g=+=  a}}ssf] gfd C0fL ;++Vof shf{ aSof}tf 

1 gjLn a}+s ln= 

                       
38  

          
150,959,693.20  

2 g]kfn OGe]i6d]G6 a}+s ln=                                    
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25  59,573,453.06  

3 a}+s ckm sf7df08f}+ n'lDjgL ln= 
                       
23  

           
53,352,258.44  

4 df5fk'R5|] a}+s ln= 

                      
118  

         
204,100,514.58  

5 ;fgLdf a}+s ln 

                       
40  

           
90,932,838.05  

6 PgPdlj a}+s ln= 

                       
28  

            
65,691,826.25  

7 g]kfn a}+s ln= 

                     
768  

         
991,472,092.54  

8 nIdL a}+s ln 

                   
2,830  

          
344,528,612.29  

9 n'lDagL a}+s ln     

10 k|fOd a}+s ln= 

                      
139  

            
26,313,442.57  

11 Unf]jn cfO=Pd=O{ a}+s ln= 

                       
19  

           
104,171,066.34  

12 k|e' a}s ln= 
                      
130  

          
122,451,254.54  

13 /fli6«o afl0fHo a}+s ln= 

                   
2,036  

        
2,602,351,296.29  

14 s[lif ljsf; a}+s 

                    
1,203  

        
1,925,996,639.00  

15 Pg;L;L a}+s ln= 

                       
15  

            
68,260,307.42  

16 Pe/]i6 a}+s ln=     

17 ;g/fOh a}+s ln= 103 
          
550,078,703.07  

18 g]kfn a+unfb]z a}+s ln= 19 
            
67,019,574.06  

19 s'df/L a}+s ln= 20 
            
33,275,080.46  

20 Pg=cfO{ ;L Plzof a}+s ln= 16 
          
260,994,365.00  

21 hgtf a}+s ln= 42 
          
124,052,602.50  

22 l;4fy{ a}+s ln= 3 
           
30,400,000.00  

23 :6\of08{8 rf68{ a}+s ln=     
  hDdf -s_                 7,615         7,875,975,620  
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2= lasf; a}+s tkm{M 

  l;=g=+=  ljsf; a}}ssf] gfd C0fL ;++Vof shf{ aSof}tf 

1 s}nf; ljsf; a}+s     
2 l;4fy{ 8]enkd]06 a}+s ln=     
3 lj/f6nIdL lasf; a}+s ln=     

4 ;fOg/];'Guf lasf; a}+s ln= 10 
           
62,845,580.25  

5 cf]d 8]enkd]06 a}+s ln= 8 
            
11,886,423.38  

6 Hof]tL ljsf; a}+s ln= 20 
           
131,038,135.00  

7 6'l/hd 8]enkd]06 a}+s ln=     

8 P\S;]n 8]enkd]G6 a}+s ln= 4 
             
13,131,247.64  

9 lqj]0fL ljsf; a}+s ln=     
10 dxfnIdL ljsfz a}+s lnld6]8 4 3,125,938.46  

11 ul/df ljsf; a}+s lnld6]8 42 
          
130,320,990.80  

12 k"l0f{df ljsf; a}+s ln= 1 
            
8,000,000.00  

  hDDff -v_                   89        360,348,315.53  

    
3= ljQ sDkgL tkm{ 

  l;=g+= ljQ sDkgLsf] gfd C0fL ;++Vof shf{ aSof}tf 

1 cf]d kmfOgfG; ln=     

2 
u'x]Zj/L dr]{G6 a}lsË P08 kmfOgfG; 

ln=     
  hDdf-u_      

 s'n hDdf -s_ +-v_+-u_                7,704          8,236,323,935  

स्रोत् नेऩार याि फैंक, फैंक तथा षवहत्तम सॊस्था सनमभन षवबागफाट प्राप्त तथ्माङ्क, चैत्र,२०७४ 

अनसऺहऺच ४ : षवसबन्न फैंकहरुरे कऺर कजातभध्मे कृषष ऺेत्रभा गयेको रगानी षववयण 

फैक कऺर कजातको कृषषभा रगानी 
कृषष सफकास फैंक २६.९% 

याषिम फाहणज्म फैंक ६.६% 



39 
 

नेऩार फैंक ५.५% 

नसफर फैंक १% 

नेऩार इन्बेिभेन्ट फैंक ३.३% 

 स्टामण्डडत चाटतड फैंक २.२% 

षहभारम फैंक २% 

एससफआई फैंक ३% 

नेऩार फॊगरादेश फैंक १% 

एबयेि फैंक १.८% 

फैंक अप काठभाण्ड ऺ २.७% 

एनआइसी एससमा फैंक १.१% 

एनसससस फैंक ३.७% 

रहऺम्फनी फैंक ६.२% 

भाछाऩछऺरे फैंक २.४% 

कऺभायी फैंक १.६% 

रक्ष्भी फैंक १.२% 

ससिाथत फैंक १.२% 

ग्रोफर आइएभई फैंक २.१% 

ससषटजन्स फैंक ०.९% 

प्राइभ फैंक १.८% 

सनयाइज फैंक २.३% 

ग्रान्ड फैंक ७.२% 

एनएभसफ फैंक २% 

प्रब ऺफैंक ३.६% 

जनता फैंक २.८% 

भेगा फैंक २.२% 

सससबर फैंक ४.८% 

सेन्चयऺी फैंक २.८% 

सानीभा फैंक ५.१% 

स्रोत् नेऩार याि फैंक, फैंक तथा षवहत्तम सॊस्था सनमभन षवबागफाट प्राप्त तथ्माङ्क, चैत्र,२०७४ 
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अनसऺहऺच ५ षवसबन्न हजल्राभा छरपर तथा अन्तवातताभा सहबागी बएका सयोकायवारको षववयण  

DOLAKHA MUNICIPALITY 

S.N  Name of participant Gender Organization Age Education 
 

1 Ram Chandra Basnet M Ward- 5 chief 44 
 

Bachelor 

2 
 

Madhav Prasad Subedi M Administrative 
officer 

48 Masters 

3 Nabin Kumar Lama  M Ward-6 chief 45 +2 

4 Shankar Nepal M Administrative 
officer 

48 Bachelor 

5 Nabaraj Dahal M Technician  35 Bachelor 

6 Bharat Bdr. Kc M Municipality 
head 

52 Bachelor 

 

TAMAKOSHI RURAL METROPOLITAN: 

S.N  Name of participant Gender Organization Age Education 
 

1 Ishwor Chandra Pokhrel M R.M chief 42 Bachelor 

2 Dipesh Kattel M Administrative 
officer 

46 Masters 

3 Pabitra Bhujel F OVOT 34 Bachelor 

4 Tika Bdr. Khatri M Administrative 
officer 

49 Bachelor 

5 Shankar Karki M OVOT 24 +2 

 

BHYAKUREDEVI FARMERS GROUP (Melung -6 Dolakha) 

SN. Name of participant Gender Age Education 
 

1 Dharma Raj Chapagain M 35 
 

Secondary 

2 
 

Basudev Chapagain M 42 Primary 

3 Kamala Chapagain  F 34 H. secondary 

4 Rama Devi Chapagain F 55 Primary 

5 Rekha Tiruwa F 35 Secondary 

6 Sunita Shrestha F 27 Bachelor 

7 Sarita Chapagain F 25 +2 

8 Sharmila Shrestha F 43 SLC 

9 Sukdev Chapagain M 25 Bachelor 

10 Gamvir Khadka M 24 Bachelor 
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11 Kajiman Shrestha M 36 H. Secondary 

 

DARPHEDEVI FARMERS GROUP (Pakhatole, Dolakha) 

SN. Name of participant Gender Age Education 
 

1 Jagat Narayan Shrestha M 57 
 

Primary 

2 
 

Balkrishna Shrestha M 22 +2 

3 Man Bdr. Shrestha M 70 Uneducated 

4 Sujan Shrestha M 17 Secondary 

5 Roshan Shrestha M 30 +2 

6 Chandika Shrestha F 29 +2 

7 Sundar Shrestha F 35 H. Secondary 

 

WOMENS FARMER GROUP (Kamalamai ward-4, Dundada, Sindhuli) 

SN. Name of participant Gender Age Education 
 

1 Sita Shrestha F 55 
 

Primary 

2 
 

Mith Maya Shrestha F 52 Primary 

3 Pratima Shrestha F 35 SLC 

4 Saraswoti Budhathoki F 18 H. Secondary 

5 Dhan maya Shrestha F 51 Primary 

6 Bishnu Shrestha F 69 Uneducated 

7 Ambika Shrestha F 35 Primary 

 

MAKHAMALI WOMENS FARMER GROUP (Kamalamai-4 Kudule, Sindhuli) 

SN. Name of participant Gender Age Education 
 

1 Lila Shrestha F 37 
 

Secondary 

2 
 

Om kumari Shrestha F 42 Primary 

3 Shanti Sangtang F 35 SLC 

4 Chandra Kumari Shrestha F 25 Bachelor 

 

COMMUNITY WOMEN FARMERS GROUP (Kamalamai -11 Ranichuri, Sindhuli) 

SN. Name of participant Gender Age Education 
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1 Rita Sapkota F 26 
 

SLC 

2 
 

Laxmi Thapa F 29 H. secondary 

3 Bishnu Karki F 24 SLC 

4 Hem Maya Karki F 26 Bachelor 

5 Belimaya Shrestha F 65 Uneducated 

6 Mukta Kumari Karki F 55 Primary 

7 Hema Rawut F 65 Primary 

8 Bimala Thapa F 65 Uneducated 

9 Bishnu Maya rawut F 30 SLC 

10 Samjhana Shrestha F 32 Secondary 
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काभ्र ेजल्राभा कृषष ऋणा सम्वन्धी रहऺत वगत अन्तयषिमाभा सहबागीहरूको नाभावरी 

क्र.
सॊ. नाभथय कामावरम ऩद  

शकै्षऺक 

मोग्मता उभेय 

1 दगुाव प्रसाद ऩस्डडत  

स्जल्रा कृवष विकास कामावरम 
काभ्र े

िरयष्ठ कृवष विकास 
अधधकृत M Sc 52 

2 बिुन तिमभये फेथानचोक गाऩा िडा अध्मऺ B A 58 

3 गणेश कुभाय शे्रष्ठ   कृवष विऻ M Sc 60 

4 बफनोद ततभस्ल्सना ऩत्रकाय   B A 32 

5 उद्धि हुभागाइ 

काभ्र ेस्जल्रा कृषक सभहु 
भहासॊि  अध्मऺ 10 class 54 

6 

सत्म नायामण 
साऩकोटा यास्ष्टम िाखणज्म िैंक धुमरिेर सहामक भेनेजय BA 50 

7 समुभत्रा िन्जाया 
सकृम भठहरा कृवष सहकायी सॊ 
मर. अध्मऺ BA 43 

8 रक्ष्भी दाहार किज कृवष सहकायी सॊ मर अध्मऺ literate 54 

9 सयुज केसी भहुनगाउ कृषक सभहु अध्मऺ SLC 43 

10 दैिरार तिमसङ्ग  नेकऩा स्जल्र सदस्म IA 38 

11 ठदऩक ऩोडरे सॊकटग्रस्त सहकायीहरूको स सञ्चारक सदस्म IA 54 

12 

बोजयाज 

ततभस्ल्सना floriculture Association kavre अध्मऺ IA 45 

13 रक्ष्भी फार ुशे्रष्ठ सिा नेऩार गहै्रसयकायी सॊस्था अध्मऺ IA 56 

14 येिा दाहार फनेऩा नगयऩामरका उऩभेमय MA 33 

15 कृष्ण धधतार 

स्जल्रा कृवष विकास कामावरम 
काभ्र े कृवष प्रसाय अधधकृत M Sc 34 

16 

हरय प्रसाद 

ततभस्ल्सना 
नेऩार यास्ष्रम फकसान सॊगठन, 

काभ्र े अध्मऺ SLC 50 

17 हरययाभ िततिडा 
ऩाॉचिार न.ऩा. िडा नॊ.२, 

सऩुयजोन अर ुकाभे्र  सॊमोजक BA 38 

18 बयत साऩकोटा  
श्रमभक कृषक कृवष सहकायी सॊ 
मर. सधचि IA 45 

19 जमयाभ मसग्देर 

सभदृ्ध काभे्र कृवष सहकायी सॊ. 
मर. सधचि MA 32 
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20 ऩणूव प्रसाद मसग्देर 

काभ्र ेकृवष िजाय भस्ल्टऩऩोज 
प्रा. मर. अध्मऺ BA 42 

 

 


