
संघ, प्रदेश, स्थानीय सरकार र जल उपभोक्ता
संस्थाको सहकाययमा ससंचित कृषि मोडेल तयार 
भएको हनुेछ ।

ससंचित कृषि मोडेल के हो ?

कृिकको आयमा सधुार र ददगो 
वषृि 

ससंिाई ससुिधाको उपयकु्त 
संिालन /ब्यिस्थापन र 
समतामलुक पानी षवतरण 

ििैभरर ससंिाई / 
िजारमखुी कृषिमा 

वषृि

ससंिाई सेवा 
शलु्क/प्रणाली
ब्यिस्थापनमा

सधुार 

पररयोजनाको लक्ष

मोडेल ससंचित कृषि  स्थापना का मखु्य उिेश्यहरु
१.कन्काई ससंिाई प्रणालीमा ससंचित कृषि सम्िचन्ध सवालहरु षवश्लिेण 
तथा सरोकारवालाहरु िीि साझा गने ।

तराई ससंचित कृषि प्रवियन प्रासिसधक सहायता पररयोजना

२.पानी षवतरण योजनामा सधुार र प्रशाखास्तर सम्म यसको कायायन्वयन, 
ससंिाई ससुिधाको उपयकु्त संिालन र ममयत संभार र षिल्ड च्यानलहरुको सनमायण
षियाकलापिाट समतामलुक र प्रभािकारी रुपमा पानी षवतरण प्रणाली स्थापना गने ।
३.िजारमखुी कृषि अभ्यासको काययन्वयनिाट लचक्षत प्रणालीका कृिकहरुको आय र 
प्रासिसधक क्षमता असभवषृि गने ।
४. कन्काई ससंिाई योजनाका सरोकारवालाहरुको समन्वयात्मक षियाकलापिाट ससंचित कृषि सधुारका लासग षियाकलाप 
काययन्वयन सहयोग प्रणाली ( Activity Execution Cooperation System)स्थापना गने र तासलम तथा अन्य सम्िचन्धत 
षियाकलापहरु र सहयोग प्रणालीिाट यो नसतजालाई तराई क्षेत्रका अन्य ससंिाई पररयोजनाहरुमा षवस्तार गने ।

यसै िममा सि स. २०७७ माघ (सन ्२०२० िेब्रअुरी) मा कन्काई 
ससंिाई प्रणालीका सिै सरोकारवालाहरु द्वारा िार ििे कायययोजना तयार 
गररएको सथयो ।

यो ससंचित कृषि मोडेलको लक्ष िार िरण समस्या समाधानमा  
आधाररत ससंिाई योजनाको िि हो, यसले कृिकहरुलाई 
ससंिाई योजना संिालन / संभार  गनय िेतना र उत्प्ररेणा 
वषृि गदै कृषि आय िढाउनछे ।

ससंिाई तथा कृषि दवैु षियाकलाप कृिकहरुको आय वषृि 
गनय आिश्यक छ ।
• पानी षवतरणमा सधुारले ससंिाई योग्य क्षेत्र र यसको 

उत्पादकत्व वषृिमा योगदान पयुायउछ ।
• ससंचित क्षेत्रमा कृिकहरुले िजारमखुी कृषििाट लाभ 

उठाउछन ्र यसिाट कृिकहरु ब्यिसायको रुपमा खेती 
गदै क्षमता वषृि गनय प्रोत्साषहत हनेुछन  ।

• यस षियाकलापिाट कृिकहरुले िषढ आम्दानी प्राप्त 
गछयन र आिु आत्मसनभयर तथा उत्प्ररेरत भएको महससु 
गछयन् ।

• यी षियाकलापहरुले कृिकहरुलाई ससंिाई सेवा शलु्क 
भकु्तान गनय सक्षम तलु्याउछ र यसको पररणाम स्वरूप 
जल उपभोक्ता संस्थालाई सनयसमत पानी षवतरण तथा 
ससंिाई ससुिधाहरुको पनुस्थायपना तथा सधुारका लासग 
कोि प्राप्त हनेुछ।

पररयोजनाको सूिना : कन्काई ससंिाई ब्यिस्थापन कायायलय ( http://www.kis.gov.np/ )

कन्काई नहर जल उपभोक्ता संस्था (https://www.facebook.com/kankaiwua ) 

http://www.kis.gov.np/
https://www.facebook.com/kankaiwua

