कफफिखखेततीकको पपरवररर न गरर ममफसिककोट नगरपपाफलिकपा

ग'ल्मम-ददेशककै सबकैभन्ददा धदेरकै कफम फल्नदे गगल्ममकको मगसमककोट नगरपदाललिकदा कफमकको मगख्य कदेतरत बन्दकै गएकको छ । मगलसककोट
नगरपदाललिकदालिदे कफमकको लविकदास गनर्न र कफम लिगदाउनदे लकसदानलिदाई पतरकोत्सदाहन गनर्ने उददेश्य रदाखदेर अलघि बढदे पलछ गदाउउँ गदाउउँ मदा कफमकदा
लबरुविदा लिगदाइएकको छ । नगरपदाललिकदालिदे पलन आफफैंलिदे सहगललियत दरमदा कलफकदा लबरुविदा उलिब्ध गरदाएपलछ कक षकलिदाई कफम खदेतम गनर्न
सहज भएकको छ ।

“अलघिल्लिदा विषर्नहरूमदा कफम लिगदाउनदे भन्नदे लविषयमदा सकोचदेकको पलन लथिइउँन ,” मगलसककोट नगरपदाललिकदा–८ कदा ककषक पशगपलत गकैरदे भनदे,
“नगरपदाललिकदालिदे आफफैंकको कफमकदा लबरुविदासउँगकै अनगददानसमदेत लदएपलछ अलहलिदे कफम खदेतम सगरु गरदेकको छग ।” उनलिदे आफ्नको बदारममदा एक
सयभन्ददा बढम कफमकदा बकोट लिगदाएकदा छनत ।

मगलसककोट नगरपदाललिकदालिदे कफमकको पलरमदाण अनगसदार ककषकलिदाई अनगददानसमदेत लदएकको छ । एक सय विटदा कफमकदा लविरुविदा लिगदाउनदे
ककषकलिदे नगरपदाललिकदाबदाट १० हजदार रुपकैयदाउँ अनगददान पतरदाप्त गदर्दै आएकदा छनत । “कफमकको मदाततरदाअनगसदार ककषकलिदाई अनगददान लदएकदा
छछछ,” नगरपतरमगख सकोमनदाथि सदापककोटदालिदे भनदे, “तमन चरणमदा गरम ककषकलिदाइ अनगददान लदन्छछछ, अलन उहदाउँहरूलिदाई लबरुविदा पलन हदामम
आफफैंलिदे लदएकदा छछछ ।”
कफम खदेतम हगनदे लजल्लिदा भनदेर लचलननदे गगल्ममकको सबकैभन्ददा बढम खदेतम मगसमककोट कदेतरत मदा हगनदे गरदेकको छ । कफमलविज्ञकदा अनगसदार नदेपदालिमकै
गगल्मम धदेरकै कफमखदेतम हगनदे लजल्लिदामदा पछर्न । मगलसककोट–५ कको आउँपचछरमदा झन्डकै एकसय विषर्नअलघि स्थिदानमय लहरदा लगरमलिदे बमदार्नबदाट ललिएर
कफमकको लविरुविदा रकोपदेकदा लथिए । सकोहम कफमलिदाई २०३८ सदालिमदा तत्कदाललिन रदाजदा लविरदेन्दतरलिदे अविलिकोकन गरदेकको स्थिदानमयविदासम
बतदाउउँ छनत । त्यसपलछ सकोहम ठदाउउँ लिदाई व्यदाविसदालयक रुपमदा कफम खदेतम गनर्न कक षकलिदाई पतरकोत्सदाहन गलरयको । कफमकको उत्पदादन रदामतरको
हगदउँ कै गएपलछ लजल्लिदाकदा अन्य स्थिदानमदा पलन लकसदानलिदे कफमखदेतम लविस्तदार गरदेकदा छनत ।
कफमकको उद्गमस्थिलि रहदेकको मगलसककोट नगरपदाललिकदालिदाई कफम हबकको रुपमदा लविकदास गनर्न लिदालगएकको नगर पतरमगख सदापककोटदालिदे
जदानकदारम लदए । “मगलसककोट कफमकको उद्गमस्थिलि हको,” उनलिदे भनदे, “नगरलिदाई कफम हबकको रुपमदा अगदालड बढदाउन लिदागदेकदा छछछ ।”
सदापककोटदालिदे कफमलिदाई ककषककको पतरमगख खदेतमकदा रूपमदा लविकदास गरम उत्पदादन बढदाउनदे खदालिकदा कदायर्नकतरम तय गरदेकको समदेत बतदाए ।
उनकदा अनगसदार हदालि नगरलभततरकदा झन्डकै पदाउँच सय ककषकलिदे कफम उत्पदादन गलररहदेकको भए पलन मदागअनगसदार पयदार्नप्त नभएकको बतदाए ।
नगरपदाललिकदालिदे आगदामम विषर्नमदाततरकै ५० हजदार कफमकदा लबरुविदा उत्पदादन गनर्ने लिक्ष्य रदाखदेकको छ ।
पलछल्लिको समय लसउँचदाइलिगदायत अन्य समस्यदालिदे कफम उत्पदादनमदा खदासकै चदासको नददेखदाएकदा कक षकलिदाई नगरपदाललिकदालिदे फदेरम सलकतरय
बनदाउन लिदागदेकको सदापककोटदाकको भनदाइ छ । बजदारमदा कफमकको मदाग बढ्दकै गएकको र कक षककको आयमदा विकलद्धि गनर्ने उददेश्यलिदे कफम खदेतमलिदाई
पतरदाथिलमकतदामदा रदालखएकको नगरपदाललिकदाकम उपपतरमगख कमलिदा शमदार्नलिदे जदानकदारम लदइनत । उनलिदे मगलसककोटकदा सबकै विडदामदा कफमकदा
लबरुविदा उत्पदादन र रकोपदाइउँ गनर्ने कदायर्नलिदाई सलकत रय रुपमदा अगदालड बढदाउनदे समदेत बतदाइनत ।
नगर पतरमगख सदापककोटदालिदे ककषककको सदामदालजक जमविनशकैलिममदा पलरवितर्नन हगनदे ददेखदेरकै नगरलिदाई कफम हब बनदाउनदे कदायर्नकतरम बनदाएकको
जदानकदारम लदए । उनलिदे उत्पदादन भएकको कफम पतरशकोधन गरम जदापदान, ककोलरयदालिगदायतकदा मगलिकमदा पठदाउन सलकनदे बतदाए । कफम
खदेतमकदा लिदालग पदाललिकदालिदे आलथिर्नक विषर्न २०७५÷७६ मदा २५ लिदाख रुपकैयदाउँ बजदेट लविलनयकोजन गरदेकको छ ।
अलहलिदे ककषकलिदाइ १७ हजदार ९ सय कफमकदा लबरुविदाहरू लबतरण गलरएकको नगरपदाललिकदाकदा कक लष शदाखदाकदा सविर्न लजत ओलिमलिदे जदानकदारम
लदए । ककषककको मदाग धदेरकै भए पलन भनदेअनगसदार उपलिब्ध गरदाउन नसलकएकको उनलिदे जदानकदारम लदए ।
मगलसककोट नगरपदाललिकदा–५ आपचछरमदा ददेशककै एकमदाततर कफम लविकदास कदेन्दतर रहदेकको छ । लजल्लिदाकको खकैरदेनममदा एक कफम पतरशकोधन
ग न्धदान कदेन्दतर स्थिदापनदा गरम कदायर्नकतरम अगदालड बलढरहदेकको छ । कफम
कदेन्दतर र रुरु गदाउउँ पदाललिकदाकको भण्डदारम डदाउँडदामदा कफम अनस
उत्पदादनलिदाई मददानदे, मदाललिकदा, धगककोर्नट, ईस्मदा लिगदायत छततरककोट गदाउउँपदाललिकदालिदे समदेत कदायर्नकतरम अगदाडम बढदाएकदा छनत । नदेपदालि
सरकदारलिदे गगल्मम लिगदायत छ लजल्लिदालिदाई कफम जकोनकको रूपमदा घिकोषणदा गरदेकको छ ।

