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कृषि जैषिक षिषिधता अिस्था षिशे्लिण प्रषतिेदन २०७७  

१. पृष्ठभूवि  

सांसारमा नेपाििाई जैषिक षिषिधताको धनी राष्ट्रहरु मध्िे एक माषनन्छ | िहाुँको षिषिधता पणूत भौगोषिक बनािट  तथा 

जििािकुा साथ ैसामाषजक र धाषमतक षिषिधतािे समेत िहाुँको समग्र जैषिक षिषिधाको षिकास एबम अषस्तत्िमा प्रमखु भषूमका 

खेिेको  छ | नेपाििे सांसारको कुि क्षेत्रफिको ०.१% भ-ूभाग मात्र ओगटे पषन सांसारमा पाईने  कुि फुिफुल्न ेबनस्पषतहरुको 

२.२%, घस्रने जीिजन्तुको १.४% माछाको २.२%, चराचरुुां गीको २.२%, स्तनधारी जनािरको ४% र पतुिीहरुको ४.२% 

षिषिधता समेटेको छ | त्िसैगरर नेपाििाई कृषि जैषिक षिषिधतामा पषन षनकै धनी राष्ट्रको रुपमा षचन्ने गररन्छ  |  नेपािभर १२ 

कृषि पाररषस्थकीि प्रणािीमा कररब १०२६ प्रजातीका बािीहरु, ५१० प्रजातीका घाुँसेबािीहरु, ३५ प्रजातीका पशपुांछीहरु, २५० 

प्रजातीका जिचर प्राणीहरु, १७ प्रजातीका जिचर िनस्पषतहरु, ३५०० प्रजातीका िाभदािक कीराहरू तथा ८०० प्रजातीका 

िाभदािक सकु्ष्म जीिाणहुरु भएको अनुमान छ (Joshi et al., 2016) । िहाुँ सांसारकै उच्च क्षेत्रमा खेषत ह ने धानको जात "जमु्िी 

मासी" िगाएत कररब ३००० भन्दा बढी रैथान ेधानका जातहरु भएको आांकिन छ | धान पछीका मखु्ि बािीहरुका रुपमा षचषनन े 

मकै र गह ुँ िगाएत षिषभन्न रैथान ेबािीहरु जस्त ैषचनो, कागनुो, कोदो, िट्टे, फापर, जौ/उिा, षसषम, जनुेिो िगाएतका बािीहरुमा 

पषन उल्िेख्ि जातीि षिषिधता पाउन सषकन्छ (Gurung et al., 2019) | त्िसैगरी नेपािमा षिषभन्न िहरे तरकारी बािीहरु, 

फिफुि, मसिा बािीहरु, जषडबुटी तथा जरे बािीहरुमा पषन षनकै मात्रामा षिषिधता पाईन्छ  |  

नेपािमा तराई दषेख षहमाि सम्म कृषिकमतको पररपरुकको रुपमा पशपुािनको प्रचिन रहद ैआएको छ | बािीनािीहरुमा जस्त ै

पशबुस्तुहरुमा; जस्त ैगाई, भैंसी, सुुँगरु, बाख्रा, कुखरुा िगाएतका अन्ि घरपाििुा जनािरहरुमा पषन जाषति षिषिधता पाईन्छन् | 

नेपािमा िती धेरै कृषि जैषिक षिषिधता अथिा भनौ रैथाने जातहरु षबकषसत ह नुमा िहाुँका स्थानीि कृिकहरुको मखु्ि भषूमका 

रहकेो छ | कृषि र पशपुािनिाई एकीकृत ढांगिे अपनाउद ैआएका कृिकहरुि ेपसु्तौं दषेख षिषभन्न परम्परागत तौरतररकाहरु बाट 

बीउ तथा बािी-बोटषबरुिाहरुको छनोट गने िगाएत एकआपसमा साटासाट र षबस्तार गद ैखेषत गने प्रचिनिे गदात नै िस्ता हजारौं 

रैथाने बािी, पशहुरु र षतनका षिषिध रैथान ेजातहरुको षिकास भएको हो | िस्ता षिषिध रैथाने बािी तथा षतनकाजातहरुिे 

स्थानीि स्तरमा खाध्ि तथा पोिण सरुक्षामा महत्िपणुत भषूमका खेल्द ैआएका छन् भने नेपािको समग्र कृषि तथा बीउ प्रणािीको 

ठुिो षहस्सा अगटेका छन् | स्थानीि हािापानीका साथसाथ ैबदषिदो पररषस्तथी सांग अनुकुषित ह ुँद ैषबकषसत भएका िस्ता रैथाने 

बािी तथा जातहरुमा षिषभन्न जैषिक तथा अजैषिक प्रषतकुिता सहने सकन ेक्षमताको षिकास भएको ह न्छ (Jarvis et al., 

2015) | सामान्ितिा स्थानीि बािीहरुमा रोगकीराको प्रकोप सहन सकने, सकुखा तथा खडेरी सहने, कम मिखादको प्रिोगमा नै 

उत्पादन षदने, खान षमठोह ने तथा षिषभन्न औिधीि गणुहरु ह ने जस्ता गणुहरु पाईने गदतछन् |  रैथान ेबािी तथा जातहरुमा ह ने 

िस्ता षििेश गणुहरुको बाहक आनुिांसहरु र षिषिधताको उपिोग गरर बािी प्रजनन ्को मध्िम बाट  निाुँ-निाुँ उन्नत िा हाईषिड 

जातहरुको षिकास सांभि भएको हो | िी सबै कुराहरु पश-ुचौपािाहरुको हकमा पषन उषिकै सान्धषितक ह नुका साथै सांरक्षणको 

अिस्था पषन उस्तै छ |  

बढ्दो जनसांख्िाको खाध्िबस्तुको माग पषूततका िाषग धेरै उत्पादकत्ि भएका तथा एकरुपता भएका आधषुनक जातहरुको षिकास 

िस्तै रैथाने जातहरुको आनुिाांसीक स्रोतको प्रिोग माफत त सांभि भएको हो |  िषतधेरै उपिोगीताहरु भएता पषन, पषछल्िो समिमा 

उत्पादन मखुी आधषुनक कृषिको प्रिधतन, हाईषिड तथा उन्नत जातका बीउहरुको प्रिोग, एकि खेषत प्रणािी, बढ्दो बसाईसराई, 

खाध्िशैिीमा आएको पररिततन िगाएतका कारणिे रैथाने बािी र षतनका जातहरुको खेषत तथा प्रिोग कम ह द ैगएको छ (Joshi 

et al., 2016) | धेरैजसो रैथाने जातहरु िोपोन्मखु अिस्थामा छन् भने कषतपि जातहरु खेषत प्रणािीबाट हराईसकेका छन् | 

एकाषतर नेपािी धमत-सांस्कृषत तथा सामाषजक पररिेस सांग प्रत्िक्ष सम्बन्ध राख्ने किौं स्थानीि बािी तथा जातहरु िोपह द ैगएको 

अिस्था छ भने अकोतफत  जििाि ु पररिततनको असरिे समग्र कृषि उत्पादनमै नकारात्मक असर पद ैगएको छ | त्िस्तै षकषसमको 

अिस्था घरपाििुा चौपािा तथा पशपुांछीका जातहरुमा पषन छ | उन्नत जातका पशपुांछीहरुको बढ्दो प्रिोगिे गदात धेरै स्थानीि 
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जातका गाई, भैंसी, बाख्रा तथा कुखरुाहरु िोपनु्मखु अिस्थामा पगुी सकेका छन् भने कषत िोपनै भईसकेका छन् | िस्ता अमलु्ि 

कृषि जैषिक षिषिधता कषत षथए र हाि सम्म कषत हराएर गए भन्ने िषकन जानकारी समेत हामी सांग नभएको अिस्था छ | 

िसै पररषस्तथीिाई मध्िे नजरगरर, उपिब्ध स्थानीि जातहरुको पषहचान, अषभिेखीकरण, िोपोन्मखु अिस्थामा पगुेका बािी 

तथा जातहरुको सांरक्षण, जििाि ु पररिततनको असर सांग अनुकुिन गनत सकन ेखािका गणुभएका बािी तथा जातहरुको पषहचान 

र प्रिधतनको आिश्िकता महसुसगरर िस अनुसन्धान मिुक अध्ििन सांचाि गररएको हो | िस अध्ििन, USAID को आषथतक 

सहिोगमा डब्ि ुडब्ि ुएफ (WWF) माफत त सांचाषित "हररिोबन काितक्रम" अन्तगततको "जििाि ुउत्थानका िाषग स्थानीि बीउ 

र कृषि जैषिक षिषिधता सांरक्षण" नामक पररिोजना माफत त  सांचािन गररएको हो | िो पररिोजना सन् २०२० अगस्ट दषेख सन् 

२०२० षडसेम्बर सम्म डब्ि ुडब्ि ुएफ (WWF) र भान ुनगरपािीका, तनह ुँ अिषस्थत स्थानीि गैरसरकारी सांस्था पररिततनशीि 

मषहिा सामदुाषिक षिकास समाजको साुँझेदाररमा भानु नगरपाषिकािाई काितक्षेत्र बनाई सांचाषित भएको षथिो |  

स्थानीि कृषि जैषिक षिषिधता सम्रक्षम सम्बषन्ध िस पररिोजना अन्तगतत, भान ुनगरपाषिकाको िततमान कृषि जैषिक षिषिधताको 

अिस्था अध्ििन तथा षिशे्लिण गने काित सम्पन्न गररएको हो | िो अध्ििन काितक्रम तथा प्रषतिेदन िेखनकाित जैषिक षिषिधता, 

अनुसन्धान तथा षिकासका िाषग स्थानीि पहि (िी-बडत), पोखराको प्राषिषधक अगिुाईमा सम्पन्न भएको हो |  िस प्रषतिेदनिे 

भानु नगरपाषिका, तनह ुँमा पाईने कृषि जैषिक षिषिधताको पषहचान, अषभिेखीकरण, अिस्था  षिशे्लिण र  िीनको षदगो सांरक्षण 

तथा प्रिधतनका िाषग भषिष्ट्िमा चाल्नुपने कदमहरुका बारेमा जानकारीहरु समेटेको छ | िस अध्ििन प्रषतिेदन स्थानीि सरकार, 

कृषि अनुसन्धान तथा षिकास सांग सम्बषन्धत सरकारी एिां गैर-सरकारी षनकािहरु, बैज्ञाषनक, षबद्याथी िगाएत  स्थानीि  कृिक 

िगतहरुका िाषग िषक्षत गरर तिार पारीएको हो | साथै, िस अध्ििनका नषतजा तथा षनस्कितहरु भान ुनगरपाषिका, तनह ुँको समग्र 

कृषि जैषिक षिषिधता सांरक्षण तथा प्रिधतन  रणनीषतक काितिोजना षनमातणमा सहिोगी ह ने अपेक्षा गररएको छ |  

िुख्य उदे्धश्यहरु: 

• भानु नगरपाषिकामा पाईने कृषि जैषिक षिषिधताको पषहचान तथा अषभिेखीकरण गने  

• रैथान ेबािी तथा जातहरुको उपिोगीता तथा सांरक्षणको अिस्थाको पषहचान गने 

• षििेश गणु तथा महत्ि भएका स्थानीि बािी, षतनका जात तथा घरपाििुा पशपुांछीहरुको पषहचान गने  

• कृिकका अनुभिका अधारमा प्रषतकुि जििाि ु सहन सकन ेगुण भएका रैथाने बािी तथा जातहरुको पषहचान गने  

• स्थानीि स्तरमा भएका बीउका स्रोतहरु तथा स्रोतहरुमा भएको षनभतरता षिशे्लिण गने  
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२. अध्ययनको प्रवियागत वििरण 

भानु नगरपाषिका पाईने स्थानीि कृषि जैषिक षिषिधताको अिस्था षिशे्लिण प्रषतिेदनको षनमातण बैज्ञाषनक आांकडा, 

स्थानीिहरुको अनुभि, सरोकारिािा षनकािहरु सांगको छिफि तथा षिषभन्न प्रकाषशत िेख-रचनाहरुको अध्ििनका षिषधहरु 

अििम्बन गरर तिार पाररएको हो | िस अध्ििन प्रषतिेदन तिारीका क्रममा षनम्न उल्िेषखत चरणहरु सम्पन्न भएका छन् : 

२.१ विज्ञ टोलीहरुको कायादल गठन तथा अध्ययन प्रविया वनिाारण 

कृषि जैषिक षिषिधताको क्षेत्रमा िामो अनुभि भएका कृषि बैज्ञाषनक, बािी षबज्ञ, भ-ूसचूना (जी.आई.एस) षबज्ञ तथा सामषजक 

षबज्ञानका जानकारहरु सम्मेषित षबज्ञहरुको टोषि गठनगरर अध्ििनको प्रकृिाको षनधातरण गररिो | अिस्था षिशे्लिणका िाषग 

आिस्िक तथिाांङ्क सांकिनका ढाुँचा तथा प्रश्नाििी षिकासगरर स्थिगत अध्ििनको प्रषक्रिा, अनुमना सांकि तथा षिशे्लिण 

षिषधको षनकिौि गररिो | अध्ििनबाट प्राप्त जानकारी तथा तथिाांङ्कहरुिाई षिशे्लिणगरर नषतजाहरु प्रस्तुतीकरण गररिो |  

२.२ तथयांङ्क संकलन 

िस अध्ििनमा दिुै खािका; प्राथषमक स्रोत तथा षितीि स्रोतबाट सांकषित तथिाांङ्कहरुको प्रिोग गररएका छन् | प्राथषमक 
तहका तथिाांङ्कहरूका िाषग घरधरुी सिेक्षण, समहुगत छिफि तथा षििेश ब्िषक्तत्िहरुको अन्तिाततातको तररका अपनाईएको 

छ भने षितीि तहको तथिाुँकका िाषग पषहिे नै प्रकाषशत भएका प्राषिषधक प्रषतिेदन तथा िेखहरुबाट साभार गररएको छ | 

घरिुरी सिेक्षण: हाि भानु नगरपाषिका अन्तगततका १३ िटा िाडतहरुमा स्थािी रुपमा बसोबास गने कुि घरधरुी सांख्िा ७,६३४ 

मध्िे अध्ििनका िाषग जम्मा २९७ घरधरुीहरु अषनिषमत नमनुा सांकिन षिषधबाट छनोट गरर घरधरुी सिेक्षण गररिो | सिेक्षणका 

िाषग षबज्ञ टोिीहरुद्वारा षनषमतत सिेक्षण प्रश्नाििी (अनुसूची १) को प्रिोग गररएको षथिो | सिेक्षणमा अन्तरबातात षिईएका 

व्िषक्तहरुको सांषछप्त षबिरण अनुसूची २ मा  राषखएको छ | अन्तरिातातमा ४४% मषहिा, १३% षनरक्षर तथा ८३% कृषि पेशामा 

सांिग्न व्िषक्तहरु षथए |  

सिुहगत छलफल: भानु नगरपाषिकाका १३ िटै िडाहरुमा छुट्टाछुटै समहुगत छिफिको आिोजना गररएको षथिो | सबै 

छिफिहरु षबज्ञ टोषिद्वारा तिारपाररएको प्रश्न तथा बुांधाहरुमा (अनुसूची ३) आधाररत रही अगिुा षकसान, बुषिजीिी, व्ििसािी 

तथा समाजसेिीहरुको सषक्रि सहभाषगतामा समपन्न गररएको षथिो | षििेशगरर समहुगत छिफिबाट रैथान ेबािीहरुको अिस्था, 

षिशेि गणुभएका बािी तथा जातहरुको पषहचान, हािसम्म भएका रैथान े बािी सांरक्षण तथा प्रिधतनका प्रिासहरु िगाएत 

कृिकहरुका अनुभि र अपेक्षाहरुमा अन्तरषक्रिा गरर सचूनाहरु सांकिन गररएको षथिो |   

अन्तरिाताा तथा थथलगत अनुगिन: स्थिगत अिषस्थषत बुझ्नका साथै स्थानीि पररिेशकाबारे थप जानकारी सांकिनका िाषग 

षिषिध समिमा स्थिगत भ्रमणको आिोजना गररिो | स्थानीि पररषस्थषतको षबस्िेिण तथा बैचाररक जानकारीका िाषग स्थानीि 

सरोकारिािा षनकािका प्रषतषनषध, जनप्रषतषनषध, कृिक, ब्िापारी िगाएत स्थानीि बुषिजीषिहरु सांग अन्तरबातात गरर उपिोगी 

सचुनाहरु सांकिन गररिो |   

२.३ तथयांङ्क विशे्लषण तथा प्रवतिेदन लेखन: षिषभन्न स्रोतहरुबाट सांकषित तथिाांङ्क हरुिाई आिश्िक सषुिकरण, षमिान 

तथा रुजगुरर कम््िटुर सफ्टिेरका मध्िमबाट षबशे्लष्ट्ण गररिो | प्राप्त नषतजाहरुिाई षिषभन्न ताषिका, षचत्र तथा नकसाका मध्िमबाट 

प्रस्ततु गरर आिश्िक छिफि तथा षिशे्लिण गररिो |  

३. भानु नगरपावलकाको  पररिेश  

३.१ प्रशाशवनक तथा भौगोवलक अिवथथती  

आषदकषि भानुभक्त आचाितको नामबाट नामाकरण गररएको िस भान ुनगरपाषिका, गण्डकी प्रदेशको तनह ुँ  षजल्िामा अिषस्थत 

छ |  तनह ुँका दश स्थानीि षनकािहरु मध्िे छ िटा गाउुँपाषिकाहरु ह न ्भने चार नगरपाषिकाहरु ह न ्जसमध्िे भानु नगरपाषिका 

पषन एक हो | स्थानीि तहको रुपमा पनुतसांरषचत िस भानु नगरपाषिकामा साषिकका भानु न.पा, िसन्तपरु गा.षि.स, षमिुतङ गा.षि.स, 
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ररस्ती गा.षि.स (िडा नां. ६), सषतस्िारा गा.षि.स (िडा नां. १ दषेख ५), तनह ुँसरु गा.षि.स (िडा नां. १ दषेख ३), चोकषचसापानी 

गा.षि.स, रुपाकोट गा.षि.स र पकुोट गा.षि.स समािेश भएका छन् | साषिक भानु न.पा. का १३ िटा िडागरर जम्मा क्षेत्रफि १८४ 

ि. षक.षम रहकेो छ भने उचाई सामषुद्रक सतहबाट ४०४ षमटर दखेी १०८० षमटरको उचाई सम्म फैषिएको छ | िस नगरपाषिकाको 

कुि जनसांख्िा ४५,७९२ छ भने कुि जनसांख्िाको ९८ प्रषतशत जनसांख्िा साक्षर छन् र िस नगरपाषिकाको जनघनत्ि २६९.२५ 

प्रषत िगत षक.षम रहकेो छ  | िस नगरपाषिकाको पिूतमा गोरखा र िमजङु, पषिममा व्िास न.पा, उिरमा िमजङु तथा दषक्षणमा 

बषन्दपरु गाुँउपािीका र गोरखा षजल्िा रहकेा छन् (वचत्र १) |  

 

वचत्र 1 : भान ुनगरपाषिकाको प्रशाशषनक तथा भौगोषिक अिषस्थती 

३.२ जलिायु  तथा भू-उपयोगको अिथथा 

भानु नगरपाषिकामा भौगोषिक अिषस्थषत अनुसार उपोष्ट्ण (Sub-tropical) देषख न्िानो समषसतोष्ट्ण (Warm Temprate) 

सम्मको जििाि ुपाउन सषकन्छ | षबिेशगरर नदी षकनारा तथा बेसी क्षेत्रहरुमा उपोष्ट्ण जििाि ुपाईन्छ भने पहाडी भेगमा न्िानो 

समषसतोष्ट्ण जििाि ुपाईन्छ | िस क्षेत्रमा औित न्िनुतम तापक्रम ८ षडग्री सेषल्सिस सम्म पगु्ने गदतछ भने अषधकतम औित 

तापक्रम ३७ षडग्री सेषल्सिस सम्म पगु्ने गदतछ |  नगरपाषिकामा बाषितक रुपमा औित बिात १८०० षम.षम दषेख २००० षम.षम. सम्म 

बिात ह ने गदतछ | समग्ररुपमा, गमी हािापानी भएको क्षेत्र भन्न षमल्ने िस नगरपाषिकािाई जििािकुा षहसाबि े कृषि तथा 

पशपुािनका िाषग उपिकु्त क्षेत्र मान्न सषकन्छ | जििाि ु उत्पन्न प्रकोपको सन्धितमा, िस क्षेत्रमा मखु्ि समस्िाका रुपमा पषहरो 

(िडा नां ४, ६, १०, ११)  र डडेिो/आगिागी (िडा नां १, २, ३, ४, ५, ६, १२, १३) को समस्िाहरु मखु्ि छन् भने केषह स्थानहरुमा 

(िडा नां ११ र १३) बढीको समस्िा पषन ह ने गदतछ | आांषशक रुपमा खडेरीको समस्िा भएतापषन प्रमखु समस्िाको रुपमा षिईएको 

अिस्था छैन |  

भ-ूउपिोगका षहसाबिे िस नगरपाषिकाको कुि क्षेत्रफिको कररब ६७% भ-ूभाग बनजांगि तथा बुट्िान क्षेत्रि ेओगटेको छ भन े

कररब १.१% भ-ुभाग बाुँझो क्षेत्रिे ओगटेको छ | कुि क्षेत्रफिको कररब ३०.७% भ-ूभाग कृषि/खेषत क्षेत्रिे ओगटेको छ भन े

कररब ०.२% भ-ूभाग मात्र मानि बषस्त तथा सांरचनािे ओगटेको छ |  त्िसैगरर, नषद-नािा तथा पोखरीहरुगरर जिक्षेत्रिे ओगटेको 

क्षेत्रफि नगरपाषिकाको कुि क्षेत्रफिको कररब ०.३%  रहकेो छ  (वचत्र २) |  

भान ुनगरपाषिका,  तनह ुँ 
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वचत्र 2: भानु नगपाषिका, तनह ुँको भ-ूउपिोग नकसा, २०७७ 

३.३ िनजंगल तथा िन्यजन्तु  

भानु नगरपाषिकाको कुि क्षेत्रफिको ६७% भ-ूभाग बनजांगि तथा बुट्िान क्षेत्रि ेओगटेकोमा कररब ५,७७७ हकेटर क्षते्रफिको 

जांगि ९७ िटा छुट्टा-छुट्टै सामदुाषिक बनहरुिे ओगटेका छन् जनु सम्बषधत क्षेत्रका स्थानीि समदुािहरु माफत त व्ििषस्थत ह ुँद ै

आएका छन ्| नगरपाषिकाको बनक्षेत्रमा पाईने प्रमखु रुखषबरुिाहरुमा तल्िो भेगमा साि, षससौ, खिर िगाएत माषथल्िो क्षेत्रमा 

कट्ट स, षचिाउने, उषिस, मौिा, पड्के आषद पदतछन् भने बाुँस, बकाईनो, षसमि, बर-षपपि, समी आषद रुखहरु पषन उल्िेख रुपमा 

पाउन सषकन्छ | िस क्षेत्रमा बनमारा, षततेपाती, उन्ि ुिगाएत षनिो र सेतो गन्धे झार, बदामे झार जस्ता षमचाहा प्रषिषिको झारको 

पषन उल्िेख्ि रुपमा िषृि भईरहकेो अिस्था छ | नगरपाषिकाको बनक्षेत्रमा पाईने मखु्ि बन्िजन्तहुरुमा स्िाि, दमु्सी, मगृ, बुँदिे, 

बाुँदर, मिसाुँप्रो, बनषबरािो, सािक आषद ह न् भने िस क्षेत्रमा षचतुिाहरुको सांख्िा पषन उल्िेख्ि रुपमा पाईन्छ | िस 

नगरपाषिकामा पश-ुबस्तु िगाएत माषनसहरुमा समेत षचतुिा आक्रमणको घटना षनकै मात्रामा ह ने गदतछ | त्िसगैरर, बनक्षेत्र तथा 

नषदषकनार आसपासमा बनकुखरुा, काषिज, षतत्रो, कोईिी, सुुँगा िगाए अन्ि चराचरुुां गीहरु जस्त ैभांगेरा, ढुकुर, जरेुिी, सारौ ुँ, काग, 

गौथिी, बकुल्िा, माषटकोर, ह षचि, षचि, िाम्पछेु्र, बट्टाई िगाएत सपत, भ्िागतुा, माछा, सनुगोहोरो, पतुिी िगाएत षिषभन्न 

कीराफट्िाांग्राहरु पषन उल्िेख्ि रुपमा  पाउन सषकन्छ | समग्रमा, भान ुनगरपाषिकािाई बनजांगि, बोटषबरुिा तथा बन्िजन्तुको 

षिषिधताका दृषिकोणिे एक धनी नगरपाषिका मान्न सषकन्छ |  

भान ुनगरपाषिका, तनह ुँ  
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३.४ जलस्रोत तथा वसंचाई  

नगरपाषिकाको पिुत तफत  बग्ने मस्िातन्दी नषद नगरपाषिकाको पिूी षसमानाको रुपमा रहकेो छ भने नगरपाषिका षभत्र चुुँदी खोिा, 

छाउांदी खोिा, षचती खोिा, पाउांदी खोिा तथा तेल्काती खोिा िगाएत अनषगन्ती साना खोल्सा तथा कुिेसाहरु मखु्ि पानीका 

स्रोतहरु ह न् | खोिा षकनारका बेसी खेतहरु बाहके, नगरपाषिकाको कृषि प्रणािी मखु्िगरर आकाशे पानीकै भरमा सांचाषित छ 

भने थोरै खेषतिोग्ि जषमनमात्र षचती खोिा, चुुँदी खोिा र छाउांदी खोिामा षनषमतत षसांचाई िोजनाहरु बाट षसांषचत छन् | कुि खेषत 

िोग्ि जषमनको करीब ८-१०% भ-ूभाग मात्र व्ििषस्थत षसांचाईको सषुिधाबाट सम्पन्न छ भने बाकी क्षेत्र परम्परागत कुिो तथा 

आकाश ेपानीको नै भरपनुत पने अिस्था छ |  छररएर रहकेा खोिाहरुिाई थप व्ििषस्थत गनतसके षसांचाईको राम्रो व्ििस्था गनत 

सषकने सम्भािनाहरु छन् | पषछिो समिमा गाउुँटोिमा भएका परम्परागत पोखरीहरुको सांख्िामा उल्िेख्ि रुपमा कषम आएको 

दषेखन्छ जनु पोखरीहरु ििातको पानी सांकिनका िाषग प्रिोग ह नेगदतथे | त्िस्ता साितजषनक पोखरी तथा आहािहरुिाई पनुतषजषित 

गरर षसांचाई तथा पशपुािनमा उपिोग गनत सषकने सम्भािनाहरु प्रसस्त दषेखन्छन् |   

३.५ सािावजक तथा आवथाक पररिेश 

िस नगरपाषिकामा क्रमस छेत्री, िाह्मण, नेिार, दषित, गरुुङ, तामाांङ् तथा मगर समदुािकको बाह ल्िता छ भने षहन्द,ु बौि, 

मषुस्िम र केषह मात्रमा षक्रषििन दमातििम्बीहरु पषन बसोबास गद ैआएका छन् | समग्रमा, जातीि तथा धाषमतक षहसाबिे षमषस्रत 

समदुाि भएको िस नगरपाषिकामा सामाषजक सद्भाि र सहकाितको राम्रो पररपाटी रहुँद ैआएको छ | नगरपाषिकाको कुि 

जनसांख्िा ४५,७९२ भएकोमा मषहिाहरुको जनसांख्िा कुि जनसांख्िाको ४९% छ | िस अध्ििनका िाषग गररएको सिेक्षणका 

अनुसार, नगरपाषिकामा भएका ७,६३४ घरधरुीहरुको औित पररिार सदस्ि सांख्िा ५.४ छ भने सांिकु्त पररिार भएका घरधरुी 

३९% तथा एकि पररिार भएका घरधरुीहरु ६१% छन् | कुि जनसांख्िाको ४७% जनसांख्िा प्रत्िक्ष रुपमा कृषिकमतमा सांिग्न छन् 

भने त्िसको पषन ५१% जनसांख्िा मषहिाहरुको सांख्िा रहकेो छ | समग्रमा, नगरपाषिकाको कररब आधा जनसांख्िा कृषि कमतमा 

प्रत्िक्षरुपिे सांिग्न छ र त्िो सांख्िामा मषहिा र परुुि कृिकहरुको सहभाषगता िगभग बराबरी छ | सिेक्षणका अधारमा, 

नगरपाषिकाको जम्मा घरधरुीहरुको ९४% घरधरुीहरु कुनै न कुनै रुपिे कृषि तथा पशपुांछीपािनमा सांिग्न भएको पाईएको छ जस 

मध्िे ६% घरधरुीहरु भने पणूतरुपिे गैरकृषि कमतमा मात्रै सांिग्न भएको पाईिो | कृषिमा प्रत्िक्ष रुपमा सांिग्न भएका जनसांख्िा तथा 

घरधरुीहरुको सांख्िाका अधारमा नगरपाषिकािाई कृषि तथा पशपुािन प्रधान नगरपाषिका भन्न सषकन्छ |  आम्दाषनका िाषग 

कृषिमा षनभतरता बढी भएता पषन,  नगरपाषिका अन्तगततका घरधरुीहरुको मखु्ि आम्दाषनको स्रोतहरु जम्मा गरर प्रमखु ६ प्रकारका 

पाईएका छन् जस मध्िे सबैभन्दा बढी ५२.६%  घरधरुीहरुको प्रमखु आम्दाषनको स्रोत परम्परागत कृषि नै भएको पाईएको छ भने 

दोस्रो प्रमखु स्रोत बैदषेशक रोजगार िा रेषमट्िान्स र तेस्रोमा दषैनक ज्िािादारी भएको पाईिो (वचत्र ३) |  नगरपाषिकामा गैरकृषि 

ब्िापारमा षनभतर भएका घरधरुीहरु भन्दा पषन बढी व्ििसाषिक कृषिमा षनभतरको सांख्िा धेरै पाईिो जसको मतिब नगरपाषिकामा 

व्ििसाषिक कृषिको पररपाटी बढ्द ैगएको आांकिन गनत सषकन्छ |  

 

वचत्र 3: नगरपाषिका अन्तगततका प्रमखु आम्दाषनका स्रोतहरु र त्िसमा षनभतर रहकेा घरधरुीको सांख्िा प्रषतशतमा   

दोस्रो प्रमखु पाररिाररक आम्दाषनको स्रोतको रुपमा रहकेो बैदषेशक रोजगारका सन्धितमा, नगरपाषिका षभत्रका कुि घरधरुीहरु 

मध्िे ६५% घरधरुीहरुका कुनै नै कुनै पररिार सदस्िहरु घरबाषहर बसोबास िा कामगने गरेको पाईिो जस मध्िेमा पषन ४४% 
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घरधरुीका पररिार सदस्िहरु (औितमा २ जना सदस्िहरु) ३ मषहना भन्दा बढी समिकािाषग घरबाषहर बस्ने गरेको पाईिो | त्िसरी 

३ मषहना भन्दा बढी घरबाषहर बस्ने सदस्िहरुको सांख्िाको ४०% मात्र मषहिा सदस्िहरु भएको पाईिो जसको अथत िामो समिका 

िाषग घरबाषहर परुुि सदस्िहरु नै बढी बस्ने गरेका छन् | िसको प्रत्िक्ष असर मषहिा सदस्िहरु िगाएत घरमा बस्न ेअन्ि 

सदस्िहरुमा पने अषधक काितबोझको अिस्थाका बारे आांकिन गनत सषकन्छ |  षिशेसगरर बह सांख्िक  घरधरुीहरु कृषि तथा 

पशपुािनमा सांिग्न भएको अिस्थामा, छोटो तथा िामो समिका िाषग ह न ेपररिार सदस्िहरुको स्थानान्तरण िा बसाईिे घरािसी 

कामकाज िगाएत कृषि क्षेत्रमा पररिार सदस्िहरु बीच असमान काितभार षितरणको अिस्था भएको सुषचत गदतछ |  

३.६ कृवष प्रणाली  

िस नगरपाषिकामा खेत र बारी प्रकारका जषमनहरुमा फरक फरक षकषसमको बािी प्रणािी पाउन सषकन्छ  | सामान्ितिा, बेसी 

तथा षसांचाईको सषुिधा भएका समथर तल्िोभेगिाई खेत भषनन्छ जहाुँ धान-गह ुँ/मकै-धान-आिकुो चक्रीि खेषत गररन्छ भने उच्चा 

र षसांचाईको सुषिधा नह ने सकुखा जषमनिाई बारी भषनन्छ जहाुँ मैकै/कोदो-तोरी/आि ुको चक्रीि प्रणािीमा खेषत ह ने गदतछ | पकुोट 

सामदुाषिक बीउ बैंक प्रोफाईि (२०१९) का अनुसार नगरपाषिका षभत्रको स्थानीि कृषि प्रणािीमा ४२ थरर स्थानीि बािीहरुका 

११३ थरर रैथाने जातहरु पाईन्छन् (अनुसूची ४) | पशपुािनसांग सांिोषजत साथ ैपरम्परागत कृषि प्रणािी भएकोिे कृषि क्षेत्र 

गाईबस्तुको गोठेमि अथिा  प्राांङ्गाररक मिमा षनभतर छ | केषह नगद ेबािी तथा तरकारी बािीहरुमा बाहके अन्ि बािीहरुमा 

रासािषनक मि तथा षबिादीहरुको प्रिोग िगभग शनु्ि छ |  पश ुउत्पादनहरु षिशेस गरर दधु जन्ि तथा मास ुउत्पादनमा पषन 

नगरपाषिका व्ििसाषिक बन्द ैगएको अिस्था छ (तावलका २) | ताजा तरकारी, फिफुि, खाद्यान्न िगाएत दधु िगाएत बाख्रा 

तथा मास ुिस नगरपाषिकाका मुख्ि कृषि उत्पादनहरु ह न् | कृषि उपजहरुको बजारीकरण मखु्ि गरर स्थानीि बजार डुम्रे बजार ह द ै

दमौिी, पोखरा त्िसैगरर काठमाडौ ुँ सम्म पषन पगुेको अिस्था छ | एकाषतर नगरपाषिकामा उल्िेख्ि मात्रामा व्ििसाषिक कृषि 

अन्तगतत उन्नत गाईभैंसी पािन, कुखरुा तथा बाख्रापािन, बेमौसमी तरकारी खेषतको पररपाटी िषृि ह द ैगएको अिस्था छ भन े

परम्परागत बािी तथा रैथाने जातहरु षबस्तारै खेषत प्रणािीबाट हराउद ैगएको अिस्था छ |  

परम्परागत कृषिको बाह ल्िता भएको िस नगरपाषिकामा ९४% घरधरुीहरु कृषि तथा पशपुािन काितमा सांिग्न छन् | सिेक्षण 

अनुसार, ९७.४३% घरधरुीहरुसांग कुनै न कुनै प्रकारको जषमनको स्िाषमत्ि रहकेो छ भने औित जषमनको स्िाषमत्ि प्रषत घरधरुी 

१७.१८ (± ०.८१) रोपनी1 भएको पाईिो | मखु्िगरर ७ प्रकारका जषमनहरु मध्िे नगरबासीहरुको औित स्िाषमत्ि क्रमस खेत, 

बारी र जांगिमा भएको जषमनमा पाईिो भने सबैभन्दा धेरै घरधरुीहरु (८६.१९%) सांग बारीको स्िाषमत्ि रहकेो पाईिो (तावलका 

१) | खेत र बारी पछी, घरबगैंचा ६६% घरधरुीहरुसांग स्िाषमत्िमा भएको पाईिो र औित क्षेत्रफि १.४ (±०.१) रोपनी पाईिो 
िसको अथत नगरबासीहरु आफुिाई आिस्िक खाद्यान्न िगाएत तरकारी तथा मसिा बािीहरु पषन उत्पादन गने बुषझन्छ | केषह 

घरधरुीहरुको स्िाषमत्िमा खरबारी, पोखरी िगाएत बाुँझो जषमन समेत भएको पाईिो | पशपुािन सांग प्रत्िक्ष रुपमा सम्बषन्धत 

खरबारीको स्िाषमत्ि ह नु पशपुािन र कृषिको पररपरुकको रुपमा षिन सषकन्छ भने बाुँझो जषमनिे खेषतिोग्ि जषमनको उपिोषगता 

कमह द ैगएको  अड्कि गनत सषकन्छ |  जषमन बाुँझो राख्ने घरधरुीहरु सांख्िा कम भए पषन, बाुँझो जषमनको औित क्षेत्रफि भन े

उल्िेख्ि (तावलका १) भएको पाईिो | जसको मतिब, बाुँझो जषमनह न ेघरधरुीहरुिे कृषि कमत नै छोडेको ह नसकन ेआांकिन गनत 

सषकन्छ | पषछल्िो समिमा बढ्दो बसाईसराई, कृषि क्षेत्रमा कामदारको कषम तथा गैरकृषि आम्दाषनका अिसरहरुको षसजतनाह नुिे 

परम्परागत कृषिमा सांिग्नह नेहरुको सांख्िामा उल्िेख्ि रुपमा कषम ह दगैएको अिस्था छ |  

 
 
  

 
1 रोपनी भन्नाि ेजषमनको क्षेत्रफि मापनमा प्रिोग गररने स्थानीि इकाई हो, १ रोपनी बराबर ५०८.५  िगत षमटर ह न्छ  |   
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तावलका 1:  नगरपाषिकामा भएका जषमनको प्रकार अनुसार घरधरुीहरुको जषमन स्िाषमत्िको अिस्था 
जविनको प्रकार  थिावित्ि भएका घरिुरी संख्या प्रवत घरिुरी औषत थिावित्ि (रोपनी) 
खेत  २२४  (७५.४%) ९.२२ (± ०.५७) 

बारी  २५६  (८६.१९%) ६.९६ (±०.४२) 

घरबगैंचा  १९७  (६६.३२%) १.४ (±०.१) 

खरबारी  ८५  (२८.६१%) २.९१ (±०.२६) 

पाखो/जांगि ६६ (२२.२२%) ४.५१ (±०.८७) 

पोखरी  ९  (३%) १.१३ (±०.३५) 

बाुँझो जषमन  ४९ (१६.४९%) ६.१८ (±१.१) 

स्रोत: घरधुरी सिेक्षण, २०७७ 

४. कृवष जैविक विवििताको अिथथा विशे्लषण 

परम्परागत कृषि प्रणािीको बाह ल्िता भएको िस िस नगरपाषिकाका ९९% घरधरुीहरु कुनै न कुनै षकषसमिे कृषि तथा घरपाििुा 

पशपुांन्छी पािनमा सांिग्न ह द ैआएका छन् | कृषि र पशपुािन एक-अकातको िाषग पररपरुक तत्िहरु भएकाि ेपषन कृषिमा सांिग्नता 

भएका शत-प्रषतशत घरधरुरहरुिे कुनै न कुनै पशपुांछीको पनािन गद ैआएको अिस्था छ |  कृषिमा आिश्िक पने श्रम तथा 

मिखाांद पशपुािनबाट  उपिब्ध ह ने र पशपुािनका िाषग आिस्िक पने घाुँस, पराि, दाना, सोिर आषद कृषि प्रणािीबाट 

उत्पादनह न ेह नािे कृषि र पशपुािन क्षेत्र एक अकातको पररपरुकका रुपमा भएको पाईन्छ | बािीनािीको उप-उत्पादनहरु जस्तै 

पराि, भसु, पात-पषतांगर, जरा तथा बोटहरु पशपुािनका िाषग उपिोगी ह नेह नाि ेपषन कृषि प्रणािी थप व्ििषस्थत ह नका साथै 

पिातिरणीि षहसाबिे सन्तुषित भन्न सषकन्छ |   

४.१ पशपुंछीपालनको अिथथा  

िसक्षेत्रमा षििेसगरर गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखरुा, सुुँगरु र हाुँस गरर ६ प्रजातीका  २४ (९ स्थानीि जात) जातहरु पािनगने प्रचि 

रहीआएको छ | नगरपाषिकाका ५६.२% भैंसी र ३०% घरधरुीहरुिे गाई पािन गरेको पाईिो,  जस्मा स्थानीि जातहरुकै बाह ल्िता 

भएको दषेखन्छ तथापी जातीि षिषिधता भने भैंसीको बढी दषेखन्छ |  अध्ििनका अनुसार नगरपाषिकामा भएका घरधरुीहरु मध्िे 
कुखरुापािन गने घरधरुीहरु ७४% र बाख्रापािन गने घरधरुीहरु ७१% भएको पाईएको छ (तावलका २) | कुखरुामा स्थानीि 

साषखनी जातको बाह ल्िता (८४%) छ भने बाख्रामा खरी जातका बाख्रा (८६%) कै प्रचि बढी छ | | भैंसी पािन षबशेस गरर 

व्ििसाषिक रुपमा दगु्ध उत्पादनका िाषग िोकषप्रि भएको पाईिो | नगरपाषिकाका ८% घरधरुीहरुिे सुुँगरु/च्िाांच ेपािन गरेको 

पाईिो भने २% िे हाुँस पािन गरेको पाईिो | समग्रमा, पशपुािनमा रैथाने जातहरुकै बाह ल्िता भएपषन पशपुािनमा गाई भैंसी 

पािनको प्रचिन घट्दो क्रममा रहकेो पाईिो भने बाख्रा पािन बढ्दो क्रममा भएको पाईिो | उन्नत जातहरुको उपषस्थषत क्रमस 

गरर कुखरुा, बाख्रा, गाई र भैंसीमा बढी दषेखिो भने जातीि षिषिधता भैंसी, बाख्रा, कुखरुा, सुुँगरु, गाई र हाुँसमा रहकेो पाईिो 

(तावलका २) |  
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तावलका 2: नगरपाषिकामा पाईन ेपशपुांछीहरु तथा षतनको पािनगन ेप्रचिको अिस्था  

 प्रजातीहरु 
पालन गने जम्िा 

घरिुरी संख्या 
जातको नाि 

हाल पालन गने 

घरिुरीहरु 
प्रवत घरिुरी 

औषत संख्या 

संख्या 
िढ्दो छ भन्ने 

घरिुरीहरू 
उथतै छ भन्ने 

घरिुरीहरू 
घट्दो छ भन्ने 

घरिुरीहरू 

गाई ९० (३०%) 

स्थानीि ७६ (८४.४%) २ ५ ६६ ४ 
जसी  १२ (१३.३%) १ ७ ४ १ 
होषिषस्टन २ (२.२%) २ १ १  

भैंसी १६७ (५६.२%) 

अनात  १ (०.६%) ४ १   
गुजराते  ५ (३%) ३ १ ४  
हकचा  १ (०.६%) १  १  
स्थानीि  १४२ (८५%) २ २७ १०० १२ 
मरुात  १० (५.९९%) २ ५ ४ १ 
षठमाहा/खच्चड  ४ (२.३%) २ १ ३  
उन्नत  ५  (२.९%) २    

बाख्रा २११ (७१%) 

स्थानीि (खरी*) १८२ (८६.२%) ६ ५८ ९८ २१ 
खरी (क्रस) २३ (१०.९%) १० १४ ९  
बोिर  १ (०.४%) ७ १   
जमनुापारर  ३ (१.४%) ३ ३   
उन्नत/मनकामना २ (०.८%) ६ २   

 सुुँगुर/च्िाचे २३ (८%) 

कािो स्थानीि*  १ (४.३%) १   १ 

खच्चड  १ (४.३%) १  १  
स्थानीि  ११ (४७.८%) ४ ४ ६ १ 
उन्नत/बांगुर १० (४३.३%) ३ ५ ५  

कुखरुा २२१ (७४.४%) 

िोइिर  २४ (१०.८%) ११२ ८ ९ ६ 
षगररराज  १८ (८.१%) १० ४ १३ १  
िेिसत  १ (०.४%) २५०० १   
स्थानीि साषखनी*  १७८ (८४.३%) २३ ६४ ९१ १५ 

हाुँस* ५ (२%) स्थानीि  ५ (१००%) ९ २ १ २ 
   * िथासकि षछटो सांरक्षणका िाषग पहिगनुत पने िोपोन्मुख अिस्थामा पुगेका पशुपांछी तथा रैथाने जातहरु   
   स्रोत: घरधुरी सिेक्षण, २०७७  

४.२ नगरपावलकािा पाईने िखु्य िाली तथा जातहरु  

नगरपाषिकामा भएका उितर खेषत िोग्ि जषमनहरुमा अन्नबािी, दिहनबािी तथा तेिहनबािी, तरकारीबािी, मसिाबािी 

िगाएत षिषभन्न फिफुिबािीहरुको परम्परागत षहसाबिे नै खषेत ह द ैआएको पाईन्छ | नगरपाषिकामा पाईने खेत तथा बारीमा 

आधाररत कृषि प्रणािीहरुमा प्रसस्त रुपमा प्रजाती तथा जातीि स्तरको  षिषिधताहरु पाईन्छन ्जसको बततमान षस्थती षनम्नाअनुसार 

भएको पाईिो; 

४.२.१ अन्निाली 
नगरपाषिकामा जम्मा ६ थरर अन्नबािीहरुका ३९ जातहरु (२१ स्थानीि जात) को खेषत प्रचिनमा रहकेो पाईिो |  ताषिका नां १ 

अनुसार, नगरपाषिकामा भएका ७५% घरधरुीहरु सांग खेत र ८६% घरधरुीहरु सांग बारीको सिाषमत्ि रहकेोमा आफ्नै खेतह ने 

घरधरुीहरुको  ७५% िे धान खेषत गने गरेको र बारीह नेहरुको ९५% िे मकैको खेषत गने गरेको पाईएको छ | मखु्ि गरर घरािसी 

प्रिोजन कै िाषग अन्नबािी खेषत गररने भए पषन केषह मात्रामा षबषक्र पषन गने प्रचिन भएको पाईिो | धान र मकै पछीको 

मखु्िबािीको रुपमा ३३% घरधरुीहरु कोदोको खेषत गने गरेको, १% िे फापर, ५% िे गह ुँ र १% जौ खेषत गने गरेको पाईिो | 
सबै भन्दाबढी जातीि षिषिधता क्रमस धान, मकै र  कोदो बािीमा नै पाईिो भने सब ैभन्दा बढी औित प्रषत घरधरुी क्षेत्रफि पषन 

त्िै अनुसारका मखु्ि बािीहरुमा पाईिो जस मध्िे बढी उन्नत जातहरुको प्रिोग धान बािीमा पाईिो | सम्पणूत बािीका 

स्थानीि/रैथान ेजातहरुको खेषत प्रचिन घट्दो क्रममा भएको पाईिो भने उन्नत िा हाईषिड बढ्दो क्रममा भएको पाईिो | िोकषप्रि 
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रैथाने जातहरुमा धानमा कािो मषसनो र अनदी, मकैमा स्थानीि पहेंिो, कोदोमा मड्ुके र गह ुँमा रातो गह ुँ  िोकषप्रि भएको पाईिो 

(तावलका ३) | मखु्ि रुचाईएका स्थानीि जातहरु बाहके अन्ि सबै स्थानीि जातहरु थोरै घरधरुीहरुिे सानो क्षेत्रफिमा िगाउने 

गरेको पाईएको छ | 
तावलका 3:  नगरपािीमा खेषत गररने अन्नबािी तथा षतनका जातहरुको षबिरण र बततमान षस्थषत   

िाली  

(जात 

संख्या) जातको नाि 

जातको 

वकवसि   

उल्लेवखत जात 

खेवत गने 

घरिुरीहरु 

प्रवत घरिुरी औषत 

खेवत के्षत्रफल 

(आना**)  

खेतीको 

प्रचलन खेती प्रयोजन 

धान (१८) 

रातो अनदी*  स्थानीि  ६%  २२.२ घट्दो  घरािसी तथा षबक्री 

िर  उन्नत  ३% ६०.३६ उस्तै  घरािसी तथा षबक्री 

एकि े स्थानीि ४% ११५.४५ घट्दो घरिासी उपिोग 

घैिा*  स्थानीि  ३% ५८.१८ घट्दो  घरािसी उपिोग 

हाईषिड हाईषिड ७% ११७१.५ बढ्दो घरािसी उपिोग 

जुडी  उन्नत  २% ९९.२ बढ्दो  घरािसी तथा षबक्री 

कािो मषसनो* स्थानीि  २% २८.८ घट्दो  घरािसी तथा षबक्री 

िेखनाथ ५०५ उन्नत  १% १०८ बढ्दो घरािसी उपिोग 

आपझिेु* स्थानीि  ३% ७१.८  घट्दो  घरािसी उपिोग 

मकिानपुरे  उन्नत ६% ८९.३३  उस्तै  घरािसी तथा षबक्री 

मनसरो*  स्थानीि १% १८४.४ घट्दो  घरािसी तथा षबक्री 

मन्सुिी उन्नत १% १००  घट्दो  घरािसी उपिोग 

कािो डल्ि ेमषसनो* स्थानीि ५% ३३.१ घट्दो  घरािसी तथा षबक्री 
राम धान  उन्नत २०% १०९.७  उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 
साषित्री उन्नत २१% १२१.५  बढ्दो  घरािसी तथा षबक्री 
शांकर ३१२  उन्नत ३% १२५.८  बढ्दो  घरािसी तथा षबक्री 
सुख्खा २  उन्नत ९% ९७.६  बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 
सुकखा ३  उन्नत ३% ६६.६  उस्तै  घरािसी तथा षबक्री 

जौ*  (१) स्थानीि जौ*   स्थानीि  ०.३% ८  घट्दो  घरािसी उपिोग 

कोदो (७) 

डल्ि*े  स्थानीि ७% १०२.४  घट्दो घरािसी  

कािो*  स्थानीि ४% ३०  घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

काषततके* स्थानीि ५% ४६.७२ घट्दो घरािसी 
मड्ुके  स्थानीि ७९% ०.६३  घट्दो घरािसी 
िाफे*  स्थानीि १% ३२  घट्दो घरािसी 
रातो*  स्थानीि ३% ४३.८७  घट्दो घरािसी 
सेतो (ज्िाई कोदो)* स्थानीि १% ३२  घट्दो घरािसी 

मकै (१०) 

अरुण  उन्नत  ४% ५९.६४  उस्तै  घरािसी 
षिकासे  हाईषिड  १% ८४  बढ्दो  घरािसी 
हाईषिड  हाईषिड ७% ९२ बढ्दो  घरािसी 
पहेंिो  स्थानीि  ७९% ८७.१७  उस्तै  घरािसी 
मनकामना  उन्नत  २% ५९.३२  बढ्दो  घरािसी 
रातो*  स्थानीि  १% ७५.२  घट्दो  घरािसी 
रामपुर कम्पोषजट  उन्नत  १% १८२.४  बढ्दो  घरािसी 
सेतो* स्थानीि  १% ५९.७३  बढ्दो  घरािसी 
सेतो मरुिी*  स्थानीि  १% ३७.६  घट्दो घरािसी 

उन्नत  उन्नत  २% ६४  बढ्दो  घरािसी 

फापर* (१) षमठे*  स्थानीि ०.३% २७.१९  घट्दो  घरािसी 

गह ुँ (२ ) 
रातो  स्थानीि  ९२% ४५.३३  उस्तै  घरािसी 

हाईषिड  हाईषिड ८% ९६  बढ्दो  घरािसी तथा षबक्री 

* िथासकि षछटो सांरक्षणका िाषग पहिगनुत पने िोपोन्मुख अिस्थामा पुगेका बािी तथा रैथाने जातहरु ** जषमन क्षेत्रफि मापनको स्थानीि इकाई, १ आना=३२ िगत षमटर 
स्रोत: घरधुरी सिेक्षण, २०७७  
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४.२.२ दलहल िाली  

नगरपाषिकामा जम्मा ८ थरर दिहन बािीका १७ थरर जातहरु (१६ स्थानीि जात) खेषत प्रचिनमा भएको पाईिो | िहाुँ भएका 

८१%  कृषिमा सांिग्न भएका घरधरुीहरुिे दिहनका ८ प्रजातीहरु मध्िे कुनै न कुनै एक बािीको खेषत गने गरेको पाईन्छ | खेषत 

गररने क्षेत्रफि तथा जातीि षिषिधताका अधारमा अन्नबािी पछी मखु्ि बािीका रुपमा दिहन बािी नै भएको पाईिो | दिहन 

बािीहरुमा मखु्ि गरर मास ७२% घरधरुीिे, भटमास ३३% घरधरुीिे र मस्िाङ २४% घरधरुीिे खेषत गन ेगरेको पाईिो (तावलका 

४) | िसका अिािा क्रमस गहत, मसुरुो, रहर, बोडी र केराउको खेषत गने प्रचि १०% भन्दा कम घरधरुीहरुिे गने गरेका छन् | 

सबै भन्द बढी जातीि षिषिधता भटमासमा पाईिो भने बढी औित खेषत क्षेत्रफि मासमा पाईिो, केराउमा बाहके सम्पणूत दिहि 

बािीका स्थानीि जातहरु मात्र खेषत प्रचिनमा रहकेो पाईिो जस मध्िे भटमासमा कािो भट्ट, मासमा कािो खस्रो मास, मस्िाङमा 

हररिो मस्िाङ जातको बाह ल्िता दषेखिो (तावलका ४) | खेषत प्रचिनमा रहकेा मखु्ि जातहरु बाहके अन्ि स्थानीि जातहरुको 

खेषत प्रचिन घट्दो क्रममा भएको दषेखएको छ | षिशेस गरर भटमास अन्ि दिहन बािीहरुको तुिनामा षबषक्र प्रिोजनका िाषग 

खेषत गने गरेको पाईिो |   

तावलका 4: नगरपाषिकामा खषेत गररन ेदिहन बािीहरु तथा षतनको अिस्थाको षबिरण 

िाली 
(जात संख्या)  

जात  
जातको 

वकवसि   

उल्लेवखत जात 

खेवत गने 

घरिुरीहरु 

प्रवत घरिुरी औषत 

खेवत के्षत्रफल 

(आना**)  

खेतीको प्रचलन खेती प्रयोजन 

भटमास (४)  

कािो सानो* स्थानीि १% ३७.६ घट्दो घरािसी 

कािो  स्थानीि ९०% १९.४ उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

मषसनो* स्थानीि १% १६ घट्दो घरािसी 

सेतो* स्थानीि ८% १५.५ घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

बोडी (१) स्थानीि  स्थानीि १००% ५०.७ उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

गहत* (१) रातो गहत  स्थानीि १००% १३.६ घट्दो घरािसी 

केराउ  (२) 
स्थानीि  स्थानीि ५०% ३२ उस्त ै घरािसी 

उन्नत  उन्नत ५०% १ बढ्दो घरािसी 

मस्िाांङ*  

(३) 

हररिो  स्थानीि ९७% २०.७ उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

पहेंिो*  स्थानीि १% ८ घट्दो घरािसी 

रातो*  स्थानीि १% ३ घट्दो घरािसी 

मास (३) 

कािो*  स्थानीि ६% ३२.१ घट्दो घरािसी 

कािो 

षचल्िो*   
स्थानीि ५% २०.८ घट्दो घरािसी 

कािो खस्रो  स्थानीि ९०% ५२.८ उस्त ै घरािसी 

मसुुरो (१) स्थानीि  स्थानीि १००% १६.९ उस्त ै घरािसी 

रहर (२) 
स्थानीि सेतो स्थानीि ८९% ५३.६ उस्त ै घरािसी 

रातो*  स्थानीि ११%  ८ घट्दो घरािसी 
* िथासकि षछटो सांरक्षणका िाषग पहिगनुत पने िोपोन्मुख अिस्थामा पुगेका बािी तथा जातहरु ** जषमन क्षेत्रफि मापनको स्थानीि इकाई, १ आना=३२ िगत षमटर 
स्रोत: घरधुरी सिेक्षण, २०७७ 

४.२.३ तेलहन िाली  

नगरपाषिकामा जम्मा ३ थरर तेिहन बािीका ५ थरर जातहरु (४ स्थानीि जात) को खेषत प्रचिनमा भएको पाईिो | नगरपाषिकामा 

भएका ५६% घरधरुीहरुिे आफ्नो खेषत प्रणािीमा तेिहन बािी िगाउने गरेको दषेखन्छ जसमध्िे सबै भन्दा बढी ४२% िे तोरी, 

१४% िे षति र १% घरधरुीहरुिे सस्िुुं खेषत गन ेगरेको पाईिो | औित खेषत गररने क्षेत्रफिका षहसाबिे तोरीमा कािो तोरी र 

षतिमा खैरो षतिको बाह ल्िता पाईिो भने सस्िुुं सबै भन्दा कम घरधरुीिे थोरै क्षते्रमा िगाउने गरेको पाईिो (तावलका ५) | तोरीमा 

एउटा उन्नत जात बाहके सम्पणूतमा रैथाने जातहरुकै उपषस्थषत बढी पाईिो तर समग्र रैथाने जातहरु िगाएत समग्र तेिहन बािीकै 
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खेषत प्रचिन घट्दो क्रममा भएको पाईिो | मखु्ि गरर तोरी र सस्िुुं घरािसीक साथै ब्िापाररक प्रिोजनका िाषग पषन खेषत गने 

गरेको पाईिो |  
तावलका 5: नगरपाषिकामा पाईन ेतिेहि बािी तथा षतनका खषेत प्रचिनको अिस्था  

िाली 
(जात 

संख्या) जात  

जातको 

वकवसि   

उल्लेवखत जात 

खेवत गने 

घरिुरीहरु 

प्रवत घरिुरी औषत 

खेवत के्षत्रफल 

(आना**)  

खेतीको 

प्रचलन खेती प्रयोजन 

सस्िुुं* (१) पहेंिो  स्थानीि  १००% १२  घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

षति (२) 
झसेु षति* स्थानीि  २% १६  घट्दो घरािसी 

खैरो षति स्थानीि  ९८% २१.३  घट्दो घरािसी 

तोरी (३) 
कािो तोरी स्थानीि  ८५% ४७.१ घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

उन्नत उन्नत  १५%  ४८ बढ्दो घरािसी 
* िथासकि षछटो सांरक्षणका िाषग पहिगनुत पने िोपोन्मुख अिस्थामा पुगेका बािी तथा जातहरु ** जषमन क्षेत्रफि मापनको स्थानीि इकाई, १ आना=३२ िगत षमटर 
स्रोत: घरधुरी सिेक्षण, २०७७ 

४.२.४ तरकारी िाली  

नगरपाषिका बसोबास गने ८६% घरधरुीहरुिे षिषभन्न षहउुँद ेतथा बखे तरकारी बािीहरुको खेषत गद ैआएका छन् | सिेक्षणमा 

नगरपाषिका षभत २६ थरर तरकारीबािीका ९३ थररका जातहरु (४४ स्थानीि जातहरु)को खेषत ह ने गरेको पाईएको छ |  षबसेि 

गरर घरािसी प्रिोजनका िाषग खेषत गररने भए पषन बढी भएको उत्पादन स्थानीि बजारमा षबषक्र षितरण गने प्रचि  पषन रही 

आएको छ | अध्ििनिे मखु्ि गरर ६१% घरधरुीहरुि ेआि,ु ५८% िे फसी, ६८% षघरौिा, ४८% िे काउिी, ४७% काुँक्रो, 

४५% मिुा र षपडाि ुखेषत गद ैआएका छन्  | नगरपाषिकामा क्रमस, रािो, बन्दा, करेिा, िौका, करेिा इत्िादी पषन मखु्ि 

तरकारी बािीको रुपमा िगाईने गररन्छ |  सबै भन्दा बडी जातहरु आि,ु फसी, षघरौिा, तरुि र षपडािमुा पाईिो जसमा स्थानीि 

जातहरु धेरै पाईिो भने काउिी, बन्दा, िो काउिी, गाजर, मिुामा उन्नत िा हाईषिड जातहरुको बाह ल्िता भएको पाईिो (तावलका 

६) | हरेक तरकारी बािीहरुमा खेषत गने घरधरुी सांख्िा तथा औित क्षेत्रफिका षहसाबिे स्थानीि जातहरुकै बाह ल्िता भएको 

पाईिो | तथापी, एक-आध बाहके सम्पणूत स्थानीि जातहरु खेषत प्रचिनमा घट्दो क्रममा भएको पाईएको छ | मखु्ि गरर रुचाईएका 

स्थानीि जातहरु बाहके अन्ि सबै स्थानीि जातहरु घट्दो क्रममा थोरै घरधरुीहरुिे सानो क्षेत्रफिमा िगाउने गरेको पाईएको छ |  

तावलका 6 : नगरपाषिकामा पाईने तरकारी बािीहरु तथा षतनका जातहरुको अिस्था  

िाली 
(जात संख्या)  

जात  
जातको 

वकवसि   

उल्लेवखत 

जात खेवत गने 

घरिुरीहरु 

प्रवत घरिुरी औषत 

खेवत के्षत्रफल 

(आना**)  

खेतीको 

प्रचलन 
खेती प्रयोजन 

आिु (६) 

उन्नत उन्नत ३७% १४.३ उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

कािो* स्थानीि १% ३ घट्दो घरािसी 

काषडतनि उन्नत २% १२.३ बढ्दो घरािसी 

स्थानीि रातो स्थानीि ५३% १३.६ उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

MS उन्नत १% ३२ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

षनिो* उन्नत ६% ६.२ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

बकुल्िा (१) स्थानीि स्थानीि १००% ५ घट्दो घरािसी 

बन्दा (२) 
हाईषिड हाईषिड ८४% २.९ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

स्थानीि स्थानीि १५% ९.९ घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

भन्टा (३) 

हाईषिड हाईषिड ७% २.३ बढ्दो घरािसी 

स्थानीि स्थानीि ७०% १.८ उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

उन्नत उन्नत २३% ६.१ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

षभांडी (२) स्थानीि स्थानीि ८३% २.९ उस्त ै घरािसी 
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उन्नत उन्नत १७% ३२ बढ्दो घरािसी 

बोडी (३) 

तने हाईषिड १२% ३.७ उस्त ै घरािसी 

स्थानीि स्थानीि ६८% १०.२ घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

मािेपाटन उन्नत २०% १७.८ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

िोकाउिी (१) हाईषिड हाईषिड १००% २० बढ्दो घरािसी 

चम्सुर (१) उन्नत उन्नत १००% ८ उस्त ै घरािसी 

षचषचन्डा* (२) 
हाईषिड हाईषिड १४% १ बढ्दो घरािसी 

स्थानीि सेतो स्थानीि ८६% २.६ घट्दो घरािसी 

फसी (४) 

डल्ि*े स्थानीि ५% ४.१ घट्दो घरािसी 

जाुँते* स्थानीि ५% ५ घट्दो घरािसी 

स्थानीि हररिो स्थानीि ८५% ४.६ घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

मादि*े स्थानीि ५% २१३ घट्दो घरािसी 

गाजर (३) 

उन्नत उन्नत २०% ८ बढ्दो घरािसी 

हाईषिड हाईषिड ६०% ८.३ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

स्थानीि* स्थानीि २०% २४ उस्त ै घरािसी 

षघरौिा (६) 

षिकासे उन्नत १% १ बढ्दो घरािसी 

छोटो* स्थानीि १% २ घट्दो घरािसी 

हाईषिड हाईषिड २% ४ बढ्दो घरािसी 

स्थानीि हररिो स्थानीि ७९% ३.६ उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

सेतो* स्थानीि १% २ घट्दो घरािसी 

षिकासे उन्नत १७% २.५ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

इस्कुस (३) 

सेतो* हाईषिड ७% ०.५ उस्त ै घरािसी 

हररिो स्थानीि ८०% १.६ उस्त ै घरािसी 

काुँडे* स्थानीि १३% २ घट्दो घरािसी 

काुँक्रो (५) 

भक्तपुर िोकि उन्नत २५% ४.९ बढ्दो घरािसी 

षिकासे उन्नत २% १.३ बढ्दो घरािसी 

डल्ि*े स्थानीि १% ०.८ घट्दो घरािसी 

हाईषिड हाईषिड १३% ३.२ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

स्थानीि स्थानीि ५८% ४.९ उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

षतते करेिा 

(४) 

उन्नत उन्नत २१% ३.८ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

हाईषिड हाईषिड १५% १ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

स्थानीि हररिो स्थानीि ६१% १.६ उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

सेतो* स्थानीि ३% १ घट्दो घरािसी 

काउिी (४) 

हाईषिड हाईषिड ३५% ४ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

स्थानीि स्थानीि २०% ११.६ उत्सै घरािसी तथा षबक्री 

स्नो क्राउन हाईषिड १% ८ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

काठमाडौ ुँ 

िोकि 
उन्नत ४३% ५.२ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

केराउ (३) 

षसषकम िोकि उन्नत १३% ०.५ बढ्दो घरािसी 

स्थानीि* स्थानीि २५% ६.५ घट्दो घरािसी 

उन्नत उन्नत  ६३% ९ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

िौका (३) 

हाईषिड हाईषिड २% १ बढ्दो घरािसी 

स्थानीि स्थानीि ७५% २.३ घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

उन्नत उन्नत २३% २.९ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

मिुा (६) 
षिकासे उन्नत १% १ बढ्दो घरािसी 

चाषिस षदने उन्नत ४% ४ बढ्दो घरािसी 



14 

कृषि जैषिक षिषिधता अिस्था षिशे्लिण प्रषतिेदन २०७७  

हाईषिड हाईषिड २८% ४.९ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

स्थानीि* स्थानीि २९% ७.६ घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

टोषकनासी उन्नत १% ८ बढ्दो घरािसी 

उन्नत उन्नत ३६% ४.१ उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

पािुांगो (३) 

हाईषिड हाईषिड २९% ३ बढ्दो घरािसी 

स्थानीि स्थानीि ४३% ५ घट्दो घरािसी 

उन्नत उन्नत २९% ९ बढ्दो घरािसी 

षपडािु (७) 

घैंटे* स्थानीि १% ०.६ घट्दो घरािसी 

हािीपाउ* स्थानीि ६% ४.५ घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

दधेु स्थानीि ८२% ६.८ घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

खरी* स्थानीि ७% ७.९ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

पांचमखु* स्थानीि १% ५.५ घट्दो घरािसी 

सेतो* स्थानीि २% ०.४ घट्दो घरािसी 

उन्नत उन्नत १% ८ बढ्दो घरािसी 

रािो (५) 

हाईषिड हाईषिड १४% २.४ बढ्दो घरािसी 

स्थानीि षचल्िो  स्थानीि ६४% ५.१ उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

माफात स्थानीि १% ४८ बढ्दो घरािसी 

खस्रो पाते स्थानीि १% ८ बढ्दो घरािसी 

उन्नत उन्नत २१% ४.४ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

सानो केराउ 

(१) 
उन्नत उन्नत १००% ८ बढ्दो 

घरािसी 

षसषम (३) 

षत्रशिुी उन्नत २५% १.५ बढ्दो घरािसी 

स्थानीि स्थानीि ५०% ५.३ घट्दो घरािसी 

उन्नत उन्नत २५% २.५ बढ्दो घरािसी 

गोिभेडा (२) 
स्थानीि स्थानीि ३३% २६.५ घट्दो घरािसी 

उन्नत उन्नत ६७% ४१.५ बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

तरुि (६) 

जाुँते* स्थानीि १% ३ घट्दो घरािसी 

घैंटे* स्थानीि १% ०.३ घट्दो घरािसी 

स्थानीि सेतो स्थानीि ८७% ३.१ घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

रातो* स्थानीि ४% २ घट्दो घरािसी 

षनिो* स्थानीि ६% ३.२ घट्दो घरािसी 

षसमि स्थानीि १% ८ घट्दो घरािसी 

* िथासकि षछटो सांरक्षणका िाषग पहिगनुत पने िोपोन्मुख अिस्थामा पुगेका बािी तथा जातहरु ** जषमन क्षेत्रफि मापनको स्थानीि इकाई, १ आना=३२ िगत षमटर 
स्रोत: घरधुरी सिेक्षण, २०७७ 

४.२.५ िसला िाली 
नगरपाषिकामा षिषभन्न १३ प्रजातीका ३७ थररजातहरु (२१ स्थानीि जात)का मसिा बािीहरुको खेती ह द ैआएको पाईिो | 

मखु्ि गरर घरािसी प्रिोजनका िाषग खेषत गररने भए पषन केषह मसिा बािीहरु व्िापाररक प्रिोजनका िाषग पषन खेषत गने गरेको 

पाईिो | मखु्ि रुपमा खेषत गररने मसिा बािीहरुमा अदिुा ७५% घरधरुीहरुिे, बेसार/हिेदो ५६%, धषनिा ३४%, िसनु ७७%, 

्िाज ५४%, खसुातनी ६३% घरधरुीहरुिे खेतो गद ैआएको पाईनुका साथै प्रषत घरधरुी खेषत गररने औित क्षेत्रफि पषन अन्ि 

बािीहरुको भन्दा िी बािीहरुको बढी भएको पाईिो (तावलका ७) | त्िसैगरर षटमरु (२% घरहरु), पषुदना (१% घरहरु), षसिाम 

(५% घरहरु), सपु (१०% घरहरु) आषद भने थोरै घरधरुीहरुिे सानो क्षेत्रफिमा खेती गने गरेको पाईिो | मसिाबािीमा पषन 

तरकारी बािीको जस्तै स्थानीि जातहरुको षिषिधता तथा खेषत ह ने क्षेत्रफिमा बाह ल्िता पाईए तापषन धेरैजसो रैथानेजातहरु खेषत 

प्रचिनमा घट्दो क्रममा भएको पाईिो छ (तावलका ७) |  मसिा बािीहरुमा सबैभन्दा धेरै जातीि षिषिधता खसुातनी र बेसारमा 
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पाईिो भने अदिुा, बेसार, िसनु, खसुातनीमा स्थानीि जातहरु कै बाह ल्िता भएको पाईिो | समग्रमा, मसिाबािीहरुको उत्पादनमा 

स्थानीि जातहरुको उल्िेख्ि भषूमका रहकेो पाईिो जसमा अदिुा र बेसरमा व्ििसाषिक सम्भािना समेत भएको दषेखिो |  

तावलका 7:  नगरपाषिकामा पाईने मसिाबािीहरु र षतनका जातहरुको अिस्था  

िाली 
(जात संख्या)  

जात नाि  
जातको 

वकवसि   

उल्लेवखत जात 

खेवत गने 

घरिुरीहरु 

प्रवत घरिुरी औषत 

खेवत के्षत्रफल 

(आना**)  

खेतीको प्रचलन खेती प्रयोजन 

अदिुा (१) स्थानीि नसे स्थानीि १००% ५.९  घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

अिैंची (२) 
स्थानीि स्थानीि ८३% ५.८  उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

हाईषिड हाईषिड १७% १  बढ्दो घरािसी 

बेसार/हिेदो 

(३) 

स्थानीि रातो  स्थानीि ९८% ५.१  उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

रातो बोसे* स्थानीि १%  १  घट्दो घरािसी 

सेतो* स्थानीि १% १  घट्दो घरािसी 

धषनिा (३) 

हाईषिड हाईषिड २३% २.३  बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

स्थानीि स्थानीि ३५% २.४  घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

उन्नत उन्नत ४२% ३.७  बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

खसुातनी (९) 

अकबरे* स्थानीि ११% १.६  घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

अस्रेषििन हाईषिड १% १  उस्त ै घरािसी 

डल्ि*े स्थानीि ४% १.१  घट्दो घरािसी 

षिकासे उन्नत ३% ९  घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

षजरे* स्थानीि १% १  घट्दो घरािसी 

िाम्चे स्थानीि ३% १.९  घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

स्थानीि स्थानीि ६६% ४  उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

ठुिो* उन्नत १% ०.२  घट्दो घरािसी 

उन्नत उन्नत ११% १.५  घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

िसुन (३) 

हाईषिड उन्नत ३% ५  बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

स्थानीि स्थानीि ९६% ५.८  उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

उन्नत उन्नत १% १.५  बढ्दो घरािसी 

मेथी (२) 
स्थानीि स्थानीि ५०%  २  घट्दो घरािसी 

उन्नत उन्नत ५०% १  बढ्दो घरािसी 

पुषदना* (१) स्थानीि स्थानीि १००%  १.३  घट्दो घरािसी 

्िाज (४) 

हाईषिड हाईषिड १६%  ३.४  बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

स्थानीि स्थानीि ३५% ५.७  घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

रेड क्रोि उन्नत १%  १६  बढ्दो घरािसी  

उन्नत उन्नत ४९%  ४  बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

षसिाम* (२) 
स्थानीि खैरो* स्थानीि ८०%  ६८.६  घट्दो घरािसी 

सेतो* स्थानीि २०%  १  घट्दो घरािसी 

सुांप* (३) 

हाईषिड हाईषिड ५% १  बढ्दो घरािसी 

स्थानीि स्थानीि ८६% १.५  उस्त ै घरािसी 

उन्नत उन्नत १०% १.३  बढ्दो घरािसी 

तेजपिा (१) स्थानीि स्थानीि १००% १  घट्दो घरािसी 

षटमरु* (१) बोके षटमरु* स्थानीि १००% ०.६  घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

* िथासकि षछटो सांरक्षणका िाषग पहिगनुत पने िोपोन्मुख अिस्थामा पुगेका बािी तथा जातहरु ** जषमन क्षेत्रफि मापनको स्थानीि इकाई, १ आना=३२ िगत षमटर 
स्रोत: घरधुरी सिेक्षण, २०७७ 
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४.४.६ फलफुल  

नगरपाषिकामा षिषभन्न २५ प्रजातीका फिफुिहरुको खेषतगन ेगरेको पाईिो जसका ७३ जातहरुहरु मध्िे ४१ जातहरु स्थानीि 

भएको पाईिो भने सबै भन्दा बढी जाषति षिषिधता क्रमस केरा र आुँपमा पाईिो (तावलका ८) | अन्ि  फिफुिहरुका तुिनामा 

केरा, कागती र सनु्तिाको व्ििसाषिक खेषत गने गरेको पाईिो भने षबषमरो, गिुाब जामनु, बिर, आल्चा जस्ता रैथाने फिफुिहरु 

भने थोरै घरधरुीहरुिे थोरै सांख्िामा िगाएको पाईिो | मखु्िगरर फिफुि खेषत घरािसी प्रिोजनकै िाषग बढी ह नगेरेको पाईए पषन 

केरा, आुँप, र सनु्तिाको व्ििसाषिक अिसरहरु दषेखन्छन् | 

तावलका 8: नगरपाषिकामा पाईने फिफूिहरु तथा षतनको खेषतको अिस्था  
िाली 

(जात संख्या) 
जात नाि  खेतीको प्रचलन खेवत प्रयोजन  

प्रवत घरिुरी औषत 

िोट संख्या  

खेवत गने घरिुरी 

प्रवतशत  

आल्चा* (१) स्थानीि घट्दो घरािसी १  १% 

अमिा* (१) स्थानीि (सानो) घट्दो घरािसी ४  १% 

अनार (३) 

स्थानीि* घट्दो घरािसी 

२  ३% उन्नत बढ्दो घरािसी 

हाईषिड उस्त ै घरािसी 

आुँप (७) 

आम्रपाषि बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

३  ३५% 

षिकासे उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

बम्बे घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

हाईषिड उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

स्थानीि* घट्द ै घरािसी 

मािदह बढ्दो घरािसी 

उन्नत बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

अम्बा (२) 
स्थानीि घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

३  १४% 
उन्नत बढ्दो घरािसी 

अषमिो* (२) 
स्थानीि घट्दो घरािसी 

२  १% 
उन्नत घट्दो घरािसी 

अांगुर (२) 
कािो स्थानीि घट्दो घरािसी 

१  १% 
उन्नत उस्त ै घरािसी 

आरु* (१) स्थानीि घट्दो घरािसी २  ४% 

एभोकाडो (२) 
उन्नत बढ्दो घरािसी 

८  २% 
हाईषिड बढ्दो घरािसी 

भोगटे* (२) 

डल्िे घट्दो घरािसी 

१  १३% स्थानीि उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

उन्नत उस्त ै घरािसी 

भईुकटर (२) 
स्थानीि घट्दो घरािसी 

१  ४% 
उन्नत बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

षबषमरो* (२) 
स्थानीि घट्दो घरािसी 

१  १% 
मधु घट्दो घरािसी 

गुिाब जामनु* 

(१) 
स्थानीि घट्दो घरािसी ३  १% 

ज्िाषमर* (१) स्थानीि घट्दो घरािसी तथा षबक्री १  २% 

कागती (३) 

स्थानीि* घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

२५  २३%  हाईषिड बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

उन्नत बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

रुख कटर (१) स्थानीि उस्त ै घरािसी तथा षबक्री ३  ११% 
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केरा (१९) 

षभकत त े बढ्दो घरािसी 

३७  ६३% 

षिकासे उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

जी नाईन घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

घीउ* घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

घीउकुमारी* उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

घरुसी बढ्दो घरािसी 

हजररिा बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

हाईषिड बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

झापािी माल्भोग बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

स्थानीि* घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

मािभोग  बढ्दो घरािसी 

माह रे* घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

मािुिा* घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

षमकोते बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

मनु्ग्रे* घट्दो घरािसी तथा षबक्री 

रत्नाि*े घट्दो घरािसी 

सम्धी  बढ्दो घरािसी 

षसन्धी उस्त ै घरािसी 

उन्नत बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

षिची* (३) 

स्थानीि* उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

१  १६% हाईषिड बढ्दो घरािसी 

उन्नत बढ्दो घरािसी 

मौसम (२) 
स्थानीि* घट्दो घरािसी 

२  १% 
उन्नत बढ्दो घरािसी 

मेिा (१) स्थानीि* घट्दो घरािसी १  १०% 

नास्पाती (४) 

स्थानीि* घट्दो घरािसी 

१  २२% 
स्थानीि रातो* उस्त ै घरािसी तथा षबक्री 

स्थानीि सेतो* घट्दो घरािसी 

उन्नत बढ्दो घरािसी तथा षबक्री 

षनबुिा*(३) 

हाईषिड बढ्दो घरािसी 

१  १५% स्थानीि घट्दो घरािसी 

उन्नत बढ्दो घरािसी 

सुन्तिा* (३) 

हाईषिड बढ्दो घरािसी 

७  २०% स्थानीि उस्त ै घरािसी 

किमी बढ्दो घरािसी 

बिर* (२) 
हाडे* घट्दो घरािसी 

२  १% 
उन्नत बढ्दो घरािसी 

उख*ु (१) स्थानीि कािो उस्त ै घरािसी ४ (घारी) ३%  

* िथासकि षछटो सांरक्षणका िाषग पहिगनुत पने िोपोन्मुख अिस्थामा पुगेका बािी तथा जातहरु   
स्रोत: घरधुरी सिेक्षण, २०७७
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४.३ लोपोन्िुख अिथथाका िाली तथा जातहरु 

समहुगत छिफिबाट तावलका ९ मा उल्िेषखत बािी तथा षतनका जातहरु िोपोन्मखु अिस्थामा पगुेको पषहचान भएको छ | मखु्ि बािीहरुमा आधषुनक जातहरुको प्रिोग बढेका 

कारण रैथाने जातहरु हराउद ैगएका ह न् भने अन्ि परम्परागत बािी तथा जातहरु भने उपिोषगता नै कम ह दै गएर हराउद ैगएको पाईिो | त्िस्तै, घरपाििुा पशपुांछीहरुमा पषन रैथाने 

जात पािनगने क्रम हराउद ैजाुँदा, कषतपि जातहरु िोपोन्मखु अिस्थामा पगुेको पाईिो | िी  छिफिका तथि र घरधरुी सिेक्षणको नषतजाहरु (तावलका २, ३, ४, ५, ६, ७,) एक-

आपसमा मेि खाएको दषेखन्छ | केषह प्रषतषनषध उदाहरणहरु तिको ताषिकामा षदईए पषन, सम्पूणत बािीनािी र पशपुांछीको सांरक्षण तथा उपिोषगताको अिस्था उस्तै पाईिो |  

तावलका 9: षिषभन्न बािी तथा पशपुांछीहरुका िोपउन्मखु अिस्थामा पगुकेा जातहरुको षबिरण  
अन्निालीहरु लोपोन्िुख अिथथािा  भएको जातहरु लोपोन्िुख ह नुका कारणहरु कुन कुन जात फेरी खेवत गना/पालन गना 

चाहनु ह न्छ? 

धान ;]tf] cgbL, cfFkem'Q], sfnf] 8Nn] dl;gf], kx]+nf] dl;gf], 

dG;/f, sf7], df;L{, rf]af], b]jsf]l6gL, 7fF6/, kfv] lemg'jf 

कम उत्पादन, हईषिड बीउको प्रिोग बढी, उन्नत बीउहरुको 

उपिब्धता 

cfFkem'Q], sfnf] 8Nn] dl;gf 

मकै ;]tf], /ftf], d'/nL ;]tf], kx]+nf] d'/nL, sfnf] हाईषिड बीउको प्रिोग बढी, उन्नत बीउहरुको उपिब्धता सेतो मरुिी 

कोदो दधेु, पाउदरेु, चम्र ेगोखातिी उत्पादन कम चम्र े 

भटमास सेतो कम फल्नु कािो 

गहत रातो, कािो उत्पादन कम, कोिामा कीरा िाग्ने रातो, कािो 

मस्िाांङ  षछके, हररिो उत्पादन कम हररिो 

फापर  षतते, षमठे खान छोडेर, काम गनत गाह्रो षमठे 

षपडाि ु हािीपाउ, खरी, पांन्चमखु खान छोडेर, कीरा िाग्ने समस्िा हािी पाउ, खरी 

तरुि  षसमि, घैंटे, भाते, सेतो खान छोडेर घैंटे, सेतो 

फसी डल्ि,े जाुँते, मादिे हाईषिड बीउको प्रिोग बढी, उन्नत बीउहरुको उपिब्धता डल्ि े

खसुातनी  षजरे, डल्िे, िाम्चो खान छोडेर, पेट काट्ने समस्िा िाम्चो 

जनुेिो  सेतो, रातो  प्रिोग घटेको  सेतो  

षचचीन्ड़ो  सेतो  प्रिोग घटेको सेतो  

पशुपंवछहरु    

कुखरुा िोकि (साषखनी), घाांटी खईुिे आम्दानी कम, थोरै मासु पने साषखनी 

गोरु िोकि/षिकासे  मषशनको आषिस्कार, उत्पादन र षबषक्रषितरण गनत नसषकने, कुनै पषन हनै 

गाई िोकि दधु कम षदएर कुनै पषन हनै 

बाख्रा खरी अरु जातहरु क्रस भएर, सानो ह ने खरी सुद्द जात 

स्रोत: समुहगत छिफि, २०७७  
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४.४ विशेष गुण भएका िाली तथा जातहरु 

नगरपाषिकामा खेषत ह द ैआएका षिषभन्न रैथाने जातहरुको आ-आफ्नै षिशेि गणुहरु भएको पाईिो | सामान्ितिा, स्थानीि जातहरुमा उन्नत/हाईषिड जातहरुमा भन्दा षििेश स्िाद, 
िासना तथा अन्ि गणुहरु पाईने गदतछन् | सामदुाषिक छिफिका क्रममा केषह प्रषतषनषध बािी तथा षतनका जातहरुमा भएका षिशेिताहरु तावलका १० मा उल्िेख गरे बमोषजमको 

पाईिो | परम्परागत कृषिमा प्रिोग गररने जातहरु स्थानीि समदुािको जीिनशैिी र रुची सांग प्रत्िक्ष सम्बन्ध राख्दछन् | घरधरुी सिेक्षणको नषतजा ताषिकाहरुमा पषन स्थानीि जातहरु 

घरािसी प्रिोजन कै िाषग खेषत गने गरेको पाईएको षथिो (तावलका २ देवख ७ सम्ि ) | तुिनात्मक रुपिे उत्पादन िा नाफा कम ह न ेभए पषन मनपदो स्िाद र जीिनशैिी सांगको 

सम्बन्धका कारणिे मात्र पषन कषतपि स्थानीि जातहरु हािसम्म खेषत ह द ैआएको पाईन्छ |  

तावलका 10: षिषभन्न बािीहरुका षिशेस गणु भईका जातहरुको सचूी  
िालीहरु िेरै 

उत्पादन 

वदने 

जातहरु 

खान विठो/नरिह ने 

जातहरु  

िाथनादार 

जातहरु  

वछटो पाक्ने 

जातहरु  

कि ढल्ने 

जातहरु  

काट्न/चुट्न 

सवजलो 

जातहरु 

पराल/थयाउला 

राम्रो ह ने जातहरु 

(अवतररक्त 

उत्पादन) 

अन्य विशेस गुण भएका 

जातहरु 

धान  राम धान, िार 

धान 

राम धान, िार धान, 

कािो मषसनो, मनसरा 

 कािो डल्ि े

मषसनो 

रामधान, िार िार धान, मन्सुिी, रामधान, िार धान, रामधान, मषसनो, 

मन्सुिी, मांसरा 

 राम धान-धेरै उत्पादन, षछटो पाकने  

गह ुँ  रातो रातो, सेतो छैन रातो रातो, सेतो रातो छैन छैन 

मकै  ठुिो पहेिो िोकि, मरुिी सेतो, िोकि, मरुिी 

सेतो 

िोकि, ठुिो 

पहिेो 

ठुिो पहेिो ठुिो पहेिो ठुिो पहेिो बस्तु िाई खान फाइदा ह नु,  धेरै 

उत्पादन, खान षमठो 

कोदो  मड्ुके, मूुँग्रे सेतो कोदो, मूुँग्रे चम्र े काषततके पाउदरेु, मूुँग्रे चामे्र, मूुँग्रे मड्ुके, मूुँग्रे  

फापर  षतते षमठे षमठेफापर षतते,षमठे षमठे षमठे छैन षतते फापरको साग राम्रो/षमठो 

जौ  स्थानीि छैन छैन स्थानीि स्थानीि स्थानीि स्थानीि जौ पुजामा प्रिोग ह ने 

मास कािो, फुश्रे कािो फुस्रो कािो फुश्रे कािो फुस्रो, 

अशोज े

कािो  फुश्रे कािो फुस्रो सबै सबै खािे मासको भसुको सोिर 

ह ने/बाख्रािे खाने 

गहत खैरो, रातो रातो, दधेु  खैरो खैरो खैरो, कािो खैरो सबै रातो/खैरो गहत पत्थरीको औिधी 

षपडाि ु पांचमखु,े दधेु खरी दधेु खरी पांचमखुे हािी पाउ सबै सेतोको गाभा तरकारी षमठो ह ने 

तरुि धोके्र धोके्र रातो धोके्र छैन छैन धोके्र, रातो छैन 

बोडी रातो किोबोशे छेस्के किोबोशे छैन छेस्के छैन छैन 

तोरी स्थानीि कािो स्थानीि कािो स्थानीि कािो स्थानीि कािो स्थानीि कािो स्थानीि कािो स्थानीि कािो छैन 

षति झसेु कािो कािो कािो कािो कािो कािो सागको रुपमा प्रिोग ह ने,  पुजामा 

प्रिोग ह ने 

स्रोत: समुहगत छिफि, २०७७  
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४.५ जलिायुको प्रवतकुल अिथथा सहन सक्ने गुण भएका िाली तथा जातहरु 

जििाि ुउत्पन्न तथा अन्ि प्रषतकुि अिस्थाहरुका बािजदु पषन खेषत प्रणािी तथा उत्पादनमा खासै असर नपने बािी तथा जातहरुमा सम्पणूत स्थानीि जातहरुनै भएको समहुगत 

छिफिि ेदखेाएको छ (तावलका ११) | समग्रमा कृिकहरुको अनुभिका आधारमा हदेात, प्रषतकुि अिस्था सहन सकने जातहरुमा कुनै पषन उन्नत िा हाईषिड जातहरुको नाम 

नआउनुि े रैथान ेजात तथा बािीहरुको षििेश गुण र महत्ि प्रस्ट ह न्छ | प्रषतकुिता सहने क्षमताको दृस्टीबाट हदेात, रैथान ेजातहरु मात्र नभई, परम्परागत बािीहरु जस्तै कोदो, 

फापर, गहत, षपांडाि,ु तरुि, मास आषद कै नाम आउनुिे जििाि ुपररिततनको असर सांग जधु्न िीनै बािीहरु उपिकु्त रहकेो आांकिन गनत सषकन्छ | स्थानीि हािापानी सांग िामो 

समिदषेख अनुकुषित भएका िस्ता रैथान ेबािी तथा जातहरुिे नै  षिषभन्न जैषिक तथा अजैषिक प्रषतकुिताहरु सहन सकन ेअनुभि स्थानीि कृिकहरु माझ भएको पाईिो |  

तावलका 11: षिषभन्न बािीहरुका प्रषतकुि अिस्था सहन सकन ेगणु भएका जातहरुको सचूी  

स्रोत: समुहगत छिफि, २०७७  

िालीहरु सुख्खा तथा खिेरी 

सहने जातहरु 

अविक िषाा/पानी सहने 

जातहरु 

अवसना सहने जातहरु हािाह री सहने 

जातहरु 

रोग तथा कीरा सहने 

जातहरु 

हावनकारक/विचाहा 

झारहरु सहने जातहरु 

धान  एकिे धान, घैिा, पाख े

षझनुिा 

मकिानपरेु, कािो मषसनो, 

मानसरो 

मकिानपरेु, काठे, घैिा चौरासी धान, 

मकिानपरेु, 

सब ैस्थानीि जातहरु स्थानीि सब ै

गह ुँ  रातो, सेतो रातो, सेतो रातो रातो, सेतो रातो, ठुिो पहेंिो सब ै स्थानीि जात 

मकै  ठुिो पहिेो ठुिो पहिेो ठुिो पहिेो, मरुिी ठुिो पहिेो िोकि, ठुिो पहिेो, सब ै सब ै स्थानीि जात 

कोदो  काषततके, मुांगे्र चामे्र, मुांगे्र, डल्ि े मुांगे्र, मड्ुके मड्ुके, मुांगे्र सब ैस्थानीि जातहरु सब ैस्थानीि जातहरु 

फापर  षमठे, षतत े छैन छैन छैन दिैु दिैु 

जौ  स्थानीि स्थानीि स्थानीि स्थानीि स्थानीि स्थानीि 

मास फुस्रे मास सब ैजात सब ैजात सब ै कािो सब ै

तरुि  सब ै सब ै सब ै सब ै सब ै सब ै

षपडाि ु दधेु सबै स्थानीि जातहरु सब ैस्थानीि जातहरु सब ैस्थानीि जातहरु सब ैस्थानीि जातहरु सब ैस्थानीि जातहरु 

फसी  डल्िे सबै स्थानीि जात सब ैस्थानीि जातहरु सब ैस्थानीि जातहरु सब ैस्थानीि जातहरु सब ैस्थानीि जातहरु 

इस्कुस काुँडे सबै स्थानीि जात काुँडे सब ैस्थानीि जातहरु सब ैस्थानीि जातहरु सब ैस्थानीि जातहरु 

मसुरुो  सेतो, रातो सेतो, रातो सब ैस्थानीि जातहरु सब ैस्थानीि जातहरु सब ैस्थानीि जातहरु सब ैस्थानीि जातहरु 

जनुेिो  सेतो, रातो सेतो, रातो छैन छैन सेतो, रातो सेतो, रातो 

मस्िाांङ  सब ैस्थानीि जात सबै स्थानीि जात सब ैस्थानीि जात सब ैस्थानीि जात रातो, ठुिो षछके सब ैस्थानीि जात 

गहत  खैरो, रातो छैन सब ैस्थानीि जात सब ैस्थानीि जात खैरो सब ैस्थानीि जात 
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४.५ थथानीय थतरिा िीउका स्रोत तथा पह ुँचको अिथथा  

नगरपाषिका क्षेत्रमा मखु्ि गरर ६ प्रकारका बीउका स्रोतहरु पषहचान भए जसमा २ िटा औपचाररक बीउ स्रोतहरु (एग्रो-भेट र 

सरकारी षनकाि/कृषि प्रसार) र ४ ओटा अनौपचाररक बीउका स्रोतहरु  (आफ्नै, षछमेकी, स्थानीि बजार र सामदुाषिक बीउ 

बैंक) रहकेा छन् | नगरपाषिका अन्तगतत ८-१० िटा षनषज एग्रो-भेटहरुिे बीउषबजनको ब्िापार गद ैआएका छन् भने पकुोट 

षस्थत सामदुाषिक बीउ बैंकिे पषन षिषभन्न स्थानीि तथा उन्नत जातहरुको बीउहरु उत्पादन तथा षबषक्र गद ैआएको पाईिो | 

बेिा बेिामा कृषि ज्ञान केन्द्र, तनह ुँ र नगरपाषिकाको कृषि शाखाबाट पषन बीउषबजन उपिब्ध ह ने गरेको पाईिो | िीनै बीउका 

स्रोतहरुिाई आधारमानी स्थानीि कृिकहरुको बीउमा भएको स्रोत अनुसारको षनभतरता षनम्नानुसार पाईिो:  

४.५.१ अन्निालीहरुका िीउका स्रोत तथा कृषकहरुको स्रोतिा वनभारता 

खाद्यन्न उत्पादनका िाषग खेषत गररने अन्नबािीहरु मखु्ि गरर धान, मकै, गह ुँ, कोदो, फापर, जौ, उिा आषदका बीउहरु 

कृिकहरुिे परम्परागत कािदषेख नै आफै व्ििस्थापन गद ैआएका छन् | भान ुनगरपाषिकामा खेषत ह ने मखु्ि अन्न बािीका 

जातहरुको बीउको आपषूततको ६०% बीउ कृिक आफैिे उत्पादन तथा व्ििस्थापन गद ैआएको पाईिो भने ४% बीउ षछमेकीहरु 

बाट पािो-पैंचो गरर व्ििस्थापन गने गरेको पाईिो (वचत्र ४) | अन्नबािीको बीउका जातहरुको बीउ स्थानीि बजार, एग्रो-

भेटहरु र सरकारी षनकािहरुबाट क्रमस १७% , ११% र ४% आपषूतत ह ने गरेको र ५% िे सामदुाषिक बीउ बैंकबाट  उपिब्ध 

ह ने गरेको पाईिो | समग्रमा अन्नबािीका बीउहरु स्थानीि कृिकहरुिे औपचाररक बीउ प्रणािी (१५% घरधरुीहरु) भन्दा 

अनौपचाररक बीउ प्रणािी (८५%) का मध्िमबाट बढी प्राप्तगने गरेको पाईिो | षिशेस गरर धान र मकै र गह ुँका उन्नत तथा 

हाईषिड जातहरु औपचाररक बीउ प्रणािीका माध्िमबाट उपिब्ध ह ने गरेका छन् |  

 

वचत्र 4: नगरपाषिकाका कृषिकहरुको अन्नबािीका िाषग षिषभन्न बीउका स्रोतहरुमा रहकेो  षनभतरता  
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स्थानीि बजार सरकारी षनकािबाट 
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४.५.२  दलहन तथा तेलहन िालीहरुको िीउका स्रोत तथा कृषकहरुको स्रोतिा वनभारता 

नगरपाषिकाको क्षेत्र षभत्र खेषत गररने षिषभन्न दिहन बािीहरु (मास, मस्िाङ, रहर, मसुरुो, केराउ, गहत आषद) िगाएत तेिहि 

बािीहरु (तोरी, षति र सस्िुुं)  को खेषतका िाषग आिश्िक पन ेजातहरुको बीउ ८४% स्थानीि कृिकिे आफैिे उत्पादन गने, 

७% चार-षछमेषकबाट षिने, ३% एग्रो-भेट र स्थानीि बजारबाट, १% सामदुाषिक बीउ बैंक बाट र २% सरकारी षनकािबाट 

उपिब्ध ह द ैआएको पाइिो (वचत्र ५) | अन्नबािीमा भन्दा पषन दिहन तथा तेिहन बािीहरुमा कृिकहरु अझै धेरै रैथान े

जातहरुमा र अनौपचाररक बीउ प्रणािीमा षनभतर भएको पाईिो | केराउको र तोरीको उन्नत बीउहरु बहके अन्ि सम्पणूत बािीका 

बीउ स्थानीििे अनौपचाररक स्रोतहरु बाटै प्राप्त गद ैआएको पाईिो |  

 
वचत्र 5: नगरपाषिकाका कृषिकहरुको दिहन तथा तिेहन बािीका िाषग षिषभन्न बीउका स्रोतहरुमा रहकेो षनभतरता 

४.५.३ तरकारी िालीका िीउका स्रोत तथा कृषकहरुको स्रोतिा वनभारता 

स्थानीि कृिकहरुिे खेषतगने गरेका षिषभन्न तरकारीबािीहरु तथा षतनका जातहरुको ७६% बीउ कृिक आफैिे न ैउत्पादन 

तथा व्ििस्थापन गद ैआएका छन् | अन्ि बािीहरुको तुिनामा तरकारी बािीहरुको बीउ एग्रो-भेट बाट बढी आपषूतत ह ने गरेको 

पाईिो (वचत्र ६) | अन्ि बािीका तुिनामा तरकारीका बीउहरु सामदुाषिक बीउ बैंक, स्थानीि बजार र सरकारी षनकािहरुबाट 

अषत न्िनु रुपमा आपषूतत ह ने गरेको पाईिो | षिशेस गरर काउिी, बन्दा, िो काउिी, मिुा, काुँक्रो आषदका उन्नत एबम हाईषिड 

जातका बीउहरु एग्रो-भेट बटा उपिब्ध ह ने गरेको पाईन्छ | स्थानीि जातका षहउांद ेतथा बखे तरकारीका बीउहरु भने कृिकहरुिे 

अनौपचाररक स्रोतहरु बाटै पररपषूतत गने गरेको पाईिो |   

 

वचत्र 6: नगरपाषिकाका कृषिकहरुको तरकारी बािीका िाषग षिषभन्न बीउका स्रोतहरुमा रहकेो षनभतरता 
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४.५.४ िसला िालीका िीउका स्रोत तथा कृषकहरुको स्रोतिा वनभारता 

नगरपाषिकामा खेषत गररने षिषभन्न मसिा बािीहरुका षिषभन्न जातहरुको बीउको पररपषूतत मखु्ि गरर कृिकहरु आफैिे नै गने 

गरेको पाईिो | आिस्िक बीउको ६७% बीउ कृिक आफैिे, १२% छर-षछमेकबाट, ८% स्थानीि एग्रो-भेट र १३% स्थानीि 

बजारबाट आपषूतत ह नेगरेको पाईएको छ | अन्ि बािीहरुमा जस्तो िस बािीमा सरकारी षनकािहरुबाट बीउ उपिब्ध नभएको 

दषेखन्छ | ्िाज, खसुातनी र गोिभेडा बाहकेका सम्पणूत मसिाबािीहरुमा रैथाने जातहरुकै बाह ल्िता भएकािे पषन आिश्िक 

बीउहरु अनौपचाररक बीउ प्रणािीबाट नै उपिब्ध ह द ैआएको अिस्था छ |  समग्रममा, मसिाबािीका बीउहरुमा स्थानीि 

कृिकहरुको परषनभतरता कम नै भएको मान्न सषकन्छ | 

 

वचत्र 7: नगरपाषिकाका कृषिकहरुको मसिा बािीका िाषग षिषभन्न बीउका स्रोतहरुमा रहकेो षनभतरता  

४.५.५ फलफुल िालीका िीउका स्रोत तथा कृषकहरुको स्रोतिा वनभारता 

अन्ि बािीहरुमा भन्दा फिफुि बािीको बीउ/बोटको स्रोतहरुमा षिषिधता पाईिो, अन्िमा नभएको बीउको स्रोतमा सांघ/सांस्था  

पषन थषपिो भने सबै स्रोतहरुको उल्िेख्ि साुँझेदारी पषन दषेखिो  (वचत्र ८ ) | स्थानीिहरुि ेखेती गद ैआएका मखु्ि फिफुि 

बािीहरुको बीउ िा बोटको स्रोत ५३% आफै, १७% षछमेकी भएकोमा तेस्रो प्रमखु स्रोत सरकारी षनकाि भएको पाईिो | अन्ि 

गरर सरकारी सांघ-सांस्थाि ेपषन फिफुिका बेनातहरु षबषक्र षितरण गनेगरेको पाईएको छ | मखु्ि गरर अषमिा जातका फिफूिका 

किमी बोटषबरुिा र हाईषिड जातहरु औपचाररक स्रोत (एग्रो-भेट र सरकारी षनकाि) बाट उपिब्ध ह ने गरेको पाईिो भने अन्ि 

स्थानीि जातहरु अनौपचाररक स्रोत बाटै पररपषूतत ह द ैआएको अिस्था दषेखिो | समग्रमा फिफुि बािीको बीउ/बोटका िाषग 

कृिकहरुको षनभतरता षिषिध बीउका स्रोतहरुमा षबतररत भएको पाईिो |  

  

वचत्र 8: नगरपाषिकाका कृषिकहरुको फिफुि बािीका िाषग षिषभन्न बीउका स्रोतहरुमा रहकेो षनभतरता  
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५. छलफल तथा वनथकषा 

परम्परागत कृषि मखु्ि जीषिकोपाजतनको स्रोत रहकेो िस नगरपाषिका बह सांख्िक घरधरुीहरु कृषि तथा पशपुािन पेशामा सांिग्न 

भएको पाईिो | जषमनको स्िाषमत्िका षहसाबिे नगरपाषिकाको प्रषत घरधरुी औित जषमनको स्िाषमत्ि ०.८ हकेटर पाईिो जनु 

राषष्ट्रि औित ०.६८ हकेटर  (CBS, 2011) भन्दा बढी हो | कुनै न कुनै प्रकारको जषमनको स्िाषमत्ि ९७% घरधरुीहरुको ह नुि े

पषन नगरपाषिकामा भमुीषहनको समस्िा खासै नभएको थाहा ह न्छ | नगरपाषिकामा सांिकु्त भन्दा एकि पररिारहरुको सांख्िा 

उल्िेख्ि रुपमा बढी पाईए पषन औित पररिार सदस्ि सांख्िा भने राषष्ट्रि औित ४.५ भन्दा बढी नै भएको पाईिो (CSB, 2018) 
| नगरपाषिकामा भएका ४४% घरधरुीहरुका औित २ जना पररिार सदस्िहरु ३ मषहना भन्दा बढी घरबाषहर बस्ने गरेकोमा परुुि 

सदस्िको अनुपात ६०% भएकाि ेमषहिा तथा बाुँकी पररिार सदस्िहरुमा घरािसी तथा कृषि कमतको भार बढी परेको बुझ्न 

सषकन्छ | जस्को फिस्िरूप, बाुँझो जषमनको क्षेत्रफि बढ्द ै(तावलका १) जानुका साथै ठुिा पशचुौपािाको पािन गने क्रम 

घट्द ै गएको अिस्था छ (तावलका २) | धेरै कृिकहरुिे बाख्रा तथा कुखरुाका रैथान े जातहरुको पािन गरे पषन उन्नत र 

स्थानीिको खच्चड जातहरुको सांख्िा बढ्द ैगएको पाईिो | जसको अथत, स्थानीि स्तरमा सदु्द रैथाने खरी बाख्रा, साषखनी र 

घाटी खईुि ेकुखरुा, कािो सुुँगरु र स्थानीि हाुँसको प्रजनन ्केन्द्र स्थापना गनुत पने दषेखन्छ षकनषक स्थानीिहरुिाई सिु जातका 

पशहुरु चाषहएको बुषझिो (तावलका ९) | पषछल्िो समिमा गरै कृषिमा भन्दा कृषिमा आधाररत व्ििसिमा सांिग्न घरधरुीहरुको 

सांख्िा बढ्निुे नगरपाषिकामा कृषि उदद्यमको रुची तथा अिसर बढेको मान्न सषकन्छ (वचत्र १) | पशपुांछीपािनमा बाहके 
व्ििसाषिक स्तरको कृषिमा स्थानीि  बािी तथा जातहरुको प्रिोग खासै नभएको पाईिो | कृषिमा व्ििसाषिकता बढेको तथि 

बीउषबजनमा बढ्दो हाईषिड तथा उन्नत जातको प्रिोग र उन्नत जातका पशपुांछी पािनको प्रचिनिे पषन पषुि  गदतछ (तावलका 

२ र ६) | षिशेि गरर तरकारी बािीहरु (तावलका ६), धान र मकै बािी (तावलका ३) मा हाईषिड तथा उन्नत जातहरुको प्रिोग 

बढकेो पाईिो भने रैथाने जातहरु क्रमस खेषत प्रचिबाट घट्द ैगएको पाईिो | दिहन तथा तेिहन बािीमा भने रैथाने जातहरु न ै

खेषत गररने भए पषन समग्र बािी कै खेषत प्रचि घट्द ैगएको पाईिो जस मध्िे पषन गहत, मस्िाङ, रहर बािीहरु १०% भन्दा 

पषन कम घरधरुीहरुिे खेषत गने गरेको पाईिो  (तावलका ४ र ५) | अन्नबािी, दिहन तथा तेिहन बािीहरुका बह सांख्िक  

रैथान ेजातहरु खेषत प्रचिनबाट हराउद ैगएको पाईिो जनु समहुगत छिफिको नषजतािे पषन समथतन गदतछ (तावलका ९) | 

तरकारी बािीमा षििेश गरर तरुि, षघरौिा, इस्कुस र षपडािकुा रैथाने जातहरु िोपोउन्मखु भएको पाईिो भने षचषचन्ड़ो बािीन ै

माषसने अिस्था भएको पाईिो | मसिा बािीहरुको हकमा भने, धेरै जसो मसिा बािीहरु धेरै घरधरुीहरुिे सानो क्षेत्रफिमा 

खेषत गने गरेको पाईिो | घारिसी प्रिोजनका िाषग सबैिे आफुिाई चाषहने मात्रामा खेषत गने भएकािे मखु्ि मसिा बािी तथा 

षतनका जातहरु िोपोन्मखु अिस्थामा नपगुेको अिस्था छ जबकी; षटमरु, षसिाम, सपु, पषुदना आषद भने थोरै घरधरुीहरुिे मात्र 

िगाउने गरेको पाईिो (तावलका ७) | फिफुि बािी तफत , केरा र आुँपमा धेरै जातीि षिषिधता ह नुका साथै प्राि रैथाने जातहरु 

हराउद ैगएको पाईिो | धान र मकैबािीका धेरै स्थानीि जातहरु, दिहन तथा तेिहनका सम्पणूत जातहरु, तरकारीमा तरुि र 

षपडािकुा जातहरु िगाएत फिफुिमा केरा र आुँपका धेरै स्थानीि जातहरु खेषत प्रचिन बाट हराउद ैगएको पाईिो | समग्रमा, 

सबै बािीहरुका रैथान ेजातहरु खेषत प्रणािीमा घट्दो क्रममा भएको पाईिो जबषक हाईषिड र उन्नत जातहरुको क्षेत्रफि तथा 

खेषत प्रचि बढ्दो क्रममा भएको पाईिो |  

सबै नषतजा ताषिकाहरुमा * षचन्न िगाईएका बािी तथा जातहरुको सांरक्षणका िाषग तुरुन्तै पहि गनुतपने दषेखन्छ | सानो 

क्षेत्रफिमा थोरै घरधरुीहरुिे खेषत गने बािीहरु सबै िोपोन्मखु अिस्थामा भएको बुझ्न  सषकन्छ (Gurung et al., 2019) र 

सांरक्षणका िाषग तत्काि पहि गनुत पदतछ | िोपनु्मखु अिस्थामा पगुेका, षिशेि गणु भएका र प्रषतकुि अिस्था सहन सकन ेगणु 

भएका बािी तथा जातहरुको सुषचमा सम्पणूत रैथान ेबािी तथा जातहरुको नाम आउनुिे िीनीहरुको महत्िका बारे प्रि ह न्छ 

(तावलका ९, १० र ११) |  
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हाईषिड र उन्नत जातहरुका तुिनामा सबै रैथाने जातहरु  स्थानीि हािापानी सांग अनुकुषित ह न्छन् तथापी, कम उत्पादन ह ने र 

नगद ेबािीहरुको बढ्दो खेती प्रचिनका कारणिे िी बािी तथा जातहरुको खेषत प्रचिन कम ह द ैगएको हो | स्थानीि बािी 

तथा जातहरुमा षिषभन्न रोगकीरा तथा प्रषतकुि अिस्थाहरु सहन सकन ेगणुहरु ह न्छन् (Jarvis et al., 2011a) | षिश्वभर भएका 

षिषभन्न बैज्ञाषनक खोजका नषतजा अनुसार, खेषत प्रणािीमा स्थानीि बािी तथा रैथाने जातहरुको उषचत प्रिोग बाट नै जििाि ु

पररिततनका कारणि ेकृषि उत्पादनमा पने नकारात्मक असरहरु कमगनत सषकन्छ (Linn, 2011; Joshi et al., 2015) | स्थानीि 

जातहरुमा ह ने आनुिाांषशक षिषिधताका कारणि ेनै िो सम्भि भएको हो जनु उन्नत तथा हाईषिड जातहरुमा न्िनु ह ने गदतछ | 

जसको पिुी नगरपाषिकाका स्थानीि कृिकहरुको अनुभििे पषन गदतछ, प्रषतकुि अिस्था सहने बािी/जातहरुमा सबै स्थानीि 

जातहरुको नाम आएको छ (तावलका १० र ११) | समग्रमा भन्नुपदात, जातीि िा प्रजाती स्तरका षिषिधताको प्रिोगिे कृषिमा 

जििाि ुसमानुकुिनिाई  टेिा पिुातउांछ; जस्त ैधेरै थररका बािीनािी खेषत गने घरधरुी भन्दा थोरै थररका बािीनािी खेषत गने 

घरधरुीहरुमा उत्पादन ह्रासको जोषखम बढी ह न्छ (Jarvis et al., 2015) | त्िसैिे स्थानीि कृषि जैषिक षिषिधताको सांरक्षण 

गद ैिीषनहरुको उपिोग िषृि गनुतपने दषेखन्छ | नगरपाषिकाको कृषि प्रणािीमा उल्िेख्ि मात्रामा प्रजाती एबम जातीि षिषिधता 

भए पषन मखु्ि जातहरु बाहके अन्ि जातहरुको उपिोषगताको पक्ष भने कम्जोर ह द ैगएको पाईिो | परम्परागत खेषतको प्रचिन 

बाट हराउद ैगएका बािी तथा जातहरुको सांरक्षण तथा प्रिधतनका िाषग सामदुाषिक बीउ बैंक सांचािनको अिधारणा उपिोगी 

ह न्छ (Shrestha P, 2018) |  

नगरपाषिकामा खेषत ह ने सम्पणूत बािीनािीहरुको बीउषबजनहरु मखु्ि गरर स्थानीि कृिकहरु आफैिे राख्ने िा षछमेकीबाट 

षिने गरेको पाईिो (वचत्र ४, ५, ६, ७, ८) | तरकारी बािीमा १६% एग्रो-भेटको िोगदान बाहके अन्ि सबैमा अन्ि बीउका 

स्रोतहरुको िोगदान प्राि अषत न्िनु छ | िसको मतिब, नगरपाषिकाको समग्र कृषि प्रणािी अनौपचाररक बीउ प्रणािी तथा 

रैथाने जातहरुमा नै षनभतर छ | स्थानीि कृषि षिकास तथा नीषतगत िोजनाहरुमा िस तथििाई मध्िनजर गरर रैथाने बािी तथा 

जातहरुको गणुस्तरीि बीउको उपिब्धता िषृि ह ने खािका काितक्रमहरु  सांचािनमा ल्िाउनु अत्िािश्िक दषेखन्छ | 

नगरपाषिका षभत्रको िडा ८ बाईसजांघारमा अिषस्थत पकुोट सामदुाषिक बीउ बैंकिे षिषभन्न सांघ सांस्थाहरुको सहिोगमा िसै 

षदशा तफत  कामगरेको दषेखन्छ | उक्त सामदुाषिक बीउ बैंकिे अनुसूची ४ उल्िेषखत जातहरुको सांरक्षण तथा प्रिधतन गद ैआएको 

पाईिो | िततमान कृषि जैषिक षिषिधताको अिस्था अनुसार उक्त सामदुाषिक बीउ बैंकको कामिाई अझै प्रभािकारी बनाउन ु

पने दषेखन्छ | समग्रमा, नगरपाषिकाको बीउ प्रणािीको थोरै षहस्सा मात्रै औपचाररक प्रणािीिे ओगटेकािे, अनौपचाररक बीउ 

प्रणािीमा बीउको गुणस्तर सधुार सम्बषन्ध नीषत तथा काितक्रमहरु सांचािन गनुतपने दषेखन्छ | बीउ उत्पादन तथा प्रिधतन 

काितक्रममा जििाि ु उत्पन्न प्रषतकुि अिस्था सहन सकन ेगणु भएका, कृिकहरुि े रुचाउने गणु भएका रैथाने जातहरुिाई 

प्राथषमकतामा राखी काितक्रमहरु सांचािन गनुत पन ेदषेखन्छ भने िोपोन्मखु अिस्थामा पगुेका जातहरुको िथाषसग्र सांरक्षणका 

िाषग पहि गनुतपने दषेखन्छ | जसका िाषग समदुािमा आधाररत कृषि जैषिक षिषिधता व्ििस्थापनका असि अभ्िासहरुको 

प्रिधतन सान्धषितक दषेखन्छ जस अन्तगतत; कृषि जैषिक षिषिधता मेिा/प्रदशतनीको आिोजना गने, स्थानीि कृषि षिषिधताको 

अषभिेखीकरण गने, बीउ साटा-साट काितक्रम गने, सामदुाषिक बीउ बैंक सांचािन गने आषद षक्रिाकिापहरु पदतछन् (Sthapit 

et al., 2006) |  
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वनष्कषा   

समग्रमा, स्थानीि कृषि जैषिक षिषिधताका षहसाबिे नगरपाषिकािाई धनी मान्न सषकन्छ | िस क्षेत्रमा मखु्ि गरर अन्नबािी 

र तरकारी बािीमा प्रसस्त प्रजाती एबम जातीि स्तरमा षिषिधता पाईनुका साथै िहाुँको कृषि प्रणािी  मखु्ि गरर रैथान ेजातहरुमा 

नै बढी षनभतर भएको पाईिो | सम्पणूत बािीहरुमा केषह रुचाईएका प्रमखु स्थानीि जातहरु बाहके, धेरै स्थानीि जातहरु खेषत 

प्रचिनबाट क्रमस घट्दो क्रममा भएको पाईिो | स्थानीि जातहरु िोपोन्मखु ह नका प्रमखु कारणहरुमा, बढ्दो उन्नत/हाईषिड 

बीउहरु तथा पशकुा नश्लहरुको प्रिोग, खाध्ि पररकारमा स्थानीि बािीको घट्दो प्रिोग, रैथान ेबािीहरुको महत्िकाबारे सचूना 

र जानकारीको कषम आषद पदतछन् | आषथतक िाभका दृषििे, स्थानीि बािी तथा जातहरुको उत्पादन कम ह ने भएकािे पषन 

स्थानीि बािी तथा जातहरु खेषत प्रणािीबाट घट्दो क्रममा भएको हो | अकोतफत  भने, षतनै िोपोन्मखु तथा कम प्रिोगमा 

आएका बािी तथा जातहरुमा षिषभन्न जििाि ुउत्पन्न प्रषतकुिता सहन सकन ेगुण िगाएत अन्ि षिषिध षििेश गणुहरु भएको 

पाईिो | बदष्िदो जििाि ुतथा िसिे षनम्त्िाउने नकारात्मक असरहरु कम गनत षतनै रैथाने बािी तथा जातहरुको उपिोषगता 

िषृि  गनुतपने दषेखन्छ | िसै बेमिेको षस्थषतिाई समानुकुषित गरर षदगो कृषि प्रणािीका स्थापनाका िाषग उपिब्ध स्थानीि 

कृषि जैषिक षिषिधताको सांरक्षण तथा उपिोषगता िषृि गनुतपने दषेखन्छ |  

६. सुझाउहरु   

स्थानीि िस्तषुस्थषत तथा कृषि जैषिक षिषिधताको अिस्था षिशे्लिण पिात पषहचान भएका मुख्ि समस्िाहरुको समाधानका 

िाषग षनम्न षिषखत सझुाउहरु उपिोगी ह नेछन् | उल्िेख गररएका सम्पणूत सझुाउहरु कृषि जैषिक षिषिधताका क्षेत्रमा गररएका 

षिषभन्न बैज्ञाषनक अध्ििन, अनुसन्धान तथा षबज्ञहरुिे सझुाए बमोषजम तिार पाररएको हो |       

➢ नगरपाषिका षभत्र खेषत गररद ैआएका सम्पणूत स्थानीि बािीहरु, षतनका रैथान ेजातहरु िगाएत पशपुांछीहरुको सहज 

पषहचान खलु्ने षबिरण सषहत; षिशेि गणुहरु, सांरक्षण र उपिोषगताको अिस्था समेटेर अषभिेखीकरण गने, 

➢ िोपोन्मखु अिस्थामा पगुेका बािी/जातहरुिाई िथा-स्थानीि िा पर-स्थानीि सांरक्षणका िाषग सम्बषन्धत षनकािहरु 

सांग पहि गने (कृषि ज्ञान केन्द्र, राषष्ट्रि जीन बैंक, बािी षिकास तथा कृषि जैषिक षिषिधता सांरक्षण केन्द्र, आषद), 

➢  स्थानीि स्तरमा िोकषप्रि पशपुांछी तथा बािीका रैथाने जातहरुको सिु नश्ल िा गणुस्तरीि बीउ उत्पादनको व्ििस्था 

गने िा उत्पादन गने सांस्था/समहू/बीउ बैंकिाई प्रोत्साहन गरर स्थानीि स्तरमा सितसिुभ उपिब्धता बढाउने,  

➢ अनौपचाररक बीउ प्रणािीमा बीउको गणुस्तर र उपिब्धता िषृि ह न ेखािका काितक्रमहरु सांचािन गने, औपचाररक 

बीउ प्रणािीमा रैथाने िा उन्नत बीउको प्रिधतन गरर हाईषिड बीउको उपिोषगता/षनभतरता घटाउने,   

➢ छोटो बािीचक्र भएका, कम मिजिमा पषन उत्पादन षदन सकने तथा रोगकीराको प्रकोप सहन सकने गणु भएका 

स्थानीि जातहरु पषहचान गरर षतनीहरुको बीज िषृि गने र कृिकहरु माझ उपिब्ध गराउने,  

➢ रैथान ेबािी तथा स्थानीि उत्पादनहरुको खपत िषृि ह ने खािका िोजना, सहिोग काितक्रम तथा नीषतहरु तिार पन,े 

स्थानीि बािी/जातका उत्पादनहरुिाई पितटन व्ििसाि सांग जोड्ने तथा खाध्ि षिषिषधकरण, िान्डीङ् र मलू्ि 

सृांखिाका मध्िमबाट मलू्ि अषभिषृिका काितहरु गने,  

➢ सामदुाषिक बीउ बैंकको स्थापना/सांचािन गरर स्थानीि बािीनािी तथा रैथाने जातहरुको अषभिेखीकरण, 

िथास्थानीि सांरक्षण, िोकषप्रि जातहरुको बीउ उत्पादन, जातीि दतात तथा बैधाषनक बीउ षबषक्रषितरण गन,े  

➢ स्थानीि कृिक, षिद्याथी, व्ििसािी, सरोकारिािा षनकािहरु माझ स्थानीि बािी/जात तथा कृषि जैषिक 

षिषिधताको महत्िका बारे चेतना अषभिषृिका काितक्रमहरु, मेिा-महोत्सब, प्रदशतनीको आिोजना गने, आषद | 
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अनुसूची  

अनुसूची १: घरधरुी सिेक्षण प्रश्नाििी 

कृवष जैविक विवििता अन्िेषणका लावग घरिुरी सिेक्षण २०७७  

नमस्ते ! तपाईको कृषि प्रणािीमा प्रिोग ह द ै आएका कृषि जैषिक षिषिधता आांकि तथा तीनको अिस्थाका बारे 

दस्तािेजीकरण गनतका िाषग िस घरधरुी सिेक्षण गनत िाषगएको हो | गोिाप्रथा माफत त घरधरुी छनौट गदात िस समदुािबाट तपाई 

छाषननु भएको छ | िस अन्तरिातातमा तपाईिाई तपाईको खेषत प्रणािी, बािीको अिस्था, प्रिोग तथा बीउको व्ििस्थापन  

सम्बषन्ध षिषभन्न प्रश्नहरु क्रमबि रुपमा सोषधनेछन् र जसका िाषग िगभग ३० षमनेट समि िाग्नेछ | िस सिेक्षणमा तपाईको 

सहभाषगता षनतान्त स्िैषच्छक ह नेछ | तपाईिे षदने जिाफहरु कुनै पषन सषह िा गित ह न े छैन त्िसकारण सकभर िथाथतमा 

आधाररत मौषिक जिाफ षदनुहोिा सरुुिातमा नै तपाइिाई हामीिे गनतिागेको कामका बारेमा सांषक्षप्त पररचि षदन चाहन्छु | 

 

यो अध्ययन वकन गररदै छ ?  

अन्तरातषष्ट्रि दाषत्रषनकाि USAID को आषथतक सहिोगमा अन्तरातषष्ट्रि सांस्था षिश्व बन्िजन्तु कोि (WWF) माफत त 

पररिततनशीि मषहिा सामदुाषिक षिकास समाजिे  "जििािु अनुकुिनका िाषग कृषि जैषिक षिषिधता सांरक्षण"  नामक 

पररिोजनासांचि गरेको छ | िो कररब ५ मषहनाको पररिोजनािे तनह ुँ षजल्िाको भानु नगरपाषिकािाई आफ्नो काितक्षेत्र बनाई 

रैथाने बािी तथा बीउहरुको सांरक्षणतथा प्रिधतनमा टेिा पगु्ने खािका काितक्रमहरु  सांचाषित गद ैछ | िस सिेस्क्षणका िाषग 

जैषिक षिषिधता, अनुसन्धान तथा षिकासका िाषग स्थानीि पहि (िी-बडत), पोखरािे प्राषिधक रुपमा सहिोग गरेको छ | 

िस अनुसन्धानबाट प्राप्त भएका तथिाांङ्क तथा सचुनाहरुिे िस  स्थानको कृषि जैषिक षिषिधताको अिस्थाका बारे बुझ्न र 

भषिस्िमा समि-सापेषक्षत काितक्रमहरु षिकास गनत सहिोग पिुातउने छ भन्ने अपेक्षा षिईएको छ |   

गोपनीयता: 

तपाईहरुिे षदनु भएको सम्पणूत जानकारीहरु अषत नै गो्ि राषखनेछन् | कुनै प्रषतिेदन िा प्रकाशनमा तपाईको पषहचान खिुाईने 

छैन | तपाईिे षदनु भएको जानकारी  "जििाि ुअनुकुिनका िाषग कृषि जैषिक षिषिधता सांरक्षण" का अनुसन्धानकतातहरु बीच 

मात्र आदान प्रदान गनत सषकने छ | पणूत गो्िताको सषुनषितताको िाषग हामी कटीबद ्छौ | 

सहभागीता : 

िो अध्ििनमा सहभाषगता ऐषच्छक हो | अध्ििनमा सहभागी नह नु तपाईिाई अषधकार छ | सहभागी ह न ईच्छुक भएमा, प्रश्न 

सोध्ने क्रममा कुनै पषन समिमा तपाईिे रोकननु ह नेछ तथा प्रश्नाििीका कुनै प्रश्नको उत्नर षदन ईन्कार गनत सक् नुह नेछ | कुनै पषन 

अिस्थामा तपाईिे सहभाषगतामा भाग नषिन षिचार गनुत भएमा, िसबाट कुनै असर ह नेछैन |  

िो सिेक्षणमा सोषधने प्रश्नहरुको जिाफ षदन के तपाई ईच्छुक ह नुह न्छ ? छु ........... छैन........... 
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अन्तरबातात षिएको षमषत: .................................... 

वजल्ला:    नगरपावलका :   िािा नं ……….   गाउुँ/टोल  ………….. 

 
अन्तरिाताा विवत:      अन्तरिाताावलने व्यवक्तको नाि:  

 
१. उत्तरदाताको वििरण  

उत्तरदाताको नाि................................................. सम्पका  नं: ................................................  

वलंग:  १ मषहिा  २ परुुि     उिेर: ............ 

वशक्षा:  १ अषशषक्षत  २. साक्षर   ३ . प्राथषमक तह  ४. माध्िाषमक तह  ५. उच्च षशक्षा   

पेशा:  १. कृषि   २. ब्िापार   ३. सेिा   ४. दषैनक ज्िािादारी  ५. अन्ि .............  

 
२. घरिुलीको नाि ............................................  वलंग: १ मषहिा  २ परुुि     उिेर: ............ 

 
३. पररिारको जनशावख्यक वििरण  

पररिारको 

प्रकार 
पररिार सदथय 

संख्या  
कृवष किाािा संलग्नह ने 

सदथय संख्या  
३ िवहना भन्दा कि सिय 

घरिावहर िथने सदथय संख्या  
३ िवहना भन्दा िढी सिय घर 

िावहर िथने सदथय संख्या 
१. सांिकु्त पररिार  परुुि मषहिा परुुि मषहिा परुुि मषहिा परुुि मषहिा 

२. एकि पररिार          

 

 

४.  घरिुरीको आम्दानीको वििरण  

आम्दानीको स्रोतहरु  थतरीकरण (१-पवहलो, २-दोस्रो, ३-तेस्रो गरर थतरीकरण गनुाहोस )  

परम्परागत कृषि   
व्ििसाषिक कृषि   
गैर कृषि उिोग/ब्िापार   
दषैनक ज्िािादारी   
सेिा (दशे षभत्र)  
बैदषेशक रोजगारी  
अन्ि ........  
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५. कृवष जविन सम्िवन्ि वििरण   

ि.स जविनको प्रकार  वसंवचत के्षत्रफल 

(रोपनी) 

अवसंवचत के्षत्रफल 

(रोपनी) 

जम्िा के्षत्रफल 

(रोपनी) 

१  खेत     
२  बारी     
३  घरबगैंचा/करेसाबारी    
४  खरबारी     
५  बन-पाखो     
६  पोखरी    
७  बाुँझो जषमन    

 

६. पशुपंन्छी स्रोत सम्िवन्ि वििरण 

ि.स पशुपंन्छीको 

प्रकार 

जातको नाि जातको प्रकार  

१- स्थानीि जात ,२- उन्नत जात  

हाल भएको 

संख्या 

पालन गने िि 

१-बढ्दो २-उस्तै ३-घट्दो  

१  गाई/गोरु     

      

      

२  भैंसी      

      

      

३  बाख्रा      

      

      

४  भेडा      

५  बांगरु/सुुँगरु      

      

६  कुखरुा      

      

      

७  हाुँस      

८  मौरी     

११       
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७. अन्निालीहरुको कृवष जैविक विवििताको अिथथा  (धान, गह ुँ, मकै, कोदो, फापर, जौ, उिा, जुनेिो, कागुनो, िटे्ट आषद) 

ि.स िालीको नाि 

(खाद्यान्नको रुपिा 

प्रयोग ह ने िालीहरु) 

जातको नाि  जातको प्रकार  
१-स्थानीि,     

२-उन्नत,  
३-हईषिड  

खेवत गररने 

के्षत्रफल 

(रोपनी) 

खेवत गररने िि 
१- बढ्दो  
२- उस्तै 
३-घट्दो 

खेवत गने कारण 
१-घरािसी प्रिोग मात्र 
२-व्िापाररक प्रिोग मात्र 
३-दिैु 

अन्य विशेस प्रयोग 
१-धाषमतक महत्िो  
२-सांस्कृषतक महत्िो 
३- औिधीि गणु 

िीउको स्रोत* 

         

         

         

         

         

         

         

         
िीउको स्रोतकोि: १-आफ्नै २-छरषछमकेी ३-एग्रो-भेट ४-सामदुाषिक बीउ बैंक, ५-स्थानीि बजार ६-NGO/INGO, ७-सरकारी कािातिि 

 

८. दलहन र तेलहन िालीको कृवष जैविक विवििताको अिथथा (दलहन िाली: िास, िथयांङ्, िुसुरो, गहत, भटिास, रहर आवद, तेलहन िाली; तोरी, सथयुान, वतल, सूयािुखी, आलस, वतल आवद ) 

ि.स िालीको नाि 

(दालको रुपिा प्रयोग 

ह ने र तेल वनकाल्न 

प्रयोग ह ने िालीहरु) 

जातको नाि  जातको प्रकार  
१-स्थानीि,     

२-उन्नत,  
३-हईषिड  

खेवत गररने 

के्षत्रफल 

(रोपनी) 

खेवत गररने िि 
१- बढ्दो  
२- उस्तै 
३-घट्दो 

खेवत गने कारण 
१-घरािसी प्रिोग मात्र 
२-व्िापाररक प्रिोग मात्र 
३-दिैु 

 

अन्य विशेस प्रयोग 
१-धाषमतक महत्िो  
२-सांस्कृषतक महत्िो 
३- औिधीि गणु 

िीउको स्रोत* 

         

         

         

         

         

         

         
िीउको स्रोतकोि: १-आफ्नै २-छरषछमकेी ३-एग्रो-भेट ४-सामदुाषिक बीउ बैंक, ५-स्थानीि बजार ६-NGO/INGO, ७-सरकारी कािातिि 
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९. तरकारी िाली  कृवष जैविक विवििताको अिथथा (आिु, षपडािु, तरुि, फसी, षघरौंिा, ईस्कुस, काुँक्रो, भन्टा, षततेकरेिा, िौका, षचषचनडा, रािो, पािुन्गो, मिुा, काउिी, बन्दा, आषद ) 

ि.स िालीको नाि  
(लहरे तरकारी, वहउुँद े

तरकारी, िखे तरकारी, 

जरे तरकारी आवद ) 

जातको नाि  जातको प्रकार  
१-स्थानीि,     

२-उन्नत,  
३-हईषिड  

खेवत गररने 

के्षत्रफल 

(रोपनी) 

िोट 

संख्या  

खेवत गररने िि 
१- बढ्दो  
२- उस्तै 
३-घट्दो 

खेवत गने कारण 
१-घरािसी प्रिोग मात्र 
२-व्िापाररक प्रिोग मात्र 
३-दिैु 

 

अन्य विशेस प्रयोग 
१-धाषमतक महत्िो  
२-सांस्कृषतक महत्िो 
३- औिधीि गणु 

िीउको स्रोत* 

          

          

          

          

          

          

          

          
िीउको स्रोतकोि: १-आफ्नै २-छरषछमकेी ३-एग्रो-भेट ४-सामदुाषिक बीउ बैंक, ५-स्थानीि बजार ६-NGO/INGO, ७-सरकारी कािातिि 

 
१०. िसला तथा जवििुटी िालीको  कृवष जैविक विवििताको अिथथा (िसुन, अदिुा, खसुातनी, छ्िापी, ्िाज, धषनिा, बेसार,  सुप, षटमरु, पुषदना, अिैची, षसिाम अन्ि औिषधि गुण भएका बािीहरु ) 

ि.स िालीको नाि 

(िसलाका रुपिा 

प्रयोगह ने िाली तथा 

औसविको रुपिा 

प्रयोग ह ने) 

जातको नाि  जातको प्रकार  
१-स्थानीि,     

२-उन्नत,  
३-हईषिड  

खेवत गररने 

के्षत्रफल 

(रोपनी) 

खेवत गररने िि 
१- बढ्दो  
२- उस्तै 
३-घट्दो 

खेवत गने कारण 
१-घरािसी प्रिोग मात्र 
२-व्िापाररक प्रिोग मात्र 
३-दिैु 

 

अन्य विशेस प्रयोग 
१-धाषमतक महत्िो  
२-सांस्कृषतक महत्िो 
३- औिधीि गणु 

िीउको स्रोत* 

         

         

         

         

         

         

         
िीउको स्रोतकोि: १-आफ्नै २-छरषछमकेी ३-एग्रो-भेट ४-सामदुाषिक बीउ बैंक, ५-स्थानीि बजार ६-NGO/INGO, ७-सरकारी कािातिि 
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११. फलफुल िालीको  कृवष जैविक विवििताको अिथथा (केरा, नाथपाती, आुँप, वलची, अनार, सुन्तला, भोगटे, वनिुिा, कागती आवद  ) 

ि.स फलफुल 

िाली 
जातको 

नाि  
जातको प्रकार  
१-स्थानीि,     

२-उन्नत,  
३-हईषिड  

िोट 

संख्या 
खेवत गररने 

िि 
१- बढ्दो  
२- उस्तै 
३-घट्दो 

खेवत गने कारण 
१-घरािसी प्रिोग मात्र 
२-व्िापाररक प्रिोग मात्र 
३-दिैु 

अन्य विशेस 

प्रयोग 
१-धाषमतक महत्िो  
२-सांस्कृषतक महत्िो 
३- औिधीि गणु 

िीउको स्रोत* 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         
िीउको स्रोतकोि: १-आफ्नै २-छरषछमकेी ३-एग्रो-भेट ४-सामदुाषिक बीउ बैंक, ५-स्थानीि बजार ६-NGO/INGO, ७-सरकारी कािातिि 
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अनुसूची २: घरधरुी सिेक्षणका क्रममा अन्तिातता षिईएका व्िषक्तहरुको सांषछप्त षबिरण  

उिेर सिूह  १८ िित दषेख ८४ िित,  औषत उिेर= ४६ बित 

 
वलंग 

पुरुष १६५ जना (५६%) 

िवहला १३२ जना (४४%) 

शैवक्षक योग्यता संख्या (%) पेशा/रोजगारीको वकवसि संख्या (%) 

षनरक्षर  ४० (१३%) कृिक २४५ (८२%) 

साक्षर ६५ (२२%) गैरकृषि ब्िापार १८ (६%) 

प्राथषमक तह ५८ (२०%) सेिा १२ (४%) 

माध्िाषमक तह ९७ (३३%) दषैनक ज्िािादारी ६ (२%) 

उच्च माध्िाषमक तह ३७ (१२%) अन्ि १६ (५%) 

जम्िा २९७ (१००%) जम्िा २९७  
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अनुसूची ३ : समहुगत छिफिका बुांधाहरु तथा फमेट  

गाउुँ/टोिको नाम ..................................... नगरपाषिका: ..................................... िाडत नां. ..................... 

षजल्िा:  ...................... जम्मा सहभागी सांख्िा: ............... परुुि: ...........  मषहिा :.........  छिफि गररएको षमषत: 

सहजकतातको नाम: ....................................... 

१. िाली तथा वतनका जातहरुिा भएका जातीय विशेषताहरु (कुन िालीका कुन कुन जातहरुिा के के गुणहरु छन?् ) 

ि.स िालीहरु िेरै 

उत्पादन 

वदने 

जातहरु 

खान 

विठो/नरिह ने 

जातहरु  

िाथनादार 

जातहरु  
वछटो 

पाक्ने 

जात 

कि 

ढल्ने 

जात  

काट्न/चुट्न 

सवजलो 

जात 

पराल/थयाउला 

राम्रो ह ने 

जातहरु  

अन्य विशेस 

गुण 

............... 

१  धान    
 
 

       

२  गह ुँ          
३  मकै          

 कोदो          
 फापर          

 

२. िाली तथा वतनका जातहरुिा भएका विवभन्न प्रवतकुलता सहने गुणहरु  
 िालीहरु सुख्खा 

तथा खिेरी 

सहने 

जातहरु 

अविक 

िषाा/पानी 

सहने जातहरु 

अवसना 

सहने 

जातहरु 

हािाह री 

सहने 

जातहरु 

रोग तथा 

कीरा 

सहने 

जातहरु 

हावनकारक/विचाहा 

झारहरु सहने 

जातहरु 

अन्य गुण 

..................... 

१  धान          

२  गह ुँ         

३  मकै         

४  कोदो         
५  फापर         

३.  तपाईको के्षत्रिाट कुनै अन्निाली िा कुनै रैथाने जात िा कुनै घरपालुिा  पशुिथतकुा जातहरु लोप भएका छन ्?  

ि.स अन्निाली 

तथा पशुहरु  
लोप/हराएका 

भएको जातको 

नाि  

लोपह नुको कारणहरु  िर-परको के्षत्र/वछिेकी 

वजल्लाहरुिा पाउन 

सवकन्छ वक?              

१- सषकन्छ, २-सषकदनै  

यवद पाईयो भने फेरी खेवत 

गना/पालन गना चाहनु ह न्छ? 
१-चाहन्छौं   
२- चहाुँदनैौ  

 िालीहरु     
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 पशुपंछीहरु     

      

      

      

 

४. तपाईको के्षत्रिा कुन कुन थथानीय िाली तथा जातहरुले व्यिसावयकताको सम्भािनाहरु िोकेका छन ्? र वकन ?  

ि.स  िाली जातहरु व्यिसावयकताको सम्भािना 

ह नुको कारण..के गुण छ ? 
यथतो सम्भािना भएको जातहरुिा अवहलेसम्ि वकन 

काि नभएको होला? सिथया के के ह न?्  
 िालीहरु    

     

     

 पशुपंछीहरु    

 

५. रैथाने िाली तथा जातहरु संरक्षणगना के कथता कािहरु गनुापलाा जथतो लग्दछ ? (कृिक स्तरबाट, समदुाि स्तरबाट र 

स्थानीि सरकारबाट के के गनुत पिात छिफि गद ैिेख्नुहोस?) 

• ................................................ 

• .................................................. 

• ................................................ 

• .................................................. 

• .................................................. 

 
६. रैथाने िाली तथा जातहरु प्रििान गना के कथता कािहरु गनुापलाा जथतो लग्दछ ? (कृिक स्तरबाट, समदुाि स्तरबाट र 

स्थानीि सरकारबाट के के गनुत पिात छिफि गद ैिेख्नुहोस?)  

• ................................................ 

• .................................................. 

• ................................................ 

• .................................................. 

• .................................................. 
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अनुसूची ४: पकुोट सामदुाषिक बीउ बैंक, भानु न.पा-८ मा सांरषक्षत स्थानीि  बािी तथा षतनका रैथाने जातहरु 

स्रोत: पकुोट सामदुाषिक बीउ बैंक प्रोफाईि, सन् २०१९ 

qm=;+= afnLsf] k|sf/ afnL :yfgLo hftsf gfd hDdf Hfft 

;ª\Vof 

!  

cGg afnL 

wfg  

/ftf] cgbL, ;]tf] cgbL, cfFkem'Q], lrlgofF, kx]+n], sfnf] 8Nn] dl;gf], 

sfnf] dl;gf], kx]+nf] dl;gf], dG;/f, sf7], df;L{, rf]af], b]jsf]l6gL, 

7fF6/, kfv] lemg'jf  

१५  

@  
sf]bf]  

sflQs], nfkm|], ;fgf] d'8s], kfFpb'/], b"w], tgxF', HjfOF -;]tf]_, uf]/vfnL, 

rd]|  
(  

#  ds}  kx]+nf], ;]tf], /ftf], d'/nL ;]tf], kx]+nf] d'/nL, sfnf]  ^  

$  h'g]nf]  ;]tf], /ftf]  @  

%  uxF'  /ftf], ;]tf]  @  

^  sfu'gf]  sfu'gf] (सेतो) !  

&  lrgf]  lrgf] -wfg sf]bf]_ !  

*  Hff}  :yfgLo  !  

(  kmfk/  dL7] kmfk/  ! 

!)  

bnxg afnL 

af]8L  sfnf], sfnf] ufhn], ;]tf] ufhn], tg], sflQs]  %  

!!  e6df;  k'G6], 7"nf] ;]tf], sfnf], v}/f]  $  

!@  Dff;  sfnf] km';|], /bnL, lrNnL, d'ª,  $  

!#  uxt  v}/f]  !  

!$  d:ofª  kx]+nf], 7"nf] l5s]{lds]{, ;fgf] l5s]{lds]{, 7"nf] /ftf], sfnf]  %  

!%  /x/  ;]tf], /ftf]  @  

!^  l;dL  6f6] xl/of], 6f6] /ftf]  @  

!&  

t]nxg afnL 

ltn  sfnf], v}/f]  @  

!*  em';] ltn, ltn  em';] ltn, ltn  !  

!(  Tff]/L  tf]/L, tf]/f, ;:o"+{  #  

@)  cfn;  cfn;  !  

@!  

h/] afnL 

lk+8fn'  b"w], 5fp/], v/L, k~rd'v], sfnf] d'v], np/], /ftf] d'v]  &  

@@  t¿n  hfFt], wf]qm]  @  

@#  cf]n  cf]n  !  

@$  

t/sf/L afnL 

km;L{  8Nn], kf6], hfFt]  #  

@%  l3/f}+nf  5f]6f] xl/of], a'b'g], jf:gf cfpg]  #  

@^  Nff}sf  nfdf] dfbn], 8Nn]  @  

@&  lrlr08f]  xl/of], ;]tf]  @  

@*  s'le08f]  ;]tf]  !  

@(  sfFqmf]  dfbn], xl/of] ;fgf]  @  

#)  lt/O{  xl/of] wf/]  !  

#!  s/]nf  r'r] xl/of]  !  

#@  le08L  xl/of] c;f/], ;tf] c;f]h]  @  

##  /fof]  lrNnf] kft], v;|f]kft]  @  

#$  nF'8]÷n§]  sfF8], lrNnf] kft]  @  

#%  

d;nf afnL 

pv'  sfnf], km';|]  @  

#^  cb'jf  g;], af];],  @  

#&  xn]bf]÷a];f/  kx]+nf], /ftf]  @  

#*  v';f{gL  7f8], lh/], csa/],  #  

#(  ;f]+k  ;f]+k  !  

$)  l;nfd  eft], xf8]  @  

$!  efª  efª  !  

$@  n;'g  dl;gf] s];|]  !  

 hDdf $@  !!# 
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अनुसूची ५: घरधरुी सिेक्षण तथा समहुगत छिफिको फोटोहरु 

 

 



h}ljs ljljwtf, cg';Gwfg tyf  
ljsf;sf nflu :yfgLo kxn -nL–a8{_ 

k|wfg sfof{no   
kf]=a=g+= #@$, kf]v/f, sf:sL
kmf]g )^!–%@^*#$, %#%#%& 

sfo{qmd ;dGjo sfof{no
;fg]kf, nlntk'/ 
kmf]g )!–%%$)##) 

ofS;	)^!–%#((%^	 
Od]n info@libird.org |   j]a www.libird.org

yk hfgsf/Lsf nflu

kl/jt{gzLn dlxnf ;fd'bflos ljsf; ;dfh (PMSBS) 
efg' gu/kflnsf–!, ;fnla:g], tgx'F
Od]n opmsbhanu@gmail.com | opmssbhanu@yahoo.com


