
गोठ तथा भकारो सुधार

१. परिचय

गोठ भन्नाल ेगनाई वना भैंसी पनालन गरिन ेस्नान ि भकनािो भन्नाल े

गोठबनाट ननसे्को मल तथना मतू्र ि सोत्तिलनाई बझुिन्छ । गनाई 

तथना भैंसी बस् ेस्नान व्यवस्स्त गिी उनीहरूकना मतू्रलनाई खिे 

जनान नदिइकन खनाडल वना भाँडोमना जम्ना गिी गोठलनाई सधुनाि 

गन्न सककन्छ । यसगैिी पशवुस्कुो गोठबनाट ननसे्को मल, 

मतू्र, सोत्ति आदिलनाई घनाम तथना पनानीबनाट जोगनाउन छनाननाको 

व्यवस्ना गिी  कुदहन दिइ्न भल तथना पनानी तककाएि भकनािो 

सधुनाि गन्न सककन्छ । गोठ तथना  भकनािो सधुनािल ेगोठे मलको 

गणुस्ि वदृ्धि गिी पशवुस् ु एवं बनालीहरूकना उत्नािकत्व 

वदृ्धिमना अहम ्भनूमकना कनवकाह गि्नछ । 

पिम्पिनागत तरिकनाल े पशपुनालन गिका पशजुन्य वस्बुनाट 

ननस्न े मल तथना मतू्रमना भएको पोषकतत्त्व खनासगिी 

ननाइट्ोजनको धिैे मनात्रना जनमनमनुन चदुहएि (सोससएि) जनाने, 

पनानी पिका वना भलसगँ बगिे जनान े तथना हनावनामना उडिे जनान े 

गि्नछ । एक अध्ययन अनसुनाि पिम्पिनागत तरिकनाल े

व्यवस्नापन गिेको गोठेमलबनाट प्रनत पश ु प्रनत वष्न १५ 

ककलोग्नाम ननाईट्ोजन तत्व पनाइयो भन े सधुनारिएको 

व्यवस्नापनबनाट प्रनत पश ु प्रनत वष्न २१ ककलोग्नाम ननाईट्ोजन 

तत्व प्रनाप्त भएको छ । यसगैिी मतू्रबनाट पिम्पिनागत तरिकनामना 

४.२ ककलोग्नाम ननाईट्ोजन तत्व पनाइयो भन े सधुनारिएको 

गोठबनाट १६.८ ककलोग्नाम ननाईट्ोजन तत्व प्रनाप्त भयो । अथकात ्

तीन गणुना बढी ननाईट्ोजन प्रनाप्त हुन ेिेझखन्छ (Shrestha et.

al., 2016) । तसथ्न पशजुन्य वस्कुो मल तथना मतू्रमना हुन े

पोषकतत्त्वलनाई ननास हुनबनाट बचनाउनकना लनागग गोठ तथना 

भकनािो सधुनाि अनत अनावश्यक हुन्छ । 

गोठ तथना  भकनािो सधुनाि गनकाल े गनाई तथना भैंसीको मतू्र 

जथनाभनावी बगिे पनानीको स्ोतमना हुन े प्रिषुणमना कमी अनाइ्न 

नमथने ग्ाँसको उत्सज्ननमना समते कमी अनाउँिछ । यसल े

िसनायननक मल तथना पशवुस्कुो मल ि मतू्रबनाट हुन ेहरितगहृ 

ग्ाँसको उत्सज्ननमना कमी अनाउनकुना सनाथ ै समग् रूपमना 

बनालीनबरूवनाको नवकनास तथना उत्नािनमना सधुनाि अनाउँिछ ।  

जलवाय ुमतै्री कृषि प्रववधि सङ्ालो
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२. ्ोठ तथा भकािो सिुाि 

२.१. ्ोठ सिुाि

गोठ सधुनाि गिका नवशषे गिेि कृषकसगँ भएको गोठको संिचनना,  

पनासलएकना गनाई तथना भैंसीको संख्ना ि जनातलनाई ध्यनान दिन ु

पि्नछ । यस् ैपश ुबाँध् ेतरिकनाल ेपनन प्रनत पशलुनाई आवश्यक 

पनने क्ेत्रफल फिक फिक हुन्छ ।  

 � सनाधनािणतयना एक भैँसी बस्कना लनागग ७ कफट लम्नाइ्न ि ५ 
कफट चौडनाइ्न ससफनारिस गिेको पनाइन्छ । यसिी प्रनत 
भैँसीलनाइ्न ३५ वग्नकफट क्ेत्रफलको आवश्यकतना पि्नछ ।

 � एक गनाई वना गोरुकना लनागग ६ कफट लम्नाई ि ४ कफट 
चौडनाई गिेि जम्ना २४ वग्नकफट क्ेत्रफल आवश्यक  
पि्नछ ।

 � गोठ बननाउँिना प्रशस् मनात्रनामना प्रकनाश ि स्वच्छ हनावना खलेन े
गिी बननाउनपुि्नछ ।

 � गोठ जनमनको सतह भन्ना १ िेझख १.५ कफट अग्ो बननाउन ु
उपयकु्त हुन्छ ।

 � गोठ ननमकाण गिका शरुुमना गोठ भभत्रको जनमनलनाई सम्नाउन ु
पि्नछ ि ढुङ्नाको सोसलङ् गनु्नपि्नछ ।

 � यसपछछ १ भनाग ससमने्टमना ३ भनाग बनालवुना ि ४ भनाग गगट्ी 
नमसनाइ बननाएको नमश्रण प्रयोग गिी ढलनान गनु्नपि्नछ ।

 � ढलनान गिका मतू्र बग् े ननालना बननाउन े स्नान पट्ी हल्ना  
(१ इन्च) भभिनालो (स्ोप) बननाउनपुि्नछ ।

 � धिैे छचप्ो भइँु भएमना ढलनान गिेको स्नानमना पशकुो खट्ना 
नछचप्प्योस ् भनिे मससनना ठनाडना ि तसेका धकका बननाउन ु
पि्नछ ।

 � ननालनालनाई हल्ना भभिनालो बननाउिै मतू्र (गहँुत) संकलन 
खनाडलसम् पयुकाउनपुि्नछ ।

 � यदि िईु भैँसीको मतू्र (गहँुत) संकलन गनने हो भन ेखनाडल 
असल ठूलो अथकात ् लम्नाई तथना चौडनाई क्रमशः ७५, ७५ 
सने्न्टनमटि ि गदहिनाई ६० सने्न्टनमटिको बननाउँिना िण् ै
३४० सलटि मतू्र अटनाउँिछ ।

 � मतू्र संकलन खनाडल भन ेगनाई भैंसी नदहडन ेछेउपट्ी पनािेि 
बननाउँिना िनाम्ो हुन्छ । खनाडलमना अन्य वस् ुतथना बनालबच्ना 
जनानबनाट जोगनाउनकना लनागग घिेनाबिेना गनु्नकना सनाथ ै

खनाडलमना ढकनल ेढनाक्ना सिुसक्त हुन्छ ।  

सुधारिएकाे गाेठकाे नमुना

४ वटा भैंसी पाल्नका लागि सुधार िररएकाे िाेठकाे ्नमु्ना

चाैडार्इ  १२ गिट+५ गिट*
लम्ार्इ २० गिट

६.७ गिट

जगम्नकाे सतहबाट 
कम्तिमा १.७ गिट तल 

िाड््ेन

१.३ गिट

मूत्र बगे् ्नाला
मूत्र संकल्न ि्नने खाडल

*अावश्यकता अनुसाि

खाडलकाे लम्ाई ७५ से.गम. तथा चौडाई ७५ से.गम. र िगहराई ६० से.गम.काे 
ब्नाउँदा लिभि ३४० गलटर िहँत अटाउँदछ ।
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२.२. भकािो सिुाि

भकनािो सधुनािबनाट गोठेमलको गणुस्ि बढनाउन सककन्छ । 

भकनािो सधुनाि गिका गोठबनाट ननसे्कना मल, मतू्र तथना सोत्ति 
जनमन मनाभथ थपुनानने वना चनाङ लगनाएि िनाख् े ि २०–२५ दिनको 
अन्तिनालमना पल्नाउन े गरिन्छ । यो तरिकनामना चनाङ लगनाउन 
ससजलो होस ्ि घनामको प्रकनाश सोि ैनपिोस ्भनन छनानना िनाखी 
बीचमना मल िनाखिै जनान ेपनन गरिन्छ ।  

 � यसिी खनाडलमना बननाएको वना चनाङ बननाएि िनाखकेो मलमना 
भल पनानी कटनाउन ेव्यवस्ना नमलनाइ्न पनानी पस् दिनहुँुिैन ।

भकाराे सुधारकाे ्नमु्ना

िाेठकाे गभत्री भािकाे ्नमु्ना

 � घनाम ि पनानीबनाट बचनाउनकना लनागग छनानो हनालनपुि्नछ । 
यसकना लनागग स्नानीय स्िमना उपलब्ध हुन े खि, गहँुको 
छ्नाली वना पिनालको प्रयोग गिी भकनािोमना घनाम तथना पनानी 
नपनने गिी छनानो बननाउन ुिनाम्ो हुन्छ ।

 � यस् ै कनालो प्नास्टिकल े भकनािोलनाई ढनाकेि िनाख्  
सककन्छ । कनालो प्नास्टिकल ेढनाकेि मल बननाउँिना हिेक 
दिन प्नास्टिक हटनाएि भकनािोमना गनाईवस्कुो गोबि तथना 
मतू्रल े भभजकेो सोत्ति चनाङ नमलनाएि थप्पुि्नछ ि फेकि 
प्नास्टिकल ेढनाक्पुि्नछ ।

 � भकनािो सधुनािबनाट गोठेमल लगभग िईु मदहननामना न ैतयनाि 
हुन्छ जबकी पिम्पिनागत पधिनतबनाट गोठेमल बननाउन 
करिब छ मदहनना लनाग्दछ ।  

दा्ना गद्न जा्ेन बाटाे

दा्ना वा घाँस गद्ेन ठाउँ

िार्इ–भैंसी बसे् ठाउँ

मल, मूत्र बगे् ्नाला

एउटा िार्इ  वा भैंसीका लागि 
अावश्यक चाैडार्इ

िाेठ सिा ि्न्इ जा्ेन बाटाे*

२ गिट

२ गिट

७ गिट

१ गिट

५ गिट

५ गिट
*अावश्यकता अनुसाि
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 � िनाम्ोसगँ पनाकेको मल मनात्र खतेबनािीमना प्रयोग गनु्नपि्नछ 
अन्यथना मलमना िहेकना िोगकना जीवनाण ुतथना खमु् ेकीिनाकना 
अण्ना तथना लनाभका पनन खतेबनािीमना पगु्दछन ्।

 � िईुिेझख तीन पशकुो मलमतू्रको गोठेमल बननाउन ३ िेझख 
४ नमटि लम्नाई, २ नमटि चौडनाई ि एक नमटि गदहिनाइ 
भएको खनाडल भए पगु्दछ । सनाधनािणतयना जनमनको 
आकनाि प्रकनाि अनसुनाि केही लम्नाइ,  चौडनाइमना तथना 
गदहिनाइमना परिवत्नन गन्न सककन्छ ।

 � यसिी बननाएको खनाडलमना पदहलो तह एक कफट जनत 
सकुोको खि, िनािपनात तथना पशलु ेनखनानखेनालको पिनाल 
िनाख् ुिनाम्ो हुन्छ ।

 � पनाकेको मल हलकुना ि गनाढना खिैो िंगको हुन्छ ि 
एमोननयनाको  गन्ध अनाउँिैन । 

३. मलको प्रयो्

 � गनाई तथना भैँसीको मल जनमन जोत् ेसमयमना खतेबनािीमना 
लगिे मनाटोमना नमलनाउन ु िनाम्ो हुन्छ, ति भनकेो समयमना 
आवश्यक मनात्रनामना श्रनमक नपनाइन े हुननाल े  कृषकहरूल े
फुस्नि भएको बलेनामना करिब एक डढे मदहनना अगघ न ै
खतेबनािीको नवभभन् स्नानमना सनानना सनानना थपु्रना लगनाएि 
िनाख् े गिेको िेझखन्छ । यसिी िनाखिना गोठेमलमना भएको 
पोषक तत्त्व खनास गिी ननाईट्ोजन तत्त्व उडिे नोक्नान  
हुन्छ । सनाथ ै पनानी पिेमना, पनानीसगँ ै बगिे वना जनमन भभत्र 
चदुहएि नोक्नान हुन्छ । त्यसलैे, गिना भिी छिेि िनाख्भुन्ना 
गिना अनसुनाि एक वना िईु स्नानमना त्यो गिनालनाई आवश्यक 
पनने जनत मल थपुनािेि िनािपनात वना कनालो प्नास्टिकल े
ढनाक्ना िनाम्ो हुन्छ ।

 � सनाधनािणतयना गोठेमल बढी भएि बनालीननालीलनाई नोक्नान 
हँुिैन । ति धनान, मकै, गहँु जस्ना बनालीमना ज्नािै धिैे 
गोठेमल भएको खण्मना असल हौसन े (हल्ने), ढलन े ि 
कढलना पनाक् ेहुन सक्छ । 

 � गोठेमल बनाली लगनाउनभुन्ना सनातिेझख १० दिन अगनाडी 
पदहलो खनजोत गनने बलेनामना मनाटोमना नमसनाउन ु िनाम्ो  
हुन्छ । गहँुतलनाई भन े टपड्सेकना रूपमना ि आवश्यक्तना 
अनसुनाि कीिना ननयन्त्रणको लनागग पनानीमना नमसनाइ्न 

नबषनािीकना रूपमना प्रयोग गन्न सककन्छ ।

४. मतू्को प्रयो्

 � १५ दिन जनत प्नास्टिकको भाँडनामना जम्ना गिी घनाममना 
िनाझखएको मतू्र यना गहँुतको प्रयोग गनु्न िनाम्ो हुन्छ ।

 � बनालीको जनात ि बोट नबरुवनाको उमिे अनसुनाि गहुँत ि 
पनानीको अनपुनात घटबढ गनु्नपि्नछ । सनाधनािणतयना एक 
भनाग गहँुतमना कस्तिमना ४ िेझख ८ भनागसम् पनानी नमसनाएि 
मनात्र बोटनबरुवनामना प्रयोग गनु्नपि्नछ । जस् ैसनानना नवरुवनाकना 
लनागग १ भनाग गहँुतमना ८ भनाग पनानी नमसनाएि प्रयोग गन्न 
सककन्छ भन े छछन्पिएकना बोट वना कडना खनालकना बोट 
नबरुवनाकना लनागग भन े एक भनाग गहँुतमना ४ भनाग पनानी 
नमसनाएि प्रयोग गन्न सककन्छ । ति बोट तथना नवरुवनामना 
छक्न िना पनात ि डाँठ भभज् ेगिी ि फेिमना िनाखिना एक कप 
छचयना जनत मनात्र िनाख् ुपि्नछ ।

 � गहुँतको मनात्रना बढी भएमना नबरुवना वना पनात डढन ेहुन्छ 
त्यसलै ेसही मनात्रनामना हनालन जरुिी हुन्छ । 
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सामग्रीको नाम इकाइ्इ अावश्यक मात्ा प्रति इकाइ्इ मलू्य (रू.) जम्ा (रू.)

ससमने्ट बोिना ६ १,१०० ६,६००

बनालवुना बोिना १८ १०० १,८००

गगट्ी बोिना २५ १०० २,५००

ढुङ्ना घननमटि १.० ३,००० ३,०००

श्रनमक संख्ना १० ८,०० ८,०००

जम्ा २१,९००

ताललका १: सिुारिएको ्ोठ बनाउनका लाग् लाग्ने अावश्यक सामग्रीहरू तथा ला्त ववविण

तववरण श्रतमक सखं्ा ज्ाला दर (रू.) जम्ा (रू.) कैफियि

खनाडल खन् ३ जनना ६०० १८०० खनाडल नवभधकना लनागग, यो नवभध व्यवसनागयक 

कृषकहरूल ेअपननाउन ेगिेको िेझखन्छ ।

वरिपिी गनाह्ो लगनाउन, 

कटपकनाि गन्न ि भुईँमना 

प्नाष्टि गन्न

४ जनना ८०० ३२००

छनानना बननाउन १ जनना ६०० ६००

ससमने्ट २ बोिना ११०० २२००

बनालवुना ८ बोिना १०० ८००

ढुङ्ना १ घननमटि २००० २०००

जम्ा १०६००

भकनािो वरिपिीको बोिना 

ि छनानो बननाउन

२ ६०० १२०० थपु्रो नवभधबनाट गोठेमल बननाइन ेनवभध गनाउँघिमना 

प्रचलनमना िहेको सबभैन्ना ककफनायती नवभध हो ।

जम्ा १२००

ताललका २: भकािो सिुाि ्न्नका लाग् चाहहनने  सामग्रीहरू तथा ला्त ववविण

भकनािो सधुनाि गन्नकना लनागग चनादहन े सनामग्ीहरू प्रनायः स्नानीय स्िम ैउपलवध हुन्छन ्। गयनको सङ्कलन तथना व्यवस्नापन कृषक स्वयंल ेगनने 

हँुिना यसकना लनागग धिैे खच्न लनागै्दन । श्रनमक भन ेलगनाउन ुपनने भएकनाल ेश्रनमकको पनारिश्रनमकको  मनात्र दहसनाबककतनाव गरिएको छ । ति 

मलको िस तथना मतू्र जनमनमना चदुहएि नजनाअनाेस ्भन्कना लनागग खनाल्ो नवभधको भकनािोमना पखकाल लगनाइ्न ससमने्टल ेप्नाष्टि गन्न सककन्छ । 

लनागत अनमुनान ठनाउँ अनसुनाि फिक हुनसकछ, तथनाकप िइु्न गनाई वना भैंसीकना लनागग आवश्यक पनने क्ेत्रफलकना लनागग अनमुनाननत सनामग्ीको 

मनात्रना  तनासलकनामना उल्खे गरिएको छ । 

५. ला्त 
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६. फाइदाहरू

सधुनारिएको गोठ तथना भकनािोबनाट ननम्नानसुनािकना फनाइिनाहरू 

हुन्छन ्। 

 � गनाई भैँसीलनाई बस् ओभनानो स्नान हुन्छ, जनु पशवुस्कुना 
लनागग स्वस्थ्यकि हुन्छ ।

 � गोठ सफना गन्न ससजलो ि छछटो हुन्छ । सनाथ ैसधुनारिएको 
गोठ सफना गन्न हनात ेऔजनाि जस् ैहनात ेयकाक, कोिनालो तथना 
सनाबलेको प्रयोग गन्न सककन्छ जसल े गिका समय कम 
लनागछ ।

 � स्वस्थ्य पशबुनाट नमथने ग्ाँसको उत्सज्नन कम हुन्छ ि 
वनायमुण्लमना नमथने ग्ाँस न्यनुीकिणमना सहयोग पगु्दछ ।

 � घि तथना गोठ वरिपिीको वनातनाविण स्वच्छ िनाख् सहयोग 
पगु्दछ ।

 � मनाटोमना िनाम्ोसगँ तयनाि भएको मल वना नमश्रण नमलकेो 
गहँुत बढी प्रयोग गिे मनाटोको गणुस्िमना सधुनाि  हँुिै जनान्छ 
ि बनालीननालीकना लनागग अनावश्यक पोषक तत्त्व उपलब्ध  हुन े
हुननाल ेउत्नािन बदृ्धि हुन्छ ।

 � गोठ भभत्रको जनमनमना त्यनतकै चदुहएि जनान े गहँुतको 
संकलन हुन्छ ि संकसलत गहँुतल ेमलको सनाथ ैिोग तथना 
कीिना िोकथनामकना लनागग नबषनािीको रूपमना पनन कनाम 
गि्नछ ।

 � पनाकेको मल हलकुना हुन ेहँुिना मदहलनालनाइ्न यस्ो मल बोक् 
ससजलो हुन्छ ि मदहलनाको कनाय्नभनाि घटनाउन मद्दत गि्नछ । 

७. ्ोठ तथा भकािो सिुािको 
जलवाय ुमतै्री कृषिमा भवूमका

गोठ तथना भकनािो सधुनाि एक जलवनाय ुमतै्री कृकष प्रनवभध हो । 

यसल े जलवनाय ु परिवत्ननको नकनािनात्मक असिसगँ जधु्लनाई 

मद्दत पयुकाउँिछ । यस प्रनवभधल ेजलवनाय ुमतै्री कृकषकना तीनवटना 

खम्नाहरू (अनकूुलन, न्यनूीकिण तथना खनाद्य सिुक्ना) मना कुन ैन 

कुन ै रूपमना टेवना पयुकाउँिछ । यस प्रनवभधल े मल ि मतू्रको 

प्रयोगलनाई प्रभनावकनािी बननाउनकुना सनाथ ै िसनायननक मलको 

जथनाभनावी प्रयोगबनाट हुन ेवनातनाविणीय िसु्प्रभनावलनाइ्न न्यनूीकिण 

गन्न मद्दत पयुकाउँछ । यसको प्रयोगल े हरित गहृ ग्ाँसको 

उत्सज्ननमना समते कमी आउँिछ । सनाथै, िसनायननक मल तथना 

अन्य नवषनािी ककन् ेखच्नको पनन बचत हुन्छ । त्यसगैिी कृकष तथना 

पशपुनालनको उत्नािन लनागतमना पनन कमी गि्नछ । गोठ तथना 

भकनािो सधुनािल े मनाटोको जनैवक तथना भौनतक गणुमना सधुनाि 

गनु्नकना सनाथ ै प्रनाङ्नारिक पिनाथ्नको उपलब्धतनामना वदृ्धि  

गि्नछ । यसल ेसकू्ष्मजीवको गनतनवभधलनाई प्रभनावकनािी बननाउन 

मद्दत पयुकाउनकुना सनाथ ैमनाटो खकुुलो बननाइ्न  मनाटोमना हनावना तथना 

पनानीको सन्तलुन कनायम िनाख् मद्दत पयुकाउँिछ । सनािंशमना, 

यसको प्रयोगल ेमनाटोको स्वनास्थ्य िनाम्ो भइ्न कृकष उपज उत्नािन 

गन्न सहयोग गिी कृषकको जीनवकोपनाज्ननमना मद्दत पगु्कुना सनाथ ै

दिगो खनाद्य सिुक्नामना टेवना पयुकाउँिछ ।  

८. लसकाइ तथा अनभुव 

ली–बड्नल ेआफनो स्नापनना कनालिेझख नवभभन् परियोजनना अन्तग्नत गोठ तथना भकनािो सधुनािकना कनाय्नक्रमहरू नवभभन् सजल्नाहरूमना सञ्नालन 

गिदै आइिहेको छ । हनालसम् ली–बड्नल ेनवभभन् सजल्नाहरूमना गिी ५०० भन्ना बढी गोठ तथना भकनािो सधुनािकना कनाय्नक्रमहरू सञ्नालन 

गनु्नकना सनाथ ैत्यस सम्न्धी तनासलमहरू पनन कृषकहरूलनाई दिएको छ । 

अछाम गजल्ाको बान्ीिढी, जयिढका कृषकहरू तुलसी थापा र 
जा्ुनका सेट्ीले ‘सा्ना तथा गसमान्तकृत कृषकहरूका लागि 
जीगवकोपाज्इ्न सुधार पररयोज्ना’ माि्इ त् िोठ तथा भकारो 
सुधारका लागि  सहयोि पाउ्ुन भएकाे छ । उहाँहरू भनु्हनछ, 
“िोठ तथा भकारो सुधार भएपश्ात् िोठ सिा ि्न्इ गछटो र सगजलो 
भएको छ । खेर जा्ेन िहँत संकल्न भएको छ । यसका साथै 
हातले िोबर सिा ि्ुन्इप्नने बाध्यता समेत हटेको छ र िाउडो वा 
कोदालोले पग्न िाेबर सिा ि्न्इ सगक्ेन रहेछ ।”  

तुलसी थापा
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त्यसैिरी पगहलेको िोठमा १५ देम्ख २० गद्नको िरकमा 
मात्र िोबर सिा ि्नने िरेकोमा आजकाल गद्ैन गपचे् सिा 
ि्न्इ लागे् समय पग्न झणै् दुई गतहाई बचेको उहाँहरूले 
बताउ्ुन भयो । भकाराे सुधार िरी तयार िररएकाे मल 
राम्ाेसँि पाकी हलँुिाे समेत हनछ । यस्ाे मल बाेक्न सगजलाे 
ह्ेन हँदा उहाँहरूकाे काय्इभार समेत घटेकाे अ्ुनभव 
सु्नाउ्ुन भयाे । उहाँहरू थपु्हनछ, “िहँत र पा्नी (१:४) को 
अ्ुनपातमा छदा्इ पुतली कीरा, टमाटरमा पात घुम््ेन कीरा, 
धा्नको िबारो कम भएको र िहँतले मलको पग्न काम 
िरेको छ ।”  

त्यसैिरी कावासोती, ्नवलपरासीका कृषक दुिा्इ कुमारी 
चौधरी िोठ तथा भकारो सुधारबाट भएका िारदाहरूका 
बारेमा यसाे भनु्हनछ, ”िोठ तथा भकाराे सुधार भएपगछ 
िाेठ सिा ि्न्इ कम समय लािेको र खाडलमा िहँत 
संकल्न िरी भकारोलाई घाम र पा्नीबाट बचाएर राख्ाले 
मलको क्षमता बढेको छ ।  यसरी उत्ाद्न िरेको मललाई 
बालीमा प्रयोि ि्ना्इले अ्नावश्यक रूपमा युररया मलकाे 
प्रयाेि घट््ुनका साथै तरकारीमा राेिकीरा कम लािी 
उत्ाद्नमा समेत बृम्धि भएको छ ।”

गोठ तथना भकनािो सधुनाि एक असल अभ्नास हो जसमना 

कृषकहरूलनाई गोठ कसिी बननाउने, भकनािो सधुनाि कसिी गनने ि 

यसको प्रयोग कनत मनात्रनामना कुन समयमना गनने भन् ेप्रनानवभधक ज्नान 

दिन ि यसबनािे सचते गिनाउन अनत आवश्यक िेझखन्छ ।

जा्ुनका सेट्ी

दुिा्इ कुमारी चाैधरी

थप अध्ययन सामग्रीहरू  

उप्रतेी चतेिनाज (डना.), कुशवनाहना नवष् ुप्रसनाि (डना.) ि उप्रतेी सजुयना. २०६८. गनाई भैँसी पनालन प्रनवभध, नपेनाल कृकष अनसुन्धनान परिषद्, गनाई भैँसी 
अनसुन्धनान कनाय्नक्रम, खमुलटनाि, लसलतपिु 

महेतना िोशन, पडुनासनैी िोशन, बस्ते शम् ुि मनानन्धि समुनशखेि, परिमनाज्नन: बस्ते शम्ु , अभधकनािी िोशन ि खनतवडना परुुषोतम प्रसनाि. २०७५. 
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Stakeholder Forestry Programme and Center for Environmental and Agricultural Policy Research, Extension and Devel-
opment
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