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पृष्ठभूमी

नेपालको कूल जनसङ्ख ्ाको करिव दुई तिहाई 
जनसङ्ख ्ा कृतिमा संलग्न छ । नेपालको 
अर्थिन्त्रमा कृति के्त्रले २८.९ प्रतिशि ओगटेको 
छ (स्ोि: आतर्थक सववेक्ण २०७३/७४) । यद्यतप 
कृति वसु्को आयि उच्च देखिनछ । आतर्थक 
बि्थ २०७४/७५ मा करिव १ अब्थ ६ किोड 
२६ लािको कृतिजन्य वसु्को आयि भएको 
देखिनछ (स्ोिः http://annapurnapost.com/
news/106683) । तनवा्थहमूिी कृति प्रणलीलाई 
व्ावसातयक कृति प्रणालीमा रूपान्तिण गन्थ 
सतकएको िण्डमा ठूलो सङ्ख ्ामा कृतिमा तनभ्थि 
जनसङ्ख ्ालाई उत्ादनका अवसिहरूसँग 
जोडी दीगो आतर्थक तवकास गन्थ सके् प्रवल 
सम्ावना छ । ग्ातमण के्त्रका साना कृिकहरू 
व्ावसातयक कृति पेशामा लागेि उनीहरूको 
तजवनस्ि सुधाि गन्थ सके् बतलयो आधाि हँदाहँदै 
पतन कृति उपजहरूको बजािीकिण सहज नहँदा 
व्ावसातयक कृतिमा लागे्न ि तनिन्तििा तदने 

कृिकहरूको सङ्ख ्ा अपेतक्ि अनुपािमा वृखधि 
हन सतकिहेको छैन । 

ग्ामीण के्त्रका कृिकहरूले तनिन्ति ि ठूलो 
परिमाणमा वसु्हरूको उत्ादन गन्थ नसक्ा िी 
वसु्हरूको िरिद गन्थ व्ापािीहरू कृिकको 
िेिबािीसम्म पुग्न सतकिहेका छैनन्ख । उत्ातदि 
वसु्हरू आफैले ढुवानी गिी बजािीकिण गदा्थ 
लागि बढ्ख ने ि नाफा कम हने हँदा कृिकहरू 
तनरुत्ातहि बनेका छन्ख । सारै पतछल्ो समय 
ठूला शहि नतजकका ग्ातमण के्त्रहरूमा सडक 
सञ्ालको तिव्र गतिमा तवस्ाि भएको देखिनछ 
िरातप यािायाि व्वसरा प्रतिष्पधधी ि तनयतमि 
हन नसक्ा वसु्हरूको ढुवानी महङ्ो पन्थ 
गएको देखिनछ । यस्ो अवसरामा कृिक ि 
व्ापािीहरूको तबच िहेि बजािीकिणलाई 
सहजीकिण गन्थ सङ्कलन केन्द्रको तनमा्थण ि 
सञ्ालन गन्थ आवश्यक देखिएकाले ली–बड्थ िरा 
तवतभन्न साझेदाि संसराहरूको सहकाय्थमा सल्ान 

तयारकताताः श्ाम लाल वि.क. र यिुराज गुरुङ, ली–बरत



s[lif pkh ;ª\sng s]Gb|sf] cjwf/0ff, :yfkgfsf r/0f  / k|fKt k|lTfkmnx¿ 2

तजल्ामा काया्थन्वयन गरिएको ‘सल्ान तजल्ाका 
सीमान्तकृि समूहको जीतवकोपाज्थन सुधाि 
परियोजना’ ले सङ्कलन केन्द्रको सफल सञ्ालन 
गिी बजािीकिणमा सहयोग गिेको तरयो ।  
ग्ातमण के्त्रका कृिकहरूले उत्ादन गिेका कृति 
उपजहरूको सङ्कलन केन्द्र माफ्थ ि गरिएको 
बजािीकिणमा ली–बड्थले हातसल गिेको अनुभव 
ि तसकाई अन्य के्त्रमा पतन तबस्ाि गन्थ सतकने 
महशुस गिी यो लेि ियाि पारिएको हो । 

कृति उपज सङ्कलन केन्द्र

कृिकहरूले उत्ादन गिेका उच्च मूल्का कृति 
उपजहरू जसै्ः िाजा ििकािी, अदुवा, बेसाि, 
तटमुि ि िसी, बोका हप्ाको तनतचिि बाि, समयमा 
एकै सरानमा सङ्कलन गिी बजािीकिण गन्थ िय 
गिीएको सरान नै कृति उपज सङ्कलन केन्द्र हो ।  
जहाँ सङ्कलन भएका कृति उपजहरूको िौल 
तलने, गे्तडङ गनवे ि तवििण िाखे् काम गिीनछ ।  
सङ्कलन केन्द्रमा कृिकहरू आफूले उत्ादन 
गिेका कृति उत्ादनहरू तबक्ी गनवे ि व्ापािीहरू 
भने सोही वसु्हरू िरिद गनवे उदे्श्यले उपखसरि 
हने गद्थछन्ख । यसको सञ्ालन ि व्वसरापन 
कृति बजाि प्रवधि्थन सतमतिले गनवे गद्थछ । यतद 
व्ापािीहरू सङ्कलन केन्द्रमा कृतिवसु्को िरिद 
गन्थ नपुगेमा कृति बजाि प्रवधि्थन सतमति स्वयंले 
बजािसम्म ढुवानी गिी बजािीकिण गनवे गद्थछ । 

कृति बजािप्रवधि्थन सतमति

कृिकहरूको क्मिा तवकास, उत्ादन वृखधि, 
उत्ातदि कृति उपजहरूको सङ्कलन िरा 
बजािीकिण गनवे उदे्श्यले गतठि सतमति नै 
कृति बजाि प्रवधि्थन सतमति हो । यस सतमतिको 
गठन कृिक समूहका सदस्य, सहकािी संसराका 
सदस्य ि सरानीय सङ्कलक िरा व्ापािीहरूका 

सहभातगिामा गठन गरिएको हनछ । बजाि 
प्रवधि्थन सतमतिलाई तवगिमा तजल्ा कृति तवकास 
काय्थलयमा दिा्थ गरिने गरिन्थो । हाल, परिवति्थि 
सङ्ीय संिचनामा भने यस्ा सतमतिहरूलाई 
गाउँपातलका वा नगिपातलकामा दिा्थ गनवे व्वसरा 
गरिएको छ । यो सतमतिले कृति उपज सङ्कलन 
केन्द्र माफ्थ ि कृिकहरूले उत्ादन गिेका कृति 
उपजहरूको सङ्कलन गिी बजािीकिण गनवे  
गद्थछ ।

कृति बजािप्रवधि्थन सतमतिले प्रदान 
गनवे सेवाहरू

 » सदस्य कृिकको क्मिा तवकास िरा 
उत्ादन वृखधि गन्थ सहयोग गनवे 

 » गुणस्िीय उत्ादनका लातग बीउ, मल िरा 
प्रातवतधक सेवा उपलवध गिाउन पहल गनवे 

 » सदस्यहरूद्ािा उत्ातदि कृति 
उपजहरूको सङ्कलन केन्द्रहरूमा सङ्कलन 
गिी बजािीकिण गनवे

 » नयाँ बजािहरूको सम्ाव्िा िोजी गिी 
वसु्को उच्च मूल् तिन्थ व्ापािीहरूसँग 
समन्वयन गनवे 

 » कृिकहरूका लातग प्राप् हने अनुदानका 
लातग तसफारिस गनवे िरा सम्वखधिि 

तनकायहरूमा पहल गनवे

 
कृति उपज सङ्कलन केन्द्रको तनमा्थण 
ि सञ्ालनका चिणहरूः

१. उच्च मूल्यका िस्हुरूको छनांटै 

उच्च मूल्का वसु्हरूका छनौटं भन्नाले 
कृिकहरूले उत्ादन गिीिहेका तवतभन्न 
कृति वसु् वा उपजहरू मधे् बजािमा बढी 
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ली–बर्डको अनुभवः परियोजनाको काया्थन्वयन 
गनवे क्ममा ली–बड्थले सल्ान तजल्ाका बनगाड 
कुतपने् नगािपातलका, त्रीवेणी गाउँपातलका ि 
कातलमाटी गाउँपातलकामा यसै तवधी अनुसाि 
मूल्–शृ्ङ्ख िलाका पाँच वसु्हरू (िाजा ििकािी, 
अदुवा, बेसाि, तटमुि ि बाख्ा) छनौटं गिेको तरयो ।  
हाल िी वसु्हरूको बजािीकिण चािवटा 
बजािप्रवधि्थन सतमतिद्ािा सञ्ातलि सङ्कलन 
केन्द्रहरूले गरििहेका छन्ख । 

२. रोर कोरीरोरको पहहचान तथा बजार 
विश्लेषण

िोड कोिीडोिको पतहचान भन्नाले सङ्कलन केन्द्र 
सरापना गन्थ प्रस्ातवि सरानबाट नतजकका 
बजािहरू जोड्खने छोटा सडक सञ्ालको पतहचान 
गनु्थलाई बुझाउँदछ । त्यसैगिी, बजाि तवशे्िण 
भन्नाले तनमा्थणातधन सङ्कलन केन्द्रहरूबाट 
नतजकका बजािहरू कुन–कुन छन्ख िी 
बजािहरूमा कुन–कुन कृति उपजहरूको बढी 
माग छ; कुन बजािमा कुन वसु्मा कम प्रतिस्पधा्थ 

pRr d'Nosf 
j:t'x? 5gf}+6

/f]8 sf]l/8f]/ tyf
ahf/ ljZn]if0f

cfdbfgL
ljt/0f

ahf/Ls/0f
pTkfbg j[l4df

hf]8

j:t'sf] ;°ng
/ u|]l8ª

ahf/ k|j4{g 
;ldltsf] u7g 
tyf btf{

;°ng s]Gb|sf]
lgdf{0f

माग भएका, कम प्रतिस्पधा्थ गनु्थपनवे ि उच्च 
मूल् प्राप् गन्थ सके् सम्ावना भएका 
वसु्हरूको छनौटं गनु्थ भने्न बुतझनछ ।  
जसै्ः िाजा ििकािी, अदुवा, बेसाि, तटमुि, 
बाख्ा आतदको छनौटं । छनौटं हने उच्च मल्का 
वसु्हरू कृिकहरूले व्ावसातयक रूपमा 
उत्ादन गन्थ ि सतजलै बजािमा तबक्ीतवििण गिी 
िाम्ो आम्ानी तलन सके् हनुपद्थछ । 

उच्च मूल्का कृति वसु्को छनौटं वास्तवक 
उत्ादक, कृिक, एग्ोभेट, सरानीय सङ्कलनकिा्थ, 
व्ापािी, सहकािी, सरानीय सिकाि ि 
सिोकािवालाहरूको सहभातगिामा छलफल गिी 
प्राप् सुझावका आधािमा गनु्थपद्थछ । यस्ा वसु् 
छनौटं गदा्थ कृिकहरूको सीप, ज्ान, अनुभव, 
स्ोिसाधनमा पहँच िरा सरानीय हावापानी, माटो 
आतदका बािमो तवचाि गनु्थपनवे हनछ । मु्ियाः 
उत्ादनमा कम लगानी, बजािको माग ि ढुवानी 
बािे गहन तवशे्िण हनु जरुिी हनछ । 

कृवष उपज सङ्कलन कले न्द्रको वनमातण र सञ्ालनका चरणहरू
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छ ि तबक्ी गदा्थ उच्च मूल् प्राप् गन्थ सतकनछ 
भनी गरिने तबशे्िणलाई जनाउँदछ । कृति 
उपजको ठूलो परिणाम तछटो–छरििो कम क्िी 
हने गिी नतजकका बजािसम्म ढुवानी गन्थ सङ्कलन 
केन्द्रहरू मोटिबाटोसँग जोतडनु अतनवाय्थ हनछ । 
यसिी ढुवानी हन सकेमा प्रति के.जी. लागि घट्खन 
गई वसु्ले बजाि मूल्सँग प्रतिस्पधा्थ गन्थ सकछन्ख 
ि उत्ादकले बढी नाफा तलन सकछन्ख । 

ली–वर्डको अनुभवः सल्ान तजल्ाका बनगाड 
कुतपने् नगािपातलका, त्रीवेणी गाउँपातलका 
ि कातलमाटी गाउँपातलकामा उत्ातदि कृति 
उपजहरू बजािीकिण गन्थ चािवटा िोड 
कोिीडोिहरू, िलाङ्–बालुवा सङ्ख ग्ाही िोड 
कोिीडोि, िुलशीपुि–सुिवेि िोड कोिीडोि, 
काभ्ा–कपुिकोट िोड कोिीडोि ि लक्षीपुि–
िलाङ् िोड कोिीडोि पतहचान गरिएको तरयो ।  
कृति उपजहरूको बजाि तवशे्िण गन्थका लातग 
सम्बखधिि गाउँपातलका ि नगिपातलका सारै 
नतजकका बजाि कपुिकोट– सल्ान, सल्ी 
बजाि– सल्ान, िुखसिपुि– दाङ, कोहलपुि– बाँके 
ि तबिेन्द्रनगि– सुिवेिका व्ावसातयक कृिक, 
व्ापािी, उपभोक्ा िरा उद्योग वातणज्य सङ्का 
पदातधकािीहरूसँग छलफल गिी े सम्ातवि 
बजािको तवशे्िण गरिएको तरयो । छोटो 
समयको लातग सञ्ालन गरिने परियोजनाको 
हकमा एउटा मात्र िोड कोिीडोिमा केन्द्रीि हन 
सकेमा व्वसरापकीय तहसावले बढी प्रभावकािी, 
नतिजामूिी ि दीगो बजािीकिणमा योगदान गन्थ 
सतकने तसकाई भएको छ । 

३. उत्ादन िदृ्धिमा जोर

कृति उपजको बजािीकिणमा वसु्को परिमाणले 
ठूलो अर्थ िाखदछ । उत्ादीि वसु्को बजाि माग 
िाम्ो छ, गुणस्िीय पतन छ िि परिमाण कम छ 

भने िी वसु्को बजािीकिण सहज हन सकै्न ।  
व्ापािीहरू रोिै–रोिै कृति वसु् सङ्कलन गन्थ 
कृिककै िेि बािीमै पुग्ा प्रति के.जी. लागि 
बढ्ख ने देखिनछ । त्यसै्, कृिक आफैले बजािसम्म 
लगेि तबक्ी तवििण गदा्थ लागि बढ्खन जानछ । 
यसो हँदा नाफा कम भई कृिकहरू तनरुत्ातहि 
हने गद्थछन्ख । यिकािण पतन ठूलो परिणाममा 
वसु्हरूको उत्ादन गदा्थ व्ापािीलाई समेि 
िेप पुगे्न हुँदा उनीहरू कृिककै िेिबािीमा 
उपज सङ्कलनका लातग आउन सकछन्ख । ठूलो 
परिमाणमा वसु् बजाि पुया्थउँदा ढुवानी िच्थ 
समेि कम पनवे भई नाफा पतन बढी हनछ । यसले 
कृति उपजको बजािीकिणमा सहयोगी भूतमका 
िेल्दछ । 

कृति वसु्को उत्ादन वृखधिमा वाति्थक उत्ादन 
योजना ियाि गनु्थले उत्ादन वृखधि ि बजािीकिणमा 
ठूलो सहयोग पुग्छ । वाति्थक उत्ादन योजनाले 
बजािमा कुन–कुन वसु्को माग उच्च छ, उपलवध 
जतमनमा कुन–कुन तसजनमा कुन–कुन प्रजािीका 
बाली कति के्त्रफलमा लगाउने ि कति उत्ादन 
तलने भने्नबािे योजना गन्थ सहयोग गद्थछ । जसले 
लागे्न लागि ि प्राप् हने वाति्थक नाफाको आँकलन 
गन्थ मद्ि गनु्थका सारै बजािप्रवधि्थन सतमतिलाई 
बजािीकिण योजना बनाउन समेि सहयोग 
पुया्थउँदछ । (ििकािी उत्ादन वाति्थक याेजनाकाे 
नमूना पेज नं. १४–१५ मा हेन्थसकु् हनेछ ।)

ली–बर्डको अनुभवः सल्ान तजल्ाका चाि 
सरानमा सङ्कलन केन्द्र सरापना ि सञ्ालन 
गनवे तनतचिि भएपतछ ली–बड्थले कृिकहरूलाई 
उत्ादन वृखधि गन्थ प्रोत्ान गिेको तरयो । शुरुवाति 
तदनमा व्ावसातयक ििकािी उत्ादन गन्थ 
चाहने सािवटा कृिक समूहका कृिकहरूलाई 
मात्र परियोजनामाफ्थ ि व्ावसातयक ििकािी 
उत्ादनका लातग सिप्रतिशि अनुदानमा बीउ ि 
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प्रातवतधक सहयोग प्रदान गिेको तरयो । पतहलो 
चिणमा तवििण गरिएको ििकािीको बीउबाट 
कृिकहरूले िाम्ो उत्ादन ि आम्ानी तलन 
सफल भएका तरए । त्यसपचिाि्ख पतहचान गरिएका 
िोड कोिीडोिका कृिकहरूको वाति्थक उत्ादन 
योजना बनाउन सहजीकिण गरिएको तरयो ।  
परियोजनामाफ्थ ि तवतभन्न चिणमा साझेदाि 
संसराहरूले ७५ प्रतिशि अनुदानमा बीउ 
िरा पलाखटिक टनेल उपलब्ध गिाएको तरयो 
भने ििकािी उत्ादनसम्बधिी क्मिा तवकास 
िातलम, िरा प्रातवतधक सहयोग समेि उपलब्ध 
गिाएको तरयो । कातलमाटी गाउँपातलका वडा 
नं. ३ मा दतलि सेवा संघ (DWO) सँग सहकाय्थ 
गिी २६ िोपनी जग्ा भाडामा तलई व्ावसातयक 
ििकािी िेिी गन्थ २० जना मतहलाहरूलाई बीउ, 
मल, बाँस िरा प्रातवतधक सेवा आतद सहयोग 
उपलवध गिाईएको तरयो । यसबाट पतहलोपटक 
व्ावसातयक रूपमा ििकािी उत्ादन गिेका 
दतलि समुदायका मतहलाहरूले िाम्ो आयआज्थन 
गन्थ सफल भएका छन्ख । 

४. बजारप्रिधितन सद्मवतको गठन तथा दतात 

परियोजनाबाट कृति उपजहरूका उत्ादन 
वृखधिमा गरिएको प्रयास, तवतभन्न सिकािी िरा 
गैसिकािी सङ्–संसराहरूबाट कृति के्त्रमा 
गरिएको े लगानीले व्ावसातयक रूपमा कृति 
उपजहरूको उत्ादन शुरुवाि भएिा पतन िी 
वसु्को बजािीकिणमा भने समस्या देखिएको 
तरयो । कृिकहरूले उत्ादन गिेका ििकािी 
सरानीय बजािमा िपि हन सकेन । रोिै–
रोिै परिमाणको उत्ादीि ििकािी सङ्कलन 
गन्थ व्पािीहरू गाउँ–गाउँ आउन सकेनन्ख ि 
कृिकहरू आफैले िी उत्ादनहरू बजािसम्म 
पुया्थउँदा लागि िच्थ बढ्खन गयो; जसका कािण 
िी वसु्को मूल्ले बजाि मूल्सँग प्रतिस्पधा्थ गन्थ 

सकेनन्ख । उत्ातदि वसु्हरूको बजािीकिणका 
समस्याले कृिकहरू तनरुत्ातहि हने अवसरा 
आयो । बजािीकिणको समस्या समाधानमा 
सहजीकिण गनवे उदे्श्यले सल्ान तजल्ाका 
चाि सरानहरूमा चािवटा, कुतपने्िाल कृति 
बजािप्रवधि्थन सतमति, िामबजाि कृति बजाि 
प्रब्थधिन सतमति, कातलमाटी िामपुि कृतिप्रवधि्थन 
सतमति ि नवज्योिी कृतिप्रवधि्थन सतमतिको गठन 
गरिएको तरयो । जसले िी के्त्रका कृिकहरूले 
उत्ादन गिेका कृति उपजहरूको सङ्कलन केन्द्र 
माफ्थ ि बजािीकिण गिीिहेका छन्ख ।

५. सङ्कलन कले न्द्रको वनमातणमा ली–बरतको 
अनुभि 

कृति उपजहरूको उत्ादन वृखधि हन रालेपतछ 
बजािीकिणलाई व्वखसरि ि सहज बनाउन 
बजािप्रवधि्थन सतमतिहरूले सङ्कलन केन्द्रको 
आवश्यकिा महसुस गिेका तरए । छनौटं भएका 
चािवटा िोड कोिीडोिहरूमा कृिकहरूलाई 
पायक पनवे सडकसँग जोतडएका सरानहरूमा 
सङ्कलन केन्द्र तनमा्थण गदा्थ वसु्को सङ्कलन 
ि ढुवानीमा सहजिा आउने ि बजािीकिण 
बढी प्रभावकािी बने्न तवश्ासका सार सङ्कलन 
केन्द्रको तनमा्थण गरिएको तरयो । बनगाड्थ 
कुतपने् नगिपातलकामा १० बि्थको लातग तनजी 
जग्ा भाडामा तलएि, त्रीवेणी गाउँपातलका ि 
कातलमाटी गाउँपातलकामा सिकािी स्वातमत्वको 
जग्ामा सम्बखधिि वडाको तसफारिसमा 
गाउँपातलकाहरूको अनुमतिमा सङ्कलन केन्द्रहरू 
तनमा्थण गरिएको तरयो । सङ्कलन केन्द्रको रूपमा 
५ तमटि चौडाई ि १० तमटि लम्बाईको एकिले 
ब्ान् ि चतप्थ सतहिको एककोठे पक्ी भवन 
तनमा्थण गरिएको छ । सङ्कलन केन्द्र तनमा्थणको कुल 
िकममधे् ८० प्रतिशि परियोजनाले ि २० प्रतिशि 
िच्थ सम्बखधिि बजािप्रवधि्थन सतमतिले जुटाएका 
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तरए । चािवटा सङ्कलन केन्द्रको कुल तनमा्थण 
िच्थ करिव रु. २८,२१,०१७/– मा परियोजनाको 
िफ्थ बाट रु. २०,५७,२६७/– कृिकहरू बाट रु. 
६०३७५०/–ि सरानीय सिकािबाट रु. १,६०,०००/– 
आतर्थक सहयोग िहेको तरयो । बनगाड्थ 
नगिपातलकाको ज्यातमिे, तत्रवेणी गाउँपातलकाको 
गुनाफाला, कातलमाटी गाउँपातलको फारुला ि 
घुिचौिमा परियोजनामाफ्थ ि ग्ातमण पुन्थतनमा्थण 
संसरा नेपाल (RRN) को व्वसरापनमा रप 
चािवटा उप–सङ्कलन केन्द्रहरू तनमा्थण गिीएको 
छ । यी उप–सङ्कलन केन्द्रहरूलाई िामबजाि, 
कुतपने्िाल कातलमाटी िामपुि ि नवज्योति कृति 
बजाि प्रवधि्थन सतमतिले सञ्ालन गनवे तजम्मा 
तलएका छन्ख । 

सङ्कलन केन्द्रहरूको तनमा्थणका अलावा 
परियोजनाले सङ्कलन केन्द्रलाई आवश्यक ढक, 
ििाजु, पलाखटिक क्ािेट, दिाज, टेवल, कुसधी, 
ह्ाईटबोड्थ िरा मसलन्द सारै बजािप्रवधि्थन 
सतमति सहजकिा्थ पद (आतशंक) किािमा 
काय्थिि एकजना कम्थचािीको िलब बापिको 
िकम सहयोग गिेको तरयो । 

६. िस्हुरूको सङ्कलन र ग्लेहरङ

तबक्ी गनवे उदे्श्यले सङ्कलन केन्द्रमा िोतकएको 
तदन (वाि) ि समयमा कृिकहरूले उत्ादन 
गिेका कृति उपजहरूको सङ्कलन गनु्थलाई 
‘वसु्हरूको सङ्कलन’ भतननछ । सङ्कतलि वसु्को 
एकै आकाि, िङ्, पाकेको नपाकेको, सफाईका 
आधािमा छुट्ाछुटै् िाखे् तवतधलाई ‘गे्तडङ’ 
भतननछ । सफा, एकै आकाि ि िङ्को वसु् 
उपभोक्ाले बढी मन पिाउने ि उच्च मूल् तिन्थ 
ईचु्क हने हँदा बजािीकिणका लातग सङ्कलन 
गरिएका उपजको गे्तडङ हनु अत्यावश्यक छ ।  
सङ्कलन केन्द्रमा ल्ाईएका एउटै वसु् कसैले 

गे्तडङ् गिेका ि कसैले नगिेका पिे भने िी उपज 
वा वसु्हरूले सम्गमा िाम्ो मूल् पाउँदैन । 
सारै, िाम्ोसँग तवधीपूव्थक गे्तडङ ि सफाई गिी 
ल्ाउने कृिकहरूलाई उल्ो मका्थ पनवे देखिनछ ।  
यसकािण पतन सङ्कलन केन्द्रमा सङ्कलन गरिने 
वसु्को अति िाम्ो भएमा ‘क’, िाम्ो भएमा ‘ि’ 
ि तठक्को भएमा ‘ग’ शे्णीमा गे्तडङ गनु्थ पद्थछ 
। यसो गरियो भने सबै आतर्थक हैतसयि हने ि 
रुची हने उपभोक्ाले समेि यस्ा कृति उपजहरू 
उपभोग गन्थ पाउँदछन्ख । सारै, बजािीकिणमा 
समेि सहज भई उपजले पतन उतचि मूल् पाउन 
सकछ ।

ली–बर्डको अनुभवः परियोजनाको आतर्थक 
िरा प्रातवतधक सहयोगमा सल्ान तजल्ामा 
गठन गरिएका चाि बजािप्रवधि्थन सतमतिहरूले 
सञ्ालन गिेका सङ्कलन केन्द्रहरूमा शुरुवािी 
तदनहरूमा कृिकहरूले गेतडङ नगिी ल्ाएका 
कृति उपजहरू जस्ाको िसै् बजािीकिण 
गदा्थ समस्या देखिएको तरयो । यस्ा वसु्हरूले 
िाम्ो मूल् समेि पाएनन्ख । यही कुिालाई 
ध्ानमा िािी ली–बड्थले व्ावसायीक ििकािी 
िेिी गरििहेका कृिकहरू ि बजाि प्रवधि्थन 
सतमतिका पदातधकािीहरूलाई ििकािी उत्ादन, 
सतटङ, गे्तडङ िरा बजाि व्वसरापनसम्बधिी 
अतभमूखिकिण गिाएको तरयो । सारै,  
कपुिकोटको सरानीय ििकािी बजािको 
अवलोकन भ्मण ि व्ापािीहरूसँग अन्ततक््थ या 
िरा छलफल गिाई गे्तडङको महत्वबािे 
जानकािी गिाएको तरयो । जसका कािण 
पतछल्ा तदनहरूमा सङ्कलन केन्द्रहरूले सफा 
ि गे्तडङ भएका ििकािीहरूको बजािीकिण 
गिी उच्च मूल् पाउन सफल भएका छन्ख । हाल 
सङ्कलन केन्द्रमाफ्थ ि बजािमा आउने ििकािीको 
माग उच्च िहेको बजािप्रवधि्थन सतमतिको अनुभव 
छ । 
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७. बजारीकरण

कुनै पतन वसु्लाई उत्ादकहरूको िहबाट 
उपभोक्ाको पहँचसम्म पुया्थई तबक्ी गनवे काय्थलाई 
‘बजािीकिण’ भतननछ । सङ्कलन केन्द्रको मु् 
उदे्श्य नै बजािीकिणमा सहजीकिण गनवे हो ।  
कृति उपज त्यसमातर पतन िाजा ििकािीको 
बजािीकिण तनकै चुनैिीपूण्थ काम हो । कृति 
उपजहरूको बजािीकिण गदा्थ बजािको माग 
राहा पाउनु पनवे त्यसै अनुरूप उत्ादन गनु्थपनवे ि 
छोटो अवतधमा बजािीकिण गिी सकु्पनवे हनछ ।  
यतद यी सबै कुिाको िालमेल तमलेन भने वसु् 
तबक्ी नहँदा ठूलो क्ति हने सम्ावना िहनछ । 
जसले अन्तिः सङ्कलन केन्द्र ि कृिक दुबैलाई 
समस्यामा पाद्थछ । 

ली–बर्डको अनुभवः सल्ान तजल्ामा ली–बड्थले  
ठूलो परिमाणमा उत्ादन बढाउनु पूव्थ नै 
सम्ातवि बजािका बािेमा जानकािी तलई 
तवशेि गिी ििकािीको बजाि माग बािेमा बुझी 
कृिकहरूलाई सोही अनुसाि उत्ादन गन्थ 
सहजीकिण गिेको तरयो । सुरुवािी समयमा 
सङ्कलन केन्द्रहरूमा केतह अन्योल देखिएको तरयो ।  
यो अवसरामा कृिकहरूलाई वसु्को उत्ादन 
लागि ि प्रारतमक मूल् तनधा्थिणसम्बधिी क्मिा 
तवकासका लातग अतभमूखिकिण गरिएको तरयो । 
परियोजनाले सङ्कलन केन्द्रमाफ्थ ि गरिने ििकािी 
ढुवानीमा एकपटकमा ५०० के. जी. ढुवानीमा 
शिप्रतिशि, ५०१ देिी १,००० के. जी. सम्म ढुवानी 
गदा्थ ५० प्रतिशि ि १,००१ भन्दा बढी के. जी. 
ढुवानी गदा्थ कृिकहरूले नै िच्थ व्होनवे सि्थमा 
ढुवानी िच्थमा सहतलयि तदएको तरयो । पतछल्ो 

रामबजार प्रवर््डन समममिका सहजकिा्ड कुन्ादेवी रागीको अनुभव

शुरुका हदनमा त सङ्कलन कले न्द्रबाट तरकारी बजारीकरण गनत सहकँदैन जस्ो लागलेको थथयो ।  

सङ्कलन कले न्द्रको भिन त वनमातण भयो । तर, सदस्यहरूलले पहहलोपटक लगाएको तरकारी बाली 
अथसनापानीलले नष्ट गररहदयो । दोस्ोपटक लगाएको तरकारी राम्ो भयो । कृषकहरूलले उत्ाहहत हँदै 
रोका–रोकामा तरकारी बोकी सङ्कलन कले न्द्र आउन थालले । बषाततको समय थथयो । बाटामा पनने खोलाहरू 
उलनेर बग्न थाललेका थथए । नजजकका बजारमा व्ापारीहरूसँग कुरा भएता पवन, पहहलो व्ापारको 
क्रम भएको हँदा अलमललएका थथयौ ं। पहहलोपटक ट्रयाक्टरमा तरकारी ललएर टुनीबोट बजार जादैँ 
थथयौ ं। बाटामा पनने लुहाम खोलामा आएको बाढी तनत नसक्ले  थथयो । जसका कारण कले ही घण्ा हामी 
हकनारमै बस्पुरलेको थथयो । बलेलुका भएपलछ जसोतसो खोला तरी बजार त पुगौ ंतर हदनभर ठूलो 
पावन परलेकालले धलेरै व्पारीहरू आएका थथएनन ्। कले ही आएका व्ापारी पवन फर्क सकले का रहलेछन ्।  
साझँपख ट्रयाक्टरबाट तरकारी झारलेर हलेय्ँय । धलेरै त विद्ग्सकले का थथए । पुनाः त्यही स्ानमा ग्लेहरङ 
गरी अकको हदन बचलेको कले ही तरकारी ललएर कपुरकोटको तरकारी बजारमा गयौ ं । वनकै न्नू 
मूल्यमा तरकारी वबक्री गररयो । यो घटनालले धलेरै वनरुत्ाहीत बनायो । तर, धलेरै कुरा थसकायो पवन ।  
कृषक दाज–ुभाइ हददी–बहहनीलले यो कुरालाई बजुझहदनुभयो । सद्मवत पवन हतोत्ाही भएन 
पहहलोपटक गररएको बजारीकरणको प्रयास, अनुभि अवन थसकाईलले दोस्ोपटकका लाद्ग वनकै 
सहज भयो । पहहललेको दाुःख र समस्या समझलेर पलछ हटलेको भए आजको हदनसम्म आउन सहकँदैन 
थथयो होला । अनुभिलले कामलाई सजजलो पादको रहलेछ । अब वनरन्तर कृवष उपजहरूको सङ्कलन र 
बजारीकरणमा लाग्नलेछौ ं। 

"पहिलोपटक गरिएको 
बजािीकिणको प्रयास, अनुभव 
ि ससकाईले दोस्ोपटकका लागग 
ननकै सिज भयो । पहिलेको 
दःुख ि समस्ा सम्िे पछि 
िटेको भए आजको हदनसम्म 
आउन सहकँदैन सियो  

िोला ।"- कुन्ादेवी डागी
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समयमा व्ापािीहरूसँगको तनयतमि भेटघाट, 
छलफलबाट प्राप् सल्ाह सुझावको काया्थन्वयन 
िरा हातसल अनुभवले बजािीकिणलाई सहज 
पािेको तरयो । 

८. आम्ानी वितरण

कृिकहरूले उत्ादन गिेको कृति उपजहरू 
सङ्कलन केन्द्रले सङ्कलन गिी नतजकको 
बजािमा तबक्ी गद्थछन्ख । वसु्हरूको तबक्ी 
मूल्बाट प्राप् िकममा सङ्कलन केन्द्रको सेवा 
शुल्क ि ढुवानी घटाई बास्वमा कृिकले प्राप् 
गनवे िकमलाई कृिकको आम्ानी भतननछ । 
वसु्हरूको तबक्ीबाट प्राप् गनवे आम्ानीले 
कृिकलाई आगामी तदनहरूमा वसु्हरूको 
उत्ादनमा हौसला रपे् हँदा आम्ानी तवििण 
तनकै महत्वपूण्थ हन आउँदछ । सङ्कलन केन्द्रबाट 
गरिने बजािीकिणमा व्ापािीहरूले िरिद 
गिेका वसु्हरूको िकम सङ्कलन केन्द्रलाई 
तिद्थछन्ख । सङ्कलन केन्द्रले प्राप् िकमबाट सेवा 
शुल्क ि ढुवानी घटाई बाँकी िकम उत्ादक 
कृिकहरूलाई तवििण गद्थछ । यो तवििण काय्थ 
व्वखसरि ि तवस्वातसलो हनु अत्यनै्त आवश्यक 
हनछ । सङ्कलन केन्द्रले भुक्ानी तलनुपनवे ि तदनुपनवे 
तवविण चुस् दुरुस् िािेि समयमै सिल िरिकाले 
भुक्ानी तवििण गनु्थ पद्थछ । (अाम्ानी तवविण 
िाखिने कृिक पास बुककाे नमूना पेज नं. १३ मा 
हेन्थसकु् हनेछ ।)

ली–बर्डको अनुभवः सल्ान तजल्ामा सञ्ातलि 
सङ्कलन केन्द्रहरूले कृिकहरूबाट कुन तदन 
के–के वसु्हरू कुन–कुन परिमाणमा आयो भने्न 
िेकड्थ पुखस्कामा दिा्थ गिी कृिकहरूसँग िहने 
कृिक पास बुकमा सोही तवविण उिािी बुझेको 
हस्ाक्ि गनवे व्वसरा तमलाइएकाे छ । वसु्को 
मूल् तनधा्थिण बजािप्रवधि्थन सतमतिका प्रतितनतध 

ि व्ापािीहरू आपसमा छलफल गिेि तनधा्थिण 
गद्थछन्ख । वसु्को मूल् तनधा्थिण अतघल्ो हप्ा 
भएको कािोबािको दि ि यस हप्ा बजािको 
मागका आधािमा िय गरिनछ । वसु् तबक्ीबाट 
प्राप् िकमबाट ढुवानी ि सेवा शुल्क काटेि बाँकी 
िकम कृिकहरूलाई वसु् तबक्ी भएको आधािमा 
तवििण गनवे व्वसरा तमलाउन सहजीकिण 
गरिएको तरयो ।

बजाि प्रवधि्थन सतमति ि सङ्कलन 
केन्द्रले हातसल गिेका प्रतिफलहरू

िीन वि्थको छोटो अवतधमा कृिकहरूलाई 
सङ्कलन केन्द्रको अवधािणा बुझाएि तजल्ाका 
फिक–फिक सरानमा चािवटा बजािप्रवधि्थन 
सतमति गठन गनु्थ िी सतमतिहरूलाई परिचालन 
गिी सङ्कलन केन्द्रको तनमा्थण गनु्थ, एक महत्वपूण्थ 
उपलब्धी मानु्न पद्थछ । त्यो भन्दा पतन महत्वपूण्थ 
उपलब्धी अवधािणा अनुसाि सङ्कलन केन्द्र 
सञ्ालन गिेि कृिकहरूलाई हस्ान्तिण गनु्थ मान्न 
सतकनछ । अतहले यी सङ्कलन केन्द्रहरूले कृति 
उपजहरूको उत्ादन वृखधि ि बजािीकिणमा 
सहजीकिण गिी साना कृिकहरूको आय 
आज्थनमा बढाउन ि जीवीकोपाज्थन सुधाि गन्थ 
सहयोग पुया्थउन रालेका छन्ख । सङ्कलन केन्द्र 
सञ्ालन पचिाि्ख प्राप् प्रतिफल देहाय बमोतजम 
उले्ि गन्थ सतकनछ ।

१. उल्लेख्य रूपमा कृषकहरूको सहभाद्गता र 
हक्रयाशशलता

सल्ान तजल्ाका बनगाड कुतपने् नगिपातलका 
–११ ढोितपपल, त्रीवेणी गाउँपातलका –१ िामबजाि 
ि कातलमाटी गाउँपातलकाका वडा ३ ढोिेनी ि ४ 
तडमूिेमा गतठि चाि बजािप्रवधि्थन सतमतिहरू 
क्मशः कुतपने्िाल कृति बजािप्रवधि्थन सतमति, 
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िामबजाि कृति बजािप्रवधि्थन सतमति, कातलमाटी 
िामपुि कृति बजािप्रवधि्थनसतमति ि नबज्योिी 
कृति बजािप्रवधि्थन सतमतिमा छोटो समयमा 
कृिकहरूका सहभातगिा उले्् देखिएको छ ।  
तव. सं. २०७५ चैि मसान्तसम्म सङ्कलन केन्द्र 
तनमा्थण सञ्ालन भएको करिव १ बि्थको अवतधमा 
करिव ६३१ जना कृिकहरू बजािप्रवधि्थन 
सतमतिको सदस्य भईसकेका छन्ख । जसमधे् ४ 
सयभन्दा बढी कृिकहरू वाति्थक उत्ादन योजना 
ियाि गिी व्ावसातयक कृति उत्ादनमा लागेका 
छन्ख । 

२. कृवष उपजहरूको उत्ादन िदृ्धि र 
बजारीकरणमा सहजता

बजािको अभावमा कृति उपजहरूको  
व्ावसातयक उत्ादन गनवे सहास नगिेका 
कृिकहरू तजल्ाका चाि सरानमा सङ्कलन 
केन्द्रहरू सरापना भएपतछ कृति वसु्को 
व्ावसातयक उत्ादन गनवे सङ्ख ्ा उले्् 
रूपमा बढेको छ । कृति उपजहरूका 
बजािीकिणमा बजािप्रवधि्थन सतमतिले सघाउन 
राले पतछ कृति उपजहरूको उत्ादनमा 

वृखधि भएको छ । साना कृिकहरू उत्ादनमा 
जोतडनुका सारै िाम्ो आयआज्थन गन्थ सफल 
भएका छन्ख । कातलमाटी गाउँपातलकामा जग्ा 
नभएका व्खक्हरू पतन भाडामा जग्ा तलएि 
व्ावसातयक ििकािी िेिी गिेका छन्ख । कृति 
बजािप्रवधि्थन सतमतिले सञ्ालन गिेका सङ्कलन 
केन्द्रहरूले छोटो समयमै कृिकहरूको तवश्ास 
तजत्न सफल भएका छन्ख । करिव १० मतहनाको 
अवतधमा यी सङ्कलन केन्द्रहरूले ६९,१६३ के. जी. 
कृति उपजहरूको बजािीकिण गिी ४२,१८,१४८ 
रूपैंया बिाबिको कािोबाि गन्थ सफल भएका 
छन्ख । यसिी हेदा्थ सङ्कलन केन्द्रहरूले सना 
कृिकहरूलाई व्ावसातयक कृतिमा लाग्न, ग्ातमण 
के्त्रका कृिकहरूलाई आम्ानी अवसि प्राप् गन्थ 
ि ठूलो धनिाशी गाउँ तभत्राउन सहोग पुया्थएका 
छन्ख । (हे. ग्ाफ २) 

३. स्ानीय सरकारको चासो र सहयोग

सतमति गठन, सङ्कलन केन्द्र तनमा्थण ि सञ्ालनका 
सबै चिणहरूमा बजािप्रवधि्थन सतमति प्रति 
सरानीय सिकािको चासो ि सहयोग उले्् 
िहेको छ । कातलमाटी गाउँपातलका ि त्रीवेणी 
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ग्ाफ १ाः कृवष बजार योजना सद्मवतहरूमा कृषकहरूको सहभागीताको अिस्ा
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गाउँपातलकामा सरानीय सिकािले सङ्कलन केन्द्र 
तनमा्थण गन्थ सिकािी जग्ा उपलवध गिाउनुका 
सारै भवन तनमा्थणका लातग आतर्थक सहायिा 
पतन गिेका तरए । यसका सारै उनीहरूले 
तवतभन्न समयमा अनुगमन गनवे िरा कृिकहरूको 
हौसला बढाउने प्रयास समेि गरििहेका छन्ख । 
सङ्कलन केन्द्रको दीगोपनका लातग सम्बखधिि 
वडा ि नगिपातलकामा छलफल प्रािम् भएका 
छन्ख । बनगाड्थ कुतपने् नगिपातलकामा तनमा्थण 
भएको कुतपने्िाल कृति बजािप्रवधि्थन सतमतिको 
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ग्ाफ २ाः २०७५ जलेठदलेखख चैत अन्त्यसम्म सङ्कलन कले न्द्रमाफत त गररएका कृवष उपजहरूको बजारीकरण  
र आम्ानीको वििरण

 ग्ाफ ३ाः स्ानीय सरकारबाट बजारप्रिधितन सद्मवतलाई प्राप्त आथथक सहयोगको वििरण

उद्ख घाटन कणा्थली प्रदेशका आतर्थक मातमला 
िरा योजना मन्त्री प्रकाश ज्ाला ि भौतिक 
पूवा्थधाि तवकास मन्त्री िड्खकबहादुि ित्रीबाट 
भएको तरयो । सारै तजल्ाकै अन्य गाउँपातलका, 
नगिपातलका िरा बातहिी तजल्ाहरूबाट समेि 
तवतभन्न कृिक समूहका प्रतितनतध िरा व्खक्हरू 
यस सङ्कलन केन्द्र तनमा्थण िरा सञ्ालनबािे जान्न 
िरा अवलोकन गन्थ आउने ि बुझे् गिेका छन्ख ।  
(हे. ग्ाफ ३)
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५. सङ्कलन कले न्द्रको दीगो सञ्ालनमा दलेखखएको 
सम्ािना र चुनौतीहरूाः

छोटो अवतधमै सङ्कलन केन्द्र प्रति कृिकहरूले 
गिेको तवश्ास, उनीहरूको उले्् सहभातगिा 
ि तक्यातशलिा यसै गिी कायम िहेको िण्डमा 
यहाँका सङ्कलन केन्द्रहरूले अपेतक्ि नतिजा तदन 
सके्मा तवश्स् हन सतकनछ । सङ्कलन केन्द्रको 
दीगो सञ्ालन हन सकेमा ग्ातमण के्त्रका साना 
कृिकहरूलाई व्ावसातयक कृतिका माध्मबाट 
कृति उत्ादनमा जोड्खन सतकने देखिनछ । जसका 
माध्मबाट दीगो आतर्थक तवकासमा सहयोग पुगे्न 
ि तवपन्न कृिकहरूका जीवीकोपाज्थन सुधाि हन 
सके् बतलयो सम्ावना छ । यद्यतप अतनयतमि 
यािायािको कािण हने महङ्ो ढुवानीले यसको 
दीगो ेसञ्ालनमा चुनौिी भने रपेको छ । यहाँका 
बजािप्रवधि्थन सतमतिहरूले पूण्थ रूपमा सङ्कलन 
केन्द्रहरू सञ्ालन गन्थ सरानीय सिकाि िरा 
सङ्–संसराहरूको सहयोग ि समर्थन पाउनु 
जरुिी छ । 

सल्ान तजल्ाका सीमान्तकृि समूहको 
जीतवकोपाज्थन सुधाि परियोजनाको नतिजा िीन 
कृति उपजहरूको मूल् शृ्ङ्ख िला तवकास िरा 
तवततिय पहँच तवस्ािलाई काया्थन्वयन गनवेे क्ममा 
ली–बड्थले मूल् शृ्ङ्ख िलाका पाँच वसु्हरू, िाजा 
ििकािी, अदुवा, बेसाि, तटमूि ि बाख्ा छनौटं 
गिी िी वसु्हरूको गुणस्ि कायम, उत्ादन 
वृखधि गिी बजािीकिण गन्थ सहयोग गिेको तरयो ।  
यसका सारै दुग्थम िरा ग्ातमण भेगका साना 
कृिकहरूको तवतिीय पहँच तवस्ाि गन्थ कृति 
उपजको व्ावसातयकिणमा आवश्यक लगानी 
जुटाउन सहजीकिण गनवे उदे्श्यले ली–बड्थ, 
मतहला सहयात्रा माईक्ोफाईनान्स तवतिीय संसरा 
तल. ि उद्योग बातणज्य सङ् सल्ानसँग साझेदािी 
गरिएको तरयो । यस समझौिा अनुरूप मतहला 

सहयात्रा लङु तवतिीय संसरा तल. ले कातलमाटी 
गाउँपातलका ि बनगाड कुतपने् नगिपातलकामा 
सञ्ालन गिेका तबतिीय समूहमा ५५२ घिधुिी 
आवधि छन्ख भने ३३३ घिधुिीले ऋण तलईसकेका 
छन्ख । बैंकले प्रवाह गिेको कुल रुकम रु. 
३,०२,१३,०००/– मधे् रु. १,३६,२०,४३८/– 
लगानीमै िहीिहेको छ, भने भाका नाघेको ऋण 
िकम शुन्य छ । लगानी भएको कुल ऋणबाट 
कृति, पशुपालन ि अन्य व्ावसायमा क्मशः 
३.२२ प्रतिशि ५४.४७ प्रतिशि ि ४२.३० प्रतिशि 
लगनी भएको देखिनछ । यसिी लगानी सहज हँदा 
कृति उपजहरूको व्ावसातयकीकिण सहज 
हनुका सारै तवकासमा गति तलएको देखिनछ । 
३ बि्थ ४ मतहना अवतधको परियोजनालाई तमति 
२०७२ काततिकदेखि २०७६ बैशािसम्म सल्ान 
तजल्ाका कातलमाटी गाउँपातलका, त्रीवेणी 
गाउँपातलका ि बनगाड्थ कुतपने् नगिपातलकामा 
ली–बड्थ, RRN ि आसमान नेपालको साझेदािीमा 
काय्थनव्न गरिएको े तरयो । यस परियोजनालाई 
तवकासका लातग सङ्ीय मन्त्रालय जम्थनी– BMZ, 
ि वेल्हङ्िहीले् (WHH) ले आतर्थक सहयोग 
गिेका तरए । 



s[lif pkh ;ª\sng s]Gb|sf] cjwf/0ff, :yfkgfsf r/0f  / k|fKt k|lTfkmnx¿ 12

gd"gf !M s[ifs kf; a's

============================================= s[lif ahf/ of]hgf ;ldlt

ldlt s[lif pkhsf] 
gfd

kl/df0f k|lt s]=hL 
d"No

hDdf d"No x:tfIf/
 



s[lif pkh ;ª\sng s]Gb|sf] cjwf/0ff, :yfkgfsf r/0f  / k|fKt k|ltkmnx¿13

g
d

"g
f @

M 
t/

s
f/

L a
fn

L p
Tk

fb
g

s
f] j

fli
f{s

 o
f]h

g
f

s
[ifs

s
f] 
gf
dM

v
]lt
 u

l/
g] 

h
Uu
f 
/f
]kg

Ld
fM

s
[ifs

s
f] 
7]u

fg
fM

km
f]g
 g

Da
/M

s
[ifs

 ;
d"x

s
f] 

gf
dM

q
m=;

+=
af
ln
s
f] 
gf
d

a}z
fv

h
]7

c
;
f/

;
fp
g

eb
f}

c
;
f]h

s
flQ

s
dª

\l;
/

k'i
f

df
3

km
fu
'g

r
}t 

c
k]l
If
t 

p
Tk
fb
g

!
l;
dL

 
ü

û
û

û
 

 
 

 
 

 
 

&)
) 
s
]=h
L

@
af
]8
L

 
ü

û
û

û
 

 
 

 
 

 
 

%)
) 
s
]=h
L

#
e]0
8
L

 
ü

û
û

û
 

 
 

 
 

 
 

$)
) 
s
]=h
L

$
s
fp
n
L

 
 

 
 

ü
 

û
û

 
 

 
 

%)
) 
s
]=h
L

%
aG
bf

 
 

 
 

ü
 

û
û

 
 

 
 

%)
) 
s
]=h
L

^
d'n

f
 

 
 

 
ü

 
û

û
 

 
 

 
#)
) 
s
]=h
L

&
s
fq
mf

û
 

 
 

 
 

 
 

ü
ü

 
û

^)
) 
s
]=h
L

*
km
;
L{

û
 

 
 

 
 

 
 

ü
ü

 
û

%)
) 
s
]=h
L

(
s
/]n

f
û

û
 

 
 

 
 

 
ü

û
 

û
#%
) 
s
]=h
L

!)
uf
]n
e]8

f
 

û
û

û
 

 
 

 
 

 
ü

ü
!)
))
 s

]=h
L

6g
]n
 5

 e
g] 

s
lt
 j

6f
 5

, 
;
ª
\Vo

f 
p
Nn

]v
 u

g'{x
f];
\M 

;
e]{I
f0
fs
tf
{n
] e

g'{k
g{] 

s
[ifs

s
f] 
c
g'e

js
f 
c
fw
f/
df
 a

fn
L 
n
uf
p
g] 

dl
xg

fd
f 
-ü

_ 
/ 
km
n
 l
6K
g]] 

dl
xg

fd
f 
-û

_ 
lr
Gx
 n

uf
p
g] 

.




