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१. भूषमका

नेपालको कररव ६६ प्रषतशत जनसङ्ख ्ा कृषिमा आधाररत छ 
र कूल गाह्यसथ उत्ादनको ३१.६९ प्रषतशत (जसमध्य पशुजन्य 
उत्ादनको षहस्ा करीव ११ प्रषतशत छ) रोगदान षदने कृषि के्त्र 
अथ्यतन्त्रको मु् आधार रहँदै आएको छ । कृषि अथ्यतन्त्रको 
मु् आधार रहेको तथा अषधकांश जनसङ्ख ्ा कृषिमा आषरित 
रहेको सन्दभ्यमा षवषभन्न आवषधक रोजनाहरूले कृषि के्त्रलाई 
महत्त्व षदएको पाइ्य नछ । री रोजनाहरूलाई कारा्यन्वरन गन्य 
षवषभन्न नीषत, ऐन, षनरमहरू तजु्यमा भएका छन्ख भने सरकारी, 
गैरसरकारी, नीषज तथा सहकारीहरूको सहकार्य एवम्ख 
समन्वरमा षवषभन्न कार्यक्रमहरू सञ्ाषलत भइरहेका छन्ख । कृषि 
के्त्रलाई माग्यदश्यन प्रदान गन्य र षवश्व व्ापार सङ्गठन, के्त्रीर 
सङ्गठनहरूमा नेपालका प्रषतवद्धताहरू र सहरिावदी षवकासका 
लक्ष्य्यहरू जतिा पक्हरूलाई सम्ोधन गन्य नेपाल सरकारले 
‘राषट्ड् र कृषि नीषत, २०६१' जारी गरी कारा्यन्वरन समेत गददै  
आएको छ ।

रसै गरी षवश्वव्ापीरूपमा तथा नेपालमा समेत भएका आषथ्यक, 
सामाषजक एवम्ख राजनैषतक पररवत्यनका मम्यहरूलाई सम्ोधन 
गन्य नेपाल व्ापार एकीकृत रणनीषत, २०१०, बहुके्त्रीर पोिण 
रोजना, शून्य भोकमरी िुनौती लगारतका षबिरहरू समेत 
समेटी नेपाल सरकारबाट ‘२० विषीर कृषि षवकास रणनीषत' 
२०७२ साउनमै स्ीकृत भई हाल कारा्यन्वरनमा रहेको छ । 

षवगतदेस्ि नै कृषि के्त्रको बृस्द्धका लाषग प्ररास भइरहेको भएता 
पषन कृषि के्त्रको बृस्द्ध अपेषक्तरूपमा भएको भने पाइइंदैन । 

नेपालकाे कृषि क्ेत्रः ित्तमान अि््ा, चुनाैती र अिसरहरू

उत्ादन तथा उत्ादकत्व बृस्द्धमार्य त िाद्य तथा पोिण सुरक्ा 
प्रदान गनने, जनताको जीषवकोपाज्यनमा सुधार ल्ाउने, षनरा्यत 
बृस्द्ध गरी वैदेषशक मुद्ा संषिषतमा रोगदान पुरा्यउने तथा कृषिमा 
आधाररत उद्योगहरूको लाषग आवश्यक कच्ा पदाथ्य उपलब्ध 
गराउने कृषि के्त्रको बृस्द्ध अपेषक्त रूपले नहुनुमा कृषि के्त्रमा 
भइरहेको नू्यन लगानीलाई पषन एक प्रमुि कारण माषनएकाे छ ।

कूल ग्ाहसथ उत्ादनमा कृषिको उले्् रोगदान रहेकोले 
सहरिावदी षवकास लक्ष्यको अन्त्यसँगै षवश्वव्ापीरूपमा अषङ्गकार 
गररएको षदगो षवकास लक्ष्य, २०३० र सन्ख २०२२ सम्ममा अल्प 
षवकषसत राट्ड् बाट नेपाललाई षवकासशील राट्ड् मा तिरोन्नती गनने 
दीर्यकालीन लक्ष्य प्राप्त गनने सन्दभ्यमा कृषि के्त्रको भूषमका अहम्ख 
रहने छ । तसथ्य लगानी बृस्द्ध गरी कृषि के्त्रको बृस्द्ध दर बढाउन 
सकेको िण्डमा रसमार्य त गरीवी षनवारण, िाद्य तथा पोिण 
सुरक्ाको सुषनषचितता, आर बृस्द्ध तथा षनरा्यत प्रवद्ध्यन गन्य सषकने 
सम्ावना र अवसर छ भने पररवषत्यत सन्दभ्यमा कृषि के्त्रका 
िुनौतीहरू पषन उषतिकै रहेको पाईनछ । 

२. कृषि के्त्रको िर्तमान अिस्ा

अाषथ्यक वि्य ०७२/७३ देस्ि नेपालमा िौधौ ंरोजना लागू भएको 
छ भने रसै वि्यबाट कृषि षवकास रणनीषत पषन कारा्यन्वरनमा 
ल्ाइएको छ । षवगतमा दीर्यकालीन कृषि रोजना लागू भए 
पचिात षवषभन्न आवषधक रोजनाहरू कारा्यन्वरन गनने क्रममा 
उत्ादन सामग्ी, प्रषवषध षवकास, कृषि ऋण, बजार व्वसथापन, 
पूवा्यधार षवकास, प्रभावकारी प्रसार आषदको संरोजनबाट कृषि 
के्त्रको षवकासको प्ररास हँुदै आएको छ । कृषि के्त्रको वत्यमान 
 ....................................................................................................................... 

 १आषथ्यक सव्यके्ण, २०१५/१६, अथ्य मन्त्रालर । 
२ Fourteenth Plan, NPC.
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अवसथामा री प्ररासहरूबाट प्राप्त उपलब्धीहरूलाई मु् 
सूिक मानी बँुदागत रूपमा प्रतुित गररएको छ ।

• कूल गाह्यसथ उत्ादनमा करीव ३२ प्रषतशत रोगदान 
पुरा्यइरहेको कृषि के्त्रले पाररवाररक आरमा करीव ४९ 
प्रषतशत षहस्ा ओगटेको छ भने करीव ६६ प्रषतशत 
जनसङ्ख ्ालाई प्रत्यक् रोजगारी षदएको छ । पषछल्ो 
जनगणना अनुसार नेपालमा हाल प्रषत व्स्ति औसत 
जषमन ०.६८ हेक्टर रहेको छ ।१ 

• िाैधाै ंरोजनाको आधार वि्य २०७२/७३ मा नेपालमा धान 
४२ लाि ९९ हजार मे. टन, मकै २२ लाि ३१ हजार मे. टन, 
गहँँु १५ लाि ७० हजार मे. टन, दलहन ३ लाि ६० हजार 
मे. टन, तरकारी ३५ लाि ८० हजार मे. टन, रलरूल १० 
लाि ९६ हजार मे. टन, आलु २८ लाि ५० हजार मे. टन र 
माछा ७८ हजार मे. टन बाषि्यक उत्ादन भएको देस्िनछ ।  
प्रमुि बालीको उत्ादन रसप्रकार भए पषन हामी कृषि 
उत्ादनमा आत्मषनभ्यर भने हुन सकेका छैनौ ंर अषधकांश 
वतुिहरू आरात गरररहेका छौ ं।

• त्यसै गरी नेपालमा प्रषत वि्य दूध १८ लाि ५४ हजार मेषटड् क 
टन, मासु ३ लाि १८ हजार मेषटड् क टन र अण्डा १२० 
करोर ओटा उत्ादन भई प्रषत व्स्ति प्रषत वि्य दूध, मासु र 
अण्डाको उपलब्धता क्रमशः ६६.७ षलटर, ११.७ षकलोग्ाम 
र ४४.४ ओटा रहेको पाइ्य नछ । नू्यनतम पौषट्क तत्त्वहरूको 
आपूषत्यका लाषग प्रषत व्स्ति प्रषत वि्य दूध ९१ षलटर, 
मासु १४ षकलोग्ाम र अण्डा ४८ ओटा उपलब्ध हुनुपननेमा 
पशुजन्य पदाथ्यहरूको रो उत्ादन अनुसार नेपालमा 
हाल दूध ३० प्रषतशतले, मासु १७ प्रषतशतले र अण्डा ७ 
प्रषतशतले नू्यन रहेको देस्िनछ ।२

• नेपालमा िपत हुने कूल मासु मध्य ५९.३ प्रषतशत राङ्गा/
भैंसीको र १८.८ प्रषतशत िसी/बोकाकाे छ भने झणै्ड  
१४.६ कुिराको र करीव ६.३  प्रषतशत बङ्ख गुरको मासु 
रहेको छ (आषथ्यक सवनेक्ण, अा. व. २०१२।१३) । सन्ख २०१२ 
मा गररएको एउटा अध्यरनले नेपालमा िपत हुने िसीको 
मासुको करीव ८६ प्रषतशत ररेलु उत्ादनले धाने्न गरेको 
उले्ि छ (Heifer International Nepal, 2012) । 

• राषट्ड् र अथ्यतन्त्रमा महत्त्वपूण्य रोगदान रहेको कृषि के्त्रको 
गाह्यसथ उत्ादनलाई षवशे्िण गदा्य  िाद्यान्नको रोगदान 
करीव ४९.४ प्रषतशत छ भने पशु उत्ादन तर्य को रोगदान 
करीव २६.८ प्रषतशत रहेको छ । िाद्यान्नमा पषन धानको 
रोगदान करीव २०.८ प्रषतशत तथा अन्य िाद्यान्न तथा 
दलहन बालीको रोगदान करीव २८.७ प्रषतशत रहेको छ ।  
रसै गरी नेपालको कूल गाह्यसथ उत्ादनमा तरकारीको ९.७ 
प्रषतशत, रलरूल तथा मसला बालीको ७ प्रषतशत र वन 
के्त्रको करीव ८ प्रषतशत रोगदान रहेको पाइ्य नछ ।

• रो तथ्ाङ्कले अझै पषन कृषि के्त्रमा िाद्यान्नको प्रमुिता 
रहेको देस्िएता पषन षवगत केही वि्यको तथ्ाङ्क हेदा्य 
तरकारी, रलरूल तथा माछामासुको षहस्ा बढीरहेको 
पाइ्य नछ । रसले अाउँदा वि्यहरूमा कृषि अनुसन्ान, कृषि 
षशक्ा र प्रसारले षदनुपनने प्राथषमकता तर्य  प्रत्यक् सङे्कत 
गरेको छ ।

• राषट्ड् ररूपमा िाद्यान्नको उत्ादन र आवश्यकतालाई हेदा्य 
िाद्यान्न बित भएको देस्िएता पषन नेपालमा अझै पषन 
िाद्यान्नजषनत गररवी (Food Poverty) २७.६ प्रषतशत 
रहेको छ । नेपालमा ३५ लाि (जनसङ्ख ्ाको १३%) 
माषनसहरू मध्यमदेस्ि अत्यन्त दरनीर िाद्य असुरक्ाको 
अवसथामा रहेको पाइ्य नछ । अा. व. ०७१/७२ मा ७५ मध्य 
४२ षजल्ालाई िाद्य असुरक्ा भएका षजल्ाकारूपमा 
वगषीकरण गररएको छ३  भने ४१ प्रषतशत जनसङ्ख ्ा 
दैषनक षनधा्यररत क्ालोरीको नू्यनतम मात्रा उपभोग गन्यबाट 
वषञ्त रहेका छन्ख्ख४  । तसथ्य पोिणसँग सम्वस्न्त सूिकहरू 
सुधार गन्य थप पहल हुन पनने देस्िनछ ।  

• कृषिको उत्ादकत्व बृस्द्ध गन्य षसंिाइ, उन्नत बीउ तथा 
नश्, रासाषरनक मल, कृषत्रम गभा्यधान सेवा तथा अन्य 
प्रसार सेवाहरूमा बृस्द्ध एवम्ख षबतिार गनने पहल भइरहेको 
सन्दभ्यमा कृषि के्त्रमा सञ्ालन भएका षवषभन्न नीषत तथा 
कार्यक्रमहरूको पररणामस्रूप हाल नेपालमा बीउ 
प्रषतसथापन दर (Seed Replacement Rate) ११–१२%, 
रासारषनक मलको प्ररोग ७५ केजी प्रषत हेक्टर, कृषि 
प्रसार सेवा पुगेको कृिक १८% रहेको देस्िनछ । नेपालको 
कूल िेती गररने जषमनमा ४०% के्त्रमा षसंिाइ सुषवधा 
पुगेको छ भने वि्यभररनै षसंिाइ हुने के्त्र २५% मात्र छ । 
त्यतैि नेपालको कूल कृषिरोग्य कररब २६ लाि हेक्टर 
जषमनमध्य कररब १८ लाि हेक्टरमा मात्र सतह र भूमीगत 
जलस्ोतबाट षसंिाइ सुषवधा पुरा्यउन सषकने अवसथा रहेको 
छ । आ.व. २०७२/७३ को अन्त्यसम्ममा नेपालमा १३ लाि 
९२ हजार हेक्टरमा षसंिाइ सुषवधा पुगेको देस्िनछ । ५ 

• षबगत केही वि्य रता नेपालमा कृषि रास्न्त्रकरण बढेको 
देस्िनछ र रो २१ % पुगेको देस्िनछ६। रसैगरी पशु 
षवकासतर्य  अा. व. ०७२/०७३ मा ९४९ कृषत्रम गभा्यधान 
केन्द्रमार्य त ४,९३,१३३ गाई भैंसीमा कृषत्रम गभा्यधान सेवा 
पुरा्यएको छ७  भने राँस उत्ादन तथा िरण व्वसथापन, 
पशु स्ास्थ्य सेवा आषदमा पषन क्रषमक सुधार हँुदै आएको 
छ ।  

• प्राकृषतक लगारतका प्रकोपहरूबाट आफनो िेती तथा 
पशुधनको सुरक्ण गन्य तथा कृिकहरूमा त्यतिो आरात 

........................................................................................................................ 
 ३वाषि्यक पुस्तिका, २०१५, कृषि षवकास मन्त्रालर । 
४िौधौ ंरोजना आधार पत्र, राषट्ड् र रोजना आरोग ।

........................................................................................................................ 
५Fourteenth Plan, NPC 

६Statistical Information on Agricuture, 2013. MOAD 
७http://www.nlbc.gov.np 
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तथा क्षत सहन सके् समरानुकूल क्मता अषभबृस्द्ध गन्य 
पशु बीमा र बाली बीमाको कार्यक्रम लागू भएका छन्ख । 
तर पषन, दुग्यम तथा अन्य धेरै सथानमा बीमा कम्पनीहरूको 
शािा कारा्यलर वा प्रषतषनषध नभएको, बीमा 
अषभकता्यहरूमा कृषि तथा पशुसम्वन्ी प्राषवषधक ज्ानको 
कमी भएको, कृिक तिरमा बीमासम्वन्ी िेतनाको कमी 
रहेको जतिा कारणहरूले बीमाको षप्रषमरममा सरकारबाट 
षदइने अनुदान ७५ प्रषतशत हँुदा पषन बीमा गनने कृिक 
सङ्ख ्ामा उले्् बृस्द्ध हुन सकेको छैन । तुलनात्मक 
रूपमा करीव ८५ प्रषतशत बीमा गनने कृिक पशुपालन तथा 
माछापालन व्वसारमा संलग्न छन्ख भने बालीमा िास गरी 
केरा र तरकारी िेतीमा संलग्न थोरै कृिकहरू मात्र संलग्न 
छन्ख । बालीतर्य  कम बीमा हुनुमा हाल उत्ादन लागतमा 
आधाररत बीमा कार्यक्रम भएको, सबै बालीहरूको 
उत्ादन लागत उपलब्ध नभएको, बहुविषीर बालीहरूको 
लाषग बीमा लेि नभएको जतिा कारणहरू रहेका छन्ख । 

• कृषि ऋणको उच् माग रहे पषन हाल २९ वाषणज्य 
बैंकहरूले कृषिका ६ वटा के्त्रमा गरी आफनो कूल 
लगानीको ७.१३ प्रषतशत मात्र कृषिमा लगानी गनने गरेको 
अवसथा छ   र रसमा पषन कृषि ऋणमा दुग्यम के्त्रका 
कृिकहरूको पहँुि अत्यन्त नू्यन छ । 

• हाल ७५ षजल्ाका कृषि तथा पशु सेवा कारा्यलरहरूले 
आरू अन्तग्यतका क्रमशः ३७८ कृषि सेवा केन्द्र तथा ९९९ 
पशु सेवा केन्द्रहरूमार्य त सेवा पुरा्यउने प्ररास गरररहेको 
भए पषन कृषि प्रसार सेवाको पहंुुि १८.२  प्रषतशत तथा 
पशु सेवा प्रसारको पहुि १७ प्रषतशत मात्र रहेको पाइ्य नछ 
जुन अत्यनै्त नू्यन हो । हाल आधुषनक सञ्ारका साधनहरू 
िास गरी मोबाईल, रेषररो, एर.एम. तथा अन्य षनकारबाट 
प्रदान भइरहेका सेवालाई समेत समेट्खने हो भने रो प्रषतशत 
बढ्खन जानछ । 

• रसप्रकार षवषभन्न प्ररास भइ्यरहँदा पषन नेपालमा कृषि 
के्त्रको बाषि्यक बृस्द्धदर सन्तोिजनक रहेको पाईदैन । 
सामान्यतरा मौसम राम्ो भएका वि्यहरूमा कृषि के्त्रको 
बृस्द्ध दर राम्ो भएको पाइएको छ भने रासारषनक मलको 
उपलब्धता सहज नभएका वि्यहरूमा पषन उत्ादन 
प्रभाषवत भई बृस्द्ध दर रटेको पाइ्य नछ । कृषि के्त्रको षवगत 
१० वि्यको औसत बृस्द्ध दर २.५ प्रषतशतको हाराहारीमा 
रहेको छ ।

माषथ प्रतुित गररए अनुसार कृषि षवकासको के्त्रमा नू्यन लगानी 
रहेको छ भने कृषि अनुसन्ानको के्त्रमा नेपालको लगानी अझै 
नू्यन छ । अन्य षवकषसत राट्ड् हरूले औसतमा आफनो कृषिजन्य 
गाह्यसथ उत्ादनको ३ प्रषतशतसम्म कृषि अनुसन्ानमा िि्य गनने 
गरेकोमा नेपालको षबगत १० वि्यको बजेट हेदा्य कृषि गाह्यसथ 
उत्ादनको औसत ०.५ प्रषतशत भन्दा कम मात्र अनुसन्ानमा 
षवषनरोजन भएको पाइ्य नछ ।  

३. चुनौरीहरू

कृषि षवकास रणनीषतमा कृषि के्त्रको बृस्द्धमार्य त हाषसल गनने 
भषनएका लक्ष्यहरू तथा अन्य प्रषतवद्धताहरू हाषसल गन्य केही 
िुनौतीहरू पषन रहेका छन्ख जसलाई रहाँ संके्पमा प्रतुित 
गरीएको छ ः

• कृषि के्त्रको मु् िुनौती षनवा्यहमुिी कृषि प्रणाली हुनु, 
रसमा संलग्न रिषमकहरूको उत्ादकत्व षनकै कम हुनु र 
कृषि के्त्रबाट रिमशस्तिको बढ्खदो पलारन हुनु रहेको छ ।  
रसको अलावा अषधकांश कृिकहरू साना र मझौला 
हुनु, उत्ाषदत वतुिहरू छररएर रहने भएकोले सङ्कलन 
तथा ढुवानीको लागत बढी हुनु र उत्ादनको गुणतिरमा 
एकरूपता नहुनु, जलवारु पररवत्यन र षवषभन्न प्राकृषतक 
प्रकोपसँग जुधे् क्मता षवकास नहुनु जतिा िुनौतीहरू पषन 
प्रमुि छन्ख ।........................................................................................................................ 

८White Lotus Center, August 2016. Scaling-up Investments 

in Agriculture in Nepal.
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• ग्ामीण के्त्रमा रोजगारीको अवसर नपाउदा विनेनी ३ लाि 
रुवा रोजगारीको िोजीमा कृषि के्त्रबाट पलारन हँुदै गएका 
छन्ख । अा. व. २०६१।६२ मा कूल गाह्यसथ उत्ादनमा ११.१ 
प्रषतशत रहेको षवपे्रिणको षहस्ा हाल बृस्द्ध भई करीव 
२८ प्रषतशत भएको छ (आषथ्यक सवनेक्ण, २०७१/७२)। 
कूल गाह्यसथ उत्ादनमा कृषि के्त्रको षहस्ा तथा कृषिमा 
आषरित जनसङ्ख ्ा रट्खदो गतीमा रहे पषन कृषि के्त्रबाट 
पलारन भएको जनशस्ति वैदेषशक रोजगारमा गएको 
कारणले कृषि रिषमकको अभावमा जषमन बाँझाे रही 
उत्ादनमा असर परेको छ भने षवपे्रिणबाट भएको आर 
पषन उपभोगमा मात्र प्ररोग हुनु थप िुनौतीको षबिर रहेको 
छ ।

• साथै अव्वस्सथत सहरीकरण, जग्ाको िण्डीकरण, 
ररेरीकरण, दोहोरो भू–स्ाषमत्वको स्सथषत र जग्ा बाँझो 
राखे् प्रवृषतिलाई षनरुत्ाषहत गददै  कृषि भूमीलाई उपरोगमा 
ल्ाउनु पनने तथा मषहला कृिकमा परेको थप बोझलाई कम 
गनुपनने पषन िुनौती रहेको छ ।

• िाद्य तथा पोिणको सन्दभ्यमा नेपालको संषवधानले िाद्य 
सम्प्रभुतालाई मौषलक हकको रूपमा स्ीकार गरेको 
स्सथषतमा िाद्य सुरक्ाका मु् िार तिम्हरू िाद्य 
उपलब्धता, पहँुि, उपरोग र स्सथरतामा समरानुकूल सुधार 
गनु्यपनने देस्िनछ । झनै् ४१ प्रषतशत जनसङ्ख ्ा दैषनक 
षनधा्यररत क्ालोरीको नू्यनतम मात्रा उपभोग गन्यबाट वषञ्त 
रहेको अवसथामा सुधार ल्ाउन तथा िाद्य सुरक्ाका दृषट्ले 
जोस्िममा रहेका समूह र के्त्रको पषहिान गरी उति 
समूह र के्त्रको आरतिर बढाएर िाद्यवतुिमा आत्मषनभ्यर 
वनाउनुका साथै स्सथकर िानपान र व्वहार पररवत्यन 
केस्न्द्रत कार्यक्रम सञ्ालन गन्य अन्य षनकारहरूसँग समेत 
सहकार्य गनु्यपनने तथा सथानीर उत्ादनको प्रवध्यन गनु्यपनने 
देस्िनछ ।  

• अषनरस्न्त्रत रूपमा बढेको जीवनाशक षविादी तथा 
एस्टिबारोषटकको प्ररोग रटाई िाद्य गुणतिर सुधार 
गनु्य तथा जलवारु पररवत्यनका कारणले िाद्य सुरक्ामा 
देस्िएको जोस्िम नू्यन गनु्य, रस के्त्रमा देस्िएका अन्य 
िुनौतीहरू हुन्ख ।९  िाद्य स्च्छता सुषनषचित गरी षनरा्यत 
प्रवद्ध्यनलाई सहजीकरण समेत गन्य आवश्यक छ ।

• त्यतैि कृषि के्त्रमा भएको लगानी, कृषि ऋणको सहज 
उपलब्धता, कृषि प्रसार सेवामा कृिकहरूको पहँुिमा बृस्द्ध 
र कृषिजन्य वतुिहरूको उत्ादन, षवतरण, आरात एवम्ख 
षनरा्यतलाई लागत–प्रभावी वनाउनु, गुणतिर एवम्ख स्च्छता 
षनरमन कार्य प्रभावकारी तुल्ाउँदै कृषिजन्य वतुिहरूको 
प्रषतस्पधा्यत्मक क्मता बृस्द्ध गनु्य, गुणतिरीर बीउ, मलिाद, 
कीटनाशक तथा साना र मझौला तिरका कृषिरन्त्रको 

सुलभता, कृषि सामग्ीको समरानुकूल आपूषत्य बढाउनु 
र कृषि पेशालाई प्रषतस्पधषी, नारामूलक, सम्मानजनक र 
व्ावसाषरक रूपमा सथाषपत गनु्य पषन िुनौतीपूण्य छन्ख ।१०  

• कृषि षवकासमा नीषज के्त्रको आकि्यण कम छ । कृषि तथा 
पशुपक्ी षवकास मन्त्रालरहरूबाट सञ्ालन हुने षवषभन्न 
आरोजनाहरू तथा एक गाँउ एक उत्ादन, एक षजल्ा 
एक उत्ादन जतिा कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट षनजी 
के्त्रसँग षनजी सरकारी साझेदारीमा कार्यक्रम सञ्ालनको 
प्ररासहरू भइरहेता पषन ती उत्ादनलाई कृषि उद्योगसँग 
जोर्खन नसकु् अकको िुनौती देस्िएको छ । 

• हाल षनजी के्त्रको आवश्यकता अनुरूपको उद्यमशील तथा 
षवश्वमा षवकषसत नराँ प्रषवषध तथा िुनौतीहरूलाई सम्ोधन 
गन्य सके् षकषसमको जनशस्ति उत्ादन भइरहेको छैन 
भने कृषिमा संलग्न सीषमत दक् जनशस्ति पषन षवदेश 
पलारन हुने क्रम बढ्खदो छ । रो जनशस्तिलाई राट्ड् को 
षवकासमा पररिालन  गनने एवम्ख कृषिलाई सम्मानजनक 
पेशा बनाइ्य  रुवा पुतिालाई कृषिमा आकि्यण गनु्य अाजकाे 
आवश्यकता हाे । 

• मागमा आधाररत अनुसन्ानबाट प्रषवषधहरू षवकास 
गरी प्रसार कार्यक्रममार्य त कृिकको थलोमा पुरा्यउनु, 
कृिक समूह, सहकारीहरूको क्मता अषभबृस्द्ध गनु्य, स्ाेत 
केन्द्रहरूको षवकास तथा षनजी के्त्रको सहभाषगतामा 
गुणतिरीर कृषि सामग्ीहरूको आपूषत्य सुषनषचित 
गनु्य, िरन तथा िक्य को षवकास एवम्ख व्वसथापन 
उपरोगसम्वन्ी उपरुति नीषत कारा्यन्वरनमा ल्ाउनु, 
कृषि तथा पशु षवकास कार्यक्रमहरू कारा्यन्वरनमा षवषभन्न 
सेवाग्ाहीहरूबीि समन्वर कारम गनु्य, प्रषवषधको षवकास, 
अनुसन्ान र बजार पूवा्यधार एवम्ख बजार संरिना षवकासमा 
षनजी के्त्रको सहभाषगता बढाउनु, सथानीर तिरमा 
गुणतिरीर कृषि तथा पशुजन्य उत्ादन एवम्ख उपभोगप्रषत 
जनिेतना वृस्द्ध गनु्य रस के्त्रका थप िुनौतीहरू रहेका  
छन्ख ।  

• नू्यन कृषि प्राषवषधक जनशस्तिबाट ग्ामीण तिरसम्म सेवा 
प्रवाह प्रभावकारी रूपमा हुन सषकरहेको छैन । हाल 
कृिकहरूलाई दू्त सेवा षदनु पनने छ तर, सो अनुसारको 
काम गनने दक् प्राषवषधक जनशस्तिको कमी रहेको छ ।

• रसै गरी ेषवषभन्न प्राकृषतक प्रकोप तथा जलवारु पररवत्यनका 
कारणले हुनसके् जोस्िमसँग लर्खने कृिक समुदारका 
क्मता अषभबृस्द्ध गनु्यपनने िुनौती एकाषतर छ भने 
जोस्िमको पूवा्यनुमान गनने क्मता षवकास गनु्य पषन उषतिकै 
जरुरी छ ।  

• कृषिजन्य वतुिहरूको आरातमा क्रमशः बृस्द्ध हँुदै 
गइरहेको छ । अा. व. ०७०।७१ मा षनरा्यतको तुलनामा ........................................................................................................................ 
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आरात ८ गुणा बढी छ (आषथ्यक सवनेक्ण, २०७२) भने 
व्ापार राटा करीव ७६ अब्य ४९ करोर पुगेको छ ।  रस 
सन्दभ्यमा िाद्यान्नको षनरा्यत भन्दा आरात बढ्खन गएकोले 
िाद्यान्नमा आत्मषनभ्यरता बढाउन तथा अन्य कृषि वतुिको 
षनरा्यतमा पहल गन्य थप िुनौती देस्िनछ । कुिुराको 
मासुको अषधकांश माग देशकै उत्ादनले धानेको भएता 
पषन षवगतमा भएको बर्य–फू्का कारणले गदा्य कुिुरा 
व्वसारमा असर परी मासु आरातमा बृस्द्ध भएको देस्िनछ 
तर, कुिुरापालनको लाषग आवश्यक दाना, माउ िल्ा 
आषदको लाषग भने आरात मै भर पनु्य परररहेकोले दाना 
उद्योगसँग समन्वर गरी मकैको उत्ादन बृस्द्ध गन्य तथा 
माउ िल्ा नेपालमै उत्ादन गन्य पषन जरुरी देस्िनछ । 
िसीबोकाको मासुको माग उच् रहेकाले उत्ादन बृस्द्ध 
गन्य षवषभन्न कार्यक्रमहरू सञ्ालन भइरहेको भएता पषन 
िसी, बोका र राङ्गाेको भंसार मूल्ाङ्कन वातिषवक परल 
मूल्मा आधाररत नभएकोले आरातलाई प्रोत्ाहन षमलेको 
छ, जसलाई षनरुत्ाषहत गनु्य जरुरी छ । 

• माग अनुसारको उत्ादन हुन नसकु्, उत्ाषदत वतुिको 
गुणतिरका कारण राषट्ड् र तथा अन्तरा्यषट्ड् र बजारमा 
प्रषतस्पधा्य गन्य नसकु् र षनरा्यत प्रवद्ध्यन गन्य भनेर नेपाल 
व्ापार रणनीषत २०१० (संशोषधत, २०१६) ले प्राथषमकता 
षदएका बालीको समेत षनरा्यत क्रमश रट्खदै जानु हालको 
ठूलो िुनौती हाे ।

• मुलूकमा लगानीको लाषग सहज वातावरण, प्रषवषध तथा 
अने्विण, कानूनी तथा संरिनात्मक वाधाहरू आषदलाई 
आधार मानी तुलना गररने प्रषतस्पधा्यत्मक क्मता षवशे्िण 
अन्तग्यत १४४ राट्ड् हरूमा गररएको तुलनात्मक अध्यरनले 
नेपाल १०० औ ंसथानमा रहेको पाइ्य नछ१२ । 

• नेपाल कृषि अनुसन्ान पररिद्ख  तथा अन्य षनकारहरूबाट 
प्रषवषधको षवकास एवम्ख षवतिार भइरहेको भए पषन षवषभन्न 
वग्यका कृिकहरूको षवषभन्न कृषि परा्यवरणीर के्त्रको माग 
अनुरूपका प्रषवषध, जात तथा नश्हरूको षवकास हुन 
सकेको छैन भने अनुसन्ान, प्रसार र षशक्ावीि समन्वर 
पषन हुन नसकेको रथाथ्य रहेको छ । 

४. सम्ािना एिं अिसरहरू

कृषि के्त्रको षवकासका लाषग थुपै्र िुनौतीहरू रहेता पषन षतनलाई 
सम्ोधन गन्य वनेका नीषत, कार्यक्रम तथा पूव्य षसकाईहरू र 
नेपालको भौगोषलक षवषवधताले प्रदान गनने षवषशट् अवसरहरूका 
कारण रस के्त्रमा धेरै सम्ावनाहरू पषन रहेका छन्ख ः

• दीर्यकालीन कृषि रोजनाको कारा्यन्वरनको षसकाई र 
राषट्ड् र तथा अन्तरा्यषट्ड् र पररवेशमा भएका पररवत्यनहरूलाई 
आत्मसात गददै  नराँ दीर्यकालीन कृषि षवकास रणनीषत, 
२०७२ तजु्यमा गरी लागू गररएको छ । सुशासनको 
सुषनषचितता, सरोकारवालाहरूको प्रभावकारी सहभाषगता, 

जषमनका सवालहरूको सम्वोधन, षवकेस्न्द्रत अनुसन्ान 
र प्रसार, र व्ापारीकरण तथा प्रषतस्पधा्यत्मक क्मतामा 
बृस्द्ध जतिा प्राथषमकताहरूलाई रस रणनीषतमा 
समावेश गरीएको छ । रस रणनीषतले कृषि के्त्र षभत्रका 
जषटलताहरू सम्वोधन गन्य र उत्ादनका के्त्रहरू (बाली, 
पशुपक्ी, मत्स्यपालन, वन) मात्र नभई प्रशोधन के्त्र, व्ापार 
तथा अन्य सेवाहरू (भण्डारण, ढुवानी तथा सञ्ालन, षवति, 
बजारीकरण, अनुसन्ान, प्रसारलाई) समेत समावेश गन्य 
सान्दषभ्यक ठानी सो अनुसारका कार्यरोजना प्रतिाव गरेको 
रस रणनीषतले अब कारा्यन्वरन हुने कार्यक्रमहरूलाई 
माग्यदश्यन गनने हँुदा नराँ िुनौतीहरूलाई समेत सम्ोधन 
गनने सम्ावना रहेको छ ।

• देशको भौगोषलक तथा जैषवक षवषवधताले उपलब्ध 
गराएका षवषभन्न सम्ाव्ताहरू हुनु, कृषि षवकासको स्पट् 
माग्यदश्यनका रूपमा रहेको कृषि षवकास रणनीषत–२०७२ 
कारा्यन्वरनमा आउनु, स्देशी लगानीमै प्रधानमन्त्री कृषि 
आधुषनकीकरण परररोजनाको सुरुवात हुनु, षवदेशबाट 
रषक्य एका रुवाहरू सीप, ज्ान, पँूजी र उन्नत प्रषवषध सषहत 
कृषि के्त्रमा आकषि्यत हँुदै जानु, जैषवक कृषि र कृषि–
वनप्रषत कृिकहरूको आकि्यण बढ्ख नु, षवश्व व्ापारको 
पहँुि एवम्ख ठूला संसथागत र अन्य षनजी के्त्रहरूसमेतको 
रस के्त्रमा आकि्यण बढ्ख दै जानु कृषि के्त्रका अवसर हुन्ख ।

• कृषि षवकास रणनीषतलाई कारा्यन्वरन गनने उदे्श्यले 
हाल सञ्ालनमा रहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुषनकीकरण 
आरोजनाले पकेट, ब्लक, जोन र सुपर जोनको अवधारणा 
अनुरूप प्राथषमकता प्रदति बालीहरूमा उत्ादन 
सामाग्ीदेस्ि प्रशोधन उद्योगसम्मका पूण्य मूल् रृिङ्ख िलामा 
आधाररत भई कार्यक्रम सञ्ालन गनने लक्ष्य षलएको छ । 
रसले अाउँदा षदनहरूमा उत्ादनका र मूल् अषभबृस्द्धका 
साथै आरात प्रषतसथापन तथा षनरा्यत प्रवद्ध्यन गन्य सहरोग 
पुगे्न देस्िनछ ।

• त्यतैि आमजनताको क्ररशस्ति र जनिेतनाको तिरमा 
भइरहेको क्रषमक बृस्द्धसँगै िानपानमा आइरहेको 
पररवत्यन र िाद्य स्च्छताप्रषतको सजगतामा बृस्द्ध हुनु, 
रातारात र सञ्ारमा भइरहेको षवकासले प्रषवषध, सूिना 
लगारतका सेवाको पहँुिमा बृस्द्ध हुनु, बजार लगारत 
उत्ादनोपरान्तका कृषि पूवा्यधारहरूको षनमा्यण तथा 
सुधार हँुदै जानु एवम्ख षदगो षवकास लक्ष्य्यमा षवश्वबाट नै 
भोकमरी अन्त्य गनने लक्ष्य्य षलइनु, नेपालको संषवधानले 
व्वसथा गरेको िाद्यसम्वन्ी हक र कृषि षवकास रणनीषत 
लगारत अन्य नीषत तथा कार्यक्रममा िाद्य सुरक्ालाई उच् 

........................................................................................................................ 
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प्राथषमकता षदइनु र िाने बानीमा पररवत्यन आउनु आषद 
रस के्त्रका अवसरका रूपमा देस्िएका छन्ख  ।११ 

• मनसून राम्ो भएका वि्यहरूमा कृषि बृस्द्धदर ५ प्रषतशतको 
हाराहारीमा रहेको दृट्ान्त हेनने हो भने षसंिाइ सुषवधा 
षबतिारसँगै रासारषनक मल र उन्नत बीउको प्ररोगमा 
बृस्द्ध गन्य सकेमा कृषि के्त्रको बाषि्यक बृस्द्धदर ६–७ 
प्रषतशतमा पुरा्यउन सषकने देस्िनछ । रस सन्दभ्यमा सतह 
र भूमीगत जलस्ोतको ठूलो भण्डार उपलब्ध हुनु, षसंिाइ 
षवकास र षबतिारका लाषग उपरुति प्रषवषध र जनशस्ति 
स्देशमै उपलब्ध हुनु, षसंिाइ षवकास र व्वसथापनमा 
कृिक उपभोतिाको पहँुि बढ्ख दै जानु, नराँ सङ्गठनात्मक 
पररवत्यनबाट सबै षजल्ामा षसंिाइ कारा्यलरको सथापना 
भई सेवा प्रवाहमा सुधार हुनु, कृषि के्त्रको उत्ादन र 
उपादकत्व बढाई कृषि उपजमा आत्मषनभ्यर वनाउन 
षसंिाइको भरपदको र षदगो व्वसथा गनदैपनने अवसथा षसज्यना 
हुनु पषन रस के्त्रका थप अवसरहरू हुन्ख ।१२ 

• रतैि अनुसन्ान केन्द्रमा भएको सम्ाव् उत्ादकत्वको 
तुलनामा कृिक तिरको उत्ादकत्व षनकै कम देस्िएबाट 
षसंषित के्त्ररल बढाउन सकेमा बाली सरनता हालको 
१४९ बाट दोब्बर गन्य सषकने सम्ावना छ भने रासाषनक 
मलको प्ररोगमा बृस्द्ध गरी उपरुति जातका उन्नत बीउ 
प्ररोग गन्य सकेमा उत्ादकत्व बढाउने अवसर पषन 
देस्िनछ । उदाहरणको रूपमा अा. व. ०७०।७१ मा धानको 
उत्ादकत्व अनुसन्ान केन्द्रमा ६.९३ मे.ट./हेक्टर छ भने 
कृिकको िेतमा करीव ३.३९ मे.ट./हेक्टर रहेको पाइ्य नछ 
जसले उत्ादकत्व बृस्द्ध गनने प्रशति सम्ावना रहेको 
देिाउँदछ । 

• पहार र दुग्यम के्त्रमा रातारातका सुषवधा बढ्ख दै जानुका 
अषतररति पषछल्ा वि्यहरूमा कृषि ऋण, कृषि बीमा, नराँ 
प्रषवषधहरूको उपरोग र षसंिाइ सुषवधामा षवतिारले समेत 
रस के्त्रमा थप अवसरहरू षसज्यना हँुदैछन्ख  ।१३

• पषछल्ो समरमा कृषिको व्ावसाषरकरणसँगै कृषि 
रास्न्त्रकरणले गती षलएको पाइ्य नछ । रस के्त्रमा लगानी 
बृस्द्धका साथै क्मता अषभबृस्द्ध एवम्ख संसथागत षवकास 

गरी कार्य क्मतामा बृस्द्ध गरी लागत समेत रटाउन सषकने 
सम्ावना रहेको हँुदा रसलाई पषन अवसरका रूपमा षलन 
सषकनछ । 

• साथै नेपाल व्ापार एकीकृत रणनीषत, २०१० ले षनरा्यत 
सम्ावना रहेका भनी पषहल्ाएका कृषिसँग सम्वस्न्त 
उपजहरू (षिरा, अदुवा, अलैंिी, मह, मुसुरो, पस्मिना, 
नुरल्स) को षनरा्यत सन्तोिजनक रहन नसकेको सन्दभ्यमा 
रस के्त्रमा थप लगानी भइरहेको हँुदा भषवष्यमा रसको 
व्ापार षवतिार हुने प्रशति सम्ावना रहेको छ ।  

• हाल मुलूक सङ्ीर प्रणालीमा गइरहेको सन्दभ्यमा 
राषट्ड् र प्राथषमकता र सथानीर आवश्यकतामा आधाररत 
कार्यक्रमहरू तजु्यमा गरी कारा्यन्वरन गनने अवसर रहेको 
हँुदा समन्वर र सहकार्य आवश्यक छ । 

षनष्कि्त 

कृषि के्त्रको षवकासका लाषग षवषभन्न प्ररासहरू भएका छन्ख । 
तर पषन, नीषत अनुरूप ऐन, षनरमहरू तजु्यमा नहुनु, संसथागत/
साङ्गठनीक संरिनामा समरानुकूल सुधार नहुनु, बजेट 
षवनीरोजन एवम्ख समन्वर तथा अनुगमन जतिा पक्हरू कमजोर 
हुनु तथा कारा्यन्वरन पक् षरतलो हुनु जतिा कारणहरूले गदा्य 
अपेषक्त लक्ष्य हाषसल गन्य नसषकएको हँुदा नेपाल सरकारको 
प्राथषमकता अनुरूप अन्य गैरसरकारी संसथाहरूमार्य त पषन थप 
पहल हुन सकेमा समग् लक्ष्य हाषसल गन्य सहरोग पुगे्न देस्िनछ । 

कृषि षवकास मन्त्रालरबाट सञ्ालन गररने कार्यक्रमहरू उत्ादन 
बढाउने तथा कृिकलाई व्ावसाषरक वन्न पे्रररत गनने प्रकृषतका 
छन्ख भने उत्ादकत्वमा थप बृस्द्ध गरी षनरा्यत बढाउन उत्ादन 
तथा व्वसारीको प्रषतस्पधा्यत्मक क्मता एवम्ख पूवा्यधारहरूको 
सुदृषढकरण गन्य जरुरी छ । रस बाहेक कृिकको वगषीकरण 
गरी  सो अनुसारको कृषि प्रषवषध षवकास, प्रसार तथा अनुदान 
पररिालन गददै  िाद्यान्नमा आधाररत पोिण सुधारका षवशेि 
कार्यक्रमहरू सञ्ालन गनु्यपनने आवश्यकता छ । रसका साथै 
कार्यक्रम कारा्यन्वरनको अनुगमन मूल्ाङ्कन व्वसथा सुदृढ 
गररनु पनने र उपलब्धीका सूिाङ्कमा अनुगमनलाई बढी जोर षदनु 
पनने देस्िनछ । 

नाटेः या ेलेख तयार गरादारेखखका ेसमय र हालसम्ममा कततपय 
सङ्गठनात्मक तििरणहरू ितदामान संगठन संरचनासँग मेल नखाने 

रेखखएता पतन लेखका मूल जानकारी भने यथाित नै रहेका छन ्। 

........................................................................................................................ 
११Fourteenth Plan, NPC, 2017 
१२Fourteenth Plan, NPC, 2017 
१३Fourteenth Plan, NPC, 2017 
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नेपालमा प्रचललत प्रमुख खेती प्रणालीहरू

१.खेरी प्रणाली र िगगीकरण

१.१ खेरी प्रणाली

िेती प्रणाली भन्नाले साधारण अथ्यमा त्यतिा कृिक समूह वा 
ब्यस्तिलाई जनाउँछ जसको स्ाेत, साधन, रर, िेत र जीषवकोपाज्यन 
गनने तररका षमल्ाजुल्ा हुनछन्ख्ख । रतिा कृिकहरूले िेती गदा्य 
आईपनने समस्ा र समाधान गनने तौरतररका पषन उतैि–उतैि 
हुनछन्ख्ख । रसप्रकारको िेती प्रणाली अनुकरण गनने कृिकहरूको 
सङ्ख ्ा केही ररधूरी वा हजारौ,ं लािौ ंसमेत हुनसकछ ।

१.२ खेरी प्रणालीको िगगीकरण

िेती प्रणालीहरूको वगषीकरण षनम्न बँुदाका आधारमा गन्य 
सषकनछः

• प्राकृषरक स्ोर साधनहरूको आधारमाः कुनै सथान 
षवशेिका कृिक समुदारमा आधाररत जल, जषमन, 
जङ्गल, िरन के्त्र र ती सवैलाई प्रभाव पानने हावापानी तथा 
जलवारुको आधारमा पषन िेती प्रणालीलाई वगषीकरण 
गन्य सषकनछ । रसको अलावा समुन्द्री सतहदेस्ि उिाई, 
जषमनको भू–वनोट (जषमन रषक्य एको षदशा, िाल्ािुल्ी, 
गेग्य्ान आषद), कृिक समुदारको स्ाषमत्वमा रहेकाे औसत 
िेती रोग्य जषमन, अषधरा वा जषमन कमाउने प्रिलन 
र कृिकहरूको सङ्गठन आषदको आधारमा पषन िेती 
प्रणालीलाई षबभाजन गन्य सषकनछ । 

• प्रचषलर मुख्य खेरी प्रणालीको आधारमाः कुनै ठाँउ 
षवशेिमा अपनाइएको मु् बाली प्रणाली, त्यो बाली 

प्रणाली अपनाउने समुदार, कुनै बाली तथा पशुपक्ी 
षवशेिको प्रमुिता, राँसपात, जलिर तथा मत्स्यपालन, 
िेती बाहेक अन्य पेशामा समुदारको संलग्नता, 
अपनाइएका प्रषवषधको बाहुल्ता (षवकासे वा सथानीर) र 
अपनाइएको िेती प्रणाली (षवषभन्न बालीहरूको सषमरिण, 
िेती–पशुपालनको अवसथा) को आधारमा पषन कुनै के्त्रको 
िेती प्रणालीलाई वगषीकरण गन्य सषकनछ ।

१.३ खेरी प्रणाली पद्धषरको िगगीकरण 

दषक्ण तथा दषक्ण पूवषी एषशराका देशहरूमा षवषभन्न प्रकारका 
िेती प्रणालीहरू अपनाइएको पाइ्य नछ । नेपालमा अपनाइने िेती 
प्रणालीहरू ती प्रिषलत षवषभन्न िेती प्रणालीसँग केही षमल्ाजुल्ा 
छन्ख भने केही ररक समेत छन्ख । सबै िेती प्रणालीहरूबारे 
षवतृित छलरल गन्य सम्व नभएकोले ती बारे छोटो ििा्य गनने 
उदे्श्य मात्र रो अध्यारको रहेकाे छ । रसको अलावा, नेपालमा 
अपनाइने िेती प्रणालीहरूबारे संषक्प्त जानकारी प्रदान गननेे 
उदे्श्य पषन रस लेिको रहेको छ ।

सामान्यतरा प्रिषलत िेती प्रणालीहरूलाई भौगोषलक आधारमा 
षनम्नानुसार वगषीकरण गन्य सषकनछः

• धान बालीमा आधाररत िेती प्रणाली

• सामुस्न्द्रक षकनाराका के्त्रका आधाररत िेती प्रणाली

• धान–गहँँु प्रणालीमा आधाररत िेती प्रणाली

• उच् के्त्रमा अपनाइने षमषरित िेती प्रणाली
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• सुख्ा के्त्रमा अपनाइने िेती प्रणाली

• पशुपालन व्वसारमा आधाररत िेती प्रणाली

• अषत सुख्ा के्त्रमा अपनाइने िेती प्रणाली

• उच् पहारी के्त्रमा अपनाइने िेती प्रणाली

• बाली–कृषि–वन के्त्रमा अपनाइने िेती प्रणाली

• दुग्यम ग्ामीण भेगमा अपनाइने िेती प्रणाली

२. नेपालमा खेरी प्रणाली र पद्धषरहरू

२.१ भूषमका 

जलवारु तथा भौगोषलक दृषट्ले नेपाल एक अषवितीर देश हो र रहाँ 
अपनाइएका िेती प्रणालीहरू पषन षवषवधताले भररपूण्य छन्ख । 
तसथ्य संसारका अन्य के्त्रमा भएका िेती प्रणालीहरूलाई नेपाली 
कृिकको माग र आवश्यकता अनुसार मात्र प्ररोगमा ल्ाउनु 
आवश्यक छ । नेपालमा भएका बाली प्रणालीहरू मु्तरा 
उिाई र जलवारुको अवसथा अनुसार वगषीकरण गररएका छन्ख । 
उदाहरणको लाषग षसंिाइ सुषवधा भएको तराई र षभत्री तराईमा 
एक वि्यमा अषधकतम तीन बालीसम्म लगाउन सम्व छ जब की 
पहारमा षसंिाइ सुषवधा भए पषन कम तापक्रम हुने हुनाले िाहेर 
पषन वि्यमा तीन बाली षलन सषकदैन । रस भन्दा ररक उच् 
षहमाली के्त्रमा षहँउ तथा तुिारो पनने र तापक्रम कम हुने हुनाले 
वि्यमा एक बाली पषन षलन मुस्स्कल पद्यछ ।

तराई तथा षभत्री तराईमा बाहै् मषहना िेती गन्य सषकनछ भने पहार 
र उच् पहारमा षहँउ र तुसारोको कारण िेती गररने मषहना 
सीषमत हुनछन्ख । रसप्रकार षहँउ र तुसारो नपनने समतल के्त्रमा 
बढी तापक्रम र षसंिाइ सुषवधाको कारणले गदा्य षछटो (३ मषहना 
षभत्र) पाके् बाली लगाई उपरुति बाली–िक्र अपनाएमा वि्यमा 
तीन बालीसम्म षलन सषकनछ र उपरुति िेती प्रणाली अपनाएमा 
रस के्त्रबाट प्रशति िाद्यान्न तथा कृषि उपज उत्ादन गन्य सषकने 
अवसथा छ । अकको तर्य  पहार र उच् पहारमा बालीको उत्ादन 
षलन लामो समर लागे्न हँुदा एक वा दुई बाली मात्र लगाउन सषकने 
भएकोले बढी उत्ादन षलन सोही अनुसार षमषरित िेती प्रणाली 
अपनाउनु पनने हुनछ । 

नेपालमा एकल बाली प्रणाली अपनाउनु भन्दा षमषरित बहु–बाली 
प्रणाली अपनाउनु बढी उपरुति हुने देस्िनछ । रसको अलावा 
उपरुति बाली प्रणाली छनाैटं गदा्य त्यस के्त्रको तापक्रम, उिाई, 
भू–बनोट, षसंिाइ र अन्य षवषवध पक्हरूलाई पषन ध्यानमा राख्न 
पछ्य  । रसप्रकार कुनै के्त्रको लाषग प्रमुि कृषि प्रणालीहरू छनाैटं 
गदा्य सो के्त्रमा षबद्यमान िेती प्रणाली, पशुजन्य कृषि प्रणाली, 
षकसानको जग्ा, राँसपात र िररिरन आषदबारे पषन जानकारी 
हुनु जरुरी छ । संके्पमा भन्दा बहुबाली प्रणालीनै नेपाली कृिक 
समुदारमा प्रिषलत मु् िेती प्रणाली रहेको छ । 

२.२ बहु–बाली प्रणाली र नेपालका मुख्य बाली 
प्रणालीहरू 

२.२.१ बहु–बाली प्रणाली र रस प्रणालीका षवशेिताहरू 

बढ्खदो जनसङ्ख ्ालाई आवश्यक िाद्यान्न उत्ादन गन्य नीषत 
षनमा्यता, कृषि षवज् र कृिक समुदारको संरुति प्ररासले मात्र 
सम्व छ । िाद्यान्न उत्ादन बृस्द्ध गनने धेरै उपारहरू मध्य बाली 
सरनता बढाउनु, बहु–बाली प्रणाली अपनाउनु, उत्ादनका 
साधनहरूको समूषित प्ररोग गनु्य, उन्नत प्रषवषध अपनाउनु र 
बाली संरक्ण गनु्य आषद हुन । माषथ उले्ि गररएका उपारहरू 
मध्य कम िि्यमा थप उत्ादन बढाउने उपार भनेको बहु–
बाली प्रणाली नै हो । षकनकी बहु–बाली प्रणाली िाद्यान्न बाली, 
रालेराँस, तरकारी, रलरूल र बहुविने िेती पद्धषतमा सषजलैसँग 
अपनाउन सषकनछ । षमषरित बाली प्रणालीले नेपाल जतिो 
देशमा िाद्य सुरक्ा प्रदान गनु्यको साथै रोजगारीमा बृस्द्ध गरी 
िाद्यान्न षनरा्यतमा समेत टेवा पुरा्यउन सके् देस्िनछ । बहु–बाली 
प्रणालीमा कृषि सामाग्ी, माटो संरक्ण, जग्ा, रिषमक र पँूजीको 
समेत रथोषित उपरोग हुने हँुदा रसले गदा्य साना तथा मझौला 
षकसानको आर आज्यन र स्रोजगारीमा बृस्द्ध भै कृषि पेशावाट 
भइरहेको रुवाको पलारन समेतलाई रोक् मद्त गनने देस्िनछ ।

बहु–बाली प्रणाली अपनाउँदा बीउ वा लाइन षमलाई गररने अन्तर 
बाली, ररले बाली जतिा पद्धषतमा िाद्यान्न बाली, कोसे बाली, 
रलरूल, तरकारी, राँस/रालेराँस बाली आषद आषथ्यकरूपले 
लाभदारी अरु धेरै बाली प्रणालीहरू अपनाउन सषकनछ । 
उदाहरणका लाषग मकै, तोरी, लसुन, प्ाज, आलु, षभण्डी, 
धषनरा, मेथी, िमु्र, िरवुजा, तरवुजा जतिा बालीहरू उिु बाली 
षभत्र षमषरित बालीको रूपमा उिु लगाएको दुई तीन मषहना षभत्र 
लगाई थप आर आज्यन गन्य सषकनछ । 

षमषरित बाली लगाउने र थनक्ाउने समर मु् बाली भन्दा ररक 
हुनसकछ । जसको कारण षमषरित बाली र मु् बालीको एक 
अका्यसँग प्रषतस्पधा्य कम हुनछ र षमषरित बालीको उत्ादन बोनस 
जतिो ेहुने हँुदा रतिो बहु–बाली प्रणालीले कृिकलाई थप आर–
आज्यन गन्य मद्त पुरा्यउँछ । रसैगरी आँप, षलिी, स्ाउ, िुरपानी, 
आरु, आरुबिरा, सुन्तला आषद बहुविने रलरूल बगैंिा 
सथापनाको पषहलो १–२ वि्यकाे छोटो अवषधमै तरार हुने मौसम 
अनुसारका तरकारी, मसला र अन्नबाली समेत िेती गरी बहुविने 
बगैंिाबाट शुरुका वि्यहरूमा नै थप आम्ानी षलन सषकनछ । 
रतिा बहु–बाली प्रणालीमा िेती गदा्य बहुविने बगैंिामा गोरमेल 
पषन हुने र जषमनको सदुपरोग भई उत्ादनमा समेत बृस्द्ध हुने 
देस्िनछ । 

नेपालका तराई  तथा षभत्री तराईका बहुविषीर रलरूल बगैंिामा 
भटमास, बोरी, बदाम, मुङ जतिा कोसेबालीहरू र षभण्डी, भटिा, 
िुसा्यनी, काक्राे, षररौला, लौका, िरबुजा, तरबुजा जतिा मौसमी 
तरकारीहरू लगाउन सषकनछ । त्यतैि उच् षहमाली तथा पहारी 
के्त्रका रलरूल बगैंिामा त्यस के्त्रमा हुने मौसमी तरकारीहरू– 
काउली, वन्दा, ब्ो–काउली, केराउ, गाजर, मुला, पालक, िमु्र 
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आषद लगाई रलरूलको उत्ादन हुनु पषहलेनै सो बगैंिाबाट 
षमषरित बाली षलई थप आर आज्यन तथा रोजगारी षसज्यना गन्य 
सषकनछ । त्यसैगरी तराई र षभत्री तराईमा धानको आलीमा मास, 
भटमास, रहर आषद लगाई िेर गएको षरलको सदुपरोग गन्य र 
षमषरित बालीबाट उत्ादन र आर बृस्द्ध गन्य सषकनछ । री के्त्रका 
गहुँबालीमा षहँउद राममा समेत तोरी, मुसुरो, िना आषद लगाउन 
सषकनछ । 

षवषभन्न षकषसमका बहुबाली प्रणालीहरूको िलन भएता पषन 
नेपालका मु् बहुबाली प्रणालीहरूको संषक्प्त जानकारी तल 
षदईएको छ । री बहुबाली प्रणालीहरू नेपाली कृिक समुदारको 
लाषग उपरोगी माषनएका छन । री प्रणालीहरूको प्ररोग र 
प्रिलन नेपालको भूगोल तथा हावापानी अनुरूप भएको पषन 
पाइएको छ । 

(क) बाली चक्र  

एउटै जषमनको एउटा बाली काटेपषछ अका्ये बाली लगाउने 
पद्धतीलाई बाली िक्र वा ररले बाली पद्धती भषननछ । धान, मकै, 
गहुँ, कोदो, आलु, तेलहन र दलहन बाली नेपालका मु् बालीहरू 
हुन्ख । तसथ्य षसंिाइ सुषवधा भएका र नभएका सबै के्त्रहरूमा 
री बालीहरूमा आधाररत बाली िक्रहरू नै प्रिलनमा छन्ख । 
नेपालको कररब ७० प्रषतशत जषमनमा आकासे पानीको भरमा 
िेती हुने र विा्यराम असारदेस्ि असोजसम्म रहने भएकोले रही 
अवषधमा िेती गररने मु् विने बालीमा आधाररत बाली िक्रहरू 
बढी प्रिलनमा छन्ख भने मङ्ख शीर–िैत आसपासमा िेती गररने 
गहँु बालीमा आधाररत केही बाली िक्रहरू पषन अभ्ासमा छन ।  
हाम्ो देशमा धान र मकै विने बाली हुन भने गहँँु, आलु, तेलहन 
र दलहन आषद षहँउदे बालीहरू हुन । हुन त भटमास, मास 
आषद दलहन बाली विने बालीको रूपमा र मकै षहँउदे र विने दुवै 
बालीको रूपमा पषन िेती गनने गररनछ । केही वि्य रता जलवारु 
पररवत्यनको असरले गदा्य नेपालमा मनसूनको सुरुवात र अन्त्य 
अषनषचित भएको अनुभव कृषि के्त्रमा गररएको छ । रसप्रकार 
मनसून षढलो िाँराे सुरु वा अन्त्य हँुदा रसल िक्रमा समेत 
नकारात्मक असर परररहेको देस्िनछ ।

(ख) धान बालीमा आधाररत बाली प्रणाली  

धान बालीमा आधाररत मु् बाली िक्रहरू षसंिाइ सुषवधा 
पुगेका तराई तथा षभत्री तराईमा प्रिषलत छन्ख । धानमा आधाररत 
केही मु् बाली िक्रहरू रसप्रकार छन ः

धान–िाली–मकै 

धान–मकै–िाली 

धान–गहँँु–िाली 

धान–िाली–धान 

धान/मुसुरो–मकै 

धान–मकै + बोरी 

धान–मकै/मुङ 

धान–गहँँु/मुङ 

री बाली िक्रहरू मध्य कोसे बाली समावेश गररएका 
बालीिक्रहरू कोसे बाली समावेश नभएका बालीिक्रहरू भन्दा 
िार गुणा बढी नारामूलक भएको पाइएको छ । तसथ्य, कोसे 
बाली समावेश भएको िाद्यान्न बाली रसल िक्र उपरोगी र अषत 
महत्त्वपूण्य माषनएको छ । 

षसंिाइ नहुने के्त्रको ८० प्रषतशत धान रोपाई विा्यको भरमा 
गररनछ जुन असारदेस्ि मङ्ख शीरसम्म हुने गछ्य  । कररव १० 
प्रषतशत धान िेती िैते धानको रूपमा मारदेस्ि असारसम्म 
षसंिाइ सुषवधा भएका के्त्रमा गररनछ भने बाँकी १० प्रषतशत धान 
रैराको रूपमा षबना षसंिाइ िैत–भदौ अवषधमा गररनछ । िैते 
धानपषछ विने धान र सोपषछ षहँउदे तरकारी िेती गनने िलन 
बाहै्मास षसंिाइ सुषवधा भएका के्त्रमा छ । िुरे के्त्रको षभरालो 
जग्ामा रैरा धान+मकै षमषरित बालीकोरूपमा िेती गररनछ । 
धान बाली प्रणालीमा कोसे बाली लगाँउदा माटोको उव्यरा शस्ति 
बढ्ख ने र माषनस तथा गााईवतुिलाई प्रोषटन समेत उपलब्ध हुने हँुदा 
रस बाली प्रणालीलाई नेपालमा ग्ाह्यता षदनु आवश्यक देस्िनछ ।  
नेपालको तराई तथा षभत्री तराईमा धान बालीमा कोसे बाली 
समावेश हुने केही बाली िक्रहरू रसप्रकारका छन्ख ः 

धान/मुसुरो–िाली 

धान–मुसुरो वा लहरी+आलस 

धान–गहँँु वा तोरी–मुङ 

धान–रहर (षरलमा)– िाली 

रसै प्रकार पहारमा कोसेबाली समावेश भएका केही रसल 
िक्रहरू रसप्रकार छन्ख ः 

धान+भटमास (आषलमा)–गहँु 

धान–मास (आषलमा)–गहँँु वा जौ ं

धान+मस्ाङ (आलीमा)–गहुँ  

नेपालको मध्य तथा सुदूर पषचिम के्त्र र भारतको उतिर प्रदेश 
तथा उतिरािण्ड राज्यका बाली प्रणालीहरू षमल्ाजुल्ा छन्ख । 
री के्त्रका मनसूनको भरमा िेती गररने इलाकाहरूमा बहुबाली 
प्रणाली लोकषप्रर छन्ख । विा्यराममा री के्त्रको िेत षवषवध रङ्गको 
बालीले भररएर रङ्गीिङ्गी हुनछ । िेतका षरलहरू लटे् र जुनेलोको 
षवषभन्न रङ्गले षसंगाररएका हुनछन्ख्ख भने कतै कतै आलीहरूमा षतल, 
रैरा र मु् गह्ाहरूमा मकै समेत देख् सषकनछ । रतिो दृश्य 
वातावरण मैत्री मात्र हँुदैन, रसले िाद्य सुरक्ालाई समेत बषलरो 
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टेवा षदने गछ्य  । री के्त्रहरूमा अन्तर बालीको सरलता कतिो छ 
भने कोदो, मास मु् गरामा लगाईनछ र कानला र षरलहरूमा 
मस्ाङ, रहर, र जुनेलोको िेती गररनछ । सारमा हाम्ो बहुबाली 
प्रणाली षवषित्रको छ र, रो भूगोल र के्त्र अनुसार ररक–ररक 
छ । रतिा बहुबाली प्रणालीहरू संसारका अन्य के्त्रमा षवरलै देख् 
सषकनछ ।  

(ग) मकै बालीमा आधाररत बाली प्रणाली 

नेपालमा धान पषछको दोरिो प्रमुि िाद्यान्न बाली मकै हो । रो 
बालीको िेती प्रारः विा्यराममा रागुन/िैतदेस्ि भदौ/असोजसम्म 
पहार तथा उच् पहारमा गररनछ भने तराई र षभत्री तराईको 
षसंषित के्त्रमा मार/रागुनदेस्ि असार/साउनसम्म गररनछ । 
तुसारो र शीत नहुने ठाँउमा विदैभरर मकै िेती गन्य सषकनछ । 
हाल षसंिाइ सुषवधा पुगेका तराई, षभत्री तराई र रातारातका 
सुषवधा भएका अरु के्त्रहरूमा वण्यशङ्कर मकै िेतीको सुरुवात 
भएको छ । रसरी उत्ाषदत मकै पोलेर िाने प्ररोजनको लाषग 
बजारमा षबक्री हुने भएकोले रो सीमान्तकृत कृिक समुदारको 
जीषवकोआज्यनको राम्ो माध्यम भएको समेत पाईएको छ । षभत्री 
तराई र मध्य पहारमा मकैमा आधाररत मु् बाली प्रणालीहरू 
रसप्रकार छन्ख ः 

मकै–मुङ–िाली (अषसंषित) 

मकै–कोदो–िाली (अषसंषित) । 

उच् पहारमा भने मकै बालीमा आधाररत बाली प्रणाली रसप्रकार 
छः 

मकै–आलु–काउलीजन्य तरकारी (काउली, वन्दा, गाँजर, मूला, 
गाटेि मूला आषद र केराउ) ।

रो प्रणाली रातारातको सुषवधा पुगेका उच् पहारी के्त्रमा (१८०० 
षमटर माथी) आर आज्यनको अत्यन्त प्रभावकारी तररका भएको 
छ । रलस्रूप विा्यराममा मु् उत्ादनको रूपमा उत्ाषदत 
आलु तथा काउलीजन्य  र केराउजन्य तरकारीहरू आन्तररक 
िपतको लाषग नेपालका तराई र पहारका बजारको साथै 
भारतको पषचिम बङ्गाल, उतिर प्रदेश, षबहार र बङ्गलादेशमा समेत 
षनरा्यत भई उच् पहारी के्त्रका कृिकहरू लाभास्न्वत भएका 
छन्ख । रसप्रकार विा्यतको समरमा नेपालका पूव्य मेिीदेस्ि 
पषचिम महाकालीसम्मका मध्य–पहारी र उच्–पहारी के्त्रबाट 
तराई, उपत्यका र भारतका षवषभन्न सथानमा बेमौसमी तरकारी 
षनरा्यत हुने गरेको छ । पहार र बेसीमा रसप्रकारको मौसमी र 
बेमौसमी तरकारी िेतीको प्रिार प्रसार र षबतिारले त्यस पेशामा 
संलग्न त्यहाँका कृिकहरूको जीवन तिर र आर आज्यनमा ठूलो 
सकारात्मक प्रभाव परेको छ । 

जसरी धान बाली प्रणालीमा कोसे बालीको महत्त्व छ, त्यसैगरी 
मकै बाली प्रणालीमा पषन कोसे बालीको उषतिकै महत्त्व छ । पािो 
तथा षसंिाइ नहुने के्त्रमा मकै बाली प्रणालीमा समावेश हुने केही 
कोसे बाली पद्धतीहरू रसप्रकार छन्ख ः 

मकै–मुसुरो–तोरी 

मकै–िना+तोरी 

मकै–िना+जाैं वा गहुँ 

मकै+बोरी–तोरी वा गहुँ 

मकै+षसमी (राज्ा, घू्षसमी, बाह्मासे षसमी)–तोरी वा जाैं 

मकै/मास–तोरी वा गहुँ, मकै+षसमी–तोरी वा गहुँ 

रसको अलावा मध्य–पहारमा मकै+कोदो वा मकै–कोदो िेती 
प्रणाली पषन अषत महत्त्वपूण्य िेती प्रणालीको रूपमा सषदराैंददेस्ि 
प्रिलनमा रही आएको छ । उन्नत प्रषवषधले दुबै िाद्यान्न बाली एकै 
सथानमा लगाउन षसराररस नगनने भए पषन रो िेती प्रणाली मध्य–
पहारी के्त्रमा अषत लोकषप्रर छ । रसको षवतृित अनुसन्ान हुनु 
आवश्यक छ षकनषक षकसानले रो बाली प्रणाली सषदराैं ंददेस्ि 
षबना कारण अपनाएका छैनन्ख । 

(घ) कोसे बालीसँग अन्तर बाली 

षमषरित बाली प्रणालीमा लगाइ्यने बालीहरूको उिाई, वनावट र 
जातीरतामा ररक हुने हुनाले री बालीहरू एकै सथानमा लगारत 
पषन रीनले हावा, तापक्रम, सथान र प्रकाश शंसे्िण ररक–
ररक षकषसमले गनने हँुदा री बाली लगाएको के्त्रमा प्रकाश, 
काव्यनराइ्यअक्ाइर र जषमन जतिा वातावरणीर स्ोतहरूको 
बढी प्रभावकारी उपरोग हुनछ । रलस्रूप उत्ादन तथा 
उत्ादकत्वमा बृस्द्ध हुने, रोगकीरा कम लागे्न, माटोको वातावरण 
सुधाररने आषद असरहरू एक बाली प्रणालीमा भन्दा कैराैं गुणा 
बढी हुनछ । रसको अलावा षमषरित बालीमा कोसे बाली समावेश 
गररएमा माटोको उव्यरा शस्तिमा बृस्द्ध भएर र प्रोषटनजन्य िाद्य 
पदाथ्यको प्राप्ती भई वातावरणमा समेत सकारात्मक प्रभाव पद्यछ ।  
रसै गरी कोसे बाली समावेश भएका षमषरित बाली प्रणालीबाट 
पशुलाई प्राप्त हुने आहारामा पषन पोिणरुति तत्त्वको बृस्द्ध हुनछ 
र पशुको आहारामा संतुलन कारम हुनछ । मध्य तराईमा अाँपको 
बगैंिामा गररएको अन्तरबाली िेतीको अध्यरनको तलको 
षववरणले पषन रतिो िेती प्रणाली आषथ्यकरूपमा राइदाजनक 
हुने देिाएको छ (हे. ताषलका–१) ।                                          

(ङ) ररले बाली 

ररले बाली प्रणालीमा कुनै दुई बाली एकै सथानमा कस्तिमा कुनै 
समर एकै षसजनमा िेती गररएको हुनुपछ्य  । नेपालमा एक 
पररवारको स्ाषमत्व हुने जग्ाको औसत के्त्ररल ०.८ हेक्टर, 
टुक्रा जग्ा ३.३ वटा र प्रषत टुक्रा के्त्ररल ०.२४ हेक्टर रहेको छ ।  
तसथ्य िाद्य तथा पोिण सुरक्ाको षहसावले ररले बाली प्रणाली 
अषत महत्त्वपूण्य छ । रो बाली प्रणालीले टुके्र जषमनबाट उत्ादन 
बढाई िाद्य सुरक्ा गन्य सहरोग पुरा्यउँछ । ररले बाली प्रणाली 
नेपाल जतिो प्रषत कृिक पररवार थोरै जषमन, त्यो पषन धेरै टुक्रामा 
हुने देशमा िाद्यान्न, पशु आहार, लतिा कपरा, अाैिषध र अन्य 
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जीषवकोपाज्यनका स्ाेतहरू उपलब्ध गराउन उपरोगी साषवत हुने 
देस्िएको छ । 

(च) कृति िन प्रणाली  

कृषि–वन प्रणाली नेपालको पहार तथा बेसी के्त्रमा कृिकहरूले 
सषदरौंददेस्ि अपनाउदै आएको प्रणाली हो । रो प्रणालीमा 
िेती, पशुपालन तथा वन पैदावार सँगसँगै सञ्ालन गररनछ 
र सीमान्तकृत जग्ाबाट पषन अषधकतम उत्ादन गरी षदगो 
व्वसार सञ्ालन गनने गररनछ । रसमा राले राँस, रलरूल, 
पशुपालन र िाद्यान्न बाली एकीकृतरूपमा उत्ादन गनने गररनछ ।  
रस प्रणालीमा राले राँस पशुपक्ीलाई िुवाइनछ भने पशुबाट 
प्राप्त मल प्ररोग गरेर तथा कोसे बाली िेती गरेर अन्न तथा 
तरकारी बाली उत्ादन गरी पोिक तत्त्व माटोमा पुनः षरता्य 
गददै  षदगो कृषि व्वसार सञ्ालन गररनछ । कृषि, पशुपालन, 
काठपात, गैर काष्ठजन्य कृषि पैदावारहरू उत्ादन तथा उपरोग 
गनने रतिा प्रणालीहरू नेपालमा जतैि संसारका अन्य देशहरूमा 
पषन पूिा्यै ंददेस्ि सञ्ालनमा आईरािेका प्रसति दृट्ान्तहरू छन्ख ।

(छ) आलीमा खेती प्रणाली  

रो िेती प्रणाली कृषि–वन प्रणाली जतैि हो तर, रसमा िेती गररने 
के्त्रका आली (षरल, कानलामा) र छेउछाउमा िेतीका साथसाथै 
बार र  अन्य रलरूल तथा राले राँसका रुिहरू लगाउने गररनछ ।  
रसरी लगाईएका राले राँस, रलरूल तथा अन्य गैर काष्ठजन्य 
बोट षवरुवाहरू मु् बालीलाई कम हानी नोक्ानी पुरा्यउने 
गरी काँटछाँट गररनछ । रलस्रूप मु् बाली र आलीमा 
लगाइ्यएका बालीहरूको उत्ादन बृस्द्ध हुने गरी िेती कार्यहरू 
गनने गररनछ । आली प्रणालीमा भू–क्र कम हुनछ र माटोको उव्यरा 
शस्ति कारम रही रहनछ । समरमै विा्य हुने के्त्रमा आली िेती 
प्रणाली लाभदारक पाईएको छ । रसको अषतररति कम विा्य 

हुने र उत्ादकत्व कम भएका के्त्रहरूमा आली िेती प्रणालीले 
मु् िेतीसँग षिस्ान, प्रकाश र अन्य स्ोतको लाषग प्रषतस्पधा्य 
गनने देस्िनछ । आली िेती प्रणाली षभरालो, िोरररा, पािाहरूमा 
त्यषत लाभदारक देस्िएको छैन । नाइजेरररामा १९८९ मा 
गररएको आली िेती प्रणालीको एक झलक तल ताषलका– २ मा 
प्रष्ट्ाइएकाे छ । 

ताषलका– २ बाट हेज–रो लगाएको मकै िेती र बोरी िेतीमा 
माटो बगाउने र भू–क्र हुने षक्ररा हेज–रो नलगाएको प्लट भन्दा 
धेरै कम छ । तसथ्य हेज रोले माटो बगाउने र भू–क्र हुने कम 
गछ्य  र रो प्रणाली भू–क्र बढी हुने नेपाल जतिा देशको लाषग पषन 
उपरोगी छ । 

(ज) फलफूल, डाले घासँ, अन्न बाली तथा पशुपालन संयकु्त 
प्रणाली

रलरूल बगैंिा षभत्र िाली रहेको जग्ा प्ररोग गरी रालेराँस िेती, 
िाद्यान्न उत्ादन र पशुपालन व्वसार संरुतिरूपमा सञ्ालन 
गन्य सषकने प्रणाली हो रो । भौगोषलक के्त्र अनुसार सुन्तला जात, 
लेकाली रलरूल, अाँप, षलिी, केरा, भुइकटहर आषदको बगैंिा 
षभत्र सो बगैंिा पूण्यरूपमा रलरूल उत्ादन गनने अवसथामा 
नआएसम्म इषपल–इषपल, बरहर, कोइरालो, टाँकी, कुट्खषमरो, 
पाँिुरी, दबदबे, राइ्य  िषनरो आषद राले राँसहरूका साथसाथै 
मकै, भटमास, कोदो, रारर, उवा, लहरे तरकारी, िुसा्यनी, 
षभण्डी आषद िाद्यान्न तथा तरकारी बालीहरू िेती गरी एउटै 
जग्ामा रलरूल, राले राँस र पशुपालन व्वसार संरुतिरूपमा 
सञ्ालन गन्य सषकनछ । रो प्रषवषध सीषमत जषमनमा सीमान्तकृत 
कृिकहरू षनभ्यर रहेका नेपालका मध्य–पहार र षभत्री तराईका 
के्त्रमा प्रभावकारीरूपमा सञ्ालन गन्य सषकनछ । हाल पषन ठाँउ 
षवशेिमा कृिक समुदारले रो प्रणाली नमूनाकोरूपमा सञ्ालन 
गरेका छन । उदाहरणको लाषग िेती, गाईबाख्ा, हाँस, कुिुरा, 

राषलका १ः आँप बगैंचामा षमषरिर बालीको रूपमा कोसे बाली लगार्तएको षििरण         
क्र.सं. काेसेबालीकाे हररयाे काेसा प्रषर हेक्टर खुद नाफा (ने.रु.) नाफाः खच्त अनुपार
१ राजमा १२७२०० ३=०३ s
२ केराउ ३९५२५ ०=८८ s v
३ बकुल्ा ७०१० ०=१८ v
४ तने बाेरी ५३०८० १=०६ s v
५ बाेरी २७२० ०=05 v

राषलका २ः नारजेररयामा गररएकाे अाली खेरी प्रणालीकाे षििरण         

क्र.सं. अाली खेरी प्रणाली
बिा्तबाट भू–क्य भएकाे (%) भू–क्य (मेगा ग्ाम/हेक्टर)

मकै खेरी बाेडी खेरी मकै खेरी बाेडी खेरी

१ जाेते् र हेज राे षबना १७ ४=३ ४=३ ०=६३

२ नजाेते् र हेज राे षबना १=३ ०=८ ०=१ ०=०३

३ लु्षसनीरा हेज राे ४=९ १=१ ०=६ ०=१३

४ षगस्ल्सरररीरा हेज राे ४=३ ०=७ ०=६ ०=०७



कृषि प्रणाली सुधार हाते पुस्तका12

रलरूल, रालेरास र कृषि वनमा समावेश भई िाद्यान्न उत्ादन 
र जीषवकोपाज्यन गरररहेका कृिक पररवारलाई षलन सषकनछ ।

बहु खेरी प्रणाली नै षकन गनने ?

(क) बहु िेती प्रणालीमा राइदा तथा बेराइदाहरू दुबै भए पषन 
रो िेती प्रणाली एक िेती प्रणाली भन्दा लाभदारक भएकोमा 
षबवाद छैन । एक िेती प्रणाली सुख्ा, बाढी, रोगकीराबाट 
सिाप हुन सकछ, तर, बहु िेती प्रणालीमा एक िेती नोक्ान 
भए पषन अन्य िेती बाँकी रहने हँुदा कृिकका लाषग रो िेती 
प्रणालीले नोक्ानका षबरुद्ध बीमाको काम गछ्य  । बहु िेती 
प्रणालीमा समावेश भएका कोसे बालीहरूले हावाबाट नाइटड् ोजन 
जम्मा पारी दुवै बालीलाई राइदा पुगे्न गरी माटोको उव्यरा शस्ति 
बढाउँछन्ख । 

(ि) बहु िेती प्रणालीलाई प्राकृषतक स्ोत साधनको सदुपरोग 
गरी षदगो कृषि उत्ादनमा टेवा पुगे्न गरी सम्ाव् के्त्र तथा 
सथानहरूमा रैलाउनु पनने हुनछ । अतः कृषि अनुसन्ान, प्रसार 
र नीषत षनमा्यतासँग संरोजन गरी एकल कृषि प्रणालीको तुलनामा 
लाभदारक बहु िेती प्रणालीको षवतिार गनु्यपनने हुनछ । 

(ग) जलवारु पररवत्यनको नकारात्मक असरबाट साना तथा 
सीमान्तकृत कृिक समुदार बढी प्रभाषवत हुने भएकोले बहु िेती 
प्रणालीलाई री कृिक समुदारको जीषवकोपाज्यनमा सहरोग 
पुरा्यउने औजारको रूपमा प्ररोग गनु्य जरुरी छ ।

(र) जलवारु पररवत्यनको बढी असर परेका िुरे, पहार, 
षहमाल, र तराई के्त्रमा प्रकोप नू्यनीकरण गन्य बहु िेती प्रणाली 
प्रभावकारीरूपमा षबतिार गनु्यपनने आवश्यकता देस्िनछ । 

सथान अनुसार कुन बाली, कुन रलरूल, कतिो जनावर तथा 
राँसपातको सम्ावना छ, सोको सूक्ष्म अध्यरन गरी प्रिार–प्रसार 
गरेर प्रभाषवत के्त्रका कृिक समुदारको जीषवकोपाज्यनमा मद्त 
पुरा्यउने प्रषवषधको षवतिार गनु्यपनने देस्िनछ । रसबाट िाद्य तथा 
पोिण सुरक्ामा टेवा पुगे्न षनषचित छ ।  

(ङ) बहु िेती प्रणालीका असल पक्लाई आत्मसाथ गरेर कृिक 
समुदार षभत्र जागरुकता ल्ाई सरकारी, गैरसरकारी, साझेदार 
संसथाहरूको संरुति प्ररासमा रस प्रणालीको व्ापकता बढाउने 
कार्य सुरु गन्य षढला गनु्य हँुदैन । रस कार्यमा कृिक समुदारका 
सङ्गठनहरूलाई समेत जागरुक गराई कृिकले पषहिान गरेका 
प्रषवषध तथा कृषि जैषवक षवषवधता (Agrobiodiversity) को 
पषहिान गरेर षतनको एकश्व (Patent) संवध्यन र संरक्ण गनु्य पषन 
जरुरी छ । 

(ि)  षदगो कृषि प्रणालीलाई मद्त पुगे्न र कृिकको आर आज्यन 
र रोजगारीमा बृस्द्ध हुने प्रषवषध बहु कृषि प्रणालीमा हुने भएकाले 
जलवारु पररवत्यनको असरलाई समेत सम्ोधन गददै  मझौला तथा 
सीमान्तकृत कृिकको जीषवकोपज्यनमा सहरोग पुगे्न गरी रसलाई 
उपरोग गन्य जरुरी छ ।  

चचन्ह तथा ततनको जानकारी

(क) धान–मकै (–)ः रसले धान पषछ मकै िेषत जनाउँदछ ।

(ि) धान+मकै (+)ः रसले रैरा धान र मकै बीउ षमसाएर वा 
लाइन षमसाएर गररएको षमषरित िेती जनाउँदछ ।

(ग) धान/मुसुरो (/) ः रसले रैरा धान काट्खनु भन्दा पषहले धान 
िेतीमा मुसुराकाे ररले िेती गरेको जनाउँदछ ।
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पशुपालनको महत्ि र घरपालुिा पशुका प्रमुख नश्लहरू

नेपालको अ ््तरन्तमा पशुपालनको भूषमका 

नेपालको कृषि प्रणालीमा पशुपालनको महत्त्वपूण्य भूषमका छ । 
पशुपालन व्वसारले पाररवाररक आर र िाद्य सुरक्ामा मात्र 
नभई कृषि भूमीको उव्यरता बढाउने अत्यनै्त महत्त्वपूण्य प्राङ्गाररक 
मलसम्म प्रदान गददै  नेपालको अथ्यतन्त्रमा उले्िनीर रोगदान 
गरररहेको छ । वत्यमानमा कूल राषट्ड् र गाह्यसथ उत्ादनमा करीव 
११ प्रषतशत तथा कृषि गाह्यसथ उत्ादनमा करीव २६ प्रषतशत 
रोगदान गरररहेको पशुपालन व्वसार ग्ामीण अथ्यतन्त्रको 
आधार पषन माषनएको छ । 

नेपालमा पारने घरपालुिा रै्ाने 
जनािरहरूको महत्त्व 

बाली, तरकारी र रलरूलका के्त्रमा मात्र नभई पशुपक्ीको 
षवषवधतामा समेत षवश्वमा नेपालको अलगै् पषहिान छ । नेपालमा 
हालसम्म गाई, भैंसी, भेरा, बाख्ा, बङ्ख गुर, कुिुरा र रोरा गरी 
ररपालुवा जनावरहरूका जम्मा २५ थरी रैथाने नश्हरू पषहिान 
गररएका छन्ख । 

री रैथाने नश्हरूले षविम हावापानी थेग्न सके्, कमसल 
दानापानीमा पषन उत्ादन षदन सके् तथा असहज पररस्सथषत 
पषन सहन गन्य सके् िुवी भएका कारण रीनको छुटै् पषहिान 
र नेपालको कृषि अथ्यतन्त्रमा बेगै् महत्त्व छ । री जनावरहरू 
महत्त्वपूण्य भए पषन षरनकाे संरक्ण, प्रवद्ध्यन र सदुपरोग गनने 
स्पट् सरकारी नीषत नभएको तथा पशुपक्ीजन्य जैषवक स्ाेतको 
संरक्ण गनने सथानीर कृिक, सङ्संसथा तथा समुदारलाई राज्यको 
तर्य बाट उले्िनीर सुषवधा र सहुषलरतको व्वसथा हुन नसक्ा 

री जनावरहरूको सङ्ख ्ा षबतिारै रट्खदै जान थालेको पाइ्य नछ ।  
पूवषी पहारको इलाम वरपर पाइने षसरी गाई लोप भैसकेकाे छ 
भने अछामी र लुलु गाईको सङ्ख ्ा पषन रट्खदै गएको छ । त्यसै 
गरी षलमे भैंसी र हुरा्य र बामपुर्खके सुङ्ख गुरको सङ्ख ्ा पषन रट्खदो 
क्रममा छ । समरानुकूल सही नीषत अवलम्वन गन्य नसकेमा केही 
वि्य षभत्रमा री महत्त्वपूण्य रैथाने नश्हरू पषन लोप हँुदै नजालान्ख 
भन्न सषकँदैन । 

नेपालका रै्ाने जार र्ा षरनीहरूका गुण

नेपालका रैथाने पशुका जातका बारेमा रहाँ संषक्प्त जानकारी 
प्रतुित गररएको छ ः

क) रै्ाने गाईहरू 

नेपालमा कूल ७२ लाि गाईहरू मध्य ८५% अथा्यत ६० लाि 
भन्दा बढी गाईहरू सथानीर नश्का छन्ख । नेपालमा ७      जातका 
सथानीर गाईहरू पाइने भएता पषन षसरी गाई लोप भइसकेको छ ।  
तसथ्य, हाल ६ जातका षनम्न सथानीर गाईहरू नेपालमा पाइ्य नछन्ख ।

१. लुलु

उतिरी नेपालको मुतिाङ, मनाङ, रोल्पा र आसपासका अन्य 
के्त्रहरूमा लुलु गाई पाइ्य नछ । लुलु गाई सानो शरीरको हुनछ 
र रसको शारीररक तौल १२४.७ ± १.८ के.जी. हुनछ । रो गाई 
अत्यनै्त िराब अवसथामा र नू्यन आहारामा पषन बाँच्न सकछ ।                   

रो गाई षवषभन्न रङ्गको हुनछ र रो गाई तथा गोरुको जुरो हुँदैन ।  
रस गाईले १९५ षदनको दुहुनो अवषधमा दैषनक औित १.६ षलटर र 



कृषि प्रणाली सुधार हाते पुस्तका14

केही सङ्ख ्ामा रहेको षवश्वास गररनछ । मध्यम आकारको 
शारीररक तौल हुने षसरी गाईको दूध उत्ादन क्मता राम्ो छ । 
अत्यनै्त कम दानामा पषन राम्ोसँग हुक्य ने रस गाईको प्रषत षदन 
दूध उत्ादन ४.५ षलटरसम्म रहेको  पाइएको छ । षसरी गाईको 
कोरेली ४० मषहनामा पषहलो पटक बाली जानछन र ब्याउने अन्तर 
१९ मषहना रहेको छ । षसरी गाईको दूध षदने अवषध करीव २७० 
षदन रहेको छ र वरश्क गाईको शारीररक तौल २८५ के.जी. हुने 
गद्यछ । 

४. िैला

रो गाई नेपालको सुदूरपषचिम भेग (रँरेलधुरा, रोटी, बैतरी) मा 
पाइ्य नछ र रो मध्यपहारको लाषग उपरुति माषनएको छ । रस 
गाईको सङ्ख ्ा पषन षनरन्तर रषटरहेको छ । िैला गाईमा 
प्रषतकूल वातावरण सहन सके् िुबी छ । नेपालका अन्य सथानीर 
गाईहरू भन्दा रसको शारीररक वनावट ठूलो (तौल कररब ३०० 
के.जी.) छ । कररब ३०५ षदनको दूध षदने अवषध रहेको रो 
गाईको दैषनक दूध उत्ादन २.५ षलटर छ । िैला गाईका कोरेली 
४८ मषहनाको उमेरमा बाली लाग्छन र व्ाउने अन्तर कररब १८ 
मषहना हुनछ ।

 ५. पहारी 

रो गाई नेपालको पूव्यदेस्ि पषचिमसम्मका पहारी भेगमा पाइ्य नछ ।  
मध्य पहारमा कम िि्यमा राम्ोसँग हुक्य ने भएकोले रसको 
सङ्ख ्ात्मक अवसथा रामै् रहेको छ । रस गाईको शारीररक 
आकार सानो छ (तौल कररव १६५ के.जी.) । २४० षदनको दूध 
षदने अवषध रहेको रस गाईको प्रषत षदन दूध उत्ादन १.१ षलटर 
छ । रो गाईको पषहलो पटक बाली जाने उमेर करीव ४ वि्य छ 
भने ब्याउने अन्तर करीव १७ मषहना रहेको छ ।   

६. तराई 

मध्यम आकारका री गाई नेपालको पूव्यदेस्ि पषचिम तराईमा 
पाइ्य नछन । तराईमा जोत्को लाषग रस नश्का गोरुहरू प्ररोग 
हुने हँुदा रस नश्को सङ्ख ्ात्मक अवसथा राम्ो रहेको छ । रस 
गाईको शारीररक तौल करीव २१० के.जी. हुनछ । करीव २४५ 
षदनको दुहुनो अवषध रहने री गाईहरूको दैषनक सरदर दूध 
उत्ादन २ षलटर छ । री गाई ३–५ वि्यमा पषहलो पटक बाली 
लाग्छन्ख भने ब्याँउने अन्तर करीव १६ मषहना रहेको छ ।   

ख) रै्ाने भैंसीहरू

१. षलमे 

षलमे भैंसी सामान्यतरा तल्ो तथा मध्य–पहारी भेग एवम्ख 
उपत्यकाहरूमा पाइने भएता पषन रसको लाषग तल्ो पहारी 
हावापानी बढी उपरुति माषननछ । षलमे भैंसी ेआकारको दृषट्ले 
सथानीर भैंसीहरू मध्य सबैभन्दा सानो भएता पषन दूध उत्ादनका 
दृषट्ले राम्ो माषननछ । षलमे भैंसीको छालाको रङ्ग सेतो षमषसएको 
िैरो हुनछ भने आँिी भुई सेता हुनछन्ख्ख । रसको सबैभन्दा ररक 

लैनो अवसथामा ३.५७ षलटर तथा प्रषत बेत औित ३१२ षलटरसम्म 
दूध षदएको तथ्ाङ्क छ । लुलु गाई पषहलो पटक ४ देस्ि ४.५ 
वि्यको उमेरमा ब्याँउछ भने गभ्य रहने अवषध २८० षदन हुनछ ।  
एक बेतदेस्ि अकको बेतसम्मको अन्तर १८ मषहनाको हुनछ । 
रस गाईको सङ्ख ्ा रषटरहेको कारण संरक्णको आवश्यकता 
देस्िएको छ ।    

२. अछामी 

अछामी गाईलाई संसारको सबैभन्दा सानो गाई भनेर षिषनएको 
छ । नाम अनुसार रो गाई अछाम र रसका षछमेकी षजल्ाहरूमा 
पाइ्य नछ । हाल रसको सङ्ख ्ा कररब ९०० रहेको अनुमान छ । 
रो गाईको दूध उत्ादन गनने क्मता २२५ षदनको दुहुनो अवषधमा 
प्रषतषदन कररव १.५ षलटर मात्र छ । औित दूध १.५ षलटर मात्र 
पाइए पषन उत्ादनमा भने ठूलो ररक (१ देस्ि ४ षलटरसम्म) 
पाइएकोले राम्ो व्वसथापन र बैज्ाषनक प्रजनन्ख कार्यक्रम 
अवलम्वन गरेमा दूध उत्ादन बढ्खन सके् देस्िनछ । अछामी 
गाईहरू ४८ मषहनाको उमेरमा पषहलो पटक बाली लाग्छन्ख भने 
ब्याउने अन्तर १७ मषहनाको हुनछ ।      

३. षसरी 

रो गाई नेपालको पूवषी भागमा (इलाम वरपर) पाइन्थो । हाल रो 
गाई नेपालबाट लोप भइसकेको भए पषन रसका वण्यशङ्करहरू 

अछामी गारदा

लुलु गारदा
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र आफनै पषहिान भनेको राँटीमा सेता रौ ंभई माला जतिो देस्िनु 
तथा रँुरादेस्ि तलको िुट्ाको भाग सेतो हुनु हो । रो भैंसीका 
षसङ्ग साना, हँषसरा आकारका र गध्यन तर्य  रकने का हुनछन्ख्ख । 
रो जातको भैंसी ४ वि्य ३ मषहनामा राँगो िोजे् र पषहलो पटक 
५.१ वि्यको उमेरमा ब्याउँछन्ख (उपे्रती, २०६८) । री भैंसीहरू दूध, 
मासु एवम्ख गोबर मल प्राप्त गन्य र कतै–कतै जोत् वा गारा ताने्न 
काममा समेत प्ररोग गररनछ ।  

नकारात्मक प्रजनन व्वसथापन (राम्ो राँगो मासुको लाषग काषटने 
र कमजोर प्रजननमा प्ररोग हुने) र षवना रोजना अन्य जातका 
राङ्गाहरूसँग प्रजनन गराउँदा षलमेकाे जातीर शुद्धतामा षनकै 
असर परेको छ, जसले गदा्य शुद्ध षलमे भैंसीका राङ्गा पाउन कषठन 
छ । री काराणले गदा्य षलमे भैंसीको सङ्ख ्ा रट्खदै गई रो भैंसी 
हराउने ितरा रहेको छ । षलमे भैंसीले औित दैषनक ३ षलटर दूध 
षदनछन्ख भने दूधमा फ्ाटको मात्रा ६.५ देस्ि ७.५ प्रषतशतसम्म 
हुनछ । प्रषत बेत (३०० षदन) करीव ९१५ षलटर दूध उत्ादन 
हुने रो भैंसीको ब्याउने अन्तर १ वि्य ७ मषहनाको छ ।   
 

२. पारकोटे

मध्यदेस्ि उच्–पहारसम्म पाइने री भैंसी मध्य–पहारी भेगमा 
बढी सङ्ख ्ामा पाइ्य नछन्ख । कठोर हावापानी सहन सकु् रो 
भैंसीको गुण हो । सामान्यतरा री भैंसीहरूको रङ्ग कालो ेभएता 
पषन कतै–कतै िैरो रङ्गका पषन पाइ्य नछन्ख । लामो षनधार र िौरा 
टाउको, शरीरतर्य  रषक्य एका तरवार आकारका षसङ्ग, सानो तर 
लामिो आकारको शरीर, कालो नाक, पुच्छर तथा िुट्ा भएका 
री भैंसीहरू प्रारः अत्यन्त सुधा हुनछन्ख्ख । नदी प्रजाषतमा पनने री 
भैंसीहरूको कमसल दानापानीमा समेत औित उत्ादन राम्ो 
छ । मध्यम आकारका पाककोटे भैंसीले दैषनक २.७७ षलटर दूध 
षदनछन्ख । प्रषत वेत (३०५ षदन) कररब ८४५ षलटर दूध षदने री 
भैंसीको दूधमा रीउको मात्रा बढी पाइएको छ ।

रो जातका भैंसीहरू ४ वि्य ३ मषहनामा पषहलो पटक बाली 
जानछन्ख र करीव ५ वि्यमा पषहलो पटक ब्याउँछन्ख । पारकोटे 
भैंसीको ब्याउने अन्तर १ वि्य ७ मषहनाको छ । 

३. गड्ी

रो भैंसीको उत्षति भारतमा भएता पषन षनकै लामो समरदेस्ि 
नेपाली हावापानीमा अभ्ति भएका कारण नेपाली नश्को 
रूपमा षलने गररएको छ । गड्ी भैंसी अरु भैंसीको तुलनामा 
ठूलो (तौल लगभग ४५० के.जी.) हुनछ । अगारीको भागभन्दा 
पछारीको भाग ठूलो हुनछ । िुट्ा छोटो, मोटो र बषलरो, पीठू् 
धेरै िौरा र पुच्छर लामो हुनछ । शरीरको रङ्ग सेतो, िैरो र कालो 
पषन हुनछ । बँधुवा पालनु भन्दा िरनमा बढी रमाउनु रसको गुण 
हो । पहारको लाषग उपरोगी रो भैंसीले अन्य सथानीर नश्ले 
भन्दा बढी दूध षदनछ । रो जातको भैंसीले ब्यारपषछ एक वि्यसम्म 
दूध षदनछ । री भैंसीहरूले ४२० षदनकाे अवषधमा दैषनक औित 
३.५ षलटरका दरले प्रषत बेत १४७० षलटरसम्म दूध उत्ादन 
गछ्य न्ख्ख । री भैंसीहरू सामान्यतरा ३ वि्यको उमेरमा बाली लागे्न 
गछ्य न्ख भने ब्याउने अन्तर १ वि्य ९ मषहना रहेको छ ।   
     

ग) रै्ाने बाख्ाहरू

नेपालमा िार सथानीर जातका बाख्ाहरू छन्ख – च्ाङ्ख ग्ा, षसन्ाल, 
िरी र तराई बाख्ा । नेपालमा पाइने बाख्ाहरू मध्य िरी बाख्ा 
कररव ५६ प्रषतशत, षसन्ाल १६ प्रषतशत, च्ाङ्ख ग्ा १ प्रषतशत र 
तराई बाख्ा २७ प्रषतशतको हाराहारीमा रहेको पाइ्य नछ । 

१. च्ाङ्ख ग्ा

• षहमाली के्त्रमा (२५०० षमटरभन्दा माषथ) मनाङ, मुतिाङ, 
रोल्पा आषद षजल्ाहरूमा पाइने री जातका बाख्ाहरू 
त्यस के्त्रमा षनकै प्रषसद्ध छन्ख । वरश्क च्ाङ्ख ग्ाबाट वि्यमा 
५० देस्ि २०० ग्ामसम्म पस्मिना उत्ादन हुने गद्यछ । 

• सानो तर लामो टाउको, षसधा नाक, साँरुरो थुतुनो र 
कषसलो शरीर तथा बटाररएको षसङ्ग भएको ।

• आफनो शारीररक तौलको ३० प्रषतशत बराबर वजनको 
भारी बोक् सके् क्मता भएको ।   

• एक वेतमा एउटा मात्र पाठापाठी पाउने । 

ललमे भैंसी पारकाटेे भैंसी



कृषि प्रणाली सुधार हाते पुस्तका16

• दुई वि्यको उमेरमा पषहलो पटक ब्याउने र त्यसपषछ वि्यमा 
एक पटक ब्याउने ।

• वरश्क बाख्ाको औित तौल २५ देस्ि ३० के.जी. र 
बोकाको औित तौल ३५ देस्ि ४० के.जी.सम्म हुने ।

२. षसन्ाल

• उच् पहारी के्त्र िास गरी म्ाग्ी, गोरिा, लमजुङ, 
धाषदङ, दोलिा, रामेछाप आषद षजल्ामा (१५००–२५०० 
षमटरसम्म) रुस्ति गोठ प्रणालीमा पाषलने । 

• बरुवाल वा भ्ाङ्ख लुङ जातको भेराको बथानमा िन्य 
रुिाउने ।

• सबैभन्दा ठूलो सथानीर बाख्ा ।

• छोटो टाउको, षसधा नाक भएको र षिसो सहन सके् । 

• करीव २ वि्यको उमेरमा पषहलो पटक ब्याउने र 
साधारणतरा वि्यमा एक पटक ब्याउने ।

• एक बेतमा अषधकांश बाख्ाले एउटा मात्र पाठापाठी  
पाउने ।

• वरश्क बाख्ाको औित तौल ३० देस्ि ४० के.जी. र 
बोकाको औित तौल ३५ देस्ि ४५ के.जी.सम्म हुने ।   

३. िरी/औले/पहारी बाख्ा

• मध्य–पहारी के्त्रमा षवशेि गरी उदरपुर, मकवानपुर, 
गुल्ी, अरा्यिाँिी, स्ाङ्ख जा, तनहँु, सुिनेत, कैलाली आषद 
षजल्ाहरूका (३००–१५०० षमटरसम्म को उिाइमा)  
पाइने ।

• षवषभन्न ७ रङ्गका िरी बाख्ाहरू भए पषन कालो तथा िैरो 
रङ्गका बाख्ाहरू धेरै पाईनछन्ख ।

• िरी बाख्ाका षसङ्ग प्रारः पछारी वा माषथषतर रकने का 
हुनछन्ख्ख । 

• प्रषत बेत २ वा २ भन्दा बढी पाठापाठी पाई हुका्यउन सके् 
क्मता भएको । 

• रसको शरीर सानो र रूषत्यलो हुनछ । रो जातको बाख्ालाई 
बधुवा गरेर वा िराएर पालन सषकनछ ।  

• भीर पहरामा गई िन्य सके् र काँरा बढी मन पराउने गछ्य  । 

• पाठापाठीको मृतु्यदर कम छ ।   

• १५/१६ मषहनाको उमेरमा पषहलो पटक ब्याउने र 
त्यसपषछ २ वि्यमा ३ पटक ब्याउने गछ्य  । 

• वरश्क बाख्ाको औित तौल २० देस्ि ३० के.जी. र 
बोकाको औित तौल ३० देस्ि ४० के.जी.सम्म हनछ ।

४. तराई बाख्ा

• तराई तथा षभत्री मधेशका षजल्ाहरू (३०० षमटर 
उिाईसम्म) मा पाषलने ।

• शुद्ध जातको बाख्ा नभएर भारतीर जमुनापारी जातका 
बाख्ाका गुणहरू (माषथ उठेको नाक, झुस्ण्डएका लामा 
कान) भएकोले रसलाई जमुनापारीको िच्र पषन  
भषननछ ।

• रो बाख्ा मझौला आकारको र षवषभन्न रङ्गको हुने भएता 
पषन प्रारः िैरो शरीरमा सेतो धसको भएकाे हुनछ ।

• दूध तथा मासु दुबैको लाषग उपरुति माषननछ ।

• रसको शारीररक तौल करीव १८ देस्ि ३५ षकलो ग्ामसम्म 
हुनछ ।

• सालािाला १५ मषहनाको उमेरमा पषहलो पटक ब्याउँछ ।

च्ाङ््ा खरी बाख्ा
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घ) रै्ाने भेडाहरू

१. भ्ाङ्ख लुङ 

• उच्–पहार तथा षहमाली भू–भागहरू, षवशेि गरी 
मनाङ, मुतिाङ, रोल्पा, बाजुरा आषद षजल्ाहरू (२५०० 
षमटरभन्दा माषथ) पाइने ।

• शारीररक तौल २५ देस्ि ३५ के.जी.सम्म हुनछ । 

• प्रषत भेरा उन उत्ादन वाषि्यक ७५० ग्ाम देस्ि १ के.जी.
सम्म हुनछ ।

• ५ देस्ि १० के.जी. सामान बोकेर रो भेरा षदनमा ५ देस्ि ७ 
षक.मी. षहर्खन सकछ ।     

२. बरुवाल 

• उच् तथा मध्य–पहारका म्ाग्ी, बागु्ङ, गोरिा, 
कास्की, लमजुङ, धाषदङ, दोलिा, षसनु्पालिोक आषद 
षजल्ाहरूमा पाइने ।

• शारीररक तौल ३० देस्ि ४० के.जी.सम्म हुनछ ।

• बषलरो शारीररक वनावट र कषठन वातावरणमा पषन बाँच्न 
सके् षवशेिता भएको ।

• ऊन उत्ादन वाषि्यक ७५० ग्ाम हुने । 

३. कागे 

• काठमाण्डौ ंउपत्यका वरपरका षजल्ाहरू, षभत्री मधेशका 
दाङ, षितवन, मकवानपुर तथा मध्य पहारी के्त्रहरू जतैि 
अरा्यिाँिी, पू्ठान, पाल्पा, स्ाङ्ख जा, कास्की, धाषदङ, 
आषद षजल्ाहरू (३०० देस्ि १५०० षम.) मा पाइने ।

• शारीररक तौल २० देस्ि ३० के.जी.सम्म भएको ।

• ऊन उत्ादन वाषि्यक ५०० ग्ाम हुने ।

४. लामु्पच्छड् े

• तराई के्त्रका षवशेि गरी कषपलवतुि, रूपने्दही, सप्तरी, 
बाँके षजल्ाहरूमा पाइ्य नछ ।

• शारीररक तौल ३० देस्ि ४० के.जी.सम्म हुनछ ।

• ऊन उत्ादन वाषि्यक ५०० देस्ि ७५० ग्ाम हुनछ । 

ङ) रै्ाने  सुँगुरहरू

१. हुरा्य 

तराईमा पाइने री सँुगुरहरू षवशेि गरी मासुका लाषग पाषलनछन्ख ।  
स्िरा रङ्गका री सँुगुरहरू शारीररक षहसाबले षनकै बषलरा हुनछन्ख्ख ।  
री सँुगुरलाई रर रा होटलमा बिेका र राषलएका िाद्य पदाथ्य, 
रोहरमैला िुवाएर पषन पालन सषकनछ । रो नश्को िाररषत्रकरण 
(रेनोटाइषपक तथा क्रोमोजोम तिरमा) गररसषकएको भएता पषन 
सङ्ख ्ा रट्खदो क्रममा रहेकोले संरक्णका उपारहरू अवलम्वन 
गनु्य जरुरी देस्िनछ ।                                                                                            

२. चवाँिे 

षवशेि गरी मध्य–पहारी भेगमा पाइने री सँुगुरहरू पषन हुरा्य जतैि 
सथानीर तिरको कमसल दानापानी िाएर पषन सषजलै हुषक्य नछन्ख ।  
काला रङ्गका री सँुगुरहरूको रोगसँग लर्खन सके् राम्ो क्मता छ ।   
दुवै तिरमा िारीषत्रकरण भै सकेका री सँुगुरहरू संरक्णका 
षहसाबले अझै संकटमा पररसकेका छैनन्ख ।  

३. बाम पुर्खके  

संसारकै सबभन्दा सानो माषनएका रो सँुगुर षवशेि गरी नवलपरासी, 
षितवन, दाङ तथा िुरे पहार नषजकका षजल्ाहरूमा ररपालुवा 
र जङ्गली दुवै अवसथामा पाउन सषकनछ । लोपोनु्ि अवसथामा 
पुगेको रो जातको सुँगुरको थप अनुसन्ान, अध्यरन र संरक्ण 
हुनु जरुरी छ ।          

च) रै्ाने  कुखुराहरू

१. साषकनी  

उष्णदेस्ि सम–षशतोष्ण के्त्रसम्म पाइने रो जातका कुिुराहरू 
नेपालको लगभग सबै ठाउँँमा पाइ्य नछन्ख । षवषभन्न रङ्गमा पाइने 
री कुिुराहरूको बाह्य िाररषत्रकरण गररसषकएको छ । री 
कुिुराहरू सङ्ख ्ाका षहसाबले सामान्य अवसथामा छन्ख ।  
   

साककनी कुखुरा
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२. राँटी िुइले 

री कुिुराहरूको राँटीमा भुत्ा हँुदैनन र षवषभन्न रङ्गमा 
पाइनुका साथै रोगहरूसँग लर्खन सके् क्मता भएका र सथानीर 
वातावरणमा सषजलै हुक्य ने गछ्य न्ख । बाह्य शारीररक बनाैटंका 
आधारमा मात्र िाररषत्रकरण गररएका री कुिुराहरू नेपालका 
अषधकाँश षजल्ाहरूमा पाइने भएता पषन सङ्ख ्ा षनकै कम 
भएकाले षरनीहरूलाई संरक्णका लाषग पहल गनु्यपनने अवसथा  
छ ।     

३. पाँि उले् 

नेपालका सीषमत षजल्ाहरूमा मात्र पाइने री कुिुराहरूको 
पषन सङ्ख ्ा थोरै र रट्खदो क्रममा छ । षरनीहरूको पाँि 
िुिमुषिएको र उल्ोतर्य  रकने को हुनछ । षरनीहरूको पषन बाह्य 
िाररषत्रकरण गररएको छ भने संरक्णका दृषट्ले षरनीहरूलाई 
प्राथषमकतामा राख्नपनने भएको छ । 

छ) रै्ाने जुम्ी घोडा

जुम्ी नामले षिषनने रो रोरा षवशेि गरी कणा्यली के्त्रमा पाइ्य नछ ।  
रातारातको षवकटता भएको सथानमा सवारी तथा ढुवानीका लाषग 
समेत प्ररोग गन्य सषकने रो रोरा शारीररक षहसाबले मजबुत र 
षवकट र प्रषतकूल हावापानी र दानापानीमा पषन रामै्सँग हुक्य ने र 
सेवा षदने िालको हुनछ । री रोराहरूको पषन जातीर पषहिान 
र क्मताका बारेमा थप अध्यरन, अनुसन्ान र संरक्ण हुनु 
आवश्यक छ ।    

घरपालुिा पशुका उन्नर नश्लहरू

षवषवध षवशेिता भएता पषन सथानीर जातका जनावरहरूको 
उत्ादन क्मता उन्नत जातको तुलनामा षनकै कम हुने भएकोले 
व्ावसाषरक कृिकहरूले उन्नत पशु पालनु पननेमा दुई मत हुन 
सकै्न । नेपालमा पाइने ररपालुवा पशुका मु्–मु् उन्नत 
जातको संषक्प्त षववरण तल षदइएको छ ः

(क) भैंसी

१. मुरा्य 

मुरा्य भैंसीको उत्षति भारतको उतिर–पषचिम के्त्रको रोहतक 
(हररराणा) मा भएको माषननछ भने रुमेको षसङ्ग भएका कारण 
रसको नाम मुरा्य रहन गएको हो । रसको शरीर कालो, ठूलो, 
षपठू् केही लामो तथा टाउको र राँटी छोटो हुनछ । राङ्गाको 
औित तौल ५३० षक.ग्ा. हुनछ भने भैंसीको ४७५ षक.ग्ा. हुनछ । 
रसको कलिौरो तथा थुनहरू पूण्य षबकषसत हुनछन्ख्ख । 

रो जातको भैंसी दूध उत्ादन क्मताको कारण षवश्वषव्ात छ 
र नेपालको नश् सुधार कार्यक्रममा पषन प्रमुि रहेको छ । नदी 
जातको रो भैंसीले नवौ ंबेतसम्म पषन राम्ो उत्ादन षदन सकछ ।  
सामान्यतरा मुरा्य भैंसीको प्रषत बेत दूध उत्ादन क्मता २००० 

षलटर भन्दा बढी छ भने रसको दूधमा ७ प्रषतशत षिल्ो पदाथ्य, 
१० प्रषतशत षिल्ो बाहेकको सुख्ा पदाथ्य, ४.५ प्रषतशत प्रोषटन, 
४.८ प्रषतशत ल्ाक्टोज पाइ्य नछ । 

(ख) गाई

षवश्वमा जसषी, होस्लटिन षरिषसरन, ब्ाउन स्ीस, साषहवाल, रेर 
षसन्ी, हररराणा आषद जातका उन्नत गाई पाइने भएता पषन 
नेपालमा मु् गरी पहारमा जसषी र होस्लटिन तथा तराईमा जसषी, 
होस्लटिन र हररराणा जातका उन्नत गाईहरू पाइ्य नछन्ख ।

१.जसषी 

बेलारतको जसषी टापुमा उत्षति भएका षत्रभुज आकारका री गाई 
षवषभन्न रङ्गमा पाइ्य नछन्ख । साँढेको शारीररक तौल ६७५ के.जी. 
र माउको तौल ४५० के.जी. हुने रो गाईको औित प्रषत बेत दूध 
उत्ादन ५,००० षलटर छ । करीव ५ प्रषतशत षिल्ो पदाथ्य र ९.४ 
प्रषतशतसम्म षिल्ो वाहेकको अन्य ठोस पदाथ्य पाइने रो गाईको 
दूध स्ास्थ्यकाे लाषग अन्य गाईको भन्दा राम्ो माषननछ ।

२. होस्लटिन षरिषजरन 

नेदरल्ाण्डको षरिजल्ाण्डमा उत्षति भएको रो गाई संसारमै 
सबैभन्दा बढी दूध षदने गाईको रूपमा षिषननछ । रो गाई षवषभन्न 
रङ्गमा पाइने भएता पषन टाटेपाटे रङ्ग सबैभन्दा लोकषप्रर छ । 
साँढेको शारीररक तौल १००० के.जी. सम्म र माउको तौल ६७५ 

मुरादा भैंसी

जससी गारदा
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के.जी.सम्म हुने रो गाईको औित दूध उत्ादन प्रषत बेत ७,००० 
षलटर छ । कररव ३.५ प्रषतशत षिल्ो पदाथ्य र ८.५ प्रषतशतसम्म 
षिल्ो बाहेकको अन्य ठोस पदाथ्य पाइने रो गाईको दूध अन्य 
गाईको भन्दा पातलो माषननछ ।

३. हररराणा 

भारतको हररराणामा उत्षति भएको रो गाई सेतो रङ्गको हुनछ 
भने गाईको शारीररक तौल ५५० के.जी.सम्म हनछ । रो गाईको 
औित प्रषत बेत दूध उत्ादन १,००० देस्ि १,५०० षलटरसम्म हुनछ ।  
दूधमा कररव ५ प्रषतशत षिल्ो पदाथ्य र ९.२ प्रषतशतसम्म षिल्ो 
बाहेकको अन्य ठोस पदाथ्य पाइने रो गाई दूधको लाषग भन्दा 
गारा ताने्न र िेत जोते् गोरु उत्ादन गन्य नेपालको तराई के्त्रमा 
बढी पाषलनछ ।

(ग)  बाख्ा

नेपालमा िास गरी जमुनापारी, वारवरी, सानन्ख, षवटल र बोरर 
जातका बाख्ाहरू उन्नत बाख्ाका रूपमा पररषित छन्ख । री 
बाख्ाहरूका बारेमा छोटकरी जानकारी तल प्रतुित गररएको छ ः

१. जमुनापारी 

लामा िुट्ा, सुगाको जतिो नाक, ठूलो जीउ, लामा र झुस्ण्डएका 
कान भएको रो बाख्ा बढी सेतो र थोरै अन्य गाढा रङ्गका 
षिन्हरू भएको हुनछ । रो बाख्ा तराइ्य  तथा मध्य–पहारमा 
पाइ्य नछ । पषहलो पटक व्ाउने उमेर ७७० षदन र व्ाउने अन्तर 
कररव ४२८ षदन हुने रो बाख्ा व्ावसाषरक षहसावले भन्दा 
सोिका लाषग पाषलने गररनछ । जमुनापारीको वरश्क बोका तथा 
बाख्ाको शारीररक तौल क्रमशः ४५ र ३८ षकलो ग्ाम भएको 
पाइएको छ ।

२. बारबारी 

छोटा तथा ठारा कान हुने, टाटेपाटे मृग आकारको रो बाख्ा िोर 
षभत्र रािेर पालन गनने षहसावले समेत लोकषप्रर छ । रो बाख्ा 
तराईमा पालन गनने गररएको छ । पषहलो पटक ब्याउने उमेर 

५८८ षदन र ब्याउने अन्तर करीव २७४ षदन हुने रो नश्को 
वरश्क बोका तथा बाख्ाको शारीररक तौल क्रमशः ४१ र ३५ 
षकलोग्ाम भएको पाइएको छ ।

३. सानन 

दूध उत्ादनका लाषग षवश्व प्रषशद्ध रो बाख्ा स्स्ट्खजरल्ाण्डको 
सानन उपत्यका के्त्रमा उत्षति भएको माषननछ । सेतो रंङ्ग, साना 
र ठारा कान र राम्ोसँग षबकषसत भएको कलिौरो रो बाख्ाको 
षवशेिता हो । एक षदनमा २ देस्ि ४ षलटरसम्म दूध षदने साननको 
वरश्क बोकाको तौल  ८५ के.जी.सम्म र माऊको तौल ६५ के.जी. 
सम्म हुनछ । 

४. बोरर बाख्ा

नेपालमा पषन लोकषप्रर भइरहेकाे रो जातको बाख्ा अषरिकामा 
उत्षति भएको माषननछ । नेपालको षवषभन्न भौगोषलक के्त्रमा 
पालन सषकने रो बाख्ाको तौल एक वि्यमा ९० षकलोसम्म पुगेको 
पाइ्य नछ । दुई वि्यमा ३ पटक ब्याउने, प्रार जुमल्ाहा पाउने र बाली 
जाने प्रषक्ररामा मौसमको िासै प्रभाव नपनने भएकाले रो बाख्ाको 
लोकषप्ररता षदन प्रषतषदन बढ्ख दै गएको छ ।

हालेलस्टन करिजजयन

बायेर बाख्ा

जमुनापारी बाख्ा
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(घ)  भेडा

उन उत्ादनका लाषग प्रषसद्ध उन्नत नश्का भेराहरूमा षवशेि 
गरी मेररनो, रामवुलेट, पोलवथ्य, रोम्नीमाश्य, बार्यर लेसेटिर 
तथा कुपवथ्य जातका भेराहरू पषन नेपालमा षवषभन्न समरमा 
षवदेशबाट षझकाई पालन गनने प्ररास गररदै आइएको भएता पषन 
आशा गरे जतिो षहसावले सरलता भने प्राप्त गन्य सषकएको छैन ।  
२ वि्य पषहले मातै्र सरकारी तिरबाट नू्यषजल्ाण्डबाट रोम्नीमाश्य 
र कुपवथ्य जातका  ५० गोटा शुद्ध जातका भेरा ल्ाई नेपालका 
भेराहरूमा नश् सुधार गनने प्ररास गररएकोमा रो कार्यमा समेत 
आशा गरे जतिो सरलता प्राप्त नभएको जानकारीमा आएको 
छ ।

ङ)  बँगुर 

उन्नत बँगुरका नेपालमा पाइने जातहरू षनम्नानुसार छन्खः

१. ल्ाण्डरेस 

बोसो कम भएको मासुका लाषग लोकषप्रर रो जातका 
पाठापाठीहरू पशु षवकास राम्य, पोिरा र षजरीका साथै कृषि 
अनुसन्ान केन्द्र तरहरा र वँगुर तथा कुिुरा अनुसन्ान कार्यक्रम, 
िुमलटारमा समेत पाउन सषकनछ । रो जातका बँगुरहरू 
सेता रङ्गका हुनछन्ख र षरनको शरीर लामो तथा साँगुरो तथा 
कान भँुइ तर्य  झुस्ण्डएका हुनछन्ख । ल्ाण्डरेस बङ्ख गुरका केही 

षवशेिताहरूमा एक बेतमा १० देस्ि १४ गोटासम्म पाठापाठी 
पाउने, २ वि्यमा ५ पटकसम्म ब्याउने, वरश्क भाले ४०० के.जी. 
सम्म र पोथी ३०० के.जी. सम्म हुने छन । रो जात नेपालमा समेत 
लोकषप्रर भएको जात हो ।

२. रोक्य शारर 

वेलारतमा उत्षति भएको माषनने रो बँगुर षनख्र सेतो, अषल 
िषदलो, ठूलो र लामा िुट्ाहरू भएको हुनछ । रसका कानहरू 
केही ठारा, पातला र अगारी झुकेका हुनछन्ख्ख । वरश्क भालेको 
तौल ४५० के.जी. सम्म र पोथीको तौल ३५० के.जी. सम्म हुने रो 
जातले पषन एक बेतमा १० देस्ि १५ गोटासम्म पाठापाठी पाउने 
गद्यछ ।

३ . ह्याम्पशारर

बेलारतको ह्याम्पशाररमा उत्षति भएको रो बँगुर कालो रङ्गको 
भएता पषन कानदेस्ि काँध, छाती हुँदै अगाषर िुट्ासम्म पेटी 
जतैि सेतो धसा्य भएको हुनछ । षनकै िनािो र रुषत्यलो रो बँगुर 
केही छोटो भएता पषन वरश्क भालेको तौल ४०० के.जी.सम्म 
र पोथीको तौल ३०० के.जी.सम्म हुनछ । कररव १० देस्ि १४ 
वटासम्म पाठापाठी पाउने रो बङ्ख गुरले पाठापाठी पषन राम्ोसँग 
हुका्यउने गद्यछ ।

४. डु्रोक 

षवषभन्न जातका बँगुरहरूका बीिमा क्रस गराई अमेररकामा 
षवकास गररएको रो जातको बँगुरको रङ्ग सुनौलादेस्ि माटो 
रङ्गसम्म भएको पाइ्य नछ । िाँरै बढ्ख ने र िाँरै नै वरश्क हुने रो 
जातका बँगुरका भालेको तौल कररब ४५० के.जी. सम्म र पोथीको 
तौल ३५० के.जी.सम्म हुनछ भने एक पटकमा धेरै बच्ा पाउने र 
राम्ोसँग बच्ा हुका्यउने बँगुरका रूपमा पषन रसलाई षिषननछ ।

५. मेहसान र नागपुरी 

िीनमा षवकास भएको कालो रङ्गको रो जातलाई हेदा्य अगारीको 
थुतुनो नराम्ो भएको र कालो रङ्गको हुनछ भने भालेको तौल 
कररव ४५० के.जी. सम्म र पोथीको तौल ३५० के.जी.सम्म हुनछ ।  
१८ गोटासम्म थुन हुने रो जातले १५ गोटासम्म पाठापाठीहरू 
जन्ाएर हुका्यउन सके् क्मता राख्दछ ।

च)  कुखुरा

कुिुरालाई षवशेि गरी अमेररकन वग्य, भू–मध्यसागरीर वग्य, 
वेलारती वग्य र एषशराली वग्यमा षवभाजन गररएको भएता पषन 
सामान्य भािामा भनु्न पदा्य नेपालमा ब्ोइलर कुिुरा, लेरस्य कुिुरा 
र मासु र अण्डा दुबैका लाषग पाषलने भषनने कुिुराहरू नै 
िलनिस्तिमा रहेका छन्ख ।

ल्ाण्डरेस बँगुर

रामे्ीमाशदा जातका ेभेडा
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१. ब्ोइलर 

षवषभन्न जातको सस्म्मरिण गराई षनकाषलने षसने्षटक कुिुराहरू 
षवशेि गरी सेतो कषन्यस, प्लाइमाउथ रक र अन्य िाँरो बढ्ख ने 
जातका कुिुराहरूबाट षवकास गररएका री कुिुराहरू मासुका 
लाषग मात्र पाषलनछ । नेपालमा हाल पाषलने ब्ोइलर कुिुराहरू 
अमेररकन भेनकव वग्यको कव ५०० र रिान्सको हब्बर्य नै प्रमुि 
भएता पषन अन्य जातहरूमा आरवोर एकस्य, मास्यल, हाइब्ो, 
ल्ोमेन ईस्न्रन ररभरसाइर आषद पषन पाषलने गद्यछन्ख । करीव 
६ हप्ता मा नै २ देस्ि २.८ के.जी.सम्म तौल पुगे्न री कुिुराहरूले 
उति अवषधमा करीव ४ देस्ि ५ के.जी.सम्म दाना िाने गद्यछन्ख ।

२. लेरस्य 

धेरै अण्डा उत्ादन गनने तथा हलुका तौल भएका षवषभन्न जातहरू 
षवशेि गरी लेगहन्य, षमनोका्य, ससेक्, रोर आइल्ाण्ड रेर 
आषद जातहरूबाट षवकास गररएका री लेरस्य कुिुराहरू पषन 
षसने्षटक जातमा नै पद्यछन्ख । नेपालमा िास गरी हाइलाइन 
ब्ाउन तथा ह्ाइट, ल्ोमेन ब्ाउन तथा ह्ाइट, वेवकव, षक–टिोन, 
ईसा ब्ाउन, गोले्न कमेट, टेटड् ा, वी.भी.–३००, हाइसेक् आषद 
जातहरू पाषलने गररएता पषन मु् गरी ल्ोमेन र हाइलाइन 
लेरस्य कुिुरा नै प्रमुि रूपमा पाषलने गरेको पाइ्य नछ ्ख । री 
कुिुराहरूले सामान्यतरा १८ हप्ताबाट अण्डा पान्य सुरु गरी ७५ 
हप्ताको उमेरसम्म औितमा वाषि्यक प्रषत पाेथी ३१० गोटा भन्दा 
बढी अण्डा षदने गद्यछन्ख ।
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माटो व्यि््ापन

पररचय

माटो षवषभन्न िषनज, प्राङ्गाररक पदाथ्य, तरल, ग्याँस र 
जीवाणुहरूको सस्म्मरिण हो ।  माटो बोट षबरुवाको सथापनाको 
आधार हो । बोट षबरुवा भौषतकरूपमा माटोमा नै िरा हुने मात्र 
हैन, षबरुवाले आरनो बृस्द्ध–षवकासका लाषग आवश्यक पनने 
पानी तथा िाद्यतत्त्वहरू माटोबाट नै प्राप्त गद्यछ । 

माटोको आधारभूत  वनोट पररवत्यन गन्य नसषकएता पषन, िनजोत, 
बाली–िक्र, िाद्यतत्त्व व्वसथापन जतिा कृराकलापहरूमार्य त 
रसको अवसथा सुधार भने गन्य सषकनछ । षकसानले िेती गदा्य 
षबिार पुरा्यउनु पनने रतिा अभ्ासहरूमार्य त माटोको िुकुलोपना, 
रसारषनक संरिना तथा जैषवक गतीषवषधमा पररवत्यत ल्ाई 
माटोलाई बाली षबरुवाका लाषग थप अनुकूल वनाउन सषकनछ 
। रही व्वसथापन प्रषक्ररामा स्सथ र प्राकृषतक तररकाहरू 
अपनाउन सके कृषिलाई थप उत्ादनशील र षदगो पषन वनाउन 
सषकनछ । 

षबरुवालाई आरनो बृस्द्ध षवकासका लाषग मु् गरी १६ 
षकषसमका तत्त्वहरू आवश्यक पद्यछन । जसमध्य काव्यन, 
हाइरड् ोजन र अस्क्जन पानी तथा हावाबाट आपूतषी हुनछन्ख्ख । 
बाँकी १३ वटा तत्त्वहरू षबरुवाले जरामार्य त माटोबाट सोसेर षलने 
गद्यछ । रीमध्य षबरुवालाई सबैभन्दा धेरै मात्रामा आवश्यक पनने 
तत्त्वहरू नाइटड् ोजन, रस्ोरस र पोटास हुन । िेती गदा्य माटोमा 
षनरषमत आपूषत्य गनु्यपनने री ‘प्रमुि िाद्यतत्त्वहरू' हुन्ख । त्यसपषछ 
दोस्ो तहका िाद्यतत्त्वहरू क्ास्ल्सरम, म्ागे्नषसरम र सल्फर 
हुन । रस बाहेक अन्य ७ तत्त्वहरू आइरन, म्ागषनज, कपर, 
षजङ्क, बोरोन, मोषलवरेनम्ख र क्ोररन पषन माटोबाटै षबरुवाले 
षलने िाद्यतत्त्वहरू हुन्ख । तर, षबरुवालाई री अत्यन्त नू्यन मात्रामा 
भए पुगे्न भएकोले षरनलाई सुक्ष्म ‘िाद्यतत्त्व' भषननछ । जुनसुकै 
षबरुवाको लाषग पषन री सबै तत्त्वहरूको आवश्यकता पद्यछ तर, 
बाली अनुसार षवषभन्न तत्त्वहरूको आवश्यकताको मात्रा भने 
ररक–ररक हुनछ । जतैि धानको लाषग षजङ्क, काउली/वन्दाको 
लाषग बोरोन र मोषलबरेनम बढी महत्त्वपूण्य छन । 

षबरूिाका लाषग चाषहने खाद्यरत्त्वहरू

हािा र पानीबाट प्राप्त गनने
माटाेबाट प्राप्त गनने

मकै खेरी बाेडी खेरी मकै खेरी
काव्यन 

हाइरड् ाेजन 
अस्क्जन

नाइटड् ाेजन 
रस्ाेरस 

पाेटास

क्ास्ल्सएम 
म्ागे्नषसएम 

सल्फर

अाइरन 
म्ागाषजन 

कपर 
षजङ्क 
बाराेन 

माेषलबरेनम 
क्ाेररन
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षबरुवाको बृस्द्ध षवकासमा ररक पानने अकको पक् भनेको 
माटोको अस्म्रपना अथा्यत (पी.एि्ख.) हो । माटोमा भएका 
षवषवध िषनजहरू, माटोको उमेर, बाषहरी हावापानी, भौगोषलक 
अवस्सथषत, कृषि व्वसथापन इत्याषदले माटोको अस्म्रपना 
षनधा्यरण गद्यछ । अस्म्रपनालाई ० देस्ि १४ सम्मको से्कलमा 
मापन गनने गररनछ । पी. एि्ख. ७ भनेको तटसथ अवसथा हो । रो 
भन्दा कम भएमा अस्म्र र बढी भएमा त्यो माटोमा क्ारीर 
भएको बुषझनछ । सामान्यतरा धेरैजसो षबरुवाका लाषग मध्यम 
िालको पी. एि्ख. (५.५ देषि ७ सम्म) उपरुति हुनछ । तर, कुनै–
कुनै बालीले भने केही बढी अस्म्रपना वा हल्ा क्ारीरपना 
रुिाउँछन्ख । उदाहरणको लाषग मुला, सिरिण्ड, आलु आषदले 
४.५ देस्ि ५.५ पी.एि्ख. मा राम्ो उत्ादन षदनछन्ख । 

रसरी कुनै पषन माटोको उत्ादन क्मतामा रसमा भएको 
िाद्यतत्त्व, पी. एि्ख., िुकुलोपना इत्याषदले ररक पाद्यछ । री 
कुराहरूले गदा्य कुनै ठाँउको माटो अकको ठाँउको माटो भन्दा 
कम वा बढी उत्ादनशील हुनछ । हाम्ो उदे्श्य सबै षकषसमका 
माटोलाई उषित तवरले व्वसथापन गरी उषतिकै उत्ादनशील 
बनाउने हो । तर, रो क्रममा माटोको षदगोपनाबारे भने ्ाल 
गनु्युपनने हुनछ । रही प्रषक्ररालाई हामी षदगो भू–व्वसथापन 
भन्दछौ ं। 

माटो व्यिस्ापनको िर्तमान अिस्ा

षवषवध प्रकारका भू–क्रले गदा्य हामीले िेती गददै  आएको माटोको 
उव्यराशतिी ह्ास हँुदै गइरहेको छ । षहमाली र पहारी भेगमा 
पषहरोले गदा्य हुने र विा्यको पानीले गदा्य हुने भू–क्र प्रमुि छन्ख ।  
षवशेि गरी पहारी के्त्रको िेती गररने जषमनबाट विनेदषन ठूलो 

मात्रामा षवरुवाको िाद्यतत्त्व र माटोका कण बगेर जाने गरेको 
छ । रो क्रममा क्ास्ल्सरम र म्ागे्नषसरमको मात्रा कम हुन गई 
पहारी के्त्रका िेतबारीको माटोमा अस्म्रपन बढ्ख दै गइरहेको 
छ । तराई के्त्रमा प्रार गरी बाढी र रुबानले माटोलाई क्षत 
पुरा्यइरहेकाे छ । 

नेपालमा कृषिका लाषग प्ररोग हुने गरेको रासारषनक मलको 
औित मात्रा तुलनात्मक रूपमा माटोको आवश्यकता भन्दा 
कम छ । जसको रलस्रूप माटोबाट बाली कटानी गदा्य र भू–
क्र भएर जाने िाद्यतत्त्वको सही भपा्यइ हुन सषकरहेको छैन । 
अककोतर्य  रासारषनक मलको पहँुि सहज भएका तराइ्य  के्त्रका 
केही ठाँउहरू भने विनेनी एकै षकषसमको मल, माटोको अवसथा 
षवशे्िण नगरेरै प्ररोग गना्यले माटोमा अनावश्यक तत्त्वहरूको 
सङ्ख ग्ह भैरहेको छ । रसो हँुदा माटोको उत्ादकत्वमा झन कमी 
आइरहेको छ । 

रासारषनक मलको तुलनामा प्राङ्गाररक मलको प्ररोग षदगो हुनछ ।  
नेपालमा षविेश गरी गोठेमलको प्ररोग धेरै जसो कृिकले गरेता 
पषन मलको मात्रा भने आवश्यकताको तुलनामा कम रहेको 
र मलको गुणतिर पषन कम हुने गरेकाले अपेक्ाकृत उत्ादन 
नहुनुका साथै माटोको अवसथामा पषन सुधार आउन सकेको  
छैन । 

षदगो माटो व्यिस्ापनका उपायहरू

िेतबारीको माटोको उत्ादन क्मता बढाउन र त्यसलाई षदगो 
वनाउन, षनरषमत माटो व्वसथापन प्रषक्ररामानै सुधार ल्ाउनु 
आवश्यक छ । सो प्रषक्ररा अन्तरगतका केही महत्त्वपूण्य 

षिषभन्न बालीका लाषग षसफाररस गररएकाे मलखादकाे मात्रा

बाली
प्राङ्ाररक मल  

(मे.टन/हे.)
नारट्ाेजन  
(षक.ग्ा./हे)

फाेस्फरस 
 (षक.ग्ा./हे)

पाेटास  
(षक.ग्ा./हे)

अािश्यक रासायषनक मल  
(षक.ग्ा./हे)

यूररया डी.ए.पी. म्यरेट अफ 
पाेटास

धान (षसँषित) ६ १०० ३० ३० १९२ ६५ ५०
धान 
(अषसँषित)

६ ६० २० २० ११३ ४३ ३३

गहँँु (षसँषित) ६ १०० ५० २५ १७५ १०९ ४२
गहँँु 
(अषसँषित)

६ ५० ५० २० ६६ १०९ ३३

मकै ६ ६० ३० ३० १०५ ६५ ५०
काेदाे ६ २० १० १० ३५ २२ १७
अालु ३० ७० ५० ४० ११० १०९ ६७
अदुवा २४ ३० ३० ६० ४० ६५ १००
ताेरी, राराे ६ ६० ४० २० ९६ ८७ ३३
केराउ ६ १५ ४० १० – ८७ १७
तरकारी 
बाली

३२ ७० ५० ४० ११० १०९ ६७

स्ाेतः कृषि राररी, कृषि सूिना तथा सञ्ार केन्द्र
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षक्रराकलापहरू षनम्न अनुसार छन्ख ः 

१. प्राङ्ाररक मलको प्रयोग 

षबरुवालाई िाषहने िाद्यतत्त्वहरू माटोमा थप्नका लाषग मलको 
प्ररोग गररनछ ता षक कृषि उत्ादन र भू–क्रका कारण कम 
भएको िाद्यतत्त्व पुनः उपलब्ध हुन सकाेस्ख । सामान्यतराः मल 
दुई प्रकारका हुनछन्ख — प्राङ्गाररक र रासारषनक । संसार भररनै 
रासारषनक मलको प्ररोग अत्याषधक भैरहेको भएता पषन षवषभन्न 
कारणहरूले गदा्य रासारषनक भन्दा प्राङ्गाररक मल नै माटोका 
लाषग राइदाजनक हुनछ । 

रासारषनक मल प्ररोगका प्रमुि बेराइदाहरू

• एउटा मलले एउटा मात्र िाद्यतत्त्व प्रदान गद्यछ त्यसैले 
केही समरपषछ माटोमा कुनै िाद्यतत्त्व बढी र अरु धेरै 
िाद्यतत्त्वकाे अभाव हुने अवसथा सृजना हुनछ ।

• रासारषनक मलले माटोमा प्राङ्गाररक पदाथ्यहरू थपदैन 
तसथ्य माटो रुिो हँुदै जानछ ।

• रासारषनक मलले माटोको जैषवक गतीषवषधमा कमी 
ल्ाउँछ जसले गदा्य प्राङ्गाररक पदाथ्य कुषहएर िाद्यतत्त्व 
षनस्कने प्रषक्ररालाई नकारात्मक असर पद्यछ ।

• रूरररा र एमोषनरम सले्फट जतिा अषधक मात्रामा प्ररोग 
हुने नइटड् ोजन मलको प्ररोगले माटोको अस्म्रपना बढ्खछ । 

• रासारषनक मल िाषहएको बेलामा सहजरूपमा उपलब्ध 
नहुन सकछ र िि्य पषन बढी लाग्छ ।

प्राङ्गाररक मलको मु् राइदा भनेको रसमा थोरै मात्रामा 
भए पषन प्रार सबै षकषसमका िाद्यतत्त्वहरू पाइनु हो जब षक 
रासारषनक मल कुनै एक वा दुई तत्त्वमा मात्र सीषमत हुनछ । 
उदाहरणका लाषग रूरररा मल नाइटड् ोजनको स्ोत मात्र हो भने 
षर. ए. पी. मलले रस्ोरस र थोरै मात्रामा नाइटड् ोजनको आपूतषी 
गद्यछ । पोटासका लाषग ‘मु्रेट अर पोटास' प्ररोग गनु्यपनने 
हुनछ । अकको महत्त्वपूण्य कुरा के हो भने, अस्म्र हँुदै गइरहेको 
हाम्ो पहारी के्त्रको माटोमा रासारषनक मल भन्दा गोठेमलको 
प्ररोग नै प्रभावकारी हुनछ । त्यसैले माटोलाई आवश्यक पनने सवै 
तत्त्वहरूको सही आपूतषी हुने र वातावरणीर असर पषन नू्यन हुने 
षकषसमले माटो व्वसथापन गन्य ‘एकीकृत िाद्यतत्त्व व्वसथापन' 
को अवधारणा अवलम्वन गन्य सषकनछ । 

एकीकृत िाद्यतत्त्व व्वसथापन

षबरुवालाई आवश्यक पनने सबै िाद्यतत्त्वहरू उपलब्ध गराउन 
माटोको अवसथा षबिार गरी सके जषत प्राङ्गाररक मल र अपुग 
मात्राको लाषग मात्र रासारषनक मलको प्ररोग गनने पद्धषतलाई 
एकीकृत िाद्यतत्त्व व्वसथापन भषननछ । रो तररकाले माटोमा 
िाद्यतत्त्व व्वसथापन गरेमा उत्ादन त बढ्खछ नै, माटोमा 
अनावश्यकरूपमा रासारषनक पदाथ्यहरू सङ्कषलत हँुदैनन्ख र 

माटो लगारत पानी र बाषहरी वातावरणमा समेत नकारात्मक 
असर पुग्नबाट जोगाउन सषकनछ । एकीकृत िाद्यतत्त्व 
व्वसथापनमा मु्तरा माटोको अवसथा, प्ररोग गररने मल तथा 
त्यसमा भएको िाद्यतत्त्वको मात्रा र लगाइ्यने बालीहरूलाई ध्यान 
षदएर रोजना तरार गररनछ । रसको अलावा षकसानको आषथ्यक 
पहँुि, कामदारको उपलब्धता, प्राकृषतक स्ोतको अवसथा 
आषदलाई पषन सकेसम्म षबिार पुरा्यइनछ । 

षदगो माटो े व्वसथापन प्रणालीमा प्राङ्गाररक मलको प्ररोगलाई 
प्राथषमकता षदइनछ । हामीले प्ररोग गन्य सषकने प्रमुि प्राङ्गाररक 
मलहरू गोठेमल, कम्पोटि मल र हरररो मल हुन । 

गोठे मल

गाइ्यवतुिको गोबर, मूत्र र सोतिर इत्याषदको षमरिण कुषहएर वनेको 
मललाई गोठेमल भषननछ । गाइ्यवतुि पालने षकसानका लाषग रो 
मल नै सबैभन्दा सषजलोसँग व्वसथापन गन्य सषकने मल हो । 
गोठेमललाई प्रभावकारी वनाउन तलको प्रषकरा अपनाउन 
सषकनछ ः 

१.गोठ सरा गनने बेलामा गोबर, मूत्र र सोतिरलाई राम्ोसँग 
षमसाउने र िारलमा जम्मा पानने । रषद मूत्र छुटै् 
िारलमा सङ्कलन गररएको छ भने पषन पषछ िारलमा 
रास्िसकेपषछ माषथबाट हालने । रसो गदा्य मल षछटो र 
राम्ोसँग कुषहनछ अषन मलमा नाइटड् ोजनको मात्रा पषन 
बढ्खछ ।

२. गाइ्यभैंसीको सङ्ख ्ा हेरेर, ४ देस्ि ६ हात लम्वाई तथा त्यो 
भन्दा केही कम िौराईको र २ हात जषत गषहरो िारल 
वनाएर मल–मूत्र षमषसएको सोतिरलाइ्य  कुहाउन राखे् ।

३. मललाई राम र विा्यबाट जोगाउन छानो लगाउने ।

४. भल नपसोस्ख भनेर िारलको वररपरर कुलेसो बनाउने ।

५. मललाई बेला–बेलामा (कररव १ मषहनाको अन्तरमा) 
पल्ाउने वा िलाउने ।

गाठेे मल तयार गररँरै
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६. प्ररोग गनने बेलामा मल राम्ोसँग कुषहएर गन् नआउने, 
हलुका र के कुहेर वनेको हो थाहा नहुने हुनुपद्यछ ।

७. िेतबारीमा प्ररोग गनने बेलामा मात्र मल िारलबाट  
ओसानने । रषद अगाषर नै लानुपनने अवसथा छ भने एउटै 
थुप्रोमा माषथवाट सोतरले ढाकेर राखे् र िेत जोते् बेलामा 
मात्र मल षरजाउने । मललाई राममा सुकाएर राख्ाले 
त्यसमा भएको िाद्यतत्त्व नट् हुनछ । 

८.  पशु मूत्रलाई छुटै् पषन मल (नाइटड् ोजन) काे रूपमा 
प्ररोग गन्य सषकनछ । रसका लाषग पशु मूत्रलाइ १५ 
षदनजषत िारलमै छोरेर त्यसपषछ षवरुवाको अवसथा 
हेरी मूत्रःपानीको अनुपात १ः४ देस्ि १ः८ हुने गरी षमसाएर 
षबरुवामा छक्य न सषकनछ ।   

कम्पोट् मल 

षवषभन्न षकषसमका प्राङ्गाररक पदाथ्यहरू जतैि बाली षबरुवाका 
अवशेि, झारपात, वनका पतकर, रर/भान्साबाट षनस्कने रोहर 
इत्याषद कुहाएर वनाइने मललाइ कम्पोट् मल भषननछ । कम्पोट् 
मल वनाउन तलको प्रषकरा अपनाउन सषकनछ ः 

१.  उपलब्ध स्ोतहरू (स्ाउला, सोतर, बालीका अवशेि) 
टुक्रा पारेर एक ठाँउमा जम्मा गनने । जषत सानो टुक्रा भरो 
त्यषतनै षछटो मल तरार हुनछ ।  

२.  सोतरको मात्रा हेरी २ हात भन्दा बढी गषहरो िारल  
िने्न ।

३.  िारलमा एक हात जषत उिाइसम्म पषहला कुहाउन 
प्ररोग गररने सामग्ी हालने  । 

४.  त्यसपषछ जोरनको रूपमा पशु मूत्र वा पाकेको मल वा 
सुक्ष्म जीवको पातलो तह राखे् ।

५.  मल अझ राम्ो होस्ख भन्नका लाषग जोरनसँगै कृषि िुन पषन 
प्ररोग गन्य सषकनछ  ।

६.  जोरन पषछ सोतरको अकको तह राखे् र रो प्रषक्ररा िारल 
नभररएरसम्म दोहाेरा्यउने ।

७.  माषथबाट बाक्ो गरी गोबर र माटोको षमरिणले षलपे्न ।

८.  एक मषहनाको अन्तरमा त्यो षमरिणलाई २–३ पटक 
पल्ाउने, उल्ाउने । रसो गदा्य एउटा िारलको मललाई 
अककोमा सानने र पषहलोमा नराँ षमरिण राखे् गनु्यपछ्य  । 
पल्ाउने काम मलको अवसथा षबिार गरेर गनु्यपनने हुनछ । 

९.  गोठेमललाई जतैि कम्पोट्लाई पषन राम र पानीबाट 
जोगाउन छानो लगाउनु पद्यछ । 

हरररो मल

षबरुवाको पात र राँठलाई हरररो र कषललो अवसथामै काटेर 
माटोमा षमलाई कुहाएर वनाइएको मललाई हरररो मल भषननछ । 
ढैंिा, सनहेम्प, बोरी, षसमी, केराउ जतिा कोशेबालीहरू हरररो 
मलका लाषग उपरुति हुनछन्ख्ख षकन षक षरनमा प्रिुर मात्रामा 
नाइटड् ोजन पाइ्य नछ । जहाँ मल हालनु पनने हो त्यही हरररो मल 
वनाइने हुनाले ओसानने झनझट हँुदैन । हरररो मल बनाउने तररका 
रसप्रकार छ ः

१.  मु् बाली लगाउनु भन्दा केही मषहना अगाषर कोसेबाली 
समूहका बालीको बीउ िेतमा छनने ।

२.  रूल रुलनु अगाषर त्यसलाई काटेर टुक्रा पारी जोतेर 
माटोमा षमलाउने ।

३.  अन्यत्रबाट सङ्कलन गरेर ल्ाइएको कषललो झरपातलाई 
माटोमा षमलाएर कुहाएर पषन हरररो मल वनाउन  
सषकनछ ।

माषथ ििा्य गररएका षवषभन्न मलहरू बाहेक अन्तर बाली, षमषरित 
बाली वा रुसुवा बालीको रूपमा कोशेबालीहरू (बोरी, षसमी, 
भटमास, केराउ, मस्ाङ, गहत, मुसुरो इत्याषद) लगाएर पषन 
माटोमा नाइटड् ोजनको मात्रा बढाउन सषकनछ । षकन षक रतिा 
बालीको जरामा पाइने राइजोषवरम ब्याके्टरीराले हावाबाट 
नाइटड् ोजन सोसेर माटोमा पुरा्यउँछन्ख। 

२. उषचर षकषसमको खनजोर

कुनै पषन बीउ वा षबरुवा माटोमा रोपेपषछ राम्ोसँग हुक्य न सकोस्ख 
भनेर माटोलाई िुकुलो वनाउनका लाषग िनजोत गररनछ । 
माटो जोतेपषछ रसमा पानी र हावा षमषसने ठाँउ वनछ र जरालाई 
पषन रैषलन सषजलो हुनछ । माटोमा षबरुवाले पानीमार्य त षलने 
िाद्यतत्त्वहरू उपलब्ध हुने हुनाले िनजोत षबरुवाको बृस्द्धका 
लाषग अत्यन्त महत्त्वपूण्य छ । साथै िनजोत गरेपषछ माटोमा 
सुक्ष्म जीवहरू पषन बढी सषक्रर हुने हुनाले प्राङ्गाररक पदाथ्य 
षछटो कुषहनुका साथै षबरुवाले िाद्यतत्त्वहरू पषन सषजलोसग  
पाउँछन्ख ।

कम्ाषे्ट मल तयार गररँरै
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आवश्यकता भन्दा बढी िनजोतले माटोलाई हानी पुरा्यउँदछ ।  
माटोको संरिनालाई कम क्षत पुगोस्ख, त्यहाँ भएको िाद्यतत्त्व 
जोषगरोस्ख र िेतीमा माटोको प्ररोग षदगो रूपमा गन्य सषकरोस्ख 
भने्न हेतुले सकेसम्म कम िनजोत गनने अवधारणा ‘षमषनमम 
षटलेज' पषन अवलम्वन गन्य सषकनछ । रस अन्तग्यत रेिा–रेिा 
षमलाएर जोते् र त्यो जोषतएको भागमा बीउ/षबरुवा लगाउने 
गररनछ । रसो गदा्य दुईवटा रेिाबीिको भाग िलाउनु हँुदैन र 
माटो सँगसँगै िाद्यतत्त्व पषन जोषगनछ । त्यसै गरी, िाल्ो पारेर 
मकै वा कोसेबाली लगाउने तररका अकको उदाहरण हो ।   

अषल षिस्ान हुने ठाँउहरूमा अषरल्ो बाली काटे लगतैि नजोतेरै 
अकको बालीको बीउ रोपे्न प्रषवषधलाइ ‘षजरो षटलेज' भषननछ । धान 
काट्खने षवषतिकै औजार/मेषशनको सहारताले ३–४ से.मी. गषहरो 
िोसे्र गहँु लागाउने तररका रसको उदाहरण हो । रसरी वि्यमा 
एक षसजन माटोलाई नजोतेरै बाली लगाउनाले माटोमा प्राङ्गाररक 
पदाथ्यको मात्रा बढ्ख ने, माटोमा सुक्ष्म जीवको गतीषवषध बढ्ख ने र 
माटोबाट िाद्यतत्त्वको िुहावट कम हुने जतिा राइदा हुनछन्ख र 
माटोको  षदगोपना पषन वढ्खदछ । 

३. छापो र बाली अिशेिको व्यिस्ापन

अषरल्ो बालीको अवशेि वा अन्यत्रबाट ल्ाएर हाषलएको पात, 
बोक्रा इत्याषदलाई माटो ढाकेर राख्का लाषग प्ररोग गनने षवषधलाइ 
छापो अथवा मस्लिङ भषननछ । रसरी बाली अवशेिलाई 
छापोका रूपमा प्ररोग गना्यले बालीमा झारको समस्ा कम 
हुनछ, माटोमा षिस्ान कारम रहनछ, िाद्यतत्त्वको उपलब्धता 
बढ्खदछ र माटोलाई विा्य र भेलको पानीले पुरा्यउने क्षत पषन कम  
हुनछ । अषरल्ो िण्डमा छलरल गरे बमोषजम हरररो मल 
अथवा षवषभन्न छोटो अवषधको कोसेबाली लगाउनु पषन एक 
प्रकारको छापो व्ावसथापन हो जसलाइ्य ‘जीवीत छापो' भषननछ ।  
रसले पषन माटोलाई क्र हुन नषदन र माटोका अन्य गुणहरू 
कारम राख् मद्त पुरा्यउँछ ।   

४. बाली षिषिधरा 

एउटै जषमनमा एकपषछ अकको बाली रुस्ति प्रणालीमा लगाउनु 
लाई बाली–िक्र भषननछ । उदाहरणका लाषग मकै वा गहँँु 
लगाएपषछ कुनै कोसेबाली लगाउने । रसरी एउटै बाली एकपषछ 
अकको षसजनमा नलगाई षसजन अनुसार ररक–ररक बालीहरू 
लगाउँदा ती षबरुवाको जराको प्रकृषत अनुसार माटोको माषथल्ो 
तहदेस्ि गषहराईसम्म भएको पानी तथा िाद्य तत्त्वको उपरोग 
हुनछ र उत्ादन राम्ो हुनछ । 

एकै समरमा एक भन्दा बढी बाली षमषरितरूपमा लगाउनुलाई 
षमषरित बाली भषननछ । जतैि मकैसँग बोरी वा गहँुसँग केराउ 
षमसाएर लगाउनु । री बालीहरूलाई रषद लाइन षमलाएर (षनषचित 
दूरी कारम गरी) एउटाले अककोसँग प्रषतस्पधा्य नगनने गरी लगाइ्य नछ 
भने त्यो तररकालाई अन्तरबाली िेती भषननछ । रसरी िेती गदा्य 
एक त दुई षकषसमका बालीको उत्ादन षलन सषकनछ, अकको 
रसले जलवारुको नकारात्मक असरबाट हुने जोस्िमलाई पषन 
कम गद्यछ । मु् बालीसँग अन्तरबाली वा षमषरित बालीका 
रूपमा वा िक्रीर पद्धतीमा कोसेबालीलाई समावेश गरेमा 
माटोमा नाइटड् ोजनको मात्रा बढ्खन गई समग् बालीहरूको 
उत्ादन बृस्द्धमा टेवा पुग्छ । बालीिक्र वा षमषरित बाली प्रणाली 
अपनाउनाले बालीलाई रोग तथा कीरासँग लर्खन पषन सहरोग 
गद्यछ ।

५. माटोकाे षनयषमर अनुगमन

माटोको षदगो उपरोगका लाषग षनरषमत अनुगमन आवश्यक 
हुनछ । माटो अनुगमन गदा्य सामान्यतरा माटोको भौषतक, 
रासारषनक र जैषवक अवसथा अध्यरन गररनछ । षकसानले 
आफनो िेतबारीको माटो अनुगमन गदा्य तलका कुराहरूमा ध्यान 
षदनुपद्यछ । 

पुनरोत्ादनमा प्ररोग हुने षबरुवाको कुनै भाग, जुन;

• िाद्य पदाथ्य र सुरक्ात्मक आवरण षभत्र रहेको पररपक्व 
भू्ण, वा

• जरा, काण्ड, पात, वा रतैि अरु कुनै वानस्पषतक भाग हुन 
सकछ ।

जजरा ेकटलेज प्रतिधधद्ारा बीउ छनने काम हँरै ।
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गुणहरू सूचक कसरी ्ाहा पाउने? अिस्ा नराम्ाे भए के गनने?

भाैषतक गुणहरू माटाेकाे 
िुकुलाेपना

हातले माटाेकाे करापन 
महसुस गनने वा िनजाेत गनने 
क्रममा अनुभव गनने

• प्राङ्गाररक मलकाे प्रराेग बढाउने र रसलाइ्य षनरषमत 
बनाउने ।

• बाली अवशेि वा अन्य पात पषतङ्गरलाइ्य छापाेकाे रूपमा 
प्रराेग गनने ।

• सम्व भए बालुवा वा बलाैटे माटाे िेत/बारीमा षमसाउने ।

षिस्ान हातमा माटो षलएर रल्ा 
बनाउने ।  जषत सषजलोसँग 
रल्ा वनछ, वा हातमा कषतको 
षिस्ान सछ्य  त्यसै अनुसार 
पानीको उपलब्धता अनुमान 
गन्य सषकनछ । 

माटो कषतको सुक्ा छ भनेर 
रसको रङ्ग र करापन षबिार 
गरेर पषन अनुमान लगाउन 
सषकनछ । 

• षसंिाइको व्वसथा गनने ।

• बाली अवशेि वा अन्य पात पषतङ्गरलाई छापोको रुपमा 
प्ररोग गनने ।

• प्राङ्गाररक मलको प्ररोग बढाउने र रसलाई षनरषमत 
बनाउने ।

रसारषनक 
गुणहरू

अस्म्रपना 
(पी.एि्ख)

प्ररोगशालामा माटोको नमूना 
परीक्ण गन्य लगाउने

• अस्म्र भएमा– कृषि िुनको प्ररोग गनने, प्राङ्गाररक मलको 
प्ररोग बढाउने र षनरषमत बनाउने ।

• क्ारीर भएमा– वारम्वार ‘पानी लागाउने र षबतिारै पटाउने' 
गरेर जम्मा भएको नुन पिालने । रो काम माटो सुख्ा हुने 
षसजनमा गनने । 

षवषवध िाद्य 
तथा िषनज 
तत्त्वहरूकाे  
उपलब्धता

प्ररोगशालामा माटोको नमूना 
परीक्ण गन्य लगाउने

• जुन तत्त्वको कमी देस्िएको छ त्यो तत्त्व पाइने मल 
नषजकको कृषि केन्द्रमा सोधेर प्ररोग गनने ।

• प्राङ्गाररक मलको प्ररोग बढाउने र रसलाइ षनरषमत 
बनाउने ।

जैषवक गुण 
 
 

माटोमा 
गँड्ौलाको 
उपस्सथषत

माटो िनजोत गनने बेलामा 
अनुगमन गनने

• प्राङ्गाररक मलको प्ररोग बढाउने र रसलाइ षनरषमत 
बनाउने ।

• अन्तरबाली/षमषरित बाली वा बाली–िक्र प्रणाली अपनाउने ।
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‘बीउ षबजन' भन्नाले भ्ौण षबरूवा (इस््रिरोषनक प्लाटि), िाद्य 
पदाथ्य र सुरक्ात्मक आवरण भएको पररपक्व ओभु्ल (म्ाच्ोर्य 
ओभु्ल) वा रौषनक वा वानस्पषतक तररकाले पुनरोत्ादन 
(ररप्रोरक्न) गरी बाली उत्ादन गन्यका लाषग छनने वा रोपे्न 
काममा प्ररोग गन्य सषकने बीउ षबजन वा बीज समझनु पछ्य  (बीउ 
षबजन ऐन, २०४५) ।

बीउको महत्त्व

• कृषि उत्ादन बढाउने प्रमुि साधन

• षकसान समक् पुगे्न सबैभन्दा सरल कृषि प्रषवषध

• वनस्पतीको कुनै जातीलाई जोगाई राखे् माध्यम

• प्राणी (माषनस, पशुपक्ी) जगतको िानाको मु् स्ोत

• बालीलाई रोग, कीरा तथा अनुपरुति वातावरणबाट 
जोगाउने माध्यम

बालीका प्रकार

हाम्ो वररपरर पाइने षवषभन्न बालीहरू (धान, मकै, गहँँु, काउली, 
मूला, स्ाउ, नास्पाती आषद) लाई सेिन प्रकृषतको आधारमा दुई 
भागमा षबभाजन गन्य सषकनछ ः

१. स्रमे्षित – उही रूलको परागकण उही रूलको 
रजकणसँग षमलन भई बीउ वने्न बालीहरू । उदाहरणको 
लाषगः धान ।

२. परसेषित – एउटा रूलको परागकण अकको रूलको 
रजकणसँग षमलन भई बीउ वने्न बालीहरू । उदाहरणको 
लाषगः मकै ।

बालीको सेिन प्रकृषत अनुसार ररक–ररक तररका अवलम्वन 
गरी बीउ उत्ादन गनु्यपछ्य  ।

बालीका षिषभन्न जार

स्रमे्षित वा परसेषित जतिोसुकै प्रकृषतका भएता पषन ती 
बालीका षभन्न–षभन्न जातहरू षभन्न–षभन्न िालको वातावरणमा 
िेती गररनछन्ख । री जातहरू हामीले परम्परादेस्ि िेती गररंदै 
आएका ‘रैथाने' वा बाली प्रजनकले षवकास गरी िेतीको लाषग 
षसराररश गरेका ‘उन्नत' दुबै िाले हुन सकछन्ख्ख । संसारकै कुरा 
हेनने हो भने बाली प्रजनकले हालसम्म िार षकषसमका उन्नत जात 
षवकास गरेका छन्खः

१. िुला सेषित (Open Pollinated)

२. वण्यशङ्कर (Hybrids)

३. अनुवंश पररवषत्यत (Genetically Modified)

४.  वण्यनपुङ्ख सक (Terminator)

नेपालमा अषरल्ा दुई षकषसमका जात (िुला सेषित र वण्यशङ्कर) 
षवकास हुने गरेका छन्ख । री दुई मध्य बाहुल्ता िुला सेषित 
जातको छ, तर षकसानहरूको झुकाव वण्यशङ्कर जातप्रषत बढी 
छ । त्यसैले, षकसानहरूको माग पूरा गन्य कानूनी प्रषक्ररा पुरा्यइ्य  
वण्यशङ्कर जातको बीउ षबदेशबाट नेपालमा आरात हुने गरेको 

बीउ
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छ । नेपालमा िेती हुने षवषभन्न बाली मध्य तरकारीमा वण्यशङ्कर 
जातको बाहुल्ता छ । त्यतैि, मकैको बढ्खदो आरात कम गन्य 
वण्यशङ्कर जातको िेतीलाई प्रोत्ाहन गनने गररएको छ । धानको 
हकमा वण्यशङ्कर जातको बीउ प्ररोग भैरािे ता पषन धान 
उत्ादनमा षकसानहरूले आशा गरे जतिो नषतजा पाउन सकेका 
छैनन्ख । अनुवंश परवषत्यत र वण्यनपुङ्ख सक जात नेपालमा षवकास 
भएका छैनन्ख र षवकास हुने सम्ावना पषन ज्यादै नू्यन छ । षनरमन 
गन्य सके् क्मतालाई षबिार गरी ती जातहरूलाई नेपालमा 
आरात गन्य षदइएको छैन । नेपालको कानूनमा अनुवंश पररवषत्यत 
जातको बीउ लामो प्रषक्ररा पूरा गरी अध्यरन अनुसन्ानको 
लाषग मात्र ल्ाउन षदन सषकने प्रावधान छ, तर वण्य नपुङ्ख सक 
जातको बीउ नेपालमा आरात गन्य कानूनले नै वने्दज लगाएको 
छ । अनुवंश पररवषत्यत जातका सम्वन्मा षवश्वमा दुई थरी मत 
छन्ख; कसैले रसलाई स्ीकार गरी अगारी बढ्ख नु पछ्य  भनछन्ख भने 
कसैले रसलाई प्रवद्ध्यन नै गन्य हँुदैन भनछन्ख । वण्यनपुङ्ख सक जात 
भने नेपाल जतैि षवश्वका अषधकांश देशमा प्रषतवस्न्त भएकाले 
षरनको उत्ादन र प्ररोग हराउँदै जान थालेको छ ।  

नेपाल हावापानीका षहसावले षवषवधतारुति देश भएका कारण 
उही बालीको एक षकषसमको हावापानीमा हुने जात अकको 
षकषसमको हावापानीमा हँुदैन । त्यसैले, बाली प्रजनकले जात 
षवकास गदा्य कुन हावापानीमा िेती गन्यको लाषग उपरुति 
जात हो सो समेत षसराररश गनने प्रिलन छ । एक षकषसमको 
हावापानी वा ऋतुमा िेती गन्यको लाषग षसराररश गररएको 
जात अकदै  हावापानी भएको सथान वा ऋतुमा िेती गरररो भने 
बोट षबरुवा राम्ोसँग हुक्य न नसकी उत्ादन कम हुने वा हँुदै 
नहुने, दाना नलागे्न, रोगकीराको प्रकोप बढी देस्िने, कुनै िास 
षकषसमको रोगकीरा देिा परी त्यो के्त्रका लाषग षसराररश गरेका 
जातमा समेत सनने र षबतिारै षसराररश गरेको जातले रोगकीरा 
अवरोधी गुण गुमाउँदै जाने िालका समस्ाहरू आई पछ्य न्ख ।  
केही वि्य अगारी बारा षजल्ामा मकैमा दाना नलागे्न तथा भतिपुर 
र काभे्मा लगाइ्यएको धानमा राँटी मरुवा रोग देिा परी ठूलो 
के्त्रमा लगाइ्यएको बाली नोक्ान हुनुको प्रमुि कारण उपरुति 
समरमा मकै नलगाइ्यनु र तराइ्यमा षसराररश गरेको धानको 
जात पहारमा लगाइ्यनु रहेका षथए । रतिा समस्ा प्रते्यक वि्य 
सानो वा ठूलोरूपमा षवषभन्न सथानमा देिा पनने गछ्य न्ख्ख । त्यसैले, 
हाम्ो पषहलो कत्यब्य षकसानलाई आफनो के्त्रको लाषग षसराररश 
गररएको जात उपरुति समरमा िेती गन्य लगाउने हो । 

बीउ षबजन कानूनी िसु् हो

बीउ षबजनको उत्ादन, प्रशोधन, भण्डारण, षवतरण, र प्ररोग 
प्राषवषधक षविर मातै्र होइन कानूनी षविर समेत हो । बीउको 
प्ररोग देशको कृषि उत्ादनसँग प्रत्यक्रूपले सम्वन् राखे् 
षविर भएकोले रसलाई कानूनी दाररा षभत्र राख्न परेको हो । 
रो नेपालको मात्र नभई षवश्वका प्रारः सबै देशले अवलम्वन गरी 
आएको प्रिलन हो । नेपालमा बीउको कारोवारलाई कानूनी 
दाररा षभत्र राख् षनम्न दतिावेजहरू स्ीकृत भै कारा्यन्वरनमा 
रहेका छन्ख ।

• बीउ षबजन ऐन, २०४५

• बीउ षबजन षनरमावली, २०६९

• षनजी के्त्रमा बीउ षबजन उत्ादन तथा व्वसथापन 
षनदने दषशका, २०७३

• बीउ षबजन व्वसारी दता्य एवम्ख अनुगमन षनदने दषशका, 
२०७३

• बीउ षबजनको अनुमोदन, उन्ोिन, र दता्यसम्वन्ी 
षनदने दषशका, २०७३

• बाली षनरीक्क, बीउ षबजन नमूना सङ्कलक तथा बीउ 
षबजन षवशे्िकको षनरुस्ति, अनुमषतपत्र षदने व्वसथा र 
अनुगमनसम्वन्ी षनदने दषशका, २०७३

• जरत गररएको बीउ षबजन मूल्ाङ्कन तथा नट् गनने 
षनदने दषशका, २०७३

• बीउ षबजनको प्ररोगबाट हुने हाषन नोक्ानीको 
क्षतपूषत्यसम्वन्ी षनदने दषशका, २०७३

• बीउ षबजनको नमूना सङ्कलन गनने कार्यषवषध, २०७३

• शीघ्र प्रशारण तथा अनुशरणका लाषग बालीका पूव्य 
उन्ोषित जातहरूको बीउ उत्ादन गनने षवषध

षरनका अलावा षनम्न दतिावेजहरू स्ीकृषतको क्रममा रहेका  
छन्ख ः

• बीउ षबजन प्रमाणीकरण षनदने दषशका, २०७४

खुल्ा सेषचर िण्तशङ्कर
अनुिंश

पररिषर्तर
िण्त 

नपुङ्सक

बालीकाे जार षिकासक्रम
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• बीउ षबजन परीक्ण प्ररोगशाला सञ्ालन कार्यषवषध, २०७४

• बीउ षबजन परीक्ण कार्यषवषध, २०७४

माषथ उस्ल्स्ित दतिावेजमा उले्ि गररएका प्रावधानहरूले 
बीउ षबजनको कारोवारलाई व्वस्सथत गन्य सहरोग पुरा्यउँछन्ख ।

कृषि उत्ादन बृस्द्ध गनने लक्ष्य हाषसल गन्यको लाषग बीउ षबजनको 
उत्ादन, प्रशोधन, भण्डारण, षवतरण, र प्ररोगसँग सम्वस्न्त 
षक्रराकलापहरूलाई षदशा षनदनेश गन्य बीउ षबजनसँग सम्वस्न्त 
दुईवटा महत्त्वपूण्य नीषतहरू हाल कारा्यन्वरनमा रहेका छन्ख ।

• राषट्ड् र बीउ षबजन नीषत, २०५६

• बीउ षबजनको दीर्यकालीन राषट्ड् र सोि, २०१३–२०२५

सूषचर जारको बीउ प्रयोग गनु्तपनने

बीउ षबजन ऐन, २०४५ अनुसार नेपालमा सूषित जातको बीउ 
षबजनको मात्र कारोवार गनु्यपछ्य  । नेपालको षवषभन्न आवहवामा 
परीक्णबाट उपरुति पाइएका जात मात्र षवषधपूव्यक सूषित 
गररने हुनाले िेती गनने षकसानलाई जोस्िममा नपान्य रतिो 
व्वसथा गररएको हो । रो व्वसथाले नेपालमा परम्परादेस्ि िेती 
गररंदै आएका जातको बीउ आरैले उत्ादन एवम्ख संिर गरी 
अकको षसजनमा िेती गनने तथा षकसान–षकसान षबि बीउको 
आदानप्रदान हुने कुरालाई छँुदैन, तर व्ावसाषरक कारोवार 
सूषित बीउ षबजनको मात्र हुनुपछ्य  भनछ । त्यो भनेको –

१. उत्ादन गरी अरु कसैलाई षबक्री गनने 

२. एक ठाउँँबाट िरीद गरेर ल्ाई अरुलाई षबक्री गनने    

राषट्ड् र बीउ षबजन सषमषतबाट अनुमोदन भई आएका जात नेपाल 
राजपत्रमा सूिना प्रकाशन गरी िेतीपातीको लाषग षसराररश 

गनने कामलाई जात सूषित गनने भषननछ । षव.सं. २०७३ सालको 
अन्त्यसम्म नेपालमा ६५ बालीका ६२३ वटा जात सूषित भएका 
छन्ख । नेपालमा षवकास भएका र षवदेशी दुवै षकषसमका जात 
सूषित भएका छन्ख । राषट्ड् र बीउ षबजन सषमषतले अनुमोदन गरी 
उन्ोिन वा दता्य गन्य षसराररश गरेका जात मात्र सूषित हुने 
व्वसथा छ । बालीका एक षकषसमको जात उन्ोिन हुनछ भने 
तीन षकषसमका जात दता्य हुनछन्ख्ख, जसलाई तल िाट्यमा प्रतुित 
गररएकाे छ ।

गुणस्रीय बीउ 

कृषि उत्ादन बृस्द्धको लाषग गुणतिरीर बीउको प्ररोगलाई 
अपररहार्य माषननछ । कतिो बीउलाई गुणतिरीर बीउ भषननछ त ? 

• जातीर रूपले शुद्ध 

• भौषतक शुद्धता बढी भएको

• षिस्ानको मात्रा तोषकएको तिर भन्दा कम भएको

• जीषवतपना र उमार शस्ति उच् भएको

• ओजस राम्ो भएको

• बीउ उत्ादन पद्धषतको पूण्य अवलम्वन गरी उत्ादन 
गररएको

• रोग तथा कीराबाट मुति

• जात अनुसारको तौल, आकार प्रकार र रङ भएको

• प्रशोषधत (काषटएका, कुस्च्एका, अनुपरुति आकार प्रकार 
तथा रङ्ग भएका बीउबाट मुति)

सूषचर जार

उन्ाेचन

नेपालमा 
षिकषसर

नेपालमा 
षिकषसर

षिदेशमा 
षिकषसर

स्ानीय
रै्ाने

दरा्त

जार सूषचर गनने रररका
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बीउ षबजनकाे गुणस्र 
षनयन्तण

प्रमाषणकरण पद्धषर

प्रजनन बीउ

मूल बीउ

प्रमाषणर बीउ

उन्नर बीउ उन्नर बीउ

लेबल बीउ

मूल बीउ

प्रजनन बीउ

य्ा ््त सङे्कर पद्धषर

प्रमाषणकरण र य्ा ््त सङे्करपत्र पद्धषरमा बीउ षबजनका स्रहरू

बीउ षबजनको गुणस्र षनयन्तण पद्धषर

गुणतिरीर बीउको प्ररोगबाट कृषि उत्ादन बृस्द्ध गनने लक्ष्य 
हाषसल गन्य स्ीकृत नीषत षनरमहरूमा व्वसथा गररएको गुणतिर 
षनरन्त्रण पद्धषतको अवलम्वन गनु्यपनने हुनछ । बीउ षबजनको 
गुणतिर षनरन्त्रण गनने षनम्न उस्ल्स्ित दुइवटा पद्धषत नेपालमा 
कारा्यन्वरनमा छन्ख ।

१.  प्रमाणीकरण पद्धषत

२.  रथाथ्य सङे्कत–पत्र पद्धषत

दुवै पद्धषतमा बीउ षबजनका िारवटा तिर हुने व्वसथा बीउ 
षबजन षनरमावली, २०६९ मा गररएको छ ।

प्राषवषधक षहसावले परसेषित बालीहरूको हकमा मूल बीउबाट 
षसधै उन्नत बीउ उत्ादन गररनछ भने स्रमे्षित बालीहरूमा 
िार तहसमै्म गइनछ । त्यतैि बीउ आलु उत्ादन गदा्य पाँिवटा 
तहसम्म गइनछ । पाँि तहमा जानलाई प्रमाणीकरण पद्धषतमा 
प्रमाषणत १ र प्रमाषणत २ तथा रथाथ्य सङे्कतपत्र पद्धषतमा लेवल १ 
र लेवल २ बीउ उत्ादन गनने गररनछ । 

बीउ प्रमाणीकरण पद्धषत र रथाथ्य सङे्कत पत्र पद्धषतमा केही 
षभन्नताहरू छन्ख । ती षभन्नतालाई ताषलका १ मा प्रतुित गररएको 
छ ।

सबै तिरका बीउमा रथाथ्य सङे्कत–पत्र लगाउन पाउने व्वसथा 
बीउ षबजन षनरमावली, २०६९ ले गरेको हो । त्यसैले रो 
षनरमावली कारा्यन्वरनमा आउनु अगारी उन्नत बीउमा मात्र 
रथाथ्य सङे्कत–पत्र लगाइ्यन्थो र उन्नत बीउलाई Truthfully  
Labelled Seeds भने्न गररन्थो । सबै तिरका बीउमा रथाथ्य 
सङे्कत–पत्र लगाउन पाउने व्वसथा गनु्यको मूल उदे्श्य आरैले 
जात षवकास गन्य सके् षनजी के्त्र सक्म हुनछ र रतिो सक्म संसथा 
वा व्स्ति बीउ प्रमाणीकरण गराउनको लाषग पटक–पटक बीउ 
प्रमाणीकरण षनकारमा धाइ रहनु नपरोस्ख भने्न हो ।  

षवषभन्न तिरको बीउमा नेपाल सरकारले तोकेको षववरण भएको 
र तोकेको रङको ट्ाग लगाउनु पछ्य  । नेपाल सरकारको 
अस्न्तम स्ीकृषतको प्रषक्ररामा रहेको बीउ षबजन प्रमाणीकरण 
षनदने दषशका, २०७४ मा षवषभन्न तिरका बीउमा लगाइ्यने ट्ागको 
रङ तल ताषलकामा उल्उि गररए अनुसार हुनुपनने जनाएकाे 
छ । 
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बीउ षबजन प्रमाषणकरण र य्ा ््त सङे्करपत्र पद्धषर षबचकाे षभन्नरा 
षििरण प्रभाषणकरण पद्धषर य्ा ््त सङे्करपत्र पद्धषर

१. गुणतिर अनुगमन बीउ षबजन गुणतिर षनरन्त्रण केन्द्र वा के्त्रीर बीउ 
षबजन प्ररोगशालामा कार्यरत कम्यिारीबाट

बीउ उत्ादक वा प्रशोधनकता्य आरैले

२. षवषध लामो र प्रषक्ररागत, सरकारले वनाएको मापदण्ड 
अनुसार गनु्यपनने

लषिलो, गुणतिरमा समझौता नहुने गरी 
आरैले वनाएको षवषध अनुसार गन्य 
सषकने

३. गुणतिर षनरन्त्रण षनरमनकारी षनकारले गनने (External) आरैले गनने र बजारको माग पूरा गनने 
िालको हुनुपनने (Internal)

४. षजमे्मवारी प्रमाणीकरण गनने षनकार र प्रमाणीकरण गराउने 
संसथा वा व्स्ति दुवै

रथाथ्य सङे्कतपत्र पद्धषत लगाउने संसथा वा 
व्स्ति

५. बाध्यकाररता बाध्यकारी छैन प्रमाणीकरण नगराएको िण्डमा गनदै पनने
६. कुन कुन तिरको बीउमा अवलम्वन 
गनने

उन्नत बीउमा षवशेि पररस्सथषतमा मात्र गनने, तर 
अन्य सबै तिरका बीउमा गनदैपछ्य  

रथाथ्य सङे्कत–पत्र पद्धषत अनुसार 
उत्ाषदत सबै तिरको बीउमा गनदैपनने तथा 
प्रमाणीकरण पद्धषत अनुसार उत्ाषदत 
उन्नत बीउमा षवशेि पररस्सथषत बाहेक 
अन्य अवसथामा रही पद्धषत अपनाउने

७. ट्ाग छापे्न र लगाउने प्रजनन बाहेक अन्य तिरको बीउमा लाउने ट्ाग 
बीउ षबजन गुणतिर षनरन्त्रण केन्द्रले छापे्न र 
प्रमाणीकरण गनने षनकारमा कार्यरत कम्यिारीले 
हतिाक्र गरेर लगाउने

ट्ाग लगाउने संसथा वा व्स्तिले आरै 
छापे्न र लगाउने

षकसानहरूले व्वसाषरक रूपमा बाली उत्ादनका लाषग 
उन्नत बीउको प्ररोग गनने भएकाले रो तिरको बीउको कारोवार 
सबैभन्दा बढी हुनछ । षकसानहरूले बीउ िरीद गदा्य ट्ाग 
ठीकसँग लागे नलागेको र लगाइ्यएको ट्ागमा हुनुपनने षववरण 
भए नभएको िेक गनु्यपछ्य  । उन्नत बीउमा लगाइ्यने ट्ागको ढाँिा 
षित्र ५ मा षदइएको छ ।  

बीउको गुणस्र कायम राखे् रररकाहरू

गुणतिरीर बीउको प्ररोग कृषि उत्ादन बृस्द्धको प्रमुि कारक 
भएकाले गुणतिरीर बीउको उपलब्धता कृषि कार्यमा संलग्न 
सबै षकसानहरूको माग र राट्ड् को अवश्यकता हो । षकसानले 
प्ररोग गनने बीउ गुणतिरीर हुनको लाषग बीउ मूल् रृिङ्ख िलाका 
सबै तहमा बीउको गुणतिर सकेसम्म बढाउने नसषकए रट्खन 
नषदने िालका षक्रराकलापहरू सञ्ालन गनु्यपछ्य  । िाने अन्नको 
उत्ादन र षबक्री षवतरणका क्रममा गररने षक्रराकलापहरूको 
तुलनामा बीउ उत्ादन र षवतरणमा केही अषतररति कामहरू 
गनु्यपनने भएकाले िाने अन्नको भन्दा बीउको बजार मूल् बढी हुने 

बीउ षबजन प्रमाषणकरण र य्ा ््त सङे्करपत्र पद्धषर षबचकाे षभन्नरा 
क्र.सं. प्रमाषणकरण पद्धषर य्ा ््त सङे्करपत्र पद्धषर ट्ागकाे रङ्

१. प्रजनन बीउ प्रजनन बीउ काठ रङ्ग
२. मूल बीउ स्ाेत बीउ सेताे रङ्ग
३. प्रमाषणत बीउ स्ाेत बीउ सेताे रङ्गकाे एक षकनारामा षनलाे 

ब्याण्ड
४. उन्नत बीउ उन्नत बीउ पहेंलाे रङ्ग 

गरेको हो । गुणतिरीर बीउ उत्ादन र षबक्री षवतरणको लाषग 
षनम्नषलस्ित कार्यहरू गनु्यपछ्य  ।

१. बीउ बाली खेर षनरीक्ण

बीउ बाली लगाइ्यएको िेत कस्तिमा २ देस्ि ५ पटकसम्म षनरीक्ण 
गनु्यपछ्य  । प्रमाणीकरण पद्धषत अनुसार बीउ उत्ादन गररएको छ 
भने िेत षनरीक्णको काम बीउ प्रमाणीकरण षनकारमा कार्यरत 
कम्यिारीबाट हुनछ तर बीउ रषद रथाथ्य सङे्कत–पत्र पद्धषत अनुसार 
उत्ादन गररएको छ भने िेत षनरीक्णको काम उत्ादक आरैले 
वा बीउ उत्ादनको षविरमा जानकार व्स्तिबाट गराउनु पछ्य  । 
िेत षनरीक्णको काम जसले गरे पषन िेतमा हेनु्यपनने र गनु्यपनने 
कार्यहरू भने उही हुन्ख । बीउ बाली िेत षनरीक्णको क्रममा षनम्न 
कुराहरू हेनु्यपछ्य  ।

• पृथकता दूरी कारम भएको छ छैन – भौषतक दूरी वा समर 
पृथकता ।

• से्स्च्छक बोट षबरुवा देिा परेको वा नपरेको ।
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• बेजात बोटको सङ्ख ्ा ।

• षनिेषधत रोग र षनिेषधत झारपातको अवसथा ।

षनरीक्णको क्रममा िेतमा देस्िएका रोग तथा कीराले 
आक्रमण गरेका षबरुवा र बीउ बाली बाहेकका बाँकी समू्पण्य 
षबरुवा हटाउनु पछ्य  । रो कार्यलाई रषगङ भषननछ र बीउ बाली 
लगाएको िेतमा गनु्यपनने रो सबैभन्दा महत्त्वपूण्य कार्य हो । रसरी 
हटाइएका बोट षबरुवा िेतबाट अषल टाढै पुरा्यइ्य  नट् गनु्यपछ्य  । 
िेत षनरीक्णबाट त्यहाँ लगाइ्यएको बीउ बाली नेपाल सरकारले 
षनधा्यरण गरेको तिर षभत्र पछ्य  वा पददैन भने्न कुरा षनक्ा्यैल गनु्यपछ्य  ।  
नेपाल सरकारविारा तोषकएको िेतमा बीउ बालीको नू्यनतम तिर 
ताषलका ३ मा षदइएको छ ।  

२. प्ररोगशाला परीक्ण

बीउ गुणतिरीर छ वा छैन भनी थाहा पाउने अकको महत्त्वपूण्य तररका 
बीउको प्ररोगशाला परीक्ण हो । नेपाल सरकारले तोकी षदएको 
प्ररोगशालामा बीउको तिर ताषलका ४ मा उले्ि गररएको छ ।  
प्ररोगशालमा बीउको गुणतिरीरताका बारेमा जानकारी षलन 
प्रार सबै षकषसमका परीक्ण गन्य सषकने भएता पषन प्रशोषधत 
बीउकाे लटबाट षवषधपूव्यक नमूना षलई भौषतक शुद्धता, उमार 
शस्ति, र षिस्ान परीक्ण गराउनु पछ्य  । री तीनवटा परीक्णमा 
बीउ तिर षभत्र रहेको पाइरो भने ट्ागमा भौषतक शुद्धता, उमार 
शस्ति, र षिस्ान प्रषतशत जनाई षबक्री षवतरणमा लैजानु पछ्य  । 

आरूले उत्ादन र प्रशोधन गरेको बीउ गुणतिरीर वनाउनको 
लाषग सव्यप्रथम आरै सषक्रर हुनुपछ्य  । आफनो तर्य बाट गनु्यपनने 
सबै काम ठीक ढङ्गले गरररो भने प्ररोगशालाबाट आउने नषतजा 
पषन राम्ो आउँछ । रसका लाषग षनम्न कुराहरूमा षबिार पुरा्यउनु 
पछ्य  ः

• बीउलाई राम्ोसँग सुकाउनु पछ्य  । तर लगातार करा 
राममा सुकाउनु हँुदैन । रषद लामो समरसम्म राममा 
नै सुकाउनु पनने हाे भने, केही समर सुकाउने त्यसपषछ 
उठाउँने अषन रेरर सुकाउने गनु्यपछ्य  । राम्ोसँग सुकेको 
बीउ दाँतले ठोक्ा रुट्खछ, षकषिक्क गददैन ।

• बीउमा हुने पानीको मात्रा बढी भरो भने बीउ तुरुनै्त षबग्नछ 
। त्यसकारण बीउलाई ओस वा सेपबाट जोगाउनु पछ्य  । 
रसको लाषग बीउ उत्ादक समूह वा सहकारी आरैसँग 
बीउमा हुने पानीको मात्रा नापे्न रन्त्र (Moisture Meter) हुनु 
सबैभन्दा उपरुति माषननछ । हालको मूल्मा ३०–३५ हजार 
रूपैंरामा रामै् Moisture Meter षकन्न पाइ्यनछ ।

• बी उलाई राम्ोसँग सरा गनु्यपछ्य  । हाल नेपालमा गे्ररबाट 
मात्र प्रशोधन गरेको बीउ बेिषबिन गररनछ । गे्ररबाट 
मात्र सरा गदा्य भौषतक षहसावले बीउलाई शुद्ध वनाउन 
गाह्ाे पछ्य  र रसको असर उमार शस्तिमा समेत पछ्य  । 
त्यसैले बीउलाई सकेसम्म षप्रस्क्नर, स्क्नर, ग्ाषभटी 
सेपरेटर, र षटड् टर सषहतको सेटबाट प्रशोधन गनु्यपछ्य  । 

उन्नर बीउ

बालीः 
ट्ाग नं.ः ...................................................... जातः .............................................................

लट नं.ः .......................................................... षसराररस गररएकाे के्त्रः ........................................................

बीउकाे नू्नरम स्र

उत्ादन वि्यः ....................................

शुद्ध बीउ (कस्तिमा)ः ....................... %

षिस्ान (बढीमा)ः .......................... %

ताैलः ..............................................

बीउ उत्ादन गनने िा षनस्ा लगाउने संस्ाकाे  
 
नामः 

ठेगानाः 

छाप वा लाेगाेः

बीउ प्राषिषधककाे 
दतिितः

नामः

षमषतः

बीउ उपिार गरेकाे भए षविादीकाे नाम र दरः ........................................

बीउ परीक्ण षमषतः ....................................

उमारशस्ति (कस्तिमा)ः ....................... %

षिस्ान (बढीमा)ः ..........................

सुरषक्तसाथ भण्डारण गरेमा राे बीउ प्रमाषणकरणकाे म्ाद परीक्ण गरेकाे षमषतबाट ६ मषहनासम्म रहनेछ । बीउकाे पुनः परीक्ण 
गदा्य गुणतिर उपरुति पाइएमा पुनः ६ मषहलासम्म म्ाद थप गन्य सषकनेछ । 
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राषलका ३ः खेरमा बीउ बालीकाे नू्नरम स्र (Minimum Field Standards)

क्र.
सं.

बाली

खेरमा बीउ बालीकाे नू्नरम स्र

षनिेषधर राेगनू्नरम पृ्करा दुरी
अषधकरम बेजारकाे बाेट 

प्रषरशर
अषधकरम राेगी बाेट 

प्रषरशरमा
मूल प्रमाषणर मूल प्रमाषणर मूल प्रमाषणर

क) खाद्यान्न बाली (Cereal Crops)
१ धान ३ ३ ०.०५ ०.२० ०.२० ०.५० नेक ब्लाट्
२ गहँँु ३ ३ ०.०५ ०.३० ०.१० ०.५० कालाेपाेके

१५० १५० कालाेपाेकेकाे लाषग
३ मकै ३०० २०० १.०० २.००
४ काेदाे ५ ५ ०.१० ०.२०
५ जाै ंर उवा ३ ३ ०.०५ ०.३० ०.१० ०.५० कालाेपाेके
ख) रेलहन बाली (Oil Seed Crops)
१ ताेरी र ससू््य ५० २५ ०.१० ०.५० ०.२० ०.२० सके्राेटीषनरा
२ राराे ३०० २०० ०.१० ०.५० ०.२० ०.५० अल्रनेरररा 

लीर स्पट
३ बदाम ३ ३ ०.१० ०.२०
४ भटमास ३ ३ ०.१० ०.५० ०.१० ०.५० एनथ्ाकनाेज
ग) दलहन बाली (Pulse Crops)
१ िना १० ५ ०.१० ०.२० ०.१० ०.५० फु्जाषररम 

षवल्
२ मुसुराे १० ५ ०.५० ०.२०
३ मास १० ५ ०.५० ०.२०
४ बाेरी १० ५ ०.१० ०.२० ०.१० ०.५० एनथ्ाकनाेज, बीन 

कमन माेजाइक 
भाइरस

५ मुङ १० ५ ०.१० ०.२०
६ रहर २०० १०० ०.१० ०.२०
घ) रेशा बाली (Fibre Crops)
१ जुट ५० २५ ०.५० १.००
२ कपास ५० २५ ०.१० ०.२०
ङ) ररकारी बाली (Vegetable Crops)
१ तने बाेरी ५० २५ ०.१० ०.५० ०.१० ०.२० बीन कमन 

माेजाइक भाइरस
०.१० ०.५० एनथ्ाकनाेज

२ पालुङ्गाे र काँरे 
पालुङ्गाे

१६०० १००० ०.१० ०.२०

३ करेला १००० १००० ०.१० ०.२० ०.१० ०.२० माेजाइक भाइरस
४ राराे साग १६०० १००० ०.१० ०.५० ०.२० ०.५० काेसामा लागे्न 

अल्रनेरररा
५ घू् षसमी तथा 

झाङे्ग षसमी
५० २५ ०.१० ०.५० ०.१० ०.२० बीन कमन 

माेजाइक भाइरस
०.१० ०.५० एनथ्ाकनाेज

• बीउ भण्डारण गदा्य जषमनबाट कररव ६ इञ् अग्ो काठको 
संरिना वनाएर राख्न पछ्य  । त्यतैि, बीउलाई षभतिामा नछुवाई 
षबि–षबिमा षहंरने बाटो रािेर भण्डारण गनु्यपछ्य  । 

• रषत गन्य सषकरो भने प्ररोगशाला परीक्णमा नराम्ो नषतजा 
आउँदै आउँदैन । 
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क्र.
सं.

बाली

खेरमा बीउ बालीकाे नू्नरम स्र

षनिेषधर राेगनू्नरम पृ्करा दुरी
अषधकरम बेजारकाे बाेट 

प्रषरशर
अषधकरम राेगी बाेट 

प्रषरशरमा
मूल प्रमाषणर मूल प्रमाषणर मूल प्रमाषणर

६ वन्दा १६०० १००० ०.१० ०.२० ०.१० ०.५० काेसामा लागे्न 
अल्रनेरीरा 
लीर स्पट

०.१० ०.२० ब्लाक रट
७ भेरे िुसा्यनी ४०० २०० ०.१० ०.२० ०.१० ०.२० रलमा लागे्न 

ब्याके्टरररल षलप 
स्पट

०.२० ०.५० एनथ्ाकनाेज
८ गाजर १००० ५०० ०.१० ०.२०
९ काउली १६०० १००० ०.१० ०.२० ०.१० ०.५० काेसामा लागे्न 

अल्रनेरीरा 
लीर स्पट

०.१० ०.२० ब्लाक रट
१० िुसा्यनी (षपराे) ४०० २०० ०.१० ०.२० ०.१० ०.५० ब्याके्टरररल 

लीर स्पट
०.२० ०.५० एनथ्ाकनाेज

११ काक्राे १००० ५०० ०.१० ०.२० ०.१० ०.२० माेजाइक
१२ भाण्ा ४०० २०० ०.१० ०.२० ०.२० ०.५० रलमा लागे्न 

राेमाेप्ीस 
ब्लाइट

१३ मेथी १० ५ ०.१० ०.२०
१४ रामताेरररा ४०० २०० ०.१० ०.२०
१५ प्ाज १००० ५०० ०.१० ०.२० ०.२० ०.५० पप्यल ब्लाेि
१६ केराउ १० ५ ०.१० ०.२० ०.१० ०.५० माेजाइक भाइरस
१७ मुला १६०० १००० ०.१० ०.२० ०.१० ०.५० काेसामा लागे्न 

अल्रनेरीरा 
लीर स्पट

०.१० ०.२० ब्लाक रट
१८ षरराैला १००० ५०० ०.१० ०.२०
१९ रसषी (जूषकनी) १००० ५०० ०.१० ०.२० ०.१० ०.२० माेजाइक भाइरस
२० स्ीसिार्य १००० ५०० ०.१० ०.२०
२१ गाेलभेरा ५० २५ ०.१० ०.२० ०.२० ०.५० टाेमाटाे माेजाइक 

भाइरस
०.२० ०.५० रलमा लागे्न 

ब्याके्टरररल 
लीर स्पट

०.२० ०.५० अलषी ब्लाइट
२२ सलगम १६०० १००० ०.१० ०.२० ०.१० ०.२० ब्लाक रट

०.१० ०.५० काेसामा लागे्न 
अल्रनेरीरा 
लीर स्पट

२३ तरबुजा १००० ५०० ०.१० ०.२०
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राषलका ४ः बीउ षबजनकाे नू्नरम स्र (Minimum Seed Standards)

क्र.
सं.

बाली

मूल र प्रमाषणर बीउ
अषधकरम षचस्ान प्रषरशर 

(मूल, प्रमाषणर र उन्नर)
उन्नर बीउ

भाैषरक 
शुद्धरा 
नू्नरम 

(प्रषरशर)

उम्ने शद्ति 
नू्नरम 

(प्रषरशर)

साधारण भाँडाेमा 
राख्

षचस्ान नषछनने 
भाँडाेमा राख्

भाैषरक 
शुद्धरा 
नू्नरम 

(प्रषरशर)

उम्ने शद्ति 
नू्नरम 

(प्रषरशर)

क) अन्न बाली (Cereal Crops)
१ धान ९८ ८० १३ ९७ ८०
२ गहँँु ९८ ८५ १२ ९७ ८०
३ मकै ९८ ८५ १२ ९७ ८५
४ काेदाे ९७ ७५ ११ ९६ ७०
५ जाै ंर उवा ९८ ८५ १२ ९७ ८५
ख) दलहन बाली (Pulse Crops)
१ िना ९८ ७५ ९ ९७ ७५
२ मुसुराे ९८ ७५ ९ ९७ ७५
३ मास ९८ ७५ ९ ९७ ७०
४ बाेरी ९८ ७५ ९ ९७ ७०
५ मुङ ९८ ७५ ९ ९७ ७०
६ रहर ९८ ७५ ९ ९७ ७०
ग) रेलहन बाली (Oil Seed Crops)
१ ताेरी, राराे र 

ससू््य
९७ ८५ ८ ९७ ७५

२ बदाम ९६ ७० ९ ९६ ७०
३ भटमास ९८ ७५ ९ ९७ ७५
घ) रेशा बाली (Fibre Crops)
१ जुट ९७ ८० ९ ९६ ७५
२ कपास ९८ ६५ १० ९६ ६५
ङ) ररकारी बाली (Vegetable Crops)
१ तने बाेरी ९८ ७५ १० ७ ९७ ७०
२ पालुङ्गाे र काँरे 

पालुङ्गाे
९६ ६५ ९ ७ ९५ ६५

३ करेला ९८ ६५ ९ ६ ९७ ६५
४ राराे साग ९८ ७५ ९ ५ ९७ ७५
५ झाङे्ग षसमी र घू् 

षसमी
९८ ७५ १० ७ ९७ ७०

६ वन्दा ९८ ७५ १० ७ ९७ ७०
७ भेरे िुसा्यनी ९८ ६५ ९ ६ ९७ ६५
८ गाजर ९६ ६५ ९ ६ ९४ ६५
९ काउली ९८ ७५ ८ ५ ९८ ७०
१० िुसा्यनी (षपराे) ९८ ६५ ९ ६ ९७ ६५
११ काक्राे ९८ ६५ ९ ६ ९७ ६५
१२ भाटिा ९८ ७० ९ ६ ९७ ६५
१३ मेथी ९८ ७० ९ ५ ९७ ७०
१४ रामताेरररा ९९ ७० १० ७ ९८ ७०
१५ प्ाज ९८ ७० ९ ६ ९७ ६५
१६ केराउ ९८ ७५ १० ७ ९७ ७०
१७ मुला ९८ ७५ ८ ५ ९७ ७०
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क्र.
सं.

बाली

मूल र प्रमाषणर बीउ
अषधकरम षचस्ान प्रषरशर 

(मूल, प्रमाषणर र उन्नर)
उन्नर बीउ

भाैषरक 
शुद्धरा 
नू्नरम 

(प्रषरशर)

उम्ने शद्ति 
नू्नरम 

(प्रषरशर)

साधारण भाँडाेमा 
राख्

षचस्ान नषछनने 
भाँडाेमा राख्

भाैषरक 
शुद्धरा 
नू्नरम 

(प्रषरशर)

उम्ने शद्ति 
नू्नरम 

(प्रषरशर)

१८ षरराैला ९८ ६५ ९ ६ ९७ ६५
१९ रसषी (जुषकनी) ९८ ६५ ९ ६ ९७ ६५
२० स्ीसिार्य ९७ ६५ ९ ७ ९६ ६५
२१ गाेलभेरा ९८ ७० ९ ६ ९७ ७०
२२ सलगम ९८ ७५ ९ ५ ९७ ७०
२३ तरबुजा ९८ ६५ ९ ६ ९७ ६५

३. आन्तररक र्ा बाह्य अनुगमन

बीउ उत्ादनको समरमा उत्ादक, प्रशोधनको समरमा 
प्रशाेधनकता्य, तथा भण्डारणको समरमा संिरकता्य आरैले 
बीउको गुणतिर अनुगमन गरी राख्नुपछ्य  । रस षकषसमको 
आन्तररक अनुगमन भण्डारणको समरमा अषल बढी नै गनु्यपनने 
हुनछ । बीउ भण्डार गररएको ठाउँँमा कतैबाट षिस्ान षछरको षक ? 
मुसा, कीरा वा ढुसीको आक्रमण भरो षक ? रा रतैि बीउको 
गुणतिर षबग्ने अरु कुनै काम भएको छ षक ? भनी हेनु्यपछ्य  र 
त्यतिो केही भएको पाइए तुरुनै्त षनरन्त्रण गनु्यपछ्य  । 

बीउ षबजन गुणतिर षनरन्त्रण केन्द्र, के्त्रीर बीउ षबजन 
प्ररोगशाला, नेपाल कृषि अनुसन्ान पररिद्ख  तथा षजल्ा कृषि 
षवकास कारा्यलरहरूबाट बीउ उत्ादनदेस्ि षवतरणसम्मका 
षवषभन्न अवसथामा गुणतिर अनुगमन गरी सम्वस्न्त पक्लाई 
सुझाव षदई राख्न पछ्य  । बीउ उत्ादनदेस्ि षवतरणसम्मका कुनै 
पषन अवसथामा बीउ षबग्न गरो भने बाली लगाउने समरमा 
बीउको अभाव हुन गई देशको कृषि उत्ादन रट्खन जाने 
सम्ावना हुने भएकाले बीउको गुणतिर कारम राखे् कुरामा 
मूल् रृिङ्ख िलामा आवद्ध सबै तथा त्यसमा सहरोग पुरा्यउने 
षनकार षक्रराशील भैराख्नु पछ्य  ।

गुणतिरीर बीउ उत्ादन तथा षबक्री षवतरणका लाषग केही 
महत्त्वपूण्य जानकारी

• आरूले उत्ादन गनने भन्दा अषरल्ो पुतिाको बीउ 
गुणतिरीर भए नभएको रकीन गनने र गुणतिरीर बीउ मात्र 
प्ररोग गनने ।

• बीउ उत्ादनका लाषग तोषकए अनुसारको पृथकता दूरी 
कारम गनने ।

• बीउ लगाउने समर तथा बाली व्वसथापनमा पूरा ध्यान 
षदने ।

• िेत षनरीक्णको काम आवश्यकता अनुसार गरी रषगङ्ग 
गनने ।

• िेतबाट हटाउनु पनने जषत कुराहरू सकेसम्म बीउ बालीमा 
रूल िेलनु अगारी हटाउने ।

• राम्ोसँग पाकी सकेपषछ मात्र बाली काट्खने ।

• नल, परालमै केही समर सुक् षदएर बाली िुट्खने र िुट्खनको 
लाषग सकेसम्म साना हाते औजारको प्ररोग गनने ।

• बाली िुट्खने, सरा गनने र सुकाउने बेलामा अन्य जातको 
बीउ षमषसने सम्ावना असाधै्य बढी हुनछ; त्यसैले रतिो 
बेलामा षवशेि ध्यान षदनुपछ्य  ।

• भण्डारमा रािेको बीउ बेला–बेलामा अनुगमन गरी 
षिस्ान बढेको छ छैन हेनु्यपछ्य  । षिस्ान बढेको जतिो 
लाग्यो भने बीउलाई सुकाउनु पछ्य  ।

• नेपालमा प्ररोगशालामा परीक्ण गरेको बीउको नषतजा 
६ महीनासम्म मान्य हुनछ । त्यसैले बीउ बजारमा 
पठाउँनुभन्दा एक महीना अगारी नषतजा प्राप्त हुने 
षहसावले अस्न्तम प्ररोगशाला परीक्ण गराउनु पछ्य  ।

• बीउलाई एक ठाँउबाट अकको ठाँउषतर धेरै सानने, पछानने गनु्य 
हँुदैन ।

• बीउको प्ाकेषजङ्ग उपरुति भाँरोमा तथा षनदने दषशकामा 
उले्ि भए अनुसारको लेवषलङ्ग गनु्यपछ्य  ।

• बीउ भण्डारण गदा्य भुइँमा र षभतिामा छुवाएर राख्न हँुदैन ।

• नेपालमा बोरा िोलेर िाद्यान्न जतैि तौलेर बीउ षबक्री गनने 
गरेको पषन पाइ्य नछ । रसरी िुला बीउ षबक्री गनु्य हँुदैन र 
गन्य षदनु हँुदैन ।

बीउको बजार व्यिस्ापन

नेपालमा स्देशमै उत्ाषदत बीउ तथा षबदेशबाट आरातीत बीउ 
षबक्री षवतरण गररनछ । िाद्यान्न बाली तर्य  नेपालमा उत्ाषदत 
बीउको षहस्ा बढी छ भने तरकारी बीउ तर्य  आरातीत बीउको 
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षहस्ा बढी छ । आरातीत बीउ आरातकता्यहरूले आफनो 
षरलरको सञ्ालमार्य त षबषक्र षवतरण गछ्य न्ख्ख । रो सञ्ालमा 
आरातकता्य, िुद्ा षबके्रता र बीउ उपरोगकता्य रहनछन्ख । कुनै 
कुनै अवसथामा आरातकता्य र िुद्ा षबके्रताको बीिमा थोक 
षवके्रता पषन रहनछन्ख । स्देशमा उत्ाषदत बीउको मूल् रृिङ्ख िला 
भने अषल लामो हुनछ र रसमा तलकाे ग्ारमा देिाएका तहहरू 
हुनछन्ख्ख ।

िाद्यान्न बालीतर्य  नेपालमा षवकास गररएका िुला सेषित जात 
जातीर गुणका षहसावले राम्ा र प्रषतस्पधषी छन्ख । त्यसैले धान र 
गहँँुका नेपाली जात सीमावतषी भारतीर षकसानको समेत रोजाइमा 
पछ्य न्ख । जात प्रषतस्पधषी भएता पषन षबगत केही वि्यदेस्ि उन्नत 
बीउ उत्ादनमा प्ररोग हुने मूल तथा प्रमाषणत बीउको जातीर 
शुद्धता एवम्ख जातीर षमरिणले बीउको गुणतिर िस्काउँदै लगेको 
छ । रो कुरामा प्रजनन तथा मूल बीउ उत्ादन गनने अनुसन्ान 
संसथा र अनुमषतपत्र प्राप्त गरेका व्वसारीहरू सजग हुनुपनने 
देस्िनछ । 

नेपालमा आरैले बीउ उत्ादन गरेर प्रशोधन गनने षकसान नगण्य 
मात्र छन्ख । प्रार जसो षकसानले समूह वा सहकारीमा आवद्ध 
भएर वा कम्पनीसँग गररएको करार समझौताका आधारमा बीउ 
उत्ादन गछ्य न्ख्ख । रसरी उत्ादन गररएको बीउ सुकाउने र 
प्रारस्म्क सरसराई गनने काम सकेपषछ षकसानले आरू आवद्ध 
भएको समूह, सहकारी, वा कम्पनीलाई षबक्री गछ्य न्ख्ख । रो तहमा 
हुने िरीद षबक्रीमा बीउको मूल् अन्नबालीको हकमा िारनको 
भन्दा १०–२०% तथा िारनमा प्ररोग नहुने बालीको हकमा गत 
वि्यको मूल् तथा िालु वि्यको उत्ादन स्सथषतको आधारमा तर 
गररनछ । नेपाली षकसानको जग्ाको आकार सानो हुने तथा 
षकसान तहमा भण्डारणको उषित व्वसथा नहुने भएकाले 
उत्ाषदत बीउ समरमै षबक्री गन्य नपाएको िण्डमा षकसानले 
िाई षदनछन्ख । रसले गदा्य बीउको उपलब्धता अपेक्ा गरे अनुरूप 
बढ्खन सकेको छैन । 

षकसानले षबक्री गरेको बीउ प्रशोधन गनने काम मु्तरा 
कम्पनी वा सहकारीहरूले गछ्य न्ख्ख । कुनै कुनै सथानमा रो काम 
समूहमार्य त पषन गररनछ । रतिा कम्पनी वा सहकारीहरू 
प्रारजसो प्रशोधनसम्वन्ी आवश्यकता पूरा गरी दता्य भैसकेका 
छन्ख । त्यसैले, षरनीहरूसँग प्रशोधन गनने उपकरण र भण्डारण 
गनने गोदाम हुनछ । षरनीहरूले नै बीउको मूल् अषभवृस्द्ध गनने 
काम गछ्य न्ख्ख र षप्रस्क्न पषछ तथा प्ाकेषजङ्ग र लेवषलङ्ग गनु्य 
अगारी षवषध पूव्यक नमूना षलई प्ररोगशालामा परीक्णको लाषग 
पठाउँँछन्ख । प्ररोगशाला परीक्णबाट उपरुति पाइएको बीउ 
प्ाकेषजङ्ग तथा लेवषलङ्ग गरी षबक्रीको लाषग धेरै थोक षबके्रतालाई 
र थोरै परीमाणमा िुद्ा षबके्रतालाई उपलब्ध गराउँछन्ख । 
नेपालमा हालसम्म राषट्ड् र बीउ षबजन कम्पनी षलषमटेरमार्य त 
मात्र सरकारले बीउमा अनुदान षदने व्वसथा गरेको हँुदा षनजी 
कम्पनी तथा सहकारीहरूले आफनो बीउ राषट्ड् र बीउ षबजन 
कम्पनी षलषमटेरलाई पषन षबक्री गछ्य न्ख्ख ।  

थोक तथा िुद्ा षबके्रताहरूले मु् षसजनमा बीउ िरीद गरी 
उपरोगकता्यलाई षबक्री गनने भएकाले २–३ मषहना आरूसँग 
राख्छन्ख । बजार व्वसथापनका षहसावले रो तहमा धेरै 
कमी कमजोरीहरू पाइएका छन्ख । सबैभन्दा ठूलो कमजोरी 
भण्डारणमा पाइ्य नछ । केही अपवादलाई छार्खने हो भने थोक तथा 
िुद्ा षबके्रताले जथाभावी बीउ भण्डारण गरेको भेषटनछ । त्यतैि, 
भण्डारणमा रािेको बीउलाई रताबाट उता र उताबाट रता गरी 
आवश्यकता भन्दा बढी सानने, पछानने, र रालने गररनछ । रतिा 
षक्रराकलापले बीउको जीषवतपना र ओजस रटाउँछ । कषतपर 
बीउ षबके्रताले प्ाकेटलाई िोली आरैले पुनः प्ाक गरेर वा िुलै 
षबक्री गनने गरेको पषन पाइ्य नछ । रसरी िुला तररकाले बीउ षबक्री 
गदा्य बीउमा पानीको मात्रा बढ्खन गई गुणतिर षबग्ने सम्ावना 
बढी हुनछ । षकसानहरूले िरीद गरेर लषगसकेपषछ पषन बीउ 
भण्डारण गनने कुरामा रथोषित ध्यान षदएको पाईंदैन । 

बीउ उत्ादक 
षकसान

प्रशाेधनकरा्त 
कम्पनी, समूह  
िा सहकारी

खुद्ा षबके्ररा, 
डीलर

्ाेक षिके्ररा, 
रा.बी.षब.कं.

बीउ  
उपयाेगकरा्त 

षकसान

नेपालमा उत्ाषदर बीउकाे मूल्य रृिङ्खला
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षनष्कि्त

समग् मूल् रृिङ्ख िलाको षवशे्िण गदा्य मूल तथा प्रमाषणत 
बीउको जातीर शुद्धतामा केही समस्ाहरू भएता पषन 
उत्ादनदेस्ि प्रशोधनसम्म बीउको गुणतिर बढाउन धेरै प्ररास 
गनने गरेको पाइ्य नछ । बीउको गुणतिर कारम गनने कुरामा षबके्रता 
र षकसानको तहमा पषन सुधार गन्य सषकने िालका कमी 
कमजोरीहरू देस्िएका छन्ख । बीउ मूल् रृिङ्ख िलाका षवषभन्न 
तहमा हुने कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गन्य सषकएको िण्डमा 
नेपाली जातको आफनै देशमा उत्ाषदत बीउले बजार प्रषतस्पधा्यमा 
षबदेशी बीउलाई उषछने्न अवसर देस्िनछ । षकसानहरूलाई 
नेपालमा षवकषसत नराँ जातको जातीर गुणका बारेमा बुझाउने 
प्ररास कम हुनु र षवदेशी जातको अत्याषधक प्रिार–प्रसार हुनुले 
पषन नराँ जात षकसानसम्म षछटो पुरा्यउन र त्यसको प्ररोगबाट 
अपेषक्त मात्रामा उत्ादन बृस्द्ध गन्य सषकएको छैन । बीउको 
समग् बजार व्वसथापन रस पक्मा केषद्त गररनु पछ्य  ।    
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खेतीमा पानी रः महत्ि र व्यि््ापन

षबिय प्रिेश

मानव जीवनमा पानीको महत्त्वपूण्य भूषमका छ । कतै पानीलाई 
िानेपानी, षसंिाइको पानी आषद मानेर सामानका रूपमा षलइनछ 
भने कतै षबजुली उत्ादन, सरसराई, मनोरञ्न आषदमा प्ररोग 
हुने उपभोग्य सामाग्ीको रूपमा पषन  षलने गररनछ । उपभोगको 
षहसावले हेनने हो भने पानी ग्ाहसथ जीवन, कृषि, उद्योग तथा अन्य 
सामाषजक कार्यमा प्ररोग भइरहेको छ । राषट्ड् र प्राथषमकतालाई 
हेदा्य पानीको प्रथम प्राथषमकता िानेपानी, दोस्ो षसंिाइ, तेस्ो 
षवद्ख रुत उत्ादन र िौथो अन्य काममा भएको देस्िनछ ।

नेपालको दुई षतहाइ भन्दा बढी जनसङ्ख ्ा कृषिमा संलग्न 
भएकोले देशको अथ्यतन्त्र कृषिमै षनभ्यर छ । जलस्ोतका षहसावले 
नेपाल षवश्वमै दोस्ो सथानमा पछ्य  तर, पानीको उपलब्धता र 
त्यसको उपरोगको दृषट्ले हेदा्य भने अन्य देशहरूको तुलनामा 
धेरै पषछ छ । नेपालको कूल के्त्ररल १,४७,१८,१०० हेक्टर मा 
१८ प्रषतशत अथा्यत २६,४१,००० हेक्टर जषमन मात्र िेतीरोग्य 
छ जसको ६७ प्रषतशत (१७,६६,००० हेक्टर) मा मात्र सतह 
तथा भूमीगत पानी प्ररोग गरी षसंिाइ गनने सम्ावना रहेको छ ।  
देशभर हालसम्म १३,३०,००० हेक्टर जषमनमा षसंिाइ सुषवधा 
पुरा्यइएको दाबी गररए पषन बिैभैरर षसंिाइ सुषवधा ४,८०,००० 
हेक्टर जषमनमा मात्र पुगेको छ । रसप्रकार नेपालमा षसंिाइको 
थप षवकास गनु्य जरुरी देस्िनछ ।

नेपालको िेती प्रणाली आकासे पानी र षसंिाइ दुबैमा आधाररत 
छ । आकासे पानीको भरमा गररने िेतीमा पानी बढी वा कम भइ्य 
उत्ादनमा कमी हुनछ । नेपालमा विा्यको स्सथषत हेदा्य वि्य भरर पनने 
पानीको ८० प्रषतशत असारदेस्ि भदौसम्मको तीन मषहनामाको 

अवषधमा पनने गद्यछ र षहँउँदको समरमा जषमन सुख्ा भई 
उत्ादनमा कमी अाउँछ । त्यसै कारण नेपाल सरकारले वि्यभरर 
िेती गन्य षसंिाइ प्रणालीहरू षवकास गन्यका अषतररति उन्नत 
जातका बीउ षबजन तथा प्रषवषधको प्रसारमा जोर षदएको  
छ । कृषि उत्ादन वृस्द्धमा धेरै पक्को रोगदान रहने भए पषन 
षसंिाइको भूषमका अत्यन्त महत्त्वपूण्य रहेको छ ।

षबरुवाले आरूलाई िाषहने पानी आवश्यक मात्रामा जषमनबाट 
षलने गछ्य  र जषमनमा पानी षक त आकासे विा्यवाट पुग्छ वा अन्य 
तररकाबाट पुरा्यउनु पद्यछ । कुनै कृषत्रम तररकाविारा जषमनमा 
पानी पुरा्यउने रो प्रषवषधलाई नै षसंिाइ भषननछ । षसंिाइको 
प्ररोगले उत्ादनमा बृस्द्ध अाउँछ । माटोमा सधै एकैनासको पानी 
नहुने र बोटषबरुवालाई सधै एकनासले पानी आवश्यक पषन नपनने 
भएकोले जषमनको बालीको अवसथा र आवश्यकता अनुसार 
पानीको मात्रा पुरा्यउनु पद्यछ ।

जषमनमा षवषभन्न समरमा पानीको मात्रा ररक हुने गद्यछ । 
रसप्रकार पानीको मात्रा ररक हुने कारणहरू हुन ः 

१) माटोमै पानी कम हुनु ।

२) अषधक तापक्रमले गदा्य पानी वास्पिकरण भई माटो सुख्ा 
हुनु ।

३) िेत बारीमा भएका षबरुवाले अत्याषधक पानी उपरोग गनु्य ।

४) बलाैंदटे माटो भई माटोमा पानी नरोषकनु ।
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री सबै कारणहरूले गदा्य पानी कम भई उत्ादनमा ह्ास आउन 
नषदन समर अनुसार र आवश्यकता अनुसार बाषहरबाट थप पानी 
पुरा्यउने व्वसथा गनु्य पद्यछ ।

बाली प्रणाली र पानीको आिश्यकरा

नेपालमा प्रिषलत बाली प्रणाली अनुसार सबै समरमा एकै 
प्रकारको पानीको आवश्यकता हँुदैन । बाली, बालीको प्रजाषत र 
बाली लगाउने समरमा हुने विा्यतका कारण पानीको आवश्यकता 
ररक–ररक रहनछ । एउटै बाली अलग–अलग समरमा 
लगाउँदा पषन िाषहने पानीको मात्रा ररक हुनछ । साथै िेतमा 
पानी लगाउने प्रषवषधले पषन िाषहने पानीको मात्रामा ररक 
पाद्यछ । 

नेपाल तराई, पहार र षहमाल तीन भौगोषलक के्त्र भएकाे देश 
हो । तसथ्य भौगोषलक के्त्र अनुसार षवषभन्न सथानमा मौसमी 
अनुकूलता, माटोका षकषसम र त्यहाँ प्रिषलत िेती प्रणाली 
अनुसार बाली पषन ररक–ररक लगाउने गररनछ । उच् पहारी 
र षहमाली भेगको बाली प्रणाली र तराई तथा टारहरूकाे बाली 

प्रणाली षभन्न छ । नेपालमा प्रिषलत प्रमुि बाली, ती बालीको िेती 
गनने समर तलको ताषलकामा  प्रतुित गररएको छ ।

बाली षवकासको क्रम र िेतीको समरमा परेको आकासे पानीका 
कारण सो िेतीको लाषग आवश्यक पनने पानीको मात्रा ररक–
ररक हुनछ । त्यसै गरी बीउ लगाउँदाको समरमा र रल लागे्न 
समरमा पषन पानीको आवश्यकता ररक–ररक हुने गद्यछ । 
पानीको आवश्यकता बाली षवकासको अवसथामा भर पनने भए 
पषन षवषभन्न बालीमा सामान्य अवसथामा आवश्यक पनने पानीको 
मात्रा तलको ताषलकामा प्रतुित गररएको छ ।

धान बाली लगाउँदा िेतको तरारीको लाषग अरु बाली भन्दा धेरै 
पानी आवश्यक पद्यछ र बाली बरश्क हुने समरमा पषन बढी 
पानी आवश्यक हुनछ । रूल रुलेर रल लागेपषछ भने पानीको 
आवश्यकता पषन कम हँुदै जानछ । उदाहरणका लाषग बालीमा 
आवश्यक पनने पानीको मात्रा प्रषत हेक्टरको षहसावले तल 
ताषलकामा प्रतुित गररएको छ । 

प्रचषलर प्रमुख बाली राषलका
क्र.
सं.

बालीकाे षकषसम बीउ राखे् समय बीउ राेपे् समय काट्ने समय जम्ा षदन

१. उच्च पहाडी भेग

वैशाि १५

मकै रागुन १५ जेठ १५ ११०
गहँँु काषतिक १५ िैत १५ १५०

धान जेठ १५ असाेज १५ १२०
तरकारी (षहउँदे) काषतिक १५ रागुन १५ १२०
तरकारी (विने) असार १५ असाेज १५ ९०

२ मध्य पहाडी भेग

रागुन १५

मकै रागुन १५ जेठ १५ १००
गहँँु काषतिक १५ काषतिक १५ १२०
धान (षहउँदे) िैत १५ असार १५ १२०
धान (विने) असार १५ काषतिक १५ ९०
तरकारी (षहउँदे) काषतिक १५ रागुन १५ १२०
तरकारी (विने) असार १५ असाेज १५ ९०

३ ररार्त
मकै असाेज १५ पुस १ १००
गहँँु पुस १ वैशाि १ १२०
अालु मङ्ख षशर १५ िैत १५ १२०
धान (षहउँदे) िैत १५ वैशाि १५ साउन १५ १२०
धान (विने) असार १५ साउन १५ काषतिक १५ ९०
धान (साधारण) वैशाि १५ जेष्ठ १५ काषतिक १५ १२०
नगदे बाली/मसुराे असाेज १५ रागुन १५ ९०
उिु मार ५ पुस १५ ३४०
तरकारी (षहउँदे) काषतिक १५ रागुन १५ १२०
तरकारी (विने) असार १५ असाेज १५ ९०
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माषथको ताषलकालाई षवशे्िण गरेर हेदा्य, धान बालीको लाषग 
पानी अरु बालीको भन्दा बढी िाषहनछ । त्यसैले गदा्य धान िेती 
हुने ठाँउका षसंिाइ प्रणालीहरूमा आवश्यक पूवा्यधारहरू पषन 
सोही अनुसार रास्िएको हुनछ । त्यसै गरी गहँु, मकै र मुसुरो 
आषद कम पानी िाषहने बालीहरूमा उति समरमा अत्याषधक 
तापक्रमले हुने वास्स्पकरणलाई समेत ध्यानमा रािी पूवा्यधारहरू 
षनमा्यण गररनछ । 

षसंचार प्रषिषधहरू

बालीका षकषसम र बाली लगाउने समरका आधारमा पानीको 
आवश्यक पररमाण पषन ररक–ररक हुने भएकोले माग 
र आपूषत्यलाई व्वसथापन गन्यका लाषग षवषभन्न षकषसमका 
रणनीषतहरू अपनाउनु पछ्य  । षसंिाइ व्वसथापनमा पानीको 
अषधकतम र प्रभावकारी उपरोग गन्य षवषभन्न प्रषवषधहरू प्ररोग 
गनने गररएको छ । 

पानीलाई बारीमा तीन षकषसमले प्ररोग गनने गररनछ ः

१. जषमनको सतह भन्दा माषथबाट ।

२. जषमनको सतहमा ।

३. जषमन सतह भन्दा तलबाट ।

री तररकाहरू छनाैटं गदा्य माग र आपूषत्यको पररमाण षवशे्िण 
गरी माग भन्दा आपूषत्य बढी भएको सथानमा जषमन सतहको 
प्रणाली प्ररोग गररनछ भने आपूषत्य भन्दा माग बढी हुने सथानमा 
अरु दुई षकषसमका प्रषवषधहरू प्ररोग भएको पाइ्य नछ । रसरी 
माग र आपूषत्यको सनु्तषलत व्वसथापन साथै कम लागतमा 
पानीको उषित र बहु–आराषमक उपरोग गनने व्वसथापन नै 
समग् पानी व्वसथापन हो ।

नेपाल जतिो षबकट भौगोषलक वनावट भएको देशमा पानीको 
व्वसथापन अत्यनै्त कषठन देस्िनछ । प्रारः नेपालको माषथल्ो 

भू–भागमा पानीका स्ाेतहरू कम भएकाले पानीको समूषित 
व्वसथापन गन्य नसषकए रसले ठूलो समस्ा पषन षनतिाउन 
सकछ । रतिा पानीका स्ाेतहरू कम भएका सथानमा सोही 
अनुसार तरार पाररएका षसंिाइ प्रणाली उपरोग गरेको देस्िनछ ।  
साथै, त्यतिा ठाँउमा आकासे पानी सङ्कलन गरी वा प्ररोग गरेको 
पानी सषञ्त गरेर पुनः प्ररोग गनने गरेको पषन पाइ्य नछ । 

पानी व्वसथापनमा प्ररोग भइरहेका केही प्रणाली वा प्रषवषधहरू 
षनम्न अनुसार छन ः

१) ्ोपा षसंचार प्रणाली ः

थोपा षसंिाइ प्रणाली हाम्ो देशमा भि्यर–भि्यर प्रवेश गरेको 
एक उपरोगी प्रणाली हो । रो प्रणाली पानीको स्ाेत कम भएको 
ठाँउको लाषग र षसंिाइ प्रणालीमा हुने िुहावट कम गरी पानीको 
अषधकतम उपरोग गन्यको लाषग षवकास गररएको हो । रो सतह 
प्रणाली भन्दा बढी िषि्यलो छ । 

• थोपा षसंिाइ प्रषवषध प्रते्यक षबरुवाको जरामा थोपा–थोपा 
गरी पानी षदने तररका हो ।

अाधा मषहना (पानी षलटर/सेकेन्ड)
क्र.सं. बाली १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८

१ धान (षहउँदे) २.५ २.५ २.५ १.७ १.५ १.२ ०.२५ ०.३

२ धान (विने) १.७७ ०.८ ०.४ ०.९ ०.६५ १.० १.४ ०.४

३ धान (साधारण) ०.८५ ०.९५ ०.८५ ०.६६ १.१६ १.१७ १.०

४ मुसुराे ०.१४ ०.१७ ०.२७ ०.४१ ०.५ ०.६५ ०.६५ ०

५ मकै ०.३५ ०.५ ०.८ १.१४ १.१ ०.८ ०.४ ०

६ अालु ०.५ ०.४ ०.३ ०.३ ०.४ ०.५ ०.७ ०.८

७ उिु ०.२ ०.२ ०.२ ०.४ ०.४ ०.३ ०.३ ०.२

८ तरकारी (षहउँदे) ०.१ ०.२ ०.५ ०.३ ०.३ ०.३ ०.२५ ०.१५

९ तरकारी (विने) ० ० ० ० ० ० ० ०

थापेा धसचंार
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• थोपा षसंिाइ िास गरी षहँउद र सु्ाराममा उत्ादन 
गररने तरकारी िेतीमा, बढी मूल्का रलरूल, करी, रूल 
िेतीमा प्ररोग भइरहेको छ ।

• षभरालो जषमन तथा कूलोबाट षसंिाइ गन्य प्राषवषधक तथा 
आषथ्यक दृषट्कोणले सम्व नभएको के्त्रमा रो प्रषवषध धेरै 
उपरोगी हुने देस्िनछ ।

• षवकषसत मुलूकहरूमा रो प्रषवषधको बढी प्ररोग हुने गरेको 
पाईनछ ।

• रो प्रषवषध अन्य प्रषवषधहरूको तुलनामा महङ्गाे छ ।

• रो प्रषवषधमा पानी षबरुवाको जरा नषजकै थोपा–थोपा गरी 
रास्िने भएकोले पानीको अत्याषधक बित हुनछ ।

• रो षसंिाइ प्रणालीमा झारपात कम उम्नछन्ख साथै मललाई 
षसधै जरा नषजकै राख् सषकनछ र िाषहए जषत पानी 
एकनासरूपले जरामा राख् सषकनछ ।

• प्रषवषध महङ्गो भए पषन सञ्ालन तथा मम्यतका लाषग दक् 
जनशस्ति आवश्यक पददैन र रिम पषन कम िाषहनछ ।

नेपालमा थोपा षसंिाइको प्ररोग माषथ उले्ि भए झै िास गरी 
षहँउदे र सुख्ा राममा उत्ादन गररने तरकारी िेतीमा प्ररोग 
भएको छ । षवगत केही समरदेस्ि प्लास्टिक रर प्ररोग गरी विने 
गोलभेरा, काउली, काक्रो आषद िेती गनने िलन बढ्ख दै गएको 
छ । रतिो अवसथामा थोपा षसंिाइको प्ररोग प्रभावकारी भएको 
पाइएको छ । कृषि भन्दा बाहेकका अन्य पक्मा जतैि भू–क्र 
नू्यनीकरणमा पषन रसले रोगदान पुरा्यउन सकछ । हाम्ो जतिो 
कमजोर भौगोषलक वनावट भएको देशको पहारी भू–भागमा धेरै 
पानीको प्ररोगले भू–क्र हुने सम्ावना छ, तसथ्य जषत सक्ो कम 
मात्रामा पानीको प्ररोग गनु्य राम्ो हुनछ ।

थोपा षसंिाइका प्रषवषधका षवषभन्न सामाग्ी 

थोपा षसंिाइ प्रषवषधमा प्ररोग गररने सामग्ी हरूलाई मु् गरी ३ 
भागमा बार्खन सषकनछ ।

१) ट्ाङ्की र षरल्र ः पाईपबाट षवषभन्न भागहरूमा पानी 
पठाउँनका लाषग केही िापको आवश्यकता पनने हुनाले थोपा 
षसंिाइ प्रणालीमा जषमन भन्दा माषथ १ देस्ि २ षमटर उिाइमा 
ट्ाङ्की राख्न पद्यछ । रसलाई हेर ट्ाङ्की भषननछ र रसको 
क्मता ५० देस्ि २०० षलटरसम्म को हुनछ । आधा रोपनी जषमनको 
लाषग ५० षलटरको ट्ाङ्की भए पुग्छ । रतैि १ देस्ि २ रोपनीको 
लाषग कस्तिमा १०० देस्ि २०० षलटर क्मताको ट्ाङ्की उपरुति 
हुनछ । पानीमा हुन सके् कषसंगर, रोहोर आषदले थोपा झनने 
पाल टाषलन सके् हुनाले थोपा षसंिाइमा पानी छाने्न षरल्रको 
व्वसथा हुनछ । षरल्रको माषथ पषट् िस्ो र ट्ाङ्कीको षपधमा 
मषसनो षरल्र रास्िएको हुनछ ।

२) पाईपहरू ः थोपा षसंिाइ प्रषवषधमा प्ररोग हुने पाईपहरू ३ 
प्रकारका छन्ख ः 

• भेनलाइन पाईप

• थोपा पाईप

• लेभल पाईप

रस प्रषवषधमा प्ररोग हुने पाईपहरू नरम र लषिलो िालको पी.भी.
सी.ले वनेका हुनछन्ख्ख । भेनलाईन पाईपको काम ट्ाङ्कीमा भएको 
पानीलाई षवषभन्न ठाँउमा भएका थोपा पाईपसम्म पठाउँनु हो । 
षसटिमको साईज अनुसार भेनलाइन पाईप १२ वा १४ एम्ख.एम्ख. 
गोलाईको हुनछ । थोपा पाईपको काम षनधा्यररत दूरीमा षबरुवामा 
थोपा झानु्य हो । थोपा षसंिाइमा रो दूरी ६० से.षम.कारम गररएको 
हुनछ । थोपा पाईपको एक छेऊ भेन पाईपमा जोषरएको हुनछ भने 
अकको छेऊ मा ठेरी लगाएर वन्द गररएको हुनछ । थोपा पाईपको 
लम्ाई १२ षमटर हुनछ । लेभल पाईप लाई ट्ाङ्कीकाे आउटलेट, 
धारा वा गेट भल्भसँग जरान गररएको हुनछ । 

रो पाईपको काम षनम्न अनुसार हुनछ ः

• ट्ाङ्कीमा भएको पानीको लेभल थाहा पाउने ।

• पाईपमा भएको हावा वाषहर षनकालेर पानी वग्न सषजलो 
बनाउने ।

• मषसनो षरल्रलाई सरा गनने ।

३) षरषटङहरू ः थोपा षसंिाइमा पाईपहरू र ट्ाङ्कीलाई जोर्खने 
षवषभन्न षकषसमका षरषटङ्ख हरू प्ररोग हुनछन्ख । सवै षरषटङ्ख हरू 
प्लास्टिकबाट वनेका हुनछन्ख्ख । जतैि िस्ो षरल्र, मषसनो 
षरल्र, धारा, गेटभल्भ, वाशर, नट, टी, तेस्ो टी, एल, िुट्ी, ठेरी, 
छेका आषद ।

थोपा षसंिाइ प्रणालीका समस्ाहरू

• पानी झनने पाल टाषलन सके् ।

• सामानहरू टुटरुट हुन सके् । 

• छोटो छोटो दूररमा लगाईने बालीलाई षसंिाइ गन्य  
नसषकने ।

• रोपी सकेको बालीमा षसंिाइ गन्य नषमलने ।

• सबै ठाँउमा एकनासको पानी नझनने ।

• मुसा, जनावर तथा अषसनावाट सामानमा क्षत हुन सके् । 

२) फोहोरा षसंचार प्रणाली 

आकासबाट विा्य भए जतैि कृषत्रमरूपमा विा्य गराएर बोट 
षबरुवालाई पानी षदने प्रषवषधलाई स््रिङ्कलर वा रोहोरा षसंिाइ 
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प्रषवषध भषननछ । रो प्रषवषध अन्य परम्परागत षसंिाइ  प्रणाली 
भन्दा ररक भएको हुनाले रसलाई आधुषनक षसंिाइ प्रणाली 
भषननछ । रो प्रणाली सामान्यतरा पानी कम भएको ठाँउमा 
प्ररोग गररनछ र आवश्यक उिाईमा पानीको ट्ाङ्की रािी पानी 
प्रसार गररनछ । रो षसंिाइ प्रणालीको षसंिाइ गनने क्मता राम्ो र 
प्रषवषध नराँ भएकाले अषधकतम प्ररोग भएको पाइ्य नछ । रसमा 
आवश्यक विा्य गराउन पे्रसरमा आएको पानीलाई पाईपको 
माध्यमबाट स््रिन्कलर हेरमा पठाई सानो पालवाट रोहोराको 
रूपमा बाषहर फ्ाषकनछ । स््रिङ्कलरहरू षवषभन्न क्मता (साईज) 
र प्रकारका हुनछन्ख । धेरै सानो पालको स््रिङ्कलरलाई माईक्रो 
स््रिङ्कलर भषननछ ।

स््रिङ्कलरको लाषग पानी पे्रसरमा आउनु जरुरी छ । साना र 
मध्यम िालका स््रिङ्कलरहरू रुम्नका लाषग १५ देस्ि ३० षमटर 
उिाईवाट पाईपमा आएको िापरुति पानी हुनु पद्यछ । तर, 
माइक्रो स््रिङ्कलरहरू भने १० षमटर पे्रसरमा पषन िलाउन 
सषकनछ । पहारी भू–भागमा पानीका स्ाेतहरू िेतबारी भन्दा 
माषथ भएको अवसथामा त्यस उिाईको उपरोग गरी उपलब्ध 
पे्रसरवाट स््रिङ्कलरहरू सञ्ालन गरेर लाभ उठाउँन सषकनछ । 
उिाईबाट पानी ल्ाउन नसकेमा षबद्ख त वा अन्य उजा्यको प्ररोग 
गरी मोटर वा पम्पवाट पे्रसर उत्न्न गरेर पषन स््रिङ्कलरहरू 
िलाउन सषकनछ । तर, पे्रसर ठीक वा रोहोरा अनुसार उपरुति 
भएमा मात्र रोहोराले राम्ोसँग काम गछ्य  । 

पे्रसर बढी भएमा पानीको थोपा अत्यनै्त सानो भई पानीलाई हावाले 
उराएर लानछ भने पे्रसर कम भएमा थोपा ठूलो भई स््रिङ्कलरको 
नषजक मात्र झछ्य  । स््रिङ्कलर षसंिाइ प्रणाली िास गरी षभरालो 
वा बलाैंदटे र पानी नअर्खने माटो भएको ठाँउको लाषग उपरुति 
हुनछ । कुलोबाट षसंिाइ सम्व नहुने धेरै षभरालो जषमनमा पषन 
स््रिङ्कलरवाट षसंिाइ गन्य सषकने भएकोले नेपालको पहारी 
के्त्रमा रो प्रषवषध ज्यादै उपरोगी हुनछ । त्यतैि बढी मूल्का 
तरकारी, रलरूलका नस्यरी, षिरा, कम उिाईका र कम दूरीमा 
लगाईने सागपात तथा तरकारीहरू (लसुन, प्ाज, गाजर आषद) 
को लाषग पषन रो बढी उपरोगी हुनछ । काउली, वन्दा जतिा 
अरु बालीमा पषन रोहोरा षसंिाइ प्ररोग गन्य सषकनछ तर त्यस 
अवसथामा पानीको षकरारती उपरोग भने हँुदैन ।

रोहोरा षसंिाइका प्रमुि राइदाहरू

• पानी जषमनमा बगाएर पठाउँनु नपनने भएकोले षभरालो 
जग्ामा पषन षसंिाइ सम्व हुने । रसले गदा्य जषमन 
सम्ाउने िि्य पषन वित हुने ।

• पानीलाई पाईपवाट पठाइने भएकोले कुलोमा जतिो रसाएर 
वा उरेर नोक्ान नहुने हुनाले थोरै पानीबाट पषन षसंिाइ 
गन्य सषकनछ ।

• सवै ठाँउमा समानरूपमा हल्ा विा्य जतैि पानी पनने 
भएकोले माटो र मल बग्न नपाउने र मल तथा मषललो 
माटोको संरक्ण हुने ।

• सामान्य ताषलमले पषन जरान, सञ्ालन र मम्यत गन्य  
सषकने ।

• कुलो षसंिाइमा जतिो िने्न र राँर्खने काम नहुने हुनाले 
वातावरण लाई नोक्ान नपुगे्न ।

सम्ाषवत समस्ाहरू

• पे्रसर ठीक नषमलेमा पानी सवै ठाँउमा एकनासले नझ्यने 
भएकोले ठीक मात्राको पे्रसर हुनुपनने तसथ्य पे्रसर षमलाउन 
जरुरी । 

• हावाको बेगले पानीको षछककोलाई जषमनमा एकनासले 
झन्य नषदने हुनाले हावा लागेको बेलामा ठीकसँग प्ररोग गन्य 
नषमलने ।

• षरल्र नभएमा वा षरल्रले राम्ोसग काम नगरेमा 
पानीमा भएका रोहोर (झारपात, बालुवाको कण आषद ) ले 
रोहोराको पाल (नोजल) टाषलएर पानी षनस्कन रोषकने ।

रोहराको उपलब्धता

स््रिङ्कलरहरू षवषभन्न मोरेल र क्मताका हुने भएकाले कतिो 
िालको स््रिङ्कलर छनोट गनने भने्न कुरा पानीको स्ोत र पे्रसर 
षसंिाइ गररने जषमनको के्त्ररलमा भर पद्यछ । स््रिङ्कलर िलाउन 
पम्म जरान गनने ट्ाङ्की षनमा्यण गनु्य पछ्य  भने िि्य धेरै लागे्न हुनाले 
त्यसबाट प्राप्त हुने प्रषतरलको षहसाव गरेर मात्र लगानी गनु्य 
उपरुति हुनछ । जगेरा पाटपूजा्य  र प्राषवषधक सेवाको उपलब्धता 
आषदलाई पषन ध्यानमा रास्िनु पछ्य  । साधारणतरा एकदेस्ि 
दुई रोपनीसम्मको के्त्ररलका लाषग उपलब्ध पानीको पे्रसरका 
आधारमा सानो वा मध्यम िालको एकदेस्ि िार वटासम्म 
स््रिङ्कलर हेरहरू आधा इन्चको पाईपमा जोरेर िलाउन सषकनछ ।  
तर, ठूलो के्त्ररलका लाषग भने पानीको स्ोत तथा जषमनको 
सभने गरेर उपरुति षरजाइन तरार गरी पूरा षसटिम जरान गनु्य 
आवश्यक हुनछ । जसका लाषग प्राषवषधक सेवाको आवश्यकता 
पछ्य  ।

फाहेारेा धसचंार
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३. पानी भकारी, पानी पोखरी र प्ाषटिक पोखरी 

परम्परागत षसंिाइ पुरा्यउन सम्व नभएका तथा मौसमी षसंिाइ 
सुषवधा मात्र पुगेका कृषि भूमीमा षसंिाइका लाषग वैकस्ल्पक 
उपारहरू पषन अपनाउन सषकनछ । वैकस्ल्पक उपारहरूमध्य 
एउटा सरल र राम्ो उपार भनेको उपलब्ध पानीको भण्डारण गनने 
र अषत आवश्यक भएको बेला अषधकतम षकरारती तररकाले 
उपरोग गनने हो । उपलब्ध पानी भन्नाले िानेपानीको प्ररोजनको 
षनस्ति ल्ाईएको पानी उपरोग नभएका बेलामा भण्डारण गनने, 
लुगा धुन वा अन्य त्यतैि ररारसी प्ररोजनका लाषग प्ररोग भएको 
पानी भण्डारण गरेर षसंिाइमा प्ररोग गनने तथा विा्यको पानी 
सङ्कलन गनने आषद हुन सकछन्ख्ख । पानी भण्डारण गरी आवश्यक 
परेको बेलामा उपरोगका लाषग षवषभन्न क्मता, आकार र 
प्रकारका पोिरी वा घ्ाम्पाहरू षनमा्यण गरी प्ररोग गन्य सषकनछ ।

३.१ पानी पोिरी तथा भकारी षसंिाइ

तिशेिताहरू 

• कम लागत ः षसमेण्का ट्ाङ्की भन्दा रो ३ गुणा सतिो 
हुनछ ।

• षटकाउ ः सरदर आरु १० वि्य हुनछ ।

• षछटो षनमा्यण गन्य सषकने ः औसतमा एक हप्ता षनमा्यण 
समर लागे्न ।

• सथानीर सामाग्ी बढी प्ररोग हुने ।

• मम्यतसम्ार गन्य सषजलो ।

• प्राषवषधक षबनै षनमा्यण गन्य सषकने । 

तनमादाण गरादा ध्ान करनुपनने कुराहरू 

• पानी भकारीको उपरुति क्मता र प्रकारको षनधा्यरण गनने ।

• पोिरी षनमा्यणका लाषग जषमन उपलब्ध हुनुपनने ।

• षसंिाइ गनु्यपनने के्त्ररलको आधारमा पोिरी षनमा्यण गनने ।

• उपलब्ध पानीको पररणाम, सङ्कलन गन्य सषकने समर 
एकीन गनने ।

• लगानी गनने क्मता ।

• लागत इस्टिमेट गराउने ।

• आवश्यक पनने औजार तथा षवषवध सामाग्ीहरू उपलब्ध 
हुनुपनने ।

समस्ाहरू 

• ट्ाङ्की, घ्ाम्पो, पोिरी िुषहन सके् ितरा रहेको ।

• ट्ाङ्की, पोिरी, घ्ाम्पोको षभत्री भाग सरा राख्न पनने ।

• लामिुटे् तथा अन्य कीराहरू बढ्ख ने सम्ावना भएको । 

• धेरै जषमन िाषहने ।

• षरषटङ, जाली, षरल्र आषद षबषग्एर पानी िि्य  
हुनसके् ।

• गाइ्यवतुि, बाख्ा आषदले षबगान्य सके् ।

तनमादाण चरणहरू 

रो घ्ाम्पो आकारको षसमेटि (१ भाग षसमेण् र ३ भाग वालुवा) 
तथा तार जाली प्ररोग गरेर जषमन मुनी वा जषमन माषथ उठाएर 
वनाइनछ । रसप्रकारको घ्ाम्पोको क्मता षवषभन्न षकषसमको 
हुनछ, जुन आवश्यकता अनुसार षनमा्यण गररनछ । साधारणतरा 
घ्ाम्पोको क्मता ३५०० षलटरसम्मको हुनछ । रसको षनमा्यण 
प्रषक्ररा सषजलो भएता पषन रसलाई रलामको रमा्य िाषहनछ । 
रतिा घ्ाम्पो षनमा्यण गन्य कामदारहरू पाइनुका साथै आरैले 
ताषलम षलएर पषन षनमा्यण गन्य सषकनछ । रतिो घ्ाम्पोमा 
िानेपानीका लाषग ल्ाइएको पानी वा ररका छानावाट जम्मा 
गररएको विा्यतको पानी भण्डारण गररनछ । रतिा घ्ाम्पो षनमा्यण 
गन्य षसमेण्, तार, कुिुरे जाली, मषसनो छर र केही षरषटङहरू 
आवश्यक पद्यछन्ख जुन बजारमा सषजलै उपलब्ध हुन सक्छ ।

३.२ प्लाषट्क पोिरी 

साधारणतरा बलाैंदटे माटो भएको ठाँउमा पानीलाई सतहमा रोकी 
राख् सषकदैन र साधारण पोिरी बनाउँदा अत्याषधक िुहावट हुने 
भएकोले त्यतिो ठाँउमा पोिरीको षपधमा पानी नषछनने सामाग्ी 
प्ररोग गरेर षनमा्यण गररनछ । प्लाषट्क पषन त्यतिो एक सामग्ी 
हो जसमा पानी षछन्य सकै्न । त्यसैले पोिरीको तल्ो भाग 
र षकनारमा पाल नपरेको प्लाषट्क प्ररोग गरी पोिरी षनमा्यण 
गररनछ, जसलाई प्लाषट्क पोिरी भषननछ । रतिा प्लाषट्क 
पोिरीहरू अन्य पोिरीको तुलानामा साना हुनछन्ख्ख । साधारण 
प्लाषट्कलाई सूर्यको प्रकाशले असर गनने हँुदा प्लाषट्क पोिरी 
सूर्यको पारा वैजनी षकरण प्रषतरोधी क्मता भएको प्लाषट्क प्ररोग 
गरी षनमा्यण गररनछ । साधारणतरा १५० माईक्रोनको प्लाषट्कको 
आरु १० वि्य हुनछ । रतिो प्लाषट्क प्ररोग गदा्य अथवा सतहमा 
षवछाउँदा च्ाषतने, पाल पन्य सके् भएकोले पषहले षपधको 

पलास्स्टक पाखेरी
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सतह सम्म पारी माटोले षलपेर मात्र प्लाषट्क षबछाइ्यनछ । अझ 
प्लाषट्कलाई धेरै वि्य षटकाउनको लाषग त्यसको माषथ माटो 
वा बालुवा भररएका बोरा जतिा अन्य सामाग्ी रािी त्यसमाषथ 
प्लाषट्क लगाउने गररनछ ।

३.३ पोिरी  

नेपाल जतिो भौगोषलक वनावट भएको र पानीको उपलब्धता 
कम भएको देशमा पोिरी षनमा्यण गरेर पानी सञ्र गरी 
आवश्यक परेको समरमा प्ररोग गन्य सषकनछ । ३,००० षलटर 
पानी भण्डारण गन्य सामुषहक वा ब्यस्तिगत पोिरी षनमा्यण गन्य 
सषकनछ । अझ नेपाल सरकारले त्यतिा पोिरीहरू षनमा्यण 
गन्यको लाषग सहुषलरत ऋण साथै सहरोग पषन गनने गद्यछ । 
ठूला पोिरी षनमा्यण गन्य धेरै िि्य लागे्न भएकोले सामान्यतरा 
पोिरीहरू सामूषहक रूपमा षनमा्यण गररनछ । सामूषहक पोिरी 
ठूलो क्मताका हुनछन्ख भने ब्यस्तिगत पोिरीहरू आवश्यकता 
अनुसार तथा उपलब्ध पानीको आधारमा षवषभन्न क्मताका 
वनाइनछ । षसंिाइ प्ररोजनका लाषग बनाइ्यने पोिरी रथासम्व 
ठूलो वनाउनु राम्ो हुनछ । साधारणतरा रतिा ब्यस्तिगत पोिरी 
५,००० षलटर भन्दा बढी क्मताका हुनछन्ख । प्रिलनमा रहेका 
षवषभन्न पोिरीहरू मध्य षसमेटि कंषक्रट पोिरी सबैभन्दा षटकाउ 
भए पषन ज्यादै महङ्गाे पनने हँुदा साधाारणतरा कृिकले नीषज 
िि्यबाट बनाउन गाह्ो हुनछ ।

धेरै ठूलो के्त्ररलमा षसंिाइ गन्यको साथै पोिरीलाई षदगो वनाउन 
पक्की पोिरीहरू षनमा्यण गनने गररनछ । तर, पक्की पोिरीको 
षवकल्पको रूपमा तार–जाली पोिरी, षसमेटि–माटो पोिरी तथा 
साधारण पोिरी पषन षनमा्यण गन्य सषकनछ । साधारण पोिरी 
षनमा्यण गदा्य पानी िुषहन रोक् आवश्यक सावधानी अपनाउनु 
पद्यछ ।

किकी पम् धसचंार

४. षिकी पम् षसंचार  

साधारणतरा जषमनको सतहको पानी कम भएको अवसथामा 
इनार िनी जषमन मुनीको पानी प्ररोग गनने गररनछ । रतिा 
इनारको पानी माथी ल्ाउन षवषभन्न षकषसमका उपकरणहरू 
जतैि षवजुलीले िलने मोटर, सोलार मोटर, िापाकल धारा आषद 
प्ररोग गनने गररनछ । षसंिाइ गनु्यपनने ठाँउमा साधारण इनार िनेर 
अथवा छोटो बोररङ्ख  गरेर पानीलाई बाह्य शतिी षबना िुट्ा प्ररोग 
गरी जषमन मुनीबाट सतहमा ल्ाउने षबषधलाई षढकी पम्प 
भषननछ र रतिो पम्म प्ररोग गरेर गररने षसंिाइलाई षढकी पम्म 
षसंिाइ भषननछ । रसका सामग्ीहरू साधारण िापाकलमा प्ररोग 
हुने सामाग्ी नै हुन्ख । रो प्रषवषध तराईमा बढी प्ररोग भएको छ ।
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प्राङ्ाररक मल रः महत्ि र प्रयोग

१. षबिय प्रिेश

हाम्ो देश कृषि प्रधान भए पषन कृषि के्त्रमा िाहे जषत षवकास 
भने गन्य सषकएको छैन । कृषिको अपेषक्त षवकास नहुनुका 
भौगोषलक, आषथ्यक तथा प्राषवषधक कारणहरू छन । नेपालकाे 
कृषि एकीकृत प्रणालीमा आधाररत छ । कृिकहरू पशु पालछन्ख र 
ती पशुबाट उत्ाषदत गोठेमलको प्ररोग बाली उत्ादनमा गछ्य न्ख्ख ।  
तर, हाल आएर पशुपालन रषटरहेको र िेतीमा आरातीत 
रासारषनक मलको प्ररोग बढेकोले माटो षबगे्कोप्रषत सबैको 
िासो बषढरहेकाे छ । 

नेपालमा िेतीको जषमन षबतिारै रुिो हुदै गएको छ भने बतिी 
वरपरका वनजङ्गल माषसँदै गएका छन । केही वि्य पषहलेसम्म 
कालो िैरो देस्िने माटाे अषहले गुणतिर िस्कन गई रुस्ो सेतो 
रङ्गको भएकाे छ । रो माटोमा षबरुवालाई िाषहने प्राङ्गाररक 
मलको रूपमा रहेका िाद्य पदाथ्यहरू कमी भएको कारणले 
माटाको रङ्ग पररवत्यन हुन गएको हो । तसथ्य माटोलाई जीषवत 
राख्को लाषग हामीले अाफनाे रर वरपर भएका स्ोत साधनहरू 
प्ररोग गरी प्राङ्गाररक मल तरार गनु्य आवश्यक छ । 

रासारषनक मलको जथाभावी प्ररोगले माटोको अवसथा 
क्रमशः िस्कदै गएको र माटोमा भएका जीवाणु (Bacte-
ria), एक्टीनोमाईषसटस्ख (Actinomycetes), ढुसी (Fungus), 
प्रोटोजोवा (Protozoa) र रेषटरर (Retifers) जतिा सुक्ष्म 
जीवहरूकाे सङ्ख ्ामा ह्ास आई माटो करा हँुदै गएको छ । 
रसरी गुणतिर षबगे्को कारण माटोको उत्ादकत्व पषन क्रमशः 
रट्खदै गएको छ । तसथ्य, हैषसरत षबषग्एर ह्ास हँुदै गएको 

जषमनलाई पुनजषीषवत गन्य प्राङ्गाररक मलको प्ररोग बढाउनु 
आवश्यक जरुरी छ ।

२. माटाको प्राङ्ाररक पदा ््त भन्नाले के 
बुषिनछ ?

वनस्पषत तथा जीवजनु्तका ताजा अवशेिहरू अनुकूल अवसथा र 
षनषचित समरमा जैषवक, रासारषनक तथा भौषतक प्रषक्रराहरूविारा 
कुषहएर, पिेर जीवांशमा पररणत भएको पदाथ्यलाई प्राङ्गाररक 
मल भषननछ । रो माटोको एउटा मु् अंश हो भने षवरुवालाई 
आवश्यक पनने नाईटड् ोजन तत्त्वको स्ोत पषन हो । रो प्राङ्गाररक 
पदाथ्य माटोमा षमषसएर प्राङ्गाररक मलमा पररणत हुनछ । 
प्राङ्गाररक पदाथ्यले माटोको भौषतक गुणमा सुधार ल्ाउछ र 
वनस्पतीलाई िाषहने िाद्यतत्त्व वा मल दीर्यकालीनरूपमा आपूतषी 
गद्यछ ।

३. प्राङ्ाररक मल के हो ?

वनस्पती तथा जीवजनु्तका अवशेिहरू सुक्ष्म जीव वा कीरा 
आषदको सहारताले कुषहएर वा पिेर जीवांशमा पररणत भई 
मषललो कालो रूपमा पररणत भएको पदाथ्यलाई प्राङ्गाररक मल 
भषननछ । प्राङ्गाररक पदाथ्यबाट उत्ाषदत मलको माध्यमबाट 
षबरुवाले पोिक तत्त्वहरू प्राप्त गद्यछ । पूण्यरूपमा वनेको 
प्राङ्गाररक मलले षबरुवा बृद्धीको लाषग आवश्यक मु् 
पोिकतत्त्वहरू तथा सुक्ष्म जीवहरूको लाषग पषन िाद्यपदाथ्यहरू 
उपलब्ध गराउँछ ।
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४. िनस्परी र षरनलाई चाषहने खाद्यरत्त्वहरू

• वनस्पतीहरू जीषवत रहनका लाषग हावा, पानी, राम, मल 
आषद आवश्यक पद्यछ ।

• वनस्पतीले पषन माषनसले जतैि सास रेनने, िाद्य पदाथ्य 
षलने, षबतिारै बढ्ख दै जाने गद्यछ भने षहर्खन/िलन, बोलनमात्र 
सकै्न । 

• वनस्पतीहरू पषन पशु जतैि िाद्य पदाथ्य उपभोग गरेर 
बाँिेका हुनछन्ख । 

• वनस्पतीले जराको माध्यमबाट िाद्यतत्त्व तानी जषमन माथी 
मूल राँठ हुदै हाँगा र पातसम्म पुरा्यउँछ ।

• माटोबाट जराले िाद्यतत्त्वहरू सोसेर पातसम्म पुरा्यउँछ ।

• वनस्पतीले सूर्यको प्रकाशविारा हरररो पातमा िाना 
बनाउँछ ।

• षबरुवाले िाना बनाउने प्रषक्ररालाई प्रकाश शंसे्िण 
भषननछ ।

• राम्ो पोिणबाट स्स्थ्य षबरुवा वन्दछ भने राम्ो षबरुवाले 
उत्ादन पषन राम्ो षदनछ ।

• बीउबाट उमे्का स–साना वनस्पतीलाई षबरुवा भषननछ । 

• षबरुवालाई स्सथ राख् माटोमा उषित िाद्य पदाथ्यहरू हुनु 
जरुरी छ ।

५. खाद्य रत्त्वहरूको प्रकार 

• षबरुवालाई धेरै वा थोरै गरी जम्मा १८ वटा पोिक तत्त्वहरू 
आवश्यक पद्यछन्ख । री तत्त्वहरू षबरुवाले माटोमा रहेको 
प्राङ्गाररक पदाथ्यबाट प्राप्त गद्यछ भने केही तत्त्वहरू 
वारुमण्डल वा हावाबाट पषन प्राप्त गद्यछ । 

• षबरुवाले वारुमण्डलबाट प्राप्त गनने ३ वटा आवश्यक 
तत्त्वहरू हाइरड् ोजन, काव्यन र अस्क्जन हुन भने षनम्न 
िषनज तत्त्वहरू षबरुवाले मल र माटोबाट प्राप्त गद्यछन्ख ः 
 
मुख्य खाद्य रत्त्वहरूः नाईटड् ोजन, रस्ोरस, पोटाषसरम 
— री तत्त्वहरू षबरुवालाई बढी आवश्यक पद्यछन । 
 
सहायक खाद्य रत्त्वहरूः गन्क (सल्फर), म्ागे्नषसरम, 
क्ास्ल्सरम — री मु् तत्त्व भन्दा कम र सुक्ष्म तत्त्व भन्दा 
बढी आवश्यक पनने तत्त्वहरू हुन । 
 
शुक्ष्म खाद्य रत्त्वहरूः रलाम, बोराेन, म्ाङगषनज, षजङ्क, 
मोषलबरेनम, तामा, कोवाल्, क्ोररन र षनकेल —री सुक्ष्म 
तत्त्वहरू षबरुवाले धेरै कम मात्रामा मल र माटोबाट प्राप्त 
गद्यछन्ख । 

प्राङ्ाररक मलमा हुनुपनने गुणहरू
भाैषरक एिं जैषिक गुणहरू रासायषनक गुणहरू (हुनुपनने नू्नरम)

• माटो हलुका वनाएर राखे् गद्यछ ।

• माटो प्रसति हावा िेलन सके् वन्दछ ।

• माटोमा षिस्ान बढाउने क्मतामा षवकास हुनछ ।

• सुक्ष्म जीवहरूको गतीषवषध बढाउने कार्य गद्यछ ।

• षबरुवालाई िाषहने आवश्यक िाद्यपदाथ्यहरू आपूतषी गद्यछ ।

• माटोको पी.एि्ख.मा वृद्धी गरी गुणतिर कारम गद्यछ ।

• मलमा षिस्ानको मात्रा ४०–६० % हुनु पछ्य  ।

• वल् रनत्व ः–१५.००–२०.०० के.जी./रन रीट हुनुपछ्य  ।

• नाइटड् ोजनको मात्रा ः ०.५० –२.००%

• रस्ोरसको मात्रा ः ०.४०–१.०%

• पोटाषसरमको मात्रा ः ०.५०–१.५०%

• काव्यन नाइटड् ोजन अनुपात ः २५ः१–३०ः१

• जम्मा काव्यन मात्रा ः २०–२५%

• प्राङ्गाररक पदाथ्य ः ३५–४०%

• िरानी मात्रा ः ६०–६५%

• पी.एि्ख. ः ६.५–८.५
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६. षबरुिाले खाद्यरत्त्व षलने रररका

षबरुवाले केही आवश्यक तत्त्वहरू वारु मण्डलबाट प्राप्त गद्यछ ।  
तर, धेरै जसो माटोमा भएका सुक्ष्म िाद्य तत्त्वहरू षिस्ानको 
सहारताविारा काव्यन, नाईटड् ोजन र रस्ोरस िक्रको माध्यमबाट 
सोसेर षलने गद्यछ । रसै गरी सूर्यको प्रकाश र पानी पषन 
षबरुवाको लाषग अषत आवश्यक तत्त्वहरू हुन । पोिकतत्त्वहरू 
माटोमा परा्यप्त मात्रामा उपलब्ध भएमा षबरुवा पषन स्सथ भई 
राम्ो उत्ादन षदन सके् हुनछ । अतः षबरुवाबाट राम्ो उत्ादन 
प्राप्त गन्यको लाषग माटोमा प्रसति प्राङ्गाररक मल हुनु आवश्यक 
छ ।

पृथ्ीका धेरै जसो जीवजनु्तहरू वनस्पतीमा षनभ्यर छन । 
वनस्पतीका पात पषतङ्गर आषद कुहेर प्राङ्गाररक मल वन्दछ । 
वनस्पतीलाई ररपालुवा गाई, भैंसी र अन्य जंगली जीवजनु्तहरूले 
पषन आहाराको रूपमा उपभोग गद्यछन्ख । रसप्रकार वनस्पती 
उपभोग गरेर प्राप्त हुने सह–उत्ादन तथा मृतु्य पचिात पशुलाई 
सुक्ष्म जीवाणुहरूले षबिण्डन गराई माटामा षमलाउदा कुषहएको 
प्राङ्गाररक पदाथ्यलाई जीवांश भषननछ र रही जीवांशबाट षवरुवाले 
पोिण तत्त्वहरू पुनः प्राप्त गद्यछ ।

७. गुणस्रीय माटो र प्राङ्ाररक पदा ््त

राम्ो षबरुवा वनाउनको लाषग माटो गुण तिरीर हुनु पद्यछ र माटो 
गुणतिरीर वन्न रसमा षबरुवालाई िाषहने सबै आवश्यक िाद्य 
पदाथ्यहरू हुनु पद्यछ । रसको लाषग माटोमा प्राङ्गाररक पदाथ्य वा 
मल प्रशति हुनु जरुरी छ ।

८. रसायषनक र्ा प्राङ्ाररक मलमा अन्तर

रसारषनक मल र प्राङ्गाररक मल षबिमा हुने षभन्नताहरू तलकाे 

टेवलमा प्रतुित गररएकाे छ । 

९. राम्ो प्राङ्ाररक मल उत्ादनमा प्रभाि 
पानने मूख्य रत्त्वहरू 

री षनम्न वतुि वा तत्त्वहरूले प्राङ्गाररक मल उत्ादनमा महत्त्वपूण्य 
भूषमका िेलेका हुनछन्ख ः

• प्राङ्गाररक पदाथ्यको प्रकार वा उपलब्धता

• हावा

• षिस्ान

• तापक्रम
प्राङ्ाररक मल र रासायषनक मलमा षभन्नरा

प्राङ्ाररक मल रासायषनक मल
• प्राङ्गाररक मलको रङ्ग कालो र िैरो हुनछ र गन् हँुदैन ।

• षबरुवामा मलको असर षबतिारै पछ्य  ।

• प्राकृषतक रूपमा उपलब्ध हुनछ ।

• अारै उत्ादन गन्य सषकनछ ।

• षबरुवालाई िाषहने सबै तत्त्वहरू उपलब्ध हुनछन्ख ।

• जषत बढी प्ररोग गरे पषन माटो षवग्दैन ।

• माटोको भौषतक एवम्ख रासारषनक गुणमा पररवत्यन भै माटाको 
गुणतिर बढ्खदछ ।

• माटोमा लामो समरसम्म रही रहने भएकोले माटो मषललो भै 
षबरुवा स्सथ हुनछन्ख ।

• पोिकतत्त्वहरूको संतुलन कारम गद्यछ ।

• माटोलाई सुक्ष्म जीवहरूको अनुकूल गराई वातावरण  सुधान्य 
सहरोग गद्यछ ।

• उदाहरण ः गोठेमल, गड्ाैले मल आषद । 

• षवषभन्न आकार र रङ्गमा उपलब्ध हुनछ ।

• षबरुवामा मलको प्रभाव षछटै् देस्िनछ ।

• कृषत्रम रूपमा रासारषनक प्रषक्रराबाट बनाइ्यको हुनछ ।

• अारै उत्ादन गन्य सषकंदैन र महङ्गाे हुनछ ।

• रो मलले अन्य िाद्यतत्वहरु उपलब्ध गराउदैन ।

• जषमनमा मलको अवशेि रहनछ र माटो षबग्नछ ।

• लामो समरसम्म प्ररोग गदा्य माटोको पी.एि्ख. मा पररवत्यन भै 
माटो करा हुनछ ।

• रासारषनक मल रुलनशील हुनछ र िाँरै उर्खने, िुहेर, छाषनएर 
जाने गद्यछ ।

• षनषचित पोिक तत्वहरु मात्र उपलब्ध गराउँदछ ।

• माटोमा भएका सुक्ष्म जीवहरु रट्खन गई वातावरणमा रसको 
असर देस्िनछ ।

• उदाहरण ः रुरीरा, री.ए.पी., एम.ओ.पी. आषद ।



कृषि प्रणाली सुधार हाते पुस्तका50

प्राङ्गाररक मल तरार गदा्य सब्यप्रथम के–कतिो पदाथ्यहरूको 
प्ररोग गनने हो सो को रकीन गरी ती पदाथ्यहरू जुटाउनु पद्यछ 
। गाई भैंसीको गोवर, मूत्र, सोतिर, स्ाउला आषद मल वनाउन 
िाषहने पदाथ्यहरू जम्मा गनु्य पद्यछ । त्यसै गरी प्राङ्गाररक मल 
बनाउने ठाँउको राम्ोसँग छनाैटं गनु्यपद्यछ र सषजलैसँग हावा 
िेलन वा हावा षदन सषकने ठाँउ छानु्न पद्यछ । मल बनाउने 
पदाथ्यमा प्रशति षिस्ान हुनु आवश्यक छ । थप पानी षदएर 
षिस्ानको मात्रा सषजलैसँग कारम राख् सषकनछ । 

मल राम्ोसँग वन्नको लाषग सुक्ष्म जीवहरूको सषक्रर गषतषवषध 
हुनु पषन त्यषतकै आवश्यक छ । री सुक्ष्म जीवहरूले प्राङ्गाररक 
पदाथ्यलाई िाएर स–साना कण वा टुक्राहरूमा पररणत गरी 
मलको रूपमा बदल्छन । सुक्ष्म जीवहरूको सषक्ररता 
बढाई प्राङ्गाररक पदाथ्यलाई षविण्डन गन्य षनषचित तापक्रमको 
आवश्यकता पद्यछ । अतः असल प्रकारको मल वन्नका लाषग 
तापक्रमको पषन महत्त्वपूण्य भूषमका रहनछ ।

१०. प्राङ्ाररक मलको उत्ादन कसरी गनने ?

प्राङ्गाररक मल षवषभन्न प्रकारले उत्ादन गन्य सषकनछ । प्राङ्गाररक 
मल मु् दुई षसद्धान्त —तातो र षिसो अवसथामा आधाररत 
रहेर उत्ादन गररनछ । िाँरो मल वनाउनका लाषग प्राङ्गाररक 
पदाथ्यलाई कुहाउने सुक्ष्म जीवहरूको सषक्ररता बढाउन उपरुति 
हावा र तापक्रमको आवश्यकता पद्यछ । कम तापक्रममा सुक्ष्म 
जीवहरूको सषक्ररता कम भई प्राङ्गाररक पदाथ्यहरू षढलो कुषहने 
भएकोले मल षढलो तरार हुनछ । रतिो ेअवसथामा प्राङ्गाररक मल 
तरार गन्य ६ मषहनादेस्ि एक वि्य भन्दा बढी समर पषन लाग्न 
सक्छ । 

सानो तिरमा प्राङ्गाररक मल उत्ादन गनने षबषधहरू रहाँ प्रतुित 
गषएको छ ः

११. प्राङ्ाररक मल रयार गन्त आिश्यक पनने 
सामाग्ीहरू  

गाई भैंसीको गोवर, मूत्र, भुस, भानछाबाट षनस्स्कएको जुठो, 
रोहोर, सोतर, स्ाउला, हरररा झारपातहरू, कुटो, कोदालो, 
आँसी, हषसरा, रोको, षरब्बा, बाँस, िर, रोरी, नापे्न टेप वा षरतिा, 
पानी आषद । 

१२. प्राङ्ाररक मल उत्ादन षिषध

१. गोठेमल वा भकारो सुधार षवषध (Farm Yard Manure 
Composting) 

२. िारल मल षवषध (Pit Composting)

३. गड्ौले मल षबषध (Vermicompost)

४. थुपारेर मल बनाउने षबषध (Heap or Pile Composting)

५. षरब्बामा मल बनाउने षबषध (Bin Composting)

६. छापो वा छोपेर मल बनाउने षवषध (Sheet Composting)

१३. प्राङ्ाररक मल बनाउने षिषधहरू

१३.१.गोठेमल िा भकारो व्यिस्ापन (Farm Yard  
Manure Composting) 
 
हाम्ो देशका कृिकले एकीकृत कृषि प्रणाली अपनाएका छन । 
प्रार सबै कृिकहरूले गाई, भैंसी, भेराबाख्ा आषद पशु पालन 
पषन गरेका छन्ख र री पशुबाट षनस्कने गोवर, मूत्र, सोतर आषद 
सङ्कलन गरेर भकारोको राम्ो व्वसथापन गन्य सकेको िण्डमा 
आफनाे जषमनलाई पुगे्न राम्ो प्राङ्गाररक मल आरै तरार पान्य 
सषकनछ । 

नेपाली कृिकले अाफनाे गोठको छेउमा भकारो त वनाएका 
हुनछन्ख्ख तर, त्यसको राम्ो व्वसथापन गरेको भने देस्िँदैन । 
आरूसँग भएको भकारो सुधार गरेर मात्र पषन गुणतिरीर 
प्राङ्गाररक मल तरार पान्य सषकनछ । रसको लाषग पशु राखे् 
परम्परागत गोठलाई सुधार गरी मल–मूत्र सङ्कलन गन्य सषजलो 
पान्य सषकनछ । आधुषनक तररकाले गोठ सुधार गदा्य षजल्ा पशु 
सेवा कारा्यलर वा सम्वस्न्त षविेशज्सँग सल्ाह षलनु ुराम्ो हुनछ ।  
रतिो सुधाररएको गोठबाट एकाषतर गोवर र अककोषतर मूत्र 
सङ्कलन सषजलै गन्य सषकनछ । 

गोठ सुधार गररसकेपषछ भकारो बनाउँदा गोवर थुपानने ठाँउमा 
अाफना पशुहरूको सङ्ख ्ा हेरी आवश्यक आकारको िाल्ो 
िनु्न पद्यछ । सकभर िाल्ो िन्दा १ मीटर गषहराई र आवश्यकता 
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अनुसार लम्ाई र िौराई रािी २ वा २ भन्दा बढी िण्ड वनाएर 
िनु्न पद्यछ । रसरी २ देस्ि ३ िण्डको िारलमा एकपषछ अकको 
िारलमा मल पल्ाउन सषजलो हुनुका साथै मलको गुणतिर पषन 
राम्ो हुनछ । गोवर र सोतर राख्दा सकभर तह–तह पारेर राख्न 
पछ्य  । िारल राम्ोसँग पुररने गरी रा्ो भने तापक्रम बढ्खन गई 
सुक्ष्म जीवहरूको सषक्ररता बढेर िारो मल वन्दछ । िाल्ोमा 
सोतिर र गोवर रािेको ४–६ हप्तामा अवसथा हेरेर प्राङ्गाररक 
पदाथ्यलाई पल्ाउनु पनने हुनछ । िारलको बीिमा तल्ो भागमा 
पुगे्न गरी केही षकलाहरू गाषरषदनु पछ्य  । रसो गना्यले िारलको 
बीि भागमा हावा िेलेर अझ राम्ो मल वन्न सहरोग पुग्छ ।

रो मललाई राम र विा्यतको समरमा पानीबाट बिाउन छाना 
वनाउनु पद्यछ । छानाले गदा्य रामको कारण पोिक तत्त्वहरू 
उरेर जान रोषकनछ भने विा्यतको पानीले पोिक तत्त्वहरू बगाएर 
जानबाट पषन जोषगनछ । रो षबषधबाट पषन गोवर, सोतिर आषदबाट 
राम्ो मल वनाउन सषकनछ र मूत्र सङ्कलन गरी षबरुवालाई िाषहने 
नाइटड् ोजन तत्त्वको आपूतषी गन्य सषकनछ ।

राईदा

• भकारो सुधार गरेर गुणतिरको प्राङ्गगाररक मल वनाउन 
सषकनछ ।

• गोवर र मूत्रको उपरुति प्ररोग गन्य सषकनछ ।

• मल राम्ोसँग पाके् हुनाले बालीमा लागे्न मलजन्य 
रोगकीराहरू नट् हुनछन्ख ।

• गाई भैंसीको िेर वा बगेर जाने गोवर र मूत्रबाट बालीलाई 
िाषहने िाद्यतत्त्वहरू सषजलै उपलब्ध हुनछन्ख ।

बेराईदा

• रो गोठेमलको लाषग पशु पालन गनु्यपछ्य  ।

• राम्ोसँग पल्ाउन सषकएन भने मल राम्ो पाकै्न ।

• मल वनाउन थप रिम गनु्यपनने हुनछ ।

१३.२ खाडल मल षिषध (Pit Composting) 
 
कच्चा पदा ््तहरू — सोत्तर, हररयो स्ाउला, माटो, गोिर, 
मूत्र, पानी आषद षमसाएर खाडलमा राखी िनारने मललाई 
षपट कम्पोटि मषननछ । यो यस षिषधमा पषन खाडलमा दुई 
िा दुई भन्ा बिी खण्डहरू बनार्तनछ । यी खण्डहरूमा 
कच्चा प्राङ्ाररक पदा ््तको रह षमलाएर राद्खनछ । 
खाडलमा ४ रञ्च जषर हररयो स्ाउला, सोत्तर राखेपषछ 
गोिरको अकको रह िनाएर राख्न पछ्त  । 

रसैगरी सुकेको र हरररो सोतिर तह–तह पारेर राख्न पछ्य  । 
हरेक तहमा थोरै षपसाबको जोरन छकने र सोतर, स्ाउला, पराल 
आषदको तह लगाउदै जानु पद्यछ । पुनः रसरी तह–तह गरी 

कच्ा प्राङ्गाररक पदाथ्य रािेर माषथबाट माटोले राम्ोसँग छोपु्न 
पद्यछ । मलकाे थुप्रो षभत्र षिस्ानको मात्रा ४० देस्ि ६५ प्रषतशत 
कारम राख्न पद्यछ । षिस्ानको कारणले मलको षभत्री भागमा 
सुक्ष्म जीवहरूको सषक्ररता बढ्खन गई तापक्रम वृद्धी भई िारो 
मल वने्न गद्यछ । 

मललाई लगभग तीन देस्ि िार हप्ता षभत्र पल्ाउनु पद्यछ । मल 
पल्ाउदा एक िारलबाट अकको िारलमा राख्दै जानु पद्यछ । 
रसरी पल्ाउदा माषथको मल तल पद्यछ र तल रहेको मल माषथ 
पद्यछ । रो प्रषक्रराविारो षभत्री भागमा तापक्रम बढ्खन गई राम्ोसँग 
पाकेर गुण्तिरीर मल वन्दछ । पूण्यरूपमा मल वनेपषछ मल षिसो 
एवम्ख हल्ा रुररुराउदो कालो रङ्गको हुनछ । मल बनाउँदा पषन 
िारल (षपट) लाई ढाके् गरी छानाको व्वसथा षमलाउनु पद्यछ ।

राईदा

• िारलमा बनाइ्यने मल गुण तिरीर र राम्ो वन्दछ । 

• रो षवषधमा मल एक िारलबाट अकको िारलमा सान्य वा 
पल्ाउन सषजलो हुनछ ।

• रो षबषधबाट मल एकै प्रकारको वनै्द जाने भएकाले 
राम्ोसँग पाक्छ । 

• अनावश्यक झारपातको बीउहरू कुषहएर नट् हुनछन्ख ।

बेराईदा

• िारल िन्न आषथ्यक तथा मानवीर स्ोतको आवश्यकता 
पद्यछ ।

• आवश्यक कच्ा प्राङ्गाररक पदाथ्यहरू जुटाउन कषठन 
हुनछ ।

• मल एक िारलबाट अकको िारलमा पल्ाउन कषठनाई 
हुनछ ।

१३.३ गड्ौले मल षबषध (Vermicompost)

गउँररमा पाईने धेरै जसो कच्ा प्राङ्गाररक पदाथ्यहरू, रोहोर 
मैलालाई गड्ाैले मलमा पररणत गरेर पषन राईदा षलन 
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सषकनछ । गड्ाैलाले प्राङ्गाररक कच्ा पदाथ्यहरू िाएर पिाई 
षनकालेको मललाई गड्ाैले मल (भषम्यकम्पोट्) भषननछ ।  
षविेश प्रकारको भाँरा वा सुरषक्त िारलमा गड्ाैला पालेर 
पषन भषम्यकम्पोट् वनाउन सषकनछ । कृिकले सषजलैसँग 
अाफनाे ररमा गड्ाैले मल वनाएर बढी भन्दा बढी राईदा षलन  
सक्छन्ख । 

भषम्यकम्पोट् बनाउँदा षवशेि जात Eisenia foetida or E.  
andrie (इसेषनरा रेषटरा वा ई. एन्ड् ी), Lumbricus  
rubellus रातो रङ्गको गड्ाैला प्ररोग गनु्य पद्यछ । रसका लाषग २ 
रीट गषहराई, २ रीट िौराई  र लम्वाई आवश्यकता अनुसारको 
िारल िनेर वररपरर ढुङ्गा षबछ्ाएर िारल वनाउनु पद्यछ । रो 
िारलको माथी पषन आवश्यकता अनुसारको राम र पानी छेके् 
छानाको व्वसथा गनु्य पद्यछ । 

िारलमा अन्नका सह–उत्ादन (भुस, िोटिा, ढोर, झारपात, 
सुकेको पराल आषद) र गोबर, षपसाब, कागत ईत्याषद रािी 
षिस्ान कारम गन्यको लाषग थोरै पानी रािेर गड्ाैला 
लगाउनु पद्यछ । शुरुमा १००० देस्ि १५०० सम्मको सङ्ख ्ामा 
गड्ाैला लगाउन सषकएमा धेरै राम्ो हुनछ । रो अनुकूल 
वातावरणमा हुक्य न पारो भने ७ देस्ि ८ हप्तामा वरस्क हुनछ ।  
गड्ाैलाले हरेक ३ षदनमा एउटा अण्डा (Coccun) पाद्यछ ।  
रो अण्डाबाट २० देस्ि २३ षदन षभत्रमा बच्ा षनस्कनछ । रसरी 
गड्ाैला िारलमा एकपटक लगाएपषछ रेरर लगाउनु आवश्यक 
हँुदैन । रसरी गड्ाैला लगाएपषछ िारलको तल्ो भागमा 
गड्ाैलाले प्राङ्गाररक पदाथ्य िाएर मल बनाउँदै गएको हुनछ । 
हरेक ३० षदनमा मललाई पल्ाउनु राम्ो हुनछ षकन भने हावा 
एवम्ख षिस्ान राम्ोसँग उपलब्ध हुन सकछ । गड्ाैलालाई िाषहने 
अन्य प्राङ्गाररक पदाथ्यहरू पषन थपदै जानु पद्यछ । 

गड्ाैले मल लगभग ६–८ हप्ता पुगेपषछ तरार हुनछ तर, रो 
गड्ाैलाको सङ्ख ्ामा भर पनने भएकोले केही धेरै समर पषन 
लाग्न सकछ । मल षनकालनको लाषग माषथल्ो तहको कच्ा 
पदाथ्य हटाई तल्ो तहको मललाई िलाई एकाषतर छुट्ाई 
षदनुपछ्य  । मललाई सकभर िालनोको सहारताले िालेर 

गड्ाैलालाई छुट्ाउनु पद्यछ । गड्ाैलालाई पुनः िारलमा 
सुरषक्तसाथ राख्नुपद्यछ । रसरी िालेको मललाई अझ १०–१५ 
षदनसम्म सुरषक्त ठाँउमा जम्मा गरेर राख्नुपद्यछ । षकनभने 
मलमा गड्ाैलाको धेरै अण्डाहरू रहेका हुनछन्ख । रो अवषधमा 
अण्डाबाट गड्ाैलाका बच्ाहरू षनस्कनछन्ख । री बच्ाहरूलाई 
पषन मलबाट छानेर पुनः सोही िारलमा हालनु पद्यछ ।

राईदा

• गड्ाैले मल अन्य प्राङ्गाररक मल भन्दा मषललो हुनछ ।

• रसलाई अन्य मल जतिो पल्ाई राख्न पददैन ।

• गड्ाैले मल वने्न क्रमसँगै गड्ाैलाको सङ्ख ्ामा पषन 
बृद्धी हँुदै जानछ ।

बेराईदा

• गड्ाैलालाई उषित वातावरण षदनसकु् पद्यछ अन्यथा मन्य 
सकछन्ख ।

• गड्ाैलाले िाने कच्ा पदाथ्यमा असर पानने पदाथ्यहरू हुनु 
हँुदैन । 

• गड्ाैलालाई बाह्य शतु्रहरूबाट बिाउन षनकै कषठन हुन 
सकछ ।

• रो मल बनाउने गड्ाैलाको जात सषजलै पाइदैन ।

१३.४ ्ुपारेर मल बनाउने षबषध  
(Hep or Pile Composting)

ताजा प्राङ्गाररक पदाथ्यहरूलाई आवश्यकता र ठाँउ अनुसार 
थुपारेर बनाइ्यने मललाई षहप कम्पोट् भषननछ । रसरी मल 
बनाउँदा छ ईञ् जषत गषहरो जषमन िनेर वररपरर बारेर हरररो 
सोतिर, स्ाउला, झारपात, गोवर आषद षमसाई थुपारेर मल 
बनाउने गररनछ । रो षवषधबाट मल बनाउँदा लामो समरसम्म 
थुप्रो पारेर राख्पनने हुनछ । षविेश गरी विा्यतको समरमा रो षबषध 
अपनाउँदा राम्ो हुनछ । रो षवषधमा मल पल्ाउने कार्य कम 
गररनछ भने माषथबाट माटोले छोपु्न पद्यछ । कच्ा पदाथ्य राख्दा 
रेदमा सुकेको पदाथ्य एक हात जषत रािेर थोरै पानी छक्य ने 
गनु्यपछ्य  । त्यो भन्दा माथी हरररो कच्ा पदाथ्य र अकको तहमा 
गोबर मूत्र रािी एवम्ख प्रकारले तह बनाइ्य  ४ देस्ि ५ रीटसम्म 
अग्ो बनाइ्य  माषथवाट माटोले छोषपषदनु पद्यछ । 

षवशेि गरी रस षवषधमा कच्ा पदाथ्य रािेको ठाँउमा प्ररा्यप्त 
हावा िेलनको लाषग पाइप वा बाँसको षकला राख्न पद्यछ । रो 
बाँस वा काठको ३ X ३ X १ मी. रमा्य बनाइ्य  त्यो षभत्र कच्ा 
पदाथ्य रािेर वररपरर राम्ोसँग िाँदेर पषन मल वनाउन सषकनछ । 
रसरी प्राङ्गाररक पदाथ्यहरूलाई षमलाएर थुप्रो वनाएपषछ बासको 
रमा्यलाई सुरषक्त रूपमा षनकालनु पद्यछ । तर रो थुप्रोको बीि–
बीिमा हावा सहज तररकाले िेलन सकोस भनेर पाईप वा बाँस 
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राखे् गनु्यपछ्य  । रो बाँस वा पाईपलाई पषन थुप्रो बनाइ्य  सकेपषछ 
षनकालनु पद्यछ । थुप्रोमा षिस्ानको मात्रा ४० देस्ि ६५% कारम 
राख्को लाषग पानी षदई राख्न पद्यछ जसे् सुक्ष्मजीवहरूको 
सषक्ररता बढ्खन सहरोग गद्यछ । 

राईदा

• षवशेि गरी रो हरररो स्ाउला, सोतिर, झारपातबाट तरार 
गररने भएकोले असल प्राङ्गाररक मल वन्दछ ।

• रर वररपरर भएको रोहरबाट पषन रो षबषधबाट मल 
वनाउन सषकनछ ।

• रो षवषधमा पशुपालन गरीराख्न आवश्यक हँुदैन ।

बेराईदा

• मल अन्य षबषधको तुलनामा षढलो तरार हुनछ ।

• मल वनाउन रर वररपरी भएको झारपात बढी प्ररोग हुने 
भएकोले झारपात पाउन कषठनाई हुनसकछ । 

• काठ वा बाँसको रेिम वनाउनु पनने भएकोले झनझट एवम्ख 
ििा्यलु हुनछ ।

• धेरैजसो बाषहर िुला ठाँउमा वनाइने हुनाले राम पानीले 
असर गनने गद्यछ ।

• रो षवषधमा बढी कामदारको आवश्यकता पद्यछ । 

१३.५ षडब्ामा मल बनाउने षबषध (Bin Compost-
ing) 
 
षवशेि गरी हाम्ो ररमा िाना वनाएर िाने भएकोले अाफनाे 
भानछाबाट षनस्स्कएको रोहोर मैलाबाट पषन सानो तिरमा गुण 
तिरीर प्राङ्गाररक मल वनाउन सषकनछ । रो मलले अाफनाे 
रर वरपर रोषपने सागपात, रलरूल वा गमलामा रोषपने 
आलङ्काररक रूलहरूमा प्ररोग गन्य सषकनछ । रो मल वनाउन 

धेरै ठूलो ठाँउ वा भाँरोकाे आवश्यकता पददैन । एउटा सानो 
प्लाषट्क भाँरो वा षवनमा भानछाबाट षनस्कने जुठो िाना, 
तरकारीको हरररो तथा कािो फ्ाषकने पदाथ्यहरू (Food 
scraps, vegetable and fruit peels) रािेर मल वनाउनु 
पद्यछ । मल राम्ोसँग वनाउनका लाषग सुक्ष्मजीवहरू सषक्रर 
हुन हावा आवश्यक पनने भएकोले भाँरोको वररपरर मषसना 
पालहरू वनाउनु पद्यछ । 

षवनमा कच्ा पदाथ्य रािेर भाँराको षवकको राम्ोसँग वन्द गरी 
राख्न पद्यछ । रो मल पषन लगभग ६–८ हप्तामा तरार हुनछ । रो 
मल वनाउनका लाषग प्लाषट्कको भाँरा वा रड् म पषन प्ररोग गन्य 
सषकनछ । रो मल बनाउँदा सुक्ष्म जीवहरूलाई हानी पुरा्यउने नुन, 
टेस्टिङ पाउरर, साइटड् ीक एषसर वा अन्य रासारषनक पदाथ्यहरू 
षमसाउनु हँुदैन । रो मललाई पषन अन्य मललाई जतैि २–३ 
हप्ताको समरमा पल्ाई राख्न पद्यछ । पूण्यरूपमा मल पाकेपषछ 
मल रुररुराउदो हुनछ भने गन् रषहत वन्दछ ।

राईदा

• भानछाबाट षनस्स्कएको रोहोर मैलाको उषित प्ररोग हुनछ ।

• मल अाफनै ररमा उत्ादन हुने भएकोले बाषहर िोजी राख् 
पददैन ।
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बेराईदा

• मल बनाउने भाँरा षकनु्न वा वनाउनु पद्यछ ।

• शुक्ष्म जीवलाई असर पानने तत्त्वहरू जतैि नुन, अम्, जतिा 
पदाथ्य पषन पन्य सकछ ।

• भानछाको रोहोर मैला षबतिारै जम्मा हुने भएकोले रो मल 
षढलो तरार हुनछ । 

१३.६ छापो िा छोपेर मल बनाउने षिषध (Sheet  
Composting) 
 
माटोलाई मषललो वा उव्यरारुति वनाउन सतहमा प्राङ्काररक 
पदाथ्यले ढाके् वा छापो राखे् िलन छ । रो बाहेक जषमनमा 
प्लाषट्कले ढाकेर माटोमा भएको मलिादलाई अझ उपरोगी 
बनाउने तररकालाई छोपे्न षवषध भनेर षिषननछ । रसरी छोपेर 
प्राङ्काररक पदाथ्यलाई रास्िषदरो भने तापक्रम बढेर सुक्ष्म 
जीवहरूको बढी िलिेल हुन गई िारो प्राङ्काररक मल वन्दछ ।  
नेपालमा िास गरी कृिकहरूले छापोको रूपमा प्राङ्काररक 
पदाथ्यलाई अाफनाे जषमनमा ढाकेर िेती गनने िलन प्रसति 
देस्िनछ । रतिो छापोले कम्पोट् मलको रूपमा काम गद्यछ भने 
माटोमा षिस्ानको मात्रा बढाई कृषि उत्ादनमा बृद्धी समेत 
गछ्य  ।

हाल कृिकहरूले छोपेर मल बनाइ्य  िेती गनने गरेको पाईनछ ।  
छोपेर मल बनाउँदा प्राङ्गाररक पदाथ्य एवम्ख बाक्ो कागज, 
कावकोन पेपर, प्लाषट्क आषद रािेर पषन मल बनाउने गररनछ । 
गाँउररमा राँसपात, स्ाउला आषदले जषमनमा छोपेको माटोलाई 
मषललो बनाउने कार्यमा सहरोग गद्यछ । षसट कम्पोषट्ङ्ग षवषभन्न 
देशमा षवषभन्न तररकाले बनाउने प्रिलन छ । नेपालमा भने रो 
षवषधबाट कम्पोट् बनाउने प्रिलन कम छ तर, छापोको रूपमा 
प्ररोग गनने िलन भने प्रसति छ । त्यसै गरी व्ावसाषरकरूपमा 
प्लाषट्कको छापो रािेर िेती गनने िलन बढ्ख दै गएको छ । रो 
षवषधमा प्राङ्गाररक पदाथ्य एवम्ख मल षमसाएर प्लाषट्कले छोपेर 
षवरुवा रोपे्न ठाँउ मात्र िुला गरी षसट कम्पोषट्ङ्ग गनने गरेको 
पाईनछ । रो षवषधले गदा्य माटोमा भएका कच्ा पदाथ्यहरू 
कुषहएपषछ षवरुवाले षलने गद्यछ भने माटो षभत्र रहेका कीराहरू 
पषन छापोको कारण मन्य जानछन ।

प्राङ्गाररक पदाथ्य एवम्ख गोवर मूत्र आषदबाट िाँराे मल वनाउन 
वा तरार पान्य षसट कम्पोषट्ङ्ग गनने गररनछ । रस षवषधमा सकभर 
कालो िालको तारपोषलन वा षसल्पोषलन प्लाषट्क प्ररोग गरेर 
प्राङ्गाररक पदाथ्यलाई ढाषकनछ । आवश्यकता अनुसार के कषत 
पररमाणमा मल बनाउने हो, सो षबिार गरी गोबर, पराल, सोतिर 
आषद षमसाएर थुप्रो वनाउनु पद्यछ । रो थुप्रोलाई प्लाषट्कले 
ढाकेर िारैषतरबाट हावा नषछनने गरी प्लाषट्कको छेउलाई माटाले 
षथषिषदनु पद्यछ । रसरी प्लाषट्कले ढाकेको कररव १५ देस्ि २० 
षदनमा राम्ो गुणतिरको मल तरार हुनछ । रो षबषधबाट पषन 
प्राङ्गाररक मल िाँराे वनाउन सषकनछ ।  

राईदा 

• रो षबषध अपनाउँदा माटोको षिस्ान धेरै षदनसम्म रहनछ ।

• माटोको सतह ढाकेर राख्दा तापक्रम बढ्खन गई सुक्ष्म 
जीवको सषक्ररता बढदछ । 

• माटोमा बाँकी रहेको अवशेिहरू पषन राम्ोसँग पाकेर मल 
वन्दछ ।

बेराईदा

• माटोको सतह छोप्न पनने हुनाले छोपे्न पदाथ्य धेरै िाषहनछ ।

• प्लाषट्क प्ररोग गदा्य राम पानीले प्लाषट्क टुक्रा भएर 
माटोमा षमषसएर प्रदुिण बढ्खछ ।

• प्लाषट्क िररद गन्य पैसा आवश्यक पद्यछ । 

व्ावसाषरकरूपमा मल उत्ादन गन्य षवण्डड् ो षवषध (Windrow 
Method) अपनाई गुण तिरीर मल उत्ादन गन्य सषकनछ । रो 
षवषधविारा उत्ादन गन्य सकेमा कृिकहरूको प्राङ्गाररक मलप्रषत 
आकि्यण बढ्ख नुका साथै मलको मागलाई पषन केही हदसम्म पूतषी 
गन्य सषकनछ ।

१४. प्राङ्ाररक मल राम्ोसँग पाके नपाकेको 
कसरी ्ाहा पाउने ?

पाकेको मलको रङ्ग िैरो कालो ेहुनुपद्यछ । मल मुठीमा षलदा 
एकअका्यमा टाषसने हुनुहँुदैन । मल राम्ोसँग धुलो परेको हुनु 
पद्यछ । अनावश्यक गन् आउनु हँुदैन । मल रािेको ठाँउमा 
साधारण तापक्रम हुनुपद्यछ । मलको षिस्ान ३०–४० प्रषतशत 
हुनु पद्यछ ।

१५. प्राङ्ाररक मल षकन ?

• माटोको भौषतक, जैषवक तथा रासारषनक गुणमा सुधार  
गन्य । 

• माटोको उव्यराशस्ति बढाउन ।

• प्राङ्गाररक मलले षवषभन्न सुक्ष्म तत्त्वहरू उपलब्ध  
गराउँदछ । 
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• षबरूवालाइ्य  माटोबाट पोिकतत्त्व प्राप्त गन्य सहज 
वनाउदछ ।

• प्ररोगबाट षबरुवामा नराम्ो असर नपनने भएकोले लामो 
समरसम्म उपरोग गन्य सषकनछ । 

• संतुषलत िाद्यतत्त्वहरू उपलब्ध गराई षबरुवाको सहज 
षवकासमा सहरोग गद्यछ । 

• माटोका सुक्ष्म जीवहरूको बृद्धी गद्यछ । 

• माटोलाई जीषवत राख् मद्त गद्यछ । 

• प्राङ्गाररक मल वाताबरण मैत्री मल हो ।

• प्राङ्गाररक मलबाट वनस्पतीजन्य पोिणतत्त्व प्राप्त हुनछ ।

• भू–क्र रटाउन सहरोग गद्यछ ।

• माटोमा हुने रोगकीरा र झारपातलाई कम गद्यछ ।

• माटोको पानी अराउने क्मता वृद्धी गछ्य  ।

१६. प्राङ्ाररक मलको उपयुति प्रयोग 

• िेती गनने बाली हेरेर प्राङ्गाररक मल १५–२० टन प्रषत हेक्टर 
प्ररोग गन्य सषकनछ ।

• बाली लगाउँदा राम्ोसँग पाकेको मल माटोमा षमलाउनु 
पद्यछ । बारीमा प्राङ्गाररक मल लगाउने हो भने बारी जोतु् 
भन्दा केही अगाषर मल षमलाउनु पद्यछ ।

• ड्ाङ वा रोबमा षबरुवा लगाउने हो भने राम्ोसँग पाकेको 
मल ड्ाङमा माटोसँग षमलाएर षबरुवा वा बीउ रोपु्न  
पद्यछ । 

• रलरूल रोप्न वा ठूला बोटमा प्राङ्गाररक मल लगाउनु परेमा 
िारल िनेर आवश्यक मात्रामा प्राङ्गाररक मल रािी 
षबरुवा रोपु्न पद्यछ । तर, ठूला रलरूलका रुिको रेदमा 
वररपरर सकभर हाङ्गा रैषलएकाे के्त्रसम्म एक रुट गषहरो 
िनेर राम्ोसँग पाकेको प्राङ्गाररक मल माटोमा षमलाउनु 
पद्यछ ।

• बारीमा मल हाल्ा लामो समरसम्म राममा सुकाउनु  
हँुदैन । मल छररसकेपषछ तुरुन्त माटोमा षमसाउनु पद्यछ ।

• जरे बालीको लाषग बाली थन्काउनु भन्दा १२० षदन पषहले 
नै प्राङ्गाररक मल माटोमा षमसाउनु पद्यछ । तर बालीको 
प्ररोग गनने भाग माटो भन्दा माथी रहने बालीहरूको हकमा 
९० षदन पषहला नै माटोमा षमसाई सकु् पद्यछ ।

• एक भाग प्राङ्गाररक मल र िार भाग पानी रािेर कस्तिमा 
१२ देस्ि १८ रण्ा वा बढीमा ४/५ षदनसम्म षभजाएर राख्न 
पद्यछ । रसरी षभजाएको मलको रस षनकालेर षबरुवालाई 
२ देस्ि ३ षदनको अन्तरमा षिरा मलको रूपमा षसंिाइ 
गरको भने राम्ोसँग िाद्यतत्त्व प्राप्त गरी स्सथ षबरुवा 
उत्ादन हुनछ ।

१७. सारांश

आराषतत रासारषनक मलको जथाभावी एवम्ख देिाषसकी 
प्ररोग गररँदा माटोको भौषतक, जैषवक तथा रासारषनक गुणमा 
नराम्ो प्रभाव परेको देस्िएको छ । धेरै उत्ादन गनने मनसारले 
अत्याषधक रासारषनक मलको प्रराग गररदा माटोको उव्यरा 
शस्तिमा षबतिारै ह्ास आएको सब्यषवषदतै छ । तर, रो कुरा 
कृिकहरूले पषन षबतिारै बुझदै आएको र अाफनाे िेतबारीको 
माटोको अवसथा सुधान्य प्ररत्रत रहेको देस्िएको छ । षबगे्काे 
माटोलाई सुधार गनने एउटै मात्र उपार प्राङ्गाररक मल प्ररोग गनु्यु 
हो । प्राङ्गाररक मल बनाउँदा सबै आवश्यक पदाथ्यहरू षमलाएर 
काव्यन र नाईटड् ोजनको  अनुपात षमलाउनु पछ्य  र षिस्ान, मलको 
रनत्व, षछदापन आषद कारम गनु्य पद्यछ । माटोलाई पुनजषीषवत 
गन्य प्राङ्गाररक िेती अपनाई माटोलाई हल्ा, मषललो र सषक्रर 
सुक्ष्मजीवहरू रुति वनाउनु आवश्यक छ ।
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बालीमा आउने झारपात र व्यि््ापन

१. िारपारको व्यिस्ापन षकन गनने ?

• अरु रोगकीराहरू जतिो नदेस्िने भए पषन बालीमा 
झारपातले पुरा्यउने नोक्ान ठूलो हुने भएकोले ।

• झारपातको षकषसम र प्रकोप अनुसार बालीको उत्ादनमा 
५०५ भन्दा बढी क्षत पुग्न सके् भएकोले ।

• बालीको बीउमा झारपातको बीउ षमषसएमा बीउकाे 
गुणतिर कम हुने भएकोले । 

• मुसुरो जतिो शुरु अबसथामा षबतिारै बढ्ख ने बालीलाई 
झारपातले षजते् भएकोले । 

२. िारपारको िगगीकरण

जीवन िक्रको आधारमा झारपातलाई षनम्नानुसार वगषीकरण 
गररनछः 

• एक विषीर (Annual)

• दुई विषीर (Biennial)

• बहु विषीर (Perennial)

३. िारपारका षकषसमहरू

क) िौरापाते ः रस वग्यमा पनने झारको पात िौरा र पातका 
नशाहरू षवषभन्न षदशामा (Wave) गएका हनछन ।

ि ) राँस ः रस बग्यमा पनने झारका पात सोझा र नशाहरू षसधा 
गएका हुनछन्ख, राँठ िोक्रो (Hollow) हुनछ ।

ग ) मोथा ः रस वग्यमा पनने झारको पात सोझो र नशाहरू षसधा 
गएका हुनछन्ख, राँठ तीन कुने र भररएको (Solid) हुनछ ।
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४. प्रमुख बालीका केही िारपारहरू

४.१ धान बालीका सामान् िारहरू   
४.१.१ रोपाई गरेको एिम् छरुिा धानमा आउने िारपारहरू 

a}1flgs gfd
(Scientific Name)

k|rlnt c+u|]hL gfd  
(Common Name)

:yfgLo÷g]kfnL 
gfd (Local Name)

b]vf kg]{ cj:yf

3fF; (Grassy weed)
Cynodon dactylon Bermuda grass b'af] 5?jf wfg v]tLdf 

Digitaria sp aG;f] 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf 

Echinochloa colona L. Junglerice aG;f] 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf 

Echinochloa crus-galli L. Barnyardgrass ;fdf 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf 

Eleusine indica Goosegrass sf]b]] emf/ 5?jf wfg v]tLdf

Eragrostis pilosa Indian Love grass Rf/fsf] bfgf 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf 

Leptochloa chinensis Chinese Sprangletop 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf

Panicumm dichotomiflorum L. Fall pani grass aG;f] 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf 

Paspalum distichum L. Knot-grass 3f]8] b'af] /f]kfO{ u/]sf] v]tLdf

Rff}8fkft] emf/ (Broad leaf weed)
Ageratum conyzoides Goat weed uGw] 5?jf u/]sf] wfg v]tLdf

Alternanthera philoxeroides Alligator weed k6k6 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf 

Amaranthus spinosus Spiny pig weed sfF8], n'F8] 5?jf u/]sf] wfg v]tLdf

Amaranthus viridis Slender amaranth n6\6] ;fu 5?jf u/]sf] wfg v]tLdf

Ammania baccifera Tooth cup 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf

Caesulia axillaris Pink node flower y's emf/ 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf 

Commelina diffusa Spreading Day flower sfg] 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf 

Commelina benghalensis Tropical spider wort sfg] 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf 

Cyanotis sp 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf 

Eclipta prostrata False daisy leËx/fh 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf 

Galinsoga ciliata Hairy galinsoga lrTnfË] 5?jf wfg v]tLdf 

Ludwigia hyssopifolia Seedbox 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf 

Marsilia crenata Water clover hn KofpnL /f]kfO{ u/]sf] wfg v]tLdf

Monochoria vaginalis Pickeral weed lgnf] hn's] /f]kfO{ u/]sf] wfg v]tLdf

Pistia stratoietes Water lettuce kfgL aGbf /f]kfO{ u/]sf] wfg v]tLdf

Portulaca oleracea Common purslane s'Nkf ;fu /f]kfO{ u/]sf] wfg v]tLdf

Spillanthus paniculata Para grass Nff6f] 3fF; 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf 

Sphenoclea zelanica Goose weed /f]kfO{ u/]sf] wfg v]tLdf

df]y] (Sedges)
Cyperus difformis Small flower umbrella 

plant
df]y] 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf 

Cyperus iria Rice flatsedge 5q] 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf 

Cyperus rotundus Purple nutsedge df]y], s|;/ 5?jf u/]sf] wfg v]tLdf

Fimbristylis littoralis Globe fringerush lem?jf 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf 

Scirpus sp. ;'O/f] 5?jf / /f]kfO{ b'a} tl/sfsf] v]tLdf 
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४.१.२ झारपात व्वसथापन 

• झारपातको बीउ नषमषसएको सरा, राम्ो बीउ लगाउने ।  
बीउ छान्न सथानीर ठाउँँमा पाइने षवषभन्न साइजका 
जालीहरू प्ररोग गनने ।

• झारलाई षजत् सके् जातको छनोट गनने ।

• बालीको बीउ दर बढाउने ।

• बालीिक्र अपनाउने ।

• हातले गोरमेल गनने । 

 » पषहलो पटक ः बीउ उमे्को २५ देस्ि ३५ षदनपषछ । 

 » दोरिो पटक ः बीउ उमे्को ४५ देस्ि ६० षदनपषछ ।

• षविादीहरूको प्ररोगः प्ररोग गनने समर षविादी अनुसार 
ररक पद्यछ । जतैि बाली र झार आउनु अगावै 
(Pre-emergence) वा बाली र झार आइसकेपषछ 
(Post-emergence) वा बाली लगाउनु वा सानु्य अगावै 
(Pre-plant) । झारको षकषसम र मात्रा हेरी झार देिा पनु्य 
पषहले वा पषछ दुबै अवसथामा षविादी प्ररोग गन्य सषकनछ । 

• तर, रस्को लागी दक् प्राषवषधक एवम्ख साधनको 
आवश्यकता पछ्य  ।

४.१.२.१ झारपात व्यिस्ापनका तररकाहरू 

क. रोकथाम  (Prevention) : झारहरू देिापनु्य भन्दा आगाषरनै ै
बालीको बीउमा भएका झारका बीउहरू छानेर हटाई झारलाई 
रोक् सषकनछ । 

ि. पानी व्वसथापन ः रोपाई गरेपषछ धान िेतमा ५ से.मी. जषत 
पानी रािीरािेमा झारहरू कम हुनछन्ख ।

ग. हाते गोरमेल ः गोरमेल सबैभन्दा उपरुति र वातावरणीर 
दृषट्ले व्वसथापनको राम्ो उपार हो । सषजलै ज्यामी उपलब्ध 
हुने भएमा धान रोपेको २५–३० षदन षभत्र पषहलो गोराई गनु्य 
पद्यछ र बढी झारपात देस्िएमा दोरिो पटक पषन गोराई गनु्य 
उपरुति हुनछ । झारको प्रकोप हेरी कस्तिमा २ पटक गोरमेल 
गरेमा झारले हुने नोक्ानी रटाई धानको उत्ादन बृस्द्ध गन्य मद्त 
पुग्छ ।

धान रोपेको २५–३० षदनसम्म पषहलो गोराई गनु्य पद्यछ र बढी 
झारपात देस्िएमा दोरिो गोराई गनु्य उपरुति हुनछ । छरुवा धान 
िेतीमा झारपात बढी आउने भएकोले २–३ पटक गोरमेल गनु्य 
जरुरी हुनछ । 

र. हाते मेषशनवाट गोरमेल ः लाइनमा छरेको एवम्ख रोपाइ गरेको 
धान बालीमा हाते मेषशनवाट गोरमेल गन्य सषकनछ रसको लाषग 
िेतमा षछपषछपे पानी हुनु जरुरी छ । 

हात ेमेशशनबाट गोडमेल 

ङ. झारनाशक षविादीको प्ररोगः गोरमेल सबैभन्दा उपरुति र 
वातावरणीर दृषट्बाट झारपात व्वसथापनको राम्ो उपार हो । 
गोरमेलबाट झारको व्वसथापन गन्य सम्व नहुने अवसथामा झार 
मानने षविादीको प्ररोग गरेर पषन झार षनरन्त्रण गन्य सषकनछ ।  

छरुवा वा रोपाई गरेर िेती गररएको धानमा झारनाशक 
षविादीहरू षवषभन्न समरमा प्ररोग गरेर झारको व्वसथापन  गन्य 
सषकनछ–

ङ. १ रोपाई गरेको धानमा झारनाशक तििारीको प्रयोग

• रोपाई गरेको धानमा गेरा ८०० ग्ाम प्रषत कट्ा अथवा 
१.२५ षकलो प्रषत रोपनीको दरले धान रोपेको ५ षदन 
षभत्र समानरूपले छनु्य पद्यछ र २४ रण्ासम्म पानी थुनी 
राख्न पद्यछ । पषछ आएका झारलाई हाते गोरमेल गरी 
व्वसथापन गन्य सषकनछ ।

• धान छरेको १५ देस्ि २० षदनमा (Post-emer-
gence) एषजमोसलफु्रन (azimsulfuron) १७.५ ग्ाम 
षबसपाईरीब्याक (Bispyribac) २५ ग्ाम ए.आई.प्रषत 
हेक्टरका दरले रोल वनाइ छनने ।

ङ.२ छरुिा धानमा झारनाशक तििारीको प्रयोग 

षसधै छरेको धानमा Pendimethalin 30 EC ३.३ षलटर प्रषत 
हेक्टरका दरले अथा्यत १०० षमषल षलटर १०–१२ षलटर पानीमा 
प्रषत कट्ा वा १५० षमषल षलटर प्रषत रोपनी १५ षलटर पानीमा 
षमसाई धान छरेको ५ षदन षभत्र छनु्य पद्यछ र पषछ आएका 
झारहरूलाई हाते गोराईबाट व्वसथापन गनु्य पद्यछ । 

रसको अलावा बू्यटाक्ोर २ षलटर प्रषत हेक्टर ४०० षलटर 
पानीमा रोलेर धान छरेको ५ षदन षभत्र छरेर र पषछ आएका 
झारलाई हाते गोरमेल गरेर पषन व्वसथापन गन्य सषकनछ ।

• धान र झार आउनु अगारी (Pre-emergence) 
पेन्ीषमथाषलन (Pendimethalin 30%) १ के. जी. ए.आई. 
प्रषत हेक्टरका दरले छनने र पषछ (Post-emergence)
एषजमासलफु्रजन (azimsulfuron 50%) ३५ ग्ाम ए.आई. 
प्रषत हेक्टरका दरले धान छरेको १५ देस्ि २० षदनमा छनने । 

• धान र झार आउनु अगारी (Pre-emergence) 
पेन्ीषमथाषलन (Pendimethalin) १ के.जी ए.आई. 
प्रषत हेक्टरका दरले छनने र पषछ (Post-emergence)
षबसपाईरीब्याक (Bispyribac 10%) २५ ग्ाम ए.आई्य प्रषत 
हेक्टरका दरले धान छरेको २० षदनमा छनने ।

• धान छरेको १५ देस्ि २० षदनमा एषजमोसलफु्रन १७.५ 
ग्ाम षवसपाईरीब्याक २५ ग्ाम ए.आई.प्रषत हेक्टरका दरले 
छनने ।
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• धान र झार आउनु अगारी बु्यटाक्ोर १ के.जी ए.आई. प्रषत 
हेक्टरका दरले छनने र पषछ आएका झारहरूलाई हातले 
गोरने । 

ि. छापो हालने धान छररसकेपषछ पराललाई छापोको रूपमा 
प्ररोग गदा्य सुरुमा आउने झारहरू षनकै्क कम हुनछन्ख साथै 
षिस्ान पषन रषहरहनछ । पषछ आउने झारहरूलाई गोरमेल वा 
झारनाशक षविादी प्ररोग गरी व्वसथापन गन्य सषजलो हुनछ । 

४.२ गहँँुका सामान्य झारपातहरू

४.२.१ गहँँ बालीमा रेखापनने केही झारपातहरूका बारेमा 
तलका ेताललकामा उले्ख गररएका ेछ । 

j}1flgs gfd
(Scientific name)

k|rlnt c+u|]hL gfd  
(Common name)

:yfgLo÷g]kfnL gfd  
(Local name)

emf/kft b]vfkg]{ If]q

3fF; (Grassy weed)
Aleopecuros aquelis Knot-grass n]p dWokxf8, t/fO{

Cyperus rotundus Purple nutsedge df]y], s;|/ dWokxf8, t/fO{

Cynodon dactylon Bermuda grass b'af] dWokxf8, t/fO{

Phalaris minor Canary grass /ut] dWokxf8, t/fO{

Polypogon fugox Asian beardgrass ;fGdf6] dWokxf8, t/fO{

Rff}8fkft] emf/ (Broad leaf weed)
Anagallis arvensis Pimpernal s[i0f gLn dWokxf8, t/fO{

Capsella –bursa-pastories Shepherds' purse Rff}nfgL dWokxf8

Cannabis sativa Indian hemp EffFu dWokxf8, t/fO{

Chenopodium album Lambs quarter a]y] dWokxf8, t/fO{

Convolvulus arvensis Field bindweed lx/gv/ t/fO{

Coronopus didymus watercress rD;'/] dWokxf8

Fumaria parviflora Fumitory ag ufh/, s}?jf t/fO{ -dWokxf8df klg 
b]lvg yfn]sf_

Lathyrus aphaca Wild vetch h+unL v]z/L t/fO{ -dWokxf8df klg 
b]lvg  yfn]sf]_

Medicago lupulina Trefoil Df]yL emf/ t/fO{

Polygonum hydropiper Smartweed lk/] dWokxf8, t/fO{  

-cDnLo df6f] ePsf] 
7fFpdf_ 

Rumex crispus Curly dock xnxn] dWokxf8, t/fO{

Spergula arvensis Cornspurry yfFug] emf/ dWokxf8 -ka{t, 
sf:sL, DofUbL / 
afUn'ª a9L_

Stellaria aquatica Common chickweed cd{n] dWokxf8, t/fO{

Vicia hirsuta Common vetch s'6nL sf]zf dWokxf8, t/fO{

df]y] (Sedges)
Cyperus rotundus Purple nutsedge df]y], s;|/ dWokxf8, t/fO{

४.२.२ झारपात व्यिस्ापन

गहँुका झारपातलाई षनम्न तररकाले व्वसथापन गन्य सषकनछ ।

क) रोकथामका तररकाः बीउ प्ररोग गनु्य पषहले झारका बीउ 
केलाउनु अत्यनै्त जरुरी छ । झारका बीउ नभएको बीउ प्ररोग 
गना्यले झार व्वसथापनमा सषजलो पछ्य  । रसको लाषग बाली 
लगाउनु अगारी बीउलाई षवषभन्न साइजका िालनाहरूबाट िाली 
भएका झारका बीउलाई छुट्ाउन सषकनछ ।

ि) हाते गोराई ः गहंँु लगाईसकेपषछ झारको प्रकोप हेरी गोरमेल 
गरी झारहरूको व्वसथापन गन्य सषकनछ ।
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• रो झार िेतको माषथल्ो सतहमा बढी हुने भएकोले 
पटक–पटक िनजोत गरी बाली लगाएमा रसको प्रकोप 
विनेनी कम गददै  लग्न सषकनछ ।

• कम िनजोत गरेर अथवा िनजोत नगरेरै गहंँु लगाई 
झारनाशक षविादीको प्ररोग गरेर पषन रो झारलाई 
व्वसथापन गन्य सषकनछ ।

• गहंँु लगाएको ५ षदन षभत्र पेन्ीषमथाषलन ३० इं.  
(Pendimethalin) नामक झारनाशक षविादी ३.३ प्रषत 
हेक्टर षलटर ३५० देिी ४०० षलटर पानीमा षमलाई छदा्य 
थाँगने झार लगारत अन्य झार षनरन्त्रण गन्य सहरोग पुगेकाे 
पाईएको छ । रो षविादी बाली र झार अंकुरण हुनु अगावै 
प्ररोग गनु्यपछ्य  ।

• टु रोर री सोषररम साल् ८० रबु्ल पी. झार नाशक 
षविादी गहंँु उम्ीसकेपषछ झारको पात ३–५ वटासम्म 
भएको बेला छन्य सषकनछ । रसलाई १ षकलोग्ाम प्रषत 
हेक्टरका दरले ३५०–४०० षलटर पानीमा रोली प्ररोग गन्य 
सषकनछ । रो षविादीले िौरापाते झारहरूलाई असर  
गद्यछ । रो षविादीले थाँगने झार लाई पषन असर गद्यछ ।

४.३ मकेै बालीका झारपातहरू

मकै बालीमा पषन झारहरूले षनकै नोक्ान पुरा्यएका हुनछन्ख । 
मकै विने बाली भएकोले मकैमा पािो बाली र छरुवा धान बालीमा 
आउने झारहरू आउदछन ।

४.३.१ झार रोकथामका तररकाहरू

क. हाते गोरमेलः कृषि मजदर सषजलै पाइने भए गोरमेल सबैभन्दा 
उपरुति र वातावरणीर दृषट्ले व्वसथापनको राम्ो उपार हो । 
मकै रोपेको २५–३० षदनसम्म पषहलो पटक गोर्खनु पद्यछ र बढी 
झारपात देस्िएमा दोरिो गोराई गनु्य उपरुति हुनछ । झारको 
प्रकोप हेरी कस्तिमा ३ पटक गोरमेल गन्य सकेमा झारले हुने 
नोक्ानी रोक् र मकैको उत्ादनमा बृस्द्ध गन्य सहरोग पुग्छ ।  
गोरमेल गदा्य र बोटमा माटोको उकेरा लगाउँदा पषन झारको 
प्रकोप कम हुने गछ्य  ।

ग) षविादी प्ररोग
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थागँने झार

• रो झार देिा परेको िेतमा रसले बाक्ो गरी ठाँउ 
ओगटछ र बालीनालीलाई षनकै्क क्षत पुरा्यउँछ । रो 
झारको व्वसथापन एउटै तररकाबाट मात्र गन्य नसषकने 
भएकोले षवषभन्न तररकाहरू अपनाईने एकीकृत 
व्वसथापन तररका  प्रभावकारी हुनछ ।

• थाँगने झार अम्ीर माटोमा बढी देिा पनने भएको हँुदा 
रसको प्रकोप बढी भएका िेतमा िुनको प्ररोग गना्यले पषन 
रो झारलाई कम गन्य सषकनछ ।

ि. झारनाशक षविादीको प्ररोग

षनम्न रसारनहरूको प्ररोगले पषन मकैका झारपात षनरन्त्रण गन्य सषकनछः
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५. झारनाशक षविादी प्ररोग गदा्य ध्यान षदनु पनने कुराहरू

झारनाशक षविादी प्ररोग गदा्य षनम्न कुरामा ध्यान षदनुपछ्य  ः

• षविादी हालने पम्प (से्पररको मुि) को मुि िुला हुनुपछ्य  ।

• Flat fan nozzle प्ररोग गनु्यपछ्य  ।

• माटोको षिस्ान–धेरै बढी वा कम हुनु हँुदैन ।

• छनने तररका उपरुति हुनुपछ्य  ।

• षविादी प्ररोगले वातावरणमा पनने असरमा ध्यान षदनुपछ्य  । 

• षविादी  प्ररोग  गदा्य सुरक्ाका  तररकाहरू अपनाउनु  
पछ्य  । 
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षििादीको सुरक्क्त प्रयोग र जैषिक त्ा  
िान्पषतक षिधधबाट रोगकीरा षनयन्त्ण

पररचय

सामान्य अथ्यमा मानव स्ास्थ्य, वातावरण, कृषि परा्यवरण र 
वातावरणमा रहेका षमत्र जीवहरूलाई असर नगनने तथा उत्ादन, 
ओसार–पसार, षबक्री षवतरण जतिा षविादी कारोबारमा संलग्न 
व्स्तिहरूलाई समेत नकारात्मक असर नगनने षविादीलाई 
सुरषक्त षविादी समझनु पद्यछ । जैषवक तथा वानस्पषतक 
षविादीहरू तुलनात्मक रूपमा सुरषक्त हुनछन्ख्ख ।

षििादी के हो ?

षवषभन्न बीउ षबरुवा, रुि, पशुपक्ी आषदमा लागे्न रातक 
जीवाणुहरू नाश गन्य प्ररोग गररने जीवनाशक रसारनलाई 
षविादी भषननछ । साधारणतः षविादीलाई रासारषनक र जैषवक 
गरी उत्ादनको आधारमा दुई समूहमा बाँर्खन सषकनछ । 
अगा्यनोरसे्ट, काबा्यमेटस्ख, षसने्षटक पाईरेथ्ोईटसहरू लाई 
रासारषनक षविादी भषननछ भने षबरुवाजन्य स्ाेतबाट तरार गररने 
षविादीहरूलाई वानस्पषतक वा जैषवक षविादी भषननछ ।

षििादीको प्रयोग षकन ?

व्ावसाषरक प्ररोजन र पाररवाररक उपभोगकालाषग लगाईएका 
बोट षबरुवा र बालीनाली आषदमा षवषभन्न षकषसमका रोग, 
कीरा, झारपात, मुसा आषदले बाली कटानी अषर र पषछ 
गरेर उत्ादनमा करीव २० देस्ि ३५ प्रषतशत क्षत पुरा्यउने 
गरेकाे पाइएको छ । एकाषतर शतु्रजीवहरूको कारणले विनेनी 
उत्ादनको रषत ठूलो षहस्ा नोक्ान भईरहेको छ भने 
अककोषतर जषमनको उत्ादकत्वमा ह्ास र जनसङ्ख ्ा बृस्द्ध पषन 

षतव्ररूपमा भईरहेको छ । रतिो अवसथामा शतु्रजीवहरूबाट हुने 
नोक्ानलाई मात्र कम गन्य सषकरो भने पषन िाद्य सुरक्ामा ठूलो 
टेवा पुगे्न भएकोले षविादीको प्ररोग गनु्यपनने हुनछ ।  

षििादी प्रयोगको षिकासक्रम

षविादीको प्ररोग प्रािीन कालमा पषन हुने गरेको पाइएको छ । 
२०० बी.सी.मा समेत षविादीको प्ररोग भएको र आषस्यनेट, पेररस 
ग्ीन, षलर, जतिा आषद त्यस समरमा प्ररोग गररएका षविादीहरू 
भएको षबश्वास गररनछ ।  प्रािीन समरमा प्ररोग हुने इनअगनेनीक 
र वनस्पषतजन्य षविादीहरूकाे प्ररोग सन १९४० को दशकको 
अन्त्यसम्म गररएको देस्िनछ । री षविादीहरू लाई प्रथम पुतिाका 
षविादी भषननछ । 

१९४० को अन्तदेस्ि सन १९७० को दशकसम्म प्ररोग भएका 
षविादीहरू दोस्ो पुतिाका षविादीहरू हुन । अगा्यनोक्ोररन्स, 
कावा्यमेटस्ख र षसने्षटक पाईररथ्ोआईटस आषद रस समूहका 
षविादीहरू द्ोस्ो पुतिाका षविादी षभत्र पद्यछन । 

त्यतैि, सुक्ष्म जीवबाट तरार पाररएका षविादीहरू तेस्ो पुतिाका 
षविादीहरू हुन भने १९८० को दशकदेस्ि शतु्र कीरा व्वसथापन 
गन्य प्ररोग हुन थालेका हामकोनहरूलाई िौथो पुतिाका षविादी 
माषननछ ।

षििादीका प्रकार

साधारणत शतु्र जीवका आधारमा षविादीलाई षनम्न ८ भागमा 
षवभाजन गन्य सषकनछः
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कीट नाशक ः  कीरा षनरन्त्रण गन्य प्ररोग गररने षविादी जतैि 
मालाषथरान, ईन्ोसल्फान, साईपरमेषथ्न, रेनवलरेट आषद ।

िुसी नाशक ः   ढुसीबाट हुने रोगहरू रोक् वा षनरन्त्रण गन्य 
प्ररोग गररने षविादीहरू जतैि म्ान्कोजेव, काबनेन्ाषजम, 
कपरअस्क्क्ोराईर आषद ।

िारपार नाशक ः  झारपात षनरन्त्रण गन्य प्ररोग गररने षविादी 
जतैिः बु्यटाक्ोर, ग्ाईरोसेट आषद ।

मुसा नाशक ः मुसा र त्यतैि जातका अन्य जनावर मान्य प्ररोग 
गररने षविादी जतैि षजन्क रोस्ाईर, ब्ोमाषररोलान आषद ।

सुलसुले नाशक ः वाईरेनाजेट, राईकोरोल ।

नेमाटोड (जुका )नाशक ः ईटिरषनमाषटरस्ख । 

शंखेकीरा नाशक ः मेटाअल्ीहाईर ।

िेक्टररया नाशक ः  टिड् ्खेप्ोमाईसीन ।

षििादीसम्वन्ी कानूनी प्रािधान

षवषभन्न बीउ, षबरुवा, पशुपक्ी आषदमा लागे्न रातक जीवाणुहरू 
नाश गन्य प्ररोग गररने जीवनाशक षविादीहरूको आरात, षनरा्यत, 
उत्ादन, षकनबेि तथा प्ररोगलाई षनरमन गन्य नेपालमा २०४८ 
सालमा जीव नाशक षविादी ऐन तथा २०५० मा  जीव नाशक 
षनरमावली बनाइ्य  लागू गररएको छ ।  सो ऐन र षनरमावली 
अनुसार २०६२ मा षविादी पषञ्करण तथा व्वसथापन शािाको 
सथापना भएको छ र कुनै पषन व्वसारी वा षनकारले नेपालमा 
षविादीको आरात, षनरा्यत, उत्ादन, प्ररोग वा षकनबेि गदा्य 
उति षनकारमा अषनवार्यरूपमा दता्य गनु्य पद्यछ । 

षििादी खुद्ा षिके्ररासम्वन्ी कानूनी 
व्यिस्ा 

वातावरण र जनस्ासथ साव्यजषनक सरोकारका षबिर भएकोले 
षविादीको कारोवारलाई अन्य देशमा जतिो नेपालमा पषन षनरमन 
गररएको छ । अतः व्स्ति, संसथा वा षनकारले षविादी षबक्री 
षबतरण गन्य िाहेमा षविादी पंषजकरण कारा्यलरबाट इजाजत पत्र 
षलनु पनने हुनछ । इजाजत पत्र प्राप्त गन्य िाहने षबके्रताले षनम्न 
शत्यहरू पूरा गरेको हुनुपछ्य  ः

• ६ षदने षविादी िुद्ा षबके्रता ताषलममा सहभागी भएको ।

• उति ताषलम पचिात सञ्ालन हुने परीक्ामा उषतिण्य भइ्य 
प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको ।

• कारोवार गन्य िाहेको षजल्ाको कृषि षवकास कारा्यलरमा 
कार्यरत षविादी षनरीक्क (बाली संरक्ण अषधकृत) विारा 
षविादीको गोदाम तथा पसलको षनरीक्ण गराई्य सो े
प्रषतवेदनको आधारमा षविादी िुद्ा षवके्रताको इजाजत 
पत्र प्राप्त गरेको ।

• प्राप्त इजाजत पत्र जीवनाशक षविादी षनरमावली बमोषजम 
प्रते्यक तीन वि्यमा नवीकरण गराएको ।        

• षविादी िुद्ा षबके्रता इजाजत पत्रमा उले्ि भएका शत्य र 

अवसथाहरू पालना गरररहेको ।

षििादी खुद्ा षिके्रराले पालन गनु्तपनने 
शर्तहरू

• प्राप्त इजाजत पत्र स्ीकृत भवन वा गोदाममा राख्न 
पनने र जीवनाशक षविादी ऐन २०४८ को दरा १३ 
बमोषजम षनरुति षविादी षनरीक्क वा षविादी पंषजकरण 
कारा्यलरविारा अषधकार प्राप्त अन्य कुनै अषधकृतले 
िोजेको समरमा देिाउनु पनने ।

• ताषलम प्राप्त वा कुशल कम्यिारी हेररेर भएमा सोको 
जानकारी षज.कृ.षव.का. वा षविादी पंषजकरण कारा्यलरलाई 
षदनु पनने ।

• ऐनको दरा ११ वमोषजम सूषित षविादी बाहेक अन्य 
षविादीको प्ररोग, आरात, षनरा्यत र उत्ादन नगनने तथा 
पंषजकृत षविादीको सूिी सबैले देखे् गरी पसलमा राखे् ।

षििादी भण्डारण 

षविादी भण्डारण गनने सुषवधाहरू उपरुति हुनुको साथै षविादी 
कारोवार हुने पसल अथवा गोदाम ररहरू पषन सुरषक्त हुनु 
जरुरी छ । 

सुरषक्त षविादी भण्डारण सम्वन्मा षनम्न शत्यहरू पालना गररनु 
पछ्य  ः

• षविादी र िाद्य पदाथ्यहरू एउटै ठाँउबाट षबक्री गररनु  
हुन्न ।

• षविादी मल, बीउ तथा िेतीका अन्य उपकरणहरूबाट 
टाढा रास्िनु पद्यछ ।

• ज्यादै करा षविादीहरूलाई ताला लगाउन षमलने कपवोर्य 
अथवा क्ाषबनेटहरूमा ग्ाहक तथा केटाकेटीको पहुि 
भन्दा टाढा रास्िनु पद्यछ । 

• षविादी षिसो तर, सुख्ा र सूर्यको प्रकाश षसधै नपनने 
ठाँउमा राख्न पद्यछ । 

• गमषीले षविादी षवग्न सकछ र सूर्यको प्रकाश षसधै परेर 
टाँसेका लेवलको रङ्ग उर्खने र पढन नसषकने हुन सकछ ।

षििादी दुरूपयोग हुनाका कारणहरू 

• अनावश्यक षविादीको प्ररोग ।

• गलत षविादीको छनाैटं । 
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• अत्यन्त ितरनाक र रराषकलो दाररा भएका 
षविादीहरूको प्ररोग ।

• माछा मान्यको लाषग समेत रातक षविादीको प्ररोग ।

• षसराररस मात्रा र पटक भन्दा बढी प्ररोग ।

• िाद्यान्न तथा तरकारीको भण्डारणमा षविादीको प्ररोग ।

• रलरूल तथा तरकारीलाई िस्मकलो र ताजा देिाउन 
षविादी वा रसारनको झोलमा रुबाउने प्रिलन (जतैि 
भण्ा, परवल, राम तोरररा, च्ाउ आषद) ।

• षविादी प्ररोग गरी सकेपषछ िान रोग्य हुने बेलासम्मको 
पि्यनु पनने समरको पालना नहुनु ।

• षविादीका िाली प्ाकेट तथा षरव्ाहरू साव्यजषनक ठाँउ 
र िोलानालामा जथाभावी फ्ाषकनु ।

• षविादी प्ररोग गदा्य वा षविादी उत्ादन, संशे्िण, पररवहन 
वा बेिषविन गदा्य सुरक्ात्मक पषहरनको प्ररोग नगनु्य, 
नगराउनु ।

• षविादी िलाई सकेपषछ लामो समरसम्म प्रदूषित कपरामै 
रहनु, धुम्पान गनु्य र िाने कुरा िानु ।

• षविादीलाई अाैिषध ठानु्न ।

• षविादी प्ररोग कता्यहरूसँग षविादीको सुरषक्त प्ररोग 
सम्वन्ी ज्ानको अभाव हुनु वा सुरषक्त उपारहरू पालना 
गन्य हेलिेक्रराई गररनु ।

• षविादीहरूको असुरषक्त भण्डारण ।

• गुणतिरहीन/म्ाद नारेका षविादीहरूको प्ररोग ।

• शुरुमै करा षविादीको प्ररोग ।

• िुल्ा बोर्यरबाट हुने िोरी पैठारी षनरन्त्रणमा कषठनाई ।

• जनिेतनाको कमी (िास गरी उपभोतिा माझ षविादीको 
नकारात्मक प्रभाव बारे िेतनाको कमी ) ।

• म्ाद नारेका षविादीरु जम्मा हँुदै जानु ।

• रासारनीक षविादीको षबकल्प षदन नसकु् र भएका 
षबकल्पहरू प्रभावकारी नहुनु ।

• अत्यन्त नू्यन मात्रामा मात्र सेक् रेरोमन, वनस्पतीजन्य 
र सूक्ष्म जीवजन्य षविादीहरूको आरात भई उपलब्धता 
सव्यसुलभ नहुनु ।

• कमजोर अनुगमन हुनु र कम प्रभावकारी कानूनी प्रावधान 
हुनु ।

• कमजोर अन्तर षनकार/मन्त्रालर समन्वर र सहकार्य ।

• षविादीको गुणतिर तथा अवशेि षवशे्िणको लाषग तिरीर 
प्ररोगशाला तथा दक् जनशस्तिको अभाव हुनु ।

• षविादीसम्वन्ी ज्ान र तालीमको कमी हुनु ।

जैषिक षिषधबाट रोगकीरा षनयन्तण

रासारषनक षविादीले जतिो जैषवक षविादीहरूले वातावरण, 
मानव शरीर, राईदाजनक परजीवी कीराहरू र प्ररोग गनने 
ब्यस्तिलाई असर गददैनन । री षविादीहरूको दाररा सारुरो 
छ र असर कीरा अनुसार हुनछ । तसथ्य, लस्क्ष्यत कीरामा मात्र 
षरनको असर रहनछ । री षविादीहरू थोरै मात्रामा प्ररोग गररए 
ता पषन कीरामा प्रभावकारीरूपमा असर गन्य सकछन्ख र षरनको 
प्रभाव लामो समरसम्म रहने भएकोले रासारषनक षविादी जतिो 
पटक पटक प्ररोग गरररहन पषन पददैन । जैषवक षविादीको प्ररोग 
गररएको बालीमा षविादी अवशेिको समस्ा पषन हँुदैन ।

प्राकृषतकरूपमा प्राप्त हुने केही सुक्ष्म जीवहरू–ढुसी, जीवाणु र 
जुका आषदलाई षविादीको रूपमा प्ररोग गन्य सषकनछ ।

शतु्रजीवलाई षनरन्त्रण गनने, षनषृ्र पानने, आकि्यण गरेर रसाउने 
वा षवकि्यण गनने गुण भएको कुनै पदाथ्य वा कीरालाई षबरुवा वा 
षबरुवाजन्य उत्ादनमा प्ररोग गरी रोग, कीरा र झारपात षनरन्त्रण 
गनने षवषधलाई जैषवक षनरन्त्रण षवषध भषननछ । त्यतैि हाषनकारक 
कीराहरू कम गन्य वा मान्यका लाषग सुक्ष्म जीषवत 

ब्याके्टरररा, ढुसी, भाइरस तथा नेमाटोरजन्य उपरोगी जीवहरू 
प्ररोग गरी तैरार गररएको पदाथ्यलाई जैषवक षविादी भषननछ । 
षरनीहरू उपरोगी जीवहरू हुन, जसलाई हाषनकारक कीराहरू 
मान्य वा षनरन्त्रण गन्य प्ररोग गररनछ । 

जैषिक र्ा िानस्पषरक षििादीका गुणहरू

• जैषवक षविादीले शतु्रजीवलाई पूण्यरूपले नमानने हँुदा 
शतु्रजीवको सङ्ख ्ामा वृस्द्ध हुन नषदई षनरन्त्रण मात्र गरेर 
राख्छन ।

• री षविादीहरूको दाररा साँरुरो हुनछ ।

• री षविादीहरूको प्रभाव वातावरणमा रासारषनक षविादी 
जतिो लामो समरसम्म रही रहँदैन ।

• री षविादीहरू लषक्त कीराहरू बाहेक वातावरण, मानव 
स्ास्थ्य आषदको लाषग तुलनात्मक रूपमा सुरषक्त हुनछन्ख्ख ।

• री षविादीको प्ररोगमा शतु्रजीवले षविादी पिाउन सके् 
क्मता षवकास गनने तथा शतु्रजीवको सङ्ख ्ामा पुनः वृस्द्ध 
हुने सम्ावना षनकै कम रहनछ ।

• सथानीर तिरमा उपलब्ध हुने र षविादीका गुण भएका 
स्ाेतहरूबाट षविादी वनाउन सषकनछ । 
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प्रचषलर प्रमुख िनस्पषरजन् षििादीहरू

नीम 

नीमको पात, बोक्रा, रल र रूल आषदमा 'अजाषररेक्टीन' नामक 
कीटनाशक तत्त्व पाइ्य नछ जुन कीरा र रोगको लाषग हाषनकारक 
हुनछ । नीमको प्ररोगबाट बालीनालीमा क्षत पुरा्यउने गवाराे, 
रर्खके कीरा, पात बेरुवा, पतेरो, राँठ कुषहने रोग (ढुसी), बेसारको 
जुका, काँक्रो/रसषीको रातो िपटे षनरन्त्रण गन्य सषकनछ ।

प्ररोग गनने तररका

• १ केजी नीमको पात १० षलटर पानीमा १२ रण्ा जषत 
षभजाउने । छानेर आउने झोललाई बालीमा छक्य ने । 
प्रभावकाररताको दृषट्ले नीमको पात भन्दा रल (गेरा) अझ 
बढी प्रभावकारी पाइएको छ ।

• सुकाएका पात २—१० प्रषतशत तौलका दरले भण्डारण 
गररने अन्नमा षमसाएर रािेमा भण्डारण अवषधमा लागे्न 
कीराहरूवाट अन्नलाई बिाउन सषकनछ ।

• नीमको बीउको धूलो ०.५ के.जी., पानी २० षलटर, सावुनको 
धूलो २०० ग्ाम जम्मा गनने । नीमको बीउको धूलो पातलो 
कपरामा पोको पारी १२ रण्ासम्म पानीमा ढड्ाउने र 
सो ढड्ाएको पोकोलाई पानीमा राम्री षनिोनने । रसपषछ 
उति झोलमा सावुनको धूलो षमसाएर सो नीम पानीलाई 
राम्री िलाउने र बाली षवरुवामा छकनने । बोक्रा सषहतको 
नीमको धूलो भएमा पानी २० षलटरको सट्ामा १० षलटर 
मात्र प्ररोग गरेर झोल तरार पानने ।

• नीमको २०० ग्ाम हरररो पातलाई षथिेर/कुटेर १ षलटर 
पानीमा १२—२४ रण्ासम्म ढड्ाएर प्राप्त भएको रस 
बालीमा छक्य ने । रसवाट वन्दाको पुतली, भटमासको 
झुषसल कीरा, सुतषीको पात िाने लाभे् र ईटवुटे् पुतली 
षनरन्त्रण गन्य सषकनछ ।

व्ापाररक उत्ादनहरू  

मागकोषसर ओ के—८०% ई.सी., मागकोषसर ओ के—२०% ई.सी., 
गोदरेज अिुक, नीम वेषसषरन, बारोनीम, नीम वासोल, रक्क, 
नीम गोल् आषद छन्ख ।

षससु्

षससु्को प्ररोग ररमा दुःि षदने उरुस, उषपरा, साङ्ख ला तथा 
बालीनालीलाई क्षत पुरा्यउने झुषसल कीरा, लाही आषदको 
षनरन्त्रणको लाषग गन्य सषकनछ । १ के.जी. ताजा षससु्लाई स–
साना टुक्रा बनाइ्य  ८–९ षलटर पानीमा षमसाएर गमषीको समर 
भए १२–१५ रण्ा र जारो भए १५–२० रण्ासम्म षभजाउने । 
त्यसपषछ झोललाई छानी बालीनालीमा छक्य ने ।

 

सुतषी

सुतषीको प्ररोग गरेर बालीनालीमा हानी गनने झुषसल कीरा, िपटे 
कीरा, गवारो, पात बटानने कीरा, लाही, षथ्प्, रेद काटने कीराको 
रोकथाम गन्य सषकनछ । 

प्ररोग गनने तररका

• १ केजी सुतषीको पात र राँठ १५ षलटर पानीमा स–सानो 
टुक्रा पारी २४ रण्ा षभजाउने । १०० ग्ाम लुगाधुने (वाषसंग) 
पाउरर षमसाई छानेर बालीमा छक्य ने ।

• २५० ग्ाम सुतषी, ५० ग्ाम सावुन र ४ षलटर पानीको 
षमरिणलाई ३० षमनेटसम्म पकाएर छाने्न र एक भाग झोलमा 
४ भाग पानी षमसाएर छक्य ने ।

पुषदना र षररे पारीको िोल 

झुषसल कीराको षनरन्त्रणको लाषग रसको प्ररोग गन्य सषकनछ ।  
१०० ग्ाम पुषदना र १०० ग्ाम षतते पाती षमसाई कुटेर १ षलटर 
पानीमा रुवाई रोल वनाएर छाने्न र कीरा लागेको षबरुवामा 
षबरुवा षभजे् गरी छक्य ने ।

लसुन र सयपत्री फूलको षमरिण 

पात िाने कीरा षनरन्त्रणका लाषग रसको प्ररोग गन्य सषकनछ । 
३–४ पोटी लसुन, २ मुठी सरपत्री रूलको पात, ३–४ दाना प्ाज, 
३–४ वटा िुसा्यनी र १ षलटर पानीको षमरिणलाई १५ षमनेटसम्म 
उमालने र षिसो भएपषछ कपरा वा जालीले छानेर १ भाग झोलमा 
२–३ भाग पानी षमसाई कीरा लागेको षबरुवामा छक्य ने । 

मेिाको पार 

मेवाको पातको रोलले करीको रढुवा तथा षपठे रोग (ढुसीरोग) 
को षनरन्त्रण हुनछ । १ षक.ग्ा. षपसेको मेवाको पात १ षलटर 
पानीमा रोलेर कपराले छाने्न, ५ षलटर. पानीमा २० ग्ाम सावुन 
पानीको रोल बनाइ्य  छनने ।

गोलभेंडाको पार 

गोलभेराको पातको प्ररोगले वन्दाको गवारो र आलुको पुतली 
षनरन्त्रण गन्य सषकनछ । १ के.जी. षपंधेको पातलाई १ षलटर 
तातो पानीमा ५ रण्ा रुवाएर राखे् । त्यसपषछ षनिोरेर सो पानी  
छक्य ने ।

पुषदना, बािरी र षररे पारीको िोल  

झुषसल कीराको लाषग पुषदना तथा बावरी रूल १०० ग्ाम र 
षततेपाती १०० ग्ाम षथिेर १ षलटर पानीमा रुवाई मोलने र रस 
बनाइ्य  षवरुवा षभजे् गरी छषक्य ने ।
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षससु् र षररे पारीको िोल 

लाही समूहको कीराको लाषग षससु् ५०० ग्ाम र षततेपाती ५०० 
ग्ाम षथिेर १ षलटर पानीमा षभजाउने र छाने्न । रसरी छाषनएको 
झोलमा २५० एम.एल. गाईवतुिको गहंँुत षमसाई छनने ।

जैषिक रररकाबाट अनाज भण्डारण 

भण्डारण गररएको अनाजमा रुन, पुत्ा आषद षवषभन्न षकषसमका 
कीराहरू लागे्न गद्यछन । रासारषनक षविादीहरू प्ररोग गरी 
अनाज भण्डारण गदा्य उपभोतिाको स्ास्थ्यलाई समेत असर गनने 
भएकोले वानस्पषतक षविादीहरू प्ररोग गरेर षनम्न तररकाबाट 
पषन अनाजलाई सुरषक्तरूपले भण्डारण गन्य सषकनछ । 

• भण्डारण गररने प्रषत के.जी. अनाजमा वा बीउमा ५० 
ग्ाम बोझोको गानोको धुलो षमसाएर भण्डारण गररएमा 
भण्डारणको क्रममा लागे्न कीराहरूको आक्रमणबाट 
बिाउन सषकनछ । 

• ३ ग्ाम षटमुरको धुलो वा २० ग्ाम नीमको दानाको धुलो 
प्रषत केजी अनाजका दरले षमसाएर भण्डारण गरेमा पषन 
भण्डारणमा लागे्न कीराहरूको आक्रमणबाट जोगाउन 
सषकनछ ।

• मास, मुङ, बोरी, रहर, िना जतिा दलहन बालीहरूलाई 
बदाम, ससू््य, सूर्यमुिी मध्य कुनै एकको १ षिरा िमिा तेल 
१ पाथी अनाजमा दलेर भण्डारण गरेमा पुतली तथा रुनले 
रुल पान्य सकै्नन र रुल पारे पषन ती रुलबाट लाभा्य 
षनस्कन सकै्न ।

• नीमको पात अनाजमा मोलेर भण्डारण गना्यले भण्डारणमा 
लागे्न कीराहरू षनरन्त्रण गन्य सषकनछ ।

• पुतलीबाट जोगाउन दाल बाली र मकै तथा कोदो षमसाई 
भण्डारण गनु्य पद्यछ ।

• बकाईनोका आला पातहरू षटपेर वा काटेर छारामा 
सुकाउने र सुकेका पातहरूलाई हातले मारेर वा काटेर 
टुक्रा बनाउने । अव पातको रो धुलोलाई बीउको लाषग 
रास्िने अनाज (धान, मकै, दलहन) मा पाँि भाग धुलो प्रषत 
१०० भाग अनाजका दरले षमसाएर राखे् ।

• बोझोको बोटलाई जरा सषहत उिेलेर सुकाउने र सुकेको 
गानोलाई षपसेर धुलो बनाउने । रसरी तरार पाररएको धुलो 
भण्डारण गररने अनाज (गहँँु, मकै आषद) मा हातले राम्री 
३–४ पटकसम्म मोलने । रसरी तरार पारेपषछ हावा नषछनने 
भाँरो वा  भकारीमा रािेर भण्डारण गनने । १५–२० वटा 
ठूला टुक्रा २० षकलो अन्नको लाषग प्रराप्त हुनछ ।

िानस्पषरक रररकाले कीरा षनयन्तण

षवषभन्न वनस्पतीजन्य षविादीहरूको प्ररोग गरेर बालीका 
कीराहरू षनरन्त्रण गन्य सषकनछ । रस्का केही उदाहरणहरू 
रसप्रकार छनः

• पुषदना, सूतषीको पात, पीरो िुसा्यनी, प्ाज, टमाटरको पात 
र लसुन सबैलाई षमसाई राम्ोसँग षपसे् र रस षनकालने । 
त्यसपषछ षनकालेको रसको प्ररोग गरी पतेरो, लाही, झुषसल 
कीरा षनरन्त्रण गन्य सषकनछ ।

• एक माना षससु्को पात कुटेर १० माना पानीमा षमसाई 
छषक्य नाले रातो कषमला षनरन्त्रण गन्य सषकनछ । षससु् 
नपाएमा तोरीको षपना पषन प्ररोग गन्य सषकनछ ।

• लाही, झुषसल कीरा र रेद काट्खने कीराले सताएको ठाँउमा 
षततेपातीको छापो राख्ाले केही हदसम्म री कीराहरू 
षनरन्त्रण गन्य सषकनछ ।

• बावरी, नीमका पातहरू ससाना टुक्रा पारी काट्खने र 
काटेका टुक्राहरूलाई राम्ोसँग षमलाएर पानीमा २ 
षदनदेस्ि ३ षदनसम्म षभजाउने । उति झोल बास्ल्नमा 
रािी कुिोविारा षबहानको समरमा छक्य दा धानको 
पतेरोलाई राम्ोसँग षनरन्त्रण गन्य सषकनछ ।

• बकाईनोका राम्री सुकेका रललाई जाँतो वा ओिलमा 
षपसे् । कािो रललाई पषन नसुकाई षपस् सषकनछ । 
तौलको षहसावले ५–१० भाग धुलो १०० भाग पानीमा १२ 
रण्ासम्म षभजाउने । त्यसपषछ बकाईनोको रलको 
रो रसलाई मषसनो कपराले छानेर कीरा लागेको बोट 
षवरुवामा छनने । 

• बकाइनाका आला पातहरू षटपेर ओिलमा कुटी १० 
भाग लेदो १०० भाग पानीमा करीव १२ रण्ासम्म षभजाएर 
षनसे्कको झोल कीरा लागेको बोट षबरुवामा छन्य पषन 
सषकनछ ।

• आधा भन्दा कम साबुन रोलेको झोल र आधा िमिा 
मषट्तेल २ षलटर पानीमा षमसाई छक्य नाले धेरै प्रकारका 
कीराहरूको षनराकरण हुनछ ।

• वनमारा राँसले कीरा आकि्यण गनने हुनाले त्यसलाई 
बालीको बीि–बीिमा रोपदा कीराहरू झारप्रषत आकषि्यत 
गराई बालीलाई बिाउन सषकनछ ।

• िेतको बीि–बीिमा बकाईनो लगाउनाले बकाइनोले 
कीराहरू षवकि्यण गननेे हँुदा बालीलाई सुरषक्त राख् 
सषकनछ ।

• आलुमा लागे्न राता कषमलाको रोकथामका लाषग आलु 
लगाउने बेलामा माटोमा षिउरीको षपना २०० देिी २५० 
षकलो ग्ाम प्रषत हेक्टरका दरले षमसाउनाले कषमलाको 
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प्रकोप कम हुनछ । त्यतैि आलु रोपदा प्रते्यक दाना मुनी 
केतुकीकाे पात एक–एक टुका ्खर रास्िषदनाले पषन रातो 
कषमलाको आक्रमण कम हुनछ ।

• गने् र षततेपातीका पातहरू २५० षकलो ग्ाम प्रषत रोपनी 
(५ मे.ट. प्रषत हेक्टर) का दरले आलु रापु्न अगाषर ड्ाङमा 
षमसाउनाले आलुमा लागे्न रातो कषमलाको प्रकोप रटाउन 
सषकनछ ।

• एक षकलो ग्ाम काटेको प्ाजमा आधा षलटर उमालेको 
पानी षमसाई वनाएको झोललाई १५ षलटर पानीमा षमसाई 
हरेक १० षदनमा छना्यले कते् कीरा, षथ्प्, लाही र 
सुलसुलेलाई षनरन्त्रण गन्य सषकनछ ।

• काक्रा, रसषीमा लागे्न रातो, षनलो, िैरो िपटे षनरन्त्रणका 
लाषग षबहानी पि हातले समातेर मान्य सषकनछ । 
षरनीहरूको सङ्ख ्ा ज्यादै धेरै भएमा कीरालाई जालमा 
पानने हाते जालीको प्ररोग पषन गन्य सषकनछ ।

• गोलभेंराको पातलाई तातोपानीमा षभजाउने र षभजाएका 
पातलाई षनिोरेर आएको रस छना्यले वन्दा र आलुका 
पुतली भाग्छन्ख ।

• िुसा्यनीको धूलो षवशेि गरी तरकारी बालीमा छक्य नाले 
िुसा्यनीको पुतली, कांक्रो रसषीको िपटे, लाही, पात िाने 
कीरा आषदको षनरन्त्रण हुने पाईएको छ ।

• ४०० ग्ाम जाली रूलको कमलो राँठ, पात, मुना र 
रूललाई ३ षलटर पानीमा षमसाई आधा रण्ासम्म पकाई 
पाकेको झोललाई सेलाएर छक्य दा षसमीको सेते धुले ढुसी 
रोग, रसषी पररवारमा लागे्न धूले ढुसी रोग र वन्दाको पुतली 
षनरन्त्रण गन्य सषकनछ ।

• १ षक.ग्ा. मेवाको ताजा पातको धुलोलाई १० षलटर पानीमा 
षमसाई त्यसमा २ िमिा मषट्तेल र केही सावुन षमसाई एक 
रात षभजाई बनाइ्यएको षमरिणलाई दोरिो षदन प्ररोग गदा्य 
रर्खके र लाही कीराको षनरन्त्रण गन्य सषकनछ ।

• १ षकलो ग्ाम रातो माटोलाई १२–१५ षलटर पानीमा रोली 
रलरूलको काण्ड र हांगामा पोती षदएमा धषमराको 
रोकथाम हुनछ र रसरी रातो माटोले पोते् काम विा्य अगारी 
एक पटक र षहउँदको समरमा एक पटक गरी वि्यको २ 
पटक गनु्य राम्ो हुनछ ।

• अण्डी वा रेण्डीको षपनालाई जषमनमा प्ररोग गररएका 
बाली नालीलाई नोक्ान पुरा्यउने धषमराको प्रकोपलाई 
रटाउन सषकनछ ।

• मषसनो हुने गरी षपसेको षिउरीको षपना १ भाग र िरानी २ 
भाग षमसाई १५ भाग पानीमा रोलेर ब्यारमा षसंिाइ गरेमा 
धषमरा र कषमलाको प्रकोपमा कमी हुनछ ।

• अाँपको रेदवाट करीव २ रीट माषथसम्म आलसको 
तेलमा षभजाइएको कपराले बेरेर राख्ाले च्ाप–च्ाप तेल 
लागे्न भई भँुइबाट कीराहरू रुि िढ्खन नसकी अाँपको 
रलमा लागे्न रूनवाट बिाउन सषकनछ । 

• असुरोको २०० ग्ाम हरररो पातलाई षमिेर १ षलटर पानीमा 
१२–१५ रण्ासम्म ढड्ाएर राखे् र त्यो ेरस बोट षबरुवामा 
छक्य ने (प्रते्यक हप्ता १ पटकका दरले ४–५ पटकसम्म) । 
रसले वन्दा गोभीमा लागे्न कीराहरू जतैि वन्दाको पुतली, 
भटमासको झुषसल कीरा, सुतषीको पात िाने लाभे् र षपठमा 
ईट आकारको पुतलीको षनरन्त्रण भएको पाईएको छ ।

• असुरोको १ षकलो ग्ाम हरररो पातलाई मषसनो गरी षपसेर 
१ षलटर पानीमा षमसाई ३ षदनसम्म (षहउँदको राममा 
रािी) रािेर प्राप्त भएको गाढा रसमा अरु पानी षमसाएर 
त्यसलाई २५–७५ प्रषतशतसम्म को गाढा झोल बनाइ्य  
उपिार गरेमा वन्दागोभी समूहका षबरुवामा लागे्न लाही 
कीराहरूको षनरन्त्रण भएको पाइएको छ ।

• एक भाग गौ मूत्रमा ५ भाग पानी रािेर तरार भएको प्रषत 
षलटर रोलमा ५ भाग सुतषीको धुलो रािेर रोल तरार गनने ।  
रसरी बनाइ्यएकाे रोल १०० षमषल षलटर प्रषत बोटका 
दरले रेदमा उपिार गदा्य आलु बाली नोक्ान गनने राता 
कषमलाको प्रकोप रटाउन सषकनछ । आलुको गेरा लाग्न 
शुरु हुनासाथ पषहलो पटक र एक हप्तापषछ पुनः दोरिो 
पटक उपिार गनु्य पद्यछ ।

• धानमा लागे्न पतेरो षनरन्त्रणका लाषग गाई वतुिको मलमूत्र 
जम्मा गरी त्यसमा पुरानो कपरा षभजाएर झुण्ड्ाएमा 
री कीराहरू त्यसमा आकषि्यत भै झुस्म्मनछन्ख र षतनलाई 
सङ्कलन गरी मान्य सषकनछ ।

• लेमन ग्ासमा जैषवक षविादीको गुण हुनछ त्यसैले 
रसलाई कीराहरूले मन पराउंदैनन्ख । षबशेि गरी रो 
राँसले कीराका लाभा्यहरूका लाषग षबिको काम गछ्य  । 
रसले कीराहरूको षवषभन्न अवसथा जतैि पू्पाको बृस्द्ध 
र षवकासमा अवरोध उत्न्न गछ्य  भने पू्पाबाट थोरै मात्र 
वरश्क षनस्कनछन्ख र ती पषन शारीररक रूपले षबकृत 
हुनछन्ख्ख ।

• गोलभेंरामा लागे्न ओईलाउने रोगको व्वसथापन गन्य १ ग्ाम 
षटमु्मर १० षम.षल. पानीमा उमालेर रसको २० प्रषतशत झोल 
बनाइ्य  सानने बेला गोलभेराका बेना्यको जरा १ रण्ासम्म त्यो 
झोलमा रुवाएर मात्र बेना्य सानने वा लसुनको पोटीको १२ 
प्रषतशत झोल वनाएर बेना्यको जरा रुवाएर सारे रोग कम 
लाग्छ ।

• नीमको पात वा तोरीको षपना २ मेषटड् क टन प्रषत हेक्टरका 
दरले प्ररोग गरेमा अदुवाको दाना कुषहने रोगको क्षत कम 
भएको पाइएको छ ।
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एकीकृत शत्ुजीि व्यि््ापन

पृष्ठभूमी 

बढ्खदो जनसङ्ख ्ाको माग पूरा गन्य कृषि प्रणालीलाई 
आधुषनकरण गरी उत्ादन र उत्ादकत्वमा गुणात्मक एवम्ख 
पररमाणात्मक सुधार गनने प्ररास भइरहेको भए पषन नेपालमा रोग 
तथा अन्य शतु्रजीवहरूको आक्रमणबाट बालीको उत्ादनमा 
विनेनी ३५ देस्ि ४० प्रषतशतसम्म नोक्ान भइरहेको अनुमान 
छ । उति नोक्ानीलाई रटाउन रतिा हाषनकारक कीरा, 
रोग र झारपात नाश गनने रासारषनक षविादीहरू आरात गरी 
प्ररोग गररदै आइएको छ । सही तररकाले प्ररोग गररएन भने 
रासारषनक षविादीहरूको प्ररोगबाट बाली षबरुवामा नोक्ानी 
गनने मात्र नभई अलस्क्ष्यत हाषनकारक जीवहरू (Non targeted 
pest) समेतको षबनास भई परा्यवरणीर असनु्तलन हुन जानछ ।  
षविादीको प्ररोगले भूमीगत जललाई समेत षविाति वनाएको 
पाइएको छ । जथाभावी प्ररोगका कारण सागपात, अन्नबाली 
एवम्ख गाईवतुिको दूधमा समेत षविादीका अवशेिहरू पाइएकाे 
षवषभन्न अध्यरनहरूले देिाएका छन्ख । रतिो अवसथामा एकीकृत 
शतु्रजीव व्वसथापन (आई.पी.एम.) पद्धषतलाई रासारषनक मल 
र षविादीलाई षवसथाषपत गन्य सके् एक प्रमुि प्रषवषध माषनएकाे 
छ ।

कृषिको आधुषनकीकरणसगै रासारषनक मल र षविादीको प्ररोग 
बढ्खदा जनस्ास्थ्य र परा्यवरणमा असर परररहेको छ । रासारनीक 
मल र षविादीको प्ररोगले हावापानी र त्यसमा आधाररत 
जीवनिक्रलाई नराम्ोसँग प्रभाषवत तुल्ाई जल, जषमनका साथै 
वारु प्रदूिण समेत हुन पुगेको छ । षवषभन्न बालीनालीमा षविादी र 
रासारषनक मलको प्ररोग पषछल्ा वि्यहरूमा बढ्ख दै गइरहेको छ ।  
षवशेि गरी बेमौसमी तरकारी िेती गनने षकसानहरूले बालीमा 

हुने षवषभन्न रोगकीराको प्रकोपलाई व्वसथापन गनने नाममा 
षविादीको प्ररोगलाई बढाउदै लगेको देस्िनछ । रसले मानव 
स्ास्थ्यमा समेत प्रषतकूल प्रभाव पन्य गएको छ । 

एकीकृर शतु्रजीि व्यिस्ापन  
(आई.पी.एम.) को रषरहास

बाली षबरुवामा लागे्न शतु्र जीवहरूको व्सथापनको कुरा 
गदा्य समरक्रममा षवषभन्न पररवत्यनहरू आएका छन्ख । पषहले 
जनसङ्ख ्ाको िाप कम भई िाद्यान्नको माग कम षथरो े र 
प्रषवषधहरूको षवकास पषन नभएकोले बाली संरक्णले  िासै 
महत्त्व पषन पाएको षथएन । सथानीर तिरमा उपलब्ध स्ाेत र 
साधनहरूको प्ररोगबाट बाली संरक्ण कार्य हँुदै आएको षथरो ।  
तर, जनसङ्ख ्ा बढेपषछ बढी उत्ादन गनु्यपनने आवश्यकता 
उत्न्न भरो र मलिाद, षसंिाइ, बीउ, षविादी आषद प्रषवषधहरूको 
प्ररोग गरी सरन िेती गनने प्रणालीको पषन षवकास भरो । रो 
अवसथामा कृषि षवकासको मूल धे्यर प्रषत इकाई जषमनमा 
बढी भन्दा बढी उत्ादन गनने रह्यो र बाली संरक्णमा नराँ 
षविादीहरूकाे प्ररोग शुरु भरो ।

षविादीले बाली संरक्णमा सरलता प्राप्त भए पषन षविादीको 
अषनरस्न्त्रत प्ररोगका दूपिररणामहरू पषन षछटै् देस्िन थाले । 
रतिा पररणामहरूमा षविादीलाई पटक–पटक प्ररोग गरररहनु 
पनने, षविादीले लक्ष्य्य गरेको कीरा बाहेकका प्राणीहरूमा पषन 
असर गनने, षविादीको अवशेि षबरुवा, माछा, मानव शरीर तथा 
वातावरणमा रहने र कीराहरूमा षविादी पिाउने क्मताको 
षवकास हुने आषद प्रमुि छन । षविादी प्ररोगका री पररणामहरूले 
गदा्य उत्ादनमा ह्ास आई शतु्र जीवको षनरन्त्रणमा समस्ा देस्िन 
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व्वसथापनमा गन्य सषकनछ । आई.पी.एम. परा्यवरणमा आधाररत 
रणनीषत हो र रसले जैषवक षनरन्त्रण, वाससथान तथा िेती 
कम्यमा रेरबदल, शतु्रजीव सहन सके् जातको प्ररोगलाई एक्ा–
एकै् वा एकसाथ प्ररोग गरेर दीर्यकालीन रूपमा शतु्रजीवको 
प्रकोप रटाउछ । तसथ्य, एकीकृत शतु्र जीव व्वसथापन  
(Integrated Pest Management) बाली षबरूवाका शतु्रहरू 
(रोग, कीरा, झारपात, िरा, मुसा आषद) लाई आषथ्यक रूपले 
न्यारोषित, परा्यवरणीर दृषट्कोणले षदगो तथा सामाषजकरूपमा 
स्ीकार्य तररकाले प्ररोग गरी बाली संरक्ण गनने षवषध हो । 

एकीकृत शतु्रजीव व्वसथापन (आइ.षप.एम.) का राईदा

• रासारषनक षविादी र अन्य रासारषनक सामाग्ीको 
न्यारोषित प्ररोगले परा्यवरण संरक्ण भई जैषवक 
षवषवधतामा सुधार ल्ाउँछ तथा लगानी रटाउँछ । 

• माटोका षजवाणुहरूका षक्रराकलाप बढाई उव्यरा शस्तिमा 
सुधार ल्ाउँछ ।

• कृिकको स्ासथमा सुधार ल्ाउँछ, वातावरण दूषित 
हुनबाट बिाउँछ ।

• साना कृिकलाई उपरुति भएकोले हाम्ो जतिो देशमा 
आइ.पी.एम. प्रषवषधको अत्यन्त ठूलो महत्त्व छ । 

• समट्ीगत षदगो षवकास र िास गरी गररबी षनवारणमा 
मद्त पुरुा्यउँछ ।

शतु्रजीि भनेको के हो ?

हामीलाई आवश्यक पनने र हाम्ो िेतबारीमा रहेका बगैंिा, बाली, 
षबरुवा, रूलबारी, जंगली बोट षवरुवालाई हानी पुरा्यउने जीवशरु 
शतु्रजीव हुन । शतु्रजीवहरूले मानव तथा जनावरहरूलाई पषन 
रोग साद्यछन वा दुि पुरुा्यउँदछन ।  शतु्रजीवहरूमा षबरुवा, 
झारपात, मेरुदण्ड भएका िरा, मुसा, तथा अन्य जनावर र 
मेरुदण्ड नभएका कीरा, सुलसुले, षिपे्ल कीरा, नेमाटोर, 
हाषनकारक जीवाणु, भाईरस, ब्याके्टरररा वा ढुसी हुनसकछन्ख 
जसले रोग ल्ाउँछन्ख अथवा अवानछनीर जीवहरू जसले पानीको 
गुणतिर, जनावर र माषनसको स्ासथ र परा्यवरणमा नकारात्मक 
असर पुरा्यउँछन । 

एकीकृर शतु्रजीि व्यिस्ापन (आई.पी.एम.) 
काय्तक्रमले कसरी काम गद्तछ ?

एकीकृत शतु्रजीव व्वसथापन (आई.पी.एम.) ले सनु्तषलत परा्यवरण 
व्वसथापनबाट दीर्यकालीन रूपमा शतु्रजीवबाट हुने क्षतबाट 
बिाउने कुरामा जोर षदनछ । आई.पी.एम. प्रषवषधमा स्सथ बीउ, 
स्सथ माटो र िेती कम्य अपनाएर र रोग तथा कीरा सहने जातहरू 
लगाएर स्सथ बाली उत्ादन गरी शतु्रजीवहरूको सङ्ख ्ा बृस्द्ध 
हुनबाट रोकछ । रस तररकामा वातावरणीर पक्हरूको गषहरो 
र सूक्ष्म अध्यरन गरेर शतु्रजीवलाई षटक् नसके् वातावरण 

थाल्ो भने षविादीको मात्रा बढी वातावरण तथा जनस्ास्थ्यमा 
प्रषतकूल असर परको र िेतीको लागतमा पषन वृस्द्ध हुन थाल्ो ।

रसै समरमा अमेररकामा सन्ख १९६२ मा रासेल एल. कास्यन 
नामक बैज्ाषनकले Silent Spring नामक पुतिक प्रकाशन 
गररन्ख जसमा जीवनाशक षविादीले माषनस, जनावर, िरािुरुङ्गी 
एवम्ख वातावरणमा पुरा्यएको दु्रिभावको आलोिना गररएको 
छ । रस पुतिकले िास गरी पषचिमी मुलूकहरूमा षविादीप्रषत 
नकारात्मक भावना उत्न्न गरारो । रसबाट वैज्ाषनक समुदारमा 
पषन षविादीको जथाभावी प्ररोग उषित रहेनछ भने्न िेतनाको 
जागरण भरो ेर दुपिररणामहरू षविादीका भन्दा पषन षविादीको 
गलत प्ररोगका पररणाम हुन भने्न धारणाको षवकास भरो । बाली 
संरक्णका समस्ाहरूको समाधान आषथ्यक एवं वातावरणीर 
पक्लाई ध्यानमा रािेर पतिा लगाउन पषचिमी मुलुकहरूमा 
अनुसन्ान भए जस्को रलस्रूप षवषभन्न प्रषवषधहरूको षवकास 
भई षविादीको प्ररोग व्ापकरूपमा  रटेर गएको छ । रसै 
क्रममा षवनाशकारी प्राणीको एकीकृत व्वसथापन पद्धषतको 
षवकास भरो जुन हाल षवश्वभर प्ररोगमा आएको छ । 

नेपालमा बाली संरक्ण कार्यक्रमको शुरुवात २०१०/११ साल षतर 
षत्रभुवन ग्ाम षवकास कार्यक्रमको उन्नत िेती प्रणालीबाट भएको 
माषननछ । षबदेशवाट आरात गरी प्ररोग गररएका जीवनाशक 
षविादीको कारण षमत्रजीवको षबनाश र शतु्रजीवको षविादी 
प्रषतरोध गनने शस्तिमा बृस्द्ध भइरहेको छ भने बाली षबरुवामा पषन 
नोक्ानी पुषगरहेको छ । तसथ्य जीवनाशक षविादीले पान्य सके् 
नकारात्मक असर बारे कृिकहरूलाई सजग पारी षविादीको 
षबकल्प सथानीर जषरवुटी तथा ज्ानमा आधाररत बाली संरक्णका 
सुरषक्त उपारहरू प्ररोग गराउन एकीकृत बाली संरक्ण 
पद्धषतको प्रिार प्रसार गन्य थाषलएको छ । नेपालमा पषहलो पटक 
२०५४ सालमा षवश्व िाद्य तथा कृषि सङ्गठनको सहरोगमा पषहलो 
पल् धानबालीमा एकीकृत शतु्रजीव व्वसथापन कार्यक्रम कृिक 
पाठशालामार्य त शुरु गररएको षथरो ।

एकीकृर शतु्रजीि व्यिस्ापन (आर.पी.एम.) 
को पररभािा

षवषभन्न सङ्संसथा र बैज्ाषनकहरूले षदने आई.पी.एम. को 
पररभािा अलग अलग भए पषन आई.पी.एम. (एकीकृत शतु्रजीव 
व्वसथापन) भनेको बाली संरक्णको त्यो पक् हो जस अन्तग्यत 
परा्यवरणलाई निल्बलाई, आषथ्यक नोक्ानी तिरलाई नबढाई 
बालीलाई नोक्ान पुरा्यउने हाषनकारक रोग, कीरा, झारपात, 
मुसा आषदलाई उषित ढंगले व्वसथापन गररनछ । रसे् प्राकृषतक 
स्ाेतको पररिालन गनने र कृिकको परम्परागत ज्ानको समूषित 
प्ररोग गनने पक्मा जोर षदनछ । 

एकीकृर शतु्रजीि व्यिस्ापन भनेको के हो ?

आई.पी.एम. शतु्रजीवको समस्ा समाधान गरी माषनस एवम्ख 
वातावरणमा पनने जोस्िम कम गनने प्रषक्ररा हो । रसको प्ररोग 
माषनस, कृषि, जंगल तथा प्राकृषतक के्त्रहरूका शतु्रजीव 
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षसज्यना गररनछ । रसमा सूक्ष्म  अवलोकन र अनुगमन गरी 
शतु्रजीवको बारेमा षवतृित सूिना सङ्कलन गररनछ र शतु्रजीवको 
जीवनिक्र र जीवनिक्रको षवषभन्न अवसथामा पनने जलवारुको 
असर, जलवारुको असर सहन सके् वा नसके्, षनरन्त्रण गनु्य 
जरुरी भए नभएको, षनरन्त्रण गनु्यु जरुरी ेभए प्रभावकारी षबषध 
र षतनको प्ररोग आषद बारे रकीन गररनछ ।  दीर्यकालीन रूपमा 
प्रभावकारी शतु्रजीव व्वसथापन गनु्यपदा्य एउटा षवषध मातै्र प्ररोग 
गनु्य भन्दा एक भन्दा बढी षवषध र प्रषवषधहरू लाई  सगसगै  प्ररोग 
गनने कुरालाई आई.पी.एम.ले जोर षदनछ ।  

रसरी एक भन्दा बढी षवषध अपनाउँदा  षनम्न तरीकाहरू  
अपनाईने गररनछ ।

एकीकृर शतु्रजीि व्यिस्ापन (आई.पी.एम.) 
का षिषधहरू 

१.रोगकीरा अिरोधक जारको प्रयोग

कुनै रोग वा कीराले बालीलाई क्षत पुरा्यइ्यरहेकाे छ भने उति रोग 
अथवा कीरा षबरुद्धमा वैज्ाषनकहरूले सो कीरा नलागे्न रोगकीरा 
अवरोधक जातको षवकास गरेका हुनछन्ख । त्यतिा रोगकीरा 
अवरोधक जातको प्ररोग गरेर बालीलाई बिाउन सषकनछ । जतैि 
मकैको देउती जातको प्ररोगबाट मकैलाई धाँसे थोपे्ल रोगबाट 
बिाउन सषकनछ । रतैि गहँँुको वाणगंगा, च्ािुरा, मुनाल जात 
सुिा सहन सके् गरी षवकास गररएको छ ।  

२.जैषिक षनयन्तण 

जैषवक षनरन्त्रण षवषध अन्तग्यत हाषनकारक कीरा रटेंग्ा, बाली 
रोग सानने हाषनकारक जीवाणुहरू, नेमाटोर, झारपातलाई जैषवक 
तररकाबाट षनरन्त्रण गन्य षसकारी कीरा, परजीवी कीरा, भाईरस, 
ब्याके्टरररा र रंगस जतिा सूक्ष्म जीवाणुहरूको प्ररोग गररनछ ।  
षकन षक परा्यवरणमा सबै जसो शतु्रजीवहरूका आ–अाफनै 
प्राकृषतक शतु्रहरू हुने गद्यछन । परजीवी एवम्ख षसकारी कीराका 
साथै षवषभन्न जीवाणु (षव.टी.), रङ्गस, भाइरस (एन.षप.षभ.) र 
षनमाटोरको प्ररोगका केही उदाहरणहरू रसप्रकार छन ः

• षशकारी कीराको प्ररोग ः माकुरा, गाईने कीरा, जुनषकरी, 
स्ती स्भावको िपटे कीरा, आँिा रोरुवा आषद ।

• परजीवी कीरा ः बारुला समूहका षकराहरू, रात्रीिर 
तथा षदनिर पुतली वग्यका लाभा्यमा परजीवीकरण 
पद्यछन उदाहरणका लाषग गोलभेराको गवारोको लाषग 
टड् ाईकोग्ामाको प्ररोग ।

• सूक्ष्म जीवाणु ः ब्याके्टरररा (वी.टी.), रात्रीिर तथा षदनिर 
पुतली वग्यका लाभा्य मान्य प्ररोग गररनछ ।

• भाईरस (एन.षप.षभ.) ः िना र गोलभेराको रलमा लागे्न 
गवाराे मान्य प्ररोग गररनछ ।

• ढुसी (टड् ाईकोरमा्य) ः माटोबाट उत्न्न हुने ड्ास्म्पङ अर, 
अदुवाको गानो कुषहने रोगका लाषग प्ररोग गररने । 

बालीनालीमा लागे् कीराहरूका केही मुख्य 
प्राकृषरक शतु्रहरू

प्राकृषतक शतु्र मानने कीराहरू

स्ती स्भाबका िपटे लाही, सुलु्सले, सेतो षझङ्गा, 
पुतलीका रुलहरू 

भूर्य िपटे षवषभन्न कीराहरू
जाषलदार पिेटा भएका कीरा लाही, सुलु्सले, षथ्प्, सेतो 

षझंगा, रर्खके कीरा, रूल, 
पात िने्न कीरा

कानछी आैंले लाही, लाभा्य, षथ्प्
माकुरा षझङ्गा, पुतली
आँिा रोरुवा सुलु्सले, षिपे्ल कीरा
षनरुदेश्य भ्मण गनने िपटे षिपे्ल कीरा, शङ्ख िे कीरा
जुक कीरा षिपे्ल कीरा, शङ्ख िे कीरा
हत्यारा िुसाहा हानीकारक लाभा्य 
कुमालकोटी लाभा्यहरू
परजीवी कीराहरू िपटे, पुतलीहरू
परजीवी षझङ्गा लाभा्यको शरररमा औसंा पानने 

आषद
बाधे िपटे पतेरो
सुक्ष्म जीवाणुहरू हाषनकारक कीरामा रोग 

लगाइ्य षदने

षवषभन्न षशकारी षकरा , परषजवी षकराहरू

३.कृषि कम्तबाट शतु्रजीि षनयन्तण

िेतीपातीका षवषभन्न तररका अपनाई शतु्रजीव प्रवेश गन्य, सथाषपत 
हुन, प्रजनन र बृस्द्ध हुन, लामो अवषधसम्म बाँच्नबाट रोक्, सङ्ख ्ा 
रटाउन र षनरन्त्रण गन्य सषकनछ । उदाहरणका लाषग षसंिाइको 
षनरस्न्त्रत प्ररोग गना्यले शतु्रजीव समस्ा रटाउन सषकनछ षकन 
षक धेरै पानी भएमा जरा कुषहने रोग लाग्छ र झारपातहरू बृस्द्ध 
हुनछन्ख । त्यतैि बालीिक्र अवलम्वन गरेर कषतपर रोगहरूको 
प्रकोप रटाउन सषकनछ । बालीिक्र, बीउ छनने वा रोपाइ गनने 
समरको हेररेर, िेतको सरसराई, उषित िनजोत, बाली 
कटानीपषछ अवशेि नट् गनने षवषधहरू रस अन्तग्यत पद्यछन 
। काटेका बालीका ठूटाहरू िेत जोतेपषछ पोलेर हटाउदा 
माटो तथा बालीका ठूठाहरूमा रहेका शतु्रजीवहरू नट् हुनछन्ख 
र पषछ रोषपने बालीमा आक्रमण गनने  सम्ावना कम हुनछ । 
शतु्रजीवहरूको षवकास र प्रसार हुन नषदन िास गरी माटोबाट 
आउने रोगकीराहरूको सम्ावनालाई कम गन्य रुतिी बालीिक्र 
अपनाउने गररनछ । िेत/बारी, िलो र भण्डार के्त्रको राम्ोसँग 
सराई गना्यले शतु्रजीवहरूको सम्ाव् स्ाेतहरू हटाउन  
सषकनछ ।
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कृषिगत तररकाहरू

•  रुस्तिबाली ः २–३ वि्यको रुस्तिबाली अपनाउने ।

• िेतबारी सरा राखे् ।

• स्सथ बीउ प्ररोग गनने ।

• राम्ोसँग जषमन िनजोत गनने ।

• सनु्तषलत मलको प्ररोग गनने ।

• पाकेको गोबरमल प्ररोग गनने ।

• उपरुति समरमा बाली लगाउने ।

• रोग सहन सके् जात लगाउने ।

४. मेकाषनकल षनरन्त्रण षवषधः रो षवषधले शतु्रजीवलाई 
प्रत्यक्रूपमा माद्यछ वा रोकछ अथवा शतु्रजीवको लाषग अनुपरुति 
वातावरण षसज्यना गद्यछ । 

• मुसा मान्य प्ररोग गररने पासो रस मेकाषनकल षवषधको 
एउटा उदाहरण हो ।   

• तापक्रम र आद्ता कम बढी गरी ः भण्डारण गररएका 
अनाजहरू । 

• गोलभेरा बारीमा कीराको प्रवेश रोक् प्ररोग गररने नेट को 
प्ररोग । 

• नस्यरी व्ारमा सेतो षझंगा र लाहीको प्रवेश रोक् जालीको 
प्ररोग ।

५.भौषरक षनयन्तण षिषध

भौषतक षनरन्त्रण षवषध अन्तग्यत झारपात षनरन्त्रण गन्य छापोको 
प्ररोग, माटोको रोग षनरन्त्रणका लाषग प्लास्टिकले छोपेर 
षनसंक्रमण गनने तथा बाली नोक्ान हुनबाट रोक् िरा तथा कीराका 
लाषग जालीको प्ररोग भौषतक षनरन्त्रण षवषधका उदाहरण हुन । 
रसै गरी हातले षटपे्न, अवरोध राखे्, पासो थापे्न, अनाज सुकाउने 
आषद अभ्ासहरू भौषतक षनरन्त्रण षवषध अन्तग्यत पद्यछन । 

केही उदाहरणहरू ः

• हातले षटपे्न ः वन्दाको पुतलीको रुल र लाभा्य ।

• जालीले पक्रने ः काँक्रा र रसषीको रातो िपटे कीरा ।

• बषतिको पासो ः उर्खने र बषतिमा आकषि्यत हुने कीराहरू ।

६.आकि्तक रासायषनक पदा ््तको प्रयाेग

षवषभन्न आकि्यक रासारषनक पदाथ्यहरू षमथाइल रूषजनल, 
कू्षलरर र षवषभन्न रेरोमेनहरू (हेलीलु्र, स्पोरोलु्र आषद) को 

प्ररोग गरेर पषन कीरा षनरन्त्रण गन्य सषकनछ । 

ररेलु व्वसथापन र हमकोनको प्ररोगका केही उदाहरणहरू 
रसप्रकार छन ः

• लोभ्ाउने िाना ः षवषभन्न कीराहरूको मन पनने िानामा 
षविादी रािेर मानने वा पासोमा िाना रािेर पासोमा पानने ।

• रौनजन्य पासो ः कु्षलरर, षमथाईल रुजेनल आषदको 
प्ररोग गरी आैंसा, कीराको व्वसथापन गनने ।

• षवकि्यण वतुिको प्ररोग ः हाम्ा गाँउररमा पाईने पीरा, 
अषमला, टरा्य स्ाद भई करा गन् भएका षवषभन्न प्रकारका 
वनस्पतीहरू प्ररोग गरी कीरा भगाउने ।

• रलरूल तथा तरकारी बालीमा रेरोमेन टड् रापको प्ररोग ।

क) लहरे तरकारी बाली (कुकरषवट्खस) जतैि काँक्रो, षररौला, 
लौका आषदमा ः काँक्रा रसषी वग्यका तरकारी बालीमा लागे्न 
कीराहरू र षतनबाट हुने हानी नोक्ानी षनरन्त्रणको लाषग 
कू्षलरर नामक रेरोमेनको प्ररोग गररनछ । रेरोमेन टड् रापको 
बट्ा षभत्र रास्िएको कपासमा ५/५ थोपा कू्षलरर र मालाथारन 
५० को झोल रािी जषमनबाट ५ रीट उिाईमा राख्नपद्यछ । 
रेरोमेनको गन्ले भाले षझंगाहरू आकषि्यत भई मालाथारनको 
प्रभावले मद्यछन्ख । पोथीले बतासे रुल पाद्यछ । प्रषत रोपनी ५ वटा 
टड् राप राख्नपद्यछ ।

ि) रलरूल बाली ः रलरूलमा लागे्न औसंा, कीरा षनरन्त्रण गन्य 
षमथारल रूषजनल नामक रेरोमेनको प्ररोग गररनछ । टड् रापलाई 
बषलरो हाँगामा झुण्ड्ाउनु पद्यछ । रेरोमेनको गन्ले भाले षझंगा 
आकषि्यत हुने र मनने गद्यछन्ख पोथी षझंगाले बतासे रुल पाद्यछ ।  
रसबाट कीराको सङ्ख ्ामा कमी भई षनरन्त्रण हुनछ । प्रषत 
टड् राप ५/५ थोपाका दरले षमथारल रूषजनल र मालाथारन झोल 
राख्नपद्यछ । 

नोट ः हरेक १/१ मषहनामा मालाथारन झोल ५ थोपा प्रषत टड् राप 
थपे्न ।

७. कानूनी षिषध

एक के्त्रमा भएका हाषनकारक शतु्रजीवहरू देशको अकको 
सुरषक्त सथानमा वा एक देशबाट अकको देशमा प्रवेश हुन नपाउन 
भनी कानून विारा तोषकएका के्त्रमा शतु्रजीव संक्रषमत िाद्यान्न 
रलरूल ओसार पसार गन्य नपाईने तथा षबरुवा स्सथ छ भनी 
प्रमाषणत भएमा मात्र पाइने गरी कानूनी तररकाबाट शतु्रजीव  
षनरन्त्रण गररनछ । रो कुनै प्रकारका रोग र कीरा नभएको 
सथानमा सो रोगकीरा भएको  सथानबाट कुनै षवरुवा, बीउ, माटो 
आषद ल्ाउन कानून विारानै प्रषतवन् लगाउने षवषध हो ।

८. रासायषनक षिषध

रासारषनक षवषधमा षविादीहरूको प्ररोग गरेर शतु्रजीव षनरन्त्रण 
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गररनछ । दीर्यकालसम्म प्रभावकारी षनरन्त्रणका लाषग आई.पी.
एम. षवषध अनुरूप षविादीको प्ररोग अषत आवश्यक भएको 
िण्डमा माषथ उले्स्ित सबै तररकाहरू साथ साथै प्ररोग गररनछ । 
मानव, अलस्क्ष्यत जीव र वातावरणलाई  सम्ाषवत हानी नू्यन 
होस्ख भनेर सही र सुरषक्त षविादी छनाैटं गरेर प्ररोग गररनछ । 
रसप्रकार आई.पी.एम. षवषधमा राईदाजनक षमत्रजीवहरू एवम्ख 
हावा, पानीको गुणमा असर नगनने िालका षविादीहरूको छनाैटं 
एवम्ख उपरुति रमु्यलेसन जतैि ्ेरिररबाट छनु्यको साटो षविरुति 
िारो, जताततै छनु्यभन्दा जुन ठाँउमा असर गरेको हो त्यही मातै्र 
प्ररोग गनने आषद गररनछ ।

रासारषनक षविादी प्ररोगका उदाहरणहरू ः 

• कीटनाशक षविादी ः कीरा षनरन्त्रण गन्य प्ररोग गररने 
षविादी । जतैि ः मालाषथरान, , साइपरमेषथ्न, रेनभेलेरेट, 
रोरेट आषद । 

• ढुसीनाशक षविादी ः ढुसीसम्वन्ी रोगहरू रोक् प्ररोग 
गररने षविादी । जतैि ः म्ान्कोजेव, कावनेन्ाषजम, 
कपरअस्क्क्ोराइर आषद ।

• झारपातनाशक षविादी ः झारपात मान्य प्ररोग गररने  
षविादी । जतैि ः बु्यटाक्ोर, ग्ाइरोसेट, २–४ री आषद ।

• मुसानाशक षविादी ः मुसा र त्यसै जातका अन्य जनावर 
मान्य प्ररोग गररने षविादी । जतैि ः षजन्क रोस्ाइर, 
ब्ोमाषररोलान, कु्माटेटड् ाषलल आषद ।

• सुलसुलेनाशक षविादी ः सुलसुले मान्य प्ररोग गररने  
षविादी । जतैि ः राइकोरोल ।

• अन्य नाशक षविादी ः अन्य षपराहा जीव, षवरुवा, जनावर 
र भण्डारणमा रहेको िाद्य पदाथ्यलाई प्रभाषवत पनने 
रोगहरू नट् गन्य वा षनरन्त्रण गन्य प्ररोग  गररने । जतैि ः 
टिड् ेप्ोमाइषसन, सले्फट + टेटड् ामाइसन र राजोमेट आषद ।

प्ररोग गररने रासारन र कार्य प्रकृषतको आधारमा बगषीकरण ः 

• सम्पक्य  षबि ः प्ररोग गदा्य कीराको सम्पक्य मा आएपषछ 
छाला वा षछद्हरूविारा शरीरको षभत्री भाग र रगतमा पुगेर    
असर गनने । जतैि ः इण्डो सल्फान, राइक्ोरभोस, सल्फर 
आषद । 

• आन्तररक  षबि ः रसलाई कीराले िाएपषछ पेटषभत्र पुगेर 
असर गछ्य  । जतैि ः मालाषथएन, क्ारोपाइरीम आषद । 

• दैषहक षबि ः प्ररोग गरेपषछ षबरुवाको जराले वा पातले 
शोिेर षवरुवाको शरीरमा प्रवेश गरी षवरुवालाई षविाति  
बनाइ्य  षदनछ र िुसे्, िपाउने, िालका कीराहरूलाई 
षनरन्त्रण गन्य सषकनछ । जतैि रोगर, सुरोस, फू्रारेन 
आषद । 

आई.पी.एम.षवषध सथान अनुसार ररक हुनसकछ ता पषन षनम्न 
कुराहरू सबै ठाउँका लाषग एउटै हुनसकछ ः 

१. शतु्रजीव पषहिान ।

२. शतु्रजीवको सङ्ख ्ा र क्षत ।

३. के के षवषध कसरी प्ररोग गनने भने्न माग्य षनदने दषशका ।

४. हाषनकारक कीराहरूको आक्रमण तथा प्रकोप नू्यनीकरण 
गरी बालीनालीलाई जोगाउने उदे्धश्य  ।  

षविादीका िराव असरहरू

• षविादीको धेरै प्ररोगबाट  माटोमा रहेका जीवाणुहरूलाई 
असर पुग्न गै माटोको अम्ीरपन बढ्खछ रलस्रूप 
उव्यराशस्ति रट्खदै गै मरुभूमीकरण हुनछ ।

• हाषनकारक कीरा मात्र होईन वातावरणमा पाईने मौरी 
जतिा परागसेिक अनेकौ ंराईदाजनक षमत्र कीराहरूको 
षवनाश हुनछ ।

• भूमीगत जल भण्डार, नदीनाला, प्रदूषित भै जलिर लोप 
हुन सकछन्ख्ख ।

• लगातार षविादी प्ररोग गननेहरूमा षवषभन्न शारीररक  
समस्ा आई आरु रट्खछ ।

• षविादी र अन्य बालीमा रसारनहरू प्ररोग गदा्य शरीर षभत्र 
षनम्न माध्यमबाट प्रवेश गद्यछ र शरीरलाई हानी पुग्छ ः 

 » छालाबाट  (प्ररोग गदा्य, िुषहदा र पोस्िदा) ।

 » रोक्ोबाट (श्वास षक्रराबाट)  ।

 » मुिबाट (िाना सेवनबाट) ।

 » आँिाबाट ।

षििादी दुरूपयोगका कारण मानि स्ास्थ्यमा पनने 
असरहरू 

अल्पकालीन असर

• ररङ्गटा लागु्न

• पेट वटारीनु

• पक्पात आक्रमण/मूछा्य पनु्य 

• षदशा पिाला लागु्न

• थाकेको महसुस हुनु 

• छाला लाटो हुनु
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• होस हराउनु

• छाला रुट्खनु/षिलाउनु/रोका आउनु 

• टाउको दुख्न 

• छाला रातो हुनु/सेतो हुनु

• वान्ता हुनु 

• लरिराएर षहर्खनु 

• स्ाँ–स्ाँ हुनु 

• अषनन्द्रा

• िोकी लागु्न

• आँिी भौ ँरररराउनु

• छाती दुख्न/गह्ौ हुनु 

• आँिा रातो हुनु, पोलनु, आँशु वहनु, धषमलो देख्न

• माशंपेशी थाकु्/कम्पन हुनु

• नाक पोलनु, पातलो षसगान वषगरहनु 

• वाक–वाक आउनु

• बढी रा्यल िुषहनु

षविालुपनका दीर्य प्रभावहरू

• क्ान्सर रोग गराउन सके् –  शरीरमा क्ान्सर उत्न्न 
गराउने तथा क्ान्सर गराउने रसारन शरीरमा उत्न्न 
गराउँदछ ।     

• अिानक बंशानुगत गुणमा पररवत्यन गराउँदछ – षविादीको 
रासारषनक प्रषतषक्रराले शरीरमा बंशानुगत गुणमा पररवत्यन 
गराउँछ । 

• जनै्देस्ि अङ्ग षवकषसत नहुने –  गभ्यमा नै अङ्गको राम्ो 
षवकास नहुने वा अङ्ग षवकृत भएर जन्ने । 

• क्ान्सर हुन सके् षगिा्य, टरुमर एवम्ख गाँठाहरूको षवकास 
हुने ।  

• कलेजोमा िरावी आउने – कलेजोको कोिहरूको क्र 
गराउने,  कमलषपति तथा छाला पहेलँो बनाउने, छाला 
बास्क्ने । 

• प्रजनन क्मतामा षबकृषत – जतैि वीर्यमा आवश्यक पनने 
परा्यप्त सङ्ख ्ामा शुक्रकीट नहुनु, बाँझोपन हुनु, गभ्यमा 
बच्ा नरहनु ।

• मस्तिष्का तनु्तहरूमा क्र – लगातार षविादी छदा्य 
बढन जाने कोषलन ईटिरेज ईनजाईम मस्तिष्मा जम्मा 
हुन गई  मस्तिष्का तनु्तहरूमा क्र हुन जाने िास गरी 
अगा्यनोरसे्टजन्य षविादीहरूका कारण रतिो समस्ा 
आउँछ । 

• एलजषी हुने षिलाउने – षविादीको कारण वा षविादीमा 
प्ररोग भएको िास षकषसमको रमु्यलेसनको कारण  एलजषी 
हुने र षिलाउने समस्ा पैदा हुन जानछ । 

मानव शरीरमा षविादीको असरका लक्ष्यण तथा षिन्रू

असरको तह ः १= साधारण, २= मध्यम, ३= करा

षविादीको वातावरणमा नकारात्मक प्रभाव असर 

१. ओजोन तहमा षछद् । 

२. जैषवक षवषवधतामा ह्ास ।

३. माटो प्रदूिण (प्ररोग गरेको षविादी मध्य ८०% षविादी माटोमा 
षमलछ ) ।

४. वारु प्रदूिण ।

५. जल प्रदूिण ।

६. िाद्यान्न, तरकारी, रलरूल, मासु तथा दुग्ध पदाथ्यमा षविादीको 
अवशेि ।

७. शतु्रजीवमा षबि पिाउने क्मतामा बृस्द्ध ।

८. महत्त्वहीन शतु्रजीव महत्त्वपूण्य शतु्रजीवमा रूपान्तरीत हुनु  
१०. कृषि उत्ादनको उत्ादन लागत बढ्ख नु ।

११. कीराहरूको पुनरुत्ान हुनु ।

१२. अलस्क्ष्यत जीवहरू (षसकारी कीरा, परजीवी कीरा, 
लाभदारक सूक्ष्म जीवहरूलाइ्य) तथा मानव एवम्ख ररपालुवा 
जनावरको स्ास्थ्यमा प्रषतकूल प्रभाव ।

१३. स्ासथोपिार लागत बढ्ख नु ।

षविादीको नकारात्मक असरबाट बचे्न उपारहरू 

१. प्रिषलत कानून अनुसार षविादीको आरात, उत्ादन, 
षकनवेि र प्ररोग गरौ ं।

२. प्रषतवस्न्त षविादी बारे जानकारी षलआैं ।

३. बालीनालीमा षविादी प्ररोग गदा्य कृषि प्राषवषधकहरूको 
सल्ाह षलने गरौ ं।
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४. सम्व भएसम्म आइ.षप.एम्ख. जतिा वैकस्ल्पक बाली संरक्ण 
षवषधहरूको प्ररोग गरौ ं।

५. प्ररोग गनदै परेमा कम षबिालु तर प्रभावकारी षविादी प्ररोग 
गरौ ंर प्ररोग गदा्य सुरषक्त पषहरनको प्ररोग गरौ ं। 

६. प्ररोग गदा्य दुर्यटना र नोक्ानी हुनसके् भएकोले षविादीको 
लेवलमा भएका षनदनेशनहरू पालना गरौ ं।

७.  िार ‘क' लाई सदा राद रािौ ंः षविादी  ‘कुन' प्ररोग गनने 
, षविादीलाई ‘कहाँ' उपरोग गनने, षविादीलाई  ‘कसरी' 
उपरोग गनने, षविादीलाई ‘कषहले' उपरोग गनने ।

८.  अनावश्यक रूपमा षविादी प्ररोग नगरौ ं।  

९.  षविादी प्ररोग गनने षवषतिकै बालीनाली तरकारी तथा 
रलरूल) को वेि षविन  तथा उपभोग नगरौ ं।   

१०.  षविादीको षविालुपन र स्भाव थाहा पाउन जनिेतना 
जागरण अषभरान कार्यक्रममा सहभाषग वनौ ं।

११.  पि्यनुपनने समर, अवशेिको सहन सीमा र षवश्व स्ास्थ्य 
सङ्गठनको रेिणी षबभाजन, षविालुपना र षविादीको 
लेवलमा सावधानीका लाषग रहने रङ्ग (रातो, पहेंलो, षनलो, 
हरररो) आषदको जानकारी रािौ ं।

१२.  षविादीलाई केटाकेटीको पहँुि भन्दा टाढा रािौ ं। ।

१३.  सबै षकषसमका षविादीहरू षबि हुन, ती औिषध होइनन्ख 
भने्न उद्ार कषहलै् पषन नषबससौं ।

१४.  षविादीमा भएका षवषभन्न रङ्गका लेवल हेरेर षविादीको 
करापन थाह पाऔ ंर सोही अनुसार सुरक्ाका उपारहरू 
अपनाऔ ं।

आई.पी.एम. कृिक पाठशाला 

नेपालमा एकीकृत शतू्रजीव व्वसथापन कार्यक्रमले पाठशालाको 
अवधारणालाई प्रवेश गरारो । रसले समूहमा बसे्, समस्ाको 
पषहिान गनने र समूह छलरलविारा उपरुतुि षनकास िोजी 
समाधानको व्वसथा गनने पररपाटीको षवकास गरको ।

कृिक पाठशाला २६–३० जना कृिकहरूको समूह हो जसलाई 
कक्ा षभत्र पठनपाठन गराउनुको साटो िेतबारीमा व्ावहाररक, 
प्ररोगात्मक र िोजपूण्य तररकाहरू अपनाई बाली अवषधमा 
षनरषमतरूपले बाली वातावरण प्रणालीको अवलोकन, षवशे्िण 
र समूह छलरलको आधारमा आरू आरैले ठोस षनण्यर षलएर 
तत्ाल आएका समस्ाहरूको समाधान गन्य सके् गरी दक् 
वनाइनछ ।

आई.पी.एम. कृिक पाठशालाको षसद्धान्त

आई.पी.एम. कृिक पाठशालाविारा षनम्न षसद्धान्तहरूलाई 
जीवन्तता प्रदान गररएको छ ।

• स्सथ बाली हुुका्यउनु ुः बीउको छनाैटं, मलिाद 
व्वसथापन, झारपात व्वसथापन, षसंिाइ व्वसथापन  
आषद ।

• षमत्रजीवको सुरक्ा गनु्य ः षमत्रजीवको पषहिान, िाद्य 
रृिङ्ख िलाको अध्यरन, बाससथानको व्वसथा आषद ।

• बालीनालीको षनरषमत अवलोकन गनु्य ः बालीको बृस्द्धको 
अवसथा, षसंिाइ, झारपातको अवसथा, रोगकीराको अवसथा, 
बालीको अवसथा अवलोकन आषद ।

• कृिकहरूलाई दक् वनाउनु ुः षनरषमत बालीको अवलोकन 
गरी आवश्यक कृषि कम्यहरू बारे षनण्यर षलन कृिकहरू 
दक् हुुने ।

आई.पी.एम् कृिक पाठशालाका उपलब्ीहरू 

• कृिक पाठशालामा स्सथ बालीको उत्ादन, 
बालीषबरुवाको षनरषमत अवलोकन तथा बालीषबरुवामा 
लागे्न शतु्र जीव र षमत्र जीवको पषहिान गरी सुरषक्त 
कृषि उत्ादनका लाषग षविादीको नू्यनीकरण कसरी गनने 
भने्न ज्ान र सीप कृिकलाई षसकाइने गररनछ । कृिक 
पाठशालाका प्रमुि उपलब्धीहरू रसप्रकार छनः

• बालीमा लागे्न सबै कीरा शतु्र हँुदा रहेनछन, षमत्र पषन हँुदा 
रहेछन, षविादीको प्ररोग गदा्य षमत्र कीरा पषन मनने रहेछन 
भने्न षसकाई हुनु ।

• कीरा लाग्नासाथ षविादीको प्ररोग गन्य हँुदो रहेनछ भने्न 
जानकारी प्राप्त हुनु ।

• कतिो अवसथामा षविादीको प्ररोग कसरी गनने, प्ररोग 
गररसकेपषछ कषत षदनपषछ मात्र उत्ादनलाई उपरोगमा 
ल्ाउने  भने्न जानकारी कृिकलाई षदनु ।

• कृिकले स्सथ र स्च्छ बाली उत्ादन कसरी गनने ? 
माटोको दीगो सुधार कसरी गनने भने्न कुरा षसकु् । 

• समूहमा काम गनने बानीको षवकास हुनु ।    
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खाद्ान्न र तरकारी बालीहरूको उतपादनोपरान्त व्यि््ापन 

पररचय

िाद्य सुरक्ाको सुदृषढकरण गन्य नेपालमा उत्ादन तथा 
उत्ादकत्व बढाउने प्ररास भएको पाईनछ । तर, उत्ादन 
पचिात हुने नोक्ानी रटाएर कृषिजन्य उत्ादनको उपलब्धता 
बढाउने तर्य  भने कृिकहरूलाई रथेट् मात्रामा जागरुक गराउन 
सषकएको छैन । त्यसैले अन्य मुलूकको तुलनामा उत्ादनोपरान्त 
हुने ह्ास नेपालमा बढी छ । रसप्रकारको ह्ास रलरूल तथा 
तरकारी बालीहरूमा २०–३० प्रषतशत भइरहेको अनुमान गररएता 
पषन प्रषतकूल अवसथामा ५० प्रषतशत भन्दा बढी पषन हुने गरेकाे 
छ । त्यसै गरी िाद्यान्न बालीको अनुमाषनत ह्ास ७–१० प्रषतशत 
रहेको माषननछ । उत्ादन पछारीको नोक्ानी जोगाउनको लाषग 
बाली षटपाई पछारी गनु्यपनने कार्यहरूमा षवशेि ध्यान षदनु पद्यछ ।  
षटपाई पछारी गररने कार्यहरूले नू्यन गुणतिरका वतुिहरूको 
तिर त बढाउंदैन तर, भएको गुणतिर भने िस्कन षददैन । 
री असल कार्यहरूले गदा्य बाली संरषक्त हुने, िेतबारीदेस्ि 
बजारसम्म पुग्ा गुणतिरमा नोक्ानी कम हुने र हेदा्य आकि्यक 
हुने भएकाेले उत्ादन तुरुनै्त उच् मूल्मा षबक्री समेत हुने गद्यछ ।  
त्यसैले षटपाई पछारी गररने व्वस्सथत पररिालनले षछटै् षबगे्र 
जाने उत्ादनहरूको माग र आपूषत्यमा सनु्तलन षमलाउन समेत 
सहरोग पुरा्यउँछ ।

सबै बालीहरूको उत्ादन उपरान्तको पररिालन षवषध भने 
समान हँुदैन । वातिवमा रो कार्य मु् गरी बाली, बालीको 
उपभोग गररने भाग, उत्ादन तथा भण्डारणको सथान तथा 
बालीको अवसथामा भर पद्यछ ।

सामान्यरूपमा तथ्ाङ्क हेदा्य रलरूल तथा तरकारी बालीहरूमा 
उत्ादन पछारी हुने नोक्ानी बढी भएको देस्िनछ । तर, 
व्वहाररक रूपमा हेनने हो भने षनवा्यहमुिी िेती पद्धषत 
अपनाउदै आएको हाम्ो देशको ग्ामीण भेगमा भने षटपेको छोटो 
अवषधमा नै उपभोग गररने भएकोले रलरूल तथा तरकारी 
बालीहरूमा उत्ादन पछारी हुने नोक्ानी भन्दा िाद्यान्न 
बालीहरूमा भण्डारणमा हुने क्षत बढी हुने गरेको छ । त्यसैले 
रस आलेिमा अध्य वा व्ावसाषरक तरकारी िेती र िाद्यान्न 
बालीहरूको भण्डारणमा हुने क्षत कम गन्यको लाषग मननरोग्य 
केही बूदाहरूमा छलरल गनने प्ररास गररएको छ । 

पोटि हाभनेटि व्यिस्ापनको उदे्श्य

• उत्ादन र उपभोगको बीिमा हुने क्षतलाई कम गनने ।

• उत्ाषदत वतुिको गुणतिर कारम राखे् ।

• गुणतिरलाई भण्डारणको क्रममा लामो समरसम्म कारम 
राखे् ।

• उत्ाषदत वतुिको मूल् अषभबृस्द्ध गनने ।

• िाद्य सुरक्ामा टेवा पुरा्यउने ।

• कृिक तिरमा आम्ानी बढाउने । 
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उत्ादनोपरान्त ह्ासका षकषसम

१. संरचनागर ह्ास 

तरकारी षटपाई पछारी हुने ह्ासहरू कुनै प्रटै् देस्िने िालका 
जतैि पहेंदषलने, ओइलाएर लल्ाक–लुलुक हुने, कुषहने वा टुसाउन 
थालने जतिा हुनछन्ख भने कुनै कुनै ह्ासकाे प्रषक्ररा भने थाह 
नपाइने गतीको हुनछ र त्यसले उत्ादनको गुणतिर  रटाउंदै 
लगेको हुनछ । रतिो प्रषक्ररामा ताजापन, षिल्ो वा िस्ोपन, 
बास्ा, नरमपन जतिा गुणहरूमा षगरावट अाउँछ । उदाहरणको 
लाषग षसमी षछस्पिने, गोलभेरा गस्ल्ने, कुररलो बढ्ख दै षछस्पिने 
र मूला रोस्क्ने जतिा हुनछन्ख । िाद्यान्न बालीमा भने राम्ोसँग 
नषछस्पिएका दानाहरू िाउररने हुनछ । रस  प्रषक्ररामा प्राकृषतक 
संरिनागत पररवत्यन भई गुणतिरमा षगरावट आउने भएकोले 
रतिो प्रकारको ह्ासलाई संरिनागत नोक्ानी भषननछ ।

२. भौषरक ह्ास (चोट पटक लागु्)

तरकारी र िाद्यान्न बालीमा काषटएर, षथषिएर, रुटेर, राउ िोट 
लागेर प्राकृषतक अवसथा भन्दा ररक भएर नोक्ानी हुनुलाई 
भौषतक क्षत वा ह्ास भषननछ । हेलिेक्राई गरेर जथाभावी षटपाई 
र िुटाई गदा्य, बजारमा पुरा्यउन प्ाषकङ गदा्य, बोक्ा, टड् कमा 
राख्दा वा ओराल्ा मु्तरा रसप्रकारको नोक्ानी हुनछ । 
िाद्यान्न बालीमा भने भण्डारणको क्रममा कीरा तथा मुसाबाट 
बढी भौषतक क्षत हुनछ । रसरी राउ िोट लागेको ठाँउबाट सुक्ष्म 
जीवाणुहरू पसेर पषन क्षत तीव्र हुने गछ्य  । 

उत्ादनोपरान्त हुने क्षतमा प्रभाब पानने तत्त्वहरू

जैषवक र अजैषवक दुवै कारणबाट षटपाई वा कटान पछारी कृषि 
उत्ादनमा नोक्ानी ेहुने गद्यछ । क्षत पुरा्यउन री तत्त्वहरूको 
बारेमा थाह पाई व्वसथापन गन्य सकेको िण्डमा उत्ादनोपरान्त 
हुने क्षत रटाउनुको साथै उत्ाषदत वतुिहरूको गुणतिर समेत 
कारम राख् सषकनछ । त्यसैले षटपाई वा कटाई  पछारी प्रभाब 
पानने जैषवक र अजैषवक तत्त्वहरूको बारेमा छोटकरीमा तल 
उले्ि गररएको छ । 

१. तापक्रम ः कुनै पषन षबरुवालाई हुक्य न र पाक् न्यानो तापक्रम 
िाषहनछ । तर बढी तापक्रमले उत्ादनोपरान्त हुने क्षतलाई पषन 
बढाउदछ । तरकारी षटपी सकेपषछ उच् तापक्रममा राख्दा त्यस 
तरकारीले आरूलाई षिसो राख् सतहका पालहरू िोल्छ 
जसबाट पानी वारको रूपमा बाषहर षनस्कन गई ओइलाउने र 
नरम हुने हुनछ । उत्ाषदत वतुिलाई सामान्य भन्दा १०० से. कम 
तापक्रममा भण्डारण गदा्य उति वतुिको षटपाई उपरान्तको आरु 
लगभग दोब्बर हुनछ । 

२. षिस्ान तथा अाद्यता ः सामान्यतरा तरकारी तथा रलरूलमा 
५० देस्ि ८० प्रषतशतसम्म पानीको मात्रा हुने भएकोले कम 
अाद्यता भएको अबसथामा बाली षटपेपषछ त्यसमा भएको पानी 
उरेर जादा ओइलाउने हुनछ । तातो तापक्रम र पानीको मात्राले 
तरकारी बालीहरूमा षवषभन्न ढुसी र ब्याके्टरीराजन्य रोगहरूको 

संक्रमण देस्िनछ । िाद्यान्न बालीहरूलाई भने सुख्ा भण्डारण 
गररने भएकोले कम भन्दा कम षिस्ान तथा अाद्यतामा भण्डारण 
गनु्य पद्यछ । रषद भण्डारणमा षिस्ान तथा अाद्यता बढी भएमा 
िाद्यान्न बालीमा ढुसीजन्य रोग तथा कीराहरूको प्रकोप बढ्खछ । 

३. रोग तथा कीरा ः भि्यरै षटषपएका वतुिहरू जीषवत भएको 
हुनाले षटपाई गनु्य अगारी वा पछारी षतनमा रोगकीराको प्रकोप 
हुन सक्छ । कुनै परजीवी आरै षभत्र पस् सकछन्ख्ख भने कुनैलाई 
राउ िोट लागेको ठाँउको आवश्यकता पद्यछ । त्यसैले राउ 
िोट लागेको अवसथामा वातावरणमा भएका सूक्ष्म जीवहरूको 
प्रकोपले क्षतको मात्रा बढाउदछ । िाद्यान्न बालीमा कषतपर 
रोगकीराहरू िेतबारीबाट नै भण्डारणसम्म जानछन्ख । साबधानी 
नअपनाइएमा बालीमा प्ररोग गररएका षविादीहरूले समेत षटपाई 
वा कटान पछारी कृषि उत्ादनको नोक्ानी बढाउदछन ।  

४. बालीका पोिक तत्त्वहरूको प्ररोग ः माटोको गुणतिर 
र मलिादको प्ररोगले पषन षटपाई वा कटाई पछारी कृषि 
उत्ादनको नोक्ानीलाई प्रभाब पानने गरेको देस्िएको छ । 
उदारहणको लाषग नाइटड् ोजनको बढी प्ररोगले षछटै् कुषहने र 
क्ास्ल्सरमको प्ररागले लामो अबषधसम्म भण्डारण गन्य सषकने 
देस्िएको छ ।

५.जातीर छनाैटं ः षटपाई वा कटाई पछारी कृषि उत्ादनको 
नोक्ानी बालीको जात अनुसार पषन कम वा बढी हुने गरेको 
छ । जतैि िोसतिाले पुरै रोगा नछोपे्न जातको मकैमा बढी 
रोगकीराहरूको प्रकोप देस्िनछ ।

६. पररपक्वता ः पररपक्वताको पररभािा तरकारी र िाद्यान्न बालीमा 
ररक हुनछ । तरकारी बालीमा बजारको माग र प्रकृषत अनुसार 
पररपक्वता षनधा्यरण गररनछ भने िाद्यान्न बालीमा अपररपक्व बाली 
कटान गरेमा भण्डारण क्मतामा ह्ास अाउँछ ।

उत्ादनोपरान्त ह्ास कम गनने उपारहरू

तरकारी बालीहरू ब्यापाररक पररपक्वताको आधारमा षटपाई 
गररनछ भने िाद्यान्न बालीहरूलाई षक्ररात्मक पररपक्वता पुगेपषछ 
मात्र कटाई गररनछ । त्यसैले गदा्य तलको िण्डमा षरनलाई 
छुट्ाछुटै् प्रतुित गररएको छ ।

ररकारी बाली 

१. िेती गनने तररकाको असर

कुनै उत्ाषदत वतुि बजारसम्म पुग्ा कतिो हुनछ भने्न कुरा 
षटपाईपषछ गररने षक्रराकलापले मात्र षकटान नगरी षटपु्न भन्दा 
अगारी गररने िेतीका तररकाहरूले पषन षनधा्यरण गछ्य न्ख । 
िेती गनने तररकाले षबक्रीको समरमा कारम हुने उत्ादनकाे 
गुणतिरमा समेत असर गनने भएकोले रस बारेमा रहा छोटकरी 
ििा्य गररनछ ।

१.१. षसंिाइः बालीको लाषग पानी अषत आवश्यक हुनछ । तर, 
षसंिाइमा पनने ररकले उत्ादनको षटपाई पछारीको गुणमा 
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समेत ररक पद्यछ । जतैि साग बालीमा षटपे्न बेलामा धेरै पानी 
भएमा करा भएर भाषिनछ र िारै कुषहने हुनछ भने लामो सुख्ा 
पछारी ह्ातैि षसंिाइ षदंदा गोलभेरा वा आलु रुटदछ ।

१.२. माटोकेो मषललाेपना/मल ः मलको कमीले उत्ाषदत वतुिको 
गुणतिरमा षनकै असर पाद्यछ । त्यसै गरी धेरै मलको प्ररोगले 
पषन बृस्द्धको साथ साथै षटपाई पछारी समेत नराम्ो असर गद्यछ 
। जतैि हरररो पात िाने सागपातमा नाइटड् ोजन कमी भएमा 
राम्ोसग नबढ्ख ने र पात पहेंलो हुने, बोरोनको कमीले मुलाको 
षभत्री भागमा कालो दाग आउने वा काउलीमा बैजनी रङ्ग आउने 
आषद हुनछ ।

१.३. िेती तररका ः राम्ो उत्ादन र गुणतिरको ताजा वतुि उत्ादन 
गन्य िेती गनने तररकाको पषन ठूलो भूषमका हुनछ । िेतबारीमा हुने 
झारले मल, पानी र सूर्यको प्रकाशको लाषग बालीसँग प्रषतस्पधा्य 
गनु्यको साथै रोगकीरालाई आरिर षदनछ । जसले गदा्य उत्ादनको 
गुणतिर रट्खछ । त्यसै गरी षटपे्न बेलामा षसंिाइको कमी भएमा 
उत्ाषदत वतुि ताजा देस्िंदैन । तसथ्य षसंिाइ षदंदा षटपु्न भन्दा 
षठक्क अगाषर नषदई बाली र माटोको गुण अनुरूप २–३ षदन 
अगारी मात्र षदनुपछ्य  । सुख्ा षटपु्न पनने बालीहरू जतैि प्ाज, 
लसुनलाई माटो सुख्ा भएपषछ उिेल्ा षटपाई पछाषरको ह्ास 
कम हुनछ । त्यतैि रोगग्ति बोट षबरुवालाई िेतबारीमा त्यषतकै 
छार्खने, रल लागे्न लहरे तरकारी बालीलाई माटोमा छुन षदंदा 
दाग लागे्न, कांटछाट नगदा्य गोलभेरा जतिो बाली सानो रलने भई 
गुणतिरमा ह्ास अाउँछ । 

१.४. कृषिजन्य रसारनको प्ररोग ः कृषि रासारनमा षविादी, झार 
मानने रसारन र बृस्द्ध गराउने रौषगकहरू पनने भए पषन हाम्ो 
देशमा षविादीको प्ररोग धेरै छ भने बृस्द्ध गराउने रसारनको 
प्ररोग कम छ । षविादीको जथाभावी प्ररोग र षविादी छकने पषछ 
पि्यनु पनने समर भन्दा अगारी बाली षटषपएमा त्यसमा षविादीको 
अवशेि रहन गई प्ररोगको लाषग अरोग्य हुनछ ।

१.५. उपरुति जातको छनाैटं ः षटपाई पछारीको गुणतिर कारम 
राख्मा जातको पषन असर हुनछ । िाँरै बढी ह्ास हुने र कम 
ह्ास हुने कुरा जात अनुसार पषन ररक हुने भएकोले बजार र 
रातारातको अवसथा षबिार गरेर जातको छनाैटं गनु्यपद्यछ । 
जतैि करा र बाक्ो बोक्रा भएको गोलभेराको नोक्ानी नरम र 
पातलो बोक्रा भएको जातको भन्दा कम हुनछ ।

२. गुणतिरीर उत्ादनको लाषग उपरुति षटपाईको तररका

२.१. षटपाइको लाषग उपरुति अवसथा ः तरकारी बालीको 
व्ापाररक पररपक्वता (बजारमा माग हुने उपरुति समरमा षटपे्न) 
भन्नाले बालीले उपभोतिाले रुिाउने गुण हाषसल गरेपषछको 
अवसथालाई जनाउंदछ । ज्यादै कषललो वा षछस्पिएको तरकारी 
धेरै षदन राख् सषकदैन । तरकारी बालीहरूको षठक्क अवसथा 
थाहा पाउन कषतपर अवसथामा अनुभव िाषहनछ भने कषतपर 
अवसथामा बजारमा पुरा्यउन लागे्न समरले पषन ररक पाद्यछ ।  
तरकारीलाई व्ापाररक पररपक्वताको आधारमा षटपु्न पनने भएकोले 

व्ावसाषरक कृिकहरूले रस बारे प्राषवषधकको सल्ाह षलनु 
पद्यछ । 

२.२. राम्ोसग षटपे्नः तरकारी बालीलाई षटपदा षनमोठेर, बटारेर, 
तानेर वा लुछने गररनछ । रसरी षटपदा राउ िोट लागे्न र षटपेको 
बाली अनावश्यकरूपमा षथषिएर िारै षबषग्ने हुनछ । त्यसैले 
भेटनु भएका तरकारीहरू जतैि षभण्डी, भण्ा, षसमी जतिा 
बालीहरूलाई कैिीले काटेर षटपु्न राम्ो हुनछ ।

२.३. षटपे्न समरः सामान्यतराः तरकारी बालीलाई षबहान सबेरै वा 
बेलुका षटपु्न पद्यछ । षदनको सबैभन्दा षिसो समरमा बाली षटपु्न 
सबैभन्दा राम्ो हो । तर, षबहान शीत नओभाउदै षटपदा शीतको 
षिसोले बाली षबगानने भएकोले  शीत पूरा ओभाएपषछ मात्र षटपाई 
गनु्यपछ्य  । 

२.४. ओभानो बाली मात्र षटपे्नः शीत वा विा्यको पानीले षभजेको 
बाली षटपदा त्यसमा जीवाणुहरूको बृस्द्ध हुन गई िांरै सर्खने 
भएकोले सदैव शीत सुकेपषछ वा पानी ओभाएपषछ मात्र षटपु्नपछ्य  । 
 
२.५. षटपे्न भाँरो/झोलाको व्वसथाः नेपालमा काउली वन्दा जतिा 
ठूलो उत्ादन षलनु पनने बालीहरूलाई काट्खदै थुपानने िलन छ 
भने सानो रल लागे्न बालीहरू जतिो गोलभेरा, िुसा्यनी जतिा 
बालीहरूलाई षटपेर टड् े  वा रालोमा राखे् िलन छ । रतिा बालीलाई 
षटपेपषछ रोको जतिो िुच्ो हुने भाँरामा नरािेर सलक्क सतह 
षमलेको भाँरामा राख्न पद्यछ । 

३. षछप्ाउने र सुकाउने 

गाजर मुला जतिा जरे बालीहरूलाई षटपाई पछारी उच् 
सापेषक्क आद्ता (८५ प्रषतशत भन्दा माषथ) र अषल गमषी हुने 
तापक्रममा राख्दा राउ भररने र बोक्रा बाक्ीई करा हुने हुनछ 
। त्यसै गरी प्ाज, लसुन जतिा बालीहरूलाई उिेले वा िनेपषछ 
५–६ षदन िेतबारीमा नै सुकाउंदा पछारी हुने नोक्ानी कम 
हुनछ ।

४. अनावश्यक भाग हटाउने 

पूरै बोट काटेर षटपाई गनने बालीहरू जतैि काउली वन्दाको 
रेदमा काटेपषछ बाषहरी ४–५ बटा पात रािेर अरु पातहरू 
हटाउदा अनावश्यक तौल कम हुनछ भने पातबाट हुने स्ास–
प्रश्वास कम भई नोक्ान हुने दरमा पषन कमी अाउँछ । त्यसै गरी 
सुन्तला/जुनारको भेट्खनु सतहको बरावर हुने गरी काट्खदा भेटनुले 
रोिेर बोक्रामा दाग लगाउन पाउदैन ।

५. गे्षरङ गनने/छुट्राउने 

उत्ाषदत सबै वतुिलाई एकै ठाँउमा रािेर बेच्न लैजादा राम्ो भाउ 
नपाउने अनुभव सबैको छ । नषजकको बजारको लाषग राम्ो मात्र 
पठाउँदा धेरै मूल् पाइ्य नछ । टाढाको बजारको लाषग पठाउँदा 
राम्ो नराम्ो एकै ठाँउमा हुने हँुदा रोगी वा िोटपटक लागेकाले 
राम्ोमा समेत असर गरेर नोक्ानीको मात्रा बढन जानछ । 
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गोलभेरा, केरा जतिा बाली पाकेको र नपाकेको एकै ठाँउमा 
राख्दा िारै पाके् हुनछ । षटपे्न क्रममा तुरुनै्त गे्षरङ गन्य सषकएन 
भने पषन शीतल ठाँउमा ल्ाएर गे्षरङ्ग गनने गनु्यपछ्य  ।

६. प्ाकेषजङ (भाँरामा राखे्)

हावा आवत जावत गनने र करा बाषहरी भएका प्लाषट्क टड् े  
जतिा भाँराहरू रलरूल र तरकारीको लाषग उपरुति हुनछन्ख 
। प्ाकेषजङ गनने क्रममा गे्षरङ गनने, बजार अनुसार छुट्ाउने 
र ओसार पसार गन्य सषजलो हुने गरी भाँरामा रास्िनछ । राम्ो 
प्ाकेषजङको मु् उदे्श्य भनेको भौषतक क्षत कम गराई 
उत्ादनलाई उपभोतिा समक् आकि्यकरूपमा पुरा्यउँनु हो । 
भौषतक क्षतको मु् प्रकारहरूमा काषटने, षथषिने (बाषहरी र 
षभत्री) र रगषरने नै हुन्ख । षथषिएर लागे्न िोटलाई कम गन्य प्ररोग 
गनु्यपनने भाँराहरू थाक लगाएर राख्दा थेग्न सके्, ठारो तर्य  दह्ो 
भएको हुनुपछ्य  । त्यतैि एउटै भाँराेमा धेरै नरािेर षठक्क राखे्, 
उत्ादन भदा्य माषथसम्म नभरेर षठक्क भनने गनु्यपछ्य  भने सानो 
भाँराे भए उिालेर राल्ा वा धेरै ठूलो भए ओल्ाउदा पल्ाउदा 
षभत्री भागमा िोट लागे्न भएकोले षठक्कको भाँरामा भनु्यपछ्य  ।

७. ढुवानी

रोकोमा बोकेर आरैले बजारसम्म लगेर बेचदा बढी मूल्मा बेच्न 
सषकए पषन जाने–आउने–बेचे्न समर धेरै लागे्न हँुदा व्स्तिगत 
भन्दा सामूषहक ढुवानी गदा्य राम्ो हुनछ । ढुवानीको लाषग गारी 
मगाउदा उसले पूरा भारा षलने भएकोले त्यसले बोके् जषत 
ढुवानी गदा्य सामानको ढुवानी लागत कम पछ्य  । रसको लाषग 
समुदारको बीिमा आपसी समझदारी हुनु र सङ्कलन केन्द्रको 
व्वसथा हुनु जरुरी हुनछ । ढुवानी गदा्य षबहानै वा राती गनु्य राम्ो 
हुनछ । ढुवानीमा क्रममा हुने नोक्ानी रटाउन टड् राक्टर भन्दा 
कम उरानने षपक–अपहरू राम्ो हुनछन्ख्ख । रलरूल, तरकारीलाई 
गारीमा िढाउदा/ओराल्ा नफ्ाँकेर सुतिसँग राख्न पद्यछ । 
टड् कमा ढूवानी गदा्य थाक माषथ थाक नरािेर काठको रल्ाकको 
तिता हावा िेलने गरी वनाउनु पछ्य  । टड् कमा षपक–अपको माषथ 
षत्रपाल ओढाउदा तलैसम्म नओराएर पानी परेमा षभत्र नपसे् 
गरेर हावा पसे् गरी ओढाउनु पद्यछ ।

८. भण्डारण

भण्डारण छोटो र लामो अवषधको लाषग गररएता पषन हाम्ोलाषग 
छोटो अवषधको लाषग गररने भण्डारणको बारेमा जानकारी हुनु ु
बढी उपरोगी हुनछ । हालको अबसथामा तापक्रम षनरन्त्रण गन्य 
सषकने भण्डारणको सुषवधा नभएकोले नू्यन भौषतक सुषवधा 
भएको अबसथामा नै भण्डारण ब्यबसथापन गनु्यपनने बाध्यता छ । 
ताजा तरकारीको भण्डारणमा नोक्ानी कम पान्य षठक्क तरार 
भएपषछ षटपे्न, षटपाईपषछ बारीमा वा सङ्कलन केन्द्रमा छारामा 
मात्र राखे्, रल र जरे तरकारीको पात हटाउने, टोकरीको षभत्री 
भागको वररपरर कागज वा पात रािेर मात्र ताजा तरकारी वा 
रलरूल राखे्, षिसो ठाँउमा राखे्, हावा िेलने ठाँउको व्वसथा 
गनने, पाकेको र कांिो बाली एउटै भाँरामा नराखे्, कािो वतुिलाई 
भण्डारण गदा्य बढी ओषसलो ठाँउमा राखे्, आलुलाई अध्यारोमा 
भण्डारण गनने, उपजहरूलाई पानीको स्ोत जतैि विा्य, अत्याषधक 
षिसो, ओषसलो भंूई र षभतिाहरूबाट टाढा राखे्, र षरल् भण्डारण 
गदा्य टोकरीहरू भररएपषछ तुरुनै्त छांरामा राखे् गनु्यपछ्य  । तर, 
आलु प्ाज जतिो सुख्ा तरकारीलाई भने अन्नबालीहरूलाई 
जतैि सुख्ा ठाँउमा नै भण्डारण गनु्य पद्यछ ।

खाद्यान्न (अन्न र्ा दलहन) बाली

नेपालमा कृिकहरूले कररव ७० प्रषतशत उत्ादन आरैले 
भण्डारण गनने गदछ्य न्ख । बहुसं्क साना कृिकहरू भएको 
हाम्ो देशमा अनाजको भण्डारण राम्ोसँग गरेमा अनाजको क्षत 
१५–२० प्रषतशत कम गन्य सषकनछ । िाद्यान्न बालीहरूलाई पूण्य 
पररपक्व अबसथामा कटान गररने भएकोले तरकारी बालीहरूमा 
जतिो धेरै पक्हरूमा षबशेि ध्यान षदनु आबश्यक नभएता पषन 
भण्डारणमा भने अषत ध्यान षदनु पछ्य  । िाद्यान्न बालीलाई सुरषक्त 
भण्डारण गदा्य ध्यान षदनु पनने मु् कुराहरू षनम्न अनुसार छन्ख ः

बाली काट्खदा, िुट्खदा, ओसादा्य रोग र कीराको संक्रमण हुनबाट 
बिाउनेः कषतपर रोग तथा कीराहरू िेतबारी वा िलोबाट समेत 
सनने भएकोले बाली काट्खन तैरार भएपषछ र बाली काट्खदादेस्ि 
भण्डारण तथा बजारसम्म नपुरा्यउँदासम्म गररने षक्रराकलापहरू 
जतैिः बाली कटानी, सराई, छनाैटं तथा तथा गे्षरङ, प्ाषकंग, 
ढुवानी, भण्डारण र वतुिको बजारीकरण नगदा्यसम्म रोग, 
कीरा र अन्य शतु्रबाट अनाज र बीउलाई सुरषक्त राख् षवशेि 
ध्यान पुरा्यउनु पद्यछ । रसका लाषग री कार्यहरूमा संलग्न हुने 
व्स्तिलाई बाली षलए उप्रान्त गररने गषतषवषधहरूको बारेमा 
सामान्य जानकारी हुनुपद्यछ । 

राम्री सरा गरी सुकाउनेः धान र गहँुलाई काटेर िेतमा सुकाउन 
सषकए पषन मकै विा्यमा षटपाई गररने भएकोले षिसो बालीलाई 
थुपानु्य हँुदैन । धान, गहँु र दाल बालीलाई सुकाएर झानु्य पद्यछ । 
तर दाल बालीको िुटाई गदा्य गेरा नरुटोस भनेर ध्यान षदनुपछ्य  । 
मकैलाइ िोसेल्ा सषहत राख्दा सुकाउन धेरै समर लागे्न भएको 
छोराएर राख्न वेश हुनछ । िुटाईपषछ राम्ोसँग केलाएर ढंुगा, 
माटो अन्य बाली षमषसएको, रोहोर मैला हटाउनु पछ्य  । अन्न र 
दाल बालीलाई षदनभरर िलाउंदै सुकाएर राती िलोमा त्यषतिकै सुरशषितसँग तरकारी उत्ारन िुिानीका ेतयारी गररँरै
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छोर्खदा शीतले रेरर षभज् गएर दानाहरू रुट्खने हुनछ । त्यसैले 
राम्ोसग सुकेर सेलाएपषछ सुरषक्त भण्डारमा थनक्ाउनु पद्यछ । 
दाঁतले टोक्ा कुटुक्क आवाज आउने भएपषछ भण्डारणको लाषग 
ठीक षिस्ान भएको थाहा पाउन सषकनछ ।

पुरानो र नराँ अनाज नषमसाउने ः पुरानो अनाजमा रोगकीराको 
संक्रमण भएको हुनसके् हुनाले नराँलाई पुरानोसँग षमसाउनु 
हँुदैन ।

भण्डारण गनने ठाँउ वा सामाग्ीलाई राम्ोसँग सरा गनने ः भण्डारण 
गनने ठाँउ रा सामाग्ीलाई राम्ो षलपपोत गरेर र षविादीको प्ररोग 
गरी सरा गन्य सषकनछ । गमषी राममा कतिीमा २ हप्तामा १ 
पटक र जारोमा १ मषहनामा १ पटक भण्डारको षनरीक्ण गरेर 
अनाजको हकमा षिस्ानको मात्रा, कीराको प्रकोप, ढुसी लागे 
नलागेको, मुसाबाट नोक्ान भए भएको तथा बीउ भएमा माषथ 
उले्ि गररएका बाहेक सापेषक्क आद्ता र तापक्रम समेत हेनु्य 
पद्यछ । िारनको लाषग भण्डारण गरेको अबसथामा षविादीको 
प्ररोग गनु्य हँुदैन । 

ठण्डा र ओभानो ठाँउंमा भण्डारण गनने ः सुकाएर बोरामा 
रास्िएको अनाजलाई १ रूट अग्ो टाँर वनाएर राखे् र षभतिामा 
पषन टाषसन नषदएर १ रूट टाढा हूने गरेर राख्न पछ्य  । उच् 
आद्ता रटाउनलाई भण्डारण केन्द्रको भुई, छाना र षभतिा सुख्ा, 
ओषसलो हुनुपछ्य  साथै हावा प्रवाहको राम्ो व्वसथा हुनुपछ्य  । तर, 
हावा आउने पालबाट मुसो पषन पसे् भएकोले जाली लगाउनु 
पछ्य  ।

भण्डार सरा राखे्ः भण्डारण गनने भकारी वा ढुकुटीलाई सरा 
गरेर पालहरू भएमा टालेर राम्ाेँसँग षलपपोत गरेर सरा वनाउनु 
पद्यछ । मेटल षबन र भकारी सरा गन्य षहंग पानीको रोल पषन 
प्रभावकारी हुनछ ।

भण्डारको ढांिामा सुधार ः पक्की भकारी, सुधाररएको भकारी 
र मेटल षबनको प्ररोगले अन्न भण्डारणमा हुने सम्ाषवत क्षत 
रटाउन सषकनछ । रतिो भकारीमा अनाज ओषसन पाउँदैन, मुसाले 
िादैन र कीरा लागेमा धुवाउन सषकनछ । अनाजको प्ाकेषजङ्ग 
गदा्य पषन उत्ाषदत वतुिलाई संरक्ण हुने गरी नै गनु्य पद्यछ । 
अन्न तथा दलहन बालीहरूलाई बोरामा पषन राख् सषकनछ ।  
सरा कटेिनर/भाँराेमा मात्र प्ाक गनने गनु्य पद्यछ अन्यथा रोहोर 
भएमा रोगको प्रकोप बढ्खदछ र िाँरै षबषग्न थाल्छ । पुरानो र 
षलपपोत नगररएको भकारीमा कीराहरू बसे् भएकोले अन्न बाली 
थन्काउंदा भकारीमा षलपपोत गनने वा बोराहरूलाई राम्री धुने 
गनु्यपद्यछ । हाल बजारमा रुन, पुत्ा नलागे्न सुपर–गे्न ब्याग पषन 
उपलब्ध भएकोले त्यसको प्ररोगलाई बढावा षदनु पद्यछ । िाद्यान्न 
तथा बीउको लाषग मेटल षबनको प्ररोग हुदै आएको छ । मेटल 
षबनमा भण्डारण गररएको अनाज एवम्ख बीउ सुरषक्त राख् षनम्न 
अनुसारका आधारभूत कुराहरूको जानकारी राख्न पनने हुनछः 

• मेटल षबनलाई सेषपलो वा षसधै राम लागे्न ठाँउमा राख्न 
हँुदैन ।

• काठको रल्ाक वा ईटा माषथ षभतिासँग नजोषरने गरी 
मेटल षबनलाई राख्न पद्यछ । 

• मेटल षबनमा भण्डारण गरी राखे् अनाज तथा बीउ राम्ोसँग 
२–३ राम सुकेको हुनु पद्यछ ।

• भण्डारण गनने अनाज तथा बीउ राम्ोसँग सरा गररएको र 
केलाएको हुनु पद्यछ । 

• पुरानो र नराँ अनाज षमसाएर भण्डार गनु्य हँुदैन । 

• स्िराबाट जोगाउन मेटल षबनमा पानी पन्य षदनु हँुदैन । 

• मेटल षबनमा भण्डारण गरेको अनाज तथा बीउको समर–
समरमा षनरीक्ण गनु्यपछ्य  र ढुसी तथा कीराको आक्रमण 
देस्िएमा राममा सुकाउनु पद्यछ । 

भण्डारणमा सथानीर जषरबुटीको प्ररोगः षनमको पातलाई ५–७ 
से.षम. तह हुने गरेर अनाजको थुप्रो माषथ राख् सषकनछ । बीउको 
लाषग भने षततेपाती १० ग्ाम प्रषत के.जी. वा षटमुर ३० ग्ाम प्रषत 
के.जी.को दरले प्ररोग गन्य सषकनछ । थांक्रोमा रािेको मकैलाई 
प्रते्यक हारमा िुनाको प्ररोग गदा्य रुनको प्रकोप रट्खदछ ।

भण्डारण पछाषरको रेिदेि ः भण्डारण गररएको अन्नलाई बेला–
बेलामा हेददै  गनने र कीरा लागेमा कीराको प्रकोप थोरै भएमा तुरुनै्त 
सुकाएर थन्काउने गनने गनु्यपछ्य  । धेरै प्रकोप भएमा र सुधाररएको 
भकारी भएमा धुवाउने षविादीको प्ररोग गन्य सषकनछ । सेल्फोस 
वा रोसफु्म वा रोटिोक्ीन २–३ िक्की प्रषत मे.टन अथवा २ 
िक्की प्रषत कु्षवक षमटरका दरले भण्डारण गररने गोदाममा 
प्ररोग गरी कतिीमा ७२ रण्ा पूण्यरूपमा हावा वन्द गरी रािेमा 
त्यस षभत्र रहेको रुन, िपटे, पुतलीहरू नट् हुनछन्ख्ख तर, रसको 
लागी पूव्य सावधानी अपनाउनु र राम्ो प्राषवषधक ज्ान हुनु जरुरी 
हुनछ ।

िाद्यान्न बालीको ढुवानी ः  िाद्यान्न बालीलाइ पानीले षभज् 
नषदएमा सुरषक्त रूपमा ढुवानी गन्य सषकनछ । तर, बढी आद्ता 
हुुदा गेराले पानी सोसेर षलनछ र ढाषरएको दानामा रोगकीराको 
प्रकोप बढी हुनछ ।

मुसा षनरन्त्रण 

मुसा िाद्यान्न भण्डारणको एक प्रमुि शतु्र हो । मुसाले आफनो 
तौलको १० प्रषतशत बराबर दैषनक िाने कुरा िानछ र रसले 
आरूले िाएको भन्दा १० गुणा बढी षलर, षपसाब र रोहोर मैला 
अनाजमा षमसाएर नोक्ान गद्यछ । त्यसैले रसबाट भण्डारण 
गररएको अनाज तथा बीउलाई सुरषक्त राख् षबिेश ध्यान पुरा्यउनु 
पद्यछ । 
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तनयन्त्रणका उपायहरू 

• मुसा षनरन्त्रणको एउटै मात्र षवषध प्रभावकारी नहुने 
भएकोले एकीकृत रूपमा मुसा षनरन्त्रण गनने उपार 
अपनाउँदा बढी प्रभावकारी हुनछ । मुसालाई मन नपनने 
बातावरण सृजना गरेर जतैि सरा रािेर, िानेकुरा र 
अनाज जथाभावी नरािेर मुसा लागै्न नषदने उपार सबभन्दा 
राम्ो हो ।

• अनाज भण्डारण गृह (गोदाम) को िारैतर्य को पिा्यलमा 
जषमनको सतहबाट १८ ईन्चको जतिाको सादा कक्य ट 
पाता जरान गरेमा मुसा रर षभत्र पस् पाउँदैन । त्यसै गरी 
सल्ाको पात रा षटन काटेर मुसा िढ्ख ने रा षहर्खने ठाँउमा 
रािे मुसा िर्खन र षहर्खन सकै्न, ढोकाका पाल र अन्य 
पालहरूमा एलुषमषनरम वा काँिको टुक्राले टालेर, रछ्ान 
सरा रािेर पषन मुसालाई अवरोध िरा गन्य सषकनछ । 

• मुसा षनरन्त्रणको लागी मुसाको िोर थापु्न राम्ो तररका हो ।  
मुसाले ओहोर दोहोर गनने सथानहरूमा िोर रािी त्यसमा 
मुसालाई मनपनने िाने कुरा रािेर मुसालाई पासोमा पान्य 
सषकनछ । त्यसैगरी छट्खका वा पासो (मुसा च्ापे्न उपकरण) 
मा िाने कुरा रािेर पषन मुसालाई मान्य सषकनछ । रसको 
अलावा बजारमा थररथररका मुसा भगाउने र मानने (जतैिः 
केक) टाँसे् र च्ापे्न रास्न्त्रक उपकरणहरू पाईनछन । 
मुसा षनरन्त्रण कार्य एउटा पररवारले मात्र नगरी सबै टोल 
षछमेक षमलेर अषभरानकै रूपमा सञ्ालन गनु्यपनने हुनछ । 
मुसा मानने पासो वा टड् राप राख्दा मुसा षहररुल गनने बाटोमा 
वा कुना–कापिामा मुसा मानने िोर राखे्, षदनहँु आवश्यकता 
अनुसार लोभ्ाउने िाने कुरा बदलने, िोरमा मुसा षजउँदै 

पषक्रएकाे अवसथामा िोरै सषहत मुसालाई पानीमा रुबाउने 
र मानने, मरेको मुसा जम्मा गरी गार्खने, टड् राप वा मुसा मानने 
िोर बेला बेलामा षवशेि गरी मुसा पररसकेपषछ सरा गनने 
र मुसा थापेको िोरमा परेन भने िोर त्यसै नछार्खने, के 
कारणले मुसा परेन सो पतिा लगाउने जतिा कुराहरूमा 
षबशेि ध्यान पुरा्यउनु पद्यछ  । 

• मुसा मानने षििादीको प्रयोग ः मुसा मान्यको लाषग 
मु्तरा २ षकषसमका षविादीहरू एकै मात्रामा मान्य 
सके् (जीङ्क  रोस्ाइर) र पटक पटक प्ररोग गनु्यपनदै 
(वारषरिन, राटाषरिन, राटोल) मुसा मान्य प्ररोग गररने 
षविादीहरू प्ररोग गररनछ । षविादीको प्ररोग गदा्य त्यसको 
प्ररोग गनने ठाँउ, षविादीको मात्रा, अाैिषध षमलाउने तररका, 
मुसालाई मन पनने िानेकुरा आषद बारे ज्ान हुनुपद्यछ । 
जीङ्क रोस्ाइर ज्यादै करा षविादी भएकोले रसको 
प्ररोग होषसरारीपूव्यक गनु्यपद्यछ । षविादी प्ररोग गनु्य १–२ 
षदन अगावै मुसालाई लोभ्ाउने िालका िारा प्ररोग गरेर 
मुसालाई झुक्ाउने, त्यसपषछ षविादीरुति िारा प्ररोग गनने 
गनु्यपछ्य  । रो षविादीको िारा वनाउँदा ५० भाग षपठो रा 
उषसनेको गहँँु, मकैमा (अन्य िारा पषन हुन सकछन्ख्ख) १ भाग 
षविादी षमसाएर त्यसमा अषलकता तेल र षिनी पषन रािेर 
आवश्यकता अनुसार ठाँउ ठाँउँमा राखे् र मुसाले िाए 
निाएको वा बिेको िारा के छ ? जाँि गरी रषद निाएको 
भए निाएको िारा र मरेको मुसा भोली पलै् जम्मा गरी 
िारल िनेर गार्खने गनु्य पद्यछ । रसको अलावा मुसा 
लोभ्ाउन प्ररोग गन्य सषकने िानाहरू जतैि षसद्ा, भुटेको, 
तारेको िानेकुरा, सुकुटी, केक, तरकारी, पोलेको मासु, 
पनीर, बटर, कुराउनी, सिरिण्ड जतिा िाद्यवतुि हरू 
पषन मुसालाई  लोभ्ाउन प्ररोग गन्य सषकनछ ।
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पाररिाररक पोिण र घरबगैंचाको महत्ि

कुपोिण

व्स्तिको उमेर, षलङ्ग र शारीररक आवश्यकता अनुसार 
शरीरमा िाषहने भन्दा पोिक तत्त्वहरूको मात्रा कम रा बढी भई 
शारीररक तथा मानषसक बृस्द्ध र षवकासमा देिा पनने नकारात्मक 
अवसथालाई कम पोिण रा कुपोिण भषननछ । 

कुपोिणको अिस्ा

षिश्व सन्भ्त

• षवश्वमा मृतु्य हुने पाँि वि्य मुनीका वालवाषलकाहरू मध्य 
झणै्ड ५० प्रषतशतको मृतु्य कुपोिणका कारणले हुने गरेको 
छ ।

• पषहलो १००० षदनमा पोिक तत्त्व उपभोगमा कमी भएका 
वालवाषलकाहरूकाे शारीररक बृस्द्ध राम्ो नभएको र 
षवद्यालर तथा कार्यके्त्रमा राम्ो गन्य नसकेको पाइएको छ ।

• सन्ख २०१६ को तथ्ाङ्क अनुसार षवश्वका कूल ६६ करोर 
७० लाि पाँि वि्य मुनीका बालबालीकामध्य १५ करोर ७० 
लािमा पुर्खकोपना छ । रतैि, ५ करोरमा उिाई अनुसार 
हुनुपनने भन्दा तौल कम छ भने ४ करोर १० लािमा 
मोटोपना छ ।

• षवश्वको कूल जनसङ्ख ्ा ७ अब्यमध्य २ अब्यमा सुक्ष्म 
पोिकतत्त्वहरूको कमी छ भने बाँकी ५अब्यमध्य २ अब्यमा 
मोटोपना छ ।  झणै्ड ८० करोर माषनसले आवश्यक 
क्ालोरी भएको िाद्यान्न पाइरहेका छैनन ।

• हरेक १२ जनामध्य एक जनामा मधुमेह छ । (स्ोत ः Glob-
al Nutrition Report, 2016)

• कम तौल भएका वालवाषलकाहरूको सङ्ख ्ा सन्ख १९९० 
को ३१ प्रषतशतबाट सन्ख २०१४ मा २२ प्रषतशतमा झरेको 
छ ।

• ५ वि्य मुनीका बच्ामा मोटोपना पषन बढदै गइरहेको छ । 
५ वि्यमुनीका बालबाषलकामा मोटोपना दषक्ण एषशरामा 
१०२ प्रषतशतले बढेको छ भने पूवषी तथा दषक्णी अषरिकामा 
२ प्रषतशतले रटेको छ ।

• सन्ख १९९० मा दश लािमा ३१ जनामा मोटोपना रहेकोमा 
२०१४ मा रो बढेर ४१ जना पुगेकाे छ । बालबाषलकाको 
मोटोपना दषक्ण एषशरामा ११५ प्रषतशतले बृस्द्ध भएको 
देस्िनछ । 

नेपालको सन्भ्त

• पाँि वि्य मुनीका ४१ प्रषतशत वालवाषलकामा पुर्खकोपना 
९तिगलतष्लन० देस्िएको छ ।

• पाँि वि्य मुनीका ११ प्रषतशत वालवाषलकामा उिाईको 
दाँजोमा तौल कम ९धबकतष्लन० छ ।

• पाँि वि्य मुनीका २९ प्रषतशत वालवाषलकामा उमेर अनुसार 
हुनुपनने भन्दा कम तौल ९ग्मभिधभष्नजत० छ ।

• ६ देस्ि ५९ मषहनाका ४६ प्रषतशत वालवाषलकामा रति 
अल्पता छ (२७ प्रषतशतमा हल्ा, १८ प्रषतशतमा मध्यम 
र झणै्ड १ प्रषतशतमा ितरनाक अवसथाकाे (स्ाेत ः २०११ 
लमज््ख , जोशी २०१२) ।

• १५ देस्ि ४९ वि्य उमेर समूहका ३५ प्रषतशत मषहलामा 
रति अल्पता छ ।
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• ४८ प्रषतशत गभ्यवती र ३९ प्रषतशत तिनपान गराउने 
मषहलाहरूमा रति अल्पता छ ।

कुपोिणको बगगीकरण

नेपालमा देस्िएको कुपोिणलाई लक्ष्यणका आधारमा दृश्य र 
अदृश्य गरी दुई भागमा षवभाजन गन्य सषकनछ 

दृश्य कुपोिण

• सुकेनास

• रुकेनास

• पुर्खकोपना

• लाटा लठेब्ा

• गलगाँर

• रतन्ो 

अदृश्य कुपोिण

• रति अल्पता 

• सुति मनस्सथषत

• कम तौल

• रोग प्रषतरोधी क्मतामा कमी 

कुपोिण नू्नीकरणका षिषधहरू

कुपोिण नू्यनीकरण गनने तथा मानव शरीरका लाषग आवश्यक 
पनने पोिक तत्त्वहरूको आपूषत्य गनने उदे्श्यले षनम्न उपारहरू 
अपनाईदै आइएको छ । री उपारहरूलाई अल्प कालीन तथा 

दीर्य कालीन गरी दुई भागमा बाँरेर हेन्य सषकनछ ।

अल्पकालीन उपायहरू

• पोिकतत्त्व षसधै षदने ९कगउउषझभलतबतष्यल० स्ख 
वैकस्ल्पक उपारका रूपमा िाने िक्की, क्ापु्ल रा 
झोलको रूपमा मानव शरीरका लाषग अपुग तत्त्वहरू 
पूषत्य गनने (जतैिः आइरन िक्की, क्ास्ल्सरम िक्की, षजङ्क 
िक्की, षभटाषमन ए क्ापु्ल आषद) । दैषनक उपभोग गनने 
िाद्यपदाथ्यहरूबाट सुक्ष्म पोिक तत्त्वहरूको आवश्यकता 
पूरा नहुने अवसथामा रो तररका अपनाउने गररएको छ 
। रसका साथै कुपोिणको करारूप देस्िएमा पषन रो 
षवषधबाट उपिार गनने गररनछ ।

• आहारा सवलीकरण गनने दैषनक उपभोग गनने िाद्यवतुि 
रा बालीमा षवषभन्न षवषधविारा नराँ तत्त्वहरू समावेश गनने 
जतैि नुनमा आरोषरन, गहँँुको आटामा आइरन (रलाम) 
षमसाउने वा िजुरा मुसुरो ३ मा आइरन र षजङ्क समावेश 
गररए जतिो बालीका प्रजन्न षवषधहरूबाट पोिकतत्त्व थपे्न ।

दीघ्तकालीन उपाय

• पोिण षशक्ा ९ल्गतिष्तष्यल भमगअबतष्यल०स्ख पोिण 
तथा सरसराईसम्वन्ी औपिाररक तथा अनौपिाररक 
षशक्ा प्रदान गनने । 

• पोिणरुति षबषबध बालीहरू उत्ादन ९ँररम दबकभम 
लगतिष्तष्यलरमष्भतबिथ मष्िभिकिष्अबतष्यल 
तजिरगनज वनिष्अगतीगिब षष्लतभििभलतष्यल०स्ख 
कृषिका माध्यमबाट उच् जैषवक षवषवधता कारम गनने 
र पररवाररक िाद्य उपभोगमा षवषवषधकरण गरी परा्यप्त 
पोिण प्रास्प्तको अवसथा सुषनषचिता गनने ।

कुपािेण लागेका बालकहरू (राया ः सुकेनास, बाया ः फुकेनास)
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मानि शरीरका लाषग आिश्यक पोिक रत्त्वहरू

पोिक तत्त्व भनेका हामीले िाने िानामा भएका त्यतिा वतुिहरू जुन शारीररक कार्य सञ्ालन गन्य उपरोगी हुनछन्ख । केही प्रमुि पोिक 
तत्त्वहरू र मषहला तथा पुरुिको लाषग त्यतिा तत्त्वको दैषनक आवश्यकता तलको ताषलकामा प्रतुित गररएको छ ः  

kf]ifs tTjx? b}lgs cfjZos dfqf

Dlxnf k'?if

sfaf]{xfO8«]6 Zff/Ll/s sfo{ cg';f/ sd of a9L #!) u|fd #!) u|fd

k|f]l6g k|lt lsnf] zf/Ll/s tf}n )=*) u|fd )=() u|fd

lrNnf] kbfy{ @$ u|fd kz'hGo
&) u|fd jg:klthGo

@$ u|fd kz'hGo
&) u|fd jg:klthGo

le6fldg le6fldg P &)) dfOqmf] u|fd &)) dfOqmf] u|fd

le6fldg aL ^ !=# ldln u|fd !=# ldln u|fd

le6fldgaL !@ @=$ dfOqmf] u|fd !=$ dfOqmf] u|fd

le6fldg ;L &% ldln u|fd () ldln u|fd

le6fldg 8L !))) ldln u|fd !))) ldln u|fd

le6fldg O !% ldln u|fd !% ldln u|fd

le6fldg s] %% dfOqmf] u|fd ^% dfOqmf] u|fd

km\nf]P6 -kmf]lns Pl;8_ $)) dfOqmf] u|fd -^)) dfOqmf]  
u|fd ue{jtL dlxnf /  %)) 
dfO{qmf] u|fd b'w r';fpg] cfdf_

$)) dfOqmf] u|fd

vlgh tTj lhª\s !! ldln u|fd !! ldln u|fd

cfO/g !* ldln u|fd * ldln u|fd

DofUg]l;od #!) ldln u|fd $)) ldln u|fd

;]n]lgod %% dfOqmf] u|fd %% dfOqmf] u|fd

cfof]l8g !%) dfOqmf] u|fd ue{jtLsf nflu 
@@) dfOqmf] u|fd 

!%) dfOqmf] u|fd

kfgL slDtdf @ ln6/ slDtdf @ ln6/
Source: Institute of Medicine, 2005. Dietary Intakes

गनने, मधुमेह षनरन्त्रण गनने तथा रतििाप सनु्तषलत राखे् जतिा 
काममा सहरोग गद्यछ । 

घरबगैंचाको पररचय

पररवारको दैषनक आवश्यकता पूरा गनने उदे्श्यले षवषभन्न 
षकषसमका तरकारी, रलरूल, मसला बाली, जरीबुटी, राले राँस, 
धाषम्यक तथा सांसृ्कषतक महत्त्व भएका बोट षबरूवा, आलङ्काररक 
षबरूवा तथा पशुपक्ीलाई व्वस्सथतरूपले संरक्ण र व्वसथापन 
गररने रर वररपररको के्त्रलाई ररबगैंिा भषननछ । ररबगैंिालाई 
अङ्ख गे्जीमा होम गारनेन ९ज्यmभ नबिमभल० भषननछ ।

अकको शब्दमा भन्दा ररबगैंिा भनेकाे करेसा बारी, रलरूल 
बगैंिा, रूलबारी लगारत गाई, भैंसी, बाख्ा, कुिुरा इत्याषदलाई 
एकीकृतरूपमा व्वसथापन गरेको के्त्र हो । रसलाई सथान 

फोल्यट (फोषलक एषसड)ः 

रोषलक एषसर मानव शरीरले सञ्र गरेर राख्दैन । त्यसैले 
दैषनक उपभोग गनु्य पद्यछ । रसले मल्ब्ख र चल्ब्ख को मम्यत सम्ार 
गनने र कोि षवभाजन र बृस्द्ध गन्य मद्त गद्यछ । रसको अलावा 
रसले षदमागको स्स्थ्यताका साथै स्मरण शस्ति सुधार गन्य, 
हृदरारातबाट जोगाउन तथा क्ान्सरबाट सुरषक्त राख् समेत 
सहरोग गद्यछ ।

म्यागे्षसयमः

म्ागे्नषसरमले रतििापलाई सनु्तषलत राख्, हारलाई दह्ो वनाउन 
र मुटुको धर्खकन सामान्य राख् मद्त गद्यछ । रगतमा एक 
प्रषतशत म्ागे्नषसरम मात्र हुनछ, बाँकी हारमा सषञ्त भएर रहेकाे 
हुनछ । म्ागे्नषसरमले प्रोषटन संशे्िण गनने, नशाको कार्य सञ्ालन 
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अनुसार ररबारी, बारी, गोठबारी, मूला बारी, बगैिँा, करेसा बारी, 
तरकारी बारी इत्याषद नामले षिने्न गरेको पाइ्य नछ । 

ररबगैंिा भनेको परम्परागत िेती प्रणालीको एक भाग हो । 
रसमा कृिकहरूले आफनो रर वररपरर षवषभन्न बाली षबरूवा 
लगाउने गद्यछन । ररबगैंिाले गररब कृिकको पाररवाररक 
पोिणमा महत्त्वपूण्य रोगदान गददै  आएको छ । रसले आषथ्यक 
अवसथा कमजोर भएका कृिक पररवारलाई पोिण सुरक्ामा 
सहरोग पुरा्यउद छ । 

घरबगैंचाको महत्त्व

• आहारामा षवषवधता ल्ाई पारीवाररक पोिणमा मद्त गनने ।

• प्राङ्गाररक उत्ादनमा जोर षदने ।

• ताजा तरकारी तथा रलरूलहरू उपलब्ध हुने ।

• जैषवक षवषवधताको संरक्ण र उपरोग हुने ।

• उपलब्ध रहेको रा िेर जाने समर तथा स्ोत साधनहरूको 
सदुपरोग हुने ।

• सामाषजक प्रषतष्ठा बढ्ख ने ।

• कृषिसम्वन्ी ज्ान हतिान्तरण सथल वने्न ।

• कृिकको बगैंिा अनुसन्ान सथल वने्न ।

जषमन, मौसम र लगार्तने बाली

कृिक पररवारसँग उपलब्ध जषमन, रसको अवसथा र हावापानी 
अनुसार ररबगैंिामा उत्ादन गन्य सषकने केही प्रमुि बालीहरू 
रसप्रकार छनः

पशुपक्ी
नस्यरी

बीउ उत्ादन

िाद्य प्रशाेधन

च्ाउ उत्ादन

राँस, राले राँस

दाउरापात

रलरूल

जषरबुटी तथा  
मसला बाली

अलाङ्काररक  
षबरूवा

तरकारी बाली

माछा

माैरी

ररबगैंिाबाट अार अाज्यन

घरबगैंचाका रत्त्वहरू
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मषललो जषमन ः रतिो जषमनमा धेरै मल िाषहने िालका बाली 
लगाउने जतैिः रारो, पालुङ्गो मुला, गाँजर, िुकन्दर, स्ीस िार्य 
आषद ।

षठक्कको मषललो जषमन ः काउली बाली, लहरे तरकारी, टमाटर, 
भ्ाण्ा, िुसा्यनी, आलु आषद ।

रूिो जषमन ः पोरइ साग, परवल, गहत, षगठ्ा, भ्ाकुर, भट्खमास, 
तरूल आषद ।

संधै पानी जमे्न जषमन ः िोले साग, कमषी साग, कक्य लो, जलुको 
आषद ।

विा्यमा ८–१० षदन पानी जमे्न सथान ः कक्य लो, कमषी साग, भेस्ण्ड, 
षपंरार ।

षसम्ार जषमन ः जलुको, षनगुरो । 

सुख्ा जषमन ः बेसार, अदुवा, पोरइ साग, परवल, गहत, षगठ्ा, 
भ्ाकुर, तरूल आषद ।

षसंिाइ गन्य सषकने जषमन ः लसुन, प्ाज, काउली बाली आषद ।

धेरै छाँरा भएको जषमन ः बेसार, अदुवा, कषर, षनगुरो (रो 
षविरमा ििा्य गदा्य तहगत िेती पद्धषतका बारेमा पषन जानकारी 
गराउनु पद्यछ) ।

हल्ा छाँरा भएको जषमन ः कागती, भँुईकटहर, षपंरालु, ओल, 
जीरे िुरसानी आषद ।

पाररलो जषमन ः टमाटर, षसषम, बोरी आषद ।  

घरबगैंचामा फलफूल व्यिस्ापन

नेपालको षवषभन्न भू–भाग र कृिक पररवारसग उपलब्ध 
जषमन अनुसार गन्य सषकने रलरूल िेतीको षबववरण तलको 
ताषलकामा प्रतुित गररएको छ ः

भू–बनाैटं र जषमनको के्त्रफल अनुसार

घरबगैंचाका उत्ादनले पोिण सुरक्ामा पुया्तउने 
सहयोगे

एक षदनको शारीररक पोिणका लाषग ररबगैंिाका तपशीलका 
उत्ादन उपभोग गनु्य उतिम हुनछ । 

ljj/0f ;fgf] If]qkmn dWod If]qkmn 7"nf] If]qkmn

t/fO, vf]Fr s]/f, d]jf, e'FO{ s6x/, 
sfutL, cDaf, zLtn 
lrgL -d'Guf_, cFu'/, 
pv' cflb

s]/f, d]jf, e'FO{ s6x/, pv', 
sfutL, cDaf, zLtn lrgL 
-d'Guf_, cdnf, cFu'/, cgf/, 
sndL cfFk, lnlRr cflb

s]/f, d]jf, e'FO{ s6x/, sfutL, 
cDaf, zLtn lrgL -d'Guf_, cdnf, 
cgf/, sndL cfFk, lnRrL, 
¿vs6x/, j]n, ef]u6], Pef]sf8f], 
;kf]6f, lsGgf] ;'Gtnfcflb

dWo kxf8 
-;d'Gb|L ;txaf6 
%)) b]lv !^)) 
ld6/;Dd_

s]/f, d]jf, e'FO{ s6x/, 
sfutL, cDaf, zLtn 
lrlg -d'Guf_, cFu'/, 

;'Gtnf, nx/] cfFk 
cflb

s]/f, d]jf, e'FO{ s6x/, 
sfutL, cDaf, zLtn lrgL 

-d'Guf_, cdnf, cgf/, sndL 
cfFk, lnRrL, ;'Gtnf, h'gf/, 

lga'jf, gf:kftL, cf¿,  
cf¿jv8f, v'/kfgL, nx/] 

cfFk, sfkmn cflb

s]/f, d]jf, e'FO{ s6x/, sfutL, 
cDaf, zLtn lrgL -d'Guf_, cdnf, 
cgf/, sndL cfFk, lnRrL, 

¿vs6x/, j]n, ;'Gtnf, h'gf/, 
lga'jf, gf:kftL, cf¿, cf¿jv8f, 

v'/kfgL, lsjL, bfFt] cf]v/,  
Pefsf8f], nK;L, nx/] cfFk, sfkmn 
cflb

pRr kxf8      
-;d'Gb|L ;txaf6 
!^)) ld6/ eGbf 

dfly_

gf:kftL, cf¿,  
cf¿jv8f, v'/kfgL, 
nx/] cfFk cflb

gf:kftL, cf¿, cf¿jv8f, 
v'/kfgL, sfuhL abfd, 
lsjL, bfFt] cf]v/, nx/] 

cfFk, :ofp cflb

gf:kftL, cf¿, cf¿jv8f, v'/kfgL, 

sfuhL abfd, lsjL, bfFt] cf]v/, 
nx/] cfFk, :ofp cflb
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उपलब् जषमन अनुसार

pknAw :yfg cg';f/ af]6 la¿jf Joj:yfkg 

3/ cfFugsf] a]/f3]/f t¿n, luÝf, Eofs'/, lxpFb] l;dL, nx/] afnL, kf]/O{ ;fu, s'g'¿s, zLtn 
lrgL -d'Guf_ .

dn esf/f]df /fof], kfn'Ëf], :jL; rf8{ cflb .

dn esf/fsf] a]/f -af/_df nx/] t/sf/L afnL, lxpFb] l;dL, O:s";, r'Rr ]s/]nf, t¿n, luÝf, Eofs'/ 
cflb .

af/Lsf] l8n Aff]8L, e6df;, s]/fp, :yfgLo sfpnL, lk+8fn', ljFoL, l;nfd, s'l/nf]  
cflb .

sfGnfdf cld|;f], g]lko/, ;]6]l/of 3fF; tyf df;, e6df;, af]8L cflb .

h'7]Ngfsf] glhs :yfgLo v';f{gL, :yfgLo e06f, k'lbgf, d/x6L, n]dg u|f;, af]hf], sfF8] 
wlgof, s]/f, pv', sld{ ;fu, vf]n] ;fu cflb .

b}lgs /]vb]v ug'{ gkg]{ n;'g, cb'jf, a];f/, ;v/ v08, l;dn t¿n, cdfbL cflb .

3/eGbf 6f9f nufpg' kg]{ af]6 
la¿jf

zLtn lrgL -d'g'uf_, OldnL -ltlq_, ¿v s6x/, Pefsf8f], nK;L, cf]v/, 
tyf aLh' cfFkx? .

घरबगैंचाका उत्ादनले पाेिण सुरक्ामा पुया्तउने सहयाेग

एक षदनको शारीररक पोिणका लाषग ररबगैंिाका तपशीलका उत्ादन उपभोग गनु्य उतिम हुनछ । 

kf]ifs tTj b}lgs cfjZostf !)) u|fd pkef]u ubf{ pknAw x'g] kf]ifs tTjsf] dfqf

le6fldg P &)) dfOqmf] u|fd xl/of] s]/fpsf] sf];f vfFbf le6fldg P sf] b}lgs cfjZostfsf] %) 
k|ltzt k"/f x'G5 . kfs]sf] km;L{df b}lgs cfjZostf eGbf em08} b'O{ 
u'0ff a9L le6fldg P kfOG5 . kfn'+uf]df zf/Ll/s cfjZostf eGbf 
em08} tLg u'0ff a9L le6fldg P kfOG5 . ;v/v08df em08} kfFr u'0ff 
a9L le6fldg P kfO{G5 . tf]/Lsf] ;fudf tLg u'0ff a9L kfO{G5 .

le6fldg aL ^ !=# ldln u|fd cGo tTjsf nflu vfOg] t/sf/L tyf kmnkm"ndf of] k|;:t kfOG5 .

le6fldg aL !@ @=$ dfOqmf] u|fd cGo tTjsf nflu vfOg] t/sf/L tyf kmnkm"ndf o:sf] dfqf k|;:t 
kfOG5 .

le6fldg ;L &% ldln u|fd a|';]N; / a|f]sfpnLn] cfjZostf k"/f ub{5 . tf]/Lsf] ;fun]  
cfjZostfsf] () k|ltzt k"/f ub{5 . r'sGb/n] Ps ltxfO{ cfjZostf 
k"/f x'G5 . rfOgLh aGbfn] em08} %) k|ltzt cfjZostf k"/f ub{5 . 
le08Ln] Ps rf}yfO{ cfjZostf k"/f ub{5 . 

le6fldg 8L !))) ldln u|fd ljxfgsf] ;"o{sf] ls/0fn] () k|ltzt cfjZostf k"/f x'G5 . of] afx]s 
Rofp, kfn'Ëf], cfn', ds}sf] vL/, cflb klg /fd|f] ;|f]t dflgG5 . 

le6fldg O !% ldln u|fd cGo tTjsf nflu vfOg] t/sf/L tyf kmnkm"ndf o:sf] dfqf k|;:t 
kfOG5 .

le6fldg s] %% dfOqmf] u|fd cGo tTjsf nflu vfOg] t/sf/L tyf kmnkm"ndf o:sf] dfqf k|;:t 
kfOG5 .

km\nf]P6 -kmf]lns 
Pl;8_

$)) dfOqmf] u|fd l;dL tyf af]8Laf6 b}lgs cfjZostfsf] %@ b]lv *) k|ltzt k"/f x'G5 
. o:t} d;'/f]af6 b}lgs cfjZostfsf] $% k|ltzt k"/f x'G5 . kfn'Ëf]

af6 b}lgs cfjZostfsf] $( k|ltzt k"/f x'G5 . s'l/nf]af6 #$ k|ltzt 
cfjZostf k"/f x'G5 . 
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lhª\s !! ldln u|fd !)) u|fd ux'df !& ldln u|fd lhª\s kfOG5 . :Sjf; / km;L{sf] 
ljofdf !)=# ldlnu|fd kfOG5 . tLndf !)=@ ldln u|fd kfOG5 . Zf]n 
kmL;df cfjZostf eGbf ;ft u'0ff a9L kfOG5 . 

cfO/g !* ldln u|fd ux'sf] a|fgdf z/L/sf] cfjZostf k"/f ug{ k'Ug] dfqfdf x'G5 . n6\6]
n] cfjZostfsf] $) k|ltzt k"/f ub{5 . l;dLx?n] em08} Ps ltxfO{  
cfjZostf k"/f ub{5 . To:t} /fHdfn] em08} %) k|ltzt cfjZostf 
k"/f ub{5 . e6\df;n] () k|ltzt cfjZostf k"/f ub{5 .  

DofUg]l;od #!)–$)) dfOqmf] 
u|fd

Ps sk kfn'Ëf]af6 b}lgs cfjZostfsf] $) k|ltzt k"/f x'G5 . o:t} 
:jL; rf8{ Ps skaf6 b}lgs cfjZostfsf] #* k|ltzt k"/f x'G5 . 
o;}u/L Ps sksf] cf7 efusf] Ps efu km;L{sf] laofaf6 @# k|ltzt 
cfjZostf k"/f x'G5 .

;]n]lgod %% dfOqmf] u|fd cGo tTjsfnflu vfOg] t/sf/L tyf kmnkm"ndf of] k|;:t dfqfdf 
kfOG5 .

SoflN;od !)))–!@)) dfO-
qmf] u|fd

Ps sk b"waf6 #)) dfO{qmf] u|fd of b}lgs cfjZostfsf] #) k|ltzt, 
;f]xL kl/df0fsf] bxLaf6 klg #)) dfO{qmf] u|fd of b}lgs cfjZost-
fsf] #) k|ltzt, !=% sk a|f]sfpnLaf6 b}lgs cfjZostfsf] ( k|ltzt 
kfO{G5 .

cfof]l8g !%) dfOqmf] u|fd
ue{jtLsf nflu 
@@) dfOqmf] u|fd 

ufO{sf] @)) ldln ln6/ b"wn] %) b]lv %# k|ltzt cfjZostf 
k"/f ub{5 . To:t}, !%) u|fd bxLn] klg rf}yfO{b]lv b'O{ ltxfO{;Dd 
cfjZostf k"/f x'G5 . ;]tf] df;' x'g] df5fn] em08} *) k|ltzt k"/f 
x'G5 . 

नोट ः एक कप लगभग २०० ग्ाम हो । 

स्मरण रहोस्ख मानव पोिणका लाषग आवश्यक तरकारी तथा रलरूल लगारत पशुपक्ीजन्य िाद्य वतुिहरू ररबगैंिामा उत्ादन र उपभोग 
गन्य सषकनछ ।
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जलिायु मैत्ी कृषि प्रषिधध त्ा अभयासहरू

पररचय

जलवारु पररवत्यको बैज्ाषनक आधार बारे अव कुनै शङ्का बाकी छैन ।  
मानवीर गतीषवषधहरूले जलवारु पररवत्यनमा षवश्वव्ापीरूपमा 
पुरा्यइ्यरहेको असर बारे राषट्ड् र तथा अन्तरा्यषट्ड् र नीषत षनमा्यता तथा 
केही वैज्ाषनकहरूबीि स–साना मतभेदहरू भएता पषन  मानव 
सभ्ताका उपज हररतगृह ग्याँसहरूले जलवारु पररवत्यनमा 
अहम्ख भूषभका िेलने तथ्प्रषत सवैको सहमती छ । जलवारु 
पररवत्यनको प्रभाववाट षवश्वको कुनै पषन समाज अछुतो नरहने 
भए पषन जलवारु पररवत्यनका बढी नकारात्मक प्रभावहरू भने 
पहारी देशहरू, धु्खरवीर तथा समुन्द्र तटीर के्त्रहरू तथा पषहले 
देस्िनै सुख्ाग्ति के्त्रहरूमा बढी देस्िने गरेको छ । 

नेपालमा हुने हररतगृह ग्याँसहरूको उत्ज्यन अन्तरा्यषट्ड् र तिरमा 
भइरहेको हररतगृह ग्याँसहरूको उत्ज्यनको तुलनामा नगन्य 
भए पषन जलवारु पररवत्यले नेपालमा समेत नकारात्मक असर 
पारररहेको छ र सबैभन्दा बढी  असर कृषि के्त्रमा परररहेको छ । 
आकासे पानीको भरमा िेती गनु्यपनने नेपाल जतिो अल्पषवकषसत 
देशमा जलवारु पररवत्यनले कृषि के्त्रमा मात्र नभई पूरै अथ्यतन्त्रमा 
असर पानने गरेको देस्िनछ । जलवारु पररवत्यनको कारण विा्यको 
मात्रा, समर र पद्धतीमा पररवत्यन भई िेती गन्य षमलने अवषध 
रट्खने, िेती रोग्य जषमन रट्खने, िेतीपाती गन्य पानीको अभाव 
हुने, रोग र कीराहरूको समस्ा वढ्ख ने, बाढी पषहरो र भू–
क्रको सम्ावना वढ्ख ने भएकोले कृषि उत्ादनमा नकारात्मक 
असर पनने अनुमान गररएको छ । लगभग ६७ प्रषतशत जनता 
कृषिमा षनभ्यर रहेको नेपाल जतिो मुलूकमा जलवारु पररवत्यनको 
असरले कृषिको उत्ादन रट्खनु भनेको राट्ड् को लाषग ठूलो िुनौती 
हो । रसै कारण अषहले देस्िएका तथा भषवष्यमा देस्िन सके् 

जलवारु पररवत्यनका नकारात्मक असरहरूवाट जोषगन जलवारु 
पररवत्यनसगै अनुकूलन गददै  जानु आजको हाम्ो आवश्यकता 
हो । रसै आवश्यकतालाई मध्यनजर गरेर षहजोआज सरकारी 
तथा गैरसरकारी सङ्–ससथाहरूले सथानीर तिरमा समुदारको 
जलवारु पररवत्यनसग अनुकूलन गन्य सके् क्मता अषभवृद्ी गन्य 
सराउने िालका कार्यक्रमहरू सञ्ालन गरररहेका छन्ख । 

नीषतगतरूपमा पषन जलवारु पररवत्यन अनुकूलनका कार्यक्रमहरू 
नेपालको कृषि अनुसन्ान तथा षवकासको प्राथषमकतामै रहेका 
छन । जलवारु पररवत्यन र रसको अनुकूलनका षविरमा 
छलरलहरू शुरु भएकाे दुई दशक पुगेको छ तर, अझै पषन 
राषट्ड् र तथा सथानीर तिरमा सञ्ालन गररएका कार्यक्रमहरू 
कृिक समुदारलाई जलवारु पररवत्यनसँग जुध् सक्म वनाउन 
भने सकेका छैनन्ख । कृषि षवकास रणनीषत, २०१५ ले जलवारु 
पररवत्यन अनुकूलन क्मता बढाउदै कृषिलाई अगाषर बढाउने 
लक्ष्य षलएको छ । साथै, नेपाल सरकारबाट प्रतुित २०७३–७४ 
को नीषत तथा कार्यक्रमको ५९ आैं बूदामा सरकारले जलवारु 
पररवत्यनसँग जुध्को लाषग “जलवारु स्माट्य गाँउको अवधारणा 
क्रमशः कारा्यन्वरन गररने छ' भने्न उते्ि गररएको छ । तसथ्य, 
कृषि षवकास रणनीषत, २०१५ को भावलाई आत्मसात गददै  नेपाल 
सरकारको २०७३–७४ को नीषतमा जलवारु स्माट्य गाँउको 
अवधारणा आउनु प्रशंसनीर छ ।

सथानीर प्राकृषतक स्ोतहरूले समुदार वा गाँउलेहरू लाई जलवारु 
पररवत्यनसग जुध् तथा अनुकूलन गन्य आधार प्रदान गछ्य न्ख ।  
समुदारको जलवारु पररवत्यनसग अनुकूलन गन्य सके् क्मता 
उनीहरूले प्ररोग गन्य पाउने सथानीर प्राकृषतक स्ोतहरू तथा 
ती स्ाेतको षदगो प्ररोग गन्यसके् क्मतामा षनभ्यर गछ्य  । ती सवै 

�वना खनजोत 
लसनु उउादन  ट

df};dsf
 

af/]df 

hfgsf/
L

;"rgf s]Gb|

hnjfo' 
d}qL s[lif
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स्ोतहरूको षदगो सँरक्ण, व्वसथापन तथा उपरोगवाट नै सो 
गाँउका समुदारले जलवारु पररवत्यनसँग अनुकूलन गन्य पनने हुनछ ।  
रसको साथै जलवारु पररवत्यनसँग जुधे् जादूको छरी कसैसग 
पषन छैन र बाषहरवाट आएका वैज्ाषनक, षवकासे कार्यकता्य वा 
अरु कसैले  जलवारु पररवत्यनको समाधान षदन सकै्नन भने्न 
बुझन पषन जरुरी छ । प्रते्यक समुदारले आफनोलाषग उपरुति 
समाधान आफनै स्ोत साधनको पषहिान गरेर आरैले िोज्नु पनने 
हुनछ । रसरी हेदा्य जलवारु पररवत्यनसँग अनुकूलन गन्य प्रते्यक 
गाँउ तिरमा सथानीर प्राकृषतक स्ोतहरूको षदगो प्ररोग गन्यसके् 
क्मता षवकास गनु्यपनने देस्िनछ । 

कृषि के्त्रमा जलिायु पररिर्तनका असरहरू

जलवारु पररवत्यनको मु् प्रभाव मौसममा पनने भएकोले 
मौसममा षनभ्यर रहेको नेपालको कृषि जलवारु पररवत्यनको 
कारण जोस्िममा पनने प्रमुि के्त्र माषननछ । हुन त, जलवारु 
पररवत्यनका सकरात्मक र नकारात्मक दुबै प्रकारका प्रभावहरू 
हुन सकछन्ख्ख तथापी नेपालको सन्दभ्यमा नकारात्मक प्रभावहरू 
बढी हुने र सकारात्मक प्रभावहरू कम हुने आकलन गररएको छ 
। षवशेि गरी औसत तापक्रममा तीव्र वृस्द्ध हुने, विा्यको प्रकृषत र 
प्रवृषतिमा पररवत्यन हुने (उदाहरणको लाषग कषत विा्य हुने, कषहले 
विा्य हुने, कतिो प्रकारको विा्य हुने, कषत तीब् विा्य हुने आषद), 
हावाको गती तथा षदशा रेररने, तापक्रम विा्य वा हावाको प्रवृषति 
अनुमान गन्य कषठन हुने जतिा पररवत्यनहरू जलवारु पररवत्यनका 
प्रत्यक् असरहरू हुन । रसको अलावा तापक्रम, विा्य र हावाको 
प्रवृषतिहरू एकैसाथ पररवत्यन हुँदा रीबीिको एक–आपसको 
अन्तरषक्ररा एवम्ख अन्तर सम्वन्को कारणले भषवष्यको मौसम 
अनुमान गन्य अझ धेरै कषठन हुने षनषचित छ । 

जलिायु पररिर्तनका सूचकहरू  

प्रत्यक् सूचकहरू

जलवारु पररवत्यनको कारणले मौसम वा हावापानीमा देस्िइ रहेका 
पररवत्यनहरूलाई प्रत्यक् सूिक मान्न सषकनछ । बैज्ाषनकहरूको 
अनुसन्ान र कृिक समुदारहरूको अनुभवलाई आधार 
मान्दा जलवारु पररवत्यनले िास गरी औसत तापक्रममा बृस्द्ध 
भएको, अषत गमषी हुने षदनहरू बढ्ख दै गएको, जारो हुने षदन वा 
मषहनाहरू रट्खदै गएको, अषत बृषट्, अनाबृषट् र िरेरी वढेको, 
षहँउदको समरमा हुने विा्य रटेको, हावाहुरीको गती बृस्द्ध भएको 
तथा हावाको षदशा पररवत्यन भएको र अषसना जतिा समस्ा 
बढेको आषद लक्ष्यणहरू देिा परेका छन्ख । 

सम्वद्न्र सूचकहरू

जलवारु पररवत्यनको कारण वातावरण वा परा्यवरणमा देस्िएका 
अन्य पररवत्यनहरूलाई अप्रत्यक् वा सम्वस्न्त सूिकहरू मान्न 
सषकनछ । उदाहरणको लाषग वेमौसममा हुने भारी विा्यको 
कारणले गदा्य पषहले भन्दा अषहले बाढी पषहरोको  प्रकोप बढेको 
पाईनछ । तराई तथा पहारका बेसीहरूमा अकस्मात आउने बाढी 
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तथा पषहरोको कारणले भू–क्र तथा नदी कटानका रटनाहरूमा 
अत्याषधक बृस्द्ध हुदै आएको पषन देस्िनछ । िेतवारीहरूमा 
भएको भू–क्रको कारण िेतीबालीको लाषग िाद्यतत्त्व 
व्वसथापनमा पषन समस्ा देस्िएको छ । 

नेपालको सन्दभ्यमा षबरुवाका रूल रुलने समरमा पररवत्यन 
आएको, मौसमीरूपमा प्रजनन गनने भैंसी जतिा जनावरहरूको 
प्रजनन प्रषक्ररा प्रभाषवत भएको जतिा पररवत्यनहरू पषन 
देस्िएका छन्ख रद्धपी सथानीर तिरमा रेकर्य भएका रतिा 
रटनाहरूको बैज्ाषनक अध्यरन तथा षवशे्िण भने कमै भएका 
छन्ख । 

नेपालको कृषि के्त्रमा जलिायु पररिर्तनका 
असरहरू

रापक्रम बृद्द्धका असरहरू

• बोटषबरुवाको श्वास–प्रश्वास प्रषक्ररा वढ्ख ने र उत्ादन रट्खने ।

• िाद्यान्न तथा कोिे बालीको दाना सानो हुने र गुणतिरमा 
ह्ास आउने ।

• झारपात रोग तथा कीराहरूको प्रकोप बृस्द्ध हुने र रतिा 
समस्ाहरूको व्वसथापन गदा्य उत्ादन लागत बढ्ख ने ।

• उच् षहमाली के्त्रमा कम षहँउ पनने र परेको षहँउ षछटो 
पस्ग्ई पानीको समस्ा हुने ।

• बढी तापक्रमले गदा्य माटोकाे षिस्ान िाँरै वास्स्पकरण 
भइ्य बालीषवरुवालाई धेरैपल् षसंिाइ गनु्यपनने ।

• षसंिाइको सुषवधा नभएको ठाँउमा षिस्ान अभावको 
कारणले उत्ादन कम हुनसके् ।

• षवशेि गरी षहँउदे बालीको लाषग आवश्यक नू्यनतम ठण्डी 
नपुगेर उत्ादन कम हुनसके् ।

मु्त अत्यषधक तापक्रम बृस्द्ध भएको िण्डमा गहँु बालीलाई 
पाके् समर अपुग भई दानाहरू पुटिहुन नपाएर उत्ादनमा ह्ास 
आउन सके् कुरा अध्यरनहरूले देिाएका छन्ख । री मध्य धेरै 
जसो समस्ाहरू कृिक समुदारहरूले अषहले पषन अनुभव गन्य 
थाषलसकेका छन्ख ।

तापक्रम बृस्द्ध भएसँगै उच् पहारमा पषहले िेती गन्य नसषकएका 
गमषी ठाँउमा हुने तरकारी, रलरूल वा पशुपक्ी पालन गन्य सषकने 
सम्ावना थषपएको, पशु आहारा, बालीनाली िाँरै लगाउने र िाँरै 
पाके् भएको जतिा केही सम्ाषवत राईदाहरूको ििा्य पषन हुने 
गरेका छन । तर पषन, तापक्रम बृस्द्धका सम्ाषवत नकारात्मक 
असरहरूको अगाषर सकारात्मक असरहरू नगन्य छन्ख ।

ििा्तको मात्रा, प्रकृषर र प्रिृषत्तमा हुनसके् 
पररिर्तनका असरहरू
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नेपालको लाषग मौसमी विा्य अषत महत्त्वपूण्य छ । राम्ो विा्य भई 
कृषि के्त्रको उत्ादन बढेको वि्य देशको कूल ग्ाहसथ उत्ादनमा 
उले्् सुधार देस्िनछ भने विा्यत कम भई कृषि उत्ादन रटेको 
वि्य ग्ाहसथ उत्ादन पषन रटेको पाइ्य नछ  । नेपालको कृषि प्रणाली 
आकासे पानीमा षनभ्यर रहेकोले पानीिक्रमा हुने सानो पररवत्यनले 
पषन कृषि के्त्रमा धेरै िुनौतीहरू थप्नसके् देस्िनछ । अकको तर्य , 
ग््खँऋऋऋ ले गरेको पाँिौ मूल्ाङ्कनलाई हेनने हो भने नेपाल मात्र 
नभई दषक्ण एषसराका सबै देशहरूमा जलवारु पररवत्यको 
कारण पनने प्रमुि समस्ाहरू पानीिक्रसँग नै सम्वस्न्त छन्ख । 

नेपालको सन्दभ्यमा जलवारु पररवत्यनको कारणले विा्यको मात्रामा 
कतिो असर पछ्य  (बढ्खछ वा रट्खछ) भने्नमा बैज्ाषनकहरू एकमत 
भएको पाईन्न । जलवारु पररवत्यनले विा्यको मात्रामा पानने सम्ाषवत 
प्रभावको अनुमान गन्य रसले तापक्रममा पानने सम्ाषवत असरको 
अनुमान गरे भन्दा धेरै गाह्ो हुने र अनुमानहरू षमलने सम्ावना 
पषन कम हुने कुरामा अनुसन्ानकता्यहरू सहमत भएको पाइ्य नछ 
। रद्यपी, जलवारु पररवत्यनको कारणले नेपालको विा्यको प्रकृषत 
र प्रवृषतिमा व्ापक रेरवदल हुनसके् सम्ावनाप्रषत भने दुईमत 
छैन । भषवष्यमा नेपालमा पानी पदा्य भारी विा्य हुने तर, पानी 
पनने षदनहरू भने कम हुने, सुख्ा हुने षदनहरू बढ्ख दै जाने, 
मनसुनको समरमा पररवत्यन भई मनसुन भन्दा अगाषर िरेरी 
पन्य सके्, मनसुनको समर छोटो हुने, षहँउदे विा्य कम हुने, उच् 
पहारका केही के्त्रमा षहँउको सट्ा पानी पनने जतिा पररवत्यनहरू 
देस्िने सम्ावनाहरू छन्ख । 

१) पानी पनने षदनहरू रट्खने तर, रना विा्य हुन सके् कारणले षनम्न 
असरहरू पन्य सकछन्खः

• थोरै षदनमा धेरै विा्य हँुदा पानी परेको बेला भारी विा्य हुने 
र बाढी तथा पषहरोको प्रकोप बढी तराई तथा पहारका 
बेसीहरूमा िेती रोग्य जषमन कटान हुने ।

• िेतबारीमा भएको बालीनाली नास हुने, बाढीले 
उत्ादनशील जषमनमा बालुवा, गेगर आषद थुपारेर जषमन 
िेती गन्य अरोग्य बनाइ्य  षदने वा जषमनको उव्यरा शतिी 
रटाउने । 

• उच् र मध्य–पहारको षभरालो जषमनमा भू–क्र बढी 
माटोको उव्यरा शस्तिमा ह्ास आउन सके् ।

२) विा्यको प्रवृषतिमा हुन सके् अकको महत्त्वपूण्य पररवत्यन बढ्खदो 
िरेरी हो । िरेरीको समस्ा बढ्ख दै जाँदा षनम्न असरहरू पन्य 
सकछन्ख्खः 

• आकासे पानीको भरमा िेती गनु्यपनने ठाँउमा िेतीपाती गन्य 
िुनौतीहरू थषपने ।

• नदी, िोलानालाहरूमा पानीको मात्रा कम भई षसँषित 
के्त्रमा पषन षसंिाइको लाषग पानीको अभाव हुने ।

• लामो िरेरीले उच् र मध्यपहार तथा िुरे भावर के्त्रमा 
पानीका मूलहरू सुकै् जाने र तराई र षभत्री मधेशका 
समथर ठाँउमा भूमीगत जलस्ोतको कमी हुने ।

नेपाली कृिकहरू अषहले पषन िरेरीको समस्ावाट आक्रान्त 
छन्ख र उनीहरूले िरेरीको समस्ा पषहले भन्दा बढेको महसुस 
गरेका छन्ख । भषवष्यमा पानी पनने षदनहरू अझ कम हुने अनुमान 
गररएको र षहँउदको समरमा पषचिमी वारुको कारणले हुने विा्यको 
मात्रामा पषन उले्् कमी आएको कुरालाई मनन गदा्य िरेरीको 
समस्ा भषवष्यमा  अझ वृस्द्ध हुने आकलन गन्य सषकनछ । 

३) मनसुनको प्रवृषतिमा रेरवदल हुनसके्

नेपाल लगारत दषक्ण एषसरा के्त्रकाे लाषग मनसुन अत्यन्त 
महत्त्वपूण्य छ । जलवारु पररवत्यनको कारण मनसुनको समर 
र प्रवृषतिमा पषन उले्् प्रभाव पनने देस्िनछ । अध्यरनहरूले 
जनाए अनुसार नेपालमा मनसुन षढलो शुरु हुदै जाने र िाँरै 
सषकने सम्ावना छ । मनसुन शुरु हुनुभन्दा अगाषरको समरमा 
र मनसुन सषक्रर भएपषछको समरमा पानी कम पनने वा िरेरी 
हुने समस्ाहरू पषन बढ्ख ने अनुमान छ । मनसुनमा हुने रतिा 
पररवत्यनहरूले नेपालको कृषि के्त्रमा धेरै नराँ िुनौतीहरू थषपने 
षनषचित छ । 

• मनसुनको समर छोटो हँुदा आकासे पानीको भरमा िेती 
गनने ठाँउहरूमा िेती गनने समर छोषटन सकछ । 

• मनसुन भन्दा पषहले लामो िरेरी भरो भने गमषी रामका 
बालीहरू (जतैि मकै, िैते धान आषद) को उत्ादन रट्खन 
सकछ र विने धानबालीको नस्यरी राख् समस्ा पन्य सकछ । 

• रो रलरूलहरू रुलने र रल लागे्न समर भएकोले लामो 
िरेरीले गदा्य रल झनने पषन हुन सकछ । 

• मनसुन िाँरै समाप्त भए षहँउदे बालीको बीउ छनने बेला 
जषमनको षिस्ानमा कमी भई षहँउदमा िेती गन्य नपाईने 
वा उत्ादनमा उले्् ह्ास आउने हुन सकछ । 

नेपाली कृषि प्रणालीमा षहँउदे विा्यको पषन ठूलो महत्त्व छ । 
षहँउदमा हुने सम्ाषवत विा्यलाई मध्यनजर गरेर नेपालमा षहँउदे 
िेती गररनछ । तर षवगतको दशक रता षहँउदे विा्यको मात्रामा 
उले्् कमी भएको र रसको प्रवृषतिमा पषन ठूलो वदलाव 
आएको कारणले षहँउदे िेती धेरै जोस्िमपूण्य हुन लागेको छ ।

विा्यमा हुनसके् रतिा पररवत्यनहरूवाट पशुपालनको के्त्र 
पषन अछुतो रहन सके् छैन । पानीको अभाव बढ्ख दै जाँदा पशु 
पालनमा पनने असरहरू रसप्रकार छन्खः

• िरन के्त्रमा पानीको अभाव भएर रासपातको अभाव हुने, 
िरनको गुणतिरमा ह्ास आउन । 

• नराँ आरातीत र आक्रामक झारपातहरू िरन के्त्रमा 
रैषलन गई िरनको उत्ादकत्व रट्खने । 
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• िरन के्त्रमा राँसपात र पानीको अभाव हँुदा कृिकहरूले 
षबतिारै पशुपक्ीको सँ्ा रटाउदै लैजानु पनने ।

• पशुपक्ीका नराँ–नराँ रोगहरू देिापनने ।  

री बाहेक जलवारु पररवत्यनको कारण अषसना, हावाहुरीमा 
बृस्द्ध हुने र बाली पाके् र थनक्ाउने बेला अषसना परेर नटि 
हुने,  तरकारी र रलरूल बालीको रूल र रल झरी उत्ादनमा 
कमी ेतथा गुणतिरमा ह्ास आउने जतिा समस्ाहरू वढ्ख ने पषन 
अनुमान गररएको छ । 

जलिायु पररिर्तनको लाषग प्रषरकृया

जलवारु मैत्री कृषिको अवधारणा वुझ्न जलवारु पररवत्यनको 
सन्दभ्यमा गन्य सषकने सम्ाषवत प्रषतकृराहरूको बारेमा जानु्न 
जरुरी छ । जलवारु पररवत्यन हँुदा मानव जाषतले दुई तररकाबाट 
प्रषतकृराहरू षदन सकछ ः 

१. अनुकूलन

जलवारु पररवत्यनका नकारात्मक प्रभावहरू पषहिान गरेर तीबाट 
हुनसके् क्षत कम गराउन तथा रसका सकारात्मक असरहरू 
पषहिान गरेर त्यसवाट अषधकतम राइदा षलन गररने कार्यकलाप 
वा आषथ्यक, सामाषजक, सासृ्कषतक वा अन्य प्रणालीहरूमा गररने 
पररवत्यनहरू लाई अनुकूलन भन्न सषकनछ । 

रस अन्तग्यत जलवारु पररवत्यन र रसका असरहरूसँगको 
समु्मिता वा नषजकता कम गनने, रसप्रकारका सम्ाषवत ितरा 
तथा प्रकोपहरूसँगको समे्वदनषशलता कम गनने (वा रषद सो 
प्रकोपहरू भएको अवसथामा पषन कम राटा हुने वने्न) र जलवारु 
पररवत्यनका असरहरूसँग समारोजन हुन अनुकूलन क्मताको 
सुधार गनने जतिा प्रषवषध, प्रषक्ररा र पद्धषतहरूको षवकास र 
षवतिार गनने कामहरू पद्यछन्ख । 

२. नू्यनीकरण

जलवारु पररवत्यनको मु् कारक तत्त्व रहेको हररत गृह 
ग्याँसहरूको उत्ज्यनमा नै कटौती गरेर वा धेरै भन्दा धेरै 
काव्यनलाई माटोमा सषञ्ती गरेर वारुमण्डलमा हररत गृह 
ग्याँसहरूको सरनता रटाएर जलवारु पररवत्यनको गती नू्यन गनने 
प्ररासलाई नू्यनीकरण भन्न सषकनछ । रस अन्तग्यत मु्रूपमा 
२ प्रकारका रणनीषतहरू पद्यछन्ख ः

क) िषनज तेल (षरजेल, पेटड् ोल आषद) को प्ररोग रटाउने, 
स्च्छ तथा वैकस्ल्पक उजा्यको प्ररोग वढाउने, रोहोर मैलाको 
उषित व्वसथापन गनने, पशुपालनलाई व्वस्सथत गनने आषद 
कृराकलापहरू गरेर वारुमण्डलमा हररतगृह ग्याँसको उत्ज्यन 
कम गनने ।

ि) वन षवकास गरेर तथा िरन के्त्रको सम्वध्यन, वृक्ारोपण, भू–
क्र षनरन्त्रण, रढेलो व्वसथापन, माटो सँरक्ण, बहुविषीर बाली 

रलरूल र रालेराँसको प्रवद्ध्यन गनने गरेर माटोमा काव्यनको 
सषञ्षतकरणमा बृस्द्ध गराउने । 

जलिायु मैत्री कृषि प्रषिषधहरू

जलवारु मैत्री कृषिको अवधारणा सँरुति राट्ड् सङ्को िाद्य तथा 
कृषि सङ्गठनले गत दशकमा ल्ाएको हो । जलवारु मैत्री कृषिको 
अवधारणा षवकासको लाषग षनम्न तीन आधारहरू रहेका छन्ख ः 

१) षवश्वव्ापीरूपमा अझै पषन लगभग १५ प्रषतशत जषत माषनस 
िाद्य असुरक्ा भोषगरहेका छन्ख । षवश्वमा भईरहेको िाद्यान्नको 
मागको बृस्द्ध दर हेनने हो भने भषवष्यमा पुग्नसके् आकलन गररएको 
९ षवषलरन जनसँ्ालाई िाद्यान्न पुरा्यउन कृषि उत्ादन तथा 
उत्ादकत्वमा राम्ो सुधार गनु्य आवश्यक छ ।

२) जलवारु पररवत्यनका असरहरूबाट कृषि के्त्र षवश्वव्ापी रूपमै 
प्रभाषवत छ । त्यस कारण जलवारु पररवत्यनको िुनौती ेसामना 
गददै  कृषि उत्ादन र उत्ादकत्वमा सुधार गन्य कृषि प्रषवषध, 
पद्धषत तथा व्वसथापनको के्त्रमा पषन जलवारु पररवत्यनसँग 
अनुकुलन गनु्य  आवश्यक भएको छ ।

३) वारु मण्डलमा उत्ज्यन हुने हररत गृह ग्याँसको लगभग ९ 
प्रषतशत कृषि के्त्रवाट उत्ज्यन हुने भएकोले कृषि के्त्रले पषन 
जलवारु पररवत्यनमा रोगदान पुरा्यइ रहेको छ ।  । गाईवतुि पालन 
तथा गोवर व्वसथापन, िेती गदा्य िनजोत वा मल व्वसथापन, 
नाईटड् ोजन मलको िुहावट तथा पानी जमाएर गररने धान िेतीवाट 
उत्ज्यन हुने एमोषनरा ग्याँसहरू कृषि के्त्रका मु् उत्ज्यन हुन्ख ।  
जलवारु पररवत्यनमा नू्यनीकरणको कुरा गदा्य कृषि के्त्रले पषन 
आफनो तर्य वाट सकेसम्म रोगदान षदनु पछ्य  । 

माषथका री तीन आधारलाई षलएर जलवारु मैत्री कृषिको 
अवधारणा षवकास भएको हो । कृिकहरूलाई जलवारु 
पररवत्यनसँग अनुकूलन गन्य सहरोग गनने, कृषि उत्ादन र 
उत्ादकत्वमा सुधार ल्ाई राट्ड् को िाद्य सुरक्ामा टेवा पुरा्यउने 
तथा सम्व भएसम्म वारुमण्डलमा हररत गृह ग्याँसको रनत्व 
कम गन्य सहरोग गनने कुनै पषन कृषि प्रणाली, अभ्ास, वा 
प्रषवषधहरूलाई अन्तरा्यषट्ड् र तिरमा जलवारु मैत्री कृषि भषननछ । 
त्यस कारण अनुकूलन, िाद्य सुरक्ा र नू्यनीकरणलाई जलवारु 
मैत्री कृषिका तीन िम्वा माषनएको छ । रसको साथै जलवारु 
मैत्री कृषिको अवधारणामै लैषङ्गक समानता र सामाषजक 
समावेषशताको षविरलाई समावेश गनने गररएको छ र जलवारु 
मैत्री कृषिले मषहला तथा आषथ्यक सामाषजकरूपमा षपछषरएका 
समुदारको अवसथा तथा सामाषजक तिरमा सुधार गनु्यपनने पषन 
देस्िनछ । 

जलवारु मैत्री कृषिका तीन वटै िम्वासग मेल िाने र लैषगक 
समानता र सामाषजक समावेषशताको लाषग पषन उपरोगी 
हुने प्रषवषधहरूनै षवषशट् जलवारु मैत्री कृषि प्रषवषध हुन्ख । 
तथापी षदईएका सवै िम्वा तथा लैषङ्गक समानता र सामाषजक 
समावेषशताको कसौटीमा आउन सके् प्रषवषधहरू धेरै कम 
हुनछन्ख्ख, त्यसकारण नेपालको सन्दभ्यमा रषद कुनै दुई िम्वामा 
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सहरोगी भूषमका िेलने तर अन्य िम्वाहरूलाई नकारात्मक 
असर नगनने प्रषवषधहरूलाई पषन जलवारु मैत्री कृषि प्रषवषध माने्न 
गररएको छ । 

क) मौसम मैत्री 

कुनै पषन प्रषवषध मौसम मैत्री हुनको लाषग अनुकूल मौसम भएको 
बेलामा नारा हुने र मौसम अनुकूल नभएको िण्डमा पषन 
नोक्ान कम गनने हुनु पछ्य  । उदाहरणको लाषग बाली बीमालाई 
षलन सषकनछ षकन भने बाली बीमामार्य त मौसम पररवत्यनले हुने 
जोस्िमबाट कृिकलाई जोगाई अनुकूलन क्मता बढाउन सषकनछ ।  
त्यतैि मौसम सम्वस्न् सूिना र सल्ाहहरूलाई बुझे्न भािामा 
उपलब्ध गराउन सषकएको िण्डमा कृिकहरूले उपरुति तरारी 
गरी मौसमसँग सम्वस्न्त प्रकोपहरूवाट हुनसके् सम्ाषवत हानी 
नोक्ानी कम गन्य सकछन्ख्ख । 

पररवत्यन भएको मौसम सुहाउदो नराँ बाली वा पुरानै बाली भए 
पषन नराँ जातहरूको पषहिान र प्रवद््ख धण गनने (जतैि सुख्ा सहने 
बाली वा जात लगाउने), एउटै बाली लगाउनुको सट्ा बाली वा 
जातको षवषवषधकरण गनने जतिा गतीषवषधहरूले पषन कृिकलाई 
मौसम मैत्री वन्न सहरोग गछ्य  । सुधाररएको ररबगैंिामा धेरै भन्दा 
धेरै जातका रलरूल, तरकारी तथा अन्य वनस्पती तथा पशुपक्ी 
उत्ादन तथा उपभोग गनु्य रसको एक नमूना हो । साधारणतरा 
बाषहरवाट ल्ाईएको उन्नत वा हाइव्रीर जातहरू भन्दा सथानीर 
बाली र सथानीर जातहरू मौसममा हुने रेरवदलसँग अभ्ति 
भएका हुनछन्ख्ख । तसथ्य सथानीर बालीनाली तथा जातहरूको िेती 
गनु्य पषन मौसम मैत्री हुनसकछ । 

ख) पानी मैत्री 

जलवारु पररवत्यनले गदा्य नेपालका धेरै जसो षजल्ाहरूमा लामो 
समरसम्म िरेरी पनने र ठूलो विा्यसँगै िेती रोग्य जषमन जलाम् 
हुने स्सथषत सृजना भइरहेका छन । कुनै पषन प्रषवषध जसले 
विा्यको वा बाढीको पानी संरक्ण वा भन्ारण गरेर सुख्ा बेलामा 
प्ररोग गन्य सके् वनाउछ, माटोमा षिस्ान जोगाएर षसंिाइको 
आवश्यकता रटाउन सहरोग गछ्य , थोरै पानीले धेरै जग्ामा 
िेती गन्य सके् वनाउछ तथा पानीको उत्ादकत्व बढाउछ, ती 
प्रषवधीहरूलाई पानी मैत्री प्रषवषध भन्न सषकनछ । जलवारुको 
रतिो षकषसमको असरसँग अनुकूलन क्मता बढाउनको लाषग 
पानी कम भएको बेलामा सुख्ा सहन सके् बालीको िेती र 
पानी धेरै भएको बेलामा पानी जमेको सहन सके् िेती प्रषवषध 
अवलम्वन गनु्य पद्यछ । त्यसै गरी बढी भएको पानीलाई प्लाषट्क 
पोिरी अथवा टराङ्कीमा सङ्कलन गनने, सङ्कलन गरेको पानीलाई 
पानीको उत्ादकत्व बढाउने थोपा षसंिाइ जतिा प्रषवषध प्ररोग 
गनने, िेर गएको पानीको पुनः प्ररोग गनने जतिा प्रषवषधहरू 
पानी मैत्री हुन । षसंिाइ सुषवधा नभएको ठाँउमा षसंिाइ सुषवधा 
उपलब्ध गनु्य पषन पानी मैत्री हुनु हो । 

ग) काि्तन मैत्री

जलवारु पररवत्यनको प्रमुि कारण हररत गृह ग्याँसहरूको 
उत्ज्यन भएको हुनाले वारुमण्डलमा उत्ज्यन भइरहेको 
काव्यनराईअक्ाईर जतिा ग्याँसहरूको उत्ज्यन ९झष्कष्यल० 
कम गनने तथा माटोमा रहेको काव्यनलाई माटोमै रही राख् 
प्रोत्ाहन गनने र हावामा भएको काव्यनराईअक्ाईरलाई माटोमा 
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समाषहत गन्य सहरोग गनने प्रषवषधहरूलाई काव्यन मैत्री प्रषवषध 
भषननछ । रसका लाषग सून्य र कम िनजोतमा गररने िेती 
प्रषवषध, बालीको अवशेि व्वसथापन, बालीमा छापो हालने प्रषवषध, 
हरररो मल, कृषि–वन व्वसथापन, रलरूल बगैंिाको सथापना, 
एक विषीर बालीको सट्ा बहुविषीर बालीको प्ररोग जतिा प्रषवषध 
वा व्वसथापन पद्धतीहरूको अवलम्वन गदा्य काव्यनको उत्ज्यन 
कम हुनछ र माटोमा धेरै काव्यन समाषहत गराउन सषकनछ । 

घ) खाद्यरत्त्व मैत्री 

हामीले बालीमा मल प्ररोग गदा्य प्रषत षकलो ग्ाम नाइटड् ाेजन 
मलबाट २.७ षकलो काव्यनराइअक्ाइर षनस्कनछ । हुन त 
हाम्ो देशमा सबै कृिकले प्रशति मात्रामा मल प्ररोग गनने 
गरेका छैनन्ख तर, जषतले प्ररोग गनने गरेका छन उनीहरूमा पषन 
आवश्यक ज्ानको अभाव छ र उषित ढंगले रुरीरा मल प्ररोग 
नगरी षबरुवालाई िाषहने मात्रा भन्दा कम अथवा बढी प्ररोग गनने 
गरेका छन्ख । िाषहने भन्दा बढी मल प्ररोग गदा्य एकाषतर लागत 
बढी लागे्न र अकको तर्य  हररत गृह ग्याँस उत्ज्यन भई जलवारु 
पररवत्यनमा असर पानने भएकोले षबरुवालाई िाषहने मात्रामा मात्र 
रुरररा मलको प्ररोग गन्य सकु् िाद्यतत्त्व मैत्री प्रषवषध माषननछ । 
नेपालको सन्दभ्यमा मलिादको उल्पादकत्व बढाउने, रासारषनक 

मलिादको सट्ा प्राङ्गाररक मलको प्ररोग बढाउने, भकारो तथा 
मलिाद सुधार गराउने, बालीिक्रमा कोशेबालीहरूको प्ररोग 
र भू–क्र रोके् जतिा प्रषवषधवाट माटोको उव्यरा शतिी सुधार 
गनने प्रषवषधहरू िाधतत्त्व मैत्री प्रषवषध हुन्ख । रसका अषतररति 
नराँ प्रषवषधरुति लीर कलर िाट्य, ग्ीन षसकर, नु्यषटड् रटि एक्पट्य 
जतिा उपकरणहरूको प्ररोग गरी षबरुवाको कुन अवसथामा 
कषत मात्रामा रासारषनक मल प्ररोग गनु्य पद्यछ भने्न थाहा पाउने 
प्रषवषधहरू पषन िाद्यतत्त्व मैत्री प्रषवषध अन्तग्यत पछ्य न्ख ।

ङ) ज्ान र्ा सीप मैत्री 

षकसानलाई जलवारु पररवत्यनसँग जुध्को लाषग आवश्यक ज्ान 
तथा प्रषवषधहरूको बारेमा जानकारी षदने, उनीहरूलाई जलवारु 
अनुकूलनका प्रषवषधहरू सहजै बुझ्न र िेतबारीमा अवलम्वन गन्य 
सहरोग गनने तथा अनुकूलन गन्यको लाषग आवश्यक सूिना तथा 
प्रषवषधको स्ोतसम्म पहँुि बृस्द्ध गनने प्रषवषध तथा प्रणालीहरूलाई 
ज्ान वा सीप मैत्री भन्न सषकनछ । साथसाथै कृिकहरूको सथानीर 
तथा परम्परागत ज्ान, अनुभव तथा सीपसँग षमलने वा सम्वस्न्त 
रहेका प्रषवषधहरू पषन ज्ान मैत्री प्रषवषध अन्तग्यत पछ्य न्ख ।  
असषजला र धेरै जषटल प्रषवषध षकसानले सषजलै अवलम्वन गन्य 

माैसममैत्री अभ्ासहरू
(Weather Smart)

पानीमैत्री अभ्ासहरू
(Water Smart)

बीउ/जारमैत्री 
अभ्ासहरू

(Seed/Breed Smart)

काि्तन/पाेिक रत्त्वमैत्री 
अभ्ासहरू

(Carbon/Nutrient 
Smart)

संस्ागर/बजारमैत्री 
अभ्ासहरू

(Institutional/ 
Market Smart)

• मौसम 
पूवा्यनूमान,जलवारु 
सूषित कृषि 
परामश्यहरू, मौसम 
बीमा, अषग्म 
रोजनाको लाषग 
औजारका रूपमा 
जलवारु एनालगहरू, 
नकारात्मक 
अनुकूलनलाई 
षनरुत्ाषहत गनने 
रणनीषतहरू

• भूमीगत पानीको 
स्ोतको ररिाज्य 
(Aquifer recharge), 
विा्यको पानी सङ्कलन, 
पानीको सामुदाषरक 
व्रवसथापन, लेजरका 
सहारताले जषमन 
सम्ाउने प्रषवषध  
(Laser land level-
ing),  
सूक्ष्म षसँिाइ  
(Micro Irrigation), 
उँिो व्ारमा षबरुवा 
रोपण (Raised bed 
planting), साैर्य 
उजा्यमा अाधाररत पम्प  

• अनुकूषलत बाली र 
पशुपक्ीका जातहरू 
र, समुदारमा आधाररत 
गतीषवषधहरू सषहतका 
बीउ बैंकहरू  

• कृषि वन, नू्यनतम 
िनजोत, भूउपरोग 
प्रणाली, पशु–
व्वसथापन, 
एकीकृत पोिक तत्त्व 
व्वसथापन  जैषवक 
इन्न

• सौर्यउजा्यमा आधाररत 
पम्प   

• अन्तरके्त्रीर सम्वन् 
(Inter sectorial 
linkage) षसकाइका 
मञ् लगारतका 
सथानीर संसथाहरू वा 
कृिक, कृिक षसकाइ 
तथा क्मता अषभृवृस्द्ध, 
आकस्स्मक रोजना, 
षवतिीर सेवाहरू, 
बजार सूिना, 
लैषङ्गक समतामूलक 
पद्धषतहरू र  गैर 
उत्ादन जोस्िम  
व्वसथापन 
रणनीषतहरू

df};d 
k"jf{g'dfg
===========================
===========================
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सकै्नन र गरे पषन षदगो रूपमा प्ररोगमा नआउन सकछन्ख्ख ।  
उदाहरणको लाषग मोवाईलमा मौसमको भषवष्यवाणीको 
साथसाथै त्यससँग सम्वस्न्त सल्ाह तथा सुझावहरू पषन 
पठाउँने, कृिकलाई मौसममा भएका पररवत्यनहरू अनुगमन 
गन्य अि्खmषबतभ मष्बिथ जतिा प्रषवषध षसकाउने, अनुकूलनका 
प्रषवषधहरूको बारेमा सथानीर तिरमा सामूषहक षसकाईलाई 
प्रवध्यन गन्य जलवारु कृिक पाठशाला सञ्ालन गनने, अनुकूलनको 
लाषग आवश्यक बीउ तथा जानकारीहरू आदान प्रदान गन्य 
सामुदाषरक बीउ बैंकहरू सञ्ालन गनने, सामुषहक अध्यरन 
भ्मणहरूमार्य त कृिक समुदारलाई अनुसन्ानकता्य तथा अन्य 
प्रषवषध षवकास तथा षवतिार गनने सँसथाहरूसँग सम्वन् षबतिार 
गराउने जतिा कार्यक्रमहरू ज्ान मैत्री हुन सकछन्ख्ख । 

च) रिम अ्िा रन्न मैत्री

कम इन्न वा रिम िपत हुने, पुराना तथा वातावरणलाई 
नकारात्मक असर गनने उजा्यको ठाँउमा बढी भन्दा बढी  
नषवकरणीर उजा्यले प्रषतसथापन गनने र कम रिम लागे्न िालका 
प्रषवषधहरूलाई रिम अथवा इन्न मैत्री प्रषवषध भषननछ । रस 
सन्दभ्यमा पषन शून्य वा कम िनजोत प्रषवषध उपरुति देस्िनछ ।  
रसका अषतररति षरजेल प्ररोग गरेर षसंिाइ गनु्यको सट्ा सौर्य 
उजा्यको प्ररोगबाट षसंिाइ गनने, एक विषीर बालीको ठाँउमा 
वहुविषीर बाली वा रलरूल, कृषि–वन आषदले प्रषतसथापन गनने 
जतिा प्रषवषधहरू रिम मैत्री हुनछन्ख्ख । ठूला र धेरै इन्न िपत गनने 
मेषसनहरू नभई साना हाते औजार र ररेलु मषसनको प्ररोग गनने 
जतिा प्रषवषधहरू पषन इन्न मैत्री प्रषवषध हुन सकछन्ख्ख ।

बाली अनुसारका जलिायु मैत्री कृषि 
अभ्ासहरू

रो भागमा नेपालको कृषिको लाषग धेरै महत्त्वपूण्य केही बाली 
तथा पशुपालनको सन्दभ्यमा उपरुति हुन सके् केही जलवारु 
मैत्री प्रषवषध तथा पद्धषतहरूको बारेमा जानकारी षदईएको छ । 
तल षदईएका प्रषवषधहरू ती िेती र पशुहरूको व्वसथापनको 
सन्दभ्यमा थोरै उदाहरणहरूमात्र हुन्ख । 

धान बाली

• माटो परीक्ण वा लीर कलर िाट्य वा ग्ीन षसकर वा 
नु्यषटड् रटि एक्पट्यको प्ररोगमार्य त सषटक िाद्यतत्त्व 
व्वसथापन गनने ।

• सरन धान िेती प्रणाली अपनाउने ।

• पालैपालो रोपो सुकाउने तथा षसंिाइ गनने । 

• धानको छरुवा िेती प्रषवषध ।

• समरमा नस्यरी राखे्, २ पालो नस्यरी राखे् ।

• सुख्ा सहने तथा पानी जमेको सहने जात लगाउने ।

मकै बाली

• संरक्ण िेती (नू्यनतम िनजोत, छापो बाली, षमषरित िेती) 
गनने ।

• कटुिरमा िनजोत र बाली लगाउने ।

• कम ढलने, होिा जातहरू िेती गनने ।

• सुख्ा सहने, िारै पाके् जात िेती गनने ।

• कोशे बालीसँग षमषरित िेती गनने र सरनता बढाउने ।

• सषटक िाद्यतत्त्व व्वसथापन गनने ।

• सही समर, तररका, दर र सही प्रकारका मलहरू प्ररोग 
गनने, प्राङ्गाररक मलको प्ररोगलाई बढावा षदने ।

• मकैसँग अदुवाको लाईनमा िेती गनने ।

गहुँ बाली

• संरक्ण िेती (नू्यनतम िनजोत, छापो बाली वा धान 
बालीको अवशेि राखे्, षमषरित िेती) गनने ।

• कोश बालीसँग षमषरित िेती गनने । 

• माटो परीक्ण वा लीर कलर िाट्य वा ग्ीन षसकर वा 
नु्यषटड् रटि एक्पट्यको प्ररोगमार्य त सषटक िाद्यतत्त्व 
व्वसथापन गनने ।

• सुख्ा सहने तथा छोटो समरमा पाके् जात लगाउने ।

• धान काट्खने बेलाको जषमनको षिस्ान प्ररोग गरेर शून्य 
िनजोत प्रषवषधले बीउ छनने ।

• सषटक पानी व्वसथापन गनने (्रिीङ्कल षसंिाइ, सानासाना 
आली वनाएर षसंिाइ गनने) ।

कोशे बालीहरू

• अन्य बालीहरूसँग षमषरित िेती गनने ।

• शून्य िनजोत वा नू्यनतम िनजोत गनने ।

• अषरल्ो बालीको षिस्ान प्ररोग गरी बीउ छनने ।

• सुख्ा सहने तथा छोटो समरमा पाके् जात लगाउने ।

• राईजोषवरम प्ररोगे गरेको बीउ लगाउने ।

• काट्खने बेलामा षबरुवा पूरै उिेलनुको सट्ा रेदमा काटेर 
जरा माटोमा छोर्खने ।
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आलु

• सुख्ा ठाँउमा सम्म बारी र बढी षिस्ान हुने ठाँउमा 
ड्ाङ वनाएर िेती गनने ।

• रातो कमीला तथा अन्य कीराहरूको लाषग एकीकृत 
शतु्रजीव व्वसथापन गनने ।

• रढुवा सहन सके् जात छनोट गनने ।

• टी. पी. एस्ख. वा षप्र–वेषसक बीउ प्ररोग गनने ।

• उच् पहारमा आलु बीउ भण्डारणको लाषग रस्टिक 
टिोरहरूको व्वसथा गनने ।

• ड्ाङ्ख  वनाएर षसंिाइ गनने ।

ररकारी खेरी

• बाली–िक्र अवलम्वन गनने ।

• बाली षवषवधता बढाउने ।

• थोपा षसंिाइ, ्रिीङ्कल षसंिाइ जतिा प्रषवषधहरू प्ररोग  
गनने ।

• िेर गएको पानी सङ्कलन गरी रेरर प्ररोग गनने ।

• एकीकृत शतु्रजीव व्वसथापन गनने ।

• प्लास्टिक रर षभत्र िेती गनने ।

• माटोको आवश्यकता पषहिान गरेर रासारषनक मलहरूको 
उषित प्ररोग गनने ।

• अषसनाको लाषग नेट प्ररोग गनने ।

रोरी, ससू््त आषद

• कोशे बालीहरूसँग षमषरित िेती गनने ।

• शून्य िनजोत वा नू्यनतम िनजोत गनने, अषरल्ो बालीको 
षिस्ान प्ररोग गरी बीउ छनने ।

• एकीकृत सतु्रजीव व्वसथापन गनने ।

• उषित पानी व्वसथापन गनने (्रिीङ्कल षसंिाइ, सानासाना 
आली वनाएर षसंिाइ गनने) ।

• माटोमा सल्फरको उषित व्वसथापन गनने ।

• मौरी पालनसँग समन्वर गरेर पराग सेिनको उषित 
व्वसथा गनने ।

उखु

• कोशे बालीको रुसुवा िेती गनने (जतैि सरदमा मुसुरो तथा 
वसन्तमा मुग) ।

• रेटुनको व्वसथापन गरेर नू्यनतम िनजोत गनने ।

• ड्ाङ्ख  वनाएर षसंिाइ गनने ।

• सुख्ा सहन सके् जातहरूको िेती गनने ।

• एकीकृत शतु्रजीव व्वसथापन गनने ।

फलफूल

• सुख्ा सहन सके् रुट टिक प्ररोग गरेको षबरुवा प्ररोग 
गनने ।

• अषसनाको लाषग नेट प्ररोग गनने ।

• एकीकृत शतु्रजीव व्वसथापन गनने ।

• कोशे बालीको रुसुवा िेती गनने (जतैि सरदमा मुसुरो तथा 
वसन्तमा मुग) ।

• थोपा षसंिाइ, ्रिीङ्कल षसंिाइ जतिा प्रषवषधहरू प्ररोग  
गनने ।

• एकीकृत िाद्यतत्त्व व्वसथापन गनने ।

• अवशेिहरूको उषित व्वसथापन गनने ।

बाख्ा पालन

• िुल्ा िररिरण रोके् ।

• सुधाररएको गोठ प्ररोग गनने ।

• हारनाता प्रजनन रोके्, नश् सुधार गनने, कम तौलका थोरै 
भन्दा थोरै तर ठूला जनावर पालने ।

• िरनको सुधार गनने (पानी को व्वसथापन, कोशे राँसहरू 
लगाउने आषद) ।

• भकारोको उषित व्वसथापन गनने (मललाई राम र 
पानीबाट जोगाउने) ।

• कृषि–वन प्रषवषधमार्य त राँसको िेती गन्य सहरोग गनने ।

गाई भैंसी

• कृषि–वन प्रषवषधमार्य त राँसको िेती गन्य सहरोग गनने ।
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• कृषत्रम गभा्यधानमार्य त जात सुधार गनने, साना र कम 
उत्ादन षदने जातको सट्ा ठूला र बढी उत्ादन षदने जात 
पालने ।

• सथानीर तर दुि सहन सके् जात पषहिान गनने र प्रवध्यन 
गनने ।

• गोठ सुधारमार्य त षपसाव र गोवर छुटै् सँकलन गनने, 
षपसावलाई झोल मल आषद वनाएर नाईटड् ोजन मलको सट्ा 
प्ररोग गनने ।

• भकारो सुधार गनने (मललाई िारलमा राखे्, राम, पानी र 
भलबाट जोगाउने) ।

• बाँधेर पशु पालने, िुला िरन नगनने, वारोग्यास जरान गनने ।

उपसंहार

नेपाली कृषि जलवारु पररवत्यनको असरहरूवाट धेरै प्रभाषवत 
भईसकेको छ । रस सन्दभ्यमा नेपालको िाद्य सुरक्ालाई 
षदगोरूपमा सुधार गन्य जलवारु पररवत्यनसँग अनुकूलन गररनु 
अपररहार्य छ । जलवारु पररवत्यनका नकारात्मक असरहरू कम 
गददै  र सकारात्मक असरहरू केही भए पषहिान र प्रवध्यन गददै  
देशको िाद्य सुरक्ामा षदगो सुधार गन्यको लाषग जलवारु मैत्री 
कृषि प्रणाली सहारक हुने देस्िनछ । तथाषप, जलवारु पररवत्यनका 
असर र तीसँग जुध्को लाषग आवश्यक प्रषवषध तथा पद्धषतहरू 
समर र ठाँउ अनुसार ररक–ररक हुने भएकोले जलवारु मैत्री 
कृषि प्रषवषधहरू पषन त्यसै अनुरूप ररक–ररक हुनछन्ख । 
त्यसकारण माषथ उले्स्ित सूिक र आधारहरूलाई षववेिना 
गरेर सथानीर तिरमा नै जलवारु मैत्री कृषि प्रषवषधहरूको 
पषहिान तथा प्रवध्यन गनु्यपनने हुनछ । रसको लाषग कृिक समुदार 
लगाएत सथानीर तिरमा भएका कार्यक्रम, रोजना तजु्यमा गनने तथा 
अन्य सरोकारवालाहरूको क्मता अषभवस्द्ध गनु्य अषत आवश्यक 
छ । रसको साथसाथै राषट्ड् र कृषि अनुसन्ान तथा षवकासका 
कार्यक्रमहरूमा जलवारु मैत्री कृषि प्रषवषधहरूलाई समावेश गददै  
लैजानु वानछनीर देस्िनछ । 

 



कृषि प्रणाली सुधार हाते पुस्तका 97

प्रमुख घरपालुिा पशुपक्ीको आिास व्यि््ा र घरगोठ सुधार

ररपालुवा पशुपक्ीलाई षनरोगी राख्, उनीहरूको प्रजनन्ख र 
उत्ादन क्मता बढाउन उपरुति आवासको व्वसथा अपररहार्य 
हुनछ । पशुपक्ीको उमेर र अवसथा अनुसार गोठमा बसे् र षहँररुल 
गनने ठाँउ, परा्यप्त हावाको सञ्ार र उज्यालोका साथै अनुकूल 
तापक्रम भएको आरामदारी गोठमा पाषलएका पशुपक्ीबाट मात्र 
उच् तिरको उत्ादन सम्व हुनछ ।

गोठ बनाउने ठाँउको छनाैटं 

गोठ बनाउने ठाँउको छनाैटं षनम्न आधारमा गनु्यपछ्य  ः

• पानीको राम्ो षनकास भएको, अग्ो र समथर ।

• स्च्छ िाने पानी सुलभ भएको ।

• रना बतिीबाट टाढा र शान्त ।

• दैषनक ५–६ रण्ासम्म राम लागे्न ।

• हुरी बतास निलने तर हावा लागे्न ।

• रातारातको राम्ो सुषवधा पुगेको । 

१. गाई भैंसीको गोठ षनमा्तण 

गमषी ठाँउमा िुल्ा र जारो ठाँउमा वन्द षकषसमको गोठ वनाउनु 
पद्यछ । गोठको मोहरा पहारी भेगमा दषक्ण वा पूव्यषतर र 
तराईमा उतिरषतर रकने को हुनु पछ्य  । 

गोठको भुइँः

गोठको भुइँ मजबूत, पानी नसोसे्, सरा, सुख्ा र स्सथकर बनाइ्य  
राख् सषकने हुनुपछ्य  । गोठको भुई जषमनको सतहभन्दा २५ से.मी. 
अग्ो र नषिस्प्लने षकषसमले वनाउनु पद्यछ । भुईमा सोषलङ्ग गरी 
ईंटा वा ढंुँगालाई षसमेण्ले जमाउने वा षसमेण् कंक्रीटको ढलान 
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गारदा भैंसीका ेगाठेका ेमाहेडा
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गन्य सषकनछ । ईंटाको भुईले पानी सोसे् र ईंटाको जोनषीहरूमा 
जीवाणुको वृस्द्ध हुने भएकोले षसमेण् कंक्रीटले वनाइएको भुइँ नै 
उतिम हुनछ । कंक्रीटको ढलान गनने बेला ठारो र तेसको धका्यहरू 
तानेर नषिस्प्लने वनाउनु पद्यछ । भुई प्रते्यक षमटरमा नालीषतर 
दुई से.मी. षभरालो वनाउनुपछ्य  । 

गोठमा नालीको प्रवन् 

नाली वनाउंदा ३० से.मी. िाक्ो, ७.५ से.मी गषहरो र कुनाहरूलाई 
गोलो वनाउनु पद्यछ । नाली ज्यादै सांरुरो भएमा वा धेरै गषहरो 
भएमा सरा गन्य मुस्स्कल हुनछ ।  प्रते्यक षमटर नालीमा एक से.मी. 
षभरालो वनाउंदै ५० से.मी. गषहरो षपशाब जम्मा गनने िारलसम्म 
लानुपछ्य  । 

गाईभैंसी बसे् ठाँउ

गाईका लाषग १.६ षमटर लामो र १.१ षमटर िौरा ९छ¼ुहर½ु० 
भैंसीका लाषग २.२५ षमटर लामो र १.३५ षमटर िौरा ९ठ¼ुहद्ध½ु० 
ठाँउ आवश्यक हुनछ । दुई पशुको बीिमा १ षमटर लामो १.१ 
षमटरको ररकमा काठ वा रलामे पाइपको बार वनाएमा गोठ 
सरा राख् र दूध दुहन सषजलो हुनछ । दाम्ो बाँँध्का लाषग भुइँमा 
रलामे ररंग जरान गनु्यपछ्य  ।

दाना पानीको रँुर 

ईंटा षसमेण् वा षसमेण् कंक्रीटले मजबूत रँुर वनाउनु पछ्य  । 
रँुर अगारीपषट्को उिाइ्य  ४० से.मी. र पछारीपषट् ६० से.मी. 
उिाई भएको हुनुपछ्य  र रसको षभत्री िौराई ६० से.मी. र गषहराई 
२० से.मी. राख्नपछ्य  । एउटा पशुको लाषग ६० से.मी. लामो ठाँउ 
िाषहनछ । दुई पशुको षबिमा दुबैलाई हुने गरी ६० से.मी. लामो 
५० से.मी. िाक्ो र २० से.मी. गषहरो रंँूर वनाउनु पद्यछ ।   

गोठको छानाः 

गोठको होिो िामोकाे उिाइ्य  २ षमटर ९ट½ु० र धुरी िामोकेो 
उँिाई ३.५ षमटर ९ज्ज्½ु० राख्नपछ्य  । छानो वनाउन कक्य ट 
पाता, िपटा वा िरको प्ररोग गन्य सषकनछ । छानालाई िामो 
र गारोबाट कतिीमा ६० से.मी.९द्ख ० बाषहरसम्म हुने गरी वनाउनु 
पद्यछ । दुई पािे छानामा आलो–पालो गरी राम पनने र हावा 
िेलने भउकोले गोठमा धेरै गमषी हुन पाउँदैन । छानालाई तात् 
नषदन पराल अथवा िरले छोपु्नपछ्य  । साथै गोठ वरपर छहारीदार 
रुि लगाई िकको राम र हावाहुरीबाट बचे्न उपार अवलम्वन 
गररनुपद्यछ । 

गोठको गारो र िम्ा 

गारोको मोटाई २० से.मी. रािी प्रते्यक ३ देस्ि ४ षमटरमा २० ह २० 
से.मी.को षसमेण् कंक्रीटको वा ३० ह ३० से.मी.को ईटाको िम्ा 
(षपलर) वनाउनु पद्यछ । रलामे पाइप वा काठको िामो गार्खदा 
षित्रमा देिाएभैंm रेदमा ३० से.मी. अग्ो षसमेण् कंक्रीटको 
षढक्का वनाएमा िम्ालाई षटकाऊ र मजबूत वनाउन सषकनछ ।

गोठमा वारु सञ्ार

गोठ बाषहरबाट प्रसति मात्रामा शुद्ध, ताजा हावा गोठ षभत्र पस् 
र पशुको स्ास–प्रस्ास, जीउ र मलमूत्रबाट षनस्कने षवषभन्न 
ग्याँसहरूलाई गोठबाट बाषहर षनकालनका लाषग गोठमा परा्यप्त 
वारु सञ्ार हुनु पद्यछ । हावाको सञ्ार राम्ो वनाउन गोठको 
उिाईको एक षतहाई भागसम्म गारो बनाइ्य  माथी िाली राखे् 
वा गोठको दुईषतर नै िुल्ा राख् पषन सषकनछ । वारु सञ्ार 
ठीक भएमा भुइँ सुख्ा, स्सथकर, दुग्यन्मुति र ढुसीमुति 
हुनछ र रसले स्च्छ दूध उत्ादन गन्य सहरोग हुनछ । जारो 
मषहनामा िुल्ा ठाँउलाई बाक्ो प्लास्टिक षत्रपालले वा असथारी 
षकषसमको बार लगाई न्यानो वनाउन सषकनछ ।

बाच्छाबाच्छी बसे् ठाँउ

पारापारी, बाच्छाबाच्छीलाई अाफनाे माउ नषजकै छुटै् कोठामा 
राख्न पछ्य  । प्रते्यकलाई ८ हप्ताको उमेरसम्म १ वग्य षमटर र 
त्यसपषछ २ वग्य षमटर भुईको के्त्ररल आवश्यक हुनछ ।  

अन्य भवनसँग जोरेर वनाइने गोठ

कुनै भवनमा जोरेर गोठ बनाउँदा गारोसँगै लम्ाईषतर रँुर बनाइ्य  
नालीषतर षभरालो हुने गरी पक्की भुइँ वनाउनुपछ्य  । गाई भैंसीलाई 
उठबस गनने ठाँउ छारेर नाली वनाउनुपछ्य  । एक पािे छाना 
वनाएर गमषीमा तीनषतर िुल्ा राख् सषकनछ ।  

जारोमा असथारीरूपले प्लास्टिकको षत्रपाल अथवा बाँसले बारेर 
न्यानो वनाउनु पद्यछ । गोठभन्दा टाढा हुने गरी षपसाब जम्मा गनने 
िारल र गोठेमलको २ वटा िारल बनाइ्य  िरको छानाले छोपु्न 
पद्यछ ।    
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राना पनाीका ेडँुडका ेकडजारदान तथा मापन 
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२. भूकम्प प्रभाषवत के्त्रका लाषग पशु सेवा षवभागबाट षसराररश 
गररएको गोठको नमूनाः

गाईभैंसी र बाख्ाका लाषग संयुति गोठ

६ षमटर लामो र ३ षमटर िौरा रस संरुति गोठमा २ वटा गाई 
वा भैंसी २ वटा बाच्छाबाच्छी वा पारापारी, ४ बाख्ा र २ पाठी 
अटाउछन । कक्य ट पाताको छानो, षसमेण् कंक्रीटको भुई, र 
रलामे पाइपका िामाहरू प्ररोग गररनछ  । नाली र दाना 
पानीको रँुरको प्रवन् गररएको छ । बाख्ाको िोरका लाषग 
२ षमटर र गाई भैंसीका लाषग ४ षमटर छुट्ाइएको हुनछ । री 
गोठको छानाको अग्ो भाग षतर ८ षरट र होिो भाग षतर ७ षरट 
षसराररश गररएको छ ।              

६ षमटर लामो र ३ षमटर िौरा रस गोठमा ४ वटा गाई वा भैंसी 
२ वटा बाच्छाबाच्छी वा पारापारी राख् सषकनछ । गोठको छाना, 
भुई र िम्ाहरू संरुति गोठको जतैि हुनछ । रसमा नाली र 
रँुरको ब्यवसथा गनु्यका साथै जारो राममा गोठ वरपर असथाई 
रररको लगाई न्यानो वनाउनु पद्यछ । गोठको होिो भागको 
िामोको उिाइ्य  ७ रीट र अग्ो िामोको उिाइ्य  ८ रीट राख् 
षसराररस गररएको छ ।

बाख्ाको िोर षनमा्यण

बाख्ाको िोर षनमा्यण गदा्य षबिार पुरा्यउनु पनने पक्हरू

१.  गमषी ठाँउमा िोरको लम्ाई पूव्य–पषचिम हुने गरी वनाउनु 
पद्यछ । जारो ठाँउमा लम्ाई उतिर–दषक्ण हुने गरी े
रािेमा िोरषभत्र राम षछनने हँुदा िोर न्यानो, सुख्ा र 
स्सथकर हुनछ । 

२.  िोरमा १ षमटर अग्ो टाँर वनाउन ६ देस्ि ८ से.षम. 
िाक्ो, ३ से.षम.मोटो रलेक वा बाँसको प्ररोग गरी बीिमा 
१.५ से.मी.िाली ठाउँ छार्खनु पद्यछ । मल षनकालन र भुई 
सरा गन्य सषजलो वनाउन टाँर मुनी भुइँमा ढंुगा, से्ट 
वा ईंटाहरू षबछाई हप्तामा तीन पटक मल षनकाली 
सरा गनु्यपछ्य  । जारोमा षिसो हावाबाट बिाउन टाँरकाे 
िारैषतर बाँस र िर आषदले बार लगाउनु पद्यछ ।

३.  भँुइमा िसेको राँस बाख्ाले निाने र िेर जाने हँुदा

राँस हालने टाट्खनु

िोरषभत्र र बाषहर बार वने्दज गरी ेरांस िुवाउनका लाषग टाट्खनो 
र दाना पानीको रँूर वनाउनु पद्यछ ।                   

४. वारु सञ्ारका लाषग १.२ षमटर अग्ो गारो वनाएर सो माषथ 
तारको जाली र िौराईषतर को गारो माषथसम्म टम्म वनाउनु 
पद्यछ । जारोराममा जालीको भागलाई जुटको बोरा वा बाक्ो 
प्लास्टिकले छोपेर न्यानो वनाउनु पद्यछ । उषित वारु सञ्ारका 
लाषग िोरको िौराई ७.६ षमटर (२५ षरट) भन्दा बढी राख्न 
हँुदैन । िोरको धुरीको उिाइ गमषी ठाँउमा ३.६  षमटरसम्म र 

जारो हुने ठाँउमा केही होिो वनाउन वेश हुनछ ।

५. रस षित्रमा देिाइएको २.१३ षमटर िौराई र ३ षमटर लामो 
नमूना गोठमा ७ वटा वरश्क बाख्ा पालन सषकनछ । भुईबाट ६० 
से.षम.माथी टाँर बनाइ्य  माथी काठको रलेकले बाररएको िोरको 
छानो कक्य टपाताले वनाइएको छ । िोरको कुल उिाई ८ रीट 
रास्िएको र िोरमा उपरुति वारु सञ्ार हुन आमने सामने 
षभतिामा जाषलदार झ्ाल वनाइएको छ । िोरमा पस् षसंढी 
वनाइएको छ ।

६. बाषहरबाट ल्ाइएका नराँ बाख्ाहरूलाई कतिीमा २ सातासम्म 
षनगरानीमा राख् र बथानमा षमसाउनु अषर आवश्यक िोप र 
अाैिषध िुवाउनका लाषग छुटै् िोरको प्रवन् गनु्यपद्यछ र रतिो 
िोर अन्य िोरहरूबाट टाढा हुनुपद्यछ ।

७. बाख्ालाई थुनुवा प्रणालीमा रास्िदा षबहानपि गोठ बाषहर 
बाख्ाको समूहलाई अलग रािी आवश्यक उपिार गन्य, बाली 
लगाउनुका साथै रांस पानी षदने ठाँउ आवश्यक हुनछ । 

८. षवषभन्न उमेर र अवसथाका बाख्ाहरूका लाषग िोरषभत्र 
छुट्ाछुटै् कोठा वनाउनु पद्यछ । प्रजननका लाषग रास्िएका 
बोकाहरूलाई अलगै् बषलरो र अग्ो बार भएको कोठामा 
राख्नपछ्य  ।

पशु सेिा षिभागबाट षसफाररश गररएको खोर

३ षमटर लामो र ३ षमटर िौरा बाख्ाको िोर ६ वटा बाख्ा र ६ 
वटा पाठापाठीका लाषग षसराररश गररएको छ । काठ नपाइने 
ठाँउमा रसै नाप र आकारको बाँसको िोर वनाउन सषकनछ । 
लगभग एक षमटर अग्ो टाँर वनाएर काठको रलेक अथवा 
बाँसले बारेर कक्य टपाता वा िरको छाना वनाउन राम्ो हुनछ ।  
जतिापाताको ढोका बनाइ्य  िोरमा पस्का लाषग षसमेण् 
कंक्रीटको हल्ा षभरालो षसंढी वनाउनु पद्यछ ।

बङ्गुरको खोर षनमा्तण

अन्य पशुको जतैि बङ्ख गुर पालनको सरलतामा पषन उपरुति 
षकषसमको िोरको अहम्ख भूषमका हुनछ । उपरुति षकषसमको 
िोरको वातावरणले बङ्ख गुरलाई प्रषतकूल मौसमबाट बिाउनुको 
साथै रोग र परजीवीबाट समेत बिाउछ । बङ्ख गुरको छालामा 
पषसनाको ग्न्ी नहुने र छाला मुनी बोसोको तहले ढाकेको हुने 
हुनाले बङ्ख गुरको गमषी सहने क्मता कम हुुनछ । त्यसैले बङ्ख गुरको 
िोर प्रसति वारु सञ्ार हुने गरी ेषनमा्यण गनु्यपछ्य  । 

ठाँउको छनौटं

• पानी नजमे्न, अग्ो जषमन, हावा िेलने र राम लागे्न ठाँउ ।

• बतिीबाट ५० षमटर टाढा ।

• रातारात, षबजुली र पानीको सुषवधा भएको ।
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• रोहर र मलमूत्र व्वसथापन गन्य सषजलो हुने ।

• बजार र पशु उपिार सेवा नषजक भएको ।

खोरको मोहडा

िोरमा हावाको प्रसति आवागमन हुने गरी लम्ाई उतिर–दषक्ण 
पारेर बनाउँदा षबहानपि र अपरान्मा राम पनने हुनछ । रामले 
िोरलाई सुख्ा र स्सथकर बनाइ्य  राख् मद्त गद्यछ । कम 
लागतमा, आरामदारी र काम गन्य सषजलो हुने षकषसमको िोर 
बनाउने तर्य  प्ररास गनु्यपछ्य  ।

खोरको षकषसम

• व्ावसाषरक राम्यहरूमा िोर षभत्र २ वा सो भन्दा बढी 
लहरमा कोठाहरू वनाइएका हुनछन्ख र प्रते्यक दुई लहरको 
बीिमा बाटो रास्िएको हुनछ । 

• सानो तिरमा बङ्ख गुर पालन गदा्य िोर षभत्र कोठाहरू एक 
लहरमा बनाउने गररनछ । रतिा िोरमा साधारण छाप्रो 
जतैि एक पािे छाना वनाउन सषकनछ । दुई लहरमा 
कोठाहरू वनाइएका िोरको िौराई बढी हुनाले धुरीको 
दुबैतर्य  छाना षभरालो हुने गरी अङ्ख गे्जीको 'A' आकारको 
वनाइनछ । 

खोरको भँुर

• बङ्ख गुर िोरको भुइँ सकभर षसमेण् कंक्रीटको नै वनाउनु 
उतिम हुनछ । तीन इ्यन्च बाक्ो षसमेण् कंक्रीटको अषल 
िस्ो ढलानमा िारपाटे धसा्यहरू बनाइ्य  नषिस्प्लने वनाउनु 
पद्यछ । साथै मलमूत्रको सहज षनकासका लाषग भुईमा 
नालीतर्य  षभरालो हुनेगरी (२ प्रषतशत) वनाउनु पद्यछ ।

• िोरको के्त्ररल र बङ्ख गुरलाई िाषहने ठाँउको षहसाबले 
बंंगुर राख्न पद्यछ । सानो ठाँउमा धेरै बङ्ख गुर राख्दा 
बङ्ख गुरमा रोगब्याधी बढी लागे्न र उत्ादन क्मता रट्खने 

हुनछ । त्यसैले बङ्ख गुरहरूलाई उपरुति िोरमा षसराररस 
गररएको ठाँउ पुगे्न गरी राख्न पद्यछ ।

नालीको प्रिन्

• िोरबाट मलमूत्रको उषित षनकासका लाषग ३० से.मी. 
िाक्ो, १५ से.मी. गषहरो नाली प्रते्यक षमटरमा एक से.षम. 
षभरालो हुने गरी वनाउनु पद्यछ । 

• िोरबाट अषल टाढा गोठेमलको दुईवटा िारल बनाइ्य  
नालीसँग जोरनुपछ्य  । एउटा िारल भररएपषछ अकको 
िारलमा नाली जोर्खनुपछ्य  ।  

छानाको प्रिन्

• साना कृिकले बङ्ख गुर पालन शुरु गदा्य िोर षनमा्यणको 
लागत रटाउन षसमेण् कंक्रीटको मजबूत भुई बनाइ्य  षभतिा, 
र छाना वनाउन सथानीर षनमा्यण सामाग्ी जतैि बांस, काठ, 
िर, प्लास्टिक इत्याषदको प्ररोग गनु्य पद्यछ । कक्य ट पाता 
वा िपरैल भन्दा िरको छानाले गमषीमा िोरषभत्र शीतल 
बनाउने भएकोले गमषी ठाँउमा िरको छाना वनाउनु वेश 
हुनछ ।

• विा्यको बाषछटाबाट बिाउन छानाको भागलाई िम्ा र 
षभतिादेस्ि ५० से.षम.बाषहरसम्म षनकालनु ुपछ्य  ।  

• छानाको उिाइ्य  भुईबाट धुरीसम्म ३.५ षमटर (१२ षरट) र 
होिो भागतीर २.२ षमटर (७ षरट) राख् उपरुति हुनछ ।

• िोरमा गमषीको असरलाई कम गन्य िोरको पषचिम र दषक्ण 
षदशामा अग्ा छहारीदार रुि लगाउने र कक्य टपाताको 
छानालाई पराल वा िरले छोपेर बढी तात्बाट बिाउन 
सषकनछ ।

• शुरुमा पँंूजीगत िि्य रटाएर गुणतिरीर पाठापाठी र दाना 
िररदका लाषग आवश्यक रकम छुट्ाउनु पछ्य  । पषछ 
आम्ानी बढ्ख दै गएपषछ षबतिारै िोरमा आवश्यक सुधार 
गददै  जानुपछ्य  ।

दानापानीको डँूड

• रँूरको नापको अनुमान गरी गारोसँगै जोरेर दाना िेर 
नजाने िालको रँूर वनाउनु पद्यछ । मजबूत र सरा गन्य 
सषजलो हुनाले षसमेण् कंक्रीटको रँूर उपरुति हुनछ । 

• माउको लाषग ५० से.षम. लामो, ४५ से.षम.िौरा र ३० से.मी. 
गषहरो आकारको र रँूरका कुनाहरू गोलो पाररनु पद्यछ । 

• रसै गरी पानीको रँूर पषन दानाको रँूरसँगै जोरेर 
वा अककोपषट्को षभतिामा वनाउन सषकनछ । अिेल 
व्ावसाषरक राम्यहरूमा पानी ेट्ांकीमा पाइप जोरेरे 

बङु्गरका ेखारे
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षनपिलको प्ररोग गन्य थाषलएको छ । रस तररकाले 
बङ्ख गुरले हमेशा सरा पानी षपउन पाउने र पानी िेर 
नजाने हुनछ । 

खोरको गारो

• िोरको िारैषतरको गारो १.२० देस्ि १.५ षमटर (४ देस्ि 
५ रीट) अग्ो बनाइ्य  रसमाथी तार अथवा बांसको जाली 
िरािुरंुङ्गी षछन्य नसके् गरी वनाउनु पद्यछ । जारो 
मौसममा जाली लगाएको भागलाई प्लास्टिकको षत्रपालले 
वन्द गनने र षदउसो िोलने गनु्य पद्यछ । कोठाहरूको बीिमा 
गारो (पाषट्यशन) लगाउँदा ९० से.षम.सम्म गारो बनाइ्य  
रसमाषथ ३० से.षम.सम्म पाइप वा बाँस लगाउन सषकनछ ।   

• षनमा्यण लागत रटाउनका लाषग षसमेण् कंक्रीटको 
भुई माथी बांसको १.२ षमटर (४ षरट) अग्ो बार र ९० 
से.षम. अग्ो ढोका रािी षवषभन्न उमेर र अवसथाका 
बङ्ख गुरहरूका लाषग छुट्ाछुटै् कोठाहरू वनाउनु पद्यछ ।

• पहारी भेगमा जारो र षिसो षसरेटोबाट जोगाउन िोरको 
उिाई कम राख्नपछ्य  भने गमषी ठाँउमा िोरको उिाइ्य  
बढाएर हावा िेलने वनाउनु पद्यछ । 

ढोकाः ढोका बषलरो, भुईमा टम्म हुने र षभत्रषतर िुलने िालको 
हुनुपद्यछ । मूल ढोकाको िौराई ९० से.मी. (३ रीट), षभत्री 
कोठाहरूमा ७० से.षम.िौरा र १ षमटर अग्ो ढोका राख्न पद्यछ 
। ढोका रलामको षग्ल, पाइप वा काठको वनाउन सषकनछ ।

भालेको खोर

• ६.२५ देस्ि ७.५ वग्य षमटरको िोरमा भालेलाई छुटै् 
राख्नपछ्य  । भालेको कोठासँगै बाषहर १.५ षमटर अग्ो र 
२० से.षम. मोटो पिा्यल लगाई ब्यारामका लाषग िुल्ा ठाँउ 
वनाउनु पद्यछ ।  

• माऊ र छतौरा पाठीहरूको िोर नषजक भाले पोथीले एक 
अका्यलाई देखे् गरी राख् वेश हुनछ । 

• भालेको िोरमा पोथी ल्ाएर संसग्य गराउन िोरमा 
सोतिरको प्रवन् गनु्य पद्यछ ।  

प्रसुरी बङ्गुरको कोठाः

• गषभ्यणी पोथीहरूलाई ४–५ वटाको समूह बनाइ्य  एउटै 
कोठामा रास्िने गररएको हुनछ । ती मध्य ब्याउने बेला 
नषजक भएका पोथीहरूलाई एक साता अषर राम्ोसँग 
नुहाएर षनसंक्रमण गररएको प्रसुती कोठामा सानु्यपछ्य  । 
रसले पोथीहरूलाई नराँ वातावरणसग पररषित हुन मद्त 
गद्यछ । 

• प्रसुतीकोठा षभत्र माउ र पाठापाठी बसे् ठाँउ अलग हुनछ ।  
रसले गदा्य माऊले पाठापाठीलाई षकचे्न रर हँुदैन, 

पाठापाठी न्यानोमा बस् पाउछन, क्रीप दाना िानछन र 
षछटै् हुषक्य नछन ।

• प्रसुती कोठाको के्त्ररल ७.३२ वग्य षमटर हुनुपछ्य  र 
कोठाको एक कुनामा पाठापाठी बस् काठको रलेक वा 
ईटा र षसमेण्ले १ वग्य षमटर आकारको न्यानो गँुर वनाउनु 
पद्यछ । रसलाई न्यानो वनाउन भुईमा सोतिर षबछाएर 
षबजुलीकाे बल्ब वा इनरिा–रेर ल्ाम्प बालने गररनछ । 
रसषभत्र पाठापाठी जने्को पाँि षदनसम्म २७ देस्ि ३२ 
षरग्ी सेस्ल्सरसको तापक्रम कारम गररनछ । 

षबरामी बङ्गुर र नयाँ बङ्गुर राखे् कोठा

• षबरामी बङ्ख गुरहरूलाई बथानबाट छुट्ाई अलगै् रािी 
उपिार गन्य िोरको छेउषतर ७.५ वग्य षमटरको कोठा 
राख्नु पद्यछ । रसबाट अन्य बङ्ख गुरमा रोग रैषलन पाउँदैन 
र षबरामी बङ्ख गुरको उपिार र हेरषबिार गन्य पषन सहज  
हुनछ ।

• त्यसै गरी बाषहरबाट िररद गरी ल्ाएका बङ्ख गुरलाई 
लगभग २ हप्तासम्म अलगै् रािेर षनगरानीमा राख्, िोप 
लगाउन र आवश्यक उपिार गन्यका लाषग छुटै् राखे् 
व्वसथा गनु्यपछ्य  । 

षवषभन्न उमेर र अवसथाका बङ्ख गुरको लाषग िाषहने के्त्ररलः
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सघन प्रणालीमा पाषलने कुखुराको खोर व्यिस्ा

ररपालुवा अन्य पशुहरू जतैि कुिुराका लाषग पषन आरामदारी 
र सुषवधाजनक वाससथानको प्रवन् गन्य जरुरी हुनछ । कुिुराको 
िोर उपरुति नभएमा रोग लागे्न, असुरषक्त हुने र उत्ादनमा 
कमी हुने हुनछ । त्यसैले उमेर, अवसथा र पालने उदे्श्य अनुसार 
बेग्ाबेगै् षकषसमको िोरको आवश्यकता पद्यछ । 
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बाक्ो सोत्तरमा पालने रररका

सानो ेसङ्ख ्ामा कुिरा पालन गररदा िोर षभत्र बाक्ो सोतिरमा 
पालने पद्धषत उपरोगी एवम्ख प्रिषलत छ । थोरै पंूजीबाट शुरु गन्य 
सषकने रस पद्धषतलाई कृिकले अपनाएका छन्ख । कृिकहरूको 
प्राषवषधक दक्ता र क्मतामा बृस्द्ध भएपषछ आधुषनक पद्धषत 
तर्य  अग्सर हुने गरेका छन । धानको भुस वा काठको धूलो वा 
परालको टुक्रालाई सोतिरका रूपमा प्ररोग गरी शुरुमा ३ ईन्च 
जषत र पषछ रुल पानने बेलासम्म ४ देस्ि ६ ईन्चसम्म बाक्ो हुने 
गरी लेरस्य कुिुरा पाषलनछ । ब्ोइलरलाई पषन रसै तररकाबाट 
हुका्यउने गररनछ । सोतिरले कुिुराको सुली सुख्ा पारी बुबु्यराउँदो 
वनाउंछ र हाषनकारक जीवाणुबाट पषन मुति राख्दछ ।  
राम्ोसँग तरार भएको सोतिरले कुिुरालाई जारोमा न्यानो र 
गमषीमा शीतलता षदनछ ।

टाँड िा जालीमा्ी पालने रररका

िोरको भंुईभन्दा २ रीटजषत माषथ कुिुरा बसे् टाँर रलेक 
रलामे जाली वा प्लास्टिक जालीले बनाइ्यएको हुनछ । कुिुराको 
सुली जालीबाट तल भंुईमा िसे् हुनाले सुलीको सम्पक्य बाट सनने 
रोग पैmषलन पाउंदैन, िोर सरा र स्सथकर रहनछ । बाक्ो 
सोतिर र टाँर दुबैलाई संरुतिरूपमा पषन प्ररोग गन्य सषकनछ । 
जतैि कोठाको एक षतहाई देिी दुई षतहाई भागमा टाँर राखे् र 
बाँकीमा बाक्ो सोतिर राख् सषकनछ ।

ब्ाट्ी पद्धषर  

रस तररकामा १८ हप्ताको उमेर पुगेपषछ लेरस्य पोथीलाई स–
साना षपंजराहरूमा पाँिवटासम्म थुनेर पाषलनछ । रसमा दाना 
पानी षदने ब्यवसथा गररएको हुनछ ।

एषभयरी पद्धषर

षपंजरा र ब्याटड् ीमा कुिुरालाई असषजलोमा रािी षहँररुल 
गन्यबाट बषञ्त गराएको भनी षबरोध भएकोले रस पद्धषतको 
षवकास गररएको हो । रस पद्धषतमा कुिुराले िोरषभत्र षहँररुल 
गन्य, दगुन्य र भंुईमा िोषस्न पाउंछन । 

कुिुराको िोर षनमा्यण गनने ठाँउको छनाैटं

• पानीको षनकास भएको, अग्ो समथर जषमन ।

• पानी, षबजुली र रातारातको सुषवधा भएको ठाँउ ।

• रना बतिीबाट टाढा र बजारको सुषवधा भएको ।

• अन्य कुिुरा राम्यबाट ५०० षमटर टाढा ।

• बजार र पशु उपिार सेवा नषजक भएको ।

खोरको मोहडा

पूव्यदेस्ि पषचिममा िोरको लम्ाईको भाग पनने गरी वनाउनुपछ्य  ।  
रसले गमषीमा राम सोभैm िोर षभत्र षछददैन र गमषी हुनबाट 
बिाउछ । िोरको उतिर र दषक्णतर्य को गारो २ रीट अग्ो 
बनाइ्य  माथीको भागमा जालीले बानु्यपछ्य  । रसो गदा्य िोरषभत्र 
प्रसति मात्रामा हावाको आवागमन हुनछ । रस षकषसमको िोर 
ब्ोइलर र लेरर दुवै प्रकारका कुिुराका लाषग उपरुति हुनछ । 

िोरका प्रकारः िल्ा हुका्यउने िोर, हुका्यउलो कुिुराको िोर, 
ब्ोइलर कुिुराको िोर, लेरस्य कुिुराको िोर ।

खोरको बनािटः

• रुलपानने प्रषत पोथी २ देस्ि ३ वग्य रीट र ब्ोइलर कुिुरुाको 
लाषग १ वग्य रुट भुइँको के्त्ररल आवश्यक हुनछ । 
कषतवटा कुिुरा पालने रोजना हो र जषमनको आकार 
कतिो छ सोको आधारमा िोरको लम्ाई र िौराई तर 
गररनु पद्यछ । 

• िोरको िौराई २५ रीटभन्दा बढी राख्न हँुदैन । िोरको 
िौराई रसभन्दा बढी रािेमा प्राकृषतकरूपले वारु सञ्ार 
हुन पाउंंदैन ।

• भुइँ कच्ा भएमा सरा गन्य, षनसंक्रमण गन्य र सुख्ा 
राख् मुस्स्कल पनने र मुसा लागे्न भएकोले उपरुति हँुदैन । 
त्यसैले ईंटा वा ढंुगाको सोषलंगमाषथ ३ इन्च बाक्ो षसमेण् 
कंक्रीटको ढलान गरी प्लाटिर गनु्य  उपरुति हुनछ । 

• िोरको पूव्य र पषचिमतर्य काे िौराईषतरको गारोलाई 
माथीसम्म टम्म पारी बनाइ्य  उतिर र दषक्णतर्य को लामो 
भागमा दुई रीट अग्ो गारोमाथी कुिुरे जाली वा िारकुने 
वेले्र जालीले माथीसम्म बानु्य पद्यछ ।

• िल्ा हुका्यउने िोर बनाउँदा न्यानो वनाउनका लाषग 
गारोलाई ४ देस्ि ५ रीट अग्ो बनाइ्य  २ देस्ि ३ रीटसम्म 
जाली लगाउनुपछ्य  जसलाई आवश्यकतानुसार िोलन वा 
ढाक् सषकरोस ।

• िोरको ढोका ६ रीट अग्ो र साढे दुई रीट िाक्ो 
हुनुपद्यछ । प्रते्यक िोरको मूल ढोका अगारी साढे दुई 
रीट लामो, रेढ रीट िौरा र ६ इन्च गषहरो रुटबाथ 
जैषवक सुरक्ाका लाषग वनाउनु पद्यछ । 

• छाना वनाउनका लाषग कक्य ट पाता, िपटा वा बांस 
र िरको प्ररोग गन्य सषकनछ । छानालाई प्रते्यक १० 
रीटमा ४ रीट षभरालो बनाउने र गारोबाट ३ रीट 
बाषहरसम्म आउने गरी वनाउनुपछ्य  । गमषी मौसममा कक्य ट 
पाताले वनाइएको छाना तात्बाट बिाउन छानालाई 
िर वा परालले छोपे्न प्रवन् गनु्यपद्यछ । त्यसै गरी िोर 
नषजक छहारीदार रुिहरू लगाएमा शीतल बनाउने र 
हावाहुरीबाट बिाउने भएता पषन िरािुरुङीहरू बसे् हँुदा 
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रोग रैषलने जोस्िम भने बढी हुनछ । 

• भुइँदेस्ि धुरीसम्मको उिाई १० देस्ि १२ रीटसम्म र 
छेउको िामोको उिाई ६ देस्ि ७ रीट राख्नपछ्य  । 

• िोरमा उत्न्न हुने काव्यनराइअक्ाइर, अमोषनरा र 
बाषरलो हावा बाषहर षनस्कन र िोरषभत्र ताजा शुद्ध हावा 
षछन्य वारु सञ्ारको राम्ो ब्यवसथा गररनु पद्यछ । वारु 
सञ्ार राम्ो भएमा सोतिर सुख्ा रहने र िोरषभत्रको 
वातावरण स्सथकर हुनछ ।

कुिुरालाई कोठाषभत्र िाषहने के्त्ररल र दाना, पानी िाने ठाँँउ
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आिश्यक उपकरण

बू्डरः िल्ा हुका्यउने कोठा तताउनका लाषग षबद्ख तीर बू्रर वा 
ग्याँस बू ्खररर िाषहनछ । बू्रर वरपर िल्ालाई छेकेर न्यानोमा राख् 
पाताहरू, दानापानीका भाँरा, सोतिर आषद आवश्यक हुनछन्ख ।  
एउटा बू ्खररर ५०० वटा िल्ा हुका्यउनका लाषग परा्यप्त हुनछ । 
कोठा तताउन बू ्खरररमा बल्ब, इनरिा–रेर बल्ब वा एल.पी.जी. 
ग्याँसको प्ररोग गररनछ । रसका साथै कोठाको वारु सञ्ारलाई 
ब्यवस्सथत गरी तापक्रम कारम गनु्यपद्यछ ।  

दानापानीका भाँडाहरूः  िोरमा पाषलएका कुिुराको सङ्ख ्ा, 
उनीहरूको उमेर र शारीररक बृस्द्ध अनुसार दानापानी िाने 

५ फीट

१ फुट

१ फुट
१ फुट

१ फुट
१ फुट

१ फुट

१८ र्तन्च

१० र्तन्च

४ र्तन्च

४ र्तन्च

२५ िटा पाथेीका लागग फुल पानने गुँ डका ेकडजारदान

ठाँउ र उपरुति षकषसमका भाँराहरूको प्रवन् गनु्यपद्यछ ।  
दानाका रँूर लामो षकषसम वा झुण्डाउने िाले उपलब्ध छन 
। झुण्डाउने िालका गोलो रीररमा दाना िेर नजाने र धेरै 
कुिुराले दाना िान पुगे्न भएकोले रसको प्ररोग गनु्य वेश 
हुनछ ।

रुस्ट िा टाँडः पनछीहरू र कुिुरा समेतले आराम गन्य र 
सुत् अग्ो ठाँउ रोजछन । ८ हप्ताको उमेर पुगेपषछ लेरस्य 
कुिुरा हुका्यइएको िोरमा रुटि अथा्यत टाँर रािेर रसको 
मुनीषतर जालीले बानु्य पद्यछ । रतिा रुटि २ रीटजषत 
अग्ो बनाइ्य  ३ इन्च िौरा रलेकलाई ८ इन्चको ररकमा 
राख्नपछ्य  ।  

फुल पानने गँुडः  रुल पानने गँुर काठको रलेक वा 
षटनका पाताले वनाइएको हुनछ । रुल पान्य शुरु गनु्य 
भन्दा १ मषहनाअषर वा १८ हप्ताको उमेर पुगेपषछ 
िोरमा गँुर राख्नपछ्य  । हावाको आवागमन हुने 
गँुर षभत्र नरम एवम्ख सुख्ा सोतिर राख्न पद्यछ ।  
िोर षभत्र गँुर राख्दा अषल अंध्यारो र शीतलमा भुईबाट एक 
वा रेढ रीट अग्ो हुने गरी राख्न पद्यछ । गँुरमा वनाइएको 
रुल पानने ठाँउ प्रते्यकमा ५ वटा पोथीले रुल पान्य पुग्छ । षित्रमा 
देिाइएको ५ वटा पाल भएको गँुर २५ वटा पोथीलाई पुग्छ ।  
सानो तिरमा लेरस्य पाल्ा  प्लास्टिक रड् मको बीिमा पोथी 
षछन्यका लाषग र दुबै छेउमा माथीषतर वारु सञ्ारका लाषग 
पाल वनाउनु पद्यछ । रसमा बाक्ोसँग सोतिर रािेर २५ 
वटा लेरस्यका लाषग गँुरको रूपमा प्ररोग गन्य सषकनछ । 

तल षदएको नकांकनमा १० षमटर X ४ षमटर कुिुराको 
िोरषभत्र २ षमटर X ३ षमटरको दाना भण्डार कोठा र ४ 
षमटर X ४ षमटरको २ वटा कुिुरा पालने कोठा बनाउने 
रोजना गररएको छ । ८० से.षम. अग्ो ईंटाको गारो बनाइ्य  
वरपर तारको जालीले रेररएकाे छ । पूव्य र पषचिम तर्य को 
गारो माथीसम्म टम्म पाररएको छ । भुईदेस्ि छानाको 
धुरीसम्मको उिाइ्य ४ षमटर र िोरको होिो िम्ाको उिाइ्य  
२ षमटर रास्िएको छ । रस िोरमा १३० वटा लेरस्य कुिुरा 
अथवा ३४० वटा ब्ोइलर कुिुरा हुका्यउन सषकनछ ।
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पशुजन्य उतपादनहरू र उतपादन लागत

१. पशुपक्ीजन् उत्ादनहरूको महत्त्व

• पशुपालन के्त्रले राषट्ड् र अथ्यतन्त्रमा कूल ग्ाहसथ 
उत्ादनको करीव ११ प्रषतशत र कृषि ग्ाहसथ उत्ादनमा 
२६.८ प्रषतशत रोगदान पुरा्यइरहेकाे छ । 

• हामी पशु पालन मु् गरी षवषभन्न प्रकारका पशुजन्य 
उत्ादनहरू प्राप्त गनने उदे्श्यले गद्यछौ ं। 

• हाम्ो देशमा पशु पालन दूध, रुल, मासु जतिा पशुजन्य 
उत्ादनहरू प्राप्त गन्य, पशुलाई िनजोत, ढुवानीमा 
प्ररोग गन्य तथा िेतीमा प्ररोग गनने मल प्राप्त गन्यको लाषग 
गररनछ । प्रषत ब्यस्ति पशु सङ्ख ्ाको षहसावले नेपाल पशु 
सङ्ख ्ा बढी हुने षबश्वकै केही देशहरू षभत्र पद्यछ ।

• पशुहरूबाट हामी दूध,  रुल, मासु,  ऊन,  पस्मिना,  छाला 
तथा  गोबर मल प्राप्त गछसौं । री सवै उत्ादनहरू हाम्ो 
लाषग अषत उपरोगी छन । 

• हाम्ो देशमा षवकराल समस्ाको रूपमा रहेको मातृ 
तथा वालवाषलकाकाे कुपोिणको समस्ा हल गन्यमा दूध, 
रुल तथा मासु जतिा पशुजन्य उत्ादनहरूको अत्यन्त 
महत्त्वपूण्य भूषमका रहेकाे छ ।

• पशुजन्य पौषट्क उत्ादनहरू दूध, रुल र मासुको सेवनले 
कुिोिण हटाउन मदत गद्यछ । हामीले िाने षनरषमत 
िानामा कुनै न कुनै पशुजन्य उत्ादनहरू अषनवार्य 
रूपमा हुनु पद्यछ । 

२.पशुपक्ीजन् उत्ादनहरू

२.१ दूध 

• हामीले नेपालमा गाई र भैंसीको दूध मात्र सेवन गनने गरे 
पषन कषतपर देशहरूमा बाख्ाको दूध पषन त्यषतकै रुिाएर 
प्ररोग गनने गररनछ । हामी पषन दूध उत्ादनको लाषग बाख्ा 
पालन गन्य सकछौ ं। 

• दूध बालकदेस्ि बृद्धसम्म सवैको लाषग सषजलै पच्न सके् 
पोषिलो पूण्य आहारा हो । 

• कषतपर कृिकहरूले गाई, भैंसी पालेर उत्ादन हुने दूध 
आरू तथा आफना पररवारलाई निुवाई सबै बजारमा षबक्री 
गनने गरेको देस्िनछ । रो गलत तररका हो । ररमा उत्ादन 
भएकाे दूध आरू तथा आफनो पररवारले पषन सेवन गनु्यपछ्य  
अषन बढी भएको दूध षबक्री गनने गनु्यपछ्य  ।

• स्सथ र काम गन्य सके् हुनु पषन नगद कमाउनु जषतनै 
महत्त्वपूण्य हो । 

• दूधबाट षवषभन्न पररकारहरू— षपउने तरल दूध, कने्नसर 
दूध, िीज, दही, बटर तथा आईसषक्रमहरू उत्ादन  
गररनछ । 

• पशुकाे षकषसम, उमेर, उत्ादन अवसथा आषदमा दूधको 
संरिना आधाररत हुने भए पषन सामान्यतरा गाईको दूधमा 
करीव ८७.७ प्रषतशत पानी, ४.९ प्रषतशत ल्ाक्टोज, ३.४ 
प्रषतशत षिल्ो पदाथ्य, ३.३ प्रषतशत प्रोषटन र ०.७ प्रषतशत 
िषनज तत्त्वहरू हुनछन्ख । 
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२.२ अण्डा 

• अण्डा कुिुरा तथा हांस दुबैबाट उत्ादन हुने भए पषन 
हामी अषधकांशरूपमा कुिुराको अण्डानै सेवन गनने  
गद्यछाैं ।

• अण्डालाई प्रोषटनको पूण्य स्ाेतको रूपमा षलईनछ ।

• सामान्यतरा कुिुराको ५० ग्ाम तौल भएको एउटा 
अण्डामा करीव ७७ षकलो क्ालोरी शस्ति र ६.३ ग्ाम 
प्रोषटनको अलावा षवषभन्न प्रकारका षभटाषमनहरू (ए, बी 
२, बी ५, बी १२, री) र िषनजतत्त्वहरू (रस्ोरस तथा 
षजङ्क) षबद्यमान हुनछन्ख । री षभटाषमन तथा िषनज तत्त्वहरू 
माषनसलाई स्सथ राख् अषत आवश्यक छन । 

२.३ मासु 

• हामीले षबशेि गरी बोका, बाख्ा, भेरा, च्ाङ्ख ग्ा, बङ्ख गुर, 
राङ्गा तथा हांस र कुिुराको मासु उपरोग गनने गरेका छौ ।  

• मासु शरीरलाई आवश्यक पनने प्रोषटनको महत्त्वपूण्य स्ाेत 
हो । 

• १०० ग्ाम मासुमा करीव २० ग्ाम प्रोषटनको अलावा षवषभन्न 
िषनज तत्त्वहरू (षजङ्क, रलाम) तथा उले्् मात्रामा 
षभटाषमन बी १२ रहेको हुनछ । 

• मासुमा पाइने री सवै तत्त्वहरूले हामीलाई स्सथ वनाउन 
मदत गद्यछन । 

३. नेपालमा पशुजन् उत्ादनको बर्तमान 
अिस्ा

नेपालको तराई, पहार, षहमाल सवै के्त्रहरूमा पशुपालन गररनछ ।  
व्ावसाषरक रूपमा तराई के्त्रमा गाई, भैंसी, बङ्ख गुर कुिुरा 
पाषलएका छन भने पहारी के्त्रमा गाई तथा बाख्ा पालन र 
षहमाली के्त्रमा भेंरा तथा िाैंरी पालन गरेको पाईनछ । 

सङ्ख ्ा तथा उत्ादनको दृषट्ले नेपालमा पशुपक्ीहरूको 
सङ्ख ्ा तथा उत्ादन सन २०१४/२०१५ को कृषि षवकास 
मन्त्रालर, कृषि ब्यवसार प्रवद्ध्यन तथा तथ्ांक महाशािाले 
प्रकाशन गरेको तथ्ांक अनुसार षनम्न अनुसार रहेको छ ः 

३.१ पशुपक्ी रथांक

नेपालको हालको पशुपक्ी तथ्ांक रसप्रकार छः
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३.२ पशुपक्ीजन्य उत्ादन तथ्ांक

पशुपक्ी षवकास मन्त्रालरको पषछल्ो तथ्ांक अनुसार नेपालमा 
पशुजन्य उत्ादनको उत्ादन रसप्रकार छ ः
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४. पशुपक्ीजन् उत्ादनको लागर र लागर 
घटाउने रररकाहरू

४.१ उत्ादन लागर के हो? 

उत्ादन लागतलाई कुनै पशुजन्य वतुिको एक इकाई उत्ादन 
गन्यका लाषग िाषहने षवषभन्न उत्ादन सामाग्ीहरूको लाषग हुने 
िि्य भनेर बुझन पछ्य  । 

उत्ादन लागतको आधारमा षबक्री मूल् तर गररनछ र षबक्री 
मूल् कम तथा गुणतिर बढी हुने उत्ादनले नै बजारको षहस्ा 
ओगट्खन सकछ । अतः लागत रटाउने वा उत्ादनमा हुने िि्य 
रटाउनु भनेको नारा बढाउनु हो । 
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पशुपालनबाट उत्ादन षलदा हुने िि्यहरूलाई दुई भागमा 
षबभाजन गन्य सषकनछ ः

४.१.१ सथीर िि्य 

उत्ादनको पररमाण रटबढ भए पषन एकनास रहने लागतलाई 
सथीर लागत भषननछ । पशुपक्ी पालन गदा्य साल बसाली िि्य 
नहुने, उत्ादन कम वा बढी भए पषन रोगदान उषतिकै रहने 
लागतहरू सथीर लागत हुन । वतुि  उत्ादन नगदा्य पषन रो िि्य 
रट्खदैन । उदाहरणको लाषग जषमनको मालपोत, रृिणको ब्याज, 
बीमाको षकतिा, ह्ास कट्ी लगारत तल प्रतुित िि्यहरू सथीर 
िि्यका उदाहरण हुनः 

• जषमन

• गोठ वा िोर षनमा्यणमा भएको िि्य

• उपकरण, भाँराकुरा आषद िरीद गरेको िि्य

• पशुवतुि िरीद िि्य

• सथारी कम्यिारी

• षबजुलीको नू्यनतम महशूल

४.१.२ िालू िि्य

उत्ादन कार्य सन्चालन गन्यको लाषग मात्र िाषहने िि्य वा लागत 
िालू अन्तरगत पद्यछन । रो लागत उत्ादन बढेमा बढ्खछ र 
उत्ादन रटेमा रट्खछ । िालू िि्य वा उत्ादन लागतमा षनम्न 
िि्यहरू पछ्य न ः

• दाना, राँस तथा परालहरू

• राम्यमा प्ररोग हुने रिमको िि्य मेषशन सञ्ालन, दैषनक 
ज्यालादारी वा करारमा रास्िने कामदारहरूको िि्य

• मम्यत सम्ार िि्य

• अाैिषध तथा प्राषवषधकहरूमा हुने िि्यहरू 

री िि्यहरूमध्य सवैभन्दा बढी, करीव ७० प्रषतशत िि्य 
पशुपक्ीको आहारामा हुनछ । पशुपालक कृिकहरूले 
व्वसारलाई सरल तथा नारामुिी वनाउन के गदा्य उत्ादन 
लागत रट्खछ र उत्ादनमा बृद्धी हुनछ त्यसमा बढी ध्यान षदनु 
पछ्य  । 

कुनै पषन व्वसारको बाषि्यक वा माषसक नारा नोक्ानको 
षहसाव षनकाल्ा कूल नाराबाट कूल लागत रटाउनु पछ्य  । कूल 
लागत षहसाव गदा्य कूल सथीर िि्यमा बाषि्यक रूपमा मूल् रटने 
वतुिहरूको बाषि्यक ह्ास कट्ी मूल्, बैक ब्याज, बीमा रकम मा 
कूल िालु िि्य जोर्खनु पद्यछ । 

५. उच्च लागर मूल्यको प्रभाि 

• पशुपालनबाट हुने आम्ानी रटन सकछ वा नोक्ान पषन 
ब्यहोनु्य पनने हुनसकछ ।

• व्वसारी पेशाबाट पलारन हुने जोस्िम बढ्खछ ।

• उत्ादनको गुणतिर कम हुन सकछ ।

• लागत बढ्खदा उत्ाषदत वतुिको उपभोतिा मूल्मा बृद्धी 
हुन गई िपत रटन सकछ जसले गदा्य उत्ादन षबक्री गन्य 
अपठेरो पन्यसकछ ।

• उत्ादन प्रषतस्पधषी नहँुदा आरात गररएका वतुिको िपत 
बढ्खछ र असरस्रूप उत्ादन रट्खछ ।

• कूल उत्ादनमा कमी आई आरात बढ्खन सकछ । 

६. उत्ादन लागर घटाउने रररकाहरू

अतः पशुपालक कृिकहरूले पशुजन्य उत्ादनको लागत 
रटाउन षनम्न कुराहरूमा ध्यान षदनु पद्यछ ः

६.१. बिी उत्ादनशील पशुपक्ी पालने 

कम उत्ादन षदने पशुपक्ीहरू र बढी उत्ादन षदने पशुपक्ीहरू 
लाई राखे् गोठ तथा िोरहरूको आकार, सरसराई, मम्यत 
सम्ार, रिममा लागे्न िि्य उतैि उतैि हुनछ । तर कूल उत्ादन भने 
ररक हुनछ । तसथ्य,  उत्ादनशील पशुपक्ी पाल्ा प्रषत षलटर 
दूध, प्रषत षकलो मासु वा प्रषत गोटा अण्डामा लागे्न िि्य रटाउन 
सषकनछ । उतैि उतैि तौल भएका पशुहरू तथा सथानीर कुिुरा र 
उन्नत कुिुरालाई जीवन षनवा्यह गन्य लागे्न आहारामा िासै षभन्नता 
हँुदैन । षभन्नता षतनीहरूले षदने उत्ादनमा हुनछ । तसथ्य उन्नत 
उत्ादनशील पशुपक्ी पालन गरेमा उही िि्यमा बढी उत्ादन 
षलई उत्ादनको प्रषत इकाई लागत कम गन्य सषकनछ । 

६.२. पोषिलो हरीयो घाँस उत्ादनमा जोड षदने 

सामान्यतरा पशुवतुिहरूको उत्ादन लागतमा करीव ६० 
देस्ि ७० प्रषतशत िि्य पशु आहारामा हुने गद्यछ । पशुहरूलाई 
उपलब्ध हुनसके् सबैभन्दा सतिो आहाराको स्ाेत हरररो राँस 
हो । धेरै कृिकहरूमा तरारी दाना िुवाएमा दूध उत्ादन बढ्खन 
गई बढी राइदा हुनछ भने्न भ्म रहेको छ । तरारी दानाले दूध 
उत्ादनमा केही बृद्धी हुने भए पषन लागतको षहसावले िुद 
नारामा िासै ररक पददैन । दूधको बृद्धीबाट आउने नारा 
दाना िरीदमै िि्य हुनछ । हरररो कोसे राँसहरू जतैि बषस्यम, 
टिाईलो, क्ोभर, भेि, बोरीमा प्रशति मात्रामा प्रोषटन, िषनज 
पदाथ्य र षभटाषमनहरू पाईनछन भने अकोसे राँसहरू नेषपरर, 
षटरोसेटिी, जै, राइग्ास, मोलासस, पासपालम, षसटेरररा आषदमा 
प्रशति मात्रामा शस्ति षदने कावकोहाईरड् ेटको साथै प्रोषटन तथा 
िषनज पदाथ्यहरू पाइ्य नछन । तसथ्य, हामीले पालने पशुहरूलाई 
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बढी भन्दा बढी पौषट्क कोसे र अकोसे दुवै प्रकारका राँसहरू 
षमसाएर िुवाएमा तरारी दाना भन्दा ज्यादै सतिो हुन गई दूध 
उत्ादनको लागत रटाउन र नारा बढाउन सषकनछ । 

६.३. स्ानीय घाँसहरूको उपयोग गनने 

आफनो ररबारी, आली, कानलाहरूमा पाईने सथानीर राले राँस 
तथा भंूई राँसहरू पषन ज्यादै पोषिला हुनछन्ख । रतिा राँसहरूको 
ज्यादा भन्दा ज्यादा उपरोग गन्य सकेमा पषन उत्ादन लागत षनकै 
कम गन्य सषकनछ । री राँसहरू नल परालहरूमा षमसाएर पषन 
िुवाउन सषकनछ । विा्यतको समरमा जताततै प्रराप्त मात्रामा 
सथानीर जातका हरररा राँसहरू पाइ्य नछन । री राँसहरूलाई 
आषश्वन–काषत्यकषतर कटानी गरी राममा सुकाएर हे वनाएर 
रािेमा षहंउदमा आहाराको रूपमा िुवाउदा िि्य धेरै हदसम्म 
कम गन्य सषकनछ । 

हाम्ो देशका सबै कृिकहरूको राम्यमा पराल, छबाली, मकैको 
ढोरं, दलहन बालीका कुनौरा आषदको उत्ादन भएको हुनछ । 
रतिा उत्ादनहरू पौषट्कताको षहसावले कम पोषिलो भए पषन 
षरनको ज्यादा भन्दा ज्यादा उपरोग गनु्य पद्यछ । रतिा कृषिजन्य 
उप–पदाथ्यहरू पशुवतुिहरूलाई िुवाउनु अषर स–साना टुक्रा 
बनाइ्य  पानीमा रातभर षभजाएर िुवाएमा बढी पिनीर हुनछन्ख 
। रतिा आहारा हरररो राँस, नुन र िषनज षभरिणसग षमसाएर 
षदएमा पशुहरूले रुिाएर िानछन र उत्ादनमा पषन बृद्धी हुनछ । 

६.४ पशुलाई शारीररक र्ा उत्ादन अिस्ा 
अनुसार खुिाउने 

जन्ने, बरश्क हुने, गभ्यधारण गनने, उत्ादनमा आउने आषद 
पशुहरूको स्भाषवक िररत्र हो । अतः पशुहरूको षवषभन्न 
उमेर र अवसथा अनुसार षतनलाई आवश्यक पनने आहाराको 
पररमाण पषन ररक–ररक हुनछ । जतैि ब्याए पचिात भरिरका 
पाठापाठी तथा बाच्छा–बाच्छीहरू शुरुको अवसथामा माउको 
दूधमै भर पछ्य न र षतनलाई षबतिारै आहारा िुवाउने बानी 
लगाउनु पछ्य  । अतः शुरुको अवसथामा पिनशील पौषट्क आहारा 
िुवाउनु पछ्य  । गषभ्यणी वतुिहरूले आफनो साथै गभ्यमा रहेको 
बच्ालाई पषन पौषट्क आहारा पुरा्यउनु पनने हँुदा सो अनुसार 
पशु आहाराको ब्यवसथा गनु्यपछ्य  भने दुहुनो वतुिहरूलाई उसले  
उत्ादन गनने दूधको आधारमा आहारा षदनु पछ्य  । थारो गाई 
भभैंसीहरूलाई जीवन षनवा्यहको लाषग मात्र आहारा षदए पुग्छ भने 
िसीबोकाहरूमा १ वि्यसम्म उसको शारीररक बृद्धी तीब् हुने र 
पषछ आहाराको आधारमा शारीररक बृद्धी दर कम हुने हँुदा १ 
वि्यको उमेरमा षबक्री गदा्य आषथ्यक रूपमा राइदा हुनछ । 

तसथ्य पशुहरूको अवसथा अनुसार षहसाव गरेर आवश्यकता 
अनुसार आहारा िुवाएमा दानामा अनावश्यक िि्य हँुदैन र  
नारा बढ्खछ ।

६.५ रयारी दानाको कम प्रयोग गनने 

धेरै पशुपालक कृिकहरूले पशुवतुिहरू तरारी दाना र परालको 
भरमा मात्र पालने गरेको पाईनछ । बजारमा उपलब्ध दाना जषत 
बढी प्ररोग गरको त्यषत उत्ादन लागत बढ्खछ र नारा कम हुनछ ।  
दानामा हुने िि्य रटाउनु भनेकै नारा बढाउनु हो ।  तसथ्य  
पशुवतुिहरूको उत्ादन अवसथालाई ध्यानमा रािेर आवश्यक 
पररमाणमा मात्र सनु्तषलत आहारा िुवाई बाँकी हरररो तथा 
सुकेको राँसहरू िुवाउन जोर षदनु पछ्य  ।

६.६ समयमै बाली लगाउने 

आरूले पालेको पशुवतुिहरू समरमै बाली गएर समरमै ब्यारो 
भने बथान बढ्खछ र अनुत्ादक समर रट्खछ । अनुत्ादक समर 
कम हुनु भनेको नारा बढ्ख नु हो । गाई भैंसीहरू प्रते्यक वि्य 
ब्याएमा समग्मा दूध उत्ादन बृद्धी हुनाको साथै थारो बस्ा हुने 
िि्य जोषगन जानछ भने त्यसरी नै बाख्ाहरू पषन कस्तिमा २ वि्यमा 
३ पटक वा वि्यमा २ पटक ब्याएमा नारामा स्तः बढोतिरी हुनछ 
। तसथ्य पशुवतुिहरूलाई प्रजननको षहसावले पषन स्सथ राख्न 
पछ्य  र समरमै बाली लगाउनु पछ्य  । पशु जषत लामो समर थारो 
बसछ त्यषत िि्य बढ्खन गई नारा रट्खछ । 

६.७ व्यािसाषयक रूपमा पशुपालन गनने 

अषधकांश कृिकहरूले १/२ गाई/भैंसी तथा बाख्ाहरू पालने 
गरेको देस्िनछ । रिम तथा पूवा्यधारमा हुने िि्यहरू व्ावसाषरक 
रूपमा धेरै पशु पालनु भन्दा थोरै पशुहरू पाल्ा तुलनात्मक 
रूपमा बढी हुनछ र नारा कम हुनछ अतः पशुपालन गदा्य 
षनवा्यहमुिी भन्दा व्ावसाषरकरूपमा कस्तिमा ५ गाई भभैंसी तथा 
१० माउ बाख्ा पालन सकेमा लागत स्तः कम भई राइदा बढी 
हुनछ । 
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व्यिसाय योजना र बजार व्यि््ापन

क. व्यिसाय योजना

१. व्यिसाय भन्नाले के बुषिनछ ?

व्स्ति वा संसथाले जीषवकोपाज्यनको लाषग अपनाएको पेशालाई 
व्वसार भषननछ । प्रते्यक व्वसारमा सेवा तथा वतुिहरूको 
षवनीमर आषथ्यक कारोबारमार्य त हुने गद्यछ । व्वसार संञ्ालन 
गन्य लगानी गनु्यपनने हुनछ भने व्वसारबाट उत्ाषदत वतुि तथा 
सेवाको िरीद गनने ग्ाहक पषन हुनु जरुरी छ । व्वसार षवषभन्न 
प्रकारका हुनछन्ख जतैिः व्स्तिगत, पररवाररक, साझेदारी, कम्पनी 
सहकारी, गैर नारामूलक, अध्य–सरकारी, पूण्य सरकारी आषद ।

२. व्यिसाय योजना भन्नाले के बुषिनछ ? 

व्वसार सञ्ालन गन्य तरार पाररएको षलस्ित दतिावेज 
व्वसार रोजना वा परररोजना हो । व्वसार रोजनामा 
व्वसारको सुरुवात, सञ्ालनदेस्ि पररलस्क्ष्यत उदे्श्य प्राप्तीका 
रणनीषतहरूलाई षवतृितरूपले षवशे्िण गररएको हुनछ । रसको 
साथै प्रतिाषवत व्वसार सञ्ालन गन्य आवशरक पनने भौषतक 
पूवा्यधार, आवश्यक पँूजी, दक् तथा अध्यदक्  कामदार, उत्ादन 
गररने सेवा वा वतुिहरूको षववरण एवम्ख षतनकाे बजारीकरण 
रोजना समेत रो रोजनामा समावेश गररएको हुनछ । 

३. व्यिसाय योजनाको आिश्यकरा कसलाई  
पद्तछ ?

व्स्ति वा संसथा जसले जीषवकोपाज्यनको षनस्ति कुनै न कुनै 
व्वसार अगालेका छन्ख वा अगालने रोजना वनाएका छन ती 
सबैलाई व्वसार रोजनाको आवश्यकता पद्यछ । 

४. व्यिसाय योजनाको आिश्यकरा षकन पद्तछ ? 

• व्वसारीको लक्ष्य्य, उत्ादन गनने सेवा तथा वतुिहरू, 
कामदारको सङ्ख ्ा र लगानीकता्यकाे प्रषतवद्धता प्रट्  
पान्य । 

• उत्ादन गनने सेवा र वतुिहरूको  गुणतिर, मूल् र 
उपलब्धता सुषनषचित गन्य । 

• व्वसार सञ्ालनको क्रममा आई पनने आकस्स्मक 
समस्ाहरू हल गन्य । 

• प्रदान गनने सेवा र उत्ादन गनने वतुि प्रषतस्पधषी वनाउन । 

• व्वसार सञ्ालन गदा्यकाे िि्य र आम्ानीको षहसाव 
उपरुति लेिा–प्रणाली अपनाई दुरुति राख् ।

• व्ावसाषरक रोजनाको आधारमा सहज तररकाले षवतिीर 
संसथाहरूबाट ऋण षलन । 

• व्वसारमा संलग्न व्वसथापक र कम्यिारीहरूलाई लक्ष्यीत 
उदे्श्य हाषसल गन्य पे्रररत गन्य ।

• व्वसारको मूल्ाङ्कन गन्य र रणनीषतमा समरानुकूल 
पररमाज्यन गन्य । 

५. व्यिसाय चक्र 

व्वसार िक्र भन्नाले व्वसारमा आउने उतिार–िढावलाई 
बुझाउछ । व्वसारको आषथ्यक पक् र कूल व्ावसाषरक उत्ादन 
बीिको षनषचित समरावषधमा भएको संनु्तलन र सामनजस्लाई 

साप्ाकहक कृति  
हाट बजार
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रसले प्रषतषवस्म्वत गद्यछ । अकको शब्दमा व्वसार िक्र भनेको 
षवषभन्न समरमा व्वसारमा आउने अषनरषमत उतिार िढावका 
िरणहरू हुन । 

६. व्यिसाय चक्रका चरणहरू 

एक व्वसारको िक्रका िरणहरू अकको व्वसार िक्रका 
िरणहरूसँग ठराकै्क मेल िाँदैनन । सामान्यतरा व्वसार 
िक्रका षनम्न िार िरणहरू हुनछन्ख्ख ः  

• बृस्द्धः  रस िरणमा व्वसारले उच् बृस्द्ध दर प्राप्त 
गद्यछ, उत्ाषदत वतुि तथा सेवाहरू बजारमा षबक्री 
हुनछन्ख्ख । बजारमा वतुि तथा सेवाहरूको माग उच् हुनछ र 
व्वसारले रोजगारी प्रदान गद्यछ । 

• उच् षवनदु ः रस िरणमा व्वसार आफनो पूण्य क्मतामा 
सञ्ालन भइरहेको हुनछ । बजारमा थप वतुि तथा सेवाको 
माग भएता पषन व्वसारसँग थप उत्ादन गनने क्मता हँुदैन 
। तसथ्य रस िरणमा पुगेपषछ व्वसारमा थप लगानी गरी 
क्मता बृस्द्ध गनु्य पद्यछ । 

• षसषथलता ः उच् षवनदुमा सधै षटकीरहन व्वसारलाई 
कषठन हुनछ षकन षक बजारमा त्यतैि वतुि उत्ादन गनने 
र सेवा प्रदान गनने अन्य व्वसारीहरू पषन हुनछन्ख्ख । रस 
िरणमा व्वसारमा षसषथलता उत्न्न हुनछ । उत्ाषदत वतुि 
तथा सेवाहरूको षबक्रीमा कमी आउने, मूल्मा षगरावट 
हुने र बेरोजगारीको सङ्ख ्ामा समेत बृस्द्ध हुने हुनछ । 

• नू्यन षवनदु ः व्वसारमा षसषथलता आई अधोगतीमा 

जाँदा पुगे्न नू्यनतम षवनदको अवसथा हो । रस िरणमा रा 
त व्वसार वन्द गनु्यपछ्य  रा जीषवत राख् नराँ रणनीषत 
अवलम्वन गररनु पछ्य  । रस अवसथालाई पुनजषीवन प्राप्तीको 
िरण पषन भषननछ ।  

७. व्यिसाय योजना रयार पादा्त ध्यान षदनुपनने 
कुराहरू 

व्वसार रोजना शतप्रषतशत सही हुनछ भन्न कषठन छ । 
व्वसारको षकषसम, क्मता तथा लगानीकता्यको क्मता र 
व्स्तिगत िाहाना आषदले  व्वसारको सरलतामा प्रमुि 
भूषमका षनवा्यह गछ्य न्ख्ख । 

राम्ो व्वसार रोजनामा षनम्न बँुदाहरू समावेश गररएको  
हुनुपछ्य  ः 

• व्वसारको लक्ष्य र उदे्धश्य  । 

• व्वसारको संषक्प्त षववरण, उत्ादन गररने वतुि र प्रदान 
गररने सेवाहरूको षवशे्िण । 

• उत्ाषदत वतुि तथा प्रदान गररने सेवाहरू, प्रषतस्पधषी अन्य 
वतुि र सेवा भन्दा के कुरामा षभन्न छन भने्न षववरण ।

• बजारको षवशे्िण—बजारमा षवद्यमान प्रषतस्पधषी सेवा 
तथा वतुिको षववरण र पुग्न सषकने बजारको षहस्ा तथा 
बजार पहुिको रणनीषत । 

• व्वसार व्वसथापन गनने समूह वा ब्यस्तिहरूको संषक्प्त 

कृषि व्यािसाय चक्र

• उपभाेतिाहरूले षकने्न सेवा तथा 
वतुिहरूकाे षनरषमत अापूषत्य

• व्ावसारबाट अाषज्यत सम्पषति 
तथा कम्यिारीहरू, सञ्ालक तथा 
व्वसथापकहरूकाे उषित व्वसथापन

• उपभाेतिाहरूसँग अाषज्यत गरेकाे तलव तथा 
ज्याला बापतकाे रकम छ । जसबाट उनीहरू 
सेवा तथा वतुिहरू िरीद गद्यछन्ख

• उपभाेतिाहरूकाे अािश्यकरा र 
चाहनाकाे पररचालन र्ा षिशे्लिण

• व्ावसारबाट उत्ादन तथा प्रदान गररने 
सेवा तथा वतुिहरूकाे एषकन
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पररिर, षनजहरूकाे अनुभव र व्ावसाषरक सरलताको 
षववरण । 

• व्वसारको सवल पक्, दुव्यल पक्, िुनौती र अवसरहरूको 
षवशे्िण तथा व्वसार सञ्ालन गदा्य ध्यान षदनु पनने 
कुराहरू । 

• व्वसार सञ्ालनमा अषत महत्त्वपूण्य रहेको नगद प्रवाह 
षवशे्िण । 

• व्वसारबाट अपेषक्त आम्ानीको षववरण ।

८. कृषि व्यिसाय योजनाका संभागहरू 

कृषि व्वसार रोजना कृषि व्वसार सञ्ालन गन्य आवश्यक 
अषत महत्त्वपूण्य षनण्यर र कार्यहरूको षवतृित षवशे्िण गररएको 
दतिावेज हो । रस दतिावेजमा कृषि व्वसार सञ्ालन गदा्य 
गररनु पनने सबै कुराहरूलाई बूदागतरूपमा प्रतुित गररनछ । 

कृषि व्वसार रोजनाका संभागहरू षनम्न हुनछन्ख्ख ः 

१. पररिर 

२. उत्ादन रोजना 

३. बजारीकरण रोजना 

४. षवतिीर रोजना 

५. जोस्िम व्वसथापन 

६. षवतृित कार्य रोजना 

उले्स्ित प्रते्यक संभागहरूको संषक्प्त जानकारी तल षदईएको 
छ । 

८.१. पररिर वा पृष्ठभूमी 

कृषि व्वसार रोजनाको पषहलो भाग “पृष्ठभूमी' हो । पृष्ठभूमीमा 
व्वसारीले गरेको व्वसारको पररकल्पना तथा उदे्श्य र 
व्वसार सञ्ालन गदा्य अवलम्वन गररने रणनीषतहरूको 
षवशे्िण गररनु पद्यछ । पररकल्पना गररएको व्वसारको 
औषित्य पषन प्रट्रूपमा प्रतुित गनु्यपछ्य  । रसले व्वसारीले 
आरूले हाषसल वा प्राप्त गन्य िाहेको नषतजामा केन्द्रीत भई 
व्वसार सञ्ालन गन्य सहरोग गद्यछ । 

८.२. उत्ादन रोजना 

पृष्ठभूमीमा उले्ि गररएका कुराहरूलाई ध्यानमा रािी 
व्वसारीले कृषि उत्ादनको रोजना तरार पानु्य पद्यछ । रसमा 
अनुसन्ानबाट प्राप्त तथ्हरूलाई आधार बनाइ्य  कुन बाली वा 
व्वसार गनने हो उले्ि गनु्यपछ्य  । बजारमा उत्ादनको माग, 
उत्ादन गनने प्राषवषधक संम्ाव्ता तथा उत्ादन गन्य आवश्यक 
पनने जनशतिी, सामाग्ी, प्रषवषध र सेवाहरूको उपलब्धताको 
षवशे्िण गरी रोजना तरार पानु्य पछ्य  । 

कृषि व्यािसाय 
चक्रका चरणहरू

• कृषि व्ावसार अाफनाे पूण्य क्मतामा 
सञ्ालनमा रहेकाे िरण

• षवषवध कारण (अान्तररक तथा बाह्य) 
काे अारले गदा्य व्ावसारमा अाउने 
षशषथलता वा षगरावटकाे िरण

• नू्यन षवनदु वा व्ावसार बन्द हुन सके् वा 
रणनीषत पररवत्यन गरी पुनषज्यवन प्रदान गनने िरण

• व्ावसारबाट उत्ादन तथा प्रदान गररने 
सेवा तथा वतुिहरूकाे रषकन  

• कृषि व्ावसार षवतिार तथा  
बृस्द्ध हुने िरण
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८.३. बजार रोजना  

कृषि उपजको माग र आपूषत्यको अवसथाको अध्यरन गरी 
सञ्ालन गररएको व्वसारबाट उत्ाषदत वतुि तथा उपजहरूको 
बजार पहुिको लाषग गररने कार्यहरूको षववरण नै बजार रोजना 
हो । 

बजार रोजनामा समावेश गररनु पनने षनम्न पक्हरू छनः 

• उत्ादन/उपज षकन्न इचु्छकहरूको षववरण । 

• उति उपजको उपभोतिा कषत छन, माग र आपूषत्यको 
अवसथा कतिो छ र हाल के कषत मूल्मा, कुन गुणतिरको 
उपज बढी षबक्री हुनछ भने्न जानकारी । 

• उत्ादनको षबक्री गनने सम्ाव् सथानहरूको षववरण । 

• उत्ादन सथलबाटै षबक्री गनने भए राम्य गेट मूल् । 

• उत्ादन सथलबाट टाढा बजारमा लगेर षवक्री गनने 
भए बजार मूल् । बजारमा बेचदा उपजलाई ढुवानी र 
प्ाकेषजङ्ग गनने अषतररति “बजारीकरण लागत' समेत लागे्न 
भएकोले बजार मूल्मा बजारीकरण लागत र रार्खम्य गेट 
मूल् जोषरएको हुनछ । 

• कृषि उपजलाई प्रशोधन गरी लामो समरसम्म षटके् 
उपजको रूपमा ठूलो बजारमा षवक्री गनने रोजना भए 
प्रशोधन िि्य, ढुवानी िि्य, व्ापारीलाई षदइने कषमसन 
लगाएत सरकारलाई बुझाउनु पनने करको समेत लेिा 
जोिा गरी मूल् षनधारण गररनछ । रसरी षनधा्यरण गररएको 
मूल्लाई “अषधकतम उपभोतिा मूल्' भषननछ । रतिा 
उपजहरू प्ाकेट वा बट्ामा उले्ि गररएको भन्दा बढी 
मूल्मा बजारमा षवक्री गन्य पाईदैन । 

८.४. षवतिीर रोजना ः 

व्वसारीले पररकल्पना गरेको व्वसार सञ्ालन गन्य र 
पररलस्क्ष्यत लक्ष्य्य र उदे्श्य प्रास्प्तका लाषग िाषहने आषथ्यक 
षववरणहरूको लेिाजोिा नै षवतिीर रोजना हो । षवतिीर रोजनामा 
सबै कृराकलापहरू सञ्ालन गनने लागत तथा उत्ादन षबक्रीबाट 
प्राप्त हुने आम्ानीको षववरण षनषद्यट् ढ̐ािामा रास्िएको हुनछ । 

व्वसार अनुसार षवतिीर रोजना ररक–ररक हुन सकछन्ख । 
रहाँ कृषिमा आधाररत साना तथा मझ्ौला कृषि व्वसारलाई 
ध्यानमा रािेर लाभकारीता र साधारण नगद प्रवाहमा केन्द्रीत 
एक उदाहरण प्रतुित गररएको छ । 

लाभकाररता तििरण 

लाभकाररता षववरणले व्वसार सञ्ालन गदा्य व्वसारमा 
हुने लाभजन्य रोगदानको षववरण षदनछ र पररकस्ल्पत कृषि 
व्वसारलाई नारामा पुग्न षनधा्यररत लागत रटाउदछ । 

उदाहरण ः हाल षवना षवशे्िण उत्ाषदत कृषि उपजलाई 
बजारमा षवक्री गदा्य व्वसारीले प्रषत के.जी. रु. २५/– का दरले 
जम्मा १२६० के.जी. षवक्री गरी कुल ३,१५,०००/– आम्ानी 
गरेको छ । रसैलाई लाभकारीता षवशे्िण गरी पररवषत्यत 
लागत (उत्ादन गन्य आवश्यक पनने सम््खपूण िि्य षववरण) 
षववरण अनुसार षवशे्िण गदा्य जम्मा रु ५१,७३५ को लागतमा 
३,१५,०००/– आम्ानी षलई रु.२,५८,९९५/– व्वसारबाट नारा 
षलएको देस्िनछ । 

अकको शब्दमा भन्दा रसलाई उत्ादन लागत पषन भन्न सषकनछ ।  
माषथको उदाहरणबाट व्वसारीले प्रषत के.जी.उत्ादन गन्य जम्मा 
रु. ४.११ िि्य गरेको छ भने षबक्री रु. २५/– के.जी. का दरले गरी 
रु. २०.८९ प्रषत के.जी नारा षलएको देस्िनछ । 

आधारभूत नगर प्रिाह 

आधारभूत नगद प्रवाह भन्नाले व्वसार सञ्ालन गदा्य 
व्वसारीको ढुकुटीबाट भुतिानी हुने वा बाषहररने र व्वसारबाट 
उत्ाषदत वतुि तथा सेवाहरूको षबक्रीबाट ढुकुटीमा जम्मा हुने 
नगदको लेिाजोिाको षववरण भने्न बुषझनछ । 

नगद प्रवाह षववरणले षनषचित अवषधमा व्वसारीलाई नीजको 
कृषि व्वसारमा के कषत नगद प्रवाह हुनछ र कृषि व्वसारबाट 
के कषत नगद बाषहर जानछ भने्न बुझ्न सहरोग गद्यछ । रसथ्य 
कुनै मषहनामा व्वसारमा षभषत्रने नगद भन्दा बाषहररने नगद 
बढी भरो भने व्वसारीले उति मषहनाको लाषग आवश्यक पनने 
अषतररति नगदको जोहो गनु्यपनने हुनछ । रसको आधारमा “िुद 
नगद प्रवाह' षववरण तरार पाररनछ । िुद नगद प्रवाह भन्नाले 
व्वसारमा षभषत्रने र बाषहररने नगदबीिको अन्तर हो । 

८.५. जोिीम व्वसथापन ः 

कृषि व्वसारमा प्रत्यक् वा अप्रत्यक्रूपले हानी नोक्ानी पुरा्यउन 
सके् कुराहरूलाई नै जोिीम भषननछ । कृषि व्वसारीले समर 
भन्दा अगावै सम्ाषवत जोस्िमको पूवा्यनुमान गरी उपरुति 
अल्पकालीन रणनीषत सषहत तरारी अवसथामा पुगी, हुनसके् 
जोिीमलाई व्वसथापन गरी व्वसारमा सकेसम्म नोक्ानीबाट 
बिाउने प्ररत् गनु्य पद्यछ । 

उदाहरणः बाख्ा पालन गदा्य षवषभन्न रोग लागेर बाख्ाको मृत्य दर 
बढी भई हानी नोक्ानी भएको पाइ्य नछ । रसको व्वसथापनको 
लाषग पशु षबमा गराउने र बाख्ा मरेमा क्षतपूषत्य प्राप्त गनने । 
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९. कृषि व्यिसाय योजना र्ा काय्तयोजना रयारी   

कृषि व्वसार रोजना नमूना राराम

९.१. पररिर वा पृष्ठभूमी 

नाम ः     अवस्सथषत ः     रोजना अवषध ः 

पररकल्पना ः 

उदे्श्य ः 

लक्ष्य्य ः 

रणनीषत ः 

उत्ादनको षववरण ः 

षबक्रीको षववरण ः 

नारा + नोक्ान ः 

व्वसार व्वसथापना ः 

९.२. उत्ादन रोजना ः 

कृषि बाली/बागवानी उत्ादन
qm=; afnLsf] k|sf/ nufOg] If]qkmn /f]kgL÷s¶f k|ltkmn lsnf] k|lt  

/f]kgL÷s¶f
s"n k|ltkmn lsnf]

!

@

hDdf ?=

kz' pTkfbg 

qm=; kz'sf] k|sf/ kflng] kz' ;+Vof k|lt kz' pTkfbg s"n pTkfbg 

!

@

hDdf ?= 

९.३. बजारीकरण रोजना ः 
qm=; Joj;foaf6 pTkflbt j:t'  

tyf ;]jfx? 
nlIft ahf/ qm]tf ljqmL ul/g]  

kl/df0f 
-s]=hL_

k|lt OsfO{ ahf/ 
d"No

ahf/Ls/0f 
nfut -?_ k|lt 
OsfO{

!

@

#

९.४. षवषतिर राेजना 
!= v]tjf/Lsf x/]s s[lif Joj;foLsf nflu nfesf/Ltf k|If]k0f tyf oyfl:ytLsf] nfesf/Ltf ljj/0f 

qm=; pTkflbt j:t' tyf ;]jf kl/df0f -s]=hL_ k|lt s]=hL d”No ? hDdf cfDbfgL ? 

!
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@

hDdf ?=

kl/jlt{t nfut ljj/0f 

qm=; ljj/0f kl/df0f -s]=hL=_ OsfO{ d’No÷OsfO{ ? hDdf ?

!

@

s'n kl/jlt{t nfut hDdf ?=

ck]IfLt Joj;foaf6 gfkmf, hDdf cfDbfgL – s'n kl/jlt{t nfut = gfkmf 
s[lifdf Jofj;flos/0f ul/g] ;a} Joj;fosf] nfesf/Ltf ljj/0f 

qm=; ck]lIft Joj;fo gfkmf /sd 

!

@

-s_  

Joj;foaf6 

gfkmf s'n /

sd ?=

lgwf{l/t nfut, s/, x|f; s§L cflb ;d]t ;dfj]z u/L nfut ? 

!

@

-v_ s'n lgwf{l/t nfut ?=

;du| s[lif Joj;foaf6 ck]lIft gfkmf Ö s – v 

९.५. नगदप्रवाह षववरण

s[lifnfO{ Jofj;flos/0f ubf{ k|To]s s[lif Joj;fosf] nflu 5’§f5’§} gub k|jfx ljj/0f tof/ kfg’{k5{ . 

-s_ 9's'6Laf6 gub aflx/Lg]

qm=; ultljlw  

;
fp
g 

eb
f}  

c
;
f]h
 

s
flt
{s
 

d+l
;
/

k’
;

df
3

km
fu
’g
 

r
}q
 

a}z
fv

h
]i7

c
;
f/

h
Dd
f 
?
=

!

@

hDdf

aflxl/Psf] gub s'n ?= ================
-v_ 9's'6Ldf Joj;foaf6 pTkflbt j:t' jf ;]jf laqmLaf6 k|fKt /sd 

qm=; ljj/0f   

;
fp
g 

eb
f}  

c
;
f]h
 

s
flt
{s
 

d+l
;
/

k’
;

df
3

km
fu
’g
 

r
}q
 

a}z
fv

h
]i7

c
;
f/

h
Dd
f 

?
=

!

@

hDdf

pTkflbt j:t' tyf ;]jf laqmLaf6 k|fKt hDdf /sd ?= =============    

v'b gub k|jfx Ö v – s 

gf]6M Joj;fo gfkmfd"ns x'g v'b gub k|jfx wgfTds x'g'k5{ . 
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(=^ hf]lvdM k|To]s s[lif Joj;fosf] k|s[lt / k|j[lQ cg';f/ hf]vLd klg km/s–km/s x'g] x'gfn] 5'§f5'§} ljZn]if0f ug'{k5{ . 

qm=; k"j{fg'dfg ul/Psf] hf]vLd hf]vLd Go"gLs/0f ug{ ckgfOg] pkfo tyf /0fgLlt 

!

@

#

९.७. कार्यराेजना तरारीः प्रते्यक व्ावसारका लाषग छुट्ाछुटै् बनाउने 

qm=;+= sfo{ ljj/0f cjlw cf/De ldlt bfoLTj 

! ef}lts ;|f]t tyf ;fdfu|Lx?sf] ljj/0f 

!

@

@ cfjZos dhb'/ tyf >ldsx? 

!

@

# ahf/ Joj:yfkg 

!

@

$ hf]vLdx? 

!

@

• उत्ाषदत वतुि र सेवाको षबक्री अवसथा थाहा पाउन । 

• व्वसारबाट लाभ वा हानी के भई रहेछ भने्न षवशे्िण गन्य 
सषजलो पान्य । 

• उत्ाषदत वतुि र सेवाहरू बेच्न र कच्ा सामाग्ी षकने्न 
षनण्यर षलन सहज पान्य । 

• व्वसारीलाई ठगीनबाट जोगाउन । 

१०.२ कृषि व्वसारका प्रमुि अषभलेिहरू  

व्वसारको प्रषवषति र प्रकृषत अनुसार अषभलेिहरू ररक–
ररक हुनछन्ख तर कृषि व्वसारीले षनम्न अषभलेिहरू राख्न 
उपरु्यति हुनछ । 

१०. अषभलेख व्यिस्ापन 

व्वसारमा के भरो, के के भईरहेछ के के हुने वाला छ भनी 
पूवा्यनुमान गरररो भने्न कुराको जानकारी षसलषसलेवार तररकाले 
राखे् प्रषक्ररालाई अषभलेिीकरण भषननछ । के भषनरो र कसले 
के भन्यो भने्न कुराको षलस्ित प्रमाण पषन अषभलेिीकरणमा 
पद्यछ । उदाहरणको लागी बैठकको षनण्यर पुस्तिका । 

१०.१ अषभलेि षकन राखे् ? 

• वसावसारमा गरेको लगानी र आम्ानीको जानकारी  
पाउन । 

• के–कतिो सामाग्ी के–कषत पररमाणमा प्ररोग भइरहेका 
छन भने्न थाहा पाउन । 

१०.२.१. उत्ारन अशभलेख 
qm=;+= Joj;foaf6 x'g] pTkfbg a:t' tyf ;]jf If]qkmn /f]kgL÷s¶f ck]lIft pTkfbg k|lt /f]

kgL÷s¶f
s"n pTkfbg 

s]=hL

!

@

 
१०.२.२. कामरार/श्रगमक अशभलेख 
ldlt s[ofsnfk >lds ;+Vof sfd u/]sf] lbg hDdf sfd 

u/]sf] lbg 
Hofnf ? 
k|lt÷>lds

s"n Hofnf 
?=

hDdf ?=
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१०.२.३. सामा्ी अापूर्त अशभलेख 
qm=;+= ;fdfu|Lsf] ljj/0f v/Lb ldlt kl/df0f OsfO{ d'No÷OsfO{ 

? 
hDdf d'No 

?

hDdf ?=

 
१०.२.४. नगर प्रिाह अशभलेख
क) िि्य षववरण 

qm=;+= v/Lb jf vr{ ljj/0f ldlt kl/df0f s]=hL= k|lt OsfO{  
d"No -?._

s"n vr{ 
-?._

s}lkmot 
l6Kk0fL

hDdf ?=

ि) अाम्ानी षववरण 

qm=;+= a:t' tyf ;]jfsf] laqmL ljj/0f laqmL ldlt kl/df0f s]=hL= k|lt OsfO{  
d"No -?_

s"n cfDbfgL 
-?_

s}lkmot 
l6Kk0fL

hDdf ?=

१०.२.५. नाफा तथा नाके्ान अशभलेख
क) िि्य षववरण 

qm=;+= a:t' tyf ;]jfsf] laqmL ljj/0f laqmL ldlt kl/df0f s]=hL= k|lt OsfO{  d"No 
-?_

! cfDbfgL ljj/0f 
!= laqmL 
@= v/Lb 
#= 3/fo;L pkef]u

$= cGo 

s_ s"n cfDbfgL hDdf ?=

@ vr{sf] ljj/0f 
!= pTkfbg ;fdfu|L 
@= pTkfbgdf ul/g] cGo vr{  

v_ s"n cfDbfgL                      hDdf ?=

gfkmf = s – v

१०.२.६. अचल सम्त्ी अशभलेख
qm=; ldlt ;Dkltsf] 

ljj/0f 
v/Lb d"No  
?=÷OsfO{

kl/df0f lgwf{l/t 
cfo' jif{ 

l6Kk0fL÷ 
s}lkmot 

!

@

 
२. कृषि बजार व्यिस्ापन 
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१.बजार के हो ?

साधारणतरा के्रता र षबके्रता एकै ठाँउमा भेला भई वतुि तथा 
सेवाहरूको िरीद षबक्री गनने थलोलाई बजार भषननछ । बजारमा 
के्रता र षवके्रताले प्रत्यक् वा मध्यसथकता्यको माध्यमबाट छलरल 
गरी आ–आफना उत्ादन, सेवा आषदको िरीद षवक्री वा 
साटासाट गछ्य न्ख्ख । 

बजारले ः 

• वतुि तथा सेवाको मूल् षनधा्यरण गद्यछ । 

• सरोकारवालाहरूलाई बजार मूल्को जानकारी प्रदान  
गछ्य  । 

• िरीदकता्य र षबक्रीकता्यबीि सहजीकरण गछ्य  । 

• िरीद षवक्री प्रषक्ररालाई प्रभावकारी वनाउछ । 

२. कृषि बजार 

केही शताब्दी अषरसम्म आरूले उब्ाएको िाएर माषनसले 
जीवन रापन गनने र बढी भएको वतुिसँग आरूलाई आवश्यक पनने 
वतुि साट्खने गद्य थे, तर, अषहले स्सथषत रेररएको छ । कृिकहरू 
व्वसारी वनै्द गएका छन्ख र आरूले उत्ादन गरेको कृषि 
उपज बजारमा षबक्री गरी नगद आज्यन गरररहेका छन्ख । कृषि 
बजारमा हाल साना कृिक समूह, सहकारी, व्ापाररक रराना 
र मध्यसथकता्यहरू प्रत्यक्रूपले संलग्न भएका छन । रसका 
अलावा सङ्कलनकता्य, प्रशोधन कता्य, षवतरक आषदले उत्ादन 
गन्य आवश्यक पनने सामाग्ीहरूको आपूतषी गनु्यको साथै उत्ाषदत 
वतुिहरूको बजार व्वसथा समेत गरेका छन्ख । 

कृषि उपजलाई षबक्री गन्य षवषभन्न बजारहरू उपलब्ध छन्ख ः 

• साना कृिकले उत्ादन गरेको उपजलाई िेत बारीबाट 
सोझै बेचे्न सथलगत बजार । 

• उपज बेचे्न षनषचित अन्तरालमा लागे्न हाटबजार । 

• कृषि उपजलाई कृिकबाट जम्मा गनने सङ्कलन केन्द्र । 

• आफना सदस्हरूको उत्ादन सङ्कलन गरी शहरी 
बजारमा लगेर षबक्री गनने र सदस्हरूलाई उत्ादन 
गन्य आवश्यक पनने सामाग्ीहरूको आपूषत्य गनने सहकारी 
संसथाहरूले व्वसथापन गरेका सहकारी बजार । 

• व्ावसारीक कृिकले ठूलो के्त्ररलमा लगाएको आफनो 
बालीको उत्ादन व्ापारीसँग अषग्म समझौता गरी षबक्री 
गर्खनने करार बजार । 

• बाली तथा बोटबाट उत्ादन तरार हुन थालेपषछ ठेकेदार 
वा िरीदकता्य िेतबारीमा गई षनरीक्ण गरेर हुनसके् 
उत्ादनको अनुमानको आधारमा कृिकसँग एकमुट् मूल् 
तर गरी िरीद गर्खनने ठेक्का बजार । 

३. कृषि उपजका षिशेिराहरू 

• व्वसारीले आफनो उपज बेचे्न बजार छानु्न पषहले कृषि 
उपजको षवशेिता बारे ज्ान हुनु जरुरी छ । 

• अषधकांश कृषि उपज िाँरै सर्खने िालका हुनछन्ख्ख र ठीक 
समरमा षवक्री गन्य नसषकएमा षबषग्नछन । 

• उपजको मूल् एकनास हँुदैन, बजारको माग र आपूषत्यको 
अवसथा तथा मौसम आषदले मूल्मा ररक पछ्य  । 

• उत्ादन षवषध र प्रषक्रराले पषन मूल् ररक पद्यछ । 
प्राङ्गाररक र बेमौसमी िेतीबाट उत्ाषदत उपजहरूको 
मूल् बढी हुनछ । 

• सरकारले षनधा्यरण गरेको 'असल उत्ादन पद्धती' 
अवलम्वन गरी उत्ादन भएका र उत्ादन प्रमाणीकरण 
भएको उपजले गुणतिरको आधारमा उच् मूल् प्राप्त 
गछ्य न्ख ।

४. कृषि उपज बजारीकरणका चरणहरू 

कृषि उपज उत्ादनदेस्ि बजारमा लगेर षबक्री षवतरण गदा्यसम्म 
षवषभन्न िरणहरू पार गनु्य पद्यछ र हरेक िरणमा गररने कार्यहरू 
ररक–ररक हुनछन्ख । 

उदाहरणको लाषग एक नमूना प्रतुित गररएको छ । 

qm=;+= r/0f ul/g] s[ofsnfkx?

! afnL÷pkh 
lng] -leqfpg]_

 » v]tjf/Laf6 afnL lng] .
 » ;kmf ug]{÷;'sfpg]÷ 
5fGg] .

 » 5gf}6 -u|]l8Ë_ ug]{ .

@ Kofs]lhË  » pko'Qm Kofs]lhË ;fdfu|Lsf] 
5gf}6 ug]{ . 

 » u|]l8Ë u/] cg';f/ Kofs]lhË 

ug]{ .

 » ljj/0f ;lxtsf] n]jn  
nufpg] .  

# Xof08lnË Kofs]lhË kl5 pkhnfO{ ahf/df 
n}hfg] qmddf nf]8, cgnf]8 ug]{, 

hf]Vg], cfjZos k/] k'gM 5fGg] / 
Kofs ug]{ .

$ 9'jfgL  » ahf/;Dd k'¥ofpg 7fFp 
cg';f/ pko'Qm 9'jfgLsf] 

;fwg 5gf}6 ug]{ .  

 » 9'jfgL ubf{ sd eGbf sd gf]
S;fgL x'g] vfnsf]  

9'jfgLsf] ;fwg 5fGg] .
 » 9'jfgL vr{ s[ifsn] Joxf]g'{ kg]{  

x'bf sd vr{df 9'jfgL x'g] 

Joj:yf ug]{ .  
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% e08f/0f  » t'?Gt} lalqm gx'g] pkhnfO{ 

k|s[lt cg';f/ e08f/0f  

ug]{ .  

 » ahf/df dfu ePsf] a]nf pRr 

d"Nodf ljqmL ug]{ . 

 » e08f/0f ubf{ nfdf] ;do;Dd 

;'/lIft /xg] u/L e08f/0f  

ug]{ . 

^ xfgL  » e08f/0f, 9'jfgL tyf  

Xof08lnË ubf{ x'g]  

xfgLnfO{ Go"g ug]{ .

 » tf}ndf cfpg] sdL, /Ëdf 

cfpg] kl/jt{g tyf cfsf/ 

k|sf/df x'g] Iflt, rf]6 k6s, 

a9L kfSg], s'lxg], ;8\g], uNg] 

cflbaf6 xfgL x'g] x'gfn], xfgL 

Go"g ug]{ pkfox? cjnDjg 

ug]{ .

& cGo  
ahf/Ls/0f 
nfut 

h;df s/, d"No, sld;g  
cflb .

५. समूहगर बजार  

गाँउका कृिकहरू षमलेर िोषलएको सङ्कलन केन्द्रमार्य त गररने 
कृषि व्ापारलाई समूहगत बजार पषन भषननछ । रतिा सङ्कलन 
केन्द्रहरूको सञ्ालन तथा व्वसथापन समूहका सदस्हरूले 
िुनेका प्रषतषनषधमार्य त गररनछ । 

समूहगतरूपमा बजारीकरण गदा्य उत्ादनको षनस्ति आवश्यक 
पनने सामाग्ी तथा औजार आषद एकमुट् िरीद गररने हँुदा छुट 
पाइ्य नछ । त्यतैि सामूषहकरूपमा ढुवानी गदा्य दुवानी िि्य पषन 
सतिो पछ्य  । समुहगत बजारीकारणका राइदा तथा बेराइदाहरू 
तल प्रतुित गररएको छ ।

qm=;+= kmfObfx? a]kmfO{bfx?

! Aofkfl/s  

Ifdtfdf a[l4 . 

clt s]Gb|Ls/0fsf] ;Defjgf .

@ Joj;fosf] Ifdtf 

a9\g] . 

JolQmut nrstfdf sdL .  

# sf/f]jf/ nfutdf 
sdL cfpg] . 

;d"xnfO{ z'Ns tyf sld;g 
lbg' kg]{ . 

$ pTkfbgn] /
fd|f] d"No kfpg] 

;Defjgf . 

;fgf tyf sdhf]/ ;b:osf] zf]

if0f x'g] ;Defjgf . 

% 9'jfgLsf] 
;fwgsf] ;d:of 

x6\g] . 

;b:ox? ;d"xn] tf]s]sf] d"No 
:jLsf/ ug{{ afWo x'g] . 

^ ;fgf Joj;foLsf] 

pTkfbgn] ;d]

t /fli6«o tyf 

cGt/{fli6«o ahf/

df kx'r kfpg] . 

sd d"Nodf v/Lb ul/g] x'Fbf 

pTkfbsn] a9L d"No kfpb}g . 

& hf]vLd 

Go"gLs/0f ug{ 

;xof]u k'U5 .

* ;d"xut  

Aoj:yfkgsf] 

sf/0f ;b:ox? 

a9L cfslif{t 

x'G5g . 

६. कृषि बजार व्यिस्ापन 

कृषि उपजको उत्ादनदेस्ि उपभोतिासम्म पुरा्यउने प्रषक्ररालाई 
व्वस्सथत गनु्यनै कृषि उपज बजार व्वसथापन हो । रस प्रषक्ररामा 
उत्ादन षलने, गे्रीङ्ग, प्ाकेषजङ्ग, भण्डारण, प्रशोधन, षवतरण, 
षवज्ापन तथा षबक्री षवतरण आषद षवषभन्न िरणहरू हुनछन्ख्ख । 

कृषि उपज बजार व्वसथापनलाई व्वस्सथत तवरले सञ्ालन गन्य 
षनम्न कुराहरूमा ध्यान षदनु जरुरी छ ः 

६.१. नीषरगर सुधार 

सरकार आरैले बजार सञ्ालन तथा व्वसथापन गन्य कषठन 
हुनछ । रसथ्य षनजी के्त्रलाई सहभागी गराउन सरकारी नीषतमा 
सुधार गररनु पछ्य  र षनजी के्त्रलाई बढी प्रभावकारी बनाउने पहल 
गररनु पछ्य  । 

६.२.बजार षिकासमा सहयोग 

नीषतगत सुधारमार्य त षवषवध सहरोग उपलब्ध गराउने र “कृषि 
बजार व्वसथापन सषमषत' गठन गरी कृषि बजारलाई सबल 
वनाइनु पछ्य  । सल्ान कपुरकोटको तरकारी बजार व्वसथापन 
रसको उदाहरण हो । 

६.३. भौषरक पूिा्तधार षनमा्तण 

कृषि उपज बजारको सम्ाव्ताको आधारमा भौषतक पूवा्यधार 
षनमा्यण गरी सोही ठाँउका समूह वा सषमषतलाई व्वसथापनको 
षजम्मा लगाउने गनु्य उपरुति हुनछ । सरल उदाहरणको लाषग 
षवषभन्न ठाँउमा षनषम्यत कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र तथा सल्ान 
कपुरकोटको सङ्कलन केन्द्रलाई षलन सषकनछ । 

६.४. बजार सूचना प्रणालीको षिकास र्ा 
काया्तन्वयन 

नेपालका प्रमुि सहरका कृषि बजारहरूमा कुन कृषि उपजको 
मूल् कषत छ ? माग कषत छ ? र आपूषत्यको अवसथा के कतिो 
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छ ? भने्न षविरमा षनरषमत बजार सवने गरी सही सूिना प्रवाह 
हुने प्रणाली षवकास गरी सहज तवरले व्वसारीहरूले सूिना 
प्राप्त गनने व्वसथा षमलाउने । रसले गदा्य व्वसारीहरूले 
आफनो उपजलाई कुन बजारमा लगेर षबक्री गनने भने्न षनण्यर षलन 
सहजहुनछ । षबिौषलराहरूको िलिेल कम हुनछ र उपजले सही 
मूल् पषन पाउछ । 

नेपाल उद्योग वाषणज्य महासङ्/कृषि उद्यम केन्द्रले नेपालका 
प्रमुि र सीमावतषी भारतीर बजारबाट षनरषमत सूिना सङ्कलन 
गरी समे्प्रिण र प्रवाह दैषनक रूपमा गददै  आएको छ ।  
टोल रिी नंम्र १६१८–०१–४२६२२६० मा रारल गरेर तथा 
www.agripricenapal.com बाट पषन थोक बजार मूल्सम्वन्ी 
जानकारी प्राप्त गन्य सषकनछ । रसका अलावा 'Krishi  
Udhyam Bazar' माेबाइ्यल एस्प्लकेशनमार्य त्ख व्वसारीले 
आफनो उत्ादनहरूको षवज्ापन गन्य सके् व्वसथा पषन गररएको 
छ । 

६.५. राषलम र्ा भ्रमण 

कृषि बजार व्वसथापन सषमषतका पदाषधकारी एवम्ख कार्यरत 
कम्यिारीहरूको शीप र ज्ान अषभवृस्द्ध गन्य समर–सरममा 
बजारीकरणसम्वन्ी ताषलम तथा व्वसथीत तवरले सञ्ाषलत 
स्देिी तथा षबदेशी कृषि बजारको अवलोकन भ्मण गराउने । 

६.६. सहज वातावरण 

सरल कृषि बजार सञ्ालन गन्य राज्यको नीषत सहरोगी हुनुपछ्य  
र प्रट् कानूनी प्रावधान, आवश्यक भौषतक पूवा्यधार, कम भन्दा 
कम प्रशासषनक बाधा अर्खिन हुनु पद्यछ । झनझषटलो प्रशासषनक 
प्रषक्ररा, दोहोरो अथ्य लागे्न नीषत, अपरा्यप्त पूवा्यधार भएमा व्वसार 
सञ्ालन हुन कषठन हुनछ । 

६.७. कृषि बजार सञ्ालन तथा व्वसथापन सषमषत 

प्रते्यक कृषि उपज सङ्कलन तथा बजार केन्द्रहरूमा कृषि उपज 
बजार सञ्ालन तथा व्वसथापन सषमषतको गठन गररनु पछ्य  र 
उति सषमषतले मु् गरी षनम्न २ वटा कुरामा केस्न्द्रत भई कार्य 
सम्पादन गनु्यपछ्य  ।

• कृषि उपज उत्ादन गननेले आफनो उपजको उषित मूल् 
प्राप्त गनने, षबिौषलराले दुःि षदन नपाउने र उपजलाई नू्यन 
मूल् वा राम्य गेटमा नै षबक्री गन्य नपनने व्वसथा गनने । 

• समू्पण्य कृषि उपज (जो िान रोग्य छ) लाई उत्ादकले 
सव्यप्रथम कृषि उपज संकल केन्द्रमा ल्ाउने वातावरण 
तरार पानने र तत्चिात मूल् बढावढमा षवक्री गनने पररपाटी 
बसालने । 

• कृषि बजार सञ्ालन तथा व्वसथापन सषमषतको गठन, 
पदावषध, काम, कत्यव्, अषधकार एवम्ख षनजहरूले पाउने 
सेवा तथा सुषवधाहरू प्रट् उले्ि भएको कार्यषवषध 
तरार पारी सम्वस्न्त षनकारको सहमषत/स्ीकृती पचिात 
कारा्यन्वरन गनने । 

कृषि बजार सञ्ालन तथा व्वसथापन सषमषतले नेपाल सरकारको 
षवद्यमान ऐन, कानून तथा नीषत, षनदनेशन र समर समरमा 
गररएका पररपत्रहरू अक्रशः पालना गनु्य पद्यछ । 
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कृषि क्ेत्मा षित्ीय सहयोग त्ा बाली र पशु 
बीमासमिन्धी जानकारी

कार्यक्रमको लाषग नेपाल सरकारले िालू आ.व.मा अनुदानको 
लाषग कररव १ (एक) अव्य रूषपराको बजेट व्वसथा गरेको छ ।  
रो कार्यक्रम अन्तग्यत कररव २५ देस्ि ४० अव्य लगानी हुने 
अनुमान गररएको छ । 

रसका केही प्रावधानहरू 

• “रुवा' भन्नाले आषथ्यकरूपले सषक्रर २१ वि्यदेस्ि ४५ वि्य 
उमेर समूहका प्राकृषतक ब्यस्ति वा त्यतिा ब्यस्तिहरूवाट 
सञ्ाषलत रम्य, कम्पनी र संसथा समेतलाई माषनएको छ ।

• “ग्ामीण के्त्र' भन्नाले महा–नगरपाषलका तथा उप–
महानगरपाषलकाहरूको कार्यके्त्र बाहेकका के्त्रहरूलाई 
माषनएको छ । 

• षनम्न “कृषि व्वसार'हरू रो कार्यक्रम अतग्यत नेपाल 
सरकारले उपलब्ध गराउने ब्याज अनुदानका लाषग रोग्य 
माषनएका छन ः

 » तरकारी उत्ादन, प्रशोधन तथा भण्डारण ।

 » बीउ षवजन उत्ादन, प्रशोधन तथा भण्डारण ।

 » पशुपक्ी पालन ।

 » रलरूल उत्ादन, उत्ाषदत रलरूलको प्रशोधन तथा 
भण्डारण । 

 » दुग्ध उत्ादन प्रशोधन र षबक्री षवतरण ।

सवल कार्यक्रमले  जीषवकोपाज्यन सम्ाग अन्तग्यत लषक्त 
समूहलाई षबतिीर सेवाका षक्रराकलापहरूबाट समेत सहरोग 
पुरा्यउदै आएको छ । रस अन्तग्यत आरोजनाले लस्क्ष्यत समूहलाई 
कृषि, पशुपालन, गैरकाष्ठ वन पैदावार तथा गैर–कृषि लरु 
उद्यमहरूमा लगानी गरी आर आज्यन गराउने र बित गनने बानी े
षवकास गराउने उदे्श्य रािेकाे छ ।

सबलकाे षवतिीर सेवा अन्तग्यत लरु बित, लरु कजा्य, कृषि बीमा, 
सामाषजक स्ास्थ्य सुरक्ा, रेषमट्ान्सको  उत्ादनशील पररिालन 
आषद षक्रराकलापहरू पद्यछन । रस लेिमा षवतिीर सेवासम्वन्ी 
साना कृिक लस्क्ष्यत नेपाल सरकारका प्रमुि नीषतहरू र कृषि 
बीमा बारे जानकारी प्रदान गनने प्ररास गररएको छ ।

क. कृषि के्त्रमा षित्तीय सहयोग

१. युिालाई व्यािसाषयक कृषि कजा्त 

रुवालाई कृषि पेशा (व्ावसाषरक कृषि) मा आकषि्यत गरी कृषि 
उत्ादन, उत्ादकत्व र आम्ानी बृस्द्ध गनने तथा उनीहरूको 
जीवन तिरमा सुधार ल्ाउने ध्यरले नेपाल सरकारले रो कार्यक्रम 
२०७१ देस्ि सञ्ालन गददै  आएको छ । 

वाषणज्य बैंकहरूले रस कार्यक्रलाई प्राथषमकता षदनुपनने र 
रस कजा्यमा अषधकतम १०% सम्म मात्र ब्याज षलन पाउने 
प्रावधान रसमा रहेको छ । बैंकले षलने १०% ब्याजमा ५% 
अनुदानको रूपमा नेपाल सरकारले बैंकहरूलाई उपलब्ध 
गराउने र बैकहरूले बाँकी व्ाज (अषधकतम ५%) मात्र रुवा 
कृषि व्वसारीबाट षलन पाउने व्वसथा पषन गररएकाे छ । रो 
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 » पुपि व्वसार ।

 » मत्स्यपालन, उत्ादन माछाको भण्डारण तथा षबक्री 
षवतरण ।

 » स्ाउ उत्ादन, प्रशोधन तथा भण्डारण ।

 » पशु बधशाला एवम्ख मासुजन्य उत्ादन व्वसार ।

 » उिु, अलैिी तथा अदुवा िेती र त्यसको भण्डारण तथा 
प्रशोधन ।

 » नेपाल सरकारले समर–समरमा थप गरेका अन्य कृषि 
व्वसारहरू ।

कजा्यको सीमा  

रस कार्यक्रम अन्तग्यत कजा्यको अषधकतम सीमा प्रषत ग्ाहक रु. 
१ करोर सम्मको हुनेछ । रतिो कजा्यको साँवा वा ब्याज अवषध 
३ मषहना भन्दा कम र ५ वि्य भन्दा बढी हुने छैन र ऋणीले ब्याज 
अनुदान पाउने रकम बाहेक लागेको अरु ब्याज (अषधकतम 
५%) रकम ऋण षलएको वाषणज्य बैंकलाई भुतिानी गरेपषछ मात्र 
ब्याज अनुदानको लाषग रोग्य माषनने छ ।  

अनुरोध ः रुवा कृषि व्वसारीले पारक पनने वाषणज्य बैंकमा 
आफनो व्वसारको साधारण रूपरेिा सषहत छलरल गरी रस 
कार्यक्रमवाट राइदा षलन सके् छन । कृषि के्त्रमा िालू षवतिीर 
सहरोगमा रो सवैभन्दा ठूलो कार्यक्रम हो । 

२. ग्ामीण स्ािलम्वन कोि

ग्ामीण के्त्रमा बसोवास गरररहेका आषथ्यक दृषट्कोणले कमजोर 
तथा षवपन्न वग्यका जनताको आषथ्यक उत्ानका लाषग आर एवम्ख 
रोजगार मूलक व्वसार सञ्ालन गन्य सहकारी तथा गैरसरकारी 
संसथा र लरुषवति संसथाहरूमार्य त आवश्यक षवतिीर सहरोग 
उपलब्ध गराई त्यतिा पररवारको आषथ्यक, सामाषजक तिरमा 
सुधार ल्ाउने उदे्श्यका साथ २०४७ रागुन १७ गतेका षदन रस 
कोिको सथापना भएको हो । 

रस कोिले ग्ामीण के्त्रमा रहेका सहकारी तथा सक्म गैरसरकारी 
संसथाहरूलाई षवशेि सहुषलरतपूण्य थोक कजा्य प्रदान गरी कृषि 
के्त्रमा लगानी अषभबृस्द्धमा सहरोग गददै आएको छ । कृषिमा लगानी 
बढाउन रस कोिले कृषि षवकास बैंक षलषमटेर तथा लरु षवति 
षवकास बैकहरूलाई समेत दीर्यकालीन कजा्य उपलब्ध गराई कृषि 
तथा ग्ामीण के्त्रको षवकासमा षवशेि रोगदान पुरा्यउदै आएको छ ।

दीर्यकालीन कृषि कजा्यको आवश्यकता पनने व्वसारहरू 
िास गरी षिरा, अलैिी तथा कोल् टिोरको लाषग पषन कोिले 
सहुषलरतपूण्य थोक कजा्य उपलब्ध गराई रहेको छ । 

थोक कजा्यवाट सञ्ालन हुनसके् उद्यम तथा व्वसारहरू

• कृषि तथा वागवानी ।

• पशुपक्ी पालन ।

• लरु उद्यम (स–साना ग्ामीण तथा ररेलु उद्यम) ।

• स्रोजगारमूलक एवम आरमूलक व्वसारहरू (जतैि ः 
ररक्ा, टाँगा, कपाल काट्खने व्वसार) ।

• स–साना िुद्ा पसल, अाैिषध पसल, भेटेररनरी अाैिषध 
पसल, मलिाद, बीउ–षवजन बेि षविन पसल ।

• नवीकरणीर उजा्य ।

• लरु षसंिाइ ।

• मत्स्यपालन आषद ।  

थोक कजा्य षलने सहकारी तथा गैरसरकारी संसथाहरू 
षनरमानुसार दता्य भएका र षवतिीररूपमा सक्म हुनुपनने र कोिले 
षनधा्यरण गरेको रोग्यता पूरा गरेको हुनु पद्यछ । 

थोक कजा्यको सीमा

पषहलो पटक ः संसथाको प्राथषमक पँूजीको २० गुणामा नबढने 
गरी अषधकतम २५ लाि रूषपरासम्म ।

दोस्ो पटक ः पषहलो कजा्य िुतिा गरेपषछ पषहलो कजा्यको 
सदुपरोग गनने र संसथाको कार्य दक्ताको आधारमा संसथाको 
प्राथषमक पँूजीको १५ गुणामा नबढने गरी बढीमा ३० लािसम्म ।

तेस्ो पटक ः संसथाको कार्य दक्ता र कजा्यको सदुपरोषगताको 
आधारमा संसथाको प्राथषमक पँूजीको १५ गुणामा नबढने गरी ३५ 
लािसम्म । 

सवलमा उपरोग ः सवलको कार्य के्त्रमा रहेका सक्म सहकारी 
तथा गैरसरकारी संसथाहरूलाई जानकारी गराई नेपाल राट्ड्  बैंक 
लरु षवति प्रवद््ख धण तथा सुपरीवेक्ण षवभागमा रहेको कोिको 
सषिवालरवाट थोक कजा्य षलई सवल सदस्हरूलाई कृषि 
व्वसार सञ्ालन गन्य कजा्य लगानी गराउन उपरोगी हुनेछ । 

ब्याज दर 

कोिले थोक कजा्यको व्ाज दर ८% षलने गछ्य  र सहकारी/
गैरसरकारी संसथाहरूले तोषकएको समरमा षकतिा िुतिा गरेमा 
बुझाएको ब्याजको ७५% प्रशासषनक िि्य अनुदान समेत षदनछ ।  
रसले सहकारीहरूलाई वातिवमा २% मात्र ब्याज लाग्छ  भने 
सहकारीहरूले कृिकवाट १४% भन्दा बढी ब्याज षलन नपाउने 
व्वसथा छ ।

३. युिा स्रोजगार कोि 

देशका बेरोजगार रुवाहरूलाई लस्क्ष्यत गरी २०६५ सालमा 
रस कोिको सथापना गररएको हो । रुवाहरूको सीप र दक्ता 
बृस्द्धका साथै पँूजीको आवश्यकता पूरा गन्य रस कोिले ताषलम 
र रु. २ लािसम्मको कजा्य बैक, षवतिीर संसथा एवम्ख सहकारी 
संसथाहरूमार्य त बेरोजगार रुवाहरूलाई प्रदान गददै  आएको छ ।  
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सवलमा उपरोग 

• सवलका रुवा सदस्हरू सहकारीमा सस्म्मषलत हुन 
सकछन्ख ।

• रतिा सक्म सहकारीहरूले कोिवाट थोक कजा्य षलई 
कृषि तथा कृषिमा आधाररत लरु उद्यमहरूको लाषग 
सदस्हरूमा लगानी गन्य सकछन्ख ।

• कजा्य षलने सहकारीहरू कस्तिमा पषन एक वि्यदेस्ि 
नारामा सञ्ालन भइरहेको हुनुपछ्य  ।

• रस कार्यक्रम अन्तग्यतको कजा्यको ब्याज दर सहुषलरतपूण्य 
छ । 

४. षिपन्न कजा्त

नेपाल राट्ड्  बैंकको षनदनेशन अनुसार षव.सं. २०४७ सालदेस्ि बैंक 
तथा षवतिीर संसथाहरूले आफनो कूल कजा्य लगानीको षनषचित 
षहस्ा अषनवार्यरूपमा षवपन्न वग्यमा लगानी गनु्यपनने व्वसथा 
गररएको छ । रस अनुसार “क' बग्यको वाषणज्य बैंक, “ि' वग्यको 
षवकास बैंक र “ग' वग्यको षवतिीर संसथाहरूले कूल कजा्यको ५%, 
४% र ३% क्रमशः षवपन्न वग्यमा लगानी गनु्यपनने व्वसथा छ । 

सवलमा उपरोग 

सदस्हरूलाई सहकारीमा संलग्न हुन उते्पररत गनने र षवद्यमान 
सहकारीहरूलाई सक्म वनाउन सहरोग गनने ।

सक्म सहकारीहरूले बैंक तथा षवतिीर संसथाहरूवाट कजा्य 
थोकमा षलई सदस्हरूलाई कृषि व्वसार तथा कृषिमा आधाररत 
लरु उद्यमहरू सञ्ालन गन्य लगानी गरेर कृषि व्ावसाषरकरण 
तथा गररवी नू्यनीकरणमा सराउ पुरा्यउन सके् । 

थोक कजा्यको व्ाज दर सहुषलरतपूण्य (प्रार ४% देस्ि ८% सम्म) 
भएकोले रसवाट संसथा तथा ग्ाहकलाई लाभ पुगे्न ।

५. राषट्िय सहकारी षिकास बैंक षल.

रस बैंकले सहकारीहरूलाई थोक कजा्य लगानी गरी 
सहकारीहरूमार्य त ग्ामीण तथा कृषि के्त्रको षवकासमा सहरोग 
पुरा्यउँदै आएको छ । सवलको कार्यके्त्रका सहकारीहरूले 
रस बैंकवाट थोक कजा्य षलई सदस्हरूलाई कजा्य प्रदान गन्य 
सके्छन्ख । तुलनात्मकरूपमा रसको ब्याजदर अषल उच् रहेको 
छ । 

६. कृषि षिकास बैंक

सरल र सुलभरूपले कृषि कजा्य षकसानलाई उपलब्ध गराई, 
कृषि तथा ग्ामीण के्त्रको षवकास गन्य २०२४ मार ७ गते 
सथाषपत रस बैकले षनरन्तररूपमा कृषि के्त्रको षवकास, 
प्रवद्ध्यन, व्ावसारीकरण, कृषि मूल् रृिङ्ख िला षवकास, षबपन्न 

वग्यको लाषग गररबी नू्यनीकरण कार्यक्रम आषद सञ्ालन गददै  
आइरहेको छ । हाल रो बैकले पूण्य बैषकंङ्ग सेवा समेत सञ्ालन 
गददै  आइरहेको छ । सबै षजल्ामा कारा्यलर रहेको रस वैकवाट 
सक्म सहकारीहरूले थोक कजा्य तथा मझौला षकसानहरूले 
व्ावसारीक कृषि, कृषि प्रशोधन, भण्डारण, व्ापार, रातारात 
आषदको लाषग ऋण सहरोग षलन र बैंकले प्रदान गनने अन्य षवतिीर 
सेवाहरूबाट लाभ षलन सके्छन । 

७. साना षकसान षवकास बैंक

कृषि षवकास बैकवाट षनषम्यत तथा हतिान्तररत “साना षकसान 
कृषि सहकारी संसथाहरू' तथा समान प्रकृषतका संसथाहरूलाई 
थोक कजा्य तथा प्राषवषधक सेवा प्रदान गरी गररवी नू्यनीकरणमा 
सहरोग पुरा्यउने उदे्श्यले रस बैकको सथापना भएको हो । 
कृषिको व्ावसारीकरण, मासु उत्ादन, नवीकरणीर उजा्य तथा 
साना षकसानको षवकासमा रस वैकले अनुकरणीर कार्य गददै  
आइरहको छ । 

सक्म र सदस् सङ्ख ्ा बढी हुने सहकारीहरूले रस बैकवाट 
थोक कजा्य षलई कृषि के्त्रको षवकासमा सहरोग पुरा्यउन 
सके्छन । 

८. ग्ामीण लघुषिर षिकास केन्द्र  

लरु षवति के्त्रको षवकास तथा थोक कजा्य सहजरूपले उपलब्ध 
गराउने ध्यरले नेपाल राट्ड्  बैंकको सषक्ररतामा केही वाषणज्य 
बैंकहरू र अरु संसथाहरूको सहभाषगतामा सन्ख १९९८ मा 
सथापना भएको रस केन्द्रले सहकारीहरूको क्मता षवकास 
गराउनुको साथै सहकारीहरूलाई लरु कजा्य समेत उपलब्ध 
गराइरहेको छ । 

सवल के्त्र षभत्रका सक्म सहकारीहरूले रस केन्द्रवाट थोक 
कजा्य षलई कृषि व्वसार तथा रसमा आधाररत लरु उद्यमहरू 
गन्य सदस्हरूका लगानी गन्य सके्छन । 

लरुषवति सेवाका राइदाहरू

• स–सानो रकम जम्मा गन्य र षझक् सक्म हुनु ।

• सीप तथा जाँगर भएका तर आषथ्यक स्ोत नभएका 
व्स्तिहरूले सीपमूलक तथा आरमूलक कार्यक्रम 
सञ्ालन गनने अवसर प्राप्त गनु्य ।

• उनीहरूको आम्ानी तथा सम्पषतिमा बृस्द्ध हुनु ।

• आषथ्यक तथा सामाषजक सशस्तिकरणका लाषग उते्परना 
प्रदान गनु्यु ।

• ग्ामीण जनतालाई िकको ब्याज र शोिणबाट मुति  
गराउनु ।

• स्ास्थ्य, पोिण, षशक्ा लगारतका आधारभूत कुराहरूको 
तिरमा बृस्द्ध हुनु ।
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• समूहमा षमलेर काम गनने भावना र सामाषजक भावनामा वृस्द्ध हुनु ।

षित्तीय सेिा प्रदायक, उपलब् सेिा र सम्ाव्य सेिाग्ाही 

वित तथा कजा्यको आकार, सेवाग्ाहीमा पँहुि तथा अन्य सेवाको आधारमा उपरोगी केही षवतिीर सेवा प्रदारक संसथाहरू 
षनम्नानुसार छन । ती संसथाहरूले प्रदान गनने सेवा र सम्ाव् सेवाग्ाहीहरूको षववरण तलको ताषलकामा प्रतुित गररएको छ । 

qm=;+= ljQLo ;]jf k|bfos ;+:yfsf] k|sf/ d'Vo sfo{x? pko'Qm x'g] ju{

! ;d"x  » ;b:ox?sf] lgoldt tyf P]

lR5s jrt, ;–;fgf shf{ 

 » ;d"x hdfgL

 » 3/fo;L tyf ;d"xsf] of]hgf 

lgdf{0f tyf ;~rfng

 » ljkGg u|fdL0f ju{

 » ;'?sf] cj:yfdf ;jn ;b:ox? 

-nfeflGjt kl/jf/_

@ ;xsf/L -jrt tyf C0f_  » ;b:o -z]o/ wgL_ x?nfO{ 

n3'ljQ / jrt shf{, aLdf, 

/]ld6fG; ;]jf

 » ljQLo dWo:ytf  

 » ljkGg ju{ shf{ kl/rfng

 » ;xsf/L lzIff, ;xsf/Ltf

 » Ifdtf, g]t[Tj ljsf;

 » u|fdL0f ljkGg, ;fgf ls;fgx? 

 » ;d"x C0f ;Ldf eGbf a9L shf{ 

cfjZos kg]{ ;b:ox?

 » Ifdtf ljsf; ePsf ;b:ox?

# n3' ljQ ljsf; a+}s  » yf]s shf{ -;xsf/L ;d"x_
 » Ifdtf ljsf;
 » /]ld6fG;, jLdf

 » yf]s shf{
 » ;Ifd ;xsf/Lx?

$ a+}sx?  » ljkGg shf{ nufgL -o'jf 
:j/f]huf/ sf]if, n3' ljQ 
ljsf; a}+s, ;Ifd  
;xsf/Lx?_

 » ;xsf/Lsf] C0f ;Ldf eGbf 
a9L cfjZos kg]{ u|fxsx?

 » Jofj;foLs s[lif ug]{
 » u}/ s[lif Joj;foLx?

 » o'jf :j/f]huf/ sf]if, n3' ljQ 
ljsf; a}+s, ;xsf/Lx?

 » 7"nf u|fxsx?
 » dWod tyf 7"nf jrtstf{x?

 » FOREX -j}b]lzs /sd ;f6\g]_
 » /]ld6fG;, aLdf

% u|fdL0f :jfjnDjg sf]if  » yf]s n3' shf{
 » ;x'lnotk"0f{ Aofh

 » ljkGg ju{sf] cfo a[l4

 » s[lif tyf pTkfbgd"ns 
gjLs/0fLo shf{

 » u|fdL0f If]qsf ;Ifd ;xsf/L÷ 
u}/ ;xsf/L ;+:yfx?

^ o'jf :j/f]huf/ sf]if  » j]/f]huf/ o'jf nlIft 

 » :j/f]huf/d"ns

 » ;Ifd ;xsf/Lx?

ख. कृषि बीमा

कृषि व्वसारमा गररने लगानीलाई सुरक्ा प्रदान गन्य केही 
वि्यदेस्ि सरकारले कृषि बीमालाई प्रोत्ाहन गरररहेको छ । नीषत 
र कानूनी व्वसथाको साथै बीमा षप्रषमअममा अनुदान उपलब्ध 
गराएको सरकारले बीमा कम्पनीहरूलाई के्त्र तोकी कृषि 
बीमामा संलग्न हुन बाध्य समेत वनाएको छ ।

बीमासम्वन्ी केही पररभािाहरू यसप्रकार छन् ः

बीमा ः षनषचित रकम षप्रषमअम षतरेको बदलामा तोषकएको 
क्षत, नोक्ानी, कम उत्ादन वा मृतु्य भएमा क्षतपूषत्य प्राप्त गनने 
सुषनषचितता । 

बाली बीमा ः अषसना, अाँधी, िरेरी, बाढी आषद आफनो षनरन्त्रण 
बाषहरका प्राकृषतक प्रकोप, रोग र कीराको महामारी वा कमसल 
बीउ र अन्य सामाग्ीहरूको कारण बालीमा भएको उत्ादनको 
क्षतको क्षतपूषत्य सुषनषचित गनु्य ।



कृषि प्रणाली सुधार हाते पुस्तका 123

पशु बीमा ः पशुको मृतु्य भई वा अनुत्ादक भई हुने क्षत षबरुद्ध 
गररने बीमा ।

बीमा काय्तक्रमको उदे्श्य

• कृिकहरूको कावु भन्दा बाषहरको पररस्सथषतबाट 
हुन सके् संभाषवत जोस्िम कम गरी कृिकहरूलाई 
व्ावसारीक िेती तर्य  आकषि्यत गराउनु । 

• कृषिमा लगानी गनने षवतिीर सङ्–संसथाहरूको लगानीलाई 
सुरक्ा प्रदान गनु्य र थप लगानी गन्य आकषि्यत गनु्य । 

• रोजगारीको अवसरहरू षसज्यना गनु्य ।

• कृिकको लगानी सुरषक्त गराउनु ।

• जोस्िम र षजमे्मवारी वहन गददै  क्षतपूषत्य षदन तरार हुनु ।

सुरक्ण हुने बालीको सीमाङ्क, षकषसम, र 
अषधकरम के्त्रफल

सीमाङ्क ः संसथाबाट कजा्य षलई वा स्–लागतबाट िेती गरेको 
बालीको सुरक्ण सीमाङ्क देहार वमोषजम हुनेछ ः

क) तरकारी बाली प्रते्यकको रु. २,००,०००/- (रु. दुईलाि)  
सम्म ।

ि) रलरूल िेती प्रते्यकको रु. १,००,०००/- (रु. एकलाि) 
सम्म ।

ग) बीज बृस्द्ध बाली प्रते्यकको रु. १,५०,०००/- (रु. एकलाि 
पिास हजार) सम्म ।

र) अन्य बाली प्रते्यकको रु. २,००,०००/- (रु. दुई लाि) सम्म । 

बालीको षकषसम ः व्वसाषरक रूपले िेती गररएका षिरा, 
करी, अलैिी, बीजबृस्द्ध अन्तरगत िेती गररएका बाली, 
तरकारी बाली, मसला बाली, जषरबूटी, रलरूल, रूल 
िेती आदीको सुरक्ण गन्य सषकने छ । 

नू्यनतम के्त्ररल 

प्रते्यक कृिकले सुरक्ण गन्य पाउने बालीको नू्यनतम के्त्ररल 
पहारमा आठ आना (आधा रोपनी) र तराइ्यमा एक कठ्ा हुनुपननेछ 
र सो भन्दा कम के्त्ररलमा गररएको बालीमा सुरक्ण गररने छैन ।

बालीको लागत 

बाली बीमामा बालीको सम्ाव् उत्ादन नभई बाली लगाउँदाको 
लागतको मात्र बीमा गन्य सषकने व्वसथा छ र बीमा प्ररोजनको 
लाषग देहार बमोषजमको के्त्ररलमा देहार बमोषजमको 
अषधकतम लागत षनधा्यरण गररएको छ । 
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क्षतपूषत्य दावी

• कृिकले सुरक्ण गररएको बाली क्षत भएको षमषतले ७ 
षदन षभत्र क्षतपूषत्य दाबी पत्र भरी सोका साथ देहारका 
आबश्यक कागजात समेत संलग्न गरी उप सषमषत समक् 
पेश गनु्यपननेछ ।

 » बाली सुरक्ण लेिको सक्कल प्रषत 

• बाली क्षतको प्रमाणपत्र 

• सुरक्ण गररएको बालीको क्षत भएमा सम्वस्न्त सुरक्ण 
उप–सषमषतको पदाषधकारीको रोहवरमा सथानीर 
बाषसन्दाबाट गराईएको मुिुल्ा ।

• प्राकृषतक प्रकोपको कारण सुरक्ण गररएको बालीको क्षत 
भएको अवसथामा सम्वस्न्त उप–सषमषतको पदाषधकारी र 
सथानीर बाषसन्दाबाट गराइएको मुिुल्ा ।

 » सुरक्ण गररएको बाली क्षत भई सम्वस्न्त कृिक 
आरैले क्षतपूषत्य दाबी गन्य नसके् अवसथा आईपरेमा 
षनजले ईच्छाएको ब्यस्ति वा हकवालाले माषथ उले्स्ित 
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कागजातहरूका अषतररति आरूले इच्छाएको ब्यस्ति/
हकवाला भएको प्रमाण समेत संलग्न गरी दाबी  
गनु्यपननेछ ।

क्षतपूषत्य दावी नलागे्न अवसथा 

'सुरक्ण' गररएको बालीको देहारको कुनै अवसथामा क्षतपूषत्य 
दावी लागे्न छैन ः

• षनधा्यररत अवषध षभत्र दावी प्रषक्ररा पूरा नगरेको ।

• 'सुरक्ण' गररएको कृिकले सुरक्ण गररएको बाली उपरको 
हक कुनै कारणले छोरेकाे, बाली लगाएको जग्ा बेिेको 
वा बाली िोरी भएको ।

• 'सुरक्ण' गररएको बालीलाई कुनै ब्यस्तिले क्षत पुरा्यएको 
वा सुरक्ण गररएको वा षनजको एकारर पररवारका 
सदस्को लापरवाहीले बालीको क्षत भएको ।

• 'सुरक्ण' गररएकोमा सुरक्ण लेि अवषध भर षनधा्यररत 
म्ादषभत्र बुझाउनु पनने सुरक्ण शुल् नबुझाएको ।

• 'सुरक्ण' गररएको बाली भएको जषमनमा लगाई रािेको 
बोर्य सम्वस्न्त सथानमा नरहेको र सोको जानकारी 
सम्वस्न्त कृषि प्राषवषधक वा अगुवा कृिक वा सुरक्ण उप–
सषमषतका पदाषधकारीलाई षलस्ित सूिना पषन नगरेको ।

• 'सुरक्ण' गररएको बालीलाई “सुरक्ण लेि' मा उले्स्ित 
शत्य अनुसार आवश्यक रेिदेि नगरेको ।

• बालीलाई आवश्यक कीटनासक औिधोपिार र मलजल 
नगरेको ।

• बाली लगाएको वा षबरुवा सारेको १५ षदन षभत्र क्षत  
भएमा ।

पशु बीमा दावी प्रषक्ररा

• बीमा क्षतपूषत्य दाबी गदा्य षनम्न प्रमाणहरू संलग्न राख्नपनने 
छः

• बीमा गररएको पशु मरेमा — मरेको २४ रण्ा षभत्र 
जानकारी षदने ।

• उप–सषमषत वा प्राषवषधकले जारी गरेको मृतु्य–प्रमाणपत्र ।

• बीमा पोषलसीको सक्कल प्रषत, प्राषवषधकको प्रषतवेदन, 
पषहिान नम्वर र मरेको पशुको रोटो सषहत पशु मरेको ७ 
षदन षभत्र क्षतपूषत्य दावी गररसकु् पनने । 

क्षतपूषत्य

• पशु अनुत्ादक भएमा बीमा गररएको रकमको ४० 
प्रषतशतसम्म ।

• पशु मरेकोमा बीमा गररएको रकमको ९० प्रषतशतसम्म ।
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