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हाम्ाे भनार्ज 
‘साना तथा सीमानतकृत कृषकहरूका लावि जीविकोपाज्डन सधुार पररयोजना’ ‘र्यान चच्ड एर (री.सी.ए.)’ को आवथ्डक साझद्े ारीमा 

समविकास कदे नद्र (इ.वर.वस.) नदेपाल, रोटी; मावलका विकास सङ्घ (एम.वर.ओ.) नदेपाल, अछाम; नदेपाल रावट्रिय समाज कलयाण 

सङ्घ (एन.एन.एस.रबल.ु), कञचनपरु; थारू मवहला उतथान कदे नद्र, बव््डया र सामावजक सदेिा कदे नद्र (सोसदेक) ्लैदेखको साझद्े ारीमा 

जैविक विविधता, अनसुनधान तथा विकासका लावि सथानीय पहल (ली–बर्ड) माफ्ड त सञचावलत पररयोजना हो । मलूय–श्ङ्ृखलाको 

पररचय र महतिका साथै यस पररयोजनाअनति्डत छावनएका बालीको खदेती प्रविवधका बारदेमा कृषकहरूमा यथदेष्ट ज्ान न्एको कुरा 

पररयोजनाका वरियाकलाम सञचालन, अनिुमन, तावलम तथा छलफलका रिममा कृषक समु् ायबाटै वयक्त ्एको वथयो । यसका 

साथै, समबवनधत विषयमा ्एका पसुतक, पवुसतका, पत्र–पवत्रकामा सहज पहुचँ समदेत न्एको साझद्े ार संसथाका कम्डचारीहरूको 

िनुासो रहदेको वथयो । वयनै समसया समाधानमा कदे ही ह्समम ्ए पवन सहयोि पिुोस ््ननदे उद्देशयका साथ यो सहयोिी पसुतक तयार 

पाररएको हो । यो पसुतकलदे काय्डरिम सञचालन ्एका पाँचिटै वजललाका साझद्े ार संसथाका प्राविवधक कम्डचारीहरूलाई मलूय–

श्ङ्ृखलामा आधाररत ्एर छावनएका कृवष बालीका लावि तावलम सञचालन िन्ड सन्््ड सामग्ीको रूपमा सहयोि पगुनदे कुरामा 

विश्वसत छौ ँ। थप जानकारीका लावि अनय सामग्ी पवन अधययन ि्ा्ड बढी फाइ्ा हुनदेछ । यो पसुतक कृवष सहकारीकममीहरूका लावि 

पवन सहायकवसद्ध हुनदे आशा िरदेका छौ ँ।  

यो पसुतक तयार पान्ड आवथ्डक सहयोि पयुा्डउनदे ‘र्यान चच्ड एर’ तथा काय्डरिम सञचालक साझद्े ार संसथाहरूप्रवत आ्ार वयक्त 

ि््डछौ ँ। यो पसुतक तयार पानने रिममा प्रतयक्ष तथा परोक्ष रूपमा सहयोि िनु्ड हुनदे समपणू्ड महानु् ािहरूप्रवत कृतज्ता वयक्त ि््डछौ ँ। यो 

पसुतकमा समािदेश िररएका विषयिसत ु विव्नन पसुतक, पवुसतका तथा अनय आलदेखबाट सा्ार िररएका छन ् । तयसकारण ती 

लदेखक तथा प्रकाशकहरूप्रवत पवन आ्ार वयक्त िन्ड चाहनछौ ँ। 

समपणू्ड साझद्े ार संसथाका प्राविवधक कम्डचारी तथा कृवष सहकारीकममीहरूबाट यो पसुतक अधययनपश्ात प्राप्त हुनदे सकारातमक 

पषृ्ठपोषणहरूलदे हामीलाई ्विट्यमा यो पवुसतका बहृत ्सतरमा प्रकाशन िन्ड प्रोतसावहत िननेछ । साथै, अनय यसतै पसुतक तथा पवुसतका 

तयार िन्ड प्रोतसाहन पगुनदे कुरामा हामी आशािा्ी छौ ँ।

धनयिा्!
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पृष्ठभूगम
विपनन तथा पछावर पाररएका समु् ायको जीविकोपाज्डन सधुार पररयोजनाअनति्डतका ला्ावनित कृषकहरूको मलूय–श्ङ्ृखलामा 

आधाररत खदेती पद्धवतमा  वयिसायीकरण िन्ड तावलम तथा सहजीकरणका लावि यो पसुतक सहयोिी हुनदेछ । यसलदे समु् ायमा 

साधन–स्ोत पररचालनबाट कसरी बढी ला् वलन सवकनछ ्ननदे जानकारी व्नदेछ । यसमा उपलबध मलूय–श्ङ्ृखलामा आधाररत 

बालीको खदेती पद्धवतका बारदेमा रहदेका छरपष्ट जानकारीहरूलाई एकीकृत िनने प्रयास पवन िररएको छ । यो पसुतकलदे अछाम, रोटी, 

कञचनपरु, बव््डया र ्लैदेख वजललामा रहदेका साझद्े ार संसथाका कम्डचारी, कृवष सहकारीकममी तथा कृषकहरूको आिशयकतामा 

कदे ही सहजता पयुा्डउनदे छ । 

पसु्तक तयार पारुनुको उद्देश्य

• साझद्े ार संसथाका कम्डचारीहरूका साथसाथै अनय सरोकारिालाहरूका लावि उचच मलूयका बालीको मलूय–श्ङ्ृखलाको 

तावलम सञचालन िन्ड आिशयक पनने स्ोत–सामग्ी एकीकृत रूपमा उपलबध िराउन ु। 

• मलूय–श्ङ्ृखलाका क्षदेत्रमा काम िनने कम्डचारीलाई यसको पद्धवतका बारदेमा जानकारी व्न ु।

• मलूय–श्ङ्ृखलाका पात्रहरूको ्वूमकामा सकृयता लयाई छावनएका बालीको उतपा्न बढाउन ु। 

तालिमको सत्र नरममाणका िागि निषयिस्तहुरू

िाधलमको उदे्शयः कृवषजनय िसतकुो उतपा्नमा िवृद्ध तथा उतपा्नको व्िो बजार प्रणाली विकासका लावि यस क्षदेत्रमा संलगन 

कष्ाृकहरूलाई मलूय–श्ङ्ृखलाका अनय पात्रहरूका बारदेमा आिशयक आधार्तू वयिसावयक ज्ान तथा सीपलाई सरल र 

वयािहाररक विवधबाट प्रसारण िनु्ड । 

सञिालन अरधिः यस पवुसतकामा पररकलपना िररएका ११ िटा सत्रहरू सञचालन िन्ड प्रवतसत्र १.५ घणटाका ्रलदे तीन 

व्नसममको समय लागन सक्छ ।  विषयिसतअुनसुार अनमुावनत समय प्रतयदेक सत्रहरूमा वि्ाजन िररएको छ । सह्ावितातमक 

रूपमा सञचालन हुनदे वरियाकलापहरू रहनदे ्एकालदे सत्रहरूमा रावखएको समय ्नदे सह्ािी र सहजकता्डमा पवन ्र प््डछ । 

लधषिि समूहः कृवष िसतकुो उतपा्न तथा वबरिीमा प्रतयक्ष संलगन रहदेका मलूय–श्ङ्ृखलाका पात्रहरू, जसतैैः कृषक, अििुा कृषक 

तथा सहकारीका स्सयहरू  (मवहला तथा परुुष) र वफलरसतरीय प्राविवधकहरू आव् रहनदेछन ्।  

सहभागी सङ्खयाः बढीमा २० ्देवख २५ जना सह्ािीहरू (मवहला तथा परुुष) हुनदेछन ्। 



सह्ािीहरू छान्ा विचार पयुा्डउन ुपनने बुँ्ाहरूैः सह्ािीहरू लदेखपढको अलािा जोर, घटाउ, ्ािा आव् सामानय वहसाब िन्ड 

सकनदे हुन ुप््डछ । वयिहारमा नै उतपा्न र वबरिी–वितरणमा संलगन कृषकहरूलाई मात्र तावलममा सह्ािी िनने, विव्नन उतपा्न 

क्षदेत्रबाट सह्ािीहरू संलगन हुनदे अिसथामा वमलदेसमम एकपटकमा एउटा क्षदेत्रका वकसानहरू मात्र िा एक क्षदेत्रबाट घटीमा तीन िा 

चारजना सह्ािीहरू समािदेश िनने, मवहला सह्ािीहरू पवन तावलममा संलगन ि्ा्ड तावलममा एकजना मात्र मवहला सह्ािी 

हुनदेिरी सह्ािीको छनाैंट निनने र कुनै उतपा्न क्षदेत्रबाट मवहलाको सह्ाविता हुनदे ् एमा सोही ठाउँका िा नवजकको क्षदेत्रबाट घटीमा 

तीन–चारजना मवहलाको पवन सह्ाविता िराउनदे एिम ्काय्डरिममा मवहला सह्ािीलाई पवन उवतिकै प्राथवमकतामा राखनदे काममा 

पवन विशदेष धयान व्इन ुप््डछ । सकदे समम मवहला सह्ािीहरूको संखया पवन परुुषको जवत नै हँु्ा राम्ो हुनदेछ । यसतो न्एको 

अिसथामा पवन एउटा काय्डरिममा कमतीमा पवन आठ्देवख नौजना मवहलाहरूको सह्ाविता रहन ुप््डछ ।

प्रधशषिण सामगीः पाठ्य–सामग्ी, कलम, नयजूवप्रनट पदेपर, माक्ड र, सान्व््डक वचत्र, टदेप, कँैची आव् ।  

सहजीकरणको भाषाः नदेपाली ्ाषामा सहजीकरण िनु्ड पननेछ ।

तालिमको ढाँचा

समय िधहलाे धदन दाेस्ाे धदन िेस्ाे धदन

८ैः३० ्देवख  
१०ैः०० 

िररियातमक कृयाकलािः 
सिाित मनतवय, सह्ािीहरूको 
पररचय, अपदेक्षा संकलन, तावलम 

वयिसथापन, सामवूहक समझ्ारी िा 
मानयता वनधा्डरण, तावलमको उद्देशय 

र पिू्ड परीक्षण

वसँचाइ्ड तथा पानीको वयिसथापन वयिसावयक योजना वनमा्डण तथा 
छलफल

१०ैः३० ्देवख 
१२ैः००

माटो तथा मलखा् वयिसथापन बाली संरक्षण तथा वयिसथापन वयिसावयक योजना वनमा्डण तथा 
छलफल

१३ैः०० ्देवख 
१४ैः३०

नस्डरी सथापना, जातहरू, बीउ 
पररमाण, बदेना्ड संखया, बदेना्ड रोपनदे 
समय र ्रूी तथा वयिसथापन

बाली कटानी र कटानीपश्ात िररनदे 
काय्ड

लाित–ला् विश्देषण तथा 
अव्लदेखीकरण

१५ैः०० ्देवख 
१७ैः००

िोरमदेल तथा हदेरचाह मलूय–श्ङ्ृखला तथा बजारीकरण तावलम मलूयाङ्कन तथा समापन
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१.१ उद्देश्य

प्रवशक्षणका लावि अनकूुल िातािरणको सजृना र सह्ािीहरूलाई तावलमको उद्देशयका बारदेमा जानकारी हुनदेछ । 

समयैः १ घणटा

धरषयरसितु अरधि उदे्शय धरधि

सिाित मनतवय ५ वमनदेट सह्ािीहरूलदे सिाित मनतवय व्नदे 
तररका र विवधका बारदेमा थाहा 

पाउनदेछन ्।

मनतवय र प्रसतवुतकरण

सह्ािीहरूकादे 
पररचय

१० वमनदेट सह्ािीहरू एकअापसमा पररवचत 
हुनदेछन ्।

जादेरी ्देट्ाउनदे खदेल

अपदेक्षा सङ्कलन २० वमनदेट तावलमको समयमा कुन कुन 
विषयमा बढी प्राथवमकता व्न ु
आिशयक छ ्ननदे कुरा थाहा 

हुनदेछ ।

छलफल र प्रसततुीकरण

तावलम 
वयिसथापन, 

सामवूहक समझ्ारी 
िा मानयता 
वनधा्डरण

१० वमनदेट सह्ािीहरूलदे तावलम 
वयिसथापनका बारदेमा बताउन 

सकनदेछन ्।

समहू छलफल

तावलमको उद्देशय १५ वमनदेट सह्ािीहरूलदे हामी कदे  वसकन 
िइरहदेका छौ ँ्ननदे बारदेमा थाहा 

पाउनदेछन ्।

प्रसततुीकरण तथा छलफल

पिू्ड परीक्षण ३० वमनदेट सह्ािीहरूको विषयिसतमुा 
पिू्ड ज्ानको अिसथा थाहा पाउन 

सवकनदे छ ।

प्रश्ािली तथा छलफल

खण्ड १ पररचयात्मक सत्र
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१.२ स्ाित मन्तव्य

तावलम काय्डरिम औपचाररक िा अनौपचाररक ्िुै तररकाबाट सरुु िन्ड सवकनछ । सामानयतयाैः औपचाररक्न्ा अनौपचाररक 

तररका नै बढी उपयोिी ् देवखएको छ । यव् अनौपचाररक तररकालदे सरुुआत िनने हो ् नदे आयोजकमधयदे कसैलदे सिाित मनतवय, उद्देशय 

तथा काय्डरिमसमबनधी सङ्वक्षप्त जानकारी िराउन ुपछ्ड । औपचाररक तररका ्ए औपचाररक सत्रको समाप्ती िरदेर पररचयातमक 

काय्डरिम सरुु िनु्ड प््डछ ।

१.३ सहभािीहरूको पररचय

पररचय काय्डरिमलाई वसकाइ िातािरण–वसज्डनाको अिसरको रूपमा प्रयोि िन्ड सवकनछ । यस सन्््डमा प्रवशक्षाथमी तथा 

प्रवशक्षकहरूको पररचय आ्ान–प्र्ान ि्ा्ड आफनो पररचय आफँैलदे व्न/ुव्लाउनु् न्ा एक सह्ािीको पररचय अकको सह्ािीबाट 

व्न लिाउँ्ा सहज तथा आतमीय िातािरण सजृना हुन मद्त पगुनदेछ । पररचयको तररकाका समबनधमा नमनूाका लावि ् ईुिटा तररका 

तल व्इएको छ ।

आफू खतुसी राेजाइवाः सबै सह्ािीहरूलाई वहर्ँरुल िन्ड वमलनदे अवल खलुा ठाउँ (ठूलो कोठा िा चौर) मा ्देला िनने र एक–आपसमा 

िफ, कुराकानी िन्ड ्नी कररब पाँच वमनदेटका लावि छार्नदे । तयसपवछ पनुैः प्रतयदेक सह्ािीलाई एकजना अनय सह्ािी रोजी 

तावलमसँि सान्व््डक जानकारीसवहत पररचय वलन/व्न ्ननदे । तयसपवछ सबैजनालाई कक्षा कोठामा वफता्ड बोलाई आ–आफनो 

साथीसँिै बसन लिाउनदे र पालैपालो प्रतयदेकबाट आफूलदे रोजदेको साथीको पररचय व्न लिाउनदे । पररचय व्ँ् ा सह्ािीहरूलदे आपनो 

नाम, ठदेिाना, समहू/संसथा/सहकारीको नाम, प्, उमदेर, कदे  कदे  तरकारी खदेती कवत रोपनीमा िनु्डहुनछ आव्का बारदेमा जानकारी व्न ु

पछ्ड ।

आफनो जोिी भेट्ाउनेः सह्ािीहरूको संखया हदेरी जममा संखयाको आधाका वहसाबलदे (जसतैैः २० जना ्ए १०) विव्नन 

कुराहरू जसतैैः वचत्र, मलूय–श्ङ्ृखलासमबनधी वमल्ोजलु्ो शब्, अनय िसतकुो नाम िा उखान लदेवखएका कािजका टुरिाहरू तयार 

िनने । यव् कुल सह्ािी संखया वबजोर ्ए तयसमा प्रवशक्षक समदेत थवपई जोरी संखया बनाउन सवकनछ । ती सबै टुरिालाई कँैचीलदे 

बीचमा काटी ्ईु टुरिा बनाउनदे । सबै टुरिालाई एकै ठाउँ वमसाउनदे र सह्ािीहरूलाई नहदेरीकन एक–एक टुरिा वटपन लिाउनदे । 

तयसपवछ पाँच वमनदेटको समय व्ई आफूलदे वटपदेको टुरिाअनसुारको वमलनदे टुरिा ्एको साथी पतिा लिाई पररचय संकलन िन्ड ्ननदे 

र तररका–१ मा उललदेख िररएअनसुार आफनो साथीको पररचय व्न लिाउनदे ।

१.४ अपदेक्ा संकिर

प्रतयदेक सह्ािीलाई एक–एकिटा मदेटाकार्ड र माक्ड र उपलबध िराई तावलमप्रवत िररएको एउटा महतिपणू्ड अपदेक्षा लदेखन लिाउनदे । 

सहजकता्डलदे सबै अपदेक्षाहरूलाई रिमशैः पढ्् ै नयजूवप्रनटमा टाँसनदे । अपदेक्षाहरू तावलमको उद्देशयसँि मदेल खाए–नखाएको बारदे 

सह्ािीहरूलाई जानकारी िराउनदे । तावलमसँि मदेल नखाएका अपदेक्षाहरू वचया–नासता, खाना िा अनय खाली समयमा िा अकको 

कुनै तावलममा छलफल िन्ड सवकनदेबारदे सह्ािीहरूलाई बताउनदे । तावलमको अवनतम व्न ती अपदेक्षाहरू कदे  कवत छलफल ्ए ्ननदे 

बारदेमा सह्ािीहरूलाई जानकारी व्नदे । अपदेक्षाहरूलाई तावलम अिवध्र सबैलदे ्देखनदे सथानमा राखनदे वयिसथा िनने । यसो ि्ा्ड ती 

अपदेक्षाहरूलाई तावलम काय्डरिमलदे कवतिको समदेट्छ िा समदेट््नै ्ननदे कुरा पवछ पाठ योजना प्रसततु िरी संकवलत अपदेक्षासँि वमलान 

िनने बदेलामा उपयोिी हुनदेछ ।
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१.५ तालिम व्यिस्ापर, सामहूहक समझदारी िा मान्यता नरर्मारण

• तावलम सरुु हुनदे समय ठीक ...........बजदे ।

• तावलम समापन हुनदे समय ठीक ......बजदे ।

• खाजा समय ...............................बजदे ।

• आिशयकताअनसुार आराम र विश्ाम ।

• नबझुदेको कुरा पालैपालो सोधनदे र ्ननदे ।

• सबैलदे छलफलमा ्ाि वलनदे ।

• सबैलदे आफनो अनु् ि सनुाउनदे ।

• मोबाइल साइलदेनट अिसथामा राखन लिाउनदे ।

• तावलम अिवध्रका लावि सचदेतक, मनोरञजनकता्ड र पनुरािलोकनकता्ड छनाैंट िरी नयजूवप्रनटमा लदेखदेर ्देवखनदे सथानमा 

राखनदे ।

• प्रतयदेक व्न तावलमको मलूयाङ्कनका लावि तयार िररएको प्रवतिदे्न प्रसततु िन्ड लिाउनदे ।

• काय्डरिमबाट सह्ािीहरूका लावि वयिसथापन िररएको सदेिा–सवुिधाबारदे (्तिा, खाना/खाजा, सटदेशनरी, तावलम सामग्ी 

आव्) समबवनधत प्ावधकारीबाट जानकारी व्न लिाउनदे ।

तयार िररएको वनयमलाई सबैलदे पालना िनु्डपनने कुरा ्नन लिाउनदे र सबैको सहमवत पवन वलनदे । तयार िररएको वनयमलाई तावलम 

अिवध्र सबैलदे ्देखनदे सथानमा राखनदे वयिसथा िनने । वनयममा उवललवखत कुराको पालन िराउनदे वजममदेिारी प्रतयदेक व्नका 

सचदेतकलाई व्नदे ।

१.६ तालिमको उद्देश्य

तावलमका उद्देशयहरू लदेखदेको नयजूवप्रनट सबैलदे ्देखनदे सथानमा टाँसनदे । काय्डरिमसँि समबवनधत महतिपणू्ड वयवक्त िा सहजकता्डलदे 

तावलमको उद्देशयबारदे सह्ािीहरूलाई बुँ्ाितरूपमा प्रष्ट पानने । सहजकता्डलदे सह्ािीहरूको धयान तावलमको उद्देशय र अपदेक्षाहरूवतर 

कदे वनद्रत िनने । ती अपदेक्षाहरू तावलमको उद्देशयसँि मदेल खाए िा नखाएकोबारदे सह्ािीहरूलाई जानकारी िराउनदे । तावलमको 

उद्देशयअनसुार मदेल नखाएका अपदेक्षाहरू छलफल हुन नसकनदे ्ए सोबारदे प्रष्ट िररव्नदे । तावलमका उद्देशयहरू तावलम अिवध्र 

सबैलदे ्देखनदे सथानमा राखनदे वयिसथा िनने ।

१.७ पिूनु–परीक्ण

सह्ािीहरूलाई पिू्ड–परीक्षण िन्ड लाविएको कुरा जानकारी िराउन ु पछ्ड । प्रवशक्षकलदे यो सह्ािीहरूको विषयिसतमुा रहदेको 

पिू्ड–ज्ानको अिसथा थाहा पाउन िररनदे प्रवरिया हो ् ननदे कुरा सह्ािीहरूलाई जानकारी व्नपुछ्ड । यसतै प्रकारको परीक्षण तावलमको 

अनतमा पवन िररनदे र प्राप्त नतीजालाई पिू्ड–परीक्षणको नतीजासँि तलुना िरदेर हदेररनदे, जसलदे ि्ा्ड तावलम काय्डरिमको प्र्ािकाररता 

थाहा पाउन सवकनदे ्ननदे बारदेमा पवन जानकारी व्न ुपछ्ड । सह्ािीहरूलाई प्रश्ािली वितरण िनु्डपछ्ड साथै उनीहरूलाई ती सबै 

विषयहरूमा विसततृ रूपमा तावलम अिवध्र छलफल िनने कुरा पवन बताउन ुपछ्ड ।  
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मलू्ाङ्कर प्रश्ाििी रमरुा

 तलका प्रश्हरूको सही उतिर छानी ‘वटक’ (ü) लिाउनहुोस ्।

१. कदे  तपाइ्ड ँ जगिाको तयारी िरदेर र नस्डरी बनाएर तरकारी खदेती िनु्ड हुनछ ?

(क) हो (ख) होइन

२. तपाइ्ड ँ नस्डरीमा बीउ कसरी रोपन ुहुनछ ?

(क) छनने (ख) धसा्ड बनाएर रोपनदे (ि) पलावसटकको थैलामा रोपनदे

३. कदे  तपाइ्डलँदे मललाई घाँस अथिा पलावसटकलदे छोपनदे िनु्ड हुनछ ?

(क) िछु्ड (ख) िव््डनँ

४. तपाइ्डकँो विचारमा मल तयार हुन सालाखाला कवत मवहना लागछ होला ? 

(क) १ (ख) २ (ि) ३ (घ) ४ (ङ) ५ (च) ६ (छ) अनय...

५. तपाइ्ड ँ रोि–कीरा कसरी वनयनत्रण िनु्ड हुनछ ?

(क) कीटनाशकको प्रयोि (ख) ढुसीनाशकको प्रयोि (ि) मोहनी पासोको प्रयोि (घ) जैविक विषा्ीको प्रयोि (ङ) 

सथानीय सामग्ीको प्रयोि (च) अनय....

६. कदे  तपाइ्ड ँ आफनो खदेतीमा बाली–चरि अपनाउन ुहुनछ ?

(क) अपनाउँछु (ख) अपनाउँव्न

७. तपाइ्ड ँ बाली वटवपसकदे पवछ कदे  िनु्ड हुनछ ?

(क) धनुदे (ख) छाननदे (ि) मठुा पानने (घ) ग्देवरङ िनने (ङ) पयाक िनने (च) अनय...

८. बजारमा तरकारी पठाउँ्ा कसरी पठाउन ुहुनछ ?

(क) सबै वमसाएर (ख) आकारअनसुार (ि) िणुसतरअनसुार (घ) बजारको मािअनसुार 

९. मलूय–श्ङ्ृखला (Value Chain) ्नदेको कदे  हो ?

(क) वयापार िनने तररका (ख) वयापारीहरूको समहू (ि) वयिसाय (घ) उतपा्नलाई उप्ोक्तासमम लैजानदे प्रवरिया

१०. मलूय–श्ङ्ृखलाका पात्रहरू (Value Chain Actors) ्ननालदे कदे  बवुझनछ ?

(क) कृषकहरू (ख) वयापारीहरू (ि) थोक वबरिदे ताहरू (घ) सबै

११. मलूय–श्ङ्ृखला (Value Chain) को पवहलो प्रवरिया कुन हो ?

(क) मलूय–श्ङ्ृखला विश्देषण (ख) काया्डनियन योजना (ि) उपयकु्त उपायहरूको वरजाइन (घ) मलूय–श्ङ्ृखला 

छनाैंट

१२. मलूय–श्ङ्ृखला छनाैंटमा तलका मधयदे प्रमखु ्ईु आधारहरू कुन कुन हुन ्?

(क) रोजिारी सजृना (ख) प्रविवध (ि) उतपा्न (घ) बजार

१३. वयिसाय (Business) ्ननालदे कदे  बझुन ुहुनछ ?
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(क) खदेती िनु्ड (ख) पशपुालन िनु्ड (ि) जाविर िनु्ड (घ) उतपा्न वबरिी िरदेर नाफा कमाउनु

१४. वयिसावयक योजना ्ननालदे कदे  बवुझनछ ?

(क) बजार योजना (ख) उतपा्न योजना (ि) वयिसायको वितिीय योजना (घ) वयिसायको ‘रोर–मयाप’ (माि्ड–वचत्र)

१५. वयिसावयक योजनामा कदे  कदे  हुन सकछन ्?

(क) बजार योजना (ख) उतपा्न योजना (ि) खच्ड योजना (घ) सबै

१६. बजार योजनामा तलको कुन कुरा समािदेश िररँ्नै ?

(क) उप्ोक्ता (ख) बजारका प्रवतसपधमी (ि) बजार क्षदेत्र (घ) काम्ार खच्ड

१७. उतपा्न योजना वनमा्डण ि्ा्ड धयान व्नपुनने मखुय ्ईु कुराहरू कदे  कदे  हुन ्?

(क) वयापारी (ख) नाफा–नोकसान (ि) काम्ार खच्ड (घ) कचचा प्ाथ्ड खच्ड

१८. बजार ्ननालदे कदे  बवुझनछ ?

(क) सहर–बजार ्एको ठाउँ (ख) मावनसहरू जममा हुनदे ठाउँ (ि) िसतकुो वकनबदेच हुनदे ठाउँ (घ) मदेला लागनदे ठाउँ

१९. बजारीकरणको मखुय उद्देशय कदे  हो ?

(क) सामग्ीहरू साटासाट िनने (ख) सामग्ीहरू उतपा्न िनने (ि) सही ग्ाहकलाई आफनो सामग्ी वबरिी िनने (घ) सामग्ीहरू 

वकननदे

२०. बजार प्रिद्ध्डन सवमवत (Market Promotion Committee) ्नदेको कदे  हो ?

(क) वकसानहरूको सञजाल (ख) वयापारीहरूको सञजाल (ि) बजारीकरणका लावि बनाइएको सञजाल (घ) िैरसरकारी 

संसथा

२१. िसतकुो िणुसतर ्ननालदे तल व्इएकामधयदे कदे लाई बझुाउँछ ?

(क) उचचसतरको प्रविवधबाट तयार पाररएको (ख) ग्ाहकको समबवनधत आिशयकतालाई पणू्ड रूपमा पररपवूत्ड िनने

(ि) अनिुमन तथा मलूयाङ्कन प्रवरिया परूा ्एको (घ) सबै ।

२२. िसतकुो मलूय वनधा्डरण हुन ुिा/बढ्न–ुघट्नमुा बजारमा कुन पक्षको ्वूमका प्रमखु रहनछ ?

(क) प्रवतसपधमी/िैकवलपक िसतकुो मलूय (ख) उतपा्नको लाित (ि) नयाँ अथिा चवलरहदेको िसत ु(घ) माि र आपवूत्ड

२३. यीमधयदे कदे  ्एन ्नदे आपवूत्ड–श्ङ्ृखला वयिसथापन िन्ड सवकँ्नै ?

(क) मोटर–बाटोको अिसथा राम्ो नहुन ु(ख) बजारमा इनधनको मलूय िवृघि (ि) कचचा प्ाथ्ड/लाित सामग्ीको अ्ाि 

(घ) बजारमा प्रवतसपधा्ड बढ्न ु।
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उचच मलूयका बालीको यस मलूय–श्ङ्ृखला तावलमका लावि सहयोिी पसुतकको खणर –३ ्देवख सरुु िरी खणर –६ समम विव्नन 

सत्रहरू रावखएका छन ्। खणर –५ र ६ मा तावलम समापनपवछ सह्ािीहरू फकने र आफना समहूमा जाँ्ा तयसको उपयोि िन्ड मद्त 

पिुोस ् ्ननदे हदेतलुदे वयिसावयक काय्ड–योजना तयारी/छलफल तथा अव्लदेखीकरणका विषय रावखएका छन ् । वसलवसलाबद्ध 

तररकालदे विषयहरू प्रवशक्षण िन्ड खणर –३ ्देवख खणर –६ सममका सत्रहरू वनमनानसुारको रिममा रावखएका छन ्।

सत्रहरू अरधि उदे्शय धरधि सनदभवा सामगी

िधहलो सत्रः माटो 
तथा मलखा् 
वयिसथापन

१ घणटा  
३० वमनदेट

सह्ािीहरू समबवनधत 
बालीहरूका लावि चावहनदे 
उपयकु्त माटो, िणुसतरीय 
मल, मलको मात्रा, 
मलको प्रकार र मलखा् 
वयिसथापनका प्र्ािकारी 
तररकाहरूका बारदेमा 
जानकार हुनदेछन ्।

मवसतट्क मनथन, 
छलफल, प्र्श्डन, 
प्रिचन, प्रश्ोतिर आव् ।

तरकारी खदेती प्रविवध, २०६८; 
कृवष तथा पशपुनछी रायरी, 
२०७७ र तावलम सहयोिी 
पसुतक, २०७७

दोस्ो सत्रः  
नस्डरी सथापना, 
जातहरू, बीउ 
पररमाण, बदेना्ड 
संखया, बदेना्ड रोपनदे 
समय र ्रूी तथा 
वयिसथापन

१ घणटा ३० 
वमनदेट

सह्ािीहरू समबवनधत 
बालीहरूका लावि 
आिशयक पनने नस्डरी, 
यसका प्रकार एिम ्नस्डरी 
वयिसथापन तथा वनमा्डणमा 
धयान व्नपुनने कुराहरूका 
बारदेमा र बदेना्ड रोपाइ तथा 
वयिसथापनका बारदेमा प्रष्ट 
हुनदेछन ्।

मवसतट्क मनथन, 
छलफल, प्र्श्डन, 
प्रिचन, प्रश्ोतिर आव् ।

तरकारी खदेती प्रविवध, २०६८; 
कृवष तथा पशपुनछी रायरी, 
२०७७ र तावलम सहयोिी 
पसुतक, २०७७

िेस्ो सत्रः 
िोरमदेल तथा 
हदेरचाह

१ घणटा ३० 
वमनदेट

सह्ािीहरूलदे समबवनधत 
बालीहरूका लावि 
िोरमदेल तथा हदेरचाहको 
तररका, समय तथा 
कृयाकलापहरूका बारदेमा 
जानकारी प्राप्त िननेछन ्। 

मवसतट्क मनथन, 
छलफल, प्र्श्डन, 
प्रिचन, प्रश्ोतिर आव् ।

तरकारी खदेती प्रविवध, २०६८; 
कृवष तथा पशपुनछी रायरी, 
२०७७ र तावलम सहयोिी 
पसुतक, २०७७

खण्ड २ सत्र याेजना
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िौथो सत्रः 
वसँचाइ्ड तथा पानी 
वयिसथापन

१ घणटा ३० 
वमनदेट

सह्ािीहरू समबवनधत 
बालीहरूका लावि 
आिशयक पनने पानीको 
मात्रा र समय, वसँचाइ्डका 
प्र्ािकारी प्रविवधहरू 
तथा पानी वयिसथापनका 
तररकाहरूका बारदेमा 
जानकार हुनदेछन ्। 

मवसतट्क मनथन, 
छलफल, प्र्श्डन, 
प्रिचन, प्रश्ोतिर आव् ।

तरकारी खदेती प्रविवध, २०६८; 
कृवष तथा पशपुनछी रायरी, 
२०७७ र तावलम सहयोिी 
पसुतक, २०७७

िाँिौ ँसत्रः  
बाली संरक्षण तथा 
वयिसथापन

१ घणटा ३० 
वमनदेट

सह्ािीहरूलाई 
समबवनधत बालीहरूका 
रोि तथा कीराहरूको 
प्रकार, क्षवतको प्रकार 
तथा वयिसथापनका 
तररकाहरूको बारदेमा 
जानकारी हुनदेछ । 

मवसतट्क मनथन, 
छलफल, प्र्श्डन, 
प्रिचन, प्रश्ोतिर आव् ।

तरकारी खदेती प्रविवध, २०६८; 
कृवष तथा पशपुनछी रायरी, 
२०७७ र तावलम सहयोिी 
पसुतक, २०७७

छैटौ ँसत्रः 
बाली वटपाइ्ड र 
तयसउप्रानत िररनदे 
कृयाकलाप

१ घणटा ३० 
वमनदेट

सह्ािीहरूलदे बालीको 
वटपाइ्डपवछ हुनसकनदे 
नोकसानीका बारदेमा 
जानकारी पाई अाफूलदे 
लिाएका बाली वटपाइ्डका 
उपयकु्त तररकाहरू 
थाहा पाउनदेछन ्र कृवष 
िसतहुरूमा वटपाइ्डपवछको 
िणुसतर कायम िररराखन 
बालीको वटपाइ्डपवछ 
अपनाउन ुपनने उननत 
प्रविवधहरूका बारदेमा 
जानकारी प्राप्त िननेछन ्।

मवसतट्क मनथन, 
छलफल, प्र्श्डन, 
प्रिचन, प्रश्ोतिर आव् ।

तरकारी खदेती प्रविवध, २०६८; 
कृवष तथा पशपुनछी रायरी, 
२०७७ र तावलम सहयोिी 
पसुतक, २०७७

सािौ ँसत्रः 
मलूय–श्ङ्ृखला 
तथा बजारीकरण

१ घणटा ३० 
वमनदेट

कृवषजनय िसतकुो 
उतपा्न्देवख 
बजारीकरणसमममा संलगन 
पात्रहरू, पात्रहरूका 
बीचको समबनध र 
तयसका आधारमा 
बजारीकरणमा अपनाइन ु
पनने रणनीवतहरूका बारदेमा 
सह्ािीहरूलदे जानकारी 
प्राप्त िननेछन ््नदे सम्ावित 
बजारको पवहचान िरी सो 
बजारमा विद्यमान अिसर 
र चनुौती विश्देषण िन्ड 
सकनदेछन ्।

प्रश्–उतिर, छलफल, 
अव्नय, ्वूमका वनिा्डह

कृषकसतरमा बजार वयिसथापन 
तावलम वन्नेवशका, २०६४; 
कृषक वयिसाय पाठशाला 
सहयोिी हातदे पवुसतका, २०७७ 
र तावलम सहयोिी पसुतक, 
२०७७
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आठौ ँसत्रः 
वयिसावयक 
योजना वनमा्डण 
तथा छलफल

१ घणटा ३० 
वमनदेट

सह्ािीहरू कृवष 
बालीको उतपा्नका लावि 
आिशयक पनने उतपा्न 
सामग्ीको योजना र 
उतपा्न पररमाण अनमुान 
िरी उतपा्न तथा वबरिीको 
अनमुावनत योजना बनाउन 
सकनदेछन ्तथा उतपा्नका 
लावि आिशयक पनने 
सामग्ीहरूको खरर्का 
लावि सथानीय एग्ो्देट 
र उतपाव्त िसतहुरूको 
वबरिीका लावि सथानीय 
सङ्कलक बीचमा 
समझौता

मवसतट्क मनथन, 
छलफल, वयवक्तित र 
समहू काय्ड, प्रिचन ।

कृषकसतरमा बजार वयिसथापन 
तावलम वन्नेवशका, २०६४; 
कृषक वयिसाय पाठशाला 
सहयोिी हातदे पवुसतका, २०७७ 
र तावलम सहयोिी पसुतक, 
२०७७ 

नरौ ँसत्रः 
वयिसावयक 
योजना वनमा्डण 
तथा छलफल

१ घणटा ३० 
वमनदेट

वनरनतर.............. मवसतट्क मनथन, 
छलफल, वयवक्तित 
र समहू काय्ड एिम ्
प्रिचन ।

कृषकसतरमा बजार वयिसथापन 
तावलम वन्नेवशका, २०६४; 
कृषक वयिसाय पाठशाला 
सहयोिी हातदे पवुसतका, २०७७ 
र तावलम सहयोिी पसुतक, 
२०७७

दसौ ँसत्रः 
लाित–ला् 
विश्देषण तथा 
अव्लदेखीकरण

सह्ािीहरूलदे कृवष 
बालीको लाित–ला्को 
लदेखाजोखा िन्ड, प्रतयदेक 
बालीको प्रवतएकाइ 
उतपा्न लाित वनकालन, 
कृवष वयिसायमा प्रयोि 
हुनदे अव्लदेखहरूको 
बारदेमा र आफनो 
उतपा्न÷वयिसायको 
अव्लदेख राखनदे तररकाको 
बारदेमा ज्ान तथा सीप 
वसकनदेछन ्।

मवसतट्क मनथन, 
छलफल, समहू काय्ड, 
प्र्श्डन, प्रिचन, प्रश्ोतिर 
र समहू काय्ड ।

कृषक वयिसाय पाठशाला 
सहयोिी हातदे पवुसतका, २०७७; 
तरकारी खदेती प्रविवध, २०६८ र 
तावलम सहयोिी पसुतक, २०७७
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३.१ माटो तथा मिखाद व्यिस्ापर

एउटा आ्श्ड माटोमा  विव्नन अियिहरू, जसतैैः खवनज प्ाथ्ड ४५%, प्राङ्िाररक प्ाथ्ड ५%, हािा २० ्देवख ३०% र पानी २० 

्देवख ३०% को अनपुातमा हुन ुप््डछ । माटो खनजोत िन्ड सवजलो छ र यसलदे बाली–वबरुिालाई आिशयक पनने सबै खाद्यतति तथा 

पानी आिशयक मात्रामा उपलबध िराउन सक्छ ्नदे तयसतो माटोलाई सिसथ माटो ्नन सवकनछ । माटोको सिास्थय ठीक छ वक छैन 

्नदेर पवहचान िन्ड माटोका विव्नन िणुहरूलाई अधययन िनु्ड प््डछ । माटो करा हुन,ु खनजोत िन्ड कवठन हुन,ु माटोको पानी धारण 

िनने क्षमता कम हुन,ु  माटोमा हािा र पानीको प्रिाह कम हुन,ु माटो धदेरै अमलीय हुन ुिा क्षारीय हुन,ु खाद्यततिको उपलबधता कम 

हुन,ु माटोमा सकू्म जैविक िवतविवध कम हुन,ु बालीको िवृद्ध रोवकन ु र उतपा्न घट्नजुसता लक्षणहरू ्एमा माटोको सिास्थय 

वबवग्एको बझुन ुप््डछ । बोट–वबरुिाहरूलाई बढ्न, हुक्ड न र फल लागन १८ प्रकारका पोषक ततिहरू (काब्डन, हाइड्ोजन, अवकसजन, 

नाइरिोजन, फोसफोरस, पोटास, कयावलसयम, मयागनदेवसयम, सलफर (िनधक), बोरोन, फलाम, मयावगनज, जसता, तामा, मवलबरदेनम, 

कलोररन, ब्ोवमन र वसवलका)को आिशयकता प््डछ । तीमधयदे काब्डन, हाइड्ोजन, अवकसजन, नाइरिोजन, फोसफोरस र पोटास 

वबरुिालाई अवधक मात्रामा आिशयक प््डछन ्। काब्डन, हाइड्ोजन र अवकसजन बोट–विरुिालदे पानी र हािाबाट प्राप्त ि््डछन ््नदे 

अरू सबै ततिहरू माटोबाट प्राप्त ि््डछन ्। माटोबाट प्राप्त हुनदे ततिहरूमधयदे नाइरिोजन, फोसफोरस र पोटास अवधक मात्रामा चावहनदे 

्एकालदे र माटोबाट मात्र यसको आिशयकता पवूत्ड नहुनदे हुँ् ा यी ततिहरूका लावि िोबर मल र कमपोष्ट बाहदेक रासायवनक मल पवन 

बालीमा प्रयोि िररनछ । रासायवनक अथिा िोठदे  मलमा अनय सकू्म ततिहरू पवन पाइनछन ्। सबै वकवसमका मलहरू आिशयकता 

हदेरी सनतवुलत रूपमा प्रयोि िरदेमा बालीका जातको क्षमताअनसुारको उतपा्न वलन सवकनछ । मलहरूलाई मखुय तीन प्रकारमा 

वि्ाजन िन्ड सवकनछैः प्राङ्िाररक मल, रासायवनक मल र जैविक मल । बालीअनसुार माटो एिम ्मलखा् वयिसथापनका उपाय 

तथा तररकाहरूका बारदेमा सङ्वक्षप्तमा तावलका –१ मा उललदेख िररएको छ ।

तागलका १ः  माटो तथा मलखाद व्यिसथापन

बाली माटो िथा मलखाद वयरसथािनका उिाय िथा िररकाहरू

काउली काउली खदेतीका लावि उि्डर, पहाररलो, वसँचाइ्ड र वनकास ् िुै सवुिधा ् एको एिम ्अवघलला ् ईु ्ड वसजनमा 

काउली समहूका बाली नलिाएको जवमन छानन ुप््डछ । यसका लावि माटोको पी.एच. मान ६.० ्देवख 

६.५ उपयकु्त हुनछ । बदेना्ड रोपनु् न्ा एक मवहनाअिावर िवहरो िरी माटो पलटाएर जोतन ुप््डछ । झार, 

ढुङ्िा, पलावसटक र अवघललो बालीका अिशदेषहरू हटाई, रलला फोरी राम्री कुवहएको िोबर मल छरदेर 

जोतन ुप््डछ । रासायवनक मल बदेना्ड सानु्ड्न्ा एक हप्ताअिावर छरदेर जोतन ुप््डछ । िषा्डयाममा बदेमौसमी 

खदेती ि्ा्ड १५–२० सदे.वम. उठदेका, १२० सदे.वम. चौराइ र आिशयकताअनसुार लमबाइ ्एका र्याङ्ि 

बनाउन ुउपयकु्त हुनछ । िोबर मल १,५०० कदे .जी., यरुरया १० कदे .जी., वर.ए.पी. ६ कदे .जी.,  मयरुदेट अफ 

पोटास ४ कदे .जी.,  िोरदेकस १ कदे .जी.. (प्रवतरोपनी) प्रयोि िनु्डपछ्ड । 

खण्ड ३ तरकारी बालीहरूका खेती पद्धगत तथा 

व्यिसथापन
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बन्ािो्ी बन्ाको खदेती बलौटदे्देवख वचमट्याइलोसमम सबै वकवसमका तर पी.एच. मान ६.० ्देवख ६.५ ्एका 

माटोमा िन्ड सवकनछ । बन्ा खदेती िन्डका लावि जवमन ्ईु–तीन पटक जोतदेर रलला फोरी, झारपात, ढुङ्िा 

र अवघललो बालीका अिशदेषहरू हटाएर माटोको तयारी िररनछ । राम्री पाकदे को िोबर मल एकनासलदे 

छरदेर माटोमा वमलाइनछ । बदेना्ड सानु्ड्न्ा पाँच–सात व्न पवहला रासायवनक मल पवन एकनासलदे छरदेपवछ 

जोतदेर माटोमा वमलाइनछ । िोबर मल १,००० कदे .जी., यरुरया १२ कदे .जी., वर.ए.पी. ९ कदे .जी., मयरूदेट अफ 

पोटास ४ कदे .जी.  प्रवतरोपनी प्रयोि िनु्ड प््डछ ।

काँरिो प्राङ्िाररक प्ाथ्ड प्रशसत ्एको उि्डर माटोमा काँरिोको खदेती िन्ड सवकनछ । यसको खदेतीका लावि 

पी.एच. मान ६ ्देवख ७ ्एको बलौटदे ्ोमट िा ्ोमट माटो उतिम हुनछ । जवमनलाई ्ईु–तीन पटक 

राम्ोसँि जोतदेर बबुु्डराउँ्ो पानु्ड प््डछ । सखुखा र िममी समयमा १.५ वमटर चौरा र िषा्डमा २ वमटर चौरा 

र्याङ बनाउन ु प््डछ । ्ईु ्ड र्याङको बीचमा ३० सदे.वम. चौरा र १५ सदे.वम. िवहरो कुलदेसो बनाउन ु 
प््डछ । प्रवतरोपनी िोबर मल १,५०० ्देवख २,००० कदे .जी., यरुरया ७ कदे .जी., वर.ए.पी. २ कदे .जी., मयरुदेट 

अफ पोटास ५ कदे .जी. प्रयोि िनु्ड प््डछ । यसका साथै रोि तथा कीरा वनयनत्रणका लावि हप्ताको 

अनतरालमा झोल मल विषा्ीको प्रयोि िनु्ड प््डछ ।

तीतदेकरदेला पानीको वनकास राम्ो ्एको बलौटदे ्ोमट माटोमा करदेला खदेती राम्ो हुनछ । पी.एच. मान ६.५ ्देवख ७.० 

्एको माटो उपयकु्त हुनछ । करदेला लिाउनदे जवमन िवहरो िरी ्ईु–तीन पटक जोतन ुप््डछ । रलला फोनने, 

झार वनकालनदे र समयाउनदे िनु्ड प््डछ । र्याङ २५० सदे.वम. चौरा र ्ईु ्ड र्याङ बीचमा ्ईु हार बोट  
लिाइनछ । हार–हारको बीचमा १५० सदे.वम. र बोट–बोटको बीचमा १०० सदे.वम. फरक हुनछ । िोठदेमल 

१,००० ्देवख १,५०० कदे .जी., यरुरया १० कदे .जी., वर.ए.पी. ६ कदे .जी.,  मयरुदेट  अफ पोटास ३ कदे .जी. 

(प्रवतरोपनी) प्रयोि िनु्ड प््डछ ।  

िोल्देरँा िोल्देरँा खदेती बलौटदे्देवख वचमट्याइलोसमम सबै वकवसमका माटोमा िन्ड सवकनदे ्ए पवन प्राङ्िाररक 

िसत ुप्रशसत ्एको उि्डर ्ोमट माटो उपयकु्त हुनछ । यसका लावि ६.० ्देवख ७.० पी.एच. मान ्एको 

माटो राम्ो हुनछ । िोल्देरँा खदेतीका लावि जवमन िवहरो िरी जोतन ुप््डछ । रलला फोनने, झार जलाउनदे र 

्ईु–तीन पटक खननदे िा जोतनदे िरदेपवछ जवमन तयार हुनछ । िोबर मल १,५०० ्देवख २,००० कदे .जी., 

यरुरया १० कदे .जी.,  वर.ए.पी.  ९–१० कदे .जी., मयरुदेट अफ पोटास ५ ्देवख ७ कदे .जी. (प्रवतरोपनी) प्रयोि 

िनु्ड प््डछ ।

खसुा्डनी पानी नजमनदे वचमट्याइलो ्ोमट माटो यसका लावि उतिम हुनछ । खुसुा्डनीका लावि माटोको पी.एच. ५.५ 

्देवख ६.५ को उपयकु्त मावननछ । ्ईु–तीन पटक राम्ोसँि खनजोत िरी रलला फुटाएर झारपात कदे लाएर 

जगिा तयार िनु्ड प््डछ । माटो वचमट्याइलो ्एमा पानीको वनकासको वयिसथा वमलाउन ुपछ्ड । जगिा तयार 

्एपवछ आिशयक मलहरू बराबरसँि छरी माटोमा राम्ोसँि वमलाउन ु पछ्ड । िोठदेमल १,००० ्देवख 

१,५०० कदे .जी.,  यरुरया ५ कदे .जी., वर.ए.पी. ५ कदे .जी., मयरुदेट अफ पोटास ५ कदे .जी. (प्रवतरोपनी) प्रयोि 

िनु्ड प््डछ ।
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वसमी वसमीलाई ५.५ ्देवख ६.० पी.एच. ्एको  जैविक प्ाथ्डयकु्त बलौटदे ्ोमट िा वचमट्याइलो ्ोमट माटो 

उपयकु्त हुनछ । जवमनको तयारी व्रालोपन हदेरदेर िनु्डपछ्ड । समथर जवमनमा चार–पाँच पटक राम्ोसँि 

खनजोत िरी माटो बबुु्डराउँ्ो बनाउन ुपछ्ड । व्रालो जवमनमा झाँिदे वसवम लिाउनदे हो ्नदे ३०×३० सदे.

वम.को खालरो खनी मावथपरट्को २० सदे.वम.को माटो एकावतर र अरू माटो अका्डवतर राखन ुपछ्ड । खालरो 

खनदेको १५ व्नमा पाँच वकलोग्ाम राम्री कुवहएको िोबर मल र री.ए.पी. १० ग्ाम प्रवतखारलमा हाली 

मावथको तहको २० सदे.वम.को माटोमा राम्री वमलाई रोपन ुप््डछ । िोबर मल ६०० ्देवख १,००० कदे .जी., 

यरुरया ४ कदे .जी., वर.ए.पी. ६ कदे .जी. र मयरुदेट अफ पोटास ३ कदे .जी. (प्रवतरोपनी) प्रयोि िनु्ड प््डछ ।

्टमास यसको खदेतीका लावि वप.एच. ६ ्देवख ७.५ ्एको माटो उपयकु्त हुनछ । जवमनलाई िोरु िा रियाकटरलदे 

ताननदे हलोलदे १५ ्देवख ३० सदे.मी. िवहरोसँि तीन पटक जोतन ुप््डछ । अवनतम जोताइपवछ राम्ोसँि रलला 

फोरी पाटा लिाई समयाउन ुप््डछ । समरण रहोस,् नदेपालमा प्रायैः ्टमासमा छुटै् मल राखनदे िररएको  
छैन । ्टमासको एकल बाली खदेती ि्ा्डको अिसथामा नदेपाल कृवष अनसुनधान पररष्ल्दे प्रवतरोपनी 

६०० वकलोग्ाम िोठदेमल, री.ए.पी. ९ वकलोग्ाम, यरुरया ६ वकलोग्ाम र मयरुदेट अफ पोटास ३ वकलोग्ाम 

वसफाररस िरदेको छ ।

पयाज पयाज मवललो, पानीको राम्ो वनकास ्एको, हलकुा ्ोमट माटोमा सवजलै खदेती िन्ड सवकनछ । अनय 

बालीलाई जसतै पयाजलाई पवन प्रशसत मात्रामा प्राङ्िाररक प्ाथ्ड आिशयक प््डछ । पयाजको राम्ो 

खदेतीका लावि माटोको पी.एच. मान ६.० ्देवख ६.८ समम हुन ुप््डछ । पयाज रोपनु् न्ा अवघ जगिालाई 

राम्री खनजोत िरी माटो बबुु्डराउँ्ो बनाउन ुप््डछ । िषने खदेतीका लावि र्याङ अगलो बनाई पानीको 

वनकास राम्ो बनाउन ुपछ्ड तर वहउँ्मा मौसमी खदेती िनने हो ्नदे वसँचाइ्ड िन्ड सवजलो हुनदे वकवसमलदे िवहरो 

र्याङ बनाउनु ुपछ्ड । बयारको लमबाइ आिशयकताअनरुूप तीन वमटर िा थपघट िन्ड सवकनछ । िषा्डको 

समयमा ्ईु बयारको बीचमा ३०–४० सदेवनटवमटर चौरा िवहरो कुलदेसो हुन ुपछ्ड जसलदे ि्ा्ड बयार उचचा 

हुनछ र पानीको वनकास राम्ो हुनछ ।  वहउँ्मा अगलो वरल बनाई नस्डरी बयार िवहरो बनाउन ुपछ्ड जसलदे 

पानी सवञचत िरी नस्डरी धदेरै सखुखा हुनबाट बचाउँछ । िोबर मल १,५०० कदे .जी., यरुरया १२ कदे .जी., 

वर.ए.पी. ९ कदे .जी., मयरुदेट अफ पोटास ४ कदे .जी. (प्रवतरोपनी) प्रयोि िनु्डपछ्ड ।

आलु विव्नन वकवसमको माटोमा आलकुो खदेती िन्ड सवकए पवन पानीको वनकास ् एको ् ोमट िा बलौटदे ् ोमट 

माटो, प्रशसत मात्रामा प्राङ्िाररक प्ाथ्ड ्एको, वप.एच. ६ ्देवख ८ ्एको सबै्न्ा उतिम मावननछ । 

आल ुलिाउनदे खदेतबारीलाई िवहरोिरी जोतदेर ढुङ्िा तथा झारपात हटाई रलला फुटाएर माटो बबुु्डराउँ्ो 

बनाएर बीउ रोपन ु प््डछ । राम्ोसँि तयार पारदेको माटोमा जवमनव्त्रको पानी सवजलैसँि वबरूिालाई 

उपलबध हुनछ र जवमनमावथ ्एको बढी पानी पवन सवजलैसँि जवमनव्त्र वनकास हुनछ । साधारणतयाैः 

आल ुबाली अनसुनधान काय्डरिमलदे राम्री सरदेको कमपोष्ट मल (१,५०० कदे .जी. प्रवतरोपनी), वर.ए.पी. 

११ कदे .जी., यरुरया ७ कदे .जी. र मयरुदेट अफ पोटास ५ कदे .जी. प्रयोि िन्ड वसफाररश िरदेको छ ।



12 मूल्यश्रृङ्खला विकास: तालिम पलु्तका

अ्िुा अ्िुा खदेतीका लावि मवललोदे, प्राङ्िाररक प्ाथ्ड बढी ्एको, हलका र हािा्ार माटो राम्ो मावननछ । 

अवधक अमलीय तथा क्षारीय माटो अ्िुाका लावि उपयकु्त हुँ् नै । तसथ्ड, ६.० ्देवख ७.० समम पी.एच. 

मान ्एको माटो अवत उतिम मावननछ । जङ्िलको नयाँ माटो जहाँ जीिांश तति बढी हुनछ, तयहाँ अ्िुा 

खदेती राम्री सप्रनछ । जवमनमवुन फलनदे बाली ्एका कारण अ्िुा रोपनअुिावर चार–पाँच पटक राम्री 

खनजोत िरी माटो बबुु्डराउँ्ो बनाउन ुपछ्ड । सफल खदेतीका लावि प्राङ्िाररक मलको प्रयोिमा जोर व्न ु

प््डछ । प्रवतरोपनी कमतीमा पवन ६०–७० रोको कमपोष्ट मल, यरुरया ४ कदे .जी., वर.ए.पी. २.५ कदे .जी. र 

पोटास २.५ कदे .जी. का ्रलदे प्रयोि िनु्ड प््डछ ।

बदेसार बदेसार खदेतीका लावि राम्ो वनकास ्एको, पानी नजमनदे जैविक प्ाथ्ड बढी ्एको बलौटदे ्ोमट (Sandy 

Loam) माटो सबै्न्ा राम्ो हुनछ । चतै मवहनामा रोपनु् न्ा एक मवहनाअवघ २० सदे.वम. िवहराइसमम 

चार–पाँच पटक खनजोत िरी माटो बबुु्डराउँ्ो पानु्ड पछ्ड । प्रवतरोपनी िोबर मल २,००० ्देवख ३,००० 

कदे .जी., यरुरया ५ कदे .जी., वर.ए.पी. ३ कदे .जी. र मयरुदेट अफ पोटास ३ कदे .जी. प्रयोि िनु्ड प््डछ । तयसपवछ 

५ कदे .जी. नाइरिोजनलाई तीन िा चार ्ाि िरी बाली लिाएको ३०,४५,९० र १२० व्नमा टपड्देस 

िनु्डपछ्ड । समरण रहोस,् नदेपालमा टपड्देस िनने चलन छैन ।

३.२ रसनुरी स्ापरा, जातहरू, बीउ पररमाण, बदेरमा संख्ा, बदेरमा रोप्दे समय, 
दरूी तथा व्यिस्ापर 

तरकारी खदेती खदेत–बारीमा सोझ ैबीउ रोपदेर तथा नस्डरीमा बदेना्ड तयार िरदेपवछ सथायी सथानमा सारदेर ्ईु वकवसमबाट िन्ड सवकनछ । 

सोझ ैखदेतमा रोवपनदे िा छनने तरकारीहरूमा चमसरु, पालङ्ुिो, बोरी, वसमी, मलूा, सलिम, कदे राउ आव् प््डछन ्् नदे नस्डरीमा बदेना्ड तयार 

िरी सथायी सथानमा सानु्ड पनने तरकारीहरूमा काउली, बन्ा, ब्ोकाउली, गयाँठकोपी, रायो, वसिसचार्ड, वजरीको साि, पयाज, कुररलो, 

िोल्देरँा, ्ानटा, खसुा्डनी आव् प््डछन ्। बावहरी िातािरणको प्रवतकूल असर पनने ्एमा टनदेलमा अथिा िमुोजव्त्र पवन नस्डरी 

राखन सवकनछ । यस प्रकारको प्रयोि प्रायैः िरदेर बदेमौसमी लहरदे तरकारी बालीका लावि (जसतैैः काँरिा, फसमी, करदेला आव्मा)  

िररनछ । तयसतै, र्याङ उठाएर बनाएको नस्डरीैः वहउँं्दे तरकारीहरूका लावि साउन–््ौमा अथा्डत ्बषा्डतको समयमा नस्डरी तयार िनु्ड 

पनने हुनालदे १ वमटर चौरा, १५ सदे.वम. उचचा र आिशयकताअनसुारको लमबाइको रयाङ् तयार िनु्ड प््डछ । र्याङ नउठाई बनाएको 

नस्डरीैः यस तररकामा िषने नस्डरीमा जसतो उठदेको बयार नबनाई जवमनको सतह्न्ा होचो िा ्बदेको, चारैवतर वरल ्एको लसनु–

पयाज रोपनदेजसता कयारीहरू बनाउन ुपछ्ड । अनय तररका िषने नस्डरीमा जसतै हो । िोल्देरँा, ्ाणटा, खसुा्डनीजसता बालीहरूलाई यसतो 

वयारमा रोवपनछ । पलावसटक थैलामा बीउ रोपनदेैः यस तररकामा करदेला, काँरिा, फसमी, लौका, वघरौलँा, सकिासजसता बालीहरूको बदेना्ड 

तयार िन्ड पलावसटकको थैलामा माटो ्री बीउ रोपनदे थैलाको तयारी िनु्ड प््डछ । नस्डरी बनाउनदे ठाउँको माटोलाई घाम, आिो तथा 

रसायनबाट वनम्डलीकरण िरदेर मात्रै बीउलाई नस्डरीमा रोपन ुप््डछ । नस्डरीको आकारको वनधा्डरण कवत वबरुिा उतपा्न िनने ्ननदेमा 

वन््डर रहनछ । उ्ाहरणका लावि, यव् एक रोपनीमा िोल्देरँा लिाउनदे हो ् नदे तीन्देवख पाँच िि्डवमटर क्षदेत्रफलको िोल्देरँाको नस्डरी 

राखन ुप््डछ । यसका अवतररक्त काउली बाली समहूका तरकारी बालीहरूलाई ्नदे सानै अिसथामा कदे ही पातलो िरी अकको नस्डरीमा 

पनुैः सानु्ड पछ्ड जसलाई बदेना्ड जख्डया्डउनदे ्वननछ । नस्डरी सथापना, बदेना्ड सानने, रोपनदे तथा वयिसथापनका काय्डहरू वबरुिाको जात र 

्ौिोवलक अिसथाअनसुार फरक–फरक हुनछ, जनु तावलका –२ मा सङ्वक्षप्त रूपमा उललदेख िररएको छ । 
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तागलका २ः  नस्जरी सथापना, जातहरू, बीउ पररमाण, बेना्ज संख्ा, बेना्ज रोपे् समय, रोपे् दूरी तथा व्यिसथापन

बाली
नसवारी सथािना, जािहरू, बीउ िररमाण, बेनावा सखंया, बेनावा रोपने समय, रोपने दूरी िथा 

वयरसथािन

काउली घर नवजकको मवललो जवमनमा प्रशसत िोठदेमल प्रयोि िरी एक वमटर चौराइ र आिशयकताअनसुारको लमबाइ 
्एको वयार बनाउन ुपछ्ड । वयारको उचाइ कररब १० सदे.मी. बनाउन ुपछ्ड । बीउ पातलो हुनदेिरी अथा्डत ्तीन–चार 
अङ्िलुको फरकमा एक–्ईु सदे.मी. िवहरो कुलदेसो िा रदेखा बनाएर उक्त कुलदेसोमा ्ईु अङ्िलुको फरकमा बीउ 
रोपन ुपछ्ड र िषा्डतबाट बचाउन पलावसटकको अध्ड–िमुोज टनदेल बनाउन ुप््डछ । काउलीका जातहरू तीन प्रकारका 
हुनछन,् जसतैैः अिौटदे ैः वसल्र कप ६०, ह्ाइट फलयास, ह्ाइट कप, मधयम ैः सला्डही व्पाली, खमुल, जयाप,ु 
सनोिल–१६, काठमाणरु सथानीय आव् र पछौटदे ैः सनो रोम, एन.एस. ९०, एन.एस. १०६, सनो वमवसटक आव् । 
यसका लावि बीउ तथा बदेना्ड १५ ्देवख ३० ग्ाम िा १,५०० ्देवख २,५०० बदेना्ड प्रवतरोपनी, रोपनदे ्रूी लाइन्देवख 
लाइन ४५ ्देवख ६० सदे.मी., बदेना्ड्देवख बदेना्ड ४५ सदे.मी. हुन ुपछ्ड । बदेना्ड रोपनदे समय पहारमा िैशाख्देवख मङ्वसर र 
माघ–फािनु तथा बदेसँी िा तराईमा साउन्देवख कावत्डकसमम हुनछ ।

बन्ािो्ी घर नवजकको पहाररलो मवललो जगिामा पाँच वकलोग्ाम राम्ोसँि कुवहएको िोबर मल, पाँच ग्ाम पोटास, 

पाँच ग्ाम िदेरामल प्रवतिि्डवमटरका ्रलदे राखी ९० सदे.मी. चौराइ र आिशयकताअनसुारको लमबाइ 

्एका वयार तयार िरी बदेना्ड उतपा्न िनु्ड परछ््ड । यसका मखुय जातहरूमा ग्ीन कोरोनदेट, सपुरग्ीन, 

कोपनहदेिन माकने ट, सपुर कोरोनदेट आव् पछ्डन ्। यसका लावि  १५ ्देवख २५ ग्ाम बीउ िा  २,००० ्देवख 

३००० बदेना्ड प्रवतरोपनी चावहनछ । बदेना्ड रोप्ा लाइन्देवख लाइन ४५ ्देवख ६० र बदेना्ड्देवख बदेना्ड ३० ्देवख 

४५ सदे.मी.को फरकमा रोपन ुपछ्ड । बदेना्ड सारन्ु्ड्न्ा एक–्ईु घणटा अिावर वयारमा प्रशसत पानी व्ई 

बदेना्डको जरा नचँरुालीकन होवसयारीपिू्डक उखदेलन ुप््डछ । बदेना्ड बदेलकुीपख अथा्डत ््ईु बजदेपवछ मात्र रोपन ु

प््डछ र बदेना्ड रोवपसकदे पवछ ्एमा सकुदे का झारपातलदे छापो व्ई पानी व्न ुप््डछ । बदेना्ड सा्ा्ड वयारमा 

बदेना्डको जवत ्ाि माटोलदे छोवपएको वथयो तयवत ्ाि मात्र छोवपनदे िरी सानु्ड प््डछ । पहारमा िैशाख्देवख 

मङ्वसर र तराईमा पसु्देवख चतैसमम बदेना्ड सानने िररनछ ।

काँरिो माटो, बालिुा र कमपोष्ट मल राम्ोसँि वमसाई तयार पारदेको माटो पलावसटकको थैलामा ्नु्ड प््डछ । यसका 

मखुय जातहरूमा ्क्तपरु लोकल, कुसलदे, मावलनीदे, सावलनी, राइनदेवष्ट आव् हुन ् । यसरी माटो ्रदेको 

पलावसटकमा ्ईु–तीन िोटाको ्रलदे कररब २ सदे.मी. िवहराइमा बीउ रोपन ुप््डछ । बीउ रोपनु् न्ा पवहलदे 

बीउलाई २४ घणटाजवत मनतातो पानीमा व्जाउन ुप््डछ र पलावसटक थैलालाई एक वमटर चौराइ ्एको 

िमुोज बनाउनदे ठाउँमा वमलाएर राखन ुप््डछ । ्ईु–तीन व्नपवछ (यव् बढी जारो ्एमा अवल बढी समय 

लागन सकछ) बीउ उम्न थाल्छ । यसरी बीउ उम्देपवछ २५ ्देवख ३५ व्न व्त्रमा बदेना्ड सान्ड उपयकु्त  
हुनछ । बीउ तथा बदेना्ड रिमशैः १०० ्देवख १२५ ग्ाम प्रवतरोपनी  तथा १५० ्देवख २०० वबरुिा प्रवतरोपनी 

चावहनछ ्नदे वबरुिा रोपनदे ्रूी वननजा र मावलनीका लावि लाइन्देवख लाइन १०० सदे.वम. र बोट्देवख 

बोटको ्रूी १०० सदे.वम. एिम ््क्तपरु लोकलका लावि २ वमटर्देवख २ वमटर आिशयक प््डछ । बदेना्ड 

तीन–चार पात ्एका र जख्डराएकालाई रोपनु् न्ा पवहलदे थैलामा हजारीलदे पानी व्न ुप््डछ । बदेना्डलाई 

बदेलकुीपख सानु्ड प््डछ । थैलोलाई पतिी िा चककुलदे काटदेर माटोको रलला नफुटाई रोपन ुप््डछ । बदेना्ड सानने 

समय पहारमा िमुोजव्त्र मङ्वसर–पसु र खलुा चावह ँफािनु्देवख ््ौसमम उपयकु्त हुनछ ्नदे तराईमा 

पसु–माघ तथा असोज्देवख मङ्वसरसमम िररनछ ।
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तीतदेकरदेला तीतदेकरदेलाको नस्डरीका लावि मवललो माटो, खलुा ठाउँ, पानीको वनकास ्एको तथा प्रकाश पनने जवमन 

उपयकु्त हुनछ । बदेना्ड पलावसटकको थैलामा उमाररनछ । वचसो मौसमका लावि पलावसटकको थैलामा बीउ 

रोपी िमुोजव्त्र राखदेर बदेना्ड उतपा्न िररनछ । यसका मखुय जातहरूमा हररयो करदेला, पाली, एन.एस. 

४३३, हीरा आव् प््डछन ्। एक रोपनीका लावि लिाइनदे २०० बदेना्डका लावि ५० ग्ाम बीउ चावहनछ ।  

वबरुिा तथा बीउ रिमशैः १२५ ्देवख १५० वबरुिा या १०० ग्ाम बीउ (प्रवतरोपनी) चावहनछ । वबरुिा रोपनदे 

्रूी लाइन्देवख लाइन १५० सदे.मी. र बोट्देवख बोट १०० सदे.मी. हुन ुपछ्ड । रोपनदे समय पहारमा टनदेलव्त्र 

माघ–फािनु तथा  खलुा रूपमा फािनु्देवख जदेठ एिम ्तराईमा माघ्देवख जदेठसमम उपयकु्त हुनछ ।

िोल्देरँा सिसथ बदेना्ड उतपा्न िन्ड वयारका लावि जवमन छान्ा िोठदेमल िा कमपोष्ट मल प्रशसत प्रयोि िन्ड सवकनदे, 

ओझदेल नपनने, मवललो, सक्र नयाँ एिम ्पहाररलो (वबहान्देवख बदेलकुीसमम घाम लागनदे) ठाउँ छानन ु

प््डछ ।  र्याङमा बीउ जमाउनका लावि बीउ पातलो िरी (एक कुरदेतको फरकमा रदेखा बनाई प्रतयदेक 

रदेखामा ्ईु अिँलुको फरकमा एक–एक िदेरा बीउ पननेिरी) छनु्ड िा रोपन ुप््डछ । पानीबाट जोिाउन १.५ 

वमटर अगलो पलावसटकको छानो व्न ुप््डछ । प्रवतरोपनीका लावि पाँच–्स ग्ाम बीउ या १,१०० ्देवख 

१,८०० िटा वबरुिा आिशयक प््डछ । यसका मखुय जातहरू पहारमा फािनु्देवख ््ौसमम खलुा 

खदेतीका रूपमा र तराईमा ््ौ्देवख कावतिकसमम लिाउनका लावि िौरि ५५५ र सजृना उपयकु्त हुनछन ्। 

पहारमा फािनु्देवख साउनसमम लिाउन  एन.एस. ८१५, पषुा रुिी, रोमा र टी ३० उपयकु्त हुनछन ् । 

पहारमा फािनु्देवख जदेठसमम लिाउन यरुदेका र माधरुी जातहरू उपयकु्त हुनछन ् । बदेना्ड रोपनदे ्रूी ्नदे 

लाइन्देवख लाइन ६० सदे.वम. ्देवख ७५ सदे.वम. र बोट्देवख बोट  ४५ ्देवख ७५ सदे.वम. हुन ुपछ्ड । 

खसुा्डनी एक रोपनी जवमनमा खसुा्डनी खदेती िन्डका लावि २,००० ्देवख २,५०० सिसथ बदेना्ड  आिशयक प््डछन ्। 

यसका लावि १० िि्डवमटरको वयारमा कररब ५० ्देवख ७५ ग्ाम बीउ लिाउन ुप््डछ । सामानयतयाैः 

नस्डरीको चौराइ १ मी. र लमबाइ १० वमटर्न्ा बढी हुन ुहुँ् नै । यसका जातहरूमा खासिरी सथानीयतफ्ड  

अकबरदे, जीरदे, ्क्तपरु सथानीय आव् र उननततफ्ड  जिाला, सयू्डमखुी आव् एिम ्हाईब्ीरतफ्ड  एन.एस. 

लाइन १,७०१ रहदेका छन ्। नस्डरीको क्षदेत्रफल आिशयक पनने बदेना्डको संखयामा ्र प््डछ । जारो याममा 

टनदेलव्त्र बदेना्ड उमानु्ड पछ्ड । बीउ ३० ग्ाम प्रवतरोपनी तथा सिसथ बदेना्ड ४,००० िटा आिशयक प््डछन ्। 

बदेना्ड रोपनदे ्रूी लाइन्देवख लाइन ४५ ्देवख ६० सदे.मी. र बोट्देवख बोट ३० ्देवख ४५ सदे.वम. आिशयक 

प््डछ । रोपनदे समय पहारमा माघ–फािनु र तराईमाैः ््ौ्देवख असोजसमम उपयकु्त हुनछ । 

वसमी यसको खदेतीका लावि नस्डरीको आिशयकता प्दैन । यसका मखुय जातहरूमधयदे  घय–ूवसमी, कदे नटुकी 

िनरर, चौमासदे, झाँिदे (राजमा, एस–९) र झाँिदे वसमीका लावि प्रवतरोपनी ्ईु कदे .जी. बीउ चावहनछ ्नदे  

लहरदे वसमीका लावि प्रवतरोपनी आधा्देवख एक कदे .जी. बीउ आिशयक प््डछ । रोपनदे ्रूी चावह ँलहरदे 

जातका लावि लाइन्देवख लाइन ७० ्देवख १२० सदे.मी. र बोट्देवख बोट ३० ्देवख ५० सदे.मी. राखन ुप््डछ 

। झाँिदे जातका लावि ्नदे लाइन्देवख लाइन ६० ्देवख ७५ सदे.मी. र बोट्देवख बोट ६० सदे.मी. आिशयक 

प््डछ । रोपनदे समय पहारमा साउन–््ौ र माघ–असार हो ्नदे तराईमा असोज–कावत्डक एिम ्राजमाका 

लावि कावत्डक्देवख पसु उपयकु्त हुनछ ।  
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्टमास यसको खदेतीका लावि नस्डरीको आिशयकता प्दैन । यसका मखुय जातहरूमा  हारमी र कब नामक जातहरू 

तराई तथा व्त्री मधदेसका लावि वसफाररस ् एका जात हुन ्् नदे रदेनसम, लमुलदे ् टमास १, तरकारी ् टमास 

१, सदेती, टी.एच. २२७, पजूा उपतयका्देवख १,६०० वमटर उचाइसममका पहारका लावि र वहल जातको 

्टमास पहारका लावि वसफाररस ्एका छन ्। बीउको मात्रामा लिाउनदे तररका तथा बीउको आकारको 

महतिपणू्ड ्वूमका रहनछ । सामानय मधयम आकारका ्ाना ्एको जातका लावि एक रोपनीमा लिाउन 

१ ्देवख ३ कदे .जी. बीउको आिशयकता प््डछ । रोपनदे ्रूी लाइन्देवख लाइन ३० ्देवख ५० सदे.मी. र 

बोट्देवख बोट ३०–३० सदे.मी.आिशयक प््डछ । आलीमा ्नदे २५ ्देवख ३० सदे.मी.को ्रूीमा लिाउन 

सवकनछ । सामानयतयाैः पहारमा िैशाख्देवख असारसमम र तराईमा असार्देवख साउनसमम लिाउन 

सवकनछ ।

पयाज पवहलदे पयाजका बदेना्ड तयार िरदेपवछ बदेना्ड सारदेर खदेती ि्ा्ड राम्ो हुनछ । नस्डरीमा बदेना्ड तयार पा्ा्ड बीउको 

वमतवयवयता, अवधक िीजांकुरण, हदेरचाह र सरुक्षामा सहजता हुनकुा साथै प्रवतकूल मौसममा पवन बदेना्डको 

तयारी िन्ड सवकनछ । बीउ छ्ा्ड सानो छदेसकालदे िा चचुचदे कुटोलदे १० ्देवख १५ सदे.मी.को फरकमा ्ईु–तीन 

सदे.मी. िवहरा धसा्डहरू बनाई हरदेक धसा्डमा एकनाससँि बीउ पननेिरी मठु्ीमा वलएको बीउ बढुी औलँा, 

चोरी औलँा र माझी औलँाको सहायतालदे धसा्डमा खसाल् ैजान ुपछ्ड । अकसर बीउ पातलो पारी खसालन 

बीउमा चार–पाँच ्ाि सखुखा माटो, बालिुा िा धलूो कमपोसट वमसाई छनु्ड पछ्ड । यसका जातहरू रदेर 

वरियोल, नावसक ५३, सपुरदेकस आव् हुन ् । बीउ तथा बदेना्ड रिमशैः ५०० ग्ाम प्रवतरोपनी तथा कररब 

२५,००० ्देवख ३०,००० वबरुिा आिशयक प््डछ । यो क्षदेत्रफल बीचमा र्याङको वरल अथिा वहर्ँनदे 

बाटो कटाएर उललदेख िररएको हो । पयाजको जात हदेरी हार्देवख हारको ्रूी १५ सदे.मी. र बोट्देवख बोटको 

्रूी १० सदे.मी. ्एमा पगुछ । रोपनदे समय पहारमा असोज्देवख माघ र तराईमा असोज्देवख पसुसमम 

उपयकु्त हुनछ ।

आलु आल ुखदेतीका लावि नस्डरीको आिशयकता प्दैन । तर, वबयाँबाट आल ुखदेती ि्ा्ड ्नदे नस्डरी बनाउन ु 
पछ्ड । रदेवजरदे, जनक्देि, खमुल विकास, खमुल उजजिल, खमुल उपहार, कावर्डनल, कुफ्ी जयोवत आव् 

आलकुा मखुय जातहरू हुन ्। आलकुो बीउ कररब ७५ ्देवख १०० कदे .जी. प्रवतरोपनी चावहनछ । रोपनदे ्रूी 

लाइन्देवख लाइन ६० ्देवख ७० सदे.मी. र बीउ्देवख बीउको ्रूी २० ्देवख २५ सदे.मी. राखन ुप््डछ । रोपनदे 

समय मधयपहारमा ््ौ्देवख कावत्डक र तराईमा असोज्देवख मङ्वसर हो ।

अ्िुा अ्िुा खदेतीका लावि नस्डरीको आिशयकता प्दैन । नदेपालमा वसफाररस ्एका जातमा कपरुकोट अ्िुा 

१ र कपरुकोट अ्िुा २ रहदेका छन ्। सानो िानो हुनदे जात (नसदे अ्िुा)का लावि २०० कदे .जी. प्रवतरोपनी 

र ठूलो िानो जात (बोसदे–सलयानी, ्ोजपरु, तदेह«थमुदे आव्) का लावि २५० ्देवख ३०० कदे .जी. 

प्रवतरोपनी बीउ (िानो) चावहनछ । रोपनदे ्रूी लाइन्देवख लाइन ३० सदे.मी. र बोट्देवख बोटको ्रूी ३० 

सदे.मी. कायम िनु्ड प््डछ । रोपनदे समय पहार र तराई ्िुै क्षदेत्रमा फािनु्देवख चतैसमम हो ।

बदेसार बदेसार खदेतीका लावि नस्डरीको आिशयकता प्दैन । नदेपालमा वसफाररस ्एका जातमा कपरुकोट हलदे्ो 

१ र कपरुकोट हलदे्ो २ रहदेका छन ्। प्रवतरोपनी एक्देवख रदेढ वकिनटल बीउ चावहनछ । रोपनदे ् रूी लाइन्देवख 

लाइन २५ सदे.मी. र िानो्देवख िानो ३० सदे.मी.  एिम ्िवहराइ तीन्देवख पाँच सदे.मी. आिशयक पछ्ड । रोपनदे 

समय पहार र तराई ्िुै क्षदेत्रमा चतै्देवख िैशाखको सरुुसमम हो ।
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३.३ िोडमदेि तथा हदेरचाह

तरकारी बारीमा आफनो उद्देशयअनरुूप बाहदेक अनय नचावहनदे बोटवबरुिाहरू उवम्यो ् नदे तयसलाई झारपात ् वननछ । तयसता झारपातलदे 

ि्ा्ड वबरुिाबाट जवत उतपा्न हुनपुनने हो तयो सितैः घट्न िई आम्ानीमा असर पा््डछ । तयसैलदे तरकारी बारीमा आिशयकताअनसुार 

िोरमदेल र सरसफाइ्ड िरररहन ुअवत आिशयक हुनछ । वनयवमत रूपमा नयाँ वसजनअनसुारको तरकारी लिाउन ुर वतनको िोरमदेल िनु्ड 

आिशयक हुनछ । िोरमदेलका बारदेमा बालीअनसुार सङ्वक्षप्तमा तल तावलका –३ मा उललदेख िररएको छ । 

तागलका ३ः  िोडमेल तथा हेरचाह 

बाली गाेिमेल िथा हेरिाहसमबनिी कृयाकलािहरू

काउली/बन्ािो्ी बदेना्ड सारदेको ३० ्देवख ४५ व्नसमम झारलदे बढी ्ैुःख व्नछ । जवमनको सतहको थोरै िवहराइको माटो 

कुटो िा को्ालोलदे खनदेर झार हटाउनदे र माटो खकुुलोदे पानने काम िनु्ड प््डछ । यसतो िोरमदेल बोट्देवख 

पाँच–छ सदे.मी. पर र पाँच–छ सदे.मी. िवहराइसमम िन्ड सवकनछ ।

काँरिो वबरुिा सारदेको ्ईु–तीन व्नपवछ खदेतबारीमा िएर हद्े ा्ड वबरुिा सकुदे को तथा राम्री नसरदेको पाइएमा उक्त 

खाली ठाउँमा थप बदेना्ड सानु्ड प््डछ । झारपात ्देवखएमा उखदेलदेर सफा िनु्डपछ्ड । काँरिो उतपा्नका लावि 

थाँरिो व्न ुअवत जरुरी छ । बदेना्ड साररसकदे पवछ सकुदे को घाँस, पराल, रूखका पात आव्लदे छापो व्न ु 
प््डछ । नफलदेका परुाना हाँिा, परुाना र रोिी पातहरू, आकष्डक न्एका कवलला िा ठूला फलहरू 

हटाइरहन ुप््डछ । 

तीतदेकरदेला वबरुिा सारदेको ्ईु–तीन व्नपवछ खदेतबारीमा िएर हद्े ा्ड वबरुिा सकुदे को तथा राम्री नसरदेको पाइएमा उक्त 

खाली ठाउँमा नयाँ बदेना्ड सानु्ड पछ्ड । झारपात ्देवखएमा उखदेलदेर सफा िनु्डपछ्ड । तीतदे करदेला उतपा्नका 

लावि थारिाँदे व्न ुअवत जरुरी छ । बदेना्ड साररसकदे पवछ सकुदे को घाँस, पराल, रूखका पात आव्लदे छापो 

व्न ुप््डछ ।

िोल्देरँा बदेना्ड सारदेको १० ्देवख १५ व्नमा माटो खकुुलो न्एमा िा झार पलाएमा कुटो िा को्ालोलदे पाँच  
सदे.मी. समम खनी माटो चलाएर खकुुलो पान्ड सवकनछ । यसपवछ झार आएको खणरमा आिशयकताअनसुार 

िोरमदेल ि्दै जान ुप््डछ । यसका साथै छापो तथा काँटछाँट र तावलम व्न ुपछ्ड । िोल्देरँा लिाएको 

ठाउँमा धवनयाँ छरर्ँ् ा अनय अनािशयक झारपातहरू उम्न सक्नैन ््नदे यसबाट धवनयाँ उतपा्न हुनकुा 

साथै धवनयाँको िनधलदे कीराहरू पवन कम लाग्छन ्।

खसुा्डनी खाद्यततिहरू झारपातलदे खाइव्नदे हुनालदे समयम ैझारपात हटाउन ुप््डछ । िोरमदेल ि्ा्ड सानो कुटोलदे 

हलकुासँि माटोको मावथललो सतह खोस्देर िोरमदेल िनु्ड प््डछ जसलदे ि्ा्ड झारपात नष्ट ् एर माटो खकुुलो 

्ई खसुा्डनी बाली फसटाउनदे हुनछ ।

वसमी वसमी लहरदे बाली ्एकालदे थाँरिो व्न ुपछ्ड । थाँरिो व्ँ् ा बाँसको ्ाटा, वनिालो अथिा रूखको हाँिा 

प्रयोि िन्ड सवकनछ ।
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्टमास झारपातको प्रकोप हदेरी रोपदेको २५ ्देवख ३० व्नमा पवहलो पटक र ४५ व्नपवछ ्ोस्ो पटक िोरमदेल 

िनु्डपछ्ड ।

पयाज पयाजलाई पवन झारपातलदे ्ैुःख व्इरहनदे हुनालदे आिशयकताअनसुार समय–समयमा िोरमल िरररहन ु

प््डछ । साधारणतयाैः चार–पाँच पटक झारपात उखदेलन ुपछ्ड । पयाजको िानो चाँरै तयार िन्ड पात पहदेवँलन 

थालदेपवछ हात–खटु्ा िा ड्मको सहायतालदे पयाज पाकनु् न्ा २०–२५ व्नअवघ फदे ् ्ाँचदेर बोटलाई 

मका्डउन ुप््डछ । पहेंवँलएको पयाज ्नदे आफँै हलका वहसाबलदे ढल्छ ।

आलु साधारणतयाैः आलबुारीमा िोरमदेल तथा माटो चढाउनदे काम आल ु उम्देको २०–२५ व्नमा अथा्डत ्

आलकुो बोट एक वबतिाजवत अगलो हुनासाथ पवहलो पटक र आल ुरोपदेको ्ईु मवहनापवछ ्ोस्ो पटक 

िरी ्ईु पटक िनु्ड प््डछ । माटो चढाउँ्ा मलूकाणरको िररपरर एिम ्तयानद्रा र नयाँ फलदेका ्ानालाई 

नोकसान नहुनदे िरी चढाउन ुप््डछ ।

अ्िुा अ्िुा रोपनदेवबवतिकै ८–१० सदे.मी. बाकलो छापो लिाउन ुप््डछ । साधारणतयाैः झारको अतयवधक प्रकोप 

कम िन्ड तथा धदेरै सखुखाबाट बचन छापो लिाइनछ ।

बदेसार बीउ उम्देपवछ माटोमा वचसयान कायम राखनदे र बढी पानी जमन नव्नदे । बाली थनकयाउनु् न्ा एक मवहना 

अवघ्देवख पानी व्न ुहुँ् नै । बदेसार रोवपसकदे पवछ छ हप्तासमम हातलदे झारपात सफा िनने तथा खपुा्डलदे हलका 

माटोलाई खकुुलो बनाउनदे काम िनु्ड प््डछ ।

३.४ लसचँारनु तथा पारी व्यिस्ापर

माटोमा वबरुिा हुक्ड नका लावि आिशयक पनने वचसयान बनाइराखन पानी व्नदे वरियालाई वसँचाइ्ड ्वननछ अथिा बोटवबरुिालाई 

चावहनदे पानीको आिशयकता परूा िन्ड कृवत्रम तररकालदे पानी व्न ुनै वसँचाइ्ड हो । अतैः वसँचाइ्डको पानी सिकोतिम रूपलदे प्रयोि ्एर 

प्रवतइकाई जलको प्रयोिबाट बढी फाइ्ा वलन ुआिशयक छ । जलिाय ुपररित्डनको असरलदे समयमा पानी नपनने, सखुखा परररहनदे, 

पानीका मलू सकुनदे समसयाहरूलदे ि्ा्ड वसँचाइ्डमा धदेरै समसया हुँ्  ैिइरहदेको छ, जसको समाधानका लावि पानीमतै्री प्रविवधहरू (जसतैैः 

जठुदेलनोको खारल, पोखरी, सोलार वसँचाइ्डको वयिसथा, पलावसटक पोखरी आव्) प्रयोि िन्ड सवकनछ । हरदेक बालीहरूलाई वनवश्त 

समयमा पानी बढी आिशयक हुनदे ्एकालदे सो कुरा पतिा लिाएर पानीको अ्ाि ्इरहनदे ठाउँमा वसँचाइ्डको समसया हल िनु्ड  
प््डछ । बालीअनसुार वसँचाइ्ड िनने तररका, समय, पानीको मात्रा आव्को बारदेमा सङ्वक्षप्तमा तल तावलका –४ मा उललदेख िररएको 

छ ।
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तागलका ४ः  गसँचार्ज तथा पानी व्यिसथापन

बाली गाेिमेल िथा हेरिाहसमबनिी कृयाकलािहरू

काउली/बन्ािो्ी बदेना्ड सारदेपवछ तरुुनतै हलका वसँचाइ्ड िनु्ड प््डछ । बदेना्ड सारदेको ७ ्देवख १० व्नसमम मौसम हदेरदेर व्नहँु िा 

एक व्नको अनतरमा वसँचाइ्ड िनु्ड प््डछ । काउलीका जरा िवहरो जाँ्नैन ्र तलको वचसयान पवन जरालदे 

तानन सक्नैन ् । तयसैलदे  ५ ्देवख १० व्नको अनतरमा वसँचाइ्ड िनु्ड प््डछ । बढी ्एको पानी वनसकन 

वनकासको राम्ो वयिसथा िनु्डपछ्ड । पलावसटक पोखरी बनाएर पानी संकलन िरी थोपा वसँचाइ्ड प्रविवधबाट 

पवन वसँचाइ्ड िन्ड सवकनछ ।

काँरिो वहउँ्मा वसँचाइ्ड र िषा्डयाममा बढी ्एको पानीको वनकास ्इु्ड र्याङ बीचमा बनाएको कुलदेसोबाट 

िररनछ । िममी मौसममा तीन्देवख पाँच व्नको अनतरमा र जारो मौसममा १०–१५ व्नको अनतरमा 

वसँचाइ्ड िनु्ड प््डछ । सखुखा याममा थोपा वसँचाइ्डको प्रयोि प्र्ािकारी हुनछ ।

तीतदेकरदेला बदेना्ड साररसकदे पवछ पाँच्देवख सात व्नको अनतरमा वसँचाइ्ड िनु्डपछ्ड । पानीको अ्ाि ्एको ठाउँमा थोपा 

वसँचाइ्ड प्रविवधबाट पवन तीतदेकरदेलाको खदेती िन्ड सवकनछ ।

िोल्देरँा िममी मौसममा तीन–चार व्नको अनतरमा र जारोमा १०–१५ व्नको अनतरमा वसँचाइ्ड िनु्ड प््डछ । 

िोल्देरँालाई कुलदेसोबाट वसँचाइ्ड िररनछ । िसनत–ग्ीट्म याममा पानीको अ्ाि हुनदे ्एकालदे सो 

समयमा थोपा वसँचाइ्ड िनु्ड अतयनत प्र्ािकारी र ला््ायी हुनछ ।

खसुा्डनी वहउँ्मा धदेरै सखुखा ्एमा खसुा्डनीको बोट प्रायैः मनने ्एको हुनालदे यस समयमा विशदेष धयान पयुा्डई 

समय–समयमा वसँचाइ्ड िरी फदे ्को िररपरर विशदेषिरी धानको पराललदे छापो ९ैःिवअजट्लन० हालन 

सकदे मा पवन वबरुिालाई मन्डबाट जोिाउन सवकनछ । थोपा वसँचाइ्ड प्रविवध अपनाउन सवकएमा झनै राम्ो 

हुनछ ।

वसमी बालीको चरिमा छ–सात पटकसमम पानी व्न ुआिशयक हुनछ । वसमीलाई कुलदेसोबाट वसँचाइ्ड िररनछ । 

िसनत–ग्ीट्म याममा पानीको अ्ाि हुनदे ्एकालदे सो समयमा थोपा वसँचाइ्ड िनु्ड अतयनत प्र्ािकारी र 

ला््ायी हुनछ ।

्टमास धदेरै समयसमम खरदेरी परदेमा वसँचाइ्डको आिशयकता प््डछ । खासिरर फूल फुलनदे बदेला, कोसा लागनदे बदेला 

तथा ्ाना लागनदे बदेलामा वसँचाइ्ड व्नपुनने हुनछ ।

पयाज पयाजलाई सरुुको ्इु–तीन मवहना प्रशसत मात्रामा वचसयानको आिशयकता प््डछ जसका लावि उवचत 

वसँचाइ्ड िनु्ड प््डछ । यव् बदेमौसमी पयाज खदेती िररएको हो ्नदे असार मवहनामा खदेती सरुु िररनदे हुनालदे 

वसँचाइ्डको साटो पानीको राम्ो वनकासको वयिसथा वमलाउन ुप््डछ । पानीको आिशयकता रिमशैः घट्् ै

जानदे हुनालदे पानी कम ि्दै लिी अवनतममा सखुखा पानु्ड पछ्ड । माटोको अिसथा हदेरी छ–सात पटकसमम 

वसँचाइ्ड िनु्डपछ्ड ।
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आलु आल ु रोपनदे ठाउँको माटो सखुखा छ ्नदे बीउ रोपनु् न्ा पवहलदे एकपटक हलका वसँचाइ्ड िनु्ड प््डछ । 

आलकुो तयानद्राको विकास हुनदे समयमा र ्ाना लागनदे समयमा धदेरै मात्रामा पानीको आिशयकता प््डछ । 

माटो चढाएपवछ माटोको वचसयान हदेरी आिशयकताअनसुार वसँचाइ्ड िनु्ड प््डछ । आल ुखनन ्ईु हप्ता 

अवघ्देवख आलबुारीमा वसँचाइ्ड िनु्ड हुँ् नै तथा वसँचाइ्ड ि्ा्ड र्याङको उचाइको आधा्देवख ्ईु–वतहाइ 

्ाि मात्र पानीलदे ्नु्ड प््डछ ।

अ्िुा अ्िुा खदेतीका लावि वसँचाइ्डको आिशयकता प्दैन ।

बदेसार माटोमा वचसयानको मात्रा कायम राखन तथा झारपात वनयनत्रण िन्डका लावि छापो हालन ुपछ्ड । बदेसार 

रोपनु् न्ा ्ईु व्न तथा रोवपसकदे पवछ एक पटक वसँचाइ्ड िनु्डपछ्ड ।

३.५ बािी संरक्ण तथा व्यिस्ापर

बाली विरुिाका शत्र ुजीिहरू खासिरर रोिका जीिाणहुरू, कीराहरू, जकुाहरू तथा सलुसलुदेहरूलदे बालीमा विव्नन प्रकारलदे क्षवत 

पयुा्डउँ्छन ्। विव्नन खालदे रोि र कीराहरूबाट बालीलाई जोिाउनदे र वतनको रोकथाम िनने उपायसमबनधी जानकारी हुन ुआिशयक 

छ । यस पाठमा बालीमा लाि ूहुनदे बाली संरक्षणका विव्नन तररकाहरूका बारदेमा चचा्ड िररएको छ । मदेहनतपिू्डक बारीमा लिाइएका 

तरकारी बालीमा विव्नन वकवसमका रोि तथा कीराहरू माैसमअनसुार लागनदे ि््डछन ्। यसता रोि तथा कीरा वनयनत्रण िन्ड बजारमा 

विव्नन खालदे विषा्ीहरू पाइएता पवन सकदे समम तयसता विषा्ीको प्रयोि निनु्ड उतिम हुनछ । रोि तथा कीरा वनयनत्रणका लावि 

सथानीय िानवसपतक या जैविक विषा्ीहरू बनाउन सवकनछ । यसता जैविक विषा्ीहरूको प्रयोिलदे कुनै वकवसमको नकारातमक 

असर हुँ् नै । यसका बारदेमा तल तावलका –५ मा सङ्वक्षप्त रूपमा चचा्ड िररएको छ । बाली–वबरुिाहरूमा क्षवत िनने रोि–कीराहरूबाट 

अथिा बाली–वबरुिाका शत्रजुीिहरूबाट बालीलाई जोिाई सरुवक्षत रूपमा बालीको उतपा्न वलन ु नै बाली संरक्षण हो । यसरी 

बालीका शत्र ुजीिहरूबाट बालीलाई जोिाउनदे विव्नन तररकाहरू छन ्। तयसता तररका एकीकृत रूपमा प्रयोि िररएमा िातािरण र 

मानि सिास्थयका लावि उपयकु्त हुनदे हुनालदे यसका लावि बाली संरक्षणमा आई.पी.एम. पद्धवत महतिपणू्ड मावननछ । यसअनति्डत 

प्राकृवतक तररका, जैविक तररका, खदेती िनने तररका, ्ौवतक तथा बल प्रयोि िरदेर, सथानीय तररका, काननुी तररका र रासायवनक 

तररकाहरू प््डछन ्।

तागलका ५ः  बाली संरक्षण तथा व्यिसथापन

काउली/बनदागाेभी राेग लषिण उििार धरधि

राँठ कुवहनदे रोि 

(Sclerotinia  Rot)

जवमनसँंि जोवरएको मखुय 

रांँठ कालो ्एर जानछ र 

वबरुिा मछ्ड ।

जवमन खलुा र ओ्ानो राखनदे । िदेव्सटीन 

२ वम.वल. प्रवतवकलोग्ाम बीउका ्रलदे 

प्रयोि िरी बीउको उपचार िनने र बदेना्डमा 

पवन छनने । धान बालीसँि घमुतीबाली 

प्रणाली अपनाउनदे ।
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थोपलदे रोि (Alter-

naria Leaf Spot)

काउलीको पातको 

मावथललो सतहमा स–साना 

काला ्ािहरू ्देखा प््डछन ्

र रोिग्सत ्ािहरू कालो 

्ई रढदेर जानछन ्।

बीउ रोपनअुवघ मयानकोजदेि ७५ प्रवतशत 

रबल.ु वप. (रायथदेन एम–४५ र अन ु

एम–४५ जसता विषा्ी ३ ग्ाम  अथा्डत ्१ 

वचमटीका ्रलदे प्रवतवकलोग्ाम बीउमा 

वमसाई टमम वबका्डदे बन् हुनदे ्ाँरामा 

राखदेर राम्ोसँि हललाई बीउको उपचार 

िनने ।

कालो सर्नदे रोि 

(Black Rot)

वबरुिाको पातको कोष र 

तनतहुरू पहँदेवलँ् ै पातहरू 

सकु् ैजानछन ्।

यो रोि बीउबाट फैवलनदे ्एकालदे 

तातोपानीलदे बीउ उपचार  िनने । रुिरवसफदे री 

पररिार बाहदेक अनय बालीसँि घमुती 

बाली लिाउनदे । कपर हाइड्ोअकसाइर 

पवन प्रयोि िन्ड सवकनदे ।

जरामा िाँठा पनने रोि 

(Clubroot)

रोिी वबरुिाका जराहरूमा 

िाँठाहरू बन्छन ् । रोिको 

प्रकोप बढ्ढै िएपवछ 

बोटहरू ओइलाएर म््डछन ्।

पानी जमनदे खदेतमा यो रोिको प्रकोप 

जया्ा हुनदे ्एकालदे वचमट्याइलो माटो 

्एको खदेतमा सकदे समम काउली खदेती 

िन्ड प्रोतसाहन निनने । खदेतमा पानी जमन 

व्न ु नहुनदे ्एकालदे वनकासको राम्ो 

वयिसथा िनने । रोिी बोटका जराहरू 

बटुलदेर जलाउनदे, घमुती बाली अपनाउनदे । 

१ कदे .जी. चनु र १ कदे .जी. वपना 

प्रवतिि्डवमटरका ्रलदे नस्डरी वयारमा  

छनने । माटोको वप.एच. मान ७.२ कायम 

राखनदे । नदेवबवजन तीन कदे .जी. प्रवतरोपनीका 

्रलदे प्रयोि िनने तथा रिाइकोरमा्डको 

प्रयोि पवन िन्ड सवकनदे ।

राउनी वमलर्य ु

(Downe Mildew)

मावथललो सतहमा पहदेलँो 

्ाि र तललो सतहमा 

कपासजसतो ढुसी ्देखा 

प््डछ ।

राइथदेन एम–४५, ्ईु ग्ाम प्रवतवलटर 

पानीमा वमसाई छक्ड नदे । रोिी पात  

हटाउनदे । मयानकोजदेि ७५ प्रवतशत रबल.ु

वप. (रायथदेन एम–४५, अन ुएम–४५) िा 

बलाइटकस, कयरुदेकसजसता ढुसीनाशक 

विषा्ी ्ईु–तीन ग्ाम प्रवतवलटर पानीमा 

वमसाएर छनने ।
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कीरा लषिण उििार धरधि

लाही (Aphids) कवलला पात तथा मनुाबाट  

रस चसुदेर खानछ ।

िाईको वपसाब र पानी १ैः४ को 

अनपुातमा छनने । साबनु–पानी, िाईको 

वपसाब, सतुमी िा नीमबाट बनदेको 

िनसपवतजनय प्ाथ्ड िा खरानीको प्रयोि 

िनने । सतुमीको झोल बनाई छनने । पहदेलँो 

पासो प्रयोि िनने ।

बन्ाको पतुली झवुसलकीरा (ला्ा्ड) लदे 

कवलला पात खाई नसामात्र 

्देखा प््डछ ।

खदेतबारीमा पतुली घमुन थालदेपवछ बारीको 

वनयवमत वनरीक्षण िनने । पतुलीका फुल 

तथा ला्ा्ड हातलदे वटपदेर मानने । मालावथयन 

५० प्रवतशत इ.सी. िा साइपरमदेवरिन १० 

प्रवतशत इ.सी. एक–्ईु वम.वल. प्रवतवलटर 

पानीमा वमसाई १५ व्नको फरकमा छनने र 

यसतो विषा्ी छरदेको ८–१० व्नपवछ मात्र 

बाली काट्नदे । 

सतुमीका पात खानदे 

लाभ्दे 

झवुसलकीरा (ला्ा्ड) लदे 

वबरुिाको पात खानछन ्।

स्ा्डदे १० वम.वल. प्रवतवलटर पानीमा 

वमसाएर छनने । खदेतबारीमा पानी पटाउनदे, 

नीमजनय विषा्ीको प्रयोि िनने र सपोरो 

लयरु िा सपोरो एन.वप.व्.को प्रयोि िनने ।  

पीठ्य ूया ढाँर इटँको 

आकार ्एको पतुली

लाभ्देलदे कवलला पात एिम ्

हररयो ्ाि  खानछ र 

पातहरू हररयो 

वझललीजसता ्देवखनछन ्।

फुल तथा ला्ा्डलाई संकलन िरी नष्ट  
िनने । एजावरराकटीन ०.०३ प्रवतशत 

(जसतैैः मवलटनीम, वनवमबवसवरन) ०.५ 

वम.वल. प्रवतवलटर पानीमा राखदेर छनने । 

वयु् देररया िदेवसयाना जैविक विषा्ी 

्ईु्देवख पाँच वम.वल. प्रवतवलटर पानीका 

्रलदे वमसाई साँझपख छनने ।

काक्ाे राेग लषिण उििार धरधि

राउनी वमलर्य ु

(Downe Mildew)

पातको मावथललो ्ािमा 

पहदेलँा ्ािहरू र तललो 

्ािमा कपासजसतो 

सदेतो्देवख धवमलो धबबाहरू 

्देवखनछन ्।

आद्र्ड अिसथामा रोिको विसतार हुँ् ा 

घना बोट नराखनदे र पातमा पानी नजमनदे 

िरी वसँचाइ्ड िनने । िदेव्वसटन एक–्ईु ग्ाम 

प्रवतवलटर पानीका ्रलदे वमसाई 

खदेतबारीमा १५ व्नको फरकमा बोटमा 

राम्ोसँि सबैवतर व्जनदेिरी छनने । 

बलाइटकस िा कयरुदेकस ्ईु–तीन ग्ाम 

प्रवतवलटर पानीका ्रलदे वमसाई छनने ।
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सदेतो धलूदे ढुसी 

(खरानदे) (Powdery 

Mildew)

सरुुमा पात र राँठको 

सतहमा साना सदेता ्ाि 

्देवखनछन ् । पवछ समपणू्ड 

पातमा फैवलनछन ् र पात 

तथा फूल मनने र झनने हुनछन ्

िा फल नलागनदे तथा कम 

लागनदे हुनछ ।

खदेतको सरसफाइ्ड िनने । िहँुतमा पानी 

वमसाई छनने ।  कयारावथयन २ ग्ाम 

प्रवतवलटर पानीमा वमसाएर छनने ।  

काबनेनरावजम ५० प्रवतशत रबल.ुपी. १ 

ग्ाम प्रवतवलटर पानी िा सलफर ८० 

प्रवतशत २.५ ग्ाम प्रवतवलटर पानीमा 

राखी छक्ड नदे ।

िजुमजुदे रोि  
(Mosaic Virus)

यो रोि लािदेका पातका 

मखुय नसाहरूको िररपरर 

हररयो र बाँकी ्ािमा 

हलका पहँदेलो धबबाहरू 

्देखा प््डछन ् । वछरवबरदे 

वचनहहरू परुाना पातका 

वकनारका नसाहरूबाट सरुु 

्एर मखुय नसासमम 

्देवखनछन ्।

बायोवलफ कदे यर एक वम.वल. प्रवतवलटर 

पानीमा वमसाएर बदेना्ड सारदेको १० 

व्नपवछ १५ व्नको फरकमा तीन–चार 

पटक छना्डलदे रोि बढ्न सक्नै । रोि खपन 

सकनदे जात लिाउनदे । सिसथ बोटबाट बीउ 

संकलन िनने । झारपातहरू हटाएर 

खदेतबारी सफा राखनदे । रोिी बोट उखदेलदेर 

माटोमा िार्नदे िा जलाउनदे । रोि फैलाउनदे 

कीरा, लाही तथा खपटदे कीराको वनयनत्रण 

िनने । 

कीरा लषिण उििार धरधि

फल कुहाउनदे वझिँा 
(Fruit flies)

यस वझिँालदे फलव्त्र फुल 

पा््डछ र फल कुहाउँछ ।  

 कुवहन लािदेका फल र फूल जममा िरी 

माटोव्त्र िवहरो िरी िार्नदे । कयवुलयर 

चार थोपा र मालावथयन िा नु् ान पाँच–

सात थोपा राखी बनाएको फदे रोमीन पासो 

प्रवतरोपनी ्ईु्देवख चार िटाका ्रलदे 

पाँच वफट उचाइमा झनुर्याउँ्ा ्ालदे 

कीराको वनयनत्रण  

हुनदे । एक वलटर पानीमा १० ग्ाम वचनी र 

एक वम.वल. मालावथयन झोल वमसाएर 

बालीमा छक्ड नदे । यसो ि्ा्ड वझिँालदे 

विषा्ीयकु्त झोल चाटदेर  
म््डछन ्। िानसपवतक विषा्ी झोल मल 

एक ्ािमा सात ्ाि पानी वमसाउनदे र 

बोट फुलन थालदेपवछ ्ईु–तीन व्नको 

फरकमा छक्ड नदे । यो झोल मललदे 

वझिँालाई ्िाउनदे ि््डछ ।
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रातो खपटदे (Red 

Beetle)

यसलदे पातको तललो 

सतहको हररयो ्ाि कोत्रदेर 

खानछ र नसा मात्र ्देवखनछ ।

वबहानको समयमा बालीको वनरीक्षण िनने 

र खपटदे वटपदेर नष्ट िनने । अवल वछटो बाली 

लिाउनदे । तराईमा पसु मवहनामा र 

पहारमा माघ मवहनामा लिाउँ्ा यसको 

प्रकोप कम िन्ड सवकनछ । वनमाररन १.५ 

वम.वल. प्रवतवलटर पानीका ्रलदे वमसाई 

सात व्नको फरकमा छक्ड नदे । मालावथयन 

विषा्ी एक वम.वल. प्रवतवलटर पानीका 

्रलदे वमसाई सात व्नको फरकमा छनने । 

मािकोसोमजसता नीममा आधाररत विषा्ी 

तीन वम.वल. प्रवतवलटर पानीमा वमसाएर 

छक्ड नदे ।

लाही (Aphids) यो कालो–हररयो र कालो 

िा हररयो शरीर ्एको 

लाही हो । फसमी समहू िा 

लहरदे समहूका बालीका 

लावि यो हावनकारक लाही 

हो ।

िाई्ैसँीको वपसाब (एक ्ािमा १० 

्ाि पानी वमसाएर) तीन–चार व्नको 

फरकमा ्ईु–तीन पटक छक्ड नदे । 

मारिोसम नामक नीमको झोल तीन 

वम.वल. प्रवतवलटर पानीमा वमसाएर पाँच 

व्नको फरकमा ्ईु पटक छक्ड नदे । रोि र 

सकुोज ्ईु वम.वल. प्रवतवलटर पानीमा 

वमसाई पाँच व्नको फरकमा ्ईु पटक 

छक्ड नदे ।

िीिेकरेला राेग लषिण उििार धरधि

राउनी वमलर्य ु

(Downey 

Mildew)

पातको मावथललो ्ािमा 

पहँदेला ्ािहरू र तललो 

्ािमा कपासजसतो 

सदेतो्देवख धवमलो धबबाहरू 

्देवखनछन ्।

आद्र अिसथामा रोिको विसतार हुँ् ा 

घना बोट नराखनदे र पातमा पानी नजमनदे 

िरी वसँचाइ्ड िनने । िदेव्वसटन एक–्ईु ग्ाम 

प्रवतवलटर पानीका ्रलदे वमसाई 

खदेतबारीमा १५ व्नको फरकमा बोटमा 

राम्ोसँि सबैवतर व्जनदे िरी छनने । 

बलाइटकस िा कयरुदेकस ्ईु–तीन ग्ाम 

प्रवतवलटर पानीका ्रलदे छनने ।
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सदेतो धलूदे ढुसी 

(खरानदे) (Powdery 

Mildew)

सरुुमा पात र राँठको 

सतहमा साना सदेता ्ाि 

्देवखनछन ् । पवछ समपणू्ड 

पातमा फैवलनछन ् र पात 

एिम ् फूल मनने र झनने हुनछ 

िा फल नलागनदे तथा कम 

लागनदे हुनछ ।

खदेतको सरसफाइ्ड िनने । िहँुतमा पानी 

वमसाई छनने ।  कयारावथयन ्ईु ग्ाम 

प्रवतवलटर पानीमा वमसाएर छनने । 

काबनेनरावजम ५० प्रवतशत रबल.ुपी. एक 

ग्ाम प्रवतवलटर पानी िा सलफर ८० 

प्रवतशत २.५ ग्ाम प्रवतवलटर पानीमा 

राखी छक्ड नदे । 

कीरा लषिण उििार धरधि

फल कुहाउनदे वझिँा 

(Fruit Flies)

यसलदे फलव्त्र फुल पा््डछ 

र फल कुहाउँछ ।  

मोवहनी पासो राखनदे । पानीमा अवलकवत 

वचनी वमसाई तयसमा मालावथयन झोल 

(एक वलटर पानीमा आधा चमचा 

मालावथयन) वमसाई सो वमश्णलाई 

काँरिो, फसमी लिाएको खदेतबारीको 

ठाउँ–ठाउँमा छररव्नदे । यसो ि्ा्ड 

वझिँाहरूलदे िवुलयो झोलका थोपा चाट्न 

थाल्छन ्र विषा्ीको प्र्ािलदे म््डछन ्। 

कीरा लािदेका फलहरूलाई संकलन िरी 

माटोमवुन िार्नदे ।

रातो खपटदे (Red 

Beetle)

यसलदे पातको तललो 

सतहको हररयो ्ाि कोत्रदेर 

खानछ र नसा ्देवखनछ ।

वबहानी पख खदेतबारीको वनरीक्षण िनने र 

खपटदे संकलन िरी नष्ट िनने । खपटदे 

कीराका लावि वबहानीपख खरानी  

छक्ड नदे । मालावथयन ५० प्रवतशत इ.सी. 

्ईु वम.वल. प्रवतवलटर पानीमा वमलाई 

छक्ड नदे । नीमजनय विषा्ीको प्रयोि  

िनने ।

गाेलभेिँा राेग लषिण उििार धरधि

बदेना्ड कुवहनदे रोि 

(Damping Off)

जवमनको सतह नवजकका 

राँठ कुवहनछन ्।

नस्डरी ओ्ानो राखनदे र खरानी छनने । 

यसता उपायलदे वनयनत्रण न्एमा 

िदेव्वसटन ्ईु ग्ाम प्रवतवलटर पानीमा 

वमलाई जवमनमा या बोटको फदे ्मा छनने 

तथा बीजामतृलदे बीउ उपचार िनने ।
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अिौटदे रढुिा  
(Early Blight)

सरुुमा बढुा पातको 

मावथललो सतहमा काला 

थोपलाहरू ्देखा प््डछन ् । 

पवछ थोपला बढ्् ैजानछन ्। 

पात पहँदेवलनछन,् सकुछन ् र 

झ््डछन ्।

िोल्देरँा पररिारका बाली बाहदेकको 

लामो घमुती बाली अपनाउनदे । रोि 

वनरोधक जात लिाउनदे । ढुसीनाशक 

विषा्ी िदेव्वसटन तीन ग्ाम प्रवत कदे .जी. 

बीउका ्रलदे वमसाई बीउको उपचार  

िनने । राइथदेन एम–४५ (०.२ %),  िा 

िदेव्वसटन (०.१ %) १०–१५ व्नको 

अनतरमा तीन पटक छक्ड नदे । 

रिाइकोरमा्डको प्रयोि िनने ।

पछौटदे रढुिा  
(Late Blight)

सरुुमा पातको वकनारा िा 

टुपपोमा स–साना खरैा 

काला ्ािहरू ्देखा  

प््डछन ् । पवछ पात जलदेर 

जानदे, फल  कुवहनदे र राँंठ  

कुवहनदे हुनछ ।

रढुिा सहन सकनदे जातहरू वसज्डना तथा 

एच.आर.जी. १७ लिाउनदे । फरावकलो 

्रूीमा (७०×७० सदे.वम.मा) बदेना्ड रोपनदे । 

बोटको काँटछाँट र तावलम िरदेर बोटको 

सबै ्ािमा घाम लागनदे बनाउनदे । प्रशसत 

प्राङ्िाररक मल राखनदे । राइथदेन एम–

४५, १.५ ग्ाम र बलाइटकस ५० प्रवतशत 

रबल.ुपी. वमलाई जममा तीन ग्ाम 

प्रवतवलटर पानीका ्रलदे वमसाएर ७ ्देवख 

१० व्नको अनतरमा ्ईु–तीन पटक  
छक्ड नदे ।

बोट ओइलाउनदे 

(Fusarium Wilt)

यसमा बोट ओइलाउँ् ै

जानछ र मछ्ड ।

रोि सहन सकनदे जात, जसतैैः सजृना 

लिाउनदे । रोिी बोट वनकालदेर रढाउनदे या 

िवहरो िरी िार्नदे । रोिी बोट छोएको 

औजार तथा हातलदे अनय बोट नछुनदे । 

राइथदेन एम–४५ विषा्ी ्ईु ग्ाम 

प्रवतवकलोग्ाम बीउका ्रलदे वमसाई 

बीउको उपचार िनने ।

मोजाइक ्ाइरस 

(Mosaic Virus)

यसमा पात िजुमुजु ु हुनदे र 

पहेंलँो ्देवखनदे हुनछ ।

लाही, होपर तथा सदेतो वझिँा वनयनत्रण 

िनने । रोिग्सत बोट हटाउनदे । चोटपटक 

लािदेको बोट हटाउनदे, राम्ो िोरमदेल िरदेर 

झार हटाउनदे । वप्र्देनटल िा बायोवलफ 

कदे अर िा व्रकन एच ्ईु वम.वल. 

प्रवतवलटर पानीका ्रलदे वमसाई छनने ।
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बयाकटदेररयल अथा्डत ्

ओइलाउनदे रोि 

Bacterial Wilt)

यसमा सरुुमा कवलला 

पातहरू तलवतर लत्रनदे र 

पवछ बोट परैू सल्डकक 

ओइलाउनदे तथा वछटै मनने 

ि््डछन ्।

पलानटोमाइवसन एक ग्ाम प्रवतवलटर 

पानीमा बनाएको झोललदे बोटको जरा 

व्जनदेिरी हप्ताको ्ईु पटक छ्ा्ड यो 

रोिको रोकथाम हुनछ । वबलवचङ धलूो 

७५० ग्ाम प्रवतरोपनीका ्रलदे बदेना्ड 

सानु्ड्न्ा ३० व्न अिावर माटोमा 

वमलाउनदे । सरिदेपटोसाइवकलन (Strepto-

cycline) एक ग्ाम प्रवत ४० वलटर 

पानीमा बनाएको झोलमा ३० वमनदेटसमम 

राखदेर बदेना्डको उपचार िनने ।

कीरा लषिण उििार धरधि

फल खानदे ििारो 

(Fruit Borrer)

यसलदे पात र फल खाई 

नोकसान ि््डछ ।

िोल्देरँाको बोट तथा फलमा ्देवखएका 

ला्ा्डहरू हातलदे जममा िरी मानने । 

एजावररदेवकटन ०.३ प्रवतशत इ.वस. 

(मवलटवनम, वनमबदेवसवरन ) पाँच वम.वल. 

प्रवतवलटर पानीमा वमसाएर फुल पारदेको 

्देखनासाथ छनने । जैविक विषा्ी हदेली 

एन.वप.व्. १०० एल.इ. र जैविक 

विषा्ी वब.वट.कदे .  एक्देवख तीन वम.वल. 

प्रवतवलटर पानीमा वमसाएर फुल पारदेको 

्देखनासाथ छनने । हदेवललयरू पासोको 

प्रयोि िनने । झोल विषा्ीकादे प्रयोि िनने ।

पात खननदे कीरा 

(Tuta Absoluta)

यसलदे कवललो फल बढी 

नष्ट िछ्ड र ला्ा्डलदे पात, 

राँठ, मनुा एिम ् फलव्त्र 

छदेरदेर क्षवत ि््डछ ।

बाली चरि अपनाउनदे । २५ ् देवख ३० िटा 

फदे रोमीन र्ियाप प्रवतहदेकटर जगिाका ्रलदे 

प्रयोि िनने । सटीकी र्ियाप प्रयोि िनने । 

नीममा आधाररत विषा्ीहरू 

एजारीररवकटन एक प्रवतशत इ.सी. 

मदेटारावजयम एवनसोपली तीन वम.वल. 

प्रवतवलटर पानीका ्रलदे सात–सात 

व्नको फरकमा छनने । 

सदेतो कीरा  

(White Fly)

यादे कीरालदे ि्ा्ड पात पहँदेला 

हुनछन ् । बोटहरू रोि 

लािदेजसता हुनछन ् र बोटमा 

फूल तथा फल कम  
लागछन ्। यसलदे ्ाइरस रोि 

सा््डछ ।

जैविक विषा्ी ्वट्डवसवलयम लदेकानी 

१.१५ रबल.ुपी. (वमलवकल, ्वट्डवजन र 

एजावररदेवकटन ०.३ प्रवतशत इ.वस. 

(मवलटवनम, वनमबदेवसवरन ) पाँच वम.वल. 

प्रवतवलटर पानीमा वमसाएर फुल पारदेको 

्देखनासाथ छनने । 
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पातमा सरुुङ बनाई 

व्त्र पसनदे कीरा 

(Leaf Minor)

यो कीरालदे परैू पात सकुाएर 

खरैो बनांउँ्छ ।

िाई–्ैसँीको वपसाब एक ्ािमा १० 

्ाि पानी वमसाएर तीन–चार व्नको 

फरकमा छक्ड न ु प््डछ । यसको िनधलदे 

कीराको आरिमण कम हुन सक्छ । 

मारिोसम नीमको झोल तीन वम.वल. 

प्रवतवलटर पानीमा वमसाएर छक्ड नदे । यसलदे 

कीराको आरिमणलाई वनकै कम िन्ड 

सकछ । 

खतुसावानी राेग लषिण उििार धरधि

रढुिा (Phomopsis 

Blight)

यसलदे पातमा िोला साना–

साना थोपला्देवख पात 

रढदेको जसतो ्देवखनदे हुनछ । 

रढुिाका कारणलदे कुवहएको ्ए अनय 

बालीमा जसतै राइथदेन एम ४५ 

ढुसीनाशक विषा्ीको प्रयोि िनु्ड  
प््डछ ।

एन्थय्ाकनोज  

(Antrocnose)

हाँिाको मनुटामा र फलमा 

बाटुला काला ्ािहरू 

्देवखनछन ्।

राइथदेन एम ४५ िा बलाइटकस–५० 

विषा्ीलाई तीन ग्ाम प्रवतवलटर पानीका 

्रलदे १५ व्नको फरकमा ्ईु–तीन पटक 

छनने । यी विषा्ीहरू छरदेपवछ कमतीमा 

१५ व्नसमम फल खानका लावि प्रयोि 

िनु्ड हुँ् नै ।

िजुमुजुदे ्ाइरस रोि 

(Leaf Curl Virus)

पातहरू िजुमुजुदे र वछरदेवबरदे 

रंिका हुनछन ्।

रोिी बोट हटाउनदे र वनयवमत रूपमा 

नु् ान िा रोिर एक वम.वल. प्रवतवलटर 

पानीमा वमसाई सप्रदे िरी लाही कीरालाई 

वनयनत्रण िनने ।

कीरा लषिण उििार धरधि

रातो कवमला  

(Red Ants)

यसलदे खसुा्डनीको 

माटोमवुनको जराको बोरिा 

खाइव्नछ । बोट ओइलाउँ् ै

जानछ र म््डछ ।

सम्ि ्ए बदेला–बदेलामा जवमन 

व्जनदेिरी वसँचाइ्ड िनने । खसुा्डनी्न्ा बढी 

मन पराउनदे अनय बाली िररपरर लिाउनदे । 

यव् विषा्ी प्रयोि िनदै परदेमा 

प्राविवधकको सललाहअनसुार 

कलोरोपाइररफस िा रस्डिान प्रयोि  

िनने ।
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रिीपस (Thrips) यो धदेरै मवसनो िा सानो 

कीरा हो । यसका माउ र 

बचचा ्िुैलदे पातको तललो 

्ािमा कोत्रदेर रस चसुछन ्र 

यी ठाउँहरूमा खरैा ्ािहरू 

्देवखनछन ्।

नु् ान एक वम.वल. प्रवतवलटर पानीमा 

राखदेर छनने । लिातार पाँच व्नको 

फरकमा तीन पटक नु् ान सप्रदे िररसकदे पवछ 

पाँच व्नसमम फल वटपदेर खानको लावि 

प्रयोि िनु्ड हँं् नै ।

फदे ् कटुिा  
(Cutworms)

यसलदे ्ख्डर सारदेका 

वबरुिाका फदे ् काटदेर 

नोकसान िछ्ड ।

बदेना्ड साररसकदे पवछ बारीमा उखदेलदेको 

हररयो झारपात हलका ओइलाउनदे िरदेर 

्ईु–तीन बोटको बीचमा सानो–सानो 

थपु्रो पारी राखदेमा रावत तयहाँव्त्र कीराका 

लाभ्देहरू लकुछन ् र वबहान ती झारहरू 

कोट्याएर ्देवटएका फदे ् कटुिाहरू  

माररव्नदे ।

ििारो (Borer) ििारोलदे विशदेषिरी फलमा 

पिाल पारदेर िु् ी खानछ ।

नु् ान एक वम.वल. प्रवतवलटर पानीमा 

राखदेर छक्ड नदे । लिातार पाँच व्नको 

फरकमा तीन पटक नु् ान सप्रदे िररसकदे पवछ 

पाँच व्नसमम फल नवटपनदे तथा तयसपवछ 

मात्र फल वटपी खानको लावि प्रयोि  

िनने ।

धसमी राेग लषिण उििार धरधि

एनरिाकनोज    

(Antrocnose)

एनरिाकनोज लािदेमा 

वसमीका पात र कोसाहरूमा 

काला रढदेकाजसता थोपला 

हुनछन ् र पवछ वबसतारै 

जोवरँ् ैजानछन ्।

कयापटदेन, वथराम िा िदेव्वसटन ्ईु–तीन 

ग्ाम प्रवतकदे .जी. प्रयोि िरी बीउ उपचार 

िनने । एनरिाकनोज रोिका लावि 

कदे रावथयन ्ईु ग्ाम अथिा स्ा्डदे तदेल १० 

वम.वल. प्रवतवलटर पानीमा वमलाई  

छक्ड नदे ।

वसन्रुदे  रोि (Rust) सरुुमा पातमा मवसना झनरै 

सदेता रंिका फोकाहरू 

्देवखनछन ् । पवछ ती 

फोकाहरू खरैो रङमा 

पररणत ्ई फुटदेर धलूो 

वनसकनछ । रोि लािदेका 

पातहरू सकुदे र बोट चाँरै 

मछ्ड ।

रोिी बोटका ्ािहरू, ठुटा र झारपातहरू 

बटुलदेर जलाई खदेतबारी सफा राखनदे । 

िनधक र चनु १ैः२ ्ािको अनपुातमा 

वमसाएर मलमलको कपरामा पोको पारदेर 

छनने ।
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खरानदे रोि (Pow-

dery Mildew)

सरुुमा पातहरूमा वफका 

रङमा ब्व्लएका ्ािहरू 

्देवखनछन ् । तयसता 

्ािहरूमा सदेतो धलूो 

छरदेकोजसतो ढुसी उम्देको 

्देवखई पवछबाट सबै 

्ािहरू ढावकनछन ्।

रोिी बोटका ्ाि, ठुटा र झारपातहरू 

बटुलदेर जलाई खदेतबारी सफा राखनदे । 

िनधक र चनु १ैः२ ्ािको अनपुातमा 

वमसाएर मलमलको कपरामा पोको पारदेर 

छनने । कदे रावथयन ्ईु ग्ाम अथिा स्ा्डदे 

तदेल १० वम.वल. प्रवतवलटर पानीमा 

वमलाई छक्ड नदे ।

मोजाइक ्ाइरस 

(Mosaic Virus)

पत पहदेलँो, िजुमजुज परदेको 

र सानो हुनछ ।

सम्ि ्एसमम रोि अिरोधक जात 

लिाउनदे, सिस्थय बीउ प्रयोि िनने र रोिी 

बोट उखदेलदेर नष्ट िनने ।

बोट ओइलाउनदे 

(Wilt)

यसमा बोट ओइलाउँ् ै

जानछ र मछ्ड । 

रोिी बोट वनकालदेर रढाउनदे या िवहरो िरी 

िार्नदे । रोिी बोट छोएको औजार तथा 

हातलदे अनय बोट नछुनदे । राइथदेन एम–

४५ ्ईु ग्ाम प्रवतवकलोग्ाम बीउका ्रलदे 

वमलाई बीउको उपचार िनने ।

कीरा लषिण उििार धरधि

 लाहीदे (Aphids) यो कालो–हररयो र कालो 

िा हररयो शरीर ्एको 

लाही हो । फसमी समहू िा 

लहरदे समहूका बालीका 

लावि यो हावनकारक लाही 

हो ।

िाई्ैसँीको वपसाब एक ्ािमा १० ्ाि 

पानी वमसाएर तीन–चार व्नको फरकमा 

्ईु–तीन पटक छक्ड नदे । मारिोसम नामक 

नीमको झोल तीन वम.वल. प्रवतवलटर 

पानीमा वमसाएर पाँच व्नको फरकमा ् ईु 

पटक छक्ड नदे । सकुोज ्ईु वम.वल. 

प्रवतवलटर पानीमा वमसाई पाँच व्नको 

फरकमा ्ईु पटक छक्ड नदे ।

खपटदे (Beetle) यसलदे पातको तललो 

सतहको हररयो ्ाि कोत्रदेर 

खानछ र नसा ्देवखनछ ।

वबहानीपख खदेतबारीको वनरीक्षण िनने र 

खपटदे संकलन िरी नष्ट िनने । खपटदे 

कीराका लावि वबहानीपख खरानी छक्ड नदे 

तथा हातलदे वटपदेर मानने । रोिर एक वम.वल. 

प्रवतवलटर पानीमा वमलाई छक्ड नदे । 

नीमजनय विषा्ीको प्रयोि िनने ।
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भटमास राेग लषिण उििार धरधि

बदेना्ड कुवहनदे रोि 

(Rhizoctonia 

Root Rot)

बदेना्ड तथा बोटहरू पहदेलँा 

हुनछन ् र पातहरू 

ओइलाउँ्छन ् । माटोको 

सतह नवजक कुवहएको र 

सदेतो ढुसीलदे ढाकदे को हुनछ ।

घमुती बाली अपनाउनदे । बोटको फदे ्मा 

प्रशसत हािा तथा प्रकाश पनने वयिसथा 

वमलाउनदे । काबनेनरावजम ५० प्रवतशतको 

(िदेव्वसटन) तीन ग्ाम प्रवतवकलोग्ाम 

बीउका ्रलदे उपचार िनने र रिाइकोरमा्ड 

प्रयोि िनने ।

 वसन्रुदे रोि 

(Soybean Rust)

सरुुमा पातमा खरैा थोपला 

्देवखनछन ् । पवछ बीचमा 

कालो िवहरो ्एको र 

िररपरर खरानी छरदेजसतो 

हुनछ ।

कयापटदेन ्ईु ग्ाम प्रवतवकलोग्ामका ्रलदे 

वमसाई बीउ उपचार िनने । रोिको लक्षण 

्देवखनासाथ कपर कलोराइरयकु्त 

विषा्ीहरू ्ईु्देवख तीन ग्ाम प्रवतवलटर 

पानीमा वमसाएर सात व्नको फरकमा 

छनने ।

मोजाइक ्ाइरस 

(Yellow Vein 

Mosaic Virus)

पात साना तथा पहदेलँा 

हुनकुो साथै िजुमजुज परदेको 

हुनछ ।

रोि अिरोधक जात लिाउनदे । सिसथ 

बीउको प्रयोि िनने । रोिी बोट उखदेलदेर 

फयाँकनदे र पया्डप्त मात्रामा मलखा् प्रयोि 

िनने ।

कीरा लषिण उििार धरधि

झवुसलकीरा 
(Hairy  

Caterpillars)

यसमा लाभ्देलदे पातको 

समपणू्ड हररयो ्ाि खाएर 

काितजसतो सदेतो ्ाि मात्र 

बाँकी राख्छ र अनतमा 

पात न्एको ररतिो बोट 

हुनछ । 

लाभ्दे झणुरमा ्एका पातसवहत वटपदेर नष्ट 

िनने । कीराको प्रकोप बढी ्एमा 

रदेलटामदेवरिन २.८ प्रवतशत इ.सी. िा 

साइपरमदेवरिन १० प्रवतशत इ.सी. एक 

वम.वल. प्रवतवलटर पानीका ्रलदे वमसाई 

छनने । 

लाही (Aphids) लाहीलदे रस चसुदेर खानछ । 

यसलदे ि्ा्ड बोट पहदेलँो ्एर 

जानछ र बढ्न सक्नै ।

िाई्ैसँीको वपसाब एक ्ािमा १० ्ाि 

पानी वमसाएर तीन–चार व्नको फरकमा 

्ईु–तीन पटक छक्ड नदे । मारिोसम नामक 

नीमको झोल तीन वम.वल. प्रवतवलटर 

पानीमा वमसाएर पाँच व्नको फरकमा ् ईु 

पटक छक्ड नदे । सकुोज ्ईु वम.वल. 

प्रवतवलटर पानीमा वमसाई पाँच व्नको 

फरकमा ्ईु पटक छक्ड नदे ।
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कोसामा लागनदे ििारो 

(Pod Borrer)

यस ििारोलदे खाएका 

कोसामा पिालहरू 

्देवखनछन ् । लाभ्देलदे आधा 

शरीर कोसाव्त्र पसाएर 

्ाना खानछन ्। 

प्रवतरोपनी तीन्देवख चारिटा हदेलीलयरुको 

मोवहनी पासो राखनदे । नीममा आधाररत 

विषा्ी ्ईु्देवख तीन ग्ाम प्रवतवलटर 

पानीमा वमसाई छनने । नयवुकलयर 

पोवलहदेड्ोसीस ्ाइरस (एन.पी.्ी.) ०.५ 

्देवख १.० वम.वल. प्रवतवलटर पानीमा 

वमसाई छनने । मवसना लाभ्दे ्देवखनासाथ 

वयासीलस थरुीनजदेवनसस ्देराइटी 

कुस्डटाकी एक ग्ाम प्रवतवलटर पानीमा 

वमसाई छनने ।

पतदेरो (Pod Bug) यसलदे कोसामा ्ाना लागनदे 

बदेलामा रस चसुदेर खानछ र 

्ाम्ा कोसा लाग्छ । 

्एका ्ाना पवन चदेपटा 

हुनछन ्।

बढी नै  समसया ्एमा एग्ो सप्रदे १० वम.

वल. या मािकोसम पाँच वम.वल. प्रवतवलटर 

पानीमा वमसाई छनने ।

पयाज राेग लषिण उििार धरधि

बैजनी धबबा  

(Purple Blotch)

पयाजको पातमा बैजनी 

रंिको कदे नद्र ्एका साना 

सदेता ्ािहरू ्देवखनछन ्। ती 

्ािहरू तरुुनतै बढदेर  पात िा 

फूलको राँठको सबै ्ािमा 

्देवखन थालछन ् र अनतमा 

पात र राँठ सकु्छन ् । 

पयाजको िानो पानीलदे 

व्जदेझै ँ्ई कुवहन सकछ ।

यसलाई वनयनत्रण िन्ड ०.२५ प्रवतशत 

राइथदेन एम–४५ छन्ड सवकनछ ।

पयाजको फदे ् कुवहनदे 

रोि (Basal Rot)

यो रोि फयजुाररयम ढुसीबाट 

हुनछ । यसमा आधार पलदेट र 

जराहरू सर्छन ्। यो रोिलदे 

बोट ओइलाउनदे एिम ् पात 

टुपपाबाट म्दै आउनदे र जरा 

रातो हुनदे हुनछ ।

यो रोि वनयनत्रण िन्ड िदेनलदेट िा िदेव्वसटन 

०.२५ % को घोल छ्ा्ड उपयकु्त हुनछ ।
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बयाकटदेररयाबाट हुनदे 

कुवहनदे रोि (Bacteri-
al Soft Rot)

यो रोि लािदेपवछ 

्णरारणमा रावखएका 

िानाको मावथललो ्ाि 

सर्नदे र ्िु्डवनधत हुनदे हुनछ । 

यो रोि आद््ररता बढी ्एमा 

हुनछ । ्णरारण िनु्डअवघ 

राम्ोसँि सकुाइएन ्नदे र 

घाउ–चोट लािदेको िाना 

वनकावलएन ्नदे यो रोि 

लागछ ।

अनय बालीसँि विशदेषिरी अननबालीसँि 

घमुतीबाली लिाउनदे, रोिमकु्त सिसथ बीउ 

रोपनदे, खदेतबारी सफा राखनदे र राम्ोसँि 

सकुाउनदे तथा घाउ–चोट लािदेको िाना 

वनकालदेर ्णरारण िनने ।

कीरा लषिण उििार धरधि

रिीपस (Thrips) धदेरै सानो र पहदेलँो रंिको 

कीराका ियसक तथा 

लाभ्देलदे पातमा आरिमण 

ि््डछन ्।

पयाजका समपणू्ड कीरा तथा सलुसलुदे 

वनयनत्रण िन्ड मालावथयन, रोिर आाव् 

कुनै पवन एक कीटनाशक विषा्ी ्ईु 

वम.वल. प्रवतवलटर पानीका ्रलदे सात–

सात व्नको फरकमा ्ईु–तीन पटक 

छरदेमा सवजलैसँि वनयनत्रण िन्ड  

सवकनछ । नीममा आधाररत विषा्ी 

(जसतैैः एजावररावकटन ०.०३% इ.सी.) 

प्रयोि िन्ड सवकनछ ।

सलुसलुदे (Mites) पातको तललो सतहमा बसदेर 
रस चसु्छ । यसबाट आरिमण 
्एका पातहरू बटाररनछन ् र 
कालानतरमा बोटबाट  
झ््डछन ्।

अालतु राेग लषिण उििार धरधि

आलकुो पछौटदे रढुिा 

रोि (Late Blight)

यो रोि लाग्ा सरुु–सरुुमा 

पातको वकनारा िा कुनै 

्ािमा स–साना खरैा िा 

काला पानीलदे व्जदेकाजसता 

्ािहरू ्देवखन थाल्छन ् । 

विसतारै तयसता ्ािहरू परैू 

पातहरूमा फैवलँ् ैजानछन ्र 

पातहरू रढ्न थाल्छन ्।

रोि सहन सकनदे उननत जातहरू (जसतैैः 

खमुल सदेतो, कुवफ् जयोवत, खमुल रातो, 

कुवफ्  बा्शाह आव्) लिाउनदे । रायथदेन 

एम–४५, १.५ ग्ाम र बलाइटकस ५० 

प्रवतशत रबल.ुपी. वमलाई जममा तीन 

ग्ाम प्रवतवलटर पानीका ्रलदे वमसाएर ७ 

्देवख १० व्नको अनतरमा ् ईु–तीन पटक  
छक्ड नदे ।
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अिौटदे रढुिा (Early 

Blight)

यो रोि लाग्ा सरुु–सरुुमा 

आलकुा पातहरूमा स–

साना काला खरैा थोपलाहरू 

्देखा प््डछन ् । यी 

थोपलाहरूमा िोलाकार 

चरिहरू ्देखन सवकनछ । 

पवछ प्रकोप बढ्ढै जाँ्ा यी 

चरिहरू प्रष्ट ्देवखन 

थाल्छन ् । अनतमा, यी 

थोपलाहरू ठूला ्एर एक–

अका्डसँि जोवरई परूा पात नै 

सकुदे र झ््डछ । 

ढुसीनाशक विषा्ी िदेव्वसटन तीन ग्ाम 

प्रवत कदे .जी. बीउका ्रलदे बीउको उपचार 

िनने । राइथदेन एम–४५ (०.२ %),  िा 

िदेव्वसटन (०.१ %) १०–१५ व्नको 

अनतरमा तीन पटक छक्ड नदे । उवचत 

बाली–चरिको वयिसथा वमलाउनदे । 

कालो खोसटदे (Black 

scurf)

यो रोि लाग्ा आलकुा पात 

हलका (वफकका) हररया 

तथा खस्ा हुनछन ्। पातहरू 

बावकलएर मावथवतर ्ोवब्न 

थाल्छन ् । पातको रङ 

हलकुा रातो ्देवखनछ । 

बोटहरू अनय सिसथ 

बोट्न्ा ठारा र अगला 

हुनछन ्। 

माटोमा धदेरै वचसयान ्एको बदेलामा 

आल ु नरोपनदे, इणरोवफल–४५ िा 

िदेव्वसटन ्ईु ग्ाम (एक वचमटी) विषा्ी 

प्रवतवलटर पानीका ्रलदे घोली बीउ 

आललुाई १० वमनदेटसमम रुबाएर राखनदे । 

खरैो पीपचककदे  रोि 

(Brown Rot)

यो रोि लाग्ा सरुु–सरुुमा 

बोटको एउटा राँठमात्र 

ओइलाउन सकछ तर वबहान 

र साँझ वठकैजसतो ्देवखनछ । 

वबसतारै परैू बोट नै ओइलाई 

म््डछ । मररसकदे को बोटको 

्ाना काटदेर हद्े ा्ड खरैा–िोला 

चककाहरू ्देवखनछन ् र 

वनचो्ा्ड खरैो पीपजसतो 

प्ाथ्ड आउँ्छ । त

रासायवनक वनयनत्रण िन्ड वयािहाररक 

्देवखँ् नै । रोिी तथा वछमदेकी बोटलाई 

रोि लागनदेविवतिकै सािधानीपिू्डक माटो, 

जरा र ्ाना सवहत वनकाली सरुवक्षत 

ठाउँमा िवहरो िरी परुरव्न ुपछ्ड ।
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मोजाइक ्ाइरस रोि 

(Potato Mosaic 

Virus)

यो रोि आलमुा ्ाइरसको 

आरिमणबाट हुनदे ि््डछ । यो 

रोि रोिग्सत आलकुा 

्ानाहरूको प्रयोि तथा 

समपक्ड बाट स््डछ । आलकुो 

हररयो लाही कीरा यसको 

प्रमखु माधयम हो ्नदे 

रिीपस, वलफ होपर, सदेतो 

वझिँा आव् कीराहरूबाट 

पवन यो रोि स््डछ ।  

रोि लािदेको बोटलाई हटाइहालनदे जसलदे 

ि्ा्ड अरू बोटमा रोि सन्डबाट बचाउन 

सवकनछ । लाही कीराको वनयनत्रण 

िनु्डपछ्ड । सम्ि ् एमा ् ाइरस अिरोधक 

आलकुा जातहरू (जसतैैः खमुल उपहार, 

खमुल उजिल र कुवफ् जयोवत)को खदेती 

िनने । सदेवपलो या ओवसलो सथानमा आल ु

नलिाउनदे साथै धदेरै बाकलो पवन नरोपनदे ।

कीरा लषिण उििार धरधि

आलकुो पतुली 

(Potato Tuber 

Moth)

यो कीराको लाभ्देलदे पात, 

कमलो राँठ तथा ्ानामा 

सरुुङ खनदेर नोकसान 

पयुा्डउँ्छ । पातमा लाभ्देलदे 

खाएको ्ाि सकुदे कोजसतो 

्देवखनछ र कीरा पसदेका 

राँठहरू वनब्डल ् ई ् ाँवचएर 

टुपपाहरू सकुदे का हुनछन ् । 

आलकुो िदेराको विशदेषिरी 

आखँामा पिाल पारी स–

साना लाभ्दे आलवु्त्र पसी 

बाङ्िावटङ्िा सरुुङ िा 

खोवपलटा पारदेर खाँ् ै व्त्र 

पस्छन ्। 

पयाज, लसनु, झाँिदे वसमी, ्टमास, 

िोल्देरँा, मकै सँिसँिै आल ुरोपनदेि्ा्ड यो 

कीराको प्रकोप कम हुनछ । आलकुो ् ाना 

छोवपनदे िरी उकदे रा व्नदे । वप.वट.एम. पासो 

िा बतिीको पासो प्रयोि िनने । छायाँमा 

सकुाएको तीतदेपाती, बदेथदे, पवु्ना, 

हातिीबार िा वससनो आव्लाई टुरि–टुरिा 

पारी ्णरारण िरदेको आलमुावथ तह 

वमलाई राखनदे । बीउ आललुाई ्ईु–तीन 

वम.वल. मालावथयन प्रवतवलटर पानीमा 

वमसाई बनाएको झोलमा पाँच वमनदेटसमम 

रुबाई ्णरारण िनने । आल ु सयाहानने 

बदेलामा लामो समयसमम जवमनमा खलुा 

्ाना नराखनदे । राखनैपरदे कुनै वत्रपाल िा 

अनय िसतहुरूलदे छोपनदे ।
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खमु्दे (खमुला) कीरा 

(White Grubs)

खपटदे कीराको ला्ा्डलाई 

खमु्दे कीरा ्वननछ । खमु्देलदे 

विव्नन झारपातको जरा, 

माटोमा ्एको प्राङ्िाररक 

प्ाथ्ड, मकै, जनुदेलो, वसमी, 

आल ु आव् बालीको 

माटोमवुनको कमलो ्ाि र 

जरा खाई नोकसान ि््डछ । 

यो कीरा विशदेषिरी पहारी 

क्षदेत्रको पाखो जमीनमा 

समसयाको रूपमा ्देवखनछ ।

वमवश्त खदेती िनने (जसतैैः िोल्देरँा, 

लसनु, पयाज, धवनयाँमा यसको प्रकोप 

कम हुनदे ्एकालदे यसलदे बढी क्षवत 

पयुा्डउनदे िाजर, आल,ु काउली समहूका 

बालीसँि अनतरबाली अपनाउनदे), यव् 

विषा्ी प्रयोि िनदैपरदेमा कलोरोपाइररफस 

िा रस्डिान प्राविवधकको 

वसफाररसअनसुार प्रयोि िनने । खमु्दे 

कीराको रोकथाम िन्ड ढुसीजनय जैविक 

विषा्ीहरू मदेटारवहजीयम र िु् देररयाको 

प्रयोि िनने जनु नदेपालमा परीक्षणका 

रूपमा उपलबध छन ्।

रातो कवमला  

(Red Ants)

पहारी क्षदेत्रको आल ु

बालीमा रातो कवमलालदे 

हानी पयुा्डउँ् ै आएको 

पाइनछ । वयनीहरू  माटोमवुन 

धदेरै िवहराइमा आफनो िुँर 

बनाई बसदेका हुनछन ्। पानी 

लागनदे खदेतमा यो कीरा 

हतिपति पाइनन । कवमलालदे 

ग्वसत आलकुो बोट 

ओइलाउन थाल्छ र 

तयसता ओइलाएका बोटको 

िररपरर कवमलाको आित–

जाित ्देवखनछ ्नदे 

कवमलालदे उठाएको माटो 

पवन ्देखन सवकनछ । 

आल ुरोपदेको जगिा नवजकै िाजर लिाउनदे 

। सखुखा जवमनमा यसलदे बढी सताउनदे 

्एकालदे जवमनमा वचसयान कायम राखनदे 

। आल ुरोपनअुवघ र्याङ बनाउँ्ा असरुो, 

तीतदेपाती, कदे तिकुी आवलको टुरिा काटदेर 

एक पत्र रावखव्नालदे रातो कवमलाको 

प्रकोप कम हुनछ ।

अदतुरा राेग लषिण उििार धरधि

अ्िुाको िानो  

कुवहनदे रोि 

(Rhizome Rot)

यसमा परुानो पातको 

टुपपोबाट पात पहदेवँलन सरुु 

ि््डछ र नयाँ पातमा  

फैवलनछ । पातहरू लतु्रकुक 

परदेर ओइलाउँछन ् र परैू 

वबरुिा म््डछन ् । राँठको 

फदे ्मा विलो ्एर वबसतारै 

िानाहरू कुवहनछन ् र 

नराम्ोसँि िनहाउँछन ्।

वनरोिी बीउको प्रयोि िनने । बीउ अ्िुा 

राइथदेन एम ४५ विषा्ी तीन ग्ाम 

प्रवतवलटर पानीको घोलमा ३० 

वमनदेटसमम रुबाएर ् णरार िनने । रोपनु् न्ा 

पवहलदे पवन तयही उपचार िनने । खदेत सफा 

िनने । वनकासको राम्ो वयिसथा िनने । 

जैविक तति ‘जीिात’ुको प्रयोिलदे 

अ्िुाको िाना कुवहनदे रोि सवजलैसँि 

वनयनत्रण िरदेको पाइएको छ ।
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जरा कुवहनदे रोि 

(Root Rot)

यसमा वबरुिा ओइलाउँछ, 

जरा कुवहनछ र वबरुिा  
म््डछ । पानी जमदेको 

अिसथामा ढुसीको 

आरिमण बढी हुनछ ।

खदेतमा पानी जमन नव्नदे र माटो सखुखा 

एिम ्खकुुलो राखनदे ।

ओइलाउनदे रोि 

(Bacterial Wilt)

परुानो पातको वकनारा 

कुवप्रएको तलवतर 

लत्रदेकोजसतो ्देवखनछ । 

तलको पातबाट पहदेवँलन 

सरुु ्एर मावथको पातवतर 

बढ््छ । राँठको फदे ्को 

्ाि चाउररएर सखुखा हुंँ्  ै

जानछ । तनतमुा काला 

धसा्डहरू ्देवखनछन ् । 

वरसटील िरदेको पानीमा 

रोिी तनत ुकाटदेर कदे ही वमनदेट 

रुबाए जीिाणकुो एक 

प्रकारको रस पानीमा 

फैवलएको ्देवखनछ ।

बीउका लावि रोिी थपु्रोबाट वनकालदेको 

िा रोि लािदेको लापसा प्रयोि िनु्ड हँु्नै । 

खदेतमा रोिी बोट ्देवखनदे विवतिकै िाँजै 

समदेत हटाएर पोवलव्न ु प््डछ । बीउका 

लापसालाई सरिदेपटोसाइकलीन २०० वप.

वप.एम. लदे ३० वमनदेट उपचार िनु्डपछ्ड । 

तीन–चार िष्डसमम एउटै जवमनमा अ्िुा 

नलिाएर बाली–चरि अपनाउन ुप््डछ ।

कीरा लषिण उििार धरधि

अ्िुाको ििारो 

(Shoot Borrer)

ला्ा्डलदे राँठ र लापसा 

(पाना) ्िुैमा धलूो पारदेर 

खानछ । मखुय िा्ा मछ्ड । 

सकुदे को पात समातदेर तान्ा 

फुति आउँछ ।

यो ििारो वनयनत्रण िन्ड असार्देवख 

असोजसमम १५ ्देवख ३० व्नको 

फरकमा एक वम.वल. मालावथयन झोल 

प्रवतवलटर पानीमा वमसाई छक्ड नदे ।

अ्िुाको औसंा 

(Rhizome Fly)

औसंालदे लापसाव्त्र ्लुो 

पारदेर व्त्रको िु् ी खाएर 

सखाप पाछ्ड । ियसक 

वझिँालदे लापसाको िररपरर 

फुल पा््डछ । लापसा (पाना) 

कुवहनदे रोि लािदेको  खदेतमा 

औसंा बढी ्देवखनछ ।

मालावथयन पाँच वम.वल. प्रवतवलटर 

पानीमा वमसाई एक–एक मवहनाको 

फरकमा ्ईु–तीन पटक छना्डलदे यो औसंा 

वनयनत्रण हुनछ ।
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पात बदेरुिा  

(Leaf Roller)

लाभ्देलदे पातलाई बदेछ्ड र 

व्त्रव्त्रै हररत कण खानछ ।

मालावथयन एक वम.वल. प्रवतवलटर 

पानीमा वमसाई असार्देवख असोजसमम 

१५ ्देवख ३० व्नको फरकमा छक्ड नदे ।

कतला  

(Rhizome Scale)

यसलदे ्णरार र खदेत ्िुै 

ठाउँमा लापसा (पाना) को 

रस चसुदेर अ्िुा वबिा््डछ । 

लापसा (पाना) चाउररएर 

सकु्छ ।

बीउ रोपनु् न्ा पवहलदे लापसा (पाना)लाई 

मालावथयनको ०.०५% को घोलमा 

रुबाएर मात्र रोपनदे ।

बेसार राेग लषिण उििार धरधि

िानो कुवहनदे रोि 

(Rhizome Rot)

सरुुमा रोिी बोटको तलको 

राँठमा पानीलदे 

व्जदेकोजसता ्ािहरू 

्देवखनछन ्। पातहरू फदे ्बाट 

सरुु ्ई मावथवतर पहदेवँलएर 

सकुन थाल्छन ् । राँठ 

कुवहनछ र पवछ िानो पवन 

कुवहनछ ।

्णरारण िनु्डअवघ िा रोपनअुवघ बीउ 

िानोलाई मयानकोजदेि ३.५ ग्ाम 

प्रवतवलटर पानीमा वमसाई कररब ३० 

वमनदेट उपचार िनने । 

पातको थोपलदे रोि 

(Leaf Spot)

पातमा लामचा, िोलाकार 

्ािको बीचमा खरानी 

रङका थोपलाहरू  

्देवखनछन ् । वबसतारै यी 

थोपलाहरू प्रशसत मात्रामा 

बढ्छन ् । पवछ पातको 

समपणू्ड ्ाि ढाकी पातहरू 

सकुदे र ओइलाउँ्छन ्।

रोिी वबरुिाका राँठ र पात जलाई नष्ट िनने 

। वजनदेि तीन ग्ाम िा बलाइटकस–५०, 

३.५ ग्ाम प्रवतवलटर पानीमा वमसाई छनने । 

१५ ्देवख २० व्नको अनतरमा 

बोरोवमकसचर (२ैः२ैः५०) छनने । 

पातको खवटरा  

(Leaf Blotch)

पातको मावथललो ्ािमा 

पहदेलँो रङका ्ािहरू 

्देवखनछन ् र पवछ खरैो ्ई 

पातहरू म्दै जानछन ्।

सिसथ बीउको छनाैंट िरी रोपनदे । बीउ 

उपचार िनने र रोिी वबरुिाका राँठ तथा 

पात जलाई नष्ट िनने ।  िदेव्वसटन िा 

मयानकोजदेि िा वजनदेि २.५ ग्ाम 

प्रवतवलटर पानीमा वमसाई छनने । 



38 मूल्यश्रृङ्खला विकास: तालिम पलु्तका

कीरा लषिण उििार धरधि

िानोको कतलदे कीरा 

(Rhizome Scale)

यो कीरालदे खदेतबारीमा 

िानोलाई (बालीको 

पवछललो अिसथामा) र 

्णरारणमा आरिमण  

ि््डछ । वयनीहरूलदे िानोको 

रस चसु्छन ् र धदेरै प्रकोप 

्एमा िानो चाउररनदे एिम ्

रसहीन हुनदे हुनछ ।

्णरारण िनु्ड र रोपनअुवघ वकिनालफोस 

७.५ वम.वल. प्रवत १० वलटर पानीमा 

वमसाई घोल बनाई िानोलाई २० ्देवख 

३० वमनदेटसमम रुबाई बीउ उपचार िनने ।

३.६ बािी टटपारनु र त्यस उप्रान्त िरररदे कृयाकिाप

तरकारी बाली उतपा्न ्ए्देवख िा बाली वलन सरुु ्एपवछ 

उप्ोक्तालदे उप्ोि निरुञजदेलसममको बीचको अिवधमा िररनदे 

विविध काय्डहरूलाई ्ड तरकारी बाली उतपा्न उप्रानतको प्रविवध 

्वननछ (जसतैैः बाली वटपनदे, वचसयाउनदे, सफाइ्ड िनने, ग्देवरङ 

(ििमीकरण), पयाकदे वजङ्ि, कयरुरङ्ि, ढुिानी, ्णरारण आव्) ।  

बारीका उतपा्नहरू सबै पररमाणमा ततकालै उप्ोि िरी 

नसवकनदे हँु्ा बढी ्एको नि्दे बालीहरूको उतपा्नलाई वबरिी 

िरी नि् आज्डन िनु्ड आिशयक हुनछ । यी सबै प्रयोजनका लावि 

सामानय प्रशोधन, पयाकदे वजङ्ि तथा ्णरारणका प्रवरियाहरू 

अपनाउन ु आिशयक हुनछ । यसको बारदेमा सङ्वक्षप्तमा तल 

तावलका ६ मा चचा्ड िररएको छ ।

तागलका ६ः  बाली गटपार्ज र त्यसउप्ान्त िररने कृयाकलाप

बाली
बाली कटानी र 

कटानीिश्ाि ्गररने कमवा
धरररण

काउली बाली तयारी  र उतपा्न काउली (फूलकोपी) को बाली वटपनदे समय खासिरी जातलदे बढी वनधा्डरण 

ि््डछ । िण्डशङ्कर जातहरू ५५ व्नमा तयार हुनछन ््नदे वढलो फलनदे 

जातलाई तीन मवहनासमम पवन लागन सक्छ । बजारको आधारमा ्नदे 

कररब एक हप्ता मात्र वढलो या चाँरो िन्ड सवकनछ । यसको फूल कवसलो 

्एकै अिसथामा वटपन ु प््डछ । काउलीको उतपा्न ५०० ्देवख ६०० 

कदे .जी. (अिौटदे), ७५० ्देवख १,००० कदे .जी. (मधयम) १,००० ्देवख 

१,२०० कदे .जी. (पछौटदे)  प्रवतरोपनी हुनछ । वबहान शीत ओ्ाएपवछ िा 

बदेलकुा तापरिम घटदेपवछ चार–पाँच व्नको फरकमा फल वटपन ुउपयकु्त 

हुनछ । 
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ग्देवरङ (सतरीकरण) तथा 

छनाैंट

रोि लािदेका, घाउ लािदेका र अरू विकृवत ्देवखएका काउलीहरू हटाउन ु

प््डछ । आकार, आकृवत, कवसलोपन र तौलका आधारमा एकनासका 

काउलीहरू छुट्याउन ुपछ्ड । टाढाको बजारमा लैजाँ्ा आकार, आकृवत, 

रंि र कवसलोपनका आधारमा श्देणीकरण (ठूलो, मझौला र सानो) िरदेर 

पयाक िरी बजार लान ुपछ्ड ।

पयाकदे जीङ्ि (पोको बाँधनदे) 

तथा ढुिानी

टाढा ढुिानी ि्ा्ड कदे ही पातहरू सवहत पलावसटक रिदे ट, काठको बाकस, 

कािजी काटु्डन आव्मा नहवललनदे िरी राखन ुपछ्ड र नवजकको सथानीय 

बजारमा लैजाँ्ा तीन–चारिटा कवलला पातसँिै २० ्देवख ३० कदे .जी. 

को बोरामा (जटुको बोरा), रोको िा टोकरीमा राखी साइकल, रिक, 

साि्डजवनक यातायातको छतमावथ िा टाउकोमा बोकी ढुिानी िनु्डपछ्ड ।

्णरारण तथा बजारीकरण काउलीलाई साधारण कोठाको अिसथामा ्ईु–तीन व्नसमम राखन 

सवकनछ । शीत ्णरारको ० वर.सदे. तापरिम र ९५–९८% सापदेवक्षक 

आद््ररताको अिसथामा एक मवहनासमम पवन राखन सवकनछ । ठूलो 

क्षदेत्रमा लिाएको काउलीलाई सोझ ैथोक बजारमा पवन व्न सवकनछ । 

तर, संकलन कदे नद्र या सहकारी माफ्ड त वबरिी ि्ा्ड बजारको सवुनवश्तता 

हुनछ र तरकारी वबरिी िरदेको रकम तरुुनतै प्राप्त हुनकुो साथै रकम वहनावमना 

हुनदे सम्ािना पवन हुँ् नै ।

उतपा्न लाित कम िन्ड सकदे समम थोक वबरिदे तासँि एकमषु्ट आिशयक सामग्ी वकनन ुप््डछ । यस 

अिसथामा सामग्ीको िणुसतर तथा ससतोपनलाई समदेत धयान व्न ु 
प््डछ । सक्र रासायवनक मल तथा विषा्ीको प्रयोि कम िनु्डपछ्ड । 

प्राङ्िाररक मल तथा विषा्ीको प्रयोि िनु्ड प््डछ । काम्ारको साटो 

मदेवसन तथा औजारहरूको बढी प्रयोि िनु्डपछ्ड । खदेती तावलकाअनसुार 

काम िनु्डपछ्ड । उपलबध साधन–स्ोतको उवचत स्पुयोि िनु्डपछ्ड ।

बन्ािो्ी बाली तयारीदे र उतपा्न जातअनसुार बदेना्ड सारदेको ६० ्देवख १२० व्नमा बन्ा वटपन तयार  
हुनछ । अिौटदे जातका बन्ा कवसला ्एपवछ वछटो फुट्नदे हुँ् ा वटप् ै
जान ुप््डछ । वढलो जातका बन्ा ्नदे एकैपटक िा पटक–पटक िरदेर 
वटपन सवकनछ । अिौटदे जातको बन्ालदे १,२०० ्देवख १,५०० कदे .जी. 
प्रवतरोपनी उतपा्न व्नछ । मधयमौसमी जातलदे १,८०० ्देवख २,५०० 
कदे .जी. प्रवतरोपनी उतपा्न व्नछन ््नदे बन्ाको पछौटदे जातलदे २,००० 
्देवख ३,००० कदे .जी.. प्रवतरोपनी उतपा्न व्नछन ्। बजार ्ाउको 
आधारमा बन्ािो्ी कररब एक हप्ता वछटो िा वढलो वटपन सवकनछ । 
वबहान शीत ओ्ाएपवछ िा बदेलकुा तापरिम घटदेपवछ चार–पाँच व्नको 
फरकमा फल वटपन ुउपयकु्त हुनछ । 

ग्देवरङ (सतरीकरण) तथा 
छनाैंट

रोि लािदेका, घाउ लािदेका र अरू विकृवत ्देवखएका बन्ाहरू हटाउन ु
प््डछ । आकार, आकृवत, कवसलोपन र तौलका आधारमा सानो, 
मधयम तथा ठूलो िरी सतरीकरण िनु्डपछ्ड ।
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पयाकदे जीङ्ि (पोको बाँधनदे) 
तथा ढुिानी

सतरीकरण िररसकदे पवछ रिकमा सोझ ैराखदेर िा २० ्देवख ३० कदे .जी. को 
जटुको बोरा, टोकरी, काठको बाकस िा पलावसटक रिदे टमा राम्री राखी 
रिकद्ारा ढुिानी िररनछ । बजारका लावि तयारी ि्ा्ड खलुला रहदेका 
पातहरू पवन हटाइनछ । रावत ढुिानी ि्ा्ड राम्ो हुनछ ।

्णरारण तथा बजारीकरण बन्ा वटपदेपवछ साधारण कोठामा चार–पाँच व्नसमम राखन  
सवकनछ । शीत ्णरारको ० वरग्ी सदेवलसयस तापरिम र ९५ ्देवख 
१००% सापदेवक्षक आद््ररताको अिसथामा अिौटदे जातको बन्ा 
एक–्ईु मवहना र पछौटदे जातको बन्ा ्ईु–तीन मवहनासमम ्णरारण 
िन्ड सवकनछ । बन्ालाई लामो ्रूीसमम ढुिानी िरी बजारीकरण िन्ड 
सवकनछ । संकलन कदे नद्र, समहू, बजार प्रिद्ध्डन सवमवत, सहकारी, 
हाटबजार, होटल, थोक वबरिदे ता तथा साना खदु्रा पसल माफ्ड त पवन 
बजारीकरण िन्ड सवकनछ ।

उतपा्न लाित कम िन्ड सकदे समम थोक वबरिदे तासँि एकमषु्ट रूपमा आिशयक सामग्ी वकनन ु 
प््डछ । यस अिसथामा सामग्ीको िणुसतर तथा लाितलाई समदेत धयान 
व्न ुप््डछ । प्राङ्िाररक मल तथा विषा्ीको प्रयोि िनु्ड  
प््डछ । काम्ारको साटो मदेवसन तथा औजारहरूको बढी प्रयोि िनु्ड  
पछ्ड । खदेती तावलकाअनसुार काम िनु्डपछ्ड । उपलबध साधन–स्ोतको 
उवचत स्पुयोि िनु्डपछ्ड ।

काँरिो बाली तयारीदे र उतपा्न काँरिाको जातअनसुार वटपनदे समय र आकार फरक–फरक हुनछ । तर, 
िममी मौसममा वबरिीका लावि पोथी फूल फुलदेको १०–१५ व्नमा फल 
१५–२० सदे.वम. लामा र मठु्ी्रका ्एपवछ वटपन लायक हुनछन् ्। 
वबहान शीत ओ्ाएपवछ िा बदेलकुा तापरिम घटदेपवछ चार–पाँच व्नको 
फरकमा फल वटपन ुउपयकु्त हुनछ । यसको १,००० ्देवख १,५०० कदे .जी. 
प्रवतरोपनी उतपा्न वलन सवकनछ  ।

ग्देवरङ (सतरीकरण) तथा 
छनाैंट

फल वटप्ा नै घाउ, चोटपटक र ्ाि लािदेका, बाङ्िावटङ्िा िा 
पहदेवँलएका फलहरू छुटै् रावखनछ । जातअनसुारको रंि, आकार र 
आकष्डक ्देवखनदे फलहरू छुट््याउन ुप््डछ । आकारअनसुार फललाई 
सानो, मधयम तथा ठूलो िरी छुट््याउन ुप््डछ ।

पयावकङ्ि (पोको बाँधनदे) तथा 
ढुिानी

छनोट िररएको काँरिोदे २० ्देवख ३० कदे .जी.को बोरा, पलावसटक रिदे ट, 
टोकरी िा रोकामा टमम वमलाएर राखदेर फलमा ्ाि नलागनदे िरी वमवन 
रिक, रिक, भयान तथा साि्डजवनक यातायातको छतमा राखदेर टाढाका 
बजारका लावि ढुिानी िन्ड सवकनछ ।

्णरारण तथा बजारीकरण काँरिोदे ्णरारण िन्ड १०–१२ सदे. तापरिम र ८५ ्देवख ९० प्रवतशत 
सापदेवक्षक आद्र्डता उपयकु्त हुनछ । कवलला काँरिालाई ्ईु ्ड हप्तासमम 
्णरारण िन्ड सवकनछ । काँरिालाई सथानीय हाटबजार, संकलन कदे नद्र, 
थोक वयापारी तथा सहकारी माफ्ड त पठाएर वबरिी िन्ड सवकनछ ।
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उतपा्न लाित कम िन्ड सकदे समम थोक वबरिदे तासँि एकमषु्ट रूपमा आिशयक सामग्ी वकनन ु
प््डछ । यस अिसथामा सामग्ीको िणुसतर तथा ससतोपनलाई समदेत 
धयान व्न ुप््डछ । प्राङ्िाररक मल तथा विषा्ीको प्रयोि िनु्ड  
प््डछ । काम्ारको साटो मदेवसन तथा औजारहरूको बढी प्रयोि िनु्ड  
पछ्ड । खदेती तावलकाअनसुार काम िनु्डपछ्ड । उपलबध साधन–स्ोतको 
उवचत स्पुयोि िनु्डपछ्ड ।

तीतदेकरदेला बाली तयारीदे र उतपा्न करदेला वटपनदे काय्ड ्ौवतक रूपमा पाकन ुया ्नौ ँव्त्रको बीउ धदेरै 
वछवपपनु् न्ा पवहलदे िनु्ड प््डछ । यसमा बजारको वनकटता तथा ्रूीको 
्वूमका वनकै उपयोिी हुनछ । यव् नवजकको बजार छ ्नदे हलका पहदेलँो 
हुनु् न्ा पवहलदे नै वटपन ुप््डछ । करदेलाको उतपा्न ५०० ्देवख १,००० 
कदे .जी. प्रवतरोपनी हुनछ ।  

ग्देवरङ (सतरीकरण) तथा 
छनाैंट

तीतदेकरदेलालाई वटवपसकदे पवछ सामानय रूपमा मात्र सफा िनु्ड प््डछ । 
यसका लावि कपरालदे बावहर लािदेको फोहोर मात्र सफा िरदे पगु्छ । 
बाली वटपदेपवछ कीरालदे खाएका, रोि लािदेका, चोटपटक लािदेका र 
आक्ड षक रंि िा आकृवत न्एका फलहरू हटाउन ुप््डछ । यसपवछ 
करदेलाको फलको आकारअनसुार ििमीकरण िरदेर वबरिी िनु्ड प््डछ ।

पयावकङ्ि (पोको बाँधनदे) तथा 
ढुिानी

तीतदेकरदेलालाई बजारसमम लैजानका लावि पयावकङ्ि िनु्ड प््डछ । धदेरै 
टाढा या लामो ्रूीको बजारमा पठाउँ्ा धदेरै पाकदे का फललाई पठाउन ु
हुँ् नै । यसका लावि हािा सवजलै वछनने खालका जटु या पलावसटकका 
बोरा, टोकरी तथा रिदे टमा पयावकङ्ि िनु्ड प््डछ । करदेला राखदेको 
बोरालाई एकमावथ अकको बोरा राखदेर पवन लान त सवकनछ तर करदेला 
वकवचनदे िरी बढी ्ार ्नदे राखन ुहुँ् नै । सथानीय बजारमा थोरै मात्रामा 
वबरिी िन्ड ्नदे रोदेका या टोकरीमा मावनसलदे नै बोकदे र लान सवकनछ ।

्णरारण तथा बजारीकरण करदेलालाई १०–१२ वर.सदे. तापरिम रहदेको अिसथामा १४ ्देवख २१ 
व्नसमम ्णरारण िन्ड सवकनछ । ठूलो क्षदेत्रमा लिाएको करदेलालाई 
आिशयकताअनसुार आफँैलदे थोक बजारमा पठाउन त सवकनछ तर 
संकलन कदे नद्र या सहकारी माफ्ड त वबरिी ि्ा्ड बजारको सवुनवश्तताका 
साथै वबरिी िरदेको रकम तरुुनत उपलबध हुन सक्छ ।

उतपा्न लाित कम िन्ड सकदे समम थोक वबरिदे तासँि एकमषु्ट रूपमा आिशयक सामग्ी वकनन ु
प््डछ । यस अिसथामा सामग्ीको िणुसतर तथा ससतोपनलाई समदेत 
धयान व्न ुप््डछ । प्राङ्िाररक मल तथा विषा्ीको प्रयोि िनु्ड  
प््डछ । काम्ारको साटो मदेवसन तथा औजारहरूको बढी प्रयोि िनु्ड  
पछ्ड । खदेती तावलकाअनसुार काम िनु्डपछ्ड । उपलबध साधन–स्ोतको 
उवचत स्पुयोि िनु्डपछ्ड ।
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िोल्देरँा बाली तयारीदे र उतपा्न िोल्देरँा/टमाटरको बाली वटपनदे समय वनधा्डरणमा बजारको वनकटता 
तथा ्रूीलदे बढी ्वूमका खदेल्छ । टाढा लानपुनने ्ए टमाटर ्ौवतक 
रूपमा पाकदे र हलका सनुौलोपन आउन थालदेपवछ वटपन ुप््डछ । यव् 
नवजकको बजार छ ्नदे हलका पहदेलँोपन आएपवछ वटपन ुप््डछ । यसको 
उननत जातबाट १,००० ्देवख १,२०० कदे .जी. र हाइब्ीरबाट २,००० 
्देवख ३,००० कदे .जी. प्रवतरोपनी उतपा्न वलन सवकनछ ।

ग्देवरङ (सतरीकरण) तथा 
छनाैंट

िोल्देरँा/टमाटर वटवपसकदे पवछ तयसमा लािदेको फोहोर सफा िनु्ड प््डछ 
। यसका लावि पानी या कपरालदे सफा िन्ड सवकनछ । सफा िररसकदे पवछ 
रोि या कीरा लािदेका तथा वटपनदे समयमा चोटपटक लािदेका फललाई 
हटाउन ुप््डछ । यसपवछ ्ानाको आकारअनसुार ्ईु्देवख तीन श्देणीमा 
ििमीकरण िरी छुट्ाछुटै् पयावकंङ्ि िनु्ड प््डछ ।  

पयावकङ्ि (पोको बाँधनदे) तथा 
ढुिानी

िोल्देरँा/टमाटरलाई बजारसमम लैजानका लावि पयावकङ्ि िनु्ड प््डछ । 
धदेरै टाढा या लामो ्रूीको बजारमा पठाउँ्ा धदेरै पाकदे का टमाटर पठाउन ु
हुँ् नै । यसका लावि पलावसटक, बाँस तथा काठबाट बनदेका रिदे तथा 
टोकरीमा राखदेर ढुिानी िनु्ड प््डछ ।  िोल्देरँा/टमाटरलाई कवहलयै पवन 
बोरामा राखदेर ओसार–पसार िनु्ड हुँ् नै । िोल्देरँा/टमाटर बजारसमम 
ढुिानी ि्ा्ड रिदेमावथ रिदे राख्ा टमाटरलाई नछुनदे िरी राखन ुप््डछ । यसका 
साथै िारी वढलो िवतमा चलाउन ुप््डछ । सथानीय बजारमा थोरै मात्रामा 
वबरिी िन्ड ्नदे रोदेका या टोकरीमा मावनसलदे बोकदे र लान सवकनछ ।

्णरारण तथा बजारीकरण पररपकि हररया िोल्देरँा १० ्देवख १३ वर.सदे. तापरिम र ९० ्देवख 
९५% सापदेवक्षक आद्र्डताको अिसथामा १४ ्देवख ३५ व्नसमम 
्णरार िन्ड सवकनछ । परैू पाकदे का िोल्देरँा ८–१० वर.सदे. तापरिम र 
९०–९५% सापदेवक्षक आद्र्डतामा चार्देवख सात व्न राखन सवकनछ । 
ठूलो क्षदेत्रमा लिाएको या उतपा्न िरदेको टमाटरलाई उतपा्क आफँैलदे 
थोक बजारसमम लान पवन सवकनछ । तर, संकलन कदे नद्र या सहकारी 
माफ्ड त वबरिी ि्ा्ड बजारको सवुनवश्तता तथा तरकारी वबरिी िरदेको रकम 
वहनावमना हुनदे सम्ािना कम हुनदे हुनछ । साथै, ठूलो मात्रामा टमाटर 
संकलन ्एमा टाढाको ठूलो बजारमा पठाउन सवकनछ । िोल्देरँालाई 
प्रशोधन िरी सस, अचार आव् बनाएर पवन बजारीकरण िन्ड सवकनछ ।

उतपा्न लाित कम िन्ड सकदे समम थोक वबरिदे तासँि एकमषु्ट आिशयक सामग्ी वकनन ुप््डछ । 
यस अिसथामा सामग्ीको िणुसतर तथा ससतोपनलाई समदेत धयान व्न ु
प््डछ । काम्ारको साटो मदेवसन तथा औजारहरूको बढी प्रयोि िनु्डपछ्ड 
। खदेती तावलकाअनसुार काम िनु्डपछ्ड । उपलबध साधन–स्ोतको उवचत 
स्पुयोि िनु्डपछ्ड ।
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खसुा्डनी बाली तयारीदे र उतपा्न बदेना्ड सारदेको ८० ्देवख ९० व्नमा फल वटपन तयार हुनछ । उननत जातको 
हररयो  खसुा्डनी ६०० ्देवख ८०० कदे .जी., सथानीय जातको ३०० ्देवख 
५०० कदे .जी. र सकुदे को खसुा्डनी २०० ्देवख २५० कदे .जी. प्रवतरोपनी 
उतपा्न वलन सवकनछ ।

ग्देवरङ (सतरीकरण) तथा 
छनाैंट

रोि लािदेका, कीरालदे खाएका, आकष्डक रंि र सिरूप न्एका फलहरू 
हटाउन ुप््डछ । 

पयावकङ्ि (पोको बाँधनदे) तथा 
ढुिानी

बजारको ्रूीअनसुार रोको, टोकरी, पलावसटक रिदे ट िा कार्डबोर्डको 
काटु्डनमा नरम िसतसुँि वमलाएर नहललनदे िरी रावखनछ । यसलाई 
वछटै नै बजार पयुा्डउन ुर वबरिी िनु्ड उवचत हुनछ । वमवन रिक, रिक, भयान 
तथा साि्डजवनक यातायातको छतमा राखदेर टाढाका बजारका लावि 
ढुिानी िन्ड सवकनछ । साथै वकसान आफँैलदे पवन सथानीय खदु्रा पसल 
तथा बजारमा वबरिी िन्डका लावि टाउकोमा िा साइकलमा राखदेर पवन 
ढुिानी िन्ड सवकनछ ।

्णरारण तथा बजारीकरण पररपकि हररयो खसुा्डनी ५ ्देवख १० वर.सदे. तापरिम र ८५ ्देवख ९५% 
सापदेवक्षक आद््ररताको अिसथामा १४ ्देवख २१ व्नसमम ्णरारण िन्ड 
सवकनछ । पाकदे को फललाई सकुाउँ्ा बढी खवुमचनछ । खसुा्डनीलाई 
सकुाएर ्णरारण िररए पवन बषा्डमा झरी–बा्ललदे ि्ा्ड हािामा ओस 
बढ्न िई ्णरारणमा ढुसी लािी िणुसतर घटाउनदे ्एकालदे बषा्डको 
समयमा ्ईु–तीन पटक घाममा राम्ोसँि सकुाएर पनुैः ्णरारण िनु्ड  
प््डछ । सथानीय हाटबजार, संकलन कदे नद्र तथा थोक वयापारीलाई 
बजारको पात्र तथा सहकारी माफ्ड त पठाएर बजारीकरण िन्ड सवकनछ । 

उतपा्न लाित कम िन्ड सकदे समम थोक वबरिदे तासँि एकमषु्ट रूपमा आिशयक सामग्ी वकनन ु 
प््डछ । यस अिसथामा सामग्ीको िणुसतर तथा लाितलाई समदेत धयान 
व्न ुप््डछ । काम्ारको साटो मदेवसन तथा औजारहरूको बढी प्रयोि 
िनु्डपछ्ड । खदेती तावलकाअनसुार काम िनु्डपछ्ड । उपलबध साधन–स्ोतको 
उवचत स्पुयोि िनु्डपछ्ड ।

वसमी बाली तयारीदे र उतपा्न पोरिदे वसमीको अिौटदे जात ४६ व्न र पछौटदे वसमी ६५ व्नमा तयार हुनछ 

्नदे लहरदे वसमी रिमशैः ५६ र ७२ व्नमा तयार हुनछ । थोरै मात्र बजारको 

वनकटता तथा ्रूीलदे बाली वलनदे समयमा फरक प््डछ । साधारणतयाैः 

वसमीको ्ाना पषु्ट ्एपवछ मात्र वटपन ुउपयकु्त हुनछ । लहरदे वसमी ५०० 

्देवख ८०० कदे .जी. तथा झाँिदे वसमी ३०० ्देवख ४०० कदे .जी. प्रवतरोपनी 

उतपा्न हुनछ ।

ग्देवरङ (सतरीकरण) तथा 
छनाैंट

वसमीलाई खासै सरसफाइ्ड िनु्डपनने झञझट हुँ् नै । वसमीका रोि या कीरा 

लािदेका तथा वटपनदे समयमा चोटपटक लािदेका कोसालाई हटाउन ुप््डछ । 

वसमीका कोसालाई आकारअनसुारका श्देणीमा ििमीकरण िनु्ड आिशयक 

प्दैन ।
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पयावकङ्ि (पोको बाँधनदे) तथा 
ढुिानी

वसमीका कोसालाई बोरा या ठूला टोकरीमा पयावकङ्ि िरदेर िारीद्ारा या 

मावनसलदे नै पवन ढुिानी िन्ड सवकनछ । यसका लावि हािा खदेलनदे खालका 

बोरा या टोकरीको प्रयोि िनु्ड प््डछ । वसमी ढुिानी ि्ा्ड बोरामावथ बोरा 

राखदेर िन्ड सवकनछ तर धदेरै तौल हुन ुहुँ् नै । सथानीय बजारमा थोरै मात्रामा 

वबरिी िन्ड ्नदे रोदेको, बोरा या टोकरीमा मावनसलदे बोकदे र लान सवकनछ ।

्णरारण तथा बजारीकरण पररपकि वसमी ० वर.सदे. तापरिम र ९० ् देवख ९५% सापदेवक्षक आद््ररताको 

अिसथामा ७ ्देवख १४ व्नसमम ्णरारण िन्ड सवकनछ । ठूलो क्षदेत्रमा 

लिाएको धदेरै वसमीको मात्रालाई आफँैलदे थोक बजारसमम लान पवन 

सवकनछ । संकलन कदे नद्र या सहकारी माफ्ड त वबरिी ि्ा्ड बजारको 

सवुनवश्तता तथा वबरिी रकम तरुुनत उपलबध हुन सक्छ ।

उतपा्न लाित कम िन्ड सकदे समम थोक वबरिदे तासँि एकमषु्ट रूपमा आिशयक सामग्ी वकनन ु 
प््डछ । यस अिसथामा सामग्ीको िणुसतर तथा ससतोपनलाई समदेत 

धयान व्न ु प््डछ । काम्ारको साटो मदेवसन तथा औजारहरूको बढी 

प्रयोि िनु्डपछ्ड । खदेती तावलकाअनसुार काम िनु्डपछ्ड । उपलबध साधन–

स्ोतको उवचत स्पुयोि िनु्डपछ्ड ।

्टमास बाली तयारी र उतपा्न ्टमासको कोसा तरकारी या उवसनदेर खानका लावि सथान हदेरी साउन्देवख 

असोजसमम उतपा्न वलन सवकनछ । ्ानाको लावि ्नदे सबै पात सकुदे र 

झरदेपवछ एिम ्बोट पवन सकुदे पवछ उतपा्न वलनदे िररनछ । ्टमासको ५० 

्देवख १०० वकलोग्ाम प्रवतरोपनी उतपा्न हुनछ ।

ग्देवरङ (सतरीकरण) तथा 

छनाैंट

्टमासको कोसालाई खासै सरसफाइ्ड िनु्डपनने झञझट हुँ् नै ।  ्टमासका 

रोि या कीरा लािदेका र सारै साना ्ानालाई ्नदे हटाउन ुप््डछ ।

पयावकङ्ि (पोको बाँधनदे) तथा 

ढुिानी

्टमासका कोसालाई बोरा या ठूला टोकरीमा पयावकङ्ि िरदेर िारीद्ारा 

या मावनसलदे नै पवन ढुिानी िन्ड सवकनछ । यसका लावि हािा खदेलनदे 

खालका बोरा या टोकरीको प्रयोि िनु्ड प््डछ । ्ानालाई ्नदे राम्ोसँि 

सकुाएर बोरामा राखन सवकनछ । ्टमासका कोसालाई ढुिानी ि्ा्ड 

बोरामावथ बोरा राखदेर िन्ड सवकनछ तर धदेरै तौल हुन ु हुँ् नै । सथानीय 

बजारमा थोरै मात्रामा वबरिी िन्ड ्नदे रोदेका, बोरा या टोकरीमा मावनसलदे 

नै बोकदे र लान सवकनछ । ्ानालाई ्नदे बोरामा राखदेर सवजलै ओसार–

पसार िन्ड सवकनछ ।

्णरारण तथा बजारीकरण ्णरारण ि्ा्ड बीउको वचसयान १२ प्रवतशत हुन ुप््डछ । ठूलो मात्रामा 

उतपा्न ् एको ् टमासलाई सोझ ैआफँैलदे थोक बजार लान पवन सवकनछ 

तर सङ्कलन कदे नद्र या सहकारी माफ्ड त वबरिी ि्ा्ड बजारको सवुनवश्तताका 

साथै  वबरिी रकम वहनावमना हुनदे सम्ािना कम हुनछ । ्टमासलाई 

प्रशोधन िरी ्ालमोठ, ्ाल, तदेल तथा ्टुदेर खाजाको रूपमा खानका 

लावि बजारीकरण िन्ड सवकनछ ।
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उतपा्न लाित कम िन्ड सकदे समम थोक वबरिदे तासँि एकमषु्ट रूपमा आिशयक सामग्ी वकनन ु 
प््डछ । यस अिसथामा सामग्ीको िणुसतर तथा ससतोपनलाई समदेत 

धयान व्न ु प््डछ । काम्ारको साटो मदेवसन तथा औजारहरूको बढी 

प्रयोि िनु्डपछ्ड । खदेती तावलकाअनसुार काम िनु्डपछ्ड । उपलबध साधन–

स्ोतको उवचत स्पुयोि िनु्डपछ्ड ।

पयाज बाली तयारी र उतपा्न पयाजको बाली पाकनदे समय सथानीय हािापानी, रोपदेको सथान, समय, जात 

आव्लदे फरक पा््डछ । ‘एग्ी फाउनर राक्ड  रदेर’ जातको पयाजको रोपदेको 

१३० ्देवख १५० व्नमा िानो–बाली तयार हुनछ र हररयो पयाजका रूपमा 

उतपा्न वलनदे हो ्नदे ११० ्देवख १२० व्नमा तयार हुनछ । पयाजको सदेट 

(बीउ पयाज)का लावि रोपदेको ६० ्देवख ७० व्नव्त्र िानो उखदेलन सवकनछ 

। हररयो पयाजका लावि बाली कटानी ि्ा्ड पात हररयो र कमलो हुँ् ा नै 

उखदेलन ुपछ्ड । िानो पयाज खननदेवबवतिकै कदे ही व्नसमम हािा्ार, छाया्ार 

तथा सखुखा ठाउँमा सकुाइनछ जसलाई ‘कयरुरङ’ ्वननछ । साधारणतयाैः 

तीन्देवख चार साता व्त्रमा पयाज राम्री ‘कयरुरङ’ ्इसकछ  । पयाजको 

जात हदेरी उननत तररकाबाट खदेती िररएमा २,००० ् देवख ३,००० वकलोग्ाम 

प्रवतरोपनीसमम उतपा्न वलन सवकनछ । तराईमा ्न्ा मधयपहारमा 

पयाजलदे राम्ो उतपा्न व्एको त्थयाङ्कलदे ्देखाएको छ । मधयपहारमा 

पयाजको बीउ पवन उतपा्न िन्ड सवकनछ ।

ग्देवरङ (सतरीकरण) तथा 

छनाैंट

पयाज वटवपसकदे पवछ तयसलाई घाँटी सानो ्एको, रबल िाना न्एको, 

चोटपटक नलािदेको, वनरोिी तथा एकनासदे ्ाना (साहै् साना तथा धदेरै 

ठूला ्ानाबाहदेक) छनोट िनु्डपछ्ड । तौलको आधारमा पयाजलाई ठूलो, 

मधयम र सानो आकारमा ग्देवरङ िन्ड सवकनछ । जसलदे ि्ा्ड उप्ोक्ताहरूलदे 

मलूयको आधारमा आफनो चाहनाअनसुार पयाज खरर् िन्ड सक्छन ्।

पयावकङ्ि (पोको बाँधनदे) तथा 

ढुिानी

ग्देवरङ्ि िरदेको पयाजलाई ४० कदे .जी.को जटुको बोरामा पयावकङ्ि िन्ड 

सवकनछ । पयाकदे वजङ्ि काय्डलदे कृषकको घर–खदेत या संकलन कदे नद्रबाट 

कृवष उपज बजार तथा उप्ोक्तासमम पयुा्डउँ्ा हुनदे हानी–नोकसानी कम 

हुनकुोदे साथै िणुसतरमा ह्ास हुन पाउँ्नै ।  

्णरारण तथा बजारीकरण पयाज बाली व्त्याएपवछ ग्ाहक िा उप्ोक्तासमक्ष पयुा्डउनअुवघसमम 

्णरारण िररनछ  । यसलाई शनूय वर.सदे.को तापरिम तथा ६५ ्देवख ७० 

प्रवतशत आद््रर्रतामा ्णरारण िनु्ड उपयकु्त हुनछ । िाना तयार हुनदे समयमा 

पयाजको बोटमा ‘मदेवलक हाइड्ाजाइर’ नामक रसायन २,५०० पी.पी.एम. 

एक वलटर पानीमा ०.२५ वम.वल.का ्रलदे िा २.२ ्देवख ३.४ कदे .जी. 

प्रवतहदेकटर (२० रोपनी) का ् रलदे पानीमा वमसाई बोटम ैछरदेमा ् णरारण ि्ा्ड 

पयाज उम्न रोवकनछ । साधारण अिसथामा पयाजलाई खलुा हािा लागनदे, 

सखुखा सथल, बाँसको िा अनय या्डकमा ्णरारण िरदेमा सरुवक्षत राखन 

सवकनछ । तराईमा खोिी बनाई पयाज ्णरारण िनने िररनछ ।
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उतपा्न लाित कम िन्ड सकदे समम थोक वबरिदे तासँि एकमषु्ट रूपमा आिशयक सामग्ी वकनन ु 
प््डछ । यस अिसथामा सामग्ीको िणुसतर तथा ससतोपनलाई समदेत 

धयान व्न ु प््डछ । काम्ारको साटो मदेवसन तथा औजारहरूको बढी 

प्रयोि िनु्डपछ्ड । खदेती तावलकाअनसुार काम िनु्डपछ्ड । उपलबध साधन 

स्ोतको उवचत स्पुयोि िनु्डपछ्ड ।

आलु बाली तयारी र उतपा्न आलकुो बोट पहदेवँलएर सकुन थालदेपवछ िा बाली पाकनदे अिवध परूा 

्एपवछ बोरिा वछवपपइसकदे को ्ए आल ु खनन सवकनछ । आल ु

खवनसकदे पवछ आललुाई वचसो ठाउँमा (१५–२०  वरग्ी सदेवनटग्देर 

तापरिममा) कररब एक हप्तासमम बोरिा वछपयाउन र खन्ा कावटएको 

घाउ पनु्डका लावि वफँजाएर राखन ुप््डछ । आल ु१,००० ्देवख २,००० 

वकलोग्ाम प्रवतरोपनी उतपा्न हुनछ ।

ग्देवरङ (सतरीकरण) तथा 

छनाैंट

रोि लािदेका, घाउ लािदेका, कीरालदे खाएका र अरू विकृवत ्देवखएका 

आलहुरू हटाउन ुप््डछ । आकारका आधारमा सानो, मधयम तथा ठूलो 

िरी सतरीकरण िनु्डपछ्ड ।

पयावकङ्ि (पोको बाँधनदे) तथा 

ढुिानी

छनोट िररएको आल ु ४० ्देवख ५० कदे .जी. को पलावसटकको रिदे ट, 

टोकरी, रोका िा जटुको बोरामा टमम वमलाएर राखी वमनी रिक, रिक, 

भयान तथा साि्डजवनक यातायातको छतमा राखदेर टाढाका बजारका 

लावि ढुिानी िनु्डपछ्ड । वकसान आफैँलदे पवन सथानीय खदु्रा पसल तथा 

बजारमा वबरिी िन्डका लावि टाउकोमा तथा साइकलमा समदेत सानो 

पररमाणमा ढुिानी िन्ड सक्छन ्।

्णरारण तथा बजारीकरण ्णरारण िररएको ठाउँमा हािाको सञचार राम्ो हुन ु प््डछ । यसरी 

्णरारण िनने काम ि्ा्ड खानदे आललुाई अधँयारो ठाउँमा र बीउ आललुाई 

सोझ ैसयू्डको प्रकाश नपनने िरी उजयालो ठाउँमा राखन ुप््डछ । आललुाई 

पवछ प्रयोि िन्डका लावि सदेलार िा शीत्णरारमा पवन ्णरारण िन्ड 

सवकनछ । आललुाई सथानीय हाटबजार, संकलन कदे नद्र तथा थोक 

वयापारीसमम बजारको पात्र तथा सहकारी माफ्ड त पठाएर बजारीकरण िन्ड 

सवकनछ । वकसान आफैँलदे पवन सथानीय खदु्रा पसल तथा बजारमा वबरिी 

िन्ड सक्छन ्।

उतपा्न लाित कम िन्ड सकदे समम थोक वबरिदे तासँि एकमषु्ट रूपमा आिशयक सामग्ी वकनन ुप््डछ 

। यस अिसथामा सामग्ीको िणुसतर तथा ससतोपनलाई समदेत धयान व्न ु

प््डछ । काम्ारको साटो बजारमा उपलबध मदेवसन तथा औजारहरूको 

बढी प्रयोि िनु्डपछ्ड । खदेती–तावलकाअनसुार काम िनु्डपछ्ड । उपलबध 

साधन–स्ोतको उवचत स्पुयोि िनु्डपछ्ड ।
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अ्िुा बाली तयारी र उतपा्न अ्िुा बाली खननदे समय वनधा्डरण िनने कुरा मौसममा धदेरै ्र प््डछ । 

बजारको माि तथा मलूयअनसुार ््ौ्देवख फािनुसमम अ्िुा बाली 

खनन सवकनछ । बजार माि कम छ ्नदे बोटहरू सकुदे पवछ खनन ुउपयकु्त 

हुनछ । बजार माि र मलूय बढी ्एको खणरमा अ्िुाको बढुी ््ौ 

असोजमा वनकालदेर बदेचनदे चलन छ । ठाउँ, जात र लिाउनदे तररका हदेरी 

प्रवतरोपनी  १,००० ्देवख १,५०० वकलोग्ाम अ्िुा उतपा्न हुनछ ।

ग्देवरङ (सतरीकरण) तथा 

छनाैंट

अ्िुा खवनसकदे पवछ यसमा लािदेको माटो तथा अनय प्ाथ्ड पानीलदे 

राम्ोसँि सफा  िनु्ड प््डछ । रोि िा कीरा लािदेका अ्िुाका िानालाई 

हटाउन ु प््डछ । यसपवछ राम्ा िानालाई बजारीकरण र बीउका लावि 

छुट्याउन ुप््डछ ।

पयावकङ्ि (पोको बाँधनदे) तथा 

ढुिानी

अ्िुाको िाना सकुाएको या आलोलाई बोरामा राखदेर िारीमा एकमावथ 

अकको खपट्याएर ओसार–पसार िन्ड सवकनछ । धलूो सठुोलाई २० ्देवख 

३० कदे .जी.को  पलावसटकको थैला या धलूो नवछनने थैलामा राखदेर 

ओसार–पसार िन्ड सवकनछ ।

्णरारण तथा बजारीकरण अ्िुाका िानालाई ततकाल वबरिी निनने ्एमा शीत ्णरार, राम्ो हािा 

खदेलनदे तर अधँयारो सथान या माटोमा िारदेर पवन ्णरारण िन्ड सवकनछ । 

ठूलो मात्रामा उतपा्न िररएको अ्िुालाई प्रशोधन िरदेर सठुो, या 

सठुोको धलूोको रूपमा बदेचन सवकनछ । आलो या सकुदे को िाना समदेत 

सोझ ैथोक बजारमा पवन वबरिी िन्ड सवकनछ । संकलन कदे नद्र या सहकारी 

माफ्ड त वबरिी ि्ा्ड बजारको सवुनवश्तता हुनकुो साथै वबरिी िरदेको रकम 

तरुुनत प्राप्त हुन सक्छ ।

उतपा्न लाित कम िन्ड सकदे समम थोक वबरिदे तासँि एकमषु्ट रूपमा आिशयक सामग्ी वकनन ु 
प््डछ । यस अिसथामा सामग्ीको िणुसतर तथा ससतोपनलाई समदेत 

धयान व्न ु प््डछ । काम्ारको साटो मदेवसन तथा औजारहरूको बढी 

प्रयोि िनु्डपछ्ड । खदेती–तावलकाअनसुार काम िनु्डपछ्ड । उपलबध साधन–

स्ोतको उवचत स्पुयोि िनु्डपछ्ड ।
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बदेसार बाली तयारी र उतपा्न बदेसार बाली खननदे समय वनधा्डरण िनने कुरा मौसममा धदेरै ्र प््डछ । 

बदेसारको बाली मङ्वसर्देवख फािनुसमम वलनदे िररनछ ।  बजार माि कम 

छ ्नदे बोटहरू सकुदे पवछ खनन ु उपयकु्त हुनछ । बदेसार २०,००० ्देवख 

२५,००० वकलोग्ामसमम प्रवतरोपनी उतपा्न हुनछ ।

ग्देवरङ (सतरीकरण) तथा 

छनाैंट

बदेसार खवनसकदे पवछ यसमा लािदेको माटो तथा अनय प्ाथ्ड राम्ोसँि 

पानीलदे सफा िन्ड सवकनछ । रोि या कीरा लािदेका िानालाई हटाउन ु 
प््डछ । यसपवछ राम्ा िानालाई वबरिी र बीउका लावि छुट्याउन ुप््डछ ।

पयावकङ्ि (पोको बाँधनदे) तथा 

ढुिानी

ताजा या सकुाएको िाना बदेसार पवन वबरिी िनने चलन छ । यसतो बदेसारलाई 

बोरामा राखदेर वबरिी िन्ड सवकनछ । धलूो बदेसारलाई ्नदे सानो पलावसटक 

या थैलामा पयाक िन्ड सवकनछ । बदेसारको सकुाएको या आलो िानालाई 

२० ्देवख ३० कदे .जी.को बोरामा राखदेर िारीमा एकमावथ अकको खवपटएर 

ओसार–पसार िन्ड सवकनछ । धलूो बदेसार पलावसटकको थैला या धलूो 

नवछनने थैलामा राखदेर ओसार–पसार िन्ड सवकनछ ।

्णरारण तथा बजारीकरण िानालाई ततकाल वबरिी निनने ्एमा शीत ्णरार, राम्ो हािा खदेलनदे तर 

अधँयारो सथान या माटोमा िारदेर पवन ्णरारण िन्ड सवकनछ । ठूलो 

मात्रामा उतपा्न िररएको बदेसारलाई प्रशोधन िरदेर धलूो रूपमा बदेचन 

सवकनछ । आलो या सकुदे को िाना समदेत सोझ ैथोक बजारमा पवन वबरिी 

िन्ड सवकनछ । तर, संकलन कदे नद्र या सहकारी माफ्ड त वबरिी ि्ा्ड बजारको 

सवुनवश्तता हुनकुा साथै वबरिी िरदेको रकम तरुुनत प्राप्त हुन सक्छ ।

उतपा्न लाित कम िन्ड सकदे समम थोक वबरिदे तासँि एकमषु्ट रूपमा आिशयक सामग्ी वकनन ु 
प््डछ । यस अिसथामा सामग्ीको िणुसतर तथा ससतोपनलाई समदेत 

धयान व्न ु प््डछ । काम्ारको साटो मदेवसन तथा औजारहरूको बढी 

प्रयोि िनु्डपछ्ड । खदेती तावलकाअनसुार काम िनु्डपछ्ड । उपलबध साधन–

स्ोतको उवचत स्पुयोि िनु्डपछ्ड ।
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४.१ कृटष मलू्–श्ङृखिा  

कृवष वयिसायका विव्नन चरणमा हुनदे वरियाकलापहरू, जसमा उतपा्नका लावि चावहनदे सामग्ी उपलबध िनने तह्देवख िसत ुतथा 

सदेिाहरूलाई उप्ोक्तासमक्ष पयुा्डउनदे प्रकृयासमम प््डछन,् लाई मलूय–श्ङ्ृखला ्वननछ (जसतैैः उतपा्नका सामग्ी उपलबध िराउनदे 

एग्ो्देट तथा नस्डरी, उतपा्न प्रकृयामा संलगन कृषक तथा सथानीय स्ोत–वयवक्तहरू, सथानीय संकलक, संकलन कदे नद्र िा बजार 

सहकारीका सञचालक, थोक वबरिदे ता तथा खदु्रा वबरिदे ता, सथानीय िा समबवनधत उप्ोक्ता आव् मलूय–श्ङ्ृखलामा जोवरन आउनदे 

वयवक्तहरू हुन)् । मलूय–श्ङ्ृखलामा उतपाव्त िसतकुो ् ौवतक िणुमा समदेत पररित्डन हुन सक्छ । उ्ाहरणका लावि खदेतमा उतपा्न 

िररएको हररयो घाँस्देवख हामीलदे उप्ोि िनने ्धू, ्ही, घय ूआव् । कुनै पवन िसत ुवबरिीबाट प्राप्त हुनदे मनुाफा मखुयतयाैः उपयकु्त 

सह्ािी स्सय िा पात्रहरूको छनाैंटमा वन््डर रहनछ । तसथ्ड, यसका लावि उपवसथत कृषकहरूलाई मलूय–श्ङ्ृखलाका 

पात्रहरूबीचको समबनध, वतनीहरूको काय्ड आव्का बारदेमा प्रष्टसँि जानकारी व्न ुपछ्ड । यस प्रकृयामा मलूय–श्ङ्ृखलाका पात्रहरूलदे 

जीत–जीतको रणनीवतअनसुार सबैको फाइ्ाका लावि काम िनने ्एकालदे सिसथ प्रवतसपधा्ड हुनकुो साथै उतपाव्त कृवषजनय 

िसतहुरूलाई बजारलदे नै अाफूवतर तानदेको हुनछ । तसथ्ड, यो बजारीकरण प्रकृया वनयवमत र व्िो हुन ुपछ्ड । 

cfkl"t{
;°ng /
k|zf]wg

pTkfbg laqmL pkef]u

k"jf{wf/

k|fljlws ;]jf

#= ;xof]usf] If]q

;"rgf
ljQLo ;]jf

;Lk / 
Ifdtf

;+jfb / hfgsf/L

!= d"No–>[ª\vnfsf] sfo{

lgodfjnL sfg'g

d"No / dfGotf
cgf}krfl/s 

lgod / lgb]{zg
$= gLlt–lgod

lgodsf] lgdf0f{ / ;anLs/0f

@= kfqx¿

;b:odf cfwfl/t ;ª\u7gx¿

lglh If]qljifout sfo{nox¿

;/sf/
s[ifs tyf

Jofj;foLx¿sf]
;~hfn

स्रोतः  सबि, सन् २०१७, कृषक व्यिसाय पाठशािा सहयरोगी हाते पुस्तिका

खण्ड ४ कृगष मूल्य–शृ्ङ्खला तथा व्यिसागयक 

याेजनाकाे अिधारणा
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pTkfbg 
afnL leœofpg] 

/ 9'jfgL

k|yd r/0fsf] 
k|zf]wg / 
e08f/0f

bf];|f] r/0fsf] 
k|zf]wg / 
e08f/0f

ljt/0f 
Kofs]lhª\ / 
Joj:yfkg

yf]s tyf 
v'b|f ahf/

ð;fgf ls;fg
ðs[ifs ;d"x
ðJofkf/Lx¿ 
  -;fdu|L 
  cfk"lt{stf{_

ð;fgf ls;fg
ðs[ifs ;d"x
ðaGbf]a:t 
  ldnfpg] 
  Jofkf/L tyf 
  sDkgLx¿

ðk|yd r/0fsf] 
  k|zf]wg stf{x¿
ðcfjZos cf}hf/ 
  tyf pks/0f 
  cfk"lt{stf{x¿

ðKofs]lhª
  ;fdu|Lx¿ 
  pTkfbg ug]{ 
  sDkgLx¿
ðbf];|f] r/0fsf] 
  k|zf]wg stf{ 
  sDkgLx¿
ðaGbf]j:t 
  ldnfpg] Jofkf/L 
  tyf sDkgLx¿

ðKofs]lhª ug]{ 
  pBf]u tyf 
  sDkgLx¿
ðaGbf]a:t ldnfpg] 
  Aofkf/L tyf 
  sDkgLx¿

ðyf]s e08f/
ð;'k/ dfs]{6
ðvfB tyf k]o 
  kbfy{ cflb laqmL 
  ljt/0f ug]{ Jofkf/L 
  tyf sDkgLx¿

 
साभारः  सबल, कृषक व्यवसाय पाठशाला सहयोगी हाते पुस्तिका, सन् २०१७  

(यस ताललम पुस्तिकाकाे अावश्यकता अनुसार संसाेधन गररएकाे)

उ्ाहरणका लाविैः

क. कृटष मलू्–श्ङृखिाका मखु् कामहरू

कृवषजनय िसतकुो उतपा्न्देवख उप्ोिसमम अपनाइनदे वरियाकलापहरू, जसतैैः उतपा्न सामग्ीको (बीउ, मल, विषा्ी आव्) 

आपवूत्ड, उतपा्न, सङ्कलन, वबरिी र उप्ोि नै कृवष मलूय–शङ्ृखलाका मखुय कामहरू हुन ्। 

ख. मलू्–श्ङृखिाका मखु् पात्रहरू

कृवष मलूय–श्ङ्ृखलाका मखुय पात्रहरू ्नदेका ती वयवक्त या संसथाहरू हुन,् जो आफनो वयिसायबाट फाइ्ा वलन कृवष–िसतकुो 

उतपा्न्देवख वबरिीसममका मखुय वरियाकलापहरूमा प्रतयक्ष संलगन  हुनछन ्। ती हुनै्ः

• उतिादन सामगीका आिूधिवाकिावाः एग्ो्देट, नस्डरी, सहकारी, फाम्ड आव् । 

• उतिादकः कृषक, कृषक समहू, सहकारी, फाम्ड, कदे नद्र आव् ।

• सकंलनकिावाः सथानीय संकलक, बाह्य संकलक, सहकारी आव् । 

• वयािारी िथा प्रशोिन कमिनीः थोक वयापारी, खदु्रा वयापारी, सहकारी आव् ।

• उिभोकाः सथानीय, रावट्रिय तथा अनतरावट्रिय ग्ाहक (वयवक्त िा समहू) ।
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ि. कृटष मलू्–श्ङृखिाका सहयोिी कामहरू

कृवष मलूय–श्ङ्ृखलाका मखुय कामहरूलाई प्र्ािकारी बनाई थप वयिसावयक ला् वलनका लावि सञचालन िररनदे वयिसाय–

सदेिासमबनधी वरियाकलापहरूलाई नै कृवष मलूय–श्ङ्ृखलाका सहयोिी कामहरू ्वननछ, जसतैैः क्षमता अव्िवृद्ध तावलम, 

वयिसायको सथापना, सञचालन र िवृद्धका लावि लिानी, ्ौवतक पिूा्डधार वनमा्डण, ढुिानीका लावि यातायात, वयिसावयक 

सचूनाका लावि सञचार आव् वरियाकलापहरू । 

घ. कृटष मलू्–श्ङृखिाका सहयोिी पात्रहरू

कृवष मलूय–श्ङ्ृखलाका सहयोिी कामहरूमा आबद्ध ्एका वयवक्त तथा संसथाहरू नै कृवष मलूय–श्ङ्ृखलाका सहयोिी पात्रहरू  
हुन ्। 

जसतैैः 

• िाधलमका लाधग धरषय–रसितु धरशेषज्ः स्ोत–वयवक्त, वनजी संसथा िा फम्ड, सरकारी काया्डलय आव् । 

• ऋण उिलबि गराउने धरत्ीय ससंथाहरूः बचत तथा ऋण सहकारी, बैङ्क आव् । 

• ढतुरानीकिावाः यातायात मज्रु तथा यातायात वयिसायी ।

• सिूना प्रसारणका लाधग सञिारका माधयमः रदेवरयो, पत्र–पवत्रका, टदेवलव्जन, मोबाइल फोन आव् । 

• बजारीकरणमा सहयोग ितुयावाउने सघं–ससंथाहरूः उद्योि िावणजय संघ, सरकारी काया्डलयहरू, िैरसरकारी संसथा आव् । 

• नीधि–धनयम धनमावािाः सरकार र सरकारका सथानीय वनकाय आव् ।  

ङ. कृटष मलू्–श्ङृखिाका िागि अरकूुि िातािरणको नरममाण

कृवष मलूय–श्ङ्ृखलाका मखुय तथा सहयोिी कामहरूको प्र्ािकारी काया्डनियनमा रावट्रिय तथा सथानीय सतरमा वनमा्डण िररएका 

एिम ्प्रचलनमा रहदेका नीवत, वनयम, काननु, मलूय र मानयता आव्लदे प्रतयक्ष–परोक्ष असर पानने ्एकालदे यसका बारदेमा जानकारी हुन ु

आिशयक हुनछ । तसथ्ड, जीत–जीतको रणनीवतअनसुार कृवष मलूय–शङ्ृखलामा आबद्ध सबै सरोकारिालाहरूलाई फाइ्ा व्न र 

वयिसावयक िातािरण सवुनवश्त िन्डका लावि यसता नीवत, वनयम, काननु, मलूय र मानयताहरूलाई आिशयकताअनसुार आपसी 

समझ्ारीमा पररमाज्डन िा अनकूुलन िनु्डका साथै सबैलाई स–ुसवूचत िनु्ड प््डछ ।

च. निद्यमार अिसर र चरुौतीहरूको निश्देषण निधर्

मलूय–श्ङ्ृखलामा आधाररत बजारीकरण प्रकृयालदे उप्ोक्ता िा बजारको चाहनाअनसुारका कृवषजनय िसतहुरूको उतपा्नमा जोर 

व्नदे ्एकालदे उतपा्क कृषक तथा संकलनकता्डलदे सि्डप्रथम आफूलदे उतपा्न िा संकलन िरदेका िसतहुरूको सम्ावित बजारको 

वयिसथा हुन सक्छ वक सक्नै ्नदेर विश्देषण िरी वनकयकोल िनु्ड प््डछ । यसका लावि समबवनधत ्ौिोवलक क्षदेत्रमा रहदेका मलूय–

श्ङ्ृखलाका मखुय तथा सहयोिी पात्रहरूको अनु् ि संकलन, वद्तीय सचूना संकलन र दू्रत बजार सिनेक्षण आव् िन्ड सवकनछ ।
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छ. मलू् जोडारनु

मलूय–जोर ्ननालदे कचचा प्ाथ्डबाट अनय उननत सामग्ीहरू तयार पानने रिममा विव्नन बजार–कता्डहरू संलगन हुनदे हुँ् ा वतनको 

संलगनताको थप लाित पवन जोर्नदे काय्ड बझुन ुप््डछ । यसरी थप लाित जोवरएतापवन यसता सामग्ीहरू बजारमा सवजलै बढी 

मलूयमा वबरिी हुनदे िरदेको पाइनछ । यसमा बाली कटाइउप्रानत  िररनदे विव्नन काय्डहरू प््डछन ्।

ज. कृटषजन्य उपजहरूको बजारीकरण प्रकृया

सफल बजारीकरणका लावि वनमन प्रवरियाहरू आिशयक प््डछनै्ः

• ग्ाहकको चाहना र आिशयकता पवहचान िनु्ड । 

• चाहनाअनसुारको िसत ुिा सदेिा उपलबध िराउन ु। 

• उप्ोक्तालदे वतन्डसकनदे मलूय वनधा्डरण िनु्ड । ग्ाहकलाई आफनो िसत ुतथा सदेिाबारदे जानकारी व्न ु।

कृधषजनय उिजकाे िरमिरागि बजारीकरण प्रकृया
कृधषजनय उिजकाे मूलय–श्ङ्ृखलामा अािाररि 

बजारीकरण

• आफनो इचछा िा चाहनाबमोवजमका उपजहरू 

उतपा्न िरी अाफूखशुीदे तररकालदे वबरिी–वितरण 

िनने तररका ।

• उप्ोक्ताको रुवच िा बजारको मािलाई खयाल 

निररनदे तररका । 

• उतपा्कलदे आफूलाई बढी ्एको उतपा्न सि–

वनण्डयको आधारमा आफूलाई मन लािदेको समय 

र बजारमा लिदेर वबरिी िनने तररका ।

• बजारका पात्रहरूलदे आफूलाई मात्र फाइ्ा हदेनने 

तररका या असिसथ प्रवतसपधा्ड ।

• उतपाव्त कृवषजनय उपजलाई बलपिू्डक बजारमा 

धकदे वलनदे तररका ।

• यसतो बजारीकरण प्रकृया साहै् नै अवयिवसथत 

तररका हो ।

• बजारमा विद्यमान माि िा उप्ोक्ताको चाहनाबमोवजमका 

कृवषजनय उपजहरू उतपा्न िरी वबरिी–वितरण िनने तररका । 

• यस प्रकृयामा योजनाबद्ध तररकालदे बजार साङ्लोका सबै 

पात्रहरूलाई फाइ्ा पगुनदेिरी वमलदेर बजारीकरणका समपणू्ड 

काय्डहरू (उतपा्न्देवख उप्ोिसमम)  िररनछ ।

• यस प्रकृयामा उप्ोक्ताको रुवच िा बजारको मािलाई 

खयाल ि्दै उनीहरूको मािअनसुारका कृवषजनय उतपा्नहरू 

उतपा्न िरी उपयकु्त समयमा वबरिी–वितरण िनने िररनछ ।

• यस प्रकृयामा बजारका पात्रहरूलदे जीत–जीतको 

रणनीवतअनसुार सबैको फाइ्ाको लावि काम िनने ्एकालदे 

सिसथ प्रवतसपधा्ड हुनछ ।

• उतपाव्त कृवषजनय उपजहरूलाई बजारलदे नै अाफूवतर 

तानदेको हुनछ ।

• तसथ्ड, यो बजारीकरण प्रकृया वनयवमत र व्िो हुनदे ि््डछ ।
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उतिादन सामगी अािूधिवा उतिादन सङ्कलन धबक्ी उिभाेग

लचत्रः   परम्परागत बजारीकरण प्लरिया जहाँ उपभाेक्ाकाे अािश्यकता ‘काँरिाे’ भएता पलन कृषकिे ‘गाेिभेडँा’ उत्ादन गरी 
बिपूि्इक बजारमा पठाएकाे देस्खनछ ।

उतिादन सामगी अािूधिवा उतिादन सङ्कलन धबक्ी उिभाेग

लचत्रः  मूल्य-शृ्ङ्खिामा अाराररत बजारीकरण प्लरिया जहाँ उत्ादकिे उपभाेक्ाकाे अािश्यकता अनुसारकै ितुि ‘काँरिाे’ उत्ादन 
गरी लबरिी गद्इछ । 

स्ोतः  सबल, कृषक व्यवसाय पाठशाला सहयोगी हाते पुस्तिका, सन् २०१७  
(यस ताललम पुस्तिकाकाे अावश्यकता अनुसार संसाेधन गररएकाे) 

उ्ाहरणका लाविैः

४.२ मलू्–अधभिदृ्धि

कृवष उपजको समग् िणुसतरमा सधुार िरी मलूय र बदेच–विखन क्षमता सधुान्ड पवहलो चरणमा उतपाव्त कृवष उपजमा िा कचचा 

प्ाथ्डमा काम िनु्ड ्नदेको नै मलूय–अव्िवृद्ध िनु्ड हो । 

उदाहरणः िोरखा मनकामनामा उतपा्न हुनदे सनुतला ठदेकदे ्ारलदे एकमषु्ट खरी् िरी नवजकको बजार काठमारौ ँ िा पोखरामा  
लैजानछ । उक्त सथानमा वनजलदे आकारअनसुार छनाैंट िरी ग्देवरङ िछ्ड । ग्देवरङपश्ात विव्नन ग्देरको सनुतला फरक–फरक मलूयमा 

वबरिी–वितरण ि््डछ जसमा सनुतलाको ्ौवतक अिसथा पररित्डन हुँ् नै । 

अकको उ्ाहरणैः कृषकलदे उतपा्न िरदेको ्धू सहकारीलदे खरर् िरी ्गुध प्रशोधन उद्योिहरूलदे प्रशोधनका विव्नन प्रकृया अपनाएर 

्धू प्रशोधन िरी िणुसतरीय ्धू, ्ही, वघउ, पनीर, चीज आव् उतपा्न िछ्डन ्र यसता प्रतयदेक उतपा्न फरक–फरक मलूयमा वबरिी–

वितरण ि््डछन ्। 

पोष्ट–हा्नेसट ह्याणरवलङ माफ्ड त िररनदे मलूय–अव्िवृद्धका उ्ाहरणहरूैः 
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१. बाली/उतपा्न वलनदे । 

२. सफा िनने र ्णरारणसमम ढुिानी िनने । 

३. यव् सकुाउन ुपनने खालको कृवष उपज ्एमा सकुाउनदे ।

४. छनाैंट िनने – छनाैंट तथा ग्देवरङ िरी एकरूपता लयाउनदे ।

५. पयावकङ्ि िनने – उपयकु्त र आकष्डक पयावकङ्ि सामग्ीको प्रयोि िनने । 

६. ्णरारण िनने – लामो समयसमम ्णरार िनु्ड पनने ्एमा उपयकु्त ्णरारण प्रविवध /सवुिधाको प्रयोि िनने, जसतैैः वचसयान कदे नद्र, 

हािा्ार जाली ्एको ्णरार, अधँयारो वचसो कोठा आव् । 

७. ढुिानी – उपयकु्त समयमा वबरिी–वितरण िन्ड थोक िा खदु्रा वबरिदे ता िा बजारसमम उपयकु्त ढुिानीको साधन प्रयोि िरी ढुिानी 

िनने ।

४.३ मलू्–श्ङृखिा निश्देषण िरने प्रकृया तथा चरणहरू

r/0f
!

r/0f
@

r/0f
#

r/0f
$

r/0f
%

d"No–>[ª\vnf 5gf}+6 d"No–>[ª\vnf ljZn]if0f
 k|lt:kwL{ of]hgfsf] 

lgdf{0f
 sfo{ of]hgfsf] 

sfof{Gjog
cg'udg d"Nofª\sg 

/ k|efj dfkg

!= cj:yf ljZn]if0f
@= lkPnP cEof;
#= ;/f]sf/jfnf 
    ljZn]if0f
$= lj1x¿sf] 
   /fo–;Nnfx

!= cfwf c8\rg 
   ljZn]if0f
@= SWOT ljZn]if0f
#= b"t ahf/ 
   d"Nofª\sg 

!= pTkfbg of]hgf 
@= ahf/Ls/0f of]hgf 
#= k|fljlws ;xof]u 
   of]hgf 
$= C0f tyf ladf of]hgf 
%= ljQLo of]hgf

!= of]hgfx?sf] 
   sfof{Gjog
@= lgoldt cg'udg 
   / ;xof]u
#= cfjZos hfgsf/L 
   ;+sng

!= ;dLIff
@= pknlAwx?
#= cfjZostf cg';f/ 
   of]hgfx?df 
   cg's"n ub}{ 
   cufl8 a9\g]

लचत्रः  मूल्य–शृ्ङ्खिा लिशे्षण गनने प्कृया त्ा चरणहरूमा गनु्इ पनने मुख् कृयाकिापहरूकरो बारेमा जानकारी
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४.४ मलू्–श्ङृखिा निश्देषण – अिरोर् निश्देषण

ljlzi6 
nfut

pTkfbg ;+sng k|zf]wg Jofkf/ vkt

pTkfbg 
nfutx?, 
;]jfx?, 

shf{, aLdf, 
ahf/ ;'ljwf

k|fylds 
pTkfbgnfO{ 
leTof{pg]

pTkfbgx¿nfO{ 
;ª\sng ug]{ 

/ ;+o'Qm 
ahf/Ls/0f

u|]l8ª, 
k|zf]wg, 

n]elnª / 
Kofs]lhª

oftfoft tyf 
ljt/0f -yf]s 
ljqm]tf, v'b«f 

laqm]tf_

tof/L / 
pkef]u

d'Vo nfut 
cj/f]wx¿M 
!= nfut 
  - lap cflb _ 
@= ;]jfx? 
  - k|fljlws 
  ;Nnfx, 
  qm]l86, ahf/ 
  ;'rgf 
   cfbL _

pTkfbgdf 
x'g] d'Vo 
cj/f]wx¿M 
!= pTkfbg 
   cEof;df 
   1fg / 
   ;Lksf] 
   sdL
@= /f]u tyf 
   ls/fsf] 
   ;d:of
#= pTkfbg 
   leTof{pbf / 
   leTof{Pkl5 
   1fgsf] 
   sdLn] x'g] 
   gf]S;fgL 
   - kl5sf] 
   gf]S;fgL _ 

;+sngsf 
nflu d'Vo 
cj/f]wx¿M
!= pTkfbgsf] 
   a'emfO
@= ef}lts 
   :yfg, 
   dfgljo 
   >f]t
#= oftfoft 
   ;'ljwf

k|zf]wgsf 
d'Vo 
;d:ofx¿M 
!= bIf dfgj 
   ;|f]t 
@= :yfgLo 
   :t/df 
   u|]l8ª, 
   k|zf]wg, 
   n]elnª / 
   Kofs]lhªsf] 
   pknAwtf
#= nufgLsf] 
   cfjZostf

Jofkf/sf 
d'Vo
;d:ofx¿M
!= yf]s 
   ahf/;Ddsf] 
    b'/L
@= ;'? ug{sf 
    nflu s/ 
    tyf u}/ 
    s/sf 
    sf/0f 
    l;lh{t 
    cj/f]wx?
@= bIf dfgjLo 
    ;f]t

kl/of]hgf 
aflx/sf If]q

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

लचत्रः  मूल्य–शृ्ङ्खिा लिशे्षण – अिररोर लिशे्षण गदा्इ मुख् कृयाकिापअन्तग्इत समािेश हुनु पनने जानकारीहरू
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४.५ मलू्–श्ङृखिा निश्देषणबाट हुरदे फारदाहरू 

• यसलदे वयिसायको हरदेक चरणको विसततृ विश्देषण ि््डछ । 

• यसलदे वयिसाय साम ु्देवखएका चनुौती र अिसरहरूको विश्देषण ि््डछ ।

• अनय वयिसायीहरूसँि िनु्ड पनने विव्नन चनुौती र वतनको समाधानका उपायहरूको पवहचान ि््डछ ।

• वयिसायको विकासमा आइपनने बाधा–अर्चनको पवहचान र समाधानका उपायको खोजी िछ्ड । 

• आफनो उतपा्नलाई बजारमा प्रवतसपधमी बनाई बढी वबरिी हुनदे खालको रणनीवत तयार पाछ्ड । 

• बजार सरोकारिालाहरूबीच समबनधमा सधुार लयाउँछ र एक–अककोबीच बझुाइमा पवन एकरूपता लयाउँछ । 

• वयिसाय विकास तथा क्षमता िवृद्धका क्षदेत्रहरूको पवहचान िरी उतपा्नमा विविधीकरण अिलमबन िन्ड सहयोि ि््डछ । 
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५.१ व्यिसाय भन्ािदे कदे  बझुझन्छ ?

जीविकोपाज्डन िा आय–िवृद्धको वनवमत वयवक्त िा संसथालदे अपनाएको पदेशालाई नै वयिसाय ्वननछ । प्रतयदेक वयिसायमा सदेिा तथा 

िसतहुरूको विवनमय आवथ्डक कारोबार माफ्ड त हुनदे ि््डछ । वयिसाय सञचालन िन्ड कदे ही लिानी जटुाउन ुपनने हुनछ ्नदे वयिसायबाट 

उतपाव्त िसत ुतथा सदेिा खरर् िनने ग्ाहक पवन यथदेष्ट हुन ुप््डछ । वयिसाय विव्नन प्रकारका हुनछन,् जसतैैः वयवक्तित, पाररिाररक, 

साझद्े ारी, कमपनी, सहकारी, िैरनाफामलूक, अध्डसरकारी, पणू्ड सरकारी आव् । 

५.२ व्यिसागयक योजरा र यसको महत्व 

वयिसाय सञचालन िन्ड तयार पाररएको वलवखत ्सतािदेजलाई वयिसावयक योजना ्वननछ । वयिसावयक योजनामा वयिसायको 

सरुुआत्देवख पररलवक्षत उद्देशय प्रावप्तका रणनीवतहरूलाई विसततृ रूपलदे विश्देषण िररनछ । यसमा सञचालन िन्ड आिशयक पनने 

्ौवतक पिूा्डधार, आिशयक पुँजीको वयिसथा, ् क्ष तथा अध््ड क्ष काम्ारको माि तथा आपवूत्ड, उतपा्न िररनदे सदेिा तथा िसतहुरूको 

वििरण एिम ्वतनको बजारीकरण तथा प्रिद्ध्डनका उपायहरू समािदेश िररनछन ्। 

५.३ टकर व्यिसायीिाई व्यिसागयक योजराको आिश्यकता पदनुछ? 

• एउटा वयिसावयक योजनालदे वयिसायीको चाहना, उतपा्न िनने सदेिा तथा िसतहुरू, काम्ारको वििरण, लिानीकता्डहरूको 

वयिसायप्रवतको प्रवतबद्धता प्रष्ट हुन;

• आफूलदे उतपा्न िनने िसत ुतथा प्र्ान िनने सदेिाहरूको बजारमा माि कसतो छ ्ननदे कुराको समयानकूुल अनसुनधान िरी 

सोही अनरुूप वयिसाय सञचालन िन्ड; 

• वयिसायीलदे उतपा्न िनने सदेिा र िसतहुरूमा ग्ाहकको चाहनाअनसुार िणुसतर, मलूय र उपलबधताको सवुनवश्तता िन्ड; 

• अप्रतयावशत रूपमा आइपनने र अदृशय समसयाहरूलाई सहज ढङ्िलदे हल िरी वयिसायलाई वनरनतरता व्न; 

• वयिसाय सञचालन ि्ा्ड ्एको खच्ड िा लिानी र उतपाव्त िसतकुो वबरिीबाट प्राप्त आम्ानीलाई उपयकु्त लदेखा–प्रणाली 

अपनाई आय–वययको वहसाब–वकताब ्रुुसत राखन;

• वयिसाय सञचालन िन्ड िा क्षमता िवृद्ध िन्ड आिशयक पनने आवथ्डक स्ोत यवकन िन्ड साथै कवत रकमको आिशयकता, 

कवहलदे, वकन प््डछ र कुन कुन स्ोतबाट जटुाउन सवकनछ ्नी सवुनवश्त िन्ड एिम ्यसैको आधारमा वितिीय संसथाहरूबाट 

ऋण वलन; 

• वयिसायमा आबद्ध वयिसथापक र कम्डचारीहरूलाई लवक्षत उद्देशय हासील िनने माि्ड्श्डनका साथै उनीहरूमा उतसाह, जोश र 

जाँिर पै्ा िन्ड;

खण्ड ५ व्यिसागयक याेजना
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• आफनो वयिसायलदे लवक्षत उपलवबध हावसल िरररहदेको छ वक छैन ्नदेर समयानकूुल मलूयाङ्कन िन्ड र आिशयक परदेको 

खणरमा रणनीवतमा समदेत पररमाज्डन िन्ड; 

• वयापाररक रणनीवत तयार पान्ड, जसतैैः उतपाव्त िसत ुर सदेिाहरू ग्ाहक समक्ष वनयवमत रूपमा कसरी पयुा्डउनदे, एक पटक 

आएको ग्ाहकलाई पनुैः आऊँ–आऊँ कसरी पानने, मलूय वनधा्डरणका आधारहरू कसरी वनधा्डरण िनने र प्रवतसपधा्डतमक 

बजारमा कसरी उपयकु्त माधयमबाट विज्ापन िरी बजार सवुनवश्त िनने ्ननदे कुराहरू वनश्य िन्ड । 

५.४ व्यिसागयक योजरा तयार पादमा ध्ार हदर ुपरने कुराहरू 

• एउटा राम्ो वयिसावयक योजना तयार पानने वसलवसलामा वनमन बुँ्ाहरूलाई धयान व्न ुअतयनत आिशयक हुनछ;

• वयिसायको पररकलपना कदे  हो ्ननदे कुरा र उक्त पररकलपना प्रावप्त िनने लक्यहरू प्रष्ट खलुदेको हुन ुप््डछ;

• वयिसायको सङ्वक्षप्त वििरण एिम ्उतपा्न िररनदे िसत ुर प्र्ान िररनदे सदेिाहरूको विश्देषण हुन ुप््डछ; 

• आफनो वयिसायबाट उतपाव्त िसत ुतथा प्र्ान िररनदे सदेिाहरू अनय वयिसायबाट उतपा्न र प्र्ान िररएका ्न्ा कदे  कदे  

कुरामा व्नन छन,् प्रतयदेकको छोटो पररचय;

• जनु बजार तथा उप्ोक्ता साम ुआफनो िसत ुतथा सदेिाहरू पगुनदे हो, उक्त बजारमा विद्यमान अनय वयिसायसँि कसतो 

प्रवतसपधा्ड हुनछ र उनीहरूको ्न्ा आफनो सामग्ी कसरी उचचकोटीको छ ्नी प्रमावणत िनने ;

• हालको अिसथामा कवत प्रवतशतसमम बजार ग्हण िन्ड सवकनछ र तयसका लावि कदे  कसतो रणनीवत अपनाउन ुपछ्ड ्ननदे 

कुराको जानकारी प्र्ान िनने;

• वयिसाय वयिसथापन िनने समहू िा वयवक्तहरूको सङ्वक्षप्त पररचय, नीजहरूको समबवनधत वयिसायसमबनधी अनु् ि र 

विितमा प्राप्त िरदेको सफलता समदेत उललदेख ्एको; 

• उतपाव्त िसत ुतथा प्र्ान िररनदे सदेिाहरूको बजारीकरण रणनीवत कसतो हुनदेछ ्ननदे कुरा ्एको; 

• आफनो वयिसायको सबल पक्ष, सधुानु्ड पनने पक्ष, चनुौती र अिसरहरूलाई विश्देषण िररएको (यसलदे वयिसाय कसतो हुनछ र 

सञचालन ि्ा्ड कदे  कदे  कुरामा बढी धयान व्न ुप््डछ ्ननदे प्रष्ट हुनछ); 

• वयिसाय सञचालन ि्ा्ड अवत महतिपणू्ड मावननदे नि् प्रिाह विश्देषण िररएको (यसलदे वयिसायमा कदे  कवत लिानी कुन कुन 

समयमा िनु्डपछ्ड र वयिसायबाट कदे  कवत आम्ानी कुन कुन समयमा प्राप्त हुनछ ्ननदे कुराको जानकारी हुनछ ्नदे अपिु रकम 

कवत र कवहलदे आिशयक पछ्ड ्नी अग्ीम  सचूना प्राप्त हुनछ) । 

५.५ कृटष व्यिसाय योजराका संभािहरू 

कृवष वयिसाय योजना, कृवष वयिसाय सञचालन िन्ड आिशयक अवत महतिपणू्ड वनण्डय र काय्डहरूको विसततृ विश्देषण िररएको 

्सतािदेज हो । यस ्सतािदेजमा कृवष वयिसाय सञचालन ि्ा्ड िररन ुपनने सबै कुराहरूलाई बुँ्ाित रूपमा प्रसततु िररनछ । 
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५.६ कृटष व्यिसाय योजराका भािहरू नरम्न हुन्छर्

५.६.१ पषृ्ठभनूम 

पषृ्ठ्वूममा वयिसायीलदे िरदेको वयिसायको पररकलपना तथा उद्देशय र वयिसाय सञचालन ि्ा्ड अिलमबन िररनदे रणनीवतहरूको 

विश्देषण िररन ुप््डछ । पररकलपना िररएको वयिसायको औवचतय पवन प्रष्ट रूपमा प्रसततु िनु्डपछ्ड । यसलदे वयिसायीलदे आफूलदे प्राप्त 

िन्ड चाहदेको विषयमा कदे वनद्रत ्ई वयिसाय सञचालन िरी लक्य प्रावप्त िन्ड सहयोि ि््डछ । 

५.६.२ कृटष उपजको उत्ादर योजरा 

पररचयमा िण्डन िररएका कुराहरूलाई धयानमा राखी वयिसायीलदे कृवष उपज उतपा्नको योजना तयार पानु्ड प््डछ । यसमा 

वयिसायीलदे अनसुनधानबाट प्राप्त आकँरालाई दृवष्टित िरी कुन बाली िा वयिसाय िनने हो यवकन िनने, बजारमा उपजको माि 

अधययन, प्राविवधक सम्ावयता र उतपा्न िन्ड आिशयक पनने सामग्ीहरू तथा प्रविवध र सदेिाहरूको सहज उपलबधता एिम ्श्वमक 

तथा आिशयक जनशवक्तको उपलबधताका आधारमा कृवष बाली िा वयिसाय, क्षदेत्रफल तथा बाली लिाउनदे र व्त्र्य्ाउनदेसममको 

यवकन िरी वयिसाय सञचालन िनने कुराहरू रहदेको हुनछ । 

५.६.३ बजार योजरा

बजारमा कृवष उपजको माि र आपवूत्डको अिसथाको अधययन िरी सञचालन िररएको कृवष वयिसायबाट उतपाव्त उपजहरूको 

बजारमा सहज पहुचँ पिुोस ््नदेर िररनदे काय्ड नै बजार योजना हो । यसमा वनमन कुराहरू रहदेका हुनछनै्ः 

• वयिसायीलदे उतपा्न िरदेको उपजलाई कहाँ कहाँ वबरिी िनने;

• बजारमा उक्त उपजका उप्ोक्ता कवत छन,् माि र आपवूत्डको अिसथा कसतो छ र हाल कदे  कवत मलूयमा कुन िणुसतरको 

उपज बढी वबरिी हुनदे िरदेको छ;

• उतपा्न सथलबाटै वबरिी िररनछ ्नदे फाम्ड िदेट (राम्ो) मलूय पाइनदे कुरा; यसमा ढुिानी खच्ड र ढुिानीमा हुनदे नोकसानी तथा 

जोवखम वयहोनु्ड नपनने हुँ् ा उतपा्कलदे बढी मलूय प्राप्त ि््डछन ्।

• उतपा्न सथलबाट परको बजारमा लिदेर वबरिी ि्ा्ड पाउनदे मलूय नै बजार मलूय हो । बजारमा बदेच्ा कृवष उपजलाई ढुिानी 

िनु्ड पनने र पयाकदे वजङ्ि समदेत िनु्ड प्ा्ड अवतररक्त खच्ड िनु्ड पनने हुनछ । यसरी कृवष उपजको ढुिानी र पयाकदे वजङ्िमा िररनदे 

खच्डलाई ‘बजारीकरण लाित’ ्वननछ । बजारीकरण लाित र फारम््डको ढोकाको मलूयलाई जोरदेर बजार मलूय वनधा्डरण 

िररनछ । 

• यव् उतपा्कलदे आफनो उतपा्नलाई शहरी क्षदेत्रका वयापारीहरू, जसतैैः सपुर माकने टलाई वनयवमत आपवूत्ड िरी वयापार िनने 

हो ्नदे यसमा बजार मलूयको अलािा सपुर माकने टलाई व्इनदे कवमसन समदेत जोरदेर मलूय वनधा्डरण िनु्ड प््डछ, यसरी वनधा्डरण 

िररनदे मलूयलाई उप्ोक्ता मलूय ्ननदे िररनछ । 

• यव् कृवष उपजलाई प्रशोधन िरदेर लामो समयसमम वटकनदेिरी बजारमा वबरिी–वितरण िनने हो ्नदे यसका वनवमत विविध 

खच्डहरू िनु्ड प््डछ, जसमा प्रशोधन खच्ड, ढुिानी खच्ड, वयापारीलाई व्इनदे कवमसन लिायत सरकारलाई बझुाउन ुपनने करको 

समदेत लदेखाजोखा िरी मलूय वनधा्डरण िरीनछ । यसरी वनधा्डरण िररएको मलूयलाई ‘अवधकतम उप्ोक्ता मलूय’ ्वननछ । 

यसता उपजहरूको पयाकदे ट िा बट्ामा उवललवखत मलूय्न्ा बढी मलूयमा बजारमा वबरिी–वितरण िन्ड पाइँ् नै । 
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५.६.४ नित्ीय योजरा

वयिसायीलदे पररकलपना िरदेको वयिसाय सञचालन िन्ड र पररलवक्षत लक्य तथा उद्देशय प्रावप्त िन्डका लावि चावहनदे आवथ्डक 

वििरणहरूको लदेखाजोखा नै वितिीय योजना हो । वितिीय योजनालदे प्रतयदेक कृयाकलाप र काया्डनियन लाित तथा उतपाव्त 

िसतहुरूको वबरिी–वितरणबाट प्राप्त हुनदे आम्ानीको विसततृ वििरण वनव््डष्ट ढाँचामा तयार पा््डछ । वितिीय योजना वयिसायअनसुार 

फरक–फरक हुन सक्छ तर यहाँ कृवषमा आधाररत साना तथा मझौला कृवष वयिसायीहरूलाई धयानमा राखी ला्काररता र 

साधारण नि् प्रिाहमा कदे वनद्रत िररएको छ । 

५.६.५ िाभ–निश्देषण नििरण

ला्–विश्देषण वििरणलदे वयिसाय सञचालन ि्ा्ड वयिसायमा हुनदे ला्जनय योि्ानको वििरण व्नछ र पररकवलपत कृवष 

वयिसायलाई नाफामा पगुन वनधा्डररत लाित घटाउँ्छ । 

िाित–िाभ निश्देषण िरने तररका 

बालीहरूको लाित–लाभको गिशे्षण िनने फारामको नमुना

क्. स.ं धरररण आरशयक िररमाण दर (रु.) कतु ल रकम   (रु.)

बीउ खरर्

जवमनको तयारी तथा जोतनदे खच्ड

मलखा् (रासायवनक मलखा्, सकू्मतति 
तथा अनय मल)

 रोपनदे जयामी

िोरमदेल िनने जयामी

वसँचाइ्ड खच्ड ......पटक, ......घणटा

बाली संरक्षण खच्ड

विषा्ी छन्ड जयामी

बाली वटपन जयामी

पयाकदे वजङ्ि र ढुिानी 

विविध खच्ड

चाल ूखच्डको बयाज (जममा खच्डको 
प्रवतशत बयाज)

जवमनको लाित खच्ड

प्रयोि ्एका औजार तथा मदेवसनको ह्ास 
कट्ी
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सथीर पुँजीको बयाज

बीमा वप्रवमयम

अनय खच्ड

कुल लाित रु.

अामदानी धरररण

कुल उतपा्न कदे .जी. र वबरिी ्र रु. प्रवत 

कदे .जी.

प्रवत उतपा्नबाट आम्ानी

ऋण

खतुद नाफा रु. (धबक्ी मूलय – कतु ल 
लागि = नाफा या नोकसान)

५.६.६ आर्ारभतू रिद प्रिाह 

आधार्तू नि् प्रिाह ्ननालदे वयिसाय सञचालन ि्ा्ड वयिसायको ढुकुटीबाट ्कु्तानी हुनदे िा बावहररनदे र वयिसायबाट उतपाव्त 

िसत ुतथा सदेिाहरूको वबरिीबाट ढुकुटीमा जममा हुनदे नि्को लदेखाजोखा रावखएको वििरण ्ननदे बवुझनछ । 

नि् प्रिाह वििरणलदे वनवश्त अिवधमा वयिसायीलाई नीजको कृवष वयिसायमा कदे  कवत नि् प्रिाह हुनछ र कृवष वयिसायबाट कदे  

कवत नि् बावहर जानछ ्ननदे बझुन सहयोि ि््डछ । यसथ्ड, कुनै मवहनामा वयिसायमा व्वत्रनदे नि््न्ा बावहररनदे नि् बढी ्यो ्नदे 

वयिसायीलदे उक्त मवहनाका लावि आिशयक पनने अवतररक्त नि्को जोहो िनु्डपनने हुनछ । यसको आधारमा ‘खु्  नि् प्रिाह’ वििरण 

तयार पाररनछ । खु्  नि् प्रिाह ्ननालदे वयिसायमा व्वत्रनदे र बावहररनदे नि्बीचको अनतर हो । 

५.६.७ जोझखम व्यिस्ापर 

कृवष वयिसायमा प्रतयक्ष िा अप्रतयक्ष रूपलदे हानी–नोकसानी पयुा्डउन सकनदे कुराहरूलाई नै जोवखम ्वननछ । कृवष वयिसायीलदे 

समय्न्ा अिािै सम्ावित जोवखमको पिूा्डनमुान िरी उपयकु्त अलपकालीन रणनीवत तयार िरदेर जोवखमलाई वयिसथापन िरी 

वयिसायमा हुनसकनदे नोकसानीबाट बचाउनदे प्रयतन िनु्ड प््डछ । उ्ाहरणको लाविैः बाख्ापालन ि्ा्ड विव्नन रोि लािदेर बाख्ामा 

मतृय–्र बढी ्ई हानी–नोकसानी ्एको पाइनछ । यसको वयिसथापनका लावि पश ुबीमा िराउनदे, तावक वयिसायीलदे बाख्ाको मतृय 

्एको खणरमा क्षवतपवूत्ड प्राप्त िन्ड सकून ्।
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५.६.८ कृटष व्यिसाय योजरा तथा कायनुयोजरा तयारी   

कृटष व्यिसाय योजराको रमरुा फाराम

१. परिचय वा पृष्ठभूमि 

नामः     अवस्थितिः     योजना अवधिः 

परिकल्पनाः 

उद्देश्ः 

लक्षः 

िणनीतिः 

उत्ादनको तवविणः 

तिक्रीको तवविणः 

नाफा + नोक्ानः 

व्यवसाय व्यवथिापनाः 

२. कृषि व्यवसायबाट उत्ादन योजना 

कृषि िाली/िागवानी उत्ादन 

क्. स.ं बालीकाे प्रकार
लगाइने षेित्रफल 

राेिनी/कट्ा
प्रधिफल (धकलाेगाम)  

प्रधिराेिनी/कट्ा
कतु ल प्रधिफल   
 (धकलाेगाम)

१.

२.

जममा रू.

पशु उत्ादन 

क्. स.ं िशतुकाे प्रकार िाधलने िशतु सखंया प्रधििशतु उतिादन कतु ल उतिादन

१.

२.

जममा रू.
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३. बजािीकिण योजना 

क्. 
स.ं

वयरसायबाट 
उतिाधदि रसितु 
िथा सेराहरू

लधषिि 
बजार 

के्िा
धबक्ी गररने  

िररमाण (के.जी.)
प्रधिइकाई बजार 

मूलय

बजारीकरण 
लागि (रु.) 
प्रधिइकाई

१.

२.

३.

४. ववत्ीय योजना 

१. खदेििािीका हिदेक कृषि व्यवसायीका लातग लाभकारििा प्रक्देपण िथा यथास्थितिको लाभकारििा 
तवविण 

क्. स.ं बालीकाे प्रकार
लगाइने षेित्रफल 

राेिनी/कट्ा
प्रधिफल (धकलाेगाम)  

प्रधिराेिनी/कट्ा
कतु ल प्रधिफल   
 (धकलाेगाम)

१.

२.

जममा रू.

परिवतिति ि लागि तवविण 

क्. स.ं धरररण िररमाण (के.जी.) इकाइवा जममा (रू.)

१.

२.

कुल पररिवत्डत लाित जममा रू.

वयिसायबाट अपदेवक्षत नाफा, जममा आम्ानी – कुल पररिवत्डत लाित = नाफा 

कृषिमा व्यवसायीकिण गरिनदे सिै व्यवसायको लाभकारििा तवविण

क्. स.ं अिेधषिि वयरसाय नाफा रकम \

१.

२.

(क) वयरसायबाट नाफा (कतु ल रकम) रु.

धनिावाररि लागि, कर, ह्ासकट्ी आधद समेि समारेश गरी 

१.

२.

(ख) कतु ल धनिावाररि लागि रु.

समग् कृवष वयिसायबाट अपदेवक्षत नाफा = क – ख 
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२. नगद प्रवाह तवविण 

कृवषलाई वयिसायीकरण ि्ा्ड प्रतयदेक कृवष वयिसायका लावि छुट्ाछुटै् नि् प्रिाह वििरण तयार पानने । 

(क) ढुकुटीिाट नगद िाहहरिनदे

क्.
स.ं गध

िध
रध

ि

स
ाउ

न

भ
दा

ै

अ
स

ाेज

क
ाधत्

क

मङ्
स

ीर

ि तुस मा
घ

फ
ाग

तुन

िै
ि

बैश
ाख

जे
ठ

अ
स

ार

ज
मम

ा रू
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१.

२.

३.

जममा

नि् बावहररएको  (कुल खच्ड ्एको) रु. ................

(ख) ढुकुटीमा व्यवसायिाट उत्ाददि वस्ु वा सदेवा तिक्रीिाट प्राप्त िकम
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१.

२.

३.

जममा

उतपाव्त िसत ुतथा सदेिा वबरिीबाट प्राप्त रकम रु. ............. खु्  नि् प्रिाह – ख – क 

नोटैः वयिसाय नाफामलूक हुन खु्  नि् प्रिाह धनातमक हुनपुछ्ड । 

५. जोखििः 

प्रतयदेक कृवष वयिसायको प्रकृवत र प्रविवधअनसुार जोवखम पवन फरक–फरक हुनदे हुनालदे छुट्ाछुटै् विश्देषण िनु्डपछ्ड । 

क्. स.ं िूरावानतुमान गररएको जोधखम जोधखम नयूनीकरण गनवा अिनाइने उिाय िथा रणनीधि 

१.

२.

३.
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६. काय्ययोजना तयािीः प्रत्येक व्यवसायका लाषि छुट्ाछुट्टै बनाउनये । 

क्. स.ं कायवा धरररण अरधि आरमभ धमधि दाधयतर

१. ्ौवतक स्ोत तथा सामग्ीहरूको 

वििरण 

१.  

२.

३.

२. आिशयक मज्रु तथा 
श्वमकहरू 

१.

२.

३.

३. बजार वयिसथापन 

१.

२.

३.

४. जादेवखमहरू

१.

२.

३.
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६.१ कृटष व्यिसायको अधभिदेखीकरण टकर? 

कृवष वयिसायमा कदे  कदे  ्यो, कदे  कदे  ्इरहदेछ र कदे  कदे  हुनदेिाला छ ्नदेर पिूा्डनमुान िररनछ ्ननदे कुराहरूको वसलवसलदेिार तररकालदे 

रदेकर्ड रावखनदे प्रकृयालाई नै अव्लदेखीकरण ् वननछ । कदे  ् वनयो र कसलदे कदे  ् नयो ् ननदे कुराको वलवखत प्रमाण पवन अव्लदेखीकरणमा 

प््डछ । उ्ाहरणका लावि बैठकको वनण्डय पवुसतका । 

६.२ अधभिदेख टकर राख्दे? 

अवधकांश नदेपाली कृवष वयिसायीहरूलदे अव्लदेख राखदेको पाइँ् नै । पररणामसिरूप यथाथ्डमा वयिसायीलाई आफनो वयिसायमा 

कवत लिानी ्यो, कवत प्रवतफल आयो र वयिसायलदे कदे  कवत मनुाफा आज्डन िरदेको छ ्ननदे कुराको समदेत ज्ान  हुँ् नै । यसथ्ड, 

अव्लदेख राखनालदे वयिसायीलदे आफनो वयिसायलदे कदे  कसतो प्रिवत िरदेको छ ् नदेर यवकन िन्ड सहज हुनछ र समयानकूुल वयिसायमा 

पररमाज्डन िन्ड सहयोि पगु्छ । 

६.३ अधभिदेखबाट कदे  फारदा हुन्छ ? 

• वयिसायीलाई आफनो वयिासायमा िरदेको लिानी र आम्ानीको ज्ान हुनछ । 

• वयिसायमा कदे  कसतो सामग्ी कदे  कवत पररमाणमा प्रयोि ्एको छ ्ननदे थाहा हुनछ । 

• उतपाव्त िसत ुर सदेिाहरूको वबरिीको अिसथा थाहा हुनछ ।

• वयिसायबाट ला् िा हानी कदे  ्इरहदेछ ्नदेर विश्देषण िन्ड सवजलो हुनछ । 

• उतपाव्त िसत ुर सदेिाहरू बदेचन र आिशयक सामग्ी वकननका लावि सही वनण्डय वलन सहज हुनछ । 

• वयिसायी ठविनबाट जोविन सघाउ पगुछ । 

६.४ कृटष व्यिसायमा कदे  कस्ता अधभिदेखहरू राख् ुपदनुछ? 

वयिसायको प्रिवृति र प्रकृवतअनसुार अव्लदेखहरू फरक–फरक हुनछन ्तर कृवष वयिसायीलदे वनमन अव्लदेखहरू राखन ुउपयकु्त  
हुनछ । 

खण्ड ६ कृगष व्यिसायकाे अगभलेखखकरण
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१. उत्ादन अभभलयेि

क्. स.ं
वयरसायबाट उतिादन हुने 

रसितु िथा सेरा 
षेित्रफल रोिनी/

कठ्ा  
अिेधषिि उतिादन 
प्रधिरोिनी/कठ्ा 

कतु ल उतिादन (के.जी.) 

१.

२.

३.

२. िजदिु वा श्रमिक अभभलयेि 

धमधि कृयाकलाि
श्धमक 
सखंया

काम गरेकाे 
धदन

जममा काम 
गरेकाे धदन

जयाला रू. 
प्रधिश्धमक

कतु ल जयाला रू.

१.

२.

३.

३. सािग्ी आपूरतति  अभभलयेि 

धमधि कृयाकलाि
श्धमक 
सखंया

काम गरेकाे 
धदन

जममा काम 
गरेकाे धदन

जयाला रू. 
प्रधिश्धमक

कतु ल जयाला रू.

१.

२.

३.

४. निद प्रवाह अभभलयेि

(क) खर्च तवविण

क्.स.ं
खररद गररने 

रा खिवा गररने 
धरररण  

 खररद 
धमधि 

िररमाण 
(के.जी.)

प्रधिइकाई  
मूलय रु.

कतु ल खिवा रु. 
कैधफयि 
धटपिणी 

१.

२.

३.
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(ख) अाम्ानीकादे तवविण

क्.स.ं

रसितु िथा 
सेराकाे 
धबक्ी 

धरररण 

धबक्ी 
धमधि

िररणाम 
(के.जी.)

प्रधिइकाई  
मूलय रु.

कतु ल अामदानी
कैधफयि 
धटपिणी 

१.

२.

३.

जममा

(ग) नाफा िथा नादेक्ान अभभलदेख

क्.स.ं धरररण  िररमाण प्रधिइकाई  मूलय रु. कतु ल मूलय रु. 

१. आम्ानी वििरण 

१. वबरिीबाट 

२. खरर् 

३. घरायसी उप्ोि

४. अनय 

क. कुल अाम्ानी जममा रु. 

२. खच्डको वििरण 

१. उतपा्न सामग्ी 

२. उतपा्नमा िररएका अनय काय्डहरू

ख) कुल आम्ानी                       जममा रु.

नाफा = क – ख

(घ) अरल सम्पषतिकादे अभभलदेख

क्.स.ं धमधि
समिधत्काे 

धरररण

खररद 
मूलय रू. 

(प्रधिइकाइवा)
िररमाण धनिावाररि अायतु

धटपिणी 
कैधफयि

१.

२.

३.
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७. सन्दभनु–सामग्ीहरू 

कृवष तथा पशपुनछी रायरी (वि.सं. २०७७), नदेपाल सरकार, कृवष तथा पशपुनछी विकास मनत्रालय, कृवष सचूना तथा प्रवशक्षण कदे नद्र, 

हररहर्िन, लवलतपरु, नदेपाल ।

कृषक वयिसाय पाठशाला सहयोिी हातदे–पवुसतका (वि.सं. २०७४) सामु् ावयक समतुथानका लावि व्िो विकास पररयोजना– 
सबल ।

साना कृषक वसँचाइ्ड बजार पहल (वि.सं. २०६६), बदेमौसमी तरकारी उतपा्न वन्नेवशका (पररमावज्डत), साना कृषक बजार वसँचाइ्ड 

पहल, नदेपाल वसवम पररयोजना ।

जोशी, समदु्रलाल (वि.सं. २०५१), नदेपालमा तरकारी बालीका मखुय हानीकारक कीराहरू, एफ.ए.ओ. ताजा तरकारी तथा बीउ 

उतपा्न आयोजना, तरकारी विकास महाशाखा, खमुलटार, लवलतपरु ।

कृवष सञचार महाशाखा (वि.सं. २०५०।०५१), बदेमौसमी पयाज खदेती, कृवष तथा सहकारी मनत्रालय, कृवष वि्ाि, कृवष सञचार 

महाशाखा, हररहर ्िन, लवलतपरु (प्रकाशन रिमसंखया–२८) ।  

नयौपानदे, फणीनद्रप्रसा् (वि.सं. २०५७), जरीबटुीद्ारा कीरा वनयनत्रण, साझा प्रकाशन, प्रथम संसकरण । 

व्िो ्–ूवयिसथापन काय्डरिम (वि.सं. २०६४), तरकारी बालीमा लागनदे मखुय रोि तथा कीराहरू र वतनको वयिसथापन, तावलम 

पवुसतका, बखणुरोल, लवलतपरु ।

हदेल्देटास नदेपाल (वि.सं. २०६६), व्िो ्–ूवयिसथापनमखुी तरकारी खदेती, तावलम पवुसतका । 

हदेल्देटास नदेपाल (वि.सं. २०६४), कृषक सतरमा बजार वयिसथापन तावलम, तावलम वन्नेवशका । 

नदेपाल सरकार (वि.सं. २०६८), तरकारी खदेती प्रविवध, कृवष तथा सहकारी मनत्रालय, कृवष वयिसाय प्रिद्ध्डन तथा त्थयाङ्क 

महाशाखा, वसंह्रबार, काठमारौ,ँ नदेपाल । 

नदेपाल सरकार (वि.सं. २०७०), पयाज खदेती तथा बीउ  उतपा्न प्रविवध, कृवष विकास मनत्रालय कृवष वयिसाय प्रिद्ध्डन तथा 

त्थयाङ्क महाशाखा, वसंह्रबार, काठमारौ,ँ नदेपाल । 
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