
j[mlif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|

/]l8of] / 6]lnlehg j[mlif sfo{qmd

/]l8of] g]kfn / g]kfn 6]lnlehgaf6 b}lgs ;fFem ^M$) b]lv ^M%& ah];Dd s[lif sfo{s|d k|;f/0f
eO{/x]sfn] pGgt s[lif k|ljlwaf/] hfgsf/L lng lgoldt sfo{qmd ;'Gg] / x]g]{ u/f}+ . 

sf=d]=c=b=g+=((÷!(#

af/ lbg
/]l8of] s[lif sfo{qmd
-;fFem ^M$) ^M%%_

6]lnlehg s[lif sfo{qmd
-;fFem ^M$) ^M%&_

cfOtaf/ ;fKtflxs s[lif ultljlw s[lif ;+jfb

;f]daf/ kf}/vL s[ifs gljg s[lif k|ljlw

d+unaf/ gljg s[lif k|ljlw ls;fg k|Zg d~r

a'waf/ s[lif ;+jfb ;kmn s[ifs

laxLaf/ ls;fg k|Zg d~r s[lifdf dlxnf

z'qmaf/ h]=l6=P / a"9L cfdf s[lif ultljlw

zlgaf/ /]l8of] klqsf tyf s[lif gf6s s[lif 6]ln l;l/on æe/f];fÆ

OG6/g]6df s[lif ;]jf

ls;fg sn ;]G6/
s[lif ;DaGwL ljljw k|fljlws hfgsf/L lngsf] nflu o; s]Gb|sf] 6f]n lk|m gDa/ !^^))!(%))) df
cfO{taf/ b]lv z'qmaf/;Dd lj1x?;Fu k|ToIf kmf]g ;Dks{ dfkm{t hfgsf/L lng ;Sg'x'g]5 . 

g]kfn ;/sf/
s[lif tyf kz'kG5L ljsf; dGqfno

s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|åf/f k|sflzt
k|ltM #)))

xl/x/ejg, nlntk'/ kmf]g g+= (&&–%%@@@$*, %%@%^!&, %%@@@%*
Email: info@aitc.gov.np, website: www.aitc.gov.np

ls;fg sn ;]G6/ 6f]n lk|m g+=M !^^))!(%)))

s[lif q}dfl;s klqsfsf ;a} c+sx¿, cGo k'l:tsf tyf kmf]N8/x? s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|sf] 
j]e;fO{6 www.aitc.gov.np df k9\g ;lsg]5 .

q}dfl;s klqsf
jif{ %(    a}zfv–h]7 @)&(       c+s $                          Apr - Jun 2022              www.aitc.gov.np

s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|åf/f k|sflzt

s[lif



s[lif q}dfl;s klqsfsf] u|fxs aGg rfxg] JolQm jf ;+:yfn] s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]G›, 
xl/x/ejgdf cfP/ cfjZos z'Ns a'emfP/ jf lhNnf l:yt s[lif 1fg s]G› jf e]6]g/L c:ktfn 
tyf kz' ;]jf lj1 s]G› dfkm{t u|fxs aGg]n] cfjZos gub a'emfO{ o; s]G›df pQm gub hDdf 
ePkl5 u|fxs aGg ;lsg] Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 . ;fy} s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]G›sf] 
sf]8 g+= #!@))#$)@, g]kfn a}+s ln= sf] /fhZj vftf g+= ))!)!))))))))!))!))!, 
/fhZj lzif{s !$@!# df /sd hDdf ePsf] ef}r/sf ;fy cfˆgf] :ki6 kqfrf/ ug]{ 7]ufgf o; 
s]G›df cfOk'u]kl5 klg u|fxs ag]/ k|sfzg ;fdu|L k|fKt ug{ ;lsg]5 .

u|fxs z'Ns -s[lif q}dfl;s_ 

jflif{s -JolQm_  ?= !)).–

jflif{s -;+:yf_  ?= !%).–

cflhjg -JolQm_  ?= @))).–

cflhjg -;+:yf_  ?= #))).–

s[lif q}dfl;s klqsfsf] u|fxs aGgsf] nflu



q}dfl;s

j[mlif
jif{ %( a}zfv–c;f/ @)&( c° $

;DkfbsLo

;+/Ifs
8f= uf]ljGb k|;fb zdf{

lg? bfxfn kf08]
;lrj, s[lif tyf kz'kG5L ljsf; dGqfno

k|wfg ;Dkfbs
O{Zj/L k|;fb kf08]

k|d'v, s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|

;Dkfbs 
zDe' k|;fb b]j

s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|

;Dkfbs d08n
/fh]Gb| s'df/ dNn

ofbj k4of]lt
clgtf >]i7 
x'dgfy cof{n

;ljgf sf]O/fnf
efjgf kf}8]n

sDKo'6/
;'/h nfdf

kmf]6f]
n'lgef ah|frfo{
dgf]x/ Gof}kfg]

ljt/0f
zDe' yfkf

s[lifsf] ?kfGt/0f / cfw'lgsLs/0f

सहस्राब्दियौ देिबि भइरहेको कृषिकर्म पररवर्मनबिल छ। कृषिकर्मररा वनसपतर, 
जीवजनरतुहरू, भतूर, वराररावरण, लराभदिरायक र हरातनकरारक कीरराहरु प्रयोग 
भइरहेकरा औजरार उपकरणहरू सबै कतु नै न कतु नै रुपररा पररवर्मन भइरहेकरा 
छन।् वनसपतर, जीवजनरतुहरुररा जरारीय गतुण पररवर्मन भइरहेको छ भने 
भतूरको आकरार भौतरक र रसरायतनक गतुणररा सरेर पररवर्मन भएको छ। 
परमपररागर औजरार उपकरण र प्रषवतिको ठराउँररा आितुतनक रेतसनरी औजरार र 
प्रषवतिले स्रान तलइरहेको प्रतयक्ष देिख्न सषकनछ। परमपररागर कृषिको 
रुपरानररण र आितुतनषककरण षवतभन्न षकतसरको ररानवीय आवशयकरराले 
तनदिदे बिर छ। कृषिको सफलररा र सव्मसतुलभ उपरादेियरराकरा लरातग भइरहेकरा 
पररवर्मनहरु आगरारी ददिनहरुररा हतुन सकने पररवर्मनहरु गहन रुपररा समबोिन 
भैईरहन अतर आवशयक छ। षय पररवर्मनहरुको समबोिन, सरसयराहरूको 
तनरराकरणररा ररानव सभयरराहरूको प्रभराव देिख्न सषकनछ। नेपरालको कृषि षय 
पररवर्मनहरुबराट अझ बढी प्रभराषवर छ। नेपरालको छोटो दितुरीररा रहेको षवतभन्न 
षकतसरको भौगोतलक षवषविररा र तयसले ददिएको षविराल जैषवक षवषविरराले 
कृषिसँग अझ िेरै आबद्ध षकतसरकरा पररवर्मनहरु लयराइ रहनछन।् नेपरालले 
सफल कृषि र्रा प्रतरफलको उबिर षवररणको लरातग षवतभन्न षकतसरकरा 
प्रयरासहरूको गरररहेको छ।

नेपरालले कृषिररा रुपरानररणको लरातग षवश्व रञ्चररा रहेकरा संयतुक्त रराष्ट्रसंघ 
लगरायरकरा अनरररा्मषष्ट्रय संस्राहरूसँगको आबद्धररा र कराय्मक्ररहरुको अवलमबन 
गरर आएको छ। सहस्रा्दिी षवकरास लक्य (millennium development 
Goals) २०००-२०१५ ददिगो षवकरास लक्य (sustinable development 
goals) २०३०, लगरायरकरा अनररराषष्ट्रय कराय्मक्ररहरू आफनो आवतिक 
योजनराहरु, वराषिक कराय्मक्रर र्रा बजेटररा सररावेि गरी उललेखय उपलब्ि 
हरातसल गरेको छ। गररबी नयूतनकरण, िराद्य अतिकरार र षवकट क्षेत्रररा िराद्य 
सतुरक्षरा, सवरास्थय र पोिणको सररहरुररा उललेखय उपलब्ि हरातसल गरेको छ। 
नेपराल कृषि अनतुसनिरान पररिद् बराट षवतभन्न बराली वसरतुहरुकरा २०० भनदिरा 
बढी उन्नर जरारहरु उनरोिन र तसफराररस गररएको छ। कृषि प्रराषवतिक र्रा 
प्रराषवतिकहरुको संखयराररा सेवराको पहतुँिररा उललेखय वषृद्ध भएको छ। Digital 
soil Map रयरारी भ-ूउपयोग नीतर, रराटो परीक्षणकरा स्रायी र घतुमरी 
प्रयोगिरालराहरू, पितु सवरास् र प्रजनन कराय्मक्ररहरु, रराछरा, ररकरारी, अण्रा 
आददिररा आतरतनभ्मरररा रफ्म को अग्रसरररा षय पररवर्मनको समबोिन गनदे प्रयरासहरु 
हतुन।् उतपरादिन लरागर घटराई कृषिलराई प्रतरसपिरा्मतरक बनराउने अनतुदिरानको 
वयवस्रा, आितुतनक औजरार उपकरणको वयवस्रा, षवद्यतुरररा अनतुदिरान, कृषि 
ऋण, कृषि बीरराको पहतुँि वषृद्ध आददि सरय सरापेक्ष प्रयरासहरु हतुन।् 

षवतभन्न सरा््मक प्रयरासहरु भएररा पतन नेपरालको कृषि तछरेकी तरत्ररराष्ट्रहरु र 
षवश्व बजरारररा स्रायी पहतुँि बनराउन सकने प्रतरसपिधी क्षरररा प्रराप्त गन्म सकने 
अवस्रा अझै बनेको छैन। नेपरालले आफनो आनरररक रराग पतन पूररा गन्म 
सषकरहेको छैन। कृषिजनय बसरतुको आयरार र वयरापरार घराटरा रराषष्ट्रय 
अ््मरनत्रलराई अप्ठ्रारो परान्म सकने अवस्राररा प तुतगसकेको छ। नेपरालले कृषिररा 
प्रगतर गरेररा पतन जनसंखयरा वषृद्धको बढदिो रराग समबोिन गन्मसकने पय्मटनलराई 
िरान्न सकने, बैदेिबिक रतुद्रा पयरा्मप्त ररात्रराररा आज्मन गन्म सकने, वराररावरण 
सनरतुलन करायर गनदे, उपल्ि श्रर िपर गनदे सकने षकतसरले स्राषपर हतुन 
हतुनसकेको छैन। षय पररबस्तरहरुलराई आतरसरार गरी रराषष्ट्रय आवशयकररा पूररा 
गन्म सकने षकतसरले अगरात् बढनतु नै आजको आवशयकररा हो। नेपरालले 
आफनो कचिरा उतपरादिन तनयरा्मर नगरी प्रिोतिर उतपरादिन ररात्र तनयरा्मर, पय्मटनको 
लरातग आफनो रौतलक िराद्यपदिरा््मको प्रवि्मन गनदे, आफनो जलषवद्यतुर कृषि जनय 
उद्योगहरुररा ससरो दिरररा उपल्ि गरराउने, रोजगरारीको अवसर तसज्मनरा गनदे 
कृषि उद्योगहरुको प्रवद्ध्मन गनदे र्रा कृषिको प्रतरसपिधी क्षरररा बढराउने 
षकतसरले कृषिको आितुतनकीकरण गन्म सकनतु आजको आवशयकररा हो।



n]vx¿ k7fp”bf Wofg lbg' kg]{ s'/fx?

!= o; klqsfdf hf] sf]xLn] k7fPsf] g]kfnL efiffdf n]lvPsf] s[lif k|ljlwdf cfwfl/t ;fy} s[lif 
ljsf;df 6]jf k'Ug] k|fljlws, ;fdflhs, cfly{s kIfsf] ljZn]if0ffTds /rgfnfO{ plrt :yfg 
lbO{g] 5 . 

@= n]vx¿ k7fpFbf o'lgsf]8 kmG6 -!@ kf]OG6_df 6fOk ul/Psf] / rf/}lt/ !÷! O{Gr 5f]8]/ 
@))) b]lv @%)) zAbdf n]lvPsf] x'g'kg]{5 / ;f] n]vnfO{ s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]G›sf] 
O{d]n info@aitc.gov.np df k7fpg jf cfkm} cfP/ klg s]G›sf] ;DalGwt zfvfdf a'emfpg 
;lsg]5 . x:t lnlvt n]vx¿ lnO{g] 5}g . 

#= pkof]uL cg'bLt n]vnfO{ klg :yfg lbO{g]5, t/ d'n n]vssf] gfd / lstfasf] gfd klg 
pNn]v ePsf] x'g'kb{5 . cfwf/ lnO{Psf] n]v eP ;f] klqsf jf lstfasf] gfd ;fef/ ug{' kb{5 
t/ cGoq k|sflzt n]v x'jx' k|sflzt ul/g] 5}g . 

$= n]vnfO{ pko'Qm kmf]6f] k7fPdf To;nfO{ ;d]t ;dfj]z u/L n]vx¿ k|sflzt ul/g]5 . 
%= n]vssf] gfd, kb, cfkm" sfo{/t sfof{no / 7]ufgf :ki6;Fu pNn]v x'g'kb{5 . pQm ljj/0fx¿ 

k"0f{ gePdf n]v 5flkg] 5}g . 
^= n]vsn] n]v k|sflzt eP jfkt kfpg] kfl/>lds n]v k|sflzt ePsf] ;f]xL cfly{s jif{ leqdf 

lnO{ ;Sg' kb{5 . 
&= o; klqsfdf k|sflzt n]vx¿sf] cfFlzs jf k"0f{ efu hf] sf]xLn] klg k|sfzg ug{ kfpg]5, 

t/ klqsfnfO{ ;Gbe{ ;fdfu|Lsf] ¿kdf lglb{i6 ug{' kg]{5 . 
*= k7fO{Psf n]vx¿ 5fKg], g5fKg] jf s]xL kl/dfh{g u/L 5fKg] ;Dk"0f{ clwsf/ ;Dkfbs d08ndf 

lglxt /xg]5 / dfly pNn]lvt dfkb08 k"/f gePsf] n]v 5fKg ;Dkfbs d08n afWo x'g] 
5}g . ck|sflzt n]v lkmtf{ lbg ;Dkfbs d08n afWo x'g] 5}g . 

n]vx¿sf] k|sf/ / kfl/>lds 
!= df}lns cWoog / cg';Gwfgsf] glthf / vf]hsf] cfwf/df s[lif ljsf;sf] ljleGg kIfdf ;xof]u 

k'¥ofpg] n]v                ?=$%)) 
@= ;Gbe{sf] cfwf/df tof/ kfl/Psf] n]v          ?=#%)) 
#= cg'ej Pj+ ;kmntfsf] cfwf/df tof/ kfl/Psf] n]v        ?=#%)) 
$= h]=l6=P= / a"9L cfdf            ?=@))) 
%= sljtf, s] tkfO{nfO{ yfxf 5 < s[lif ultljlw / cGo 5f]6f n]vx¿      ?=!))) 
^= k'l:tsf             ?=$%))

o; klqsfdf k|sflzt n]v, /rgf cflbsf] ljifo tyf ljrf/x¿ n]vssf] lghL x'g] ePsf]n] 
o;df ;Dkfbs d08n tyf s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]G› hjfkmb]xL x'g] 5}g .



ljifo;"rL
qm=;+=    zLif{s       n]vs    k]h

! g]kfndf cd]l/sg kmf}hLsL/f Aoj:yfkgdf 
k|fs[lts ldqhLjsf] k|of]uM ;DefJotf, r'gf}lt / 
cj;/

8f= 3gZofd e08f/L !

@ nfxf v]tLsf] dxTj k|f= 8f= /]zdjxfb'/ yfkf ^

# ls/f–lkmN8 hLg a}+s -Insect Fieid 
Genebank_M

afn s[i0f hf]zL

/fd k|;fb d}gfnL

k'd{n a:g]t

(

$ Pl06afof]l6s k|lt/f]w (Antibiotic
 Resistance_ lgoGq0fdf s[ifssf] e"ldsf

8f= ls/0f kf08] @@

% ufO{ e};Lsf nflu 3f”;] ds}sf] pTkfbg 

;+/If0f tyf pkof]u

;'hof pk|]tL @^

^ vfB kbfy{df /ªsf] k|of]u af/] 

Ps hfgsf/L

dlgiff rfkfufO{ #)

& g]kfndf Rofªu|fkfng tyf klZdgf pTkfbgsf 
nflu c;n cEof;x?

x'dgfy cof{n ##

* y'g]nf] (Mastitis) c+lh/dfg 8+uf]n #(

( k|d'v s[lif pkhx?sf] dfl;s d"No l:ylt $#





j[mlif rf}dfl;s jif{ %& c+s ! j[mlif q}dfl;s jif{ %( c+s $ 

1

kl/roM

g]kfndf zq'hLjx?n] afnLgfnLsf] pTkfbgdf 
sl/j #% k|ltzt ;Dd gf]S;fgL k'¥ofpb} cfPsf 
5g\ -afnL ;+/If0f lgb]{zgfno, @)^%_ . cfhef]nL 
zq'hLjx?sf] lgoGq0fsf] nflu s8f eGbf s8f 
/f;folgs laiffbLsf] k|of]u a9\bf] 5 . Psflt/ 
o:tf laiffbLsf] hyfefjL] k|of]un] dfgj :jf:Yo 
tyf jftfj/0fdf gs/fTds c;/ kfl//x]sf] 5 eg] 
csf]{lt/ sL/fx?n] laif krfpg] Ifdtf a[l4 x'Fbf gofF 
gofF /f]usL/fx? b]vf kb}{ uO{/x]sf] 5  . /f;folgs 
laiffbLsf] plrt lasNk gxFbf sltko ca:yfdf 
grfxfFbf grfxb} klg s[ifsx? /f;folgs laiffbLsf] 
k|of]u ug{ jfWo ePsf 5g\ . /f;folgs laiffbLsf] 
e/kbf]{ lasNksf ?kdf k|fs[lts ldqhLjx?nfO{ 
pkof]u ug{ ;lsG5 . o; cGt/ut w]/} h;f] 
ls/fx?sf] k|sf]k /f]syfd ug{ logLx?sf k|fs[lts 
zq'sf] ¿kdf /x]sf vf; k/hLaL -Parasites_ 
sL/fx?df ljleGg k|sf/sf a?nfx?sf] k|of]u ul/G5 
To;}u/L lzsf/L -Predators_ ls/fx?df dfs'/f, 
af3] vk6], :qL :jefjsf] vk6] cflbsf] k|of]u ug{ 
;lsG5 eg] z'Id hLjf0f' cGtu{t vf;u/L la=6L=, 
Pg=lk=eL= 6«fOsf]u|fdf, 6«fOsf]8/df cflbsf] k|of]u 
ug{ ;lsG5 . 

o:tf ldqsL/fx?sf] ;+/If0f, pTKffbg / 
pkof]u ug{ ;Sg] xf] eg] dflg;, kz'k+IfL tyf 
jftfj/0fdf /f;folgs laiffbLsf] a9\bf] k|of]un] 
kfl//x]sf] gs/fTds c;/nfO{ Go"lgs/0f ug{ 
dxTjk'0f{ e'ldsf v]Ng] b]lvG5 . laZjsf y'k|} 
b]zx?df w]/} lsl;dsf ldqhLjx?sf] Aoa;foLs 
pTKffbg / ltgLx?sf] Aofks k|of]u eO{/x]sf] 5 . 

g]kfndf klg y'k|} lsl;dsf ldqhLjx? k|fs[lts 
?kdf gePsf eg] x}gg\ t/ s[ifsx?n] cem} klg 
ldqhLax?nfO{ klg zq'sL/fx?sf] ?kdf a'e]sf] 
sf/0f ;fy} zq'hLj Aoj:yfkgdfdf /f;folgs 
laiffbL dfq Ps pQd pkfo xf] eGg] wf/0ff /fVgfn] 
kl5NNff] ;do To:tf ldqhLjx?sf] ;+Vof 36b} 
uPsf] b]lvG5 . afnLgfnLdf nfUg] x/]s vfnsf 
zq'hLjx? ;Fu} ldqhLjx? cGt/ ;DalGwt eP/ 
cfPsf x'G5g ;fy} To:tf zq'hLjx?sf] ;+VofnfO{ 
cfly{s Iflt ug]{ tx eGbf tn /fVgdf dxTjk'0f{ 
e'ldsf v]ln/x]sf x'G5g\ .  To:tf ldqhLjx?sf] 
vf]h cg';Gwfg u/L k|lalw la:tf/ ug{ ;s]df a9\
bf] /f;folgs laiffbLsf] k|of]uaf6 xfn kof{j/0fdf 
e}/x]sf] gs/fTds k|efjnfO{ Go"lgs/0f u/L lbuf] 
s[lif ljsf;df ;xof]u k'¥ofpg ;lsG5 . kl5Nnf] 
;do cd]l/sg kmf}hLsL/f xfd|f] b]zdf k|j]z eP 
;Fu} ds}afnLdf laiffbL vkt a9\\]sf] b]lvG5 . o; 
n]vdf ds}afnLsf] pTkfbgdf Iflt ug]{ cd]]l/sg 
kmf}hLsL/f Aoj:yfkgdfsf] nflu pkof]u ug{ ;lsg] 
;DefAo ldqhLjx?sf] af/]df rrf{ ul/Psf] 5 . 

cd]l/sg kmf}hLsL/f Aoa:Yffkgdf h}las 
ldqhLasf] k|of]u (use of nature enemies against 
fall armyworm)

kl5Nnf] ;do cd]l/sg kmf}hLsL/fsf]] Aoj:yfkgdfdf 
k|fs[lts ?kdf kfOg] ldqhLjx?n] dxTjk'0f{ 
e'ldsf  v]ln/x]sf 5g\ . kmf}hLsL/fsf laleGg 
ca:yfx? h:t} km'n, nfef{, Ko'kfx?nfO{ cfˆgf] 
lzsf/ u/]/ vfg] lzsf/L sL/fx? (Predators), To;}
u/L af;:yfg agfO cfˆgf] lhjg rqm k'/f ug]{ 
k/hLlj sL/fx? (Parasitoids) / /f]uL agfO{ dfg]{ 

g]kfndf cd]l/sg kmf}hLsL/f Aoj:yfkgdf 
k|fs[lts ldqhLjsf] k|of]uM ;DefJotf, r'gf}lt 

/ cj;/ 8f= 3gZofd e08f/L*

*a}1flgs -sL6 la1fg_ /fli6«o ds}afnL cg';Gwfg sfo{qmd, /fdk'/, lrtjg .
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lhjf0f'x? (Pathogen) n] oLlgx?sf] ;+Vof 36fpg 
lgs} d2t ul//x]sf x'G5g . k|fs[lts tj/df 
kfOg] o:tf ldqhLjx?nfO{ ;dod} klxrfg u/]/ 
logLx?sf] ;+/If0f / pkof]u ug{ ;s]sf] v08df 

dfq s[lifsf] lbuf] Aoj:yfkg x'g ;Sb5 . kmf}hL 
sL/f Aoj:yfkgdf g]kfndf kfOg] s]lx dxTjk'0f{ 
ldqhLjx? / ltgLx?sf] e'ldsfsf] af/]df oxfF 
tflnsfdf b]vfOPsf] 5 . 

ds}afnLdf cg'udg ubf{ kfO{Psf ldqhLax? (Major natural enemies found in maize field)

s=;= ldqhLjx? k|of]u x'g] ca:Yffx? s}lkmot 
lzsf/L sL/fx? (Predators)

! :qL :jefjsf] vk6]x? (Lady  bird beetles) c08f, nfef{, Ko'kf g]kfndf w]/} lsl;dsf 
afnLgfnLdf k|;:t 
kfOG5 . 

@ Sof/fla8 vk6]x? (Carabid beetles) nfef{, Ko'kf

# xTof/f r';fxf kt]/f]x? (Reduviid bugs) nfef{, Ko'kf

$ dfs'/fx?  (Spiders) c08f, nfef{

k/lhla sL/fx? (Parasitoids)

! 6«fOsf]u|fdf af?nf] (Trichogramma spp.)  
/ 6]nf]gf]d; af?nf] (Telenomus remos)

c08f g]kfndf k|of]uzfnfdf 
;lhn} kfNg ;lsg] 
k/lhjLx? x'g . 

@ sf]6]l;of ˆnflek]; (Cotesia flavipes) 
Xa|f]a|fsf]g x]aL6/ (Habrobracon hebetor)

nfef{ g]kfndf k|fs[lts ?kdf 
kfOg] nfef{sf k/lh-
jLx? x'g . 

/f]uL agfO{ dfg]{ lhjf0f'x? (Pathogen)

! Aofl;n; y'l/GhLg]l;; (Bacillus thuring-
iensis v. kurstaki)

nfef{, Ko'kf / dfp zsf0f'gfifs h}ljs 
lhjf0f'

@ d]6fl/lxhLod PgL;f]lklnPO (Metarhizium 
anisopliae), a]peLl/of a]l;ogf (Beauve-
ria bassiana) 

nfef{, Ko'kf / dfp 9';Lgfifs h}ljs 
lhjf0f'

# OG6f]df]kfyf]h]lgs lgdf6f]8 (Entomopatho-
genic nematode)

nfef{, Ko'kf / dfp h'sfgfifs h}ljs 
ls6f0f'

# OG6f]df]kfyf]h]lgs lgdf6f]8 
(Entomopathogenic nematode) 

nfef{, Ko'kf / dfp h'sfgfifs h}ljs 
ls6f0f' 

:yfgLo ca:yfdf kfOg] s]xL k|fs[lts ldqhLjx? (Indigenous natural enemies) 

 

k'tnL au{sf sL/fx?sf] Aoa:yfkgdf c08fsf] k/hLlj af?nf]sf] k|of]u (Use of egg parasitoids 
for lepidopteron pests management) 

k'tnL au{sf sL/fsf c08fsf k/lhlj (Egg 
parasitoids)  af?nf]sf] k|of]udf 6«fO{sf]u|fdf 
sfOnf]lg; (Trichogramma chilonis) / 6]nLgf]d; 
/]d; (Telinomus remus)  af?nf] k|of]uzfnfdf 
kfn]/ kmf}hLsL/f nufPt cGo k'tnL au{sf 
sL/fx?sf] Aoj:yfkg laZje/L g} ul/b} cfPsf] 5 
. of] lalw /f;folgs laiffbLsf] a9bf] k|of]u 

:qL :jefjsf vk6] af3] vk6] lg/p2]ZoLo ed|0f ug]]{ vk6]  e'O{ vk6] s0f{sL6 

xf]e/ ˆnfO{ a|fsf]lg8 af?nf] 6«fOsf]u|fdf af?nf] 6]lngf]d; af?nf] sf]6]l;of af?nf] 

6oflslg8 lem+uf  dfs'/fx? xl/of] 9';L ;]tf]] 9';L 

lrqM wfgsf] k'tnLdf tof/ kfl/Psf] 6«fOsf]sf8{ 

:yfgLo cj:yfdf kfOg] s]xL k|fs[lts ldqhLjx? (Indigenous natural enemies)

s0f{sL6
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k'tnL au{sf sL/fx?sf] Aoj:yfkgdf c08fsf] 
k/hLlj af?nf]sf] k|of]u (Use of egg parasitoids 
for lepidopteron pests management)

k'tnL au{sf sL/fsf c08fsf k/lhlj (Egg 
parasitoids)  af?nf]sf] k|of]udf 6«fO{sf]u|fdf 
sfOnf]lg; (Trichogramma chilonis) / 6]nLgf]d; 
/]d; (Telinomus remus)  af?nf] k|of]uzfnfdf 
kfn]/ kmf}hLsL/f nufPt cGo k'tnL au{sf 
sL/fx?sf] Aoj:yfkg laZje/L g} ul/b} cfPsf] 
5 . of] lalw /f;folgs laiffbLsf] a9bf] k|of]u 
Go"lgs/0fsf] Ps pQd lasNk xf] . xfd|f] b]zdf 

klg of] sL/fsf] k|of]uzfnfdf ;kmntf k'j{s kfng 
e}/x]sf] 5 . g]kfn s[lif cg';Gwfg kl/ifb cGtu{t 

/fli6«o sL6 la1fg cg';Gwfg s]Gb|, nlntk'/ / 
/fli6o« ds}afnL cg';Gwfg sfo{qmd /fdk'/df 
6«fO{sf]u|fdf af?nf]sf] k|of]uzfnfdf pTkfbg sfo{ 
e}O{/fv]sf] 5 . of] k|lalwnfO{ tdfd s[ifs au{df 
k'¥ofpg ;s]df /f;folgs laiffbLn] kf/]sf] k|efj 
Go'lgs/0fdf 7'nf] 6]jf k'Ug ;Sb5 .  of] af?nfsf] 
kf]yLn] cfˆgf] ltvf] k'mn kfg]{ cË (Ovipositer)  
n] 5]8]/ kmf}hLsL/f÷uef/f]÷x]lnsf]ekf{÷sf] dfpFn] 
ev{/} kf/]sf k'mnleq cfˆgf] k'mn kfb{5g\ . oL k'mn 
sf]/lnP/ dl;gf nfef{x? ag]kl5 logn] k'tnLsf] 
k'mnleq lasl;t eO/x]sf] e'|0fnfO{ vfP/ ToxL+ 
-k'tnLsf] k'mnleq}_ crn cj:yf klg u'hf/L jo:s 
ePkl5 aflx/ lg:sG5g\ . Pp6f kf]yL af?nfn] 
p;sf] *–!$ lbgsf] hLjg cjlwdf k'tnLsf 
%) eGbf a9L k'mndf cfqmd0f ug{ ;Sb5 . Ps 
l;hgdf oL af?nfsf #) k':tf ;Dd lg:sg 
;S5g\ . oL af?nf]n] k/lhljs/0f u/]sf c08faf6 
tof/ ul/Psf] 6«fOsf]sf8{nfO{ afnL / sL/fsf] k|sf/ 
cg';f/ lgDg tl/sfaf6 k|of]u ug{ ;lsG5 . 

# OG6f]df]kfyf]h]lgs lgdf6f]8 
(Entomopathogenic nematode) 

nfef{, Ko'kf / dfp h'sfgfifs h}ljs 
ls6f0f' 

:yfgLo ca:yfdf kfOg] s]xL k|fs[lts ldqhLjx? (Indigenous natural enemies) 

 

k'tnL au{sf sL/fx?sf] Aoa:yfkgdf c08fsf] k/hLlj af?nf]sf] k|of]u (Use of egg parasitoids 
for lepidopteron pests management) 

k'tnL au{sf sL/fsf c08fsf k/lhlj (Egg 
parasitoids)  af?nf]sf] k|of]udf 6«fO{sf]u|fdf 
sfOnf]lg; (Trichogramma chilonis) / 6]nLgf]d; 
/]d; (Telinomus remus)  af?nf] k|of]uzfnfdf 
kfn]/ kmf}hLsL/f nufPt cGo k'tnL au{sf 
sL/fx?sf] Aoj:yfkg laZje/L g} ul/b} cfPsf] 5 
. of] lalw /f;folgs laiffbLsf] a9bf] k|of]u 

:qL :jefjsf vk6] af3] vk6] lg/p2]ZoLo ed|0f ug]]{ vk6]  e'O{ vk6] s0f{sL6 

xf]e/ ˆnfO{ a|fsf]lg8 af?nf] 6«fOsf]u|fdf af?nf] 6]lngf]d; af?nf] sf]6]l;of af?nf] 

6oflslg8 lem+uf  dfs'/fx? xl/of] 9';L ;]tf]] 9';L 

lrqM wfgsf] k'tnLdf tof/ kfl/Psf] 6«fOsf]sf8{ 

# OG6f]df]kfyf]h]lgs lgdf6f]8 
(Entomopathogenic nematode) 

nfef{, Ko'kf / dfp h'sfgfifs h}ljs 
ls6f0f' 

:yfgLo ca:yfdf kfOg] s]xL k|fs[lts ldqhLjx? (Indigenous natural enemies) 

 

k'tnL au{sf sL/fx?sf] Aoa:yfkgdf c08fsf] k/hLlj af?nf]sf] k|of]u (Use of egg parasitoids 
for lepidopteron pests management) 

k'tnL au{sf sL/fsf c08fsf k/lhlj (Egg 
parasitoids)  af?nf]sf] k|of]udf 6«fO{sf]u|fdf 
sfOnf]lg; (Trichogramma chilonis) / 6]nLgf]d; 
/]d; (Telinomus remus)  af?nf] k|of]uzfnfdf 
kfn]/ kmf}hLsL/f nufPt cGo k'tnL au{sf 
sL/fx?sf] Aoj:yfkg laZje/L g} ul/b} cfPsf] 5 
. of] lalw /f;folgs laiffbLsf] a9bf] k|of]u 

:qL :jefjsf vk6] af3] vk6] lg/p2]ZoLo ed|0f ug]]{ vk6]  e'O{ vk6] s0f{sL6 

xf]e/ ˆnfO{ a|fsf]lg8 af?nf] 6«fOsf]u|fdf af?nf] 6]lngf]d; af?nf] sf]6]l;of af?nf] 

6oflslg8 lem+uf  dfs'/fx? xl/of] 9';L ;]tf]] 9';L 

lrqM wfgsf] k'tnLdf tof/ kfl/Psf] 6«fOsf]sf8{ lrqM wfgsf] k'tnLdf tof/ kfl/Psf] 6«fOsf]sf8{

:yfgLo cj:yfdf kfOg] s]xL k|fs[lts ldqhLjx? (Indigenous natural enemies)

s0f{sL6
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laleGGf sL/f Aoj:yfkgdf kl/hLjL af?nfsf] k|of]u / o;sf] dfqf-;+Vof÷x]S6/_

s|=;= sL/fsf] gfd dfqf -;+Vof÷x]S6/_ s}lkmot
! cd]l/sg kmf}hLsL/f 

(Fall armyworm)
!)))))–!@)))) $–^ k6s k|of]u ug]{

-!) lbgsf] cGt/fndf_

@ ds}sf] ujf/f] 

(Maize stem borer)
!))))) #–% k6s k|of]u ug]{

-!) lbgsf] cGt/fndf_

# wfgsf] kx]nf] ujf/f] 

(Rice yellow stem borer)
!))))) #–% k6s k|of]u ug]{

-!) lbgsf] cGt/fndf_

# Uff]ne]8fsf] kmnsf] uaf/f] 

(Tomato fruit borer)
!%)))) %–* k6s k|of]u ug]{

-!) lbgsf] cGt/fndf_

$ pv'Fsf] 8fF7sf] ujf/f] 

(Sugarcane top borer)
%)))) #–% k6s k|of]u ug]{ 

-!% lbgsf] cGt/fndf_

^) k|ltzt ;Dd k|efjsf/L b]lvPsf] lyof] . 

r'gf}ltx?

•	 /f;folgs laiffbLsf] a9\bf] k|of]un] ubf{ 
k|fs[lts ldqhLjx?sf] pkl:ytLdf sdL 
cfO{/x]sf] 5 . 

•	 ldqhLjx?sf] a[xt pTkfbg ug{nfO{ ;'lawf 
;DkGg k|of]uzfnf rflxg] x'Fbf To:tf 
k|of]uzfnf agfpg /fHosf] tkm{af6 Wofg 
k'Ug ;s]sf] 5}g . 

•	 h}las ldqhLjx? lhlat a:t' ePsf]n] 
o;nfO{ rflxg] cg's'n jftfj/0f agfpg 
lgs} r'gf}ltk'0f{ x'g] ub{5 . 

of] c08fsf] k/lhjL af?nf]sf] k|of]un] dfqf o:tf 
zq'hLjx? k'0f{?kdf Aoj:yfkgdf x'g g;Sg] 
ePsf]n] oL zq'sL/fx?sf] nfef{, Ko'kf / dfpsf] 
ldqlhjx?sf] vf]hL ul/ To;sf] pTkfbg ul/ 
pko'St ;do ldnfP/ k|of]u ug{ ;s]sf] v08df 
dfq lbuf] Aoj:yfkgdf x'g ;Sb5 . o;} d'tflja 
/fli6«o ds}afnL cg';Gwfg sfo{qmddf ul/Psf] Ps 
cWoog cg';f/ 6«fO{sf]u|fdf af?nf]nfO{ cGo h}ljs 
laiffbL ;Fu tfnd]n ldnfP/ k|of]u ubf{ cd]l/sg 
kmf}hLsL/f Aoj:yfkgdfdf lgDd adf]lhd glthf 
k|fKt ePsf] lyof] . 

glthfM 

klxnf] 5/fO{– c08fsf] k/lhaL -ds} /f]k]sf] !) 
lbgdf %),))) af?nf] k|lt x]S6/_  

bf];|f] 5/fO{– AofS6]l/ofdf cfwfl/t h}ljs laiffbL 
-af?nf] k|of]u u/sf] @) lbgdf @ Pd=Pn=÷ln6/ 
kfgLsf b/n]_

t];|f] 5/fO{– c08fsf] k/lhaL -ds} /f]k]sf] #) 
lbgdf %),))) af?nf] k|lt x]S6/_  

rf}yf] 5/fO{– afg:ktLs ljiffbL -ds} /f]k]sf] $) 
lbgdf !+M%  cg'kftdf ljiffbL / kfgL_ sf] k|of]u 
ubf{ cd]l/sg kmf}hLsL/f Aoj:yfkgdfdf k|efjsf/L 

lrqM cd]l/sg kmf}hLsL/f Aoj:yfkgdfdf 6«fOsf]
u|fdf af?nf] k|of]u 

glthfM  

klxnf] 5/fO{– c08fsf] k/lhaL -ds} /f]k]sf] !) 
lbgdf %),))) af?nf] k|lt x]S6/_   
bf];|f] 5/fO{– AofS6]l/ofdf cfwfl/t h}ljs laiffbL -
af?nf] k|of]u u/sf] @) lbgdf @ Pd=Pn=÷ln6/ 
kfgLsf b/n]_ 
t];|f] 5/fO{– c08fsf] k/lhaL -ds} /f]k]sf] #) 
lbgdf %),))) af?nf] k|lt x]S6/_   
rf}yf] 5/fO{– afg:ktLs /iffbL -ds} /f]k]sf] $) 
lbgdf !+M%  cg'kftdf /iffbL / kfgL_ sf] k|of]u 
ubf{ cd]l/sg kmf}hLsL/f Aoa:yfkgdf k|efjsf/L 
^) k|ltzt ;Dd k|efjsf/L b]lvPsf] lyof] .  
 

r'gf}ltx? 

• /f;folgs laiffbLsf] a9\bf] k|of]un] ubf{ k|fs[lts ldqhLjx?sf] pkl:ytLdf sdL cfO{/x]sf] 
5 .  

• ldqhLjx?sf] a[xt pTkfbg ug{nfO{ ;'lawf ;DkGg k|of]uzfnf rflxg] x'Fbf To:tf k|of]uzfnf 
agfpg /fHosf] tkm{af6 Wofg k'Ug ;s]sf] 5}g .  

• h}las ldqhLjx? lhlat a:t' ePsf]n] o;nfO{ rflxg] cg's'n jftfj/0f agfpg lgs} 
r'gf}ltk'0f{ x'g] ub{5 .  

• h}ljs ldqhLjx?sf] kfng, k|of]u / ;+/If0f ug{ bIf hgzlStsf] cfaZostf kg]{ ePsf]n] 
xfn To:tf] hgzlStsf] cefj b]lvG5 .  

• h}ljs ldqhLjx?sf] ;kmntf k'j{s kfng lalw klxrfg ePsf s]lx k|ljlwx? h:t} 
6«fOsf]u|fdf af?nf], 6]nf]gf]d; af?nf], sf]6]l;of af?nf], h}ljs 9';Lx? cfbLsf] pTkfbgdf 
lglh If]qsf] k|yfldstfdf gkbf{ s[ifsdfem k'Ug ;ls/x]sf] 5}g .   

• /fHon] cfO{=lk=Pd= sf] lasf;df !^ aif{ nufgL t u¥of] t/ o:tf a}slNks lalwx?sf] vf]h 
cg';GwfgnfO{ ;d]6g g;Sbf k|ljlw lasf;df l9nf;':tL x'g k'Uof] . 

• Aoa;flos s[ifsn] o:tf k|lalwx?nfO{ emNem6Lnf dfGbf / /f;folgs laiffbLnfO{ g} a9L 
laZjf; ug]{ u/]sf]n] o:tf h}ljs k|ljlwx? k|yfldstfdf k/]sf] b]lvb}g .  

 

 

lrqM cd]l/sg kmf}hLsL/f Aoa:yfkgdf 
6«fOsf]u|fdf af?nf] k|of]u  
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•	 h}ljs ldqhLjx?sf] kfng, k|of]u / ;+/If0f 
ug{ bIf hgzlStsf] cfaZostf kg]{ ePsf]n] 
xfn To:tf] hgzlStsf] cefj b]lvG5 . 

•	 h}ljs ldqhLjx?sf] ;kmntf k'j{s kfng 
lalw klxrfg ePsf s]lx k|ljlwx? h:t} 
6«fOsf]u|fdf af?nf], 6]nf]gf]d; af?nf], 
sf]6]l;of af?nf], h}ljs 9';Lx? cflbsf] 
pTkfbgdf lglh If]qsf] k|yfldstfdf gkbf{ 
s[ifs dfem k'Ug ;ls/x]sf] 5}g .  

•	 /fHon] cfO{=lk=Pd= sf] ljsf;df !^ aif{ 
nufgL t u¥of] t/ o:tf a}slNks lalwx?sf] 
vf]h cg';GwfgnfO{ ;d]6g g;Sbf k|ljlw 
ljsf;df l9nf;':tL x'g k'Uof] .

•	 Aoj;flos s[ifsn] o:tf k|lalwx?nfO{ 
emNem6Lnf dfGbf / /f;folgs laiffbLnfO{ 
g} a9L laZjf; ug]{ u/]sf]n] o:tf h}ljs 
k|ljlwx? k|yfldstfdf k/]sf] b]lvb}g . 

ca;/x? 

•	 g]kfn ef}uf]lns lx;fjn] lalawtf ePsf] 
b]z xf] / oxfF k|fs[lts ?kdf g} w]/} 
lsl;dsf ldqhLjx? kfOg'n] ldqhLjx?sf] 
Aoa;flos pTkfbg ug{ k|r'/ ;Defjgf 
b]lvG5 .

•	 ljZjsf] t'ngfdf cem} klg g]kfn Go"g 
laiffbL -#(^ u|fd÷x]S6/÷aif{_ k|of]u ug]{ 
b]zdf kb{5 h;sf sf/0f w]/}h;f] If]qdf 
o:tf ldqhLjx?nfO{ k|fs[lts tj/d} ;lhn} 
;+/If0f ug{ ;lsG5 . 

•	 /fHon] klg a9\bf] laiffbL k|of]u Go"lgs/0fsf] 
nflu cfO{=kL=Pd= tyf k|fËfl/s v]tLnfO{ 
k|yfldstf /fvL laleGg sfo{qmdx? 
;+rfng ul//x]sf] 5 h;sf nflu cfaZos 
kg]{ lasNkx?df o:tf ldqhLjx?sf] 
Aoa;flos pTkfbg ug{ rfx]sf] ca:Yffdf 
/fHosf] tkm{af6 cfly{s tyf k|fljlws 
;xof]u x'g] k|r'/ ;Defjgf b]lvG5 .   

•	 laZjdf xfn Aofj;flos pTKffbg eO{/x]sf 

ldqhLjx? w]/}h;f] xfd|f] b]zdf :yflgo 
:t/df g} kfOg] ePsf]n] o;sf] pTKffbg 
;fy} zq'hLj Aoj:yfkgdf a9L k|efjsf/L 
x'g] b]lvG5 .

•	 k|of]uzfnfdf sfo{/t sd{rf/LnfO{ hf]lvd 
eQf pknAw u/fpg] ;/sf/sf] lg0f{o 
sfof{Gjog ug{ ;s]sf] v08df of] Aoa;fosf] 
lg/Gt/tf kfpg] b]lvG5 .  

cuf8Lsf] af6f] (way forward)
•	 g]kfn h}ljs laljwtfn] wgL d'n's x'g'sf 

sf/0f oxfFsf] Osf]l:6d, kof{j/0fsf] lbuf] 
ljsf; ug'{ ;a}sf] k|d'v bfloTj xf] . 

•	 sL/fx?sf] klg cfˆg} h}ljs laljwtf 
x'G5g To;df klg k|fs[lts tj/df kfOg] 
ldqhLjx?sf] ;+/If0f, ;Dj4{g / pkof]u 
ug{ ;s]sf] v08df zq'hLjx?sf] Aoj:yfkg 
;xh ?kdf ug{ ;lsg] b]lvG5 . 

•	 cfpg] lbgx?df cg';Gwfg lgsfoaf6 
To:tf k|efjsf/L ldqhLjx?sf] vf]h 
cg';Gwfg ug]{ / k|ljlw la:tf/df hf]8 lbg 
h?/L b]lvG5 . 

•	 k|;f/ lgsfoaf6 o:tf ldqhLjx?sf] 
Aofj;flos pTkfbg ug{ lghL If]qsf] 
;fem]bf/Ldf Aofks pTkfbg ug{ cfjZos 
b]lvG5 . 

•	 s[ifsx?n] laiffbL /lxt v]tL pkh 
pTkfbgdf Wofg k'¥ofpg] / pkef]Stfn] klg 
To:tf pTkfbgnfO{ plrt d'No lbg ;Sg] 
jftfj/0f lgdf{0f x'g ;s]df dfq o;sf] 
lbuf] ljsf; x'g ;Sb5 .  

•	 cfpg] lbgx?df h}ljs ldqhLjx?sf] lbuf] 
pTkfbgsf] nflu ;+3, k|b]z / :yflgo 
lgsfon] ;'lawf ;DkGg k|of]uzfnf lgdf{0f 
ug]{ ;fy} cfjZos kg]{ bIf hgzlSt 
pTkfbgdf Wofg k'¥ofpg ;s]sf] v08df 
xfn k|of]u eO{/x]sf] laiffbL Go"lgs/0fdf 
sf]z]9'Ëf ;flat x'g]5 .  
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पररिय
लराहरा ररानव जरातरको लरातग प्रकृतरको उपहरार हो र कीररा 
जगरको एक वयरावसराषयक उतपरादिन हो । लराहरा कीरराहरु 
पराली रोबजनयतुक्त पदिरा््मको उतपरादिन गनतु्मलराई लराहरा िेरी 
भतननछ । लराहरा कीरराले रराल, लराहरा ्राई र लराहरा रोर 
उतपरादिन गदि्मछ । यसको िेरी षवश्वकरा ्ोरै रराष्ट्रहरु र 
एतसयराकरा केही देििहरु जसरै वररा्म,्राईलयराण् र भराररररा 
गररनछ । लराहरा कीरराको फतु ल ०.४ तर. तर. गतुनरा ०.२ 
तर.तर. आकरारको, गतुलरावी रंगको हतुनछ । फतु लबराट तनसकनरा 
सरा् वचिरा लराहरा कीररा ०.६ तर.तर. गतुनरा ०.२५ तर.तर. 
आकरारको र गतुलरावी रंगको देिबिनछ । यो कीरराले सरािरारणरयरा 
वि्मररा दितुई पतुसररा प तुररा गदि्मछ । बित्र १ ररा लराहरा कीरराको 
भराले, पो्ी र अिल अवस्रा देििराईएको छ ।

पो्ी भराले

 

   

अिल

बित्र १. लराहरा कीरराको भराले, पो्ी र अिल अवस्रा

लराहरा कीरराकरा आश्रयदिराररा षवरुवराहरु
लराहरा कीरराकरा दितुई जरारहरु (कतु सतुरी र रंगीनी) ५० भनदिरा 
बढी षकतसरकरा षवरुवराहरुररा रराम्ररी फसटराउन सकदिछन ्। 
कतु सतुरी जरारको लराहरा कीरराले रतुखयरयराः कतु सतुर र ववतुल दितुई 
प्रकरारकरा षवरुवराहरु िरान रन परराउंछ । रंगीनी जरारको 
लराहरा कीररा िराही िेरै प्रकरारकरा षवरुवराहरु जसरै परालस, वयर, 
षपपल रहर, आददि षवरुवराहरुररा सबजलै परालन सषकनछ । 
कतु सतुरी लराहरा कीरराले आफनो जीवनररा (०.०६९ ग्ररार) र 
रंगीनीले (०.०२९ ग्ररार) भनदिरा वढी लराहरा उतपरादिन गदि्मछन ्।  
बित्र २ ररा लराहरा कीरराको आश्रयदिराररा षवरुवराहरु कतु सतुर 
(Schleichera trijuga Willd.) पलरास (Butea frondosa Roxb. 
ex Willd.) वयर (Zizyphus jujube Mill.) देििराईएको छ ।

      

कतु सतुर पलरास वयर

बित्र २. लराहरा कीरराको रतुखय आश्रयदिराररा षवरुवराहरु

लराहरा उतपरादिन
लराहरा कीरराको उतपरादिन ररातलकरा १ ररा देििराईएको छ । 
लराहरा कीरराले रराल, लराहरा ् राई र लराहरा रोर उतपरादिन गदि्मछ । 
कचिरा लराहराररा रेबजन, बिनी, प्रोषटन, घतुलनतसल नतुनहरु, 
रंगराउने पदिरा््म, रैन, सतुगबनिर रेलहरु, वरालतुवरा, रुिको लोप्ररा 
र कीरराको िरीर हतुनछन ्। लराहरालराई ितुषद्धकरण गनदे क्ररररा 
लराहराकरा अनय सह उतपरादिनहरु पतन रयरार हतुनछन ्। लराहरा 
कीरराको उतपरादिन बसटक लराहरा र प्रिोिन पतछ रयरार िक्ी 
लराहरा र्रा िेलयराक बित्र ३ ररा देििराईएको छ ।  

ररातलकरा १. लराहरा कीरराको उतपरादिन

लराहरा रराल
लराहरा रोर
लराहरा ्राई
अरू

६८%
६%
१%
२५%

बसटक लराहरा िकी लराहरा

   

   सेलयराक

बित्र ३. लराहरा कीरराको उतपरादिन (बसटक लराहरा) र प्रिोिन पतछ रयरार 
िक्ी लराहरा र्रा िेलयराक

लराहरा िेरीको रहतव
लराहरा कीरराको वण्मन िेरै प तुररानो िर्मिरास्त्र अ््मवेदिररा गररएको 

nfxf v]tLsf] dxTj k|f= 8f= /]zdjxfb'/ yfkf*

*s[lif tyf jg lj1fg ljZjljBfno .

j[mlif rf}dfl;s jif{ %& c+s ! j[mlif q}dfl;s jif{ %( c+s $ 
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छ । तयसररा लराहरा कीररालराई लराि भनेर भतनएको छ जसको 
अ््म हतुनछ सय हजरार । फतु लबराट बचिरा तनसकने बेलराररा यी 
कीरराहरु हजरारौंको संखयराररा देििरा पनदे भएकोले पतन 
तरनीहरुलराई लराि भतन उललेि गरीएको हतुन सकदिछ । 
वरासरवररा लराहराको रहतव वरारे षवश्वकरा िेरै जसो ररातनसहरु 
अनषवज्ञ छन ्। अतिकरांि ररातनसहरुलराई यस वरारे ्राह पतन 
छैन । 

षवतभन्न लेिहरुररा लराहराको रहतववरारे वण्मन गरेको पराईछ । 
पतुररारन सरय देिबि, ग्रीक र रोरीहरू लराहराको प्रयोगसँग 
पररबिर त्ए । एबियराररा लराहरा कीरराको इतरहरास लरारो छ, 
िीनररा यसको िेरी रेिर उद्योगको षवकराससँगै त्यो । 
कौरवहरुले लराहराको एउटरा ितुनदिर दिरवरार वनराएकरा त्ए 
तयसैलराई यरतुगहृ (लकक्ष गहृ) भनेर भतनन्थयो । यो दिरवरार 
पराण्वहरुलराई आगो लगराएर ररानदे अतभप्ररायले वनराईएको 
त्यो भन्ने य्रा््म षववरण रहराभराररररा उललेि गरेको 
पराईनछ । वतुद्ध िर्मको रूल लेि षवनयररा लराहराबराट रंग 
रयरार गरी तयसको प्रयोग गनदे ररीकरा वरारे वण्मन गरेको 
पराईनछ । तयसैगरी ऐनरा अिवरीररा लराहराको आत््मक 
रहतववरारे वण्मन गरेको पराईछ । यसको आत््मक रहतव वरारे 
सन ्८०० ररा उललेबिर ररपपोटररा जरापरानीहरुले वररा्मररा फेलरा 
परारेकरा छन ् । लराहरालराई वरासरवीक आत््मक रहतवको 
वसरतुको गणनराररा उन्नराईसौं िररावदिीको ितुरुदेिबि ररात्र रराख्न 
्रातलयो जतरबेलरा लराहराबराट रयरार गररएकरा षवतभन्न आक्म िक 
वसरतुहरुको वयरापरार अनररराषष्ट्रय वजरारररा देिबिन ्रालयो । 
वरासरवररा लराहराको रहतव िेरै छन ्।

रोजगरारी र आयआज्मनको श्रोर
लराहरा िेरी रोजगरार सजृनराको रराम्रो स्ोर हो । एक हेकटर 
कतु सतुरी लराहरा िेरीले एक वि्मररा ६२० जनरा ददिनको रोजगरारी 
ददिनछ । यो तबररा बराली जसरै हो, िरासगरी सतुखिरा वि्मररा 
यसरो प्रतरकूल जलवरायतु सरयररा बराली िेरै रराम्रो हतुनछ । 
लराहरा िेरीलराई षवतभन्न जनजरारीहरुको जीवन तनवरा्महको रतुखय 
श्रोर ररातननछ । भराररररा ४०,०००,००० भनदिरा वढी 
ररातनसहरु, िरासगरी आददिवरासीहरु यस पेिराररा संलगन छन ्। 
ग्ररारीण पररवरारहरुले आफनो आमदिरानीको रराम्रो प्रतरिर रकर 
लराहरा उद्योगबराट आज्मन गदि्मछन ्-ररातलकरा २_। ररातलर प्रराप्त 
कृिकहरुले बढी फराइदिरा तलएको देिख्न सषकनछ ।  ररातलकरा 
३ बराट षवतभन्न आश्रयदिराररा रुिररा लराहरा िेरीको लरागर, 
प्रतरफल, नराफरा नोकसरान अनतुपरारले यो िेरीबराट हतुने फराईदिरा 
प्रसट देिबिनछ । तयसैले लराहरा िेरीले ग्ररारीण वेरोजगरारी 
सरसयरा सराररािरान गदि्मछ । ग्ररारीण गरीव जनरराहरुको 
आत््मक सरर उकरासदिछ । षवदेििी रतुद्रा आज्मन गन्म सहयोग 
गरी रराषष्ट्रय अ््मरनत्रलराई नै सतुदृढ परान्मररा योगदिरान पतु¥यरांउछ 
भन्नतु अयतुबक्त नहोलरा ।  

ररातलकरा २. सीररानरकृर अप्रबिबक्षर र प्रबिबक्षर  
षकसरानहरूको कृषि आमदिरानीको श्रोर

आमदिरानीको 
श्रोर

अप्रबिबक्षर षकसरानहरूको     
उतपरादिन (%)

प्रबिबक्षर षकसरानहरूको 
उतपरादिन (%)

िराद्यरान्न २९.०० २८.००

ररकरारी ११.०० १०.५०

पितुिन ११.५० १२.५०

लराहरा १८.०० २४.००

कतु ल ७०.०० ७५.००

ररातलकरा ३. लराहरा िेरीको प्रतरफल (प्रतर १० आश्रयदिराररा 
रूि)

षविेि पलरास बयर कतु सतुर

कतु ल िेरी लरागर (रु.) ११,४०० १४,७४७ २८,८९८

सकल प्रतरफल (रु.) २४,०५० २७,००० ४५,४००

ितुदि नराफरा (रु.) १२,६५० २७,००० ४५,४००

प्रतर रूि नराफरा (रु) १,२६५ १,२२५.३० १,५७१.७०

प्रतर एकर ितुदि नराफरा 
(रु.)

१९६,०७५ २४५,०६० ७०,७२७

नराफरा नोकसरान अनतुपरार २.११ १.८३ १.५७

जैषवक षवषविरराको संरक्षण
िराद्य, कृषि, औिति र उद्योगररा जैषवक षवषविरराको प्रतयक्ष 
योगदिरान रहेको छ । लराहरा उतपरादिनहरुको प्रयोग सरयसंगै 
पररवर्मन भएको छ । लराहरा पयरा्मवरण र जैषवक षवषविररा 
रैत्री आतरतनभ्मर प्रराकृतरक सरारग्री हो । लराहरा आश्रयदिराररा 
रूिहरूले पराररबस्तरक सनरतुलन, वराररावरणीय बस्रररा, 
जैषवक षवषविररा संरक्षण, िराद्य सतुरक्षरा र ददिगो षवकरासररा 
रहत्वपूण्म योगदिरान पतुर ्यराउँछन ्। आत््मक षवकरासको लरातग 
वन आवरण र पररबस्तरक दृषटिकोणले वैज्ञरातनक लराहरा 
िेरीको प्रवद्ध्मन सतुतनबचिर छ । वर्मररान सरयररा बढदिो 
षवश्ववयरापी वराररावरणको जरागरूकररासंगै, लराहराको रहतव 
षविेि सरानदितभ्मक देिबिनछ ।  

िेर गैरहेको जतरनको सदितुपयोग 
लराहरा िेरी िरासगरी कतु सतुर, पलरास र षपपल जरारकरा 
षवरुवराहरुररा गररनछ । यी षवरुवराहरुलराई षवतभन्न प्रकरारको 
हरावरापरानीररा हतुकरा्मउन सषकनछ । षयनीहरुको िेरी गनरा्मले 
िेर गईरहेको जरीनको सदितुपयोग हतुनछ । यी षवरुवराहरुलराई 
िेरवरारीररा लगराउनराले भकू्षयलराई रोकदिछ । हरारीले 
षयतनहरुबराट दिराउररा र कराठ प्रराप्त गन्म सकदिछौं । अतन यसररा 
षवरुवराहरुबराट हराम्ररा जनरावरहरुकरा लरातग ्राले घरांस पतन 
उपलवि हतुनछ । सरा्ै यसले रराटोररा प्ररांगररक पदिरा््म ्प्न 
रदर गरी जतरनको उव्मररा पतन बढराउंछ ।  

j[mlif rf}dfl;s jif{ %& c+s ! j[mlif q}dfl;s jif{ %( c+s $ 
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षवतभन्न उद्योगररा प्रयोग

लराहरा एउटरा वहतु उपयोगी रोबजनयतुक्त प्रराकृतरक वसरतु हो । यो 
्रपोप्लराबसटक र यूवी प्रतररोिी छ । यसको वहतु गतुणकरारी 
गतुणले गदिरा्म यसलराई षवतभन्न प्रयोजनको लरातग र्रा िेरै प्रकरारकरा 
वसरतुहरुको तनरराण्मको लरातग प्रयोग गररनछ । पषहले ग्ररारोफोन 
रेक्म ् रयरार गनदे उद्योगहरुररा ररात्र लराहराको प्रयोग हतुने गदि्म्थयो 
रर आजकल िेरै प्रकरारकरा उद्योगहरु यसकरा प्ररतुि उपभोक्तरा 
हतुन पतुगेकरा छन ्। यसको प्रयोग षवतभन्न उद्योगहरु, फतन्मिरहरुररा 
लगराउने परातलस रयरार गन्म, षवतभन्न प्रकरारकरा रंगहरु, भरातन्मसेसहरु, 
षवजतुलीकरा सराररानहरु तसतलङ फैन, छपराई रतसहरु, आददि बनराउन 
प्रयोग गररनछ ।भतन्मतसंङ (varnishing)  षफतनतसङ (finishing) 
र रंगरोगनको प्ररतुि रतवको रुपररा लराहराको प्रयोग हतुनछ । 
यसले षवतभन्न सरारराग्रीहरुलराई तसगरा्मन तुको सरा्ै री सरारराग्रीहरुलराई 
परानीबराट षवग्रन र बियराबराट बिराउन रदर गदि्मछ । लराहरा 
तरसराई कतु नै रंग र्रा प्रराईररहरु रयरार गररएको छ भने तयो 
रराम्ररी टरांसीन र लरारो सरयसमर षटकराउ हतुने हतुनछ ।

छपराई र्रा फोटोग्रराफी वयवसरायररा लराहराको प्रयोग षवतभन्न 
प्रयोजनको लरागी गररदिैं आएको छ । रवर रोलहरुलराई बिराउ 
गन्म, लेतसलो रतस रयरार परान्म, परानीले नषवगरानदे रतस बनराउन, 
षफतलरको सराउण् ट्रयराकलराई विराउन र फोटोको नेगेषटभहरुलराई 
सतुरबक्षर रराख्न लराहराको उपयोग गररनछ । यसररा उतकृटि षफलर 
तनररा्मण गतुणहरू छन ्। बिललरा िमकीने करागजको तनरराण्म गन्म 
र सतुबिकरारको िक रयरार परान्म पतन यसको प्रयोग गररनछ ।

लराहरा रराल, ्राईको आयतुवदेदि र तसद्ध बिषकतसरा पद्धतरररा वयरापक 
प्रयोग भएको पराइनछ । िेलयराक लराहरा षविरालतु वसरतु नभएकोले 
औितिकरा िक्ी र बराषहरी आवरण रयरार गन्म पतन प्रयोग हतुनछ । 
औिति (िक्ी, टेबल र जेल, कयराप्सतुल कोषटंगको तनयबनत्रर 
ररतलज सरा्ै ररासरायतनक रल र्रा षविरादिीहरुलराई षवसररारै ररात्र 
पगलन र तरनीहरुको असर लरारो सरयसमर प्रयोग गरेको 
ठराउंररा रहीरहोस भनेर लराहराको लेपन लगराईनछ । यो 
ट्रा्लेटकरा लरातग इनटररक (enteric) (अ्रा्मर ् परािन रस-
प्रतररोिी) कोषटंगसको (coating) लरातग र ड्यरागरहरू (draggers) 
कोलरातग गनि अवरोिको रूपररा प्रयोग गररनछ ।

लराहरा नफतु टने लिकदिरार, हलकरादिरार वसरतु हो र यसररा ३० 
प्रतरिर अलयतुररक अमल हतुनछ । यो अलकोहलररा घतुलने वसरतु 
हो र यसलराई दिरारी शृ्रगरार सरारराग्रीहरु जसरै: तसरेटोन, ् राईहराइड्ो 
तसरेटोन र समवनिी लयराकटोनहरु तनरराण्म गन्म प्रयोग गररनछ । 
यसलराई रसकराररा (mascara), नेल वरातन्मस (nail varnishing) 
एत्षटभ कबन्सतनङ (additive conditioning) सयरामप तु, हेयर सप्र,े 
कराजलको बराइं्र (binder), षफलर बनराउने एजेनट, 
परफयतुरकरालरातग रराइक्रो-इनकयराप्सतुलेिनको रूपररा प्रयोग 
गररनछ । जौहरी र सतुनरारहरूले गहनराको िोक्रोररा लराहरालराई 
भनदे सरारग्रीको रूपररा प्रयोग गछ्मन ्। यो िेलौनरा, बटन, भराँ्रा 
र कृतत्रर छरालराको रयरारीररा पतन प्रयोग गररनछ । कसरतुरी जसरै 
गनि भएको तसभेटोन (civetone), एमबे्टोलराइ् (ambrettolide), 
आइसोआमबे्टोलराइ् (isoambrettolide) इतयराददिको संश्िेणको 

लरातग उतकृटि प्ररारबमभक सरारग्री भएकराले अत्तर र औितिको 
क्षेत्रररा एलयतुररषटक एतस्को तनरनरर बढदिो रराग छ । अत्तर 
उतपरादिन गनदे कमपनीहरू फ्रानस, इटराली, जर्मनी, संयतुक्त रराजय 
अरेररकरा आददिररा यसको रराग िेरै छ । 

लराहरा  ्राई एनथ्ोबकवनराइ् (dianthroquonide) ्ेररवेषटभहरू 
(derivatives) को तरश्रण हो। यो परमपररागर रूपररा ऊन र 
रेिर रंग गन्म प्रयोग गररनछ । यो फल कोषटंगसररा (coating) 
प्रयोग गररनछ, जसरै तसट्रस फलफूल र सयराउकरा लरातग, तरठराई, 
रराबज्मपरान, िकलेट आददिकरा लरातग पराषट्मङ र गलेबजङ्ग एजेनटहरू । 
िराद्य पदिरा््म सट्रामप रसीकरालरातग बराइन्रको (binder) रूपररा 
पतन प्रयोग गररनछ, जसरै: पनीर र अण्राहरूको लरातग । 
तरठराई, चयतुइङ गर, रराबज्मपरान (marzipan) िकलेट, नटी 
(nutties), जेली (jelly)- र कफी-बीनस (coffee-beans) 
आददिको कोषटंग (coating) ररा प्रयोग गररनछ । फू् रराषक्म ङ 
(food marking) र सट्राबमपङ (stamping) रसीकरा लरातग 
बराइन्र र अण्रा कोषटंगकरा लरातग बराइन्र (binder) को रूपररा 
प्रयोग गररनछ । प्रिोतिर िरानरा, ररकरारी, फलफूल र सतुखिरा 
फूलहरूको लरातग बरािरा कोषटंग (coating)  कप्रा टेकसटराइल 
सहरायकको रूपररा प्रयोग गररनछ र टोपी क्रा बनराउने एजेनटहरू 
लरागी प्रयोग गररनछ । यो िरानरा र पेय उद्योगररा रंगको लरातग 
प्रयोग गररनछ । 

भषवषयररा लराहरा र लराहराररा आिराररर उतपरादिनहरू प्रि तुर ररात्रराररा 
प्रयोग हतुने क्षेत्रहरू यस प्रकरार छन-्  १. फलफूल र ररकरारी 
कोषटंग उद्योग, २.  सफट पेय उद्योग, ३. िकलेट र कयरान्ी 
कोषटंग उद्योग, ४. फराररा्मसयूषटकल उद्योग, ५. षवद्यतुरीय उद्योग, 
६. सौनदिय्म शृ्रगरार उद्योग, ७. कप्रा रंगराउने लराहरा ्राई उद्योग 
र  ८. षवतभन्न पोतलररहरूसँग सेलयराकको तरश्रण । 

लराहरा होसट तबरुवराहरूको सराविरानीपूव्मक ियन एक षविेि 
क्षेत्रको लरातग रहत्वपूण्म छ, षवतभन्न प्रकरारकरा वनहरू जसरै, 
कृषि वन, सरारराबजक वन, संयतुक्त वन वयवस्रापन, फोहोर भतूर 
वयवस्रापन, कराठ वकृ्षरारोपण आददि। उतपरादिनिीलररा र नराफरा 
बढराउन लराहराररा आिराररर षवषवि िेरी प्रणरालीको षवकरास गन्म 
तरलने अनररबराली, औििी र सतुगबनिर तबरुवरा, वन उतपरादिन 
आददि सषहरको लराहरा वकृ्षरारोपण स्रापनरा गन्म सषकनछ । 
षपछत्एकरा क्षेत्रकरा वंबिर र षपछत्एकरा ररातनसहरूलराई फराइदिरा 
पतुरयराएर कराब्मन के्रत्ट करराउन, हराम्रो कराब्मन फतु ट षप्रनट कर 
गन्म एक आदिि्म "सूय्म उदिय" उद्योगको रूपररा हेररनतु पछ्म । 

सनदिभ्म ग्रन्सूिी
्रापरा, रेिर वहरादितुर. २०११. औद्योतगक कीररा षवज्ञरान लेकिर नोट । 

कृषि र पितुषवज्ञरान अधययन संस्रान, ररारपतुर, बिरवन, 
नेपराल ।

्रापरा, रेिर वहरादितुर. १९९८. तलिीररा लराहरा कीरराको क्षतर । नेपरातलज 
हषट्मकलिर २ (१): ५८-५९ 

रण्ल, जेपी. २०१४. पतुरुतलयरा बजललराररा लराि िेरीको लरागर र 
यसको लराभ- एक अधययन । वयरापरार सपेकट्रर ४ (१): 
१-१० 
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;f/f+z

कृषि, वराररावरण र ररानव जीवनररा षकरराको ठतुलो रहतव 
भएररा पतन सबै क्षेत्रहरुररा षकररा रैत्री प्रषवतिहरु अपनराइएको 
देिबिदैिन। कृषि प्रणराली, षकसरान, र ररानवलराई हरातन नगनदे 
षकरराहरु सबैलराई कृषि (षकसरान) षकररा भतननछ। तबिरादिी, 
वराररावरण र आितुतनक प्रणरालीले गदिरा्म २०% यसररा षकरराहरु 
हरराएको अनतुररान छ। उतपरादिन बढराउन, ररानब र पितुपंछी 
लगरायर रराछराको िरानरा वरा दिरानराको रुपररा र बरालीहरुको 
जैषवक षवषविररा करायर गन्म षकररा नभई हतुदैिन। कृषि 
षकरराहरुको संरक्षण र्रा उपयोग गन्म षकररा षफल् बजन 
बैंक, षकररा पराक्म , सरारतुदिराषयक षकररा षफल् बजन बैंक, 
घररायसी षकररा-षफल् बजन बैंक, सकूल षकररा-षफल् बजन 
बैंकहरुको स्रापनरा गनतु्म अतर आवशयक हतुन आएको छ। 
सबै ठराउँहरुररा समबबनिर तनकरायहरुले कृषि षकररा र्रा 
ितुक्र जीवराणतु रैत्री रवरले कराय्म गरर षकरराहरुको संरक्षण, 
अधययन अनतुसनिरान र प्रषवतिको षवकरास गन्म ितुरु गनतु्मपनदे 
देिबिनछ।

kl/ro

कृषि जैषवक षवषविरराको ६ अंग रधये (बित्र १) षकररा 
अंग एक रहतवपूण्म र अतर िेरै षवषविररा भएको अंग हो। 

षकररा जगरले षवश्वको कररब ८० प्रतरिर प्रजरातरलराई 
प्रतरतनतितव गछ्म र १ प्रतरिर भनदिरा कर षकररा ररात्र 
हरातनकरारक छन।् कृषिको दृसटीकोणवराट षकररा दितुइ ् ररको 
ररातननछ, एक कृषि (षकसरान) षकररा र अकपो ित्रतु षकररा। 
कृषि षकररा अनरग्मर कृषि प्रणराली, षकसरान र ररानवलराई 
हरातन नगनदे समपूण्म षकरराहरु जसरै रौरी, नरसरे षकररा, 
भरररा, रराकतु ररा, आददि लगराएर तरत्र तु षकरराहरु र उतपरादिन 
ददिने षकरराहरु पदि्मछ। परराप तुब्मकराल देिबि नै षकरराको प्रयोग 
भए पतन नेपरालररा कृषि षकरराहरु ३५०० भनदिरा बढी छन ्
रर रौतलक षकरराहरु र उक्त षकररा संग समबबनिर 
प्रषवतिहरुलराई हराम्ररा जीवन र आत््मक उन्नतरकरा आिरारको 
रुपररा नतलएको करारण ्तुप्र ैषकरराहरु हरराउनतुको सरा्ै िेरै 
षकरराहरु लोपोनरतुि अवस्राररा छन।्

एकै षकररा तभत्र पतन ठराउँ अनतुसरार िेरै ्ररको षकरराहरु 
जसरै रौरी अनरग्मर घर रौरी, तभर रौरी, सरानो रौरी, िगो 
रौरी, प तुतकरा रौरी आददि छन।् पहरा्ररा पराइने स्रानीय 
घररौरी, ररराई र तभत्री रिेसररा पराइने रौरी पहरा्ी भरागको 
रौरी भनदिरा सरानो आकरारको हतुनछ। िरागो रौरी गरधी 
रौसरररा तभत्री रिेसकरा िोँि तरर र जरा्ो रौसरररा ररराई 
तरर स्रानरानररण हतुने गछ्मन।् यो रौरी अन्नवराली र्रा 
फलफूलररा पररागसेिनको लरातग अतर उपयतुक्त ररातननछ 

ls/f–lkmN8 hLg a}+s -Insect Fieid Genebank_M

afn s[i0f hf]zL! 
/fd k|;fb d}gfnL@ 

k'd{n a:g]t#

!al/i7 j}1flgs, /fli6«o s[lif cfg'a+lzs ;|f]t s]Gb|, NARC, v'dn6f/, nlntk'/ .
@k|flalws clws[t, /fli6«o s[lif cfg'a+lzs ;|f]t s]Gb|, NARC, v'dn6f/, nlntk'/ .
#ls/f ;+/Ifs, sf]xnk'/, af“s], n'lDagL k|b]z .

ls/f ;+/If0f dfkm{t    
;Gt'lnt  jftfj/0f, afnL 
ljljwtf, pTkfbgdf a[lb, 
kf]if0f o'Qm pTkfbg / 
k|f+ufl/s s[lifsf] nfuL
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भने भीर रौरी जङ्गली वनसपतरको लरातग रराम्रो पररागसेिक 
हो। सरानरा फतु ल भएकरा बोटहरु, जसररा अनय रौरीले 
पररागसेिन गन्म सकदैिन जसरै सकतु स, नररवल, रराकरा्रातरयरा 
नट, आपँ इतयरादिीररा पतुतकरा (नबिलने) रौरीको ठतुलो भतूरकरा 
रहनछ।

षकरराहरुको पयरा्मप्त सङखयराले नै सवचछ र सफरा वराररावरण 
हतुन तुको सरा्ै ददिघ्मकरातलन पयरा्मवरण हतुनसकछ।षकररा-

फट्राङग्रराको करारणले सडने प्रषक्रयरा रराम्रो हतुने, रराटोलराई 
पतुनःपूतर्म गन्म रद्दर गनदे, िररा, िरेररा र सरानरा सरनिरारीकरा 
आहराररा हतुने, जनरावर, िररा वरा रराछराको कररब ६० प्रतरिर 
िरानरा षकरराहरु रै तनभ्मर हतुने, पररागसेिन गरेर िरानेकतु ररा 
उतपरादिनकरा लरातग रतुखय भतूरकरा िेलने जसररा योगदिरान 
षकरराबराट भइरहेकोछ।यतर ठतुलो भतूरकराररा रहेको षकरराहरु 
संरक्षणको पराटराररा भने तनकै पछरा्ी परेको छ।

g]kfndf ls/f / s[lif  h}ljs ljljwtfdf ls/fsf] 
dxTj

नेपरालररा भौगोतलक हरावरापरानी र बरालीनरालीररा िेरै षवषविररा 
भएको हतुनराले षकरराररा पतन िेरै षवषविररा पराइनछ। हरेक 
क्षेत्रररा, घरहरुररा, बन-जंगलररा, बराटोघराटो, रराटो, हरावरा 
आददिररा षकरराहरु पराइनछ। षवतभन्न करारणले नेपरालररा 
२०% कृषि षकरराहरु लोप भैसकेकरा छन।् कृषि, बन र 
वराररावरणररा षकरराको तनकै् ठतुलो रहतव र भतूरकरा हतुनछ 
रर यसको रहतवलराई सबै क्षेत्रररा धयरान ददिइएको पराइदैिन।

बित्र १. कृषि आनतुवंबिक स्ोरहरुको सरतुह र उप-सरतुह

परराप तुब्मकराल देिबि नै षकररा िरानराको रुपररा प्रयोग हतुदैि 
आएकोछ। हराल तबश्वररा १४०० भनदिरा बढी जरारकरा 
षकरराहरु िरानराको रुपररा प्रयोग हतुने, र कररब २ अब्म 
ररातनसहरु कतु नै न कतु नै रुपररा षकररा िराने गरेको पराइनछ। 
षकररा फरार्म, षकररा िराजरा घर, आददिको स्रापनरा गरर 
षकरराको उपयोग बढदैि गएको देिबिनछ (बित्र २)। षकररा 
परालन सबजलो, ्ोरै लगरानीले प तुगने, ्ोरै सरयररा िेरै 
उतपरादिन तलन सषकने, कर लगरानीररा ससरो प्रोषटन पराउन 
सषकने, बदितलदिो वराररावरणले कर असर गनदे जसररा 
फराइदिराको करारण पतछलो सरयररा षकररापरालन बढदैि 
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गईरहेको र षकररालराई रराछरापरालन र कतु ितुरराको दिरानराररा 
्यरापक रुपररा प्रयोग भईरहेको छ।

जैषवक षवषविररा जोगराउन षकरराको तबिेि भतूरकरा हतुनछ। 
कतर वनसपतरहरुररा र षकररा भएन भने तबउ नै लरागदैिन 
तयसैले पररागसेिनररा षकरराको ठतुलो योगदिरान छ। हरारीले 
िराने िरानराको एक तरहराई भरागको योगदिरान रौरी प्रजरातरले 
गरेको पररागसेिनको प्रतरफल हो। रौरीले रह ददिएर जतर 
योगदिरान गछ्म, तयसको कररब १५० गतुणरा पररागसेिनबराट 
योगदिरान गछ्म। उदिराहरणको लरातग हक र् भन्ने ररातत्रिर 
पतुरली भएन भने रेवराको उतपरादिन घटछ।रौरी नहतुने हो 
भने हरारीले सयराउ, प्यराज, गराँजर, कराउली लगरायर 
अतिकरांि िरानेकतु ररा िरानरा पराउदैिनौ। तयसैगरर नेपरालररा 
पराइने ३ दिज्मन भनदिरा बढी प्रजरातरको भररराहरुले रराहतुरी 

भनदिरा िेरै उचि क्षेत्रररा गई सरानरा फूल लगरायर ठूलराठूलरा 
रुिररा सरेर पररागसेिनररा सहयोग गरेर ररातनसलराई लराभ 
ददिनछ। 

बराली-नरालीको ित्रतुजीव वरा षकररा र रोग रोक्रार गन्म 
षकरराहरुको प्रयोग हतुनछ। ित्रतुजीवहरुलराई बिकरार गरेर, 
परजीषवकरण गरेर कृषि पयरा्मवरणररा तरत्र तुजीवहरु एक 
रहतवपूण्म रतवको रुपररा रहेकरा हतुनछन। तयस षकतसरकरा 
तरत्र तु बजबहरु रतुखय २ प्रकरारकरा हतुनछन, १. बिकरारी षकररा 
(अरु षकररालराई बिकरार गरर िराने) र २. परजीबीषकररा 
(अनय षकरराको बषृद्ध अवस्राररा आक्ररण गरर  उसको 
िरररररा आफनो जीवन िक्र पतुररा  गरर तयसको िरररलराई 
िराने)।

;+/If0f / pkof]usf] lx;fadf ls/fsf] lsl;d

षकरराहरुलराई षवतभन्न आिरारको षहसराबले वगधीकृर गन्म 
सषकनछ। संरक्षण, उपयोग र बसने ठराउँको षहसराबले 
षकरराहरुको षकतसर बित्र  ३  ररा उललेि गररएको छ। 

बित्र २. िरानरा हतुने षकररा र पररकरारहरु

उपयोगको आिरारररा कृषि षकरराहरुलराई १० वटरा तबतभन्न 
सरतुहहरुररा वगधीकृर गन्म सषकनछ जतुन ररातलकरा १ ररा 
उललेि गररएको छ। षकरराहरुको यसररा सरूह ्राहरा 
पराउन सके संरक्षण र उपयोग गन्म सबजलो हतुनछ।
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ररातलकरा १. कृषि षकरराको सरतुह र षकरराहरु

क्र.स. षकरराको सरूह षकरराहरु

१ उतपरादिन ददिने षकररा ररराइ घर रौरी, पहरा्ी घर रौरी, लराहरा, रेिर षकररा

२ िरानराको रुपररा प्रयोग हतुने षकररा षकथ्ो, ितरररा, सलह, झयराउषकरी,  रौरीको बचिरा, फटेंग्ररा, िरानरा षकररा, कतरलरा, 
अररंगराल

३ झराढतु षकररा गोबे् षकररा

४ झरार तनयनत्रण गनदे षकररा करांग्रसे झरार िराने िपटे, बनररारराररा गराँठरा बनराउने षकररा, जलकतु मभी िराने घतुन

५ दिरानराररा प्रयोग हतुने षकररा, पितुपनछी 
आहरार षकररा

िरानराषकररा (तरलवोर्म), करालो तसपराही बझंगरा, ितरररा

६ पररागसेंिन गनदे षकररा रौरी, भरररा, बझंगरा, प तुरली, ररातत्रिर पतुरली (र्), बरारुलरा

७ प्ररांगराररक पदिरा््मलराई कतु हराउने षकररा, 
रल बनराउने षकररा

ितरररा, गोबर िपटे, अरररठे, कतरलरा, गड़ौलरा

८ बेचने (बजरारी) षकररा रौरी

९ रनोरंजन षकररा प तुरली, ल्राकतु  िपटे

१० बिकरारी षकररा हररयो जरालीदिरार क्रराइसोपलरा्म, आिँराफोरुवरा (नरसरेषकररा), स्त्री सवभरावको िपटे

11 परजीबी षकररा बरारुलराहरु

12 बैज्ञरातनक अनतुसनिरानररा प्रयोग हतुने 
षकररा

ड्ोसोषफलरा बझंगरा, ररासतु कतु हराउने षकररा

बित्र ३. षकरराको सरूहहरु र संरक्षण गनदे तबतभन्न षकतसरको बैंकहरु
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ls/fsf] nflu ;+/If0f pkfox?

कृषि षकररा संरक्षणको लरातग षकररा बजन बैंक रराफ्म र सरा्ै 
प्रयोग/परालेर गनतु्मपछ्म। षकररा बजन बैंक अनरग्मर िेरै 
षकतसरको बैंकहरु स्रापनरा गन्म सषकनछ जसरै षकररा 
षफल् बजन बैंक, षकररा पराक्म , घररायसी षकररा षफल् बजन 
बैंक, सरारतुदिराषयक षकररा षफल् जीन बैंक, सकूल षकररा 
षफल् बजन बैंक (बित्र ३) आददि। सबै क्षेत्रहरुररा यसररा 
बैंकहरु स्रापनरा गन्म सषकनछ सरा्ै कृषि षकरराहरुको प्रिरार 
प्रसरार, संग्ररालय, प्रकरािन, जन-िेरनरा रतुलक कराय्महरु, 
षकररा-रैत्री वराररावरण, आददि बनराएर गन्म सषकनछ। 

षकरराहरुको तबतभन्न प्रयोगररा जो् ददिनसके यसवराट फराइदिरा 
तलनतुको सरा्ै संरक्षण हतुन जरानछ। षकरराहरुको अधययन 
अनतुसनिरान गनदे, षकरराहरुको बरासस्रान वरारे, रनपनदे ठराउँ 
र्रा िरानराहरुको अधययन-अनतुसनिरानको सरा्ै षकररा 
संरक्षण र उतपरादिन र्रा प्रयोग गनदे प्रषवतिहरुको षवकरास 
गन्म सके षकरराहरुको संरक्षण गन्म ठतुलो टेवरा प तुगन जरानछ। 
षकरराहरुको लरातग जोबिर क्षेत्र तनिरा्मरण गरर षकरराहरुको 
अवस्रा जसरै िरररा, लोपोनरतुि, दितुल्मभ, प्रिसर आददिको 
अधययन गरेर प्ररा्तरकररा अनतुसरार षकरराहरुको संरक्षण 
कराय्म गनतु्मपछ्म।

नेपरालररा षकररा संरक्षणको  लरातग रराषष्ट्रय बजन बैंकले 
ितुरलटरारररा केषह बि्म अबघ देिबि षकररा बजन बैंक रराफ्म र 
संरक्षण कराय्म सतुरु गरेको छ। स्रानीय रहररा रराषष्ट्रय   
बजन बैंकको पहल र प्ररातबतिक सहयोगररा २०७८ सरालररा 
कोहलपतुर, बराँकेररा प तुर्मल घररायसी षकररा षफल् बजन बैंक 
(बित्र४) र बैजनरा् गराउपरातलकरा, बराँकेररा गराबर भयराली 
सरारतुदिराषयक षकररा षफल् बजन बैंक (बित्र ५ र ७) स्रापनरा 
गरर कृषि षकरराहरुको संरक्षण कराय्म भएको छ। षकररा 
बसने घरहरुको नराि नगरौ र यसररा घरहरु ठराउँ-ठराउँररा 
रराख्न ेगरौ भनदैि गराबर भयरालीकरा षकसरानहरुले षकरराहरुको 
संरक्षण कराय्मररा जो् ददिएकरा छन। श्री पतुर्मल बसनेरले 

बित्र४. पतुर्मल घरयरासी षकररा-षफल् जीन बैंक, कोहलपतुर, बराँके (Household Insect-Field Genebank)

आफनै लगरानीररा तसज्मनरा सरारतुदिराषयक बन उपभोक्तरा 
सरूहवराट कोहलपतुर-४, रोषहणीररा संिरातलर सरारतुदिराषयक 
बनररा र आफनै घरको छरररा षकररा षफल् बजन बैंक 
स्रापनरा गनतु्मभएको छ। हराम्रो परमपररागर बराली संरक्षण 
करायरा्मलयहरुको नरार र करारररा  पतन केषह पररवर्मन गरर 
बराली, षकररा र्रा ितुक्र जीवराणतु संरक्षण करायरा्मलय भनेर 
गनदे र सबै घर, िेरवरारीररा तरत्र तु षकररा र्रा ितुक्र 
जीवराणतुको बरासस्रान बनराएर षकररा-षफल् बजन बैंकलराई, 
एकीकृर रोग षकररा वयवस्रापनको एक अतभन्न अंगको 
रुपररा तलनसके षकररा संरक्षणररा ठतुलो टेवरा प तुगन जरानछ।
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आत््मक दृषटिले रहतव भएको (िरान योगय षकररा, उतपरादिन 
ददिने षकररा) र बराली तबरुवराररा लरागने ित्रतु षकररा तबरुद्ध 
प्रयोगररा आउन सकने फराइदिराजनक षकररा (तरत्र तुषकररा, 
बिकरारीषकररा), पररागसेिन षकररा (बरालीहरुवराट उतपरादिन 
तलन, जैषवक षवषविररा ह्रास हतुनवराट बिराउन, वनसपतरहरुको 
तनयतरर जीवन िक्रको लरातग) को संरक्षण र्रा उपयोग 

गन्म सबै जनरा सषक्रय भएकरा छन।् षकररा संरक्षण कराय्मररा 
जतर सकदिो िेरै ्ररको  षकरराहरु आफनो घर, िेर-बरारी 
वररपरी रराख्नरे बसने वराररावरण बनराउने गनतु्मपछ्म। षकररा 
बसने प्रकृतर घरहरु र्रा वराररावरण बनराउने (बित्र ५) र 
तबिरादिी प्रयोगररा तबिेि धयरान ददिनसके षकरराहरु सवर 
संरक्षण हतुनछ।

ls/f–lkmN8 hLg a}+s s] xf] / lsg

घर-गोठ, िेर-वरारी, करायरा्मलय र्रा सकतु लहरु, सरारतुदिराषयक 
बन, सराव्मजतनक स्ल, आददिररा कृषि षकरराहरु बसने 
बरासस्रान र िरानराहरुको वयवस्रा गरी षकररा रैत्री 
वराररावरण बनराएर रराख्नतु नै षकररा षफल् जीन बैंक हो।आफनो 
वररपरी पराइने कृषि षकरराहरु (ित्रतु षकररा बराहेक) लराई 
रनपनदे बरासस्रान, सतुरक्षरा, आहरारराहरु आददि वयवस्रापन 
गरर उतपरादिन तलने रवरले षकररा परालने, षकररा िेरी गनदे, 
षकरराको पराक्म  बनराउने, तबतभन्न कराय्मररा प्रयोग गनदे आददि 
जसररा कराय्म गररनछ। कृषि षकरराहरुलराई संरक्षण र्रा 
प्रयोग गनदे उद्देशयले गररने कराय्महरु गररएको क्षेत्र नै षकररा-
षफल् बजन बैंक हो। एक दिर सबजलो र ्ोरै लगरानीररा 

बित्र ५. तबतभन्न षकतसरको षकररा घरहरु

कतु नै पतन कृषि षकरराहरुवराट षकररा षफल् बजन बैंक स्रापनरा 
गन्म सषकनछ। िेरै जसो षकरराहरु रनपनदे बरासस्रान पराए 
पतछ आफै आएर बसछन र केषह षकरराहरु अनय क्षेत्रवराट 
लयराएर परालनतुपछ्म। पितुपंक्षी पराले जसरै षकरराहरुलराई पतन 
परालन सके िेरै फराइदिरा हतुनजरानछ।

आितुतनक िेरी र बसराईको करारण झन्ै २०% जतर 
षकरराहरु लोप भइसकेकरा छन ्र कतु नै पतन क्षेत्र षकररा रैत्री 
नभएको करारणले ्तुपै षकरराहरु लोपोनरतुि अवस्राररा 
छन।् षकरराहरुले हराम्रो र वराररावरणको लरातग अतर 
रहतवपूण्म भतूरकरा िेलेको हतुनछन। वराररावरण सनरतुतलर, 
सवचछ र सफरा रराख्न, १४-२५% कृषि उतपरादिन बढराउन, 
पररागसेंिन रराफ्म र तबउ बन्न, ित्रतु षकररा र ितुक्र जीवराणतुको 
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(रोग षकररा) तनयनत्रण गन्म, परानी र्रा हरावरा ितुद्ध गन्म, 
ररानब र पितुपंक्षी र्रा रराछराको िरानरा/आहराररा बनराउन, 
षकररा र्रा षकरराको उपज तबषक्र गन्म, रराटो रतललो 
बनराउन, रनोरंजन तलन, अधययन अनतुसनिरान गन्म, आददिको 
लरातग षकररा षफल् जीन बैंकको आवशयक छ। षकसरानको 
उतपरादिन क्षेत्र, सरतुदिरायको सरारतुदिराषयक क्षेत्र, अनतुसनिरान 
क्षेत्र, घर गोठ क्षेत्र र बिक्षरा क्षेत्र सबैररा यसको रहतव 

छ जसको करारण कृषि कर्म र तसकराई सहज, फराइदिराजनक 
र दिीघ्मकरालीन हतुनछ। षकरराहरुवराट ररानवले िेरै कतु ररा 
तसकनतुको सरा्ै षकररा परराप तुब्मकराल देिबि नै ररानब िरानराको 
रुपररा प्रयोग हतुदैि आएको छ। सबै क्षेत्रररा षकरराहरुको 
सङखयरा र षवषविररा बढराउन षकररा-षफल् बजन बैंक अतर 
आवशयक छ।

ls/f–lkmN8 hLg a}+ssf] :yfkgf / Aoj:yfkg 
s;l/ ug]{

सरतुदिराय सररररा सरारतुदिराषयक षकररा षफल् जीन बैंक, सकतु ल 
षकररा षफल् जीन बैंक, षकररा पराक्म , घररायसी षकररा-षफल् 
जीन बैंक इतयराददि स्रापनरा गन्म सषकनछ। सरारतुदिराषयक 
षकररा षफल् जीन बैंक दितुइ षकतसरले गन्म सषकनछ जसरै 
सरतुदिरायररा रहेको सबै घरहरु तरलेर तबतभन्न षकतसरको 
संरक्षण तबतिहरु प्रयोग गरेर वरा कतु नै सरतुदिरायको क्षेत्र वरा 
भवनररा षकररा संरक्षण गरेर गन्म सषकनछ। सरा्ै सरारतुदिराषयक 
वनररा पतन षकररा षफल् जीन बैंक स्रापनरा गन्म सषकनछ। 
तयसै गरर कतु नै घर पररवरारले आफनै षहसराबले षकरराहरु 
संरक्षण गरेररा तयसलराई घररायसी षकररा-षफल् जीन बैंक 

बित्र ६. तबतभन्न षकतसरको षकररा घरहरु

भतननछ।षकररा षफल् जीन बैंकको नरारकरण गदिरा्म ठराउँको 
नरार वरा षकसरानको नरार जो्ेर गन्म सषकनछ, जसरै गराबर 
भयराली सरारतुदिराषयक षकररा षफल् जीन बैंक, पतुर्मल घररायसी 
षकररा-षफल् जीन बैंक आददि। आफनो घरगोठ सरा्ै 
िेरवरारी वररपरी षकररा रैत्री वराररावरण सरा्ै कीररालराई 
रनपन्म ठराउँ/घरहरु बनराएर षकररा षफल् जीन बैंक 
स्रापनरा गनतु्म पछ्म (बित्र ७)।ितुरुररा एउटरा षकररा ररात्रवराट 
पतन ितुरुवरार गन्म सषकनछ। कीररालराई रनपनदे रङ, बोट-
तबरुवरा, घरार छरायरा, वसरतुहरु, कराठहरु, पोिरी आददिको 
षविरार गनतु्मपछ्म। यसरी षकररा षफल् जीन बैंक बनराउदिरा 
कृषि षकरराहरुलराई ररात्र संलगन गररनछ। उतपरादिन ददिने 
षकरराहरुलराई तबिेि वयवस्रा गरर तबतभन्न प्रतबति 
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अपनराउनतुपछ्म।

रतुखय धयरान ददिनतुपनदे कतु ररा कीररालराई बसने बरासस्रान हो। 
बरासस्रान रराम्रो र रनपनदे भए षकररा आफै आएर बसछ।केषह 
षकरराहरुलराई अनय ठराउँ जसरै बनजंगल, अनय क्षेत्रवराट 
लयराउन सषकनछ। केषह षकरराहरुको बरासस्रान ररातलकरा २ 
ररा उललेि गररएको छ र बरासस्रान बनराउँदिरा िेरै 
षकतसरको कीररालराई तरलने गरर बनराउनतु पछ्म। बरासस्रान 

षकररा षविेि पतन हतुनछ, जसरै कतु नै कीररालराई रराटो, 
कतु नैलराई सरह नबजक, कतु नैलराई उचि ठराउँ रन पछ्म। 
जसरै पतुतकरा रौरीहरु िोद्ो रुिररा, वरा प्वराल परेको बतुढो 
रुिररा बसछन र जतर ठराउ परायो, रह सटक गदिदै जराने 
गछ्म।िोद्ो रुि भेट्ो भने यी रौरीहरू१०-१५वि्म समर 
रहनसकछ। रेसरै पतुतकरालराई रनपनदे बोटहरुररा ियर, 
जरारतुन, सराज, हरपो, बरपो, भलरायो, गतुजपो, रराजतब्क्य, भलपो, 
कलकी फतु ल, सतुनरािरी, आददि पदि्मछ।. 

बित्र ७. तबतभन्न षकतसरको षकररा घरहरु

ls/f–lkmN8 hLg a}+sdf ul/g] d'Vo sfo{x?

 y आफनो क्षेत्रररा पराइने कृषि षकरराहरुको अतभलेि 
रयरार गरर उक्त षकरराहरुको प्रयोग, षकररा बसने 
ठराउँहरु र रन पनदे िरानराहरुको  जरानकरारी तलने 
र्रा षटपोट गनदे

 y कतु न रौसरररा कतु न कीरराहरु आउछन तयसको अधययन 
गरर षकरराहरुको सङखयरा कसरी बढराउन सषकनछ 
जरानकरारी तलने वरा िोजने

 y कसरो षकतसरको षवति रराफ्म र षकरराहरुको संरक्षण र 
प्रयोग गन्म सषकनछ भनेर सरतुदिरायररा छलफल गनदे 
षकररा-षफल् जीन बैंकररा परानी, िेलने ठराउँ, सतुरबक्षर 
क्षेत्र, िरानेकतु रराहरु, रराम्रो वराररावरण, बरासस्रानको 

वयवस्रा गनदे, कृषि कर्म गनदे क्षेत्रररा िेरी गदिरा्म 
फूलफतु लने तबरुवराहरु लगराउने र घराँसहरुलराई रतुखय 
बरालीको छेउररा तयतरकै छोबडदिने जसले कृषि रैत्री 
कीरराहरुलराई बसोबरास स्ल र िरानराको आपूतर्म गदि्मछ 
(बित्र ८) 

 y षकरराको नरारकरण सषहरको संग्ररालय बनराउने
 y सबै िराले कृषि षकरराहरुलराई तरलने षहसराबले षवतभन्न 

ठराउँहरुररा षकररा घर बनराउने, घर गोठ बनराउदिरा षकररा 
बसने प्वरालहरु बनराउने, रराटोररा हतुने षकरराहरुलराई 
आवशयक प्वराल, घर बनराउने, षकरराहरुलराई घर 
बनराउँदिरा िराषहने वसरतुहरु र परानीको वयवस्रा गनदे

 y कृषि षकरराको सङखयरा प्रससर हतुनेगरर ररात्र षकरराहरु 
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षटपेर प्रयोग गनदे, उपयतुक्त रररकराले ररात्र षकरराहरु 
संकलन गनदे

 y षकरराहरुलराई नबजसकराउने र उतनहरुलराई आफनै 
वराररावरण हतुक्म न, िेलन र बजउन ददिने, कृषि रैत्री 
कीररालराई रन नपनदे गतरतबति नगनदे, जसरै सके समर 
ररातर बढी उजयरालो नबरालने/नगनदे, परारपतरंगर, ्ोत्रो 
र्रा बतुढो रुिहरु, पतुररानो भरा्रा-कतु ्राहरु आददि 
नजलराउने 

 y ठराउँ-ठराउररा षकरराहरुलराई रनपनदे िरानराहरु छनदे
 y कतु नै तनबचिर सरयररा षकरराहरुको षवषविररा र सङखयरा 

अवलोकन गनदे, तबिेिर षकरराको बचिरा अवस्राको 
तबिेि संरक्षण गनदे

 y प्रराङ्गराररक िेरी प्रणरालीको अवलमवन गरी ज्राभराबी 
तबिरादिीको प्रयोग नगनदे

 y वररपरीको जंगल संरक्षण गनदे, ्ढेलो नलगराउने, 
षवषवि वनसपतरहरु लगराउने

 y वन जङ्गल, स्क षकनरार, नदिी षकनरार, बरारीको 
छेउछराउ, सराव्मजतनक स्ल, भवनहरुररा फतु ल फतु लने 
बोटषवरुवरा लगराउने

 y तभर रौरी, िराग रौरी आददि उतपरादिन तलने षकरराहरुलराई 
कराढदिरा ज्राभरावी रररकराले कराढेर छराउररालराई नोकसरान 
गनदे, परमपररागर पद्धतरलराई तनरुतसराषहर गनदे, 
स्रानीयलराई यी रौरीहरुको संरक्षण समबबनि तबिेि 
ररातलर/जनिेरनरा ददिने

 y घर, गोठ, िेरवरारीररा षकररा वसने वराररावरण र्रा 
षकररा-रैत्री वराररावरण बनराउने

 y कृषि षकरराहरुवराट सबैलराई अतर नै फराइदिरा र 
उपयोगी हतुनछ भन्ने कतु रराको वयरापक जनिेरनरा 
जगराउने

 y कीररालराई रनपनदे रङ, वसरतुहरुको वयवस्रा गनदे

बित्र ८. िेरी गदिरा्म फूल फतु लने तबरुवराहरु र घराँसहरुलराई 

लगराउने वरा ्यवस्रापन गनदे रररकरा जसले कृषि रैत्री 

कीरराहरुलराई बसोबरास स्ल र िरानराको आपूतर्म गदि्मछ

ls/f–lkmN8 hLg a}+ssf] nflu ls;fgsf ls/fx?

अनगनरी षकरराहरु भए पतन ्ोरै ररात्र षकरराहरुको पषहिरान 
र अधययन भएको छ। केषह षकरराहरुको करार र रनपनदे 
बरासस्रान ररातलकरा २ ररा उललेि गररएको छ। कृषि 

षकरराहरुको केषह फोटो बित्र ९ र १० ररा ददिइएको छ। 
कृषि षकरराहरुको पषहिरान गरर उक्त षकरराहरुलराई रनपनदे 
बरासस्रानहरु सबै क्षेत्रररा बनराउने गनतु्मपछ्म।

ररातलकरा २. षकररा षफल् जीन बैंक अनरग्मर संरक्षण गररने षकरराहरु र तरनको करार (रहतव) 

क्र.स. षकरराको नरार करार षकररा सरूह रन पनदे बरासस्रान

१

घर रौरी रह, रैन, िराही ितुरराक उतपरादिन गनदे, 
पररागसेंिन गनदे

उप्परादिन ददिने अधँयरारो, िोपरा, कराठको रतुढरा, गोप्य 
ठराउँ, प्रराकतरक रूपररा रूिको टोडको, 
तभर पहरराको अधँयरारो ओ्रारररा र 
घरको िोपराररा पतन िराकरा बनराएर 
बसदिछ।यसलराई रतुढरा,िोपरा र 
आितुतनक घरारररा परालन सषकनछ
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क्र.स. षकरराको नरार करार षकररा सरूह रन पनदे बरासस्रान

2
िरागो रौरी रह, पररागसेंिन गनदे उप्परादिन ददिने, 

पररागसेिन गनदे
यसले ितुलरा ठराउँ रनपरराउँछ।यो रौरी 
ठूलरा घरकरा छररतुतन, अगलो रूिको 
हराँगराररा एउटै ठूलो िराकरा वनराई बसछ

3
भीर रौरी रह, पररागसेंिन गनदे उप्परादिन ददिने, 

पररागसेिन गनदे
यो जरारको रौरीले ितुललरा र्रा रराजरा 
हरावरा रनपरराउने हतुँदिरा ठूलरा-ठूलरा भीर 
पहरराहरूररा बसदिछ।

4 गड्ौलरा रराटोलराई ितुकतु लो बनराउँछ, रल बनराउँछ रल बनराउने बिसो रराटो  र प्ररांगराररक पदिरा््म भएको

5

हररयो 
जरालीदिरार 
क्रराइसोपलरा्म

लराहीकीररा, सतुलसतुले, तथ्प्स, सेरो बझंगरा, फडके, 

षकरराको फूल, ररात्रीिर पतुरली, परार िन्ने 
षकररा, स-सरानरा झतुतसलकीररा, षवतभन्न िपटेकरा 
लराभरा्महरु िरानछन

बिकरारी षकररा रुि तबरुवरा झरारहरुको करारणले 
बिरल छहरारी भएको ठराउ, वरपर 
फूलफतु लने तबरुवरा भएको क्षेत्र

6
आिँरा फोरुवरा, 
नरसरेषकररा

बझंगराहरु, ररात्रीिर, पतुरली, फट्रांग्ररा, आददि 
िरानछन

बिकरारी षकररा रुि तबरुवरा झरारहरुको करारणले 
बिरल छहरारी भएको ठराउ, वरपर 
फूलफतु लने तबरुवरा भएको क्षेत्र

7
स्त्री सवभरावको 
िपटे

लराही, कतले षकररा, सतुलसतुले, सेरोबझंगरा, 
पतुरलीकरा फूल, तरतलवग, र अनय स-सरानरा 
षकरराहरु पतन िरानछ

बिकरारी षकररा रुि तबरुवरा झरारहरुको करारणले 
बिरल छहरारी भएको ठराउ, वरपर 
फूलफतु लने तबरुवरा भएको क्षेत्र

8
करानछी औले 
वरा घतुरक्् 
षकररा/ बझंगरा

लराही, लराभरा्म, कतले, तरतलवग र तथ्प्स िराने 
गछ्म

बिकरारी षकररा रुि तबरुवरा झरारहरुको करारणले 
बिरल छहरारी भएको ठराउ, वरपर फूल 
फतु लने तबरुवरा भएको क्षेत्र

9
एरबतुस ि तुसराहरा लरारितुटे्, बझंगरा, िपटे र ठतुलरा लराभ्राहरु 

बिकरार गछ्म
बिकरारी षकररा रुि तबरुवरा झरारहरुको करारणले 

बिरल छहरारी भएको ठराउ, वरपर 
फूलफतु लने तबरुवरा भएको क्षेत्र

10
हतयराररा ि तुसराहरा परानीको लरारितुटे्, र तयसको फतु ल, बझंगरा, 

िपटे, र पतुरलीको बिकरार गछ्म
बिकरारी षकररा रुि तबरुवरा झरारहरुको करारणले 

बिरल छहरारी भएको ठराउ, वरपर फूल 
फतु लने तबरुवरा भएको क्षेत्र

11
गराईने षकररा िरानररा लरागने प तुरली, लराभरा्म, लरारितुटे्, र 

अनय परानीररा हतुने षकरराहरु िरानछ
बिकरारी षकररा परानीको स्ोरको नबजक

12
रराकतु ररा लराही, ररात्रीिर, पतुरली, बझंगराहरु, िपटेषकररा, 

फडके षकररा  आददि
बिकरारी  षकररा रुि तबरुवरा झरारहरुको करारणले 

बिरल छहरारी भएको ठराउ, वरपर फूल 
फतु लने तबरुवरा भएको क्षेत्र

13
जतुनषकरी रराउ र लराभ् ेदितुवैले बिप्ले षकररा र 

िंिेषकरराको बिकरार गदि्मछन्
बिकरारी षकररा उपयतुक्त बिसयरान भएको क्षेत्र

14
बराघे िपटे िरानको परेरो, र तयसको बचिरा, करौरी 

षकररा, फौजी षकररा, लराही, कतरलरा, बिप्ले 
षकररा िरानछ

बिकरारी षकररा रुि तबरुवरा झरारहरुको करारणले 
बिरल छहरारी भएको ठराउ, वरपर 
फूलफतु लने तबरुवरा भएको क्षेत्र

15
परभक्षी 
कण्मकीट

सतुलसतुले, बिप्ले षकररा र्रा अनय रराटोररा 
बसने षकरराहरुको बिकरार गदि्मछ

बिकरारी षकररा उपयतुक्त बिसयरान भएको रराटो
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क्र.स. षकरराको नरार करार षकररा सरूह रन पनदे बरासस्रान

तनरुद्देशय भ्रण 
गनदे िपटे

सतुलसतुले, बिप्ले षकररा र्रा अनय रराटोररा 
बसने षकरराहरुको बिकरार गदि्मछ

बिकरारी षकररा उपयतुक्त बिसयरान भएको रराटो

कतु महरालकोटी, 
करलकोटी

िपटे, प तुरली, कतरलरा, गराईनेषकररा, 
फट्रांग्ररा आददिको बिकरार गछ्म, षवतभन्न 
षकरराकरा लराभरा्म पक्ेर लगी तयसररा फूल 
परादि्मछ आफनो सनररान बषृद्ध गछ्म। कतु महराल 
कोठी रराहतु षकरराले सरांगलरा षकरराको 
टराउकोररा एक षकतसरको लठ्राउने रसरायन 
छोडदिछ र तर सरांगलराहरु भि्मर फतु लबराट 
तनबसकएकरा बचिराहरुको िरानराको स्ोर 
बनदिछ

परजीवी षकररा घरको तभत्तरा

जतरनररा बसने 
िपटे

फौजी षकररा, फेदि कराटने षकरराको लराभ्रा, 
िंिेषकररा, बिप्लेषकररा, प तुरलीको लराभ्रा र 
प्यतुपराहरु िरानछन

बिकरारी षकररा उपयतुक्त बिसयरान भएको रराटो

बरारुलराहरु पतुरलीको लराभ्राहरु िरानछन परजीवी षकररा रुि तबरुवरा झरारहरुको करारणले 
बिरल छहरारी भएको ठराउ, वरपर 
फूलफतु लने तबरुवरा भएको क्षेत्र

रतसनरा 
बरारुलराहरु

पतुरली, िपटे, बझंगरा, लराही, कतले, 
तरतलबगको लराभ्राहरु, फतु ल र्रा प्यतुपरा र 
करौरे बझंगरा िरानछन

परजीवी षकररा रुि तबरुवरा झरारहरुको करारणले 
बिरल छहरारी भएको ठराउ, वरपर 
फूलफतु लने तबरुवरा भएको क्षेत्र

ट्रयराषकनी् 
बझंगरा

प तुरलीको लराभ्राहरु िरानछन परजीवी षकररा रुि तबरुवरा झरारहरुको करारणले 
बिरल छहरारी भएको ठराँउ, वरपर फूल 
फतु लने तबरुवरा भएको क्षेत्र

रराकतु ररा िेरै षकतसरको षकरराहरु परासोररा परेर रराछ्म बिकरारी षकररा बिरल छहरारी भएको ठराउ

कठ्ौरी रह, पररागसेिन पररागसेिन गनदे 
षकररा

िराकरा ितुलरा ठराउँ रर घरार कर लरागने 
सरानरा रूिकरा हराँगरा र बतुट्रानररा 
बनराउने

भरररा पररागसेिन गछ्म पररागसेिन गनदे 
षकररा

रराटोररा सतुरुङजसरो बनराएर बसने 
भरररा ओतसलरा र बिसो रौसर 
रनपरराउँछ

गड्ौलरा र रराकतु ररा यररा््मररा षकररा नभए पतन कृषि संगको िेरै कराय्म अनय षकररा संग तरलने भएकोले षयनीहरुलराई 
पतन कृषि षकररा भतनएको छ 
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बित्र ९. तबतभन्न षकतसरको कृषि षकरराहरु

स्ोर: आइ.्ी.इ. नेपराल; सरारतुदिराषयक रुपरानररणको लरागी यतुवरा, नेपराल, लमजतुंङ्ग

बित्र १०. तबतभन्न षकतसरको कृषि षकरराहरु
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कृषि (षकसरान षकररा) षकरराको लरातग सबै क्षेत्रररा षकररा ररानदे 
तबिरादिीहरु दितुरुपयोग हतुन तु रतुखय सरसयरा हो। षकरराको 
रहतवलराई िेरैले धयरान नददिनतु, षकररा बसने बरासस्रानहरु 
हरराउनतु, कीररालराई रनपनदे वराररावरण नहतुन तु, बोट-तबरुवरा 
कर हतुन तु आददि ्तुप्र ैकदठनराइहरु छन।् सबै ठराउँररा एकै 
बराली लगराउदिरा षकररालराई रन नपनदे र ्ोरै षकरराहरुलराई 
ररात्र रहतव ददंिदिरा ्तुप्र ैषकरराहरु लोप भएको अनतुररान छ। 
स्रानीय षकरराले भनदिरा तबदेििी षकरराले प्ररा्तरकररा पराउनतु 
अकपो सरसयरा हो।

सबै क्षेत्र, घर र्रा सरतुदिरायररा षकररा रैत्री वराररावरण 
बनराउनतुपछ्म। सदितुपयोग रराफ्म र षकररा संरक्षण कराय्मररा जो् 
ददिनतुपछ्म। षकरराको बरासस्रान र िराने, िेलने ठराउँको 
वयबस्रा तरलराउनतुपछ्म। संरक्षणको लरातग सरारतुदिराषयक जीन 
बैंक अनरग्मर सरारतुदिराषयक षकररा षफल् जीन बैंक र 
घररायसी जीन बैंक अनरग्मर, घररायसी षकररा-षफल् बैंक 
स्रापनरा गन्म जो् गनतु्मपछ्म। तयसै गरर िरातर्मक स्लहरु 
र्रा सराब्मजतनक स्लहरुररा, अनतुसनिरान केनद्हरुररा, 
फरार्महरुररा, सरारतुदिराषयक बन र्रा िैबक्षक क्षेत्रहरुररा षकररा 
षफल् जीन बैंक स्रापनराको सरा्ै षकररा रैत्री हतुने गरर 
कराय्म गनतु्मपछ्म। रराषष्ट्रय तनकतु नज र्रा कृषि वंिराणतु 
आरक्षस्लहरुररा षकररा संरक्षणको लरातग तबिेि जो् 
ददिनतुपछ्म। सबै कृषि षकरराहरुको प्रराकृतरक बरासस्रानको 
िोज, आवशयक वराररावरण र्रा िरानराहरुको अधययन 
अनतुसनिरान संगै तबिरादिी प्रयोगररा तबिेि धयरान ददिनतुपछ्म। 
समपूण्म कृषि षकरराहरुको िोजरतुलक अनलराईन अतभलेि 
बनराउन सके कीररालराई संरक्षण गन्म सहयोग हतुनेछ। 
आ-आफनो क्षेत्रररा पराइने रराषष्ट्रय रहतव भएको नेपरालीपनको 
सबै कृषि षकरराहरुको अतभलेि, अधययन, प्रयोग र संरक्षण 
गनतु्म आवशयक छ।
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नेपरालररा पितुपरालन वयवसरायले वयवसरायीक रुप तलइरहेको 
छ। केही वि्म अगरात् समर तनवरा्महरतुिी रहेको पितुपरालन 
वयवसरायले हरालैकरा वि्महरुररा ठूलो लगरानी आकि्मण गनतु्मकरा 
सरा्ै रोजगरारीकरा अवसरहरु पतन तसज्मनरा गरररहेको छ। 
कतु ितुररा परालन वयवसरायररा ररातै्र कररब १ िब्मको लगरानी र्रा 
२ लराि भनदिरा बढीले रोजगरारी पराइरहेकरा छन। यसरै 
गराईपरालन, बराख्रापरालन, बंगतुरपरालन र रराछरापरालनररा पतन 
विदेनी कृिक वयवसरायीहरुको आकि्मण बषढरहेको छ।

नेपरालीहरुररा पितुपनछीजनय उतपरादिन उपभोग गनदे प्रवबृत्त 
बषढरहेको छ। नेपरालीहरुको िि्म गनदे क्षररराररा भएको 
षवकरास, सवरास्थय र्रा पोिणको ज्ञरानररा वषृद्ध, उतपरादिनहरुको 
सहज उपल्िररा र्रा उतपरादिनहरुको षवषवतिकरण लगरायरकरा 
करारण पितुपनछी र्रा रतसयजनय उतपरादिनहरुको रराग र 
िपर उतसराहजनक रुपररा बषढरहेको छ। पतछललो र्थयराकं 
अनतुसरार पितुपनछी र्रा रतसयजनय उतपरादिनहरुको रराग 
वराषि्मक कररब १० प्रतरिरले बषढरहेको छ। बढदिो ररागलराई 
पूतर्म गन्म वयवसरायीक रुपररा पितुपरालन गदिरा्म पितुपनछीहरुररा 
षवतभन्न रोगहरु लरागने समभरावन बढेर जरानछ। यसररा 
रोगहरुको उपिरार र रोक्रारको लरातग एबणटबरायोषटकको 
प्रयोग गनदे गररनछ। सराररानयरयरा जीवराणतुबराट लरागने रोगहरुको 
उपिरारररा एबणटबरायोषटक प्रयोग गररनछ भने षविराणतुकरा करारण 
लरागने रोगहरुररा जीवराणतुको संक्ररण रोकन एबणटबरायोषटक 
प्रयोग गररनछ। पितुपरालन वयवसरायररा षविेिर कतु ितुररा र्रा 
बंगतुरपरालन वयवसरायररा एबणटबरायोषटक औितिको बषढ प्रयोग 
हतुने गरेको छ।

एबणटबरायोषटक के हो र केकरा लरातग प्रयोग हतुनछ ?

सन ्१९२८ ररा अलेकजेन्र फलेतरङ्गले पेतनतसतलन नरारक 
एबणटबरायोषटक षवश्व रै पषहलो पटक आषवषकरार गरेकरा हतुन।् 
ररातनसररा जीवराणतुबराट लरागने रोगहरुको उपिरारररा प्रयोग हतुने 
यो औितिलराई िररातकरारीक गोली (magic bullet) भन्ने 
गररन्थयो षकनभने बजवराणतुबराट लरागने िेरै रोगहरु पेतनतसतलन 
एबणटबरायोषटक प्रयोगकरा करारण तनको हतुने गरेकरा 

त्ए।यसकरारण लरािौ ररातनसको जीवन बचन सकेको त्यो। 
एबणटबरायोषटकको प्रयोग ररातनस जसरै पितुपनछीररा पतन 
हतुनछ। षवश्वररा ररातनसको रतुलनराररा पितुपनछी उतपरादिनररा 
अतयरातिक ररात्रराररा एबणटबरायोषटकको प्रयोग गरेको र्थयराकं 
पराइनछ। षवश्व पितु सवरास्थय संगठनको र्थयराकं अनतुसरार 
षवश्वररा १ षकलोग्ररार ररासतु उतपरादिनको लरातग १६८.७ 
तरतलग्ररार एबणटबरायोषटकको प्रयोग हतुने गरेको छ। रतुखयरयरा 
रोगको रोक्रारको लरातग तनयतरर प्रयोग र पितुपनछी 
(षविेिरः कतु ितुररा र वंगतुरपरालनररा) को तछटो िरारररीक वषृद्ध/
षवकरासकरा (ग्रो् प्ररोटर) लरातग दिरानराररा एबणटबरायोषटक 
तरश्रण गरेर ितुवराउने प्रिलन षवश्ववयरापी रुपररा रहेको छ। 
रोग लगराउने बजवराणतु अनतुसरार फरक फरक एबणटबरायोषटक 
औितिको प्रयोग हतुनछ अ्रा्मर रोग उतपन्न गरराउने जीवराणतु 
र्रा एबनटबरायोषटकहरु वीि एक प्रकरारको ररालरेल हतुन ्
आवशयक रहनछ। षवगरकरा दििकहरुररा एबणटबरायोषटकको 
षवकरास तरव्र रुपररा हतुने गरेको भएररा पतन हरालकरा दििकहरुररा 
नयराँ एबणटबरायोषटकको षवकरास हतुन सकेको छैन।्नयराँ 
एबणटबरायोषटकहरु षवकरास हतुन नसकेको अवस्राररा सबै 
सरोकरारवरालराहरुको बिनररा बढेको छ।

नेपरालररा एबणटबरायोषटक प्रयोगको अवस्रा

कृषि र्रा पितुपनछी षवकरास रनत्ररालय, पितु सेवरा षवभराग 
अनरग्मरको भेटेररनरी गतुणसरर र्रा औिति तनयरन 
प्रयोगिरालराले नेपरालररा पितुपनछीकरा औितिहरुको प्रयोग 

Pl06afof]l6s k|lt/f]w (Antibiotic
 Resistance_ lgoGq0fdf s[ifssf] 
e"ldsf 8f= ls/0f kf08]

kz' ljsf; clws[t, cfof]hgf ;dGjo OsfO, kz' ;]jf ljefu
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समबनिररा अधययन गरेको छ। अधययन अनतुसरार पितुपनछी 
र्रा रतसय क्षेत्रररा ३३ प्रकरारकरा एबणटबरायोषटकहरु प्रयोग 
भइरहेको र्रा वराषि्मक रुपररा कररब ५० हजरार षकलो 
एबणटबरायोषटकको सषक्रय पदिरा््म (Active Pharmaceutical 
Ingredient) आयरार भएको देिबिनछ। बजरारररा उपल्ि 
भएकरा सबै औिति उपिरार प्रयोजनको लरातग प्रयोग भइरहेकरा 
छन।् यो र्थयरांकले नेपरालररा पितुपरालन क्षेत्रररा 
एबणटबरायोषटकको प्रयोग उचि रहेको देििराउँछ। पितुपरालनररा 
भएको वयवसरायीक षवकरास यसको रतुखय करारण हतुन सकदिछ।

नेपरालकरा सबै स्रानहरुररा पितुपनछीको उपिरारको लरातग 
एबणटबरायोषटकहरुको प्रयोग हतुने गरेको छ। सहज रुपररा 
औिति र्रा प्रराषवतिक सहरायरराको उपल्िरराको करारण 
ररराई र्रा िहरी क्षेत्रहरुररा यसको प्रयोग उचि रहेको छ।

एबणटबरायोषटक प्रतररोि भनेको के हो र कतर संवेदिनबिल 
छ?

एबणटबरायोषटकको अनतुपयतुक्त प्रयोगले षकटराणतुहरूररा 
एबणटबरायोषटक षवरूद्धको प्रतररोि क्षरररा षवकरास हतुने जोबिर 
बढदिछ।कतु नै जीवराणतु षवरूद्ध पषहलरा प्रभरावकरारी रहेको 
एबणटबरायोषटकले तयो जीवराणतुलराई नटि गन्म सकदैिन अ्रा्मर 
जीवराणतुले प्रतररोिरातरक क्षरररा षवकरास गदि्मछ। यो प्रषक्रयरालराई 
एबणटबरायोषटक प्रतररोि भतननछ। एक पटक जीवराणतुहरूले 
प्रतररोिरातरक क्षरररा षवकरास गरेपतछ एबणटबरायोषटकहरूले 
करार गन्म छोडछन ् जसकरा करारण तबररारी ररातनस वरा 
पितुपनछीको सफल उपिरार हतुन सकदैिन।् 

जीवराणतुररा षवकरास हतुने एबणटबरायोषटक प्रतररोि षवश्ववयरापी 
रुपररा ररानव र पितु सवरास्थयको लरातग बढदिो िरररा र ठूलो 
ि तुनौरी बनेको छ। षवतभन्न अधययनहरुको तनिो्को आिरारररा 
सन ् २०५० समरररा एबणटबरायोषटक प्रतररोिकरा करारण 
षवश्वररा एक करो् भनदिरा बढी ररातनसको रतृयतु हतुनसकने 
प्रक्षेपण गररएको छ। सरा्ै, प्रतररोिी जीवराणतुकरा करारण 
पितुपनछीजनय उतपरादिररा ठूलो तगररावट हतुनसकने अनतुररान 
गररएको छ।यसरै एबणटबरायोषटक प्रतररोिलराई तनयनत्रण 
गन्मकरा लरातग िरबौ रुपैंयरा िि्म हतुने अनतुररान गररएको छ। 
नेपरालजसररा षवकराबिल रराष्ट्रहरुररा  एबणटबरायोषटक प्रतररोिकरा 
करारण ठूलो क्षतर हतुनगई रराषष्ट्रय गराह्मस् उतपरादिनररा 
नकराररातरक असर पन्म  जरानछ।

एबणटबरायोषटक प्रतररोिी जीवराणतु पितुपनछीबराट ररातनस र 
ररातनसबराट पितुपनछीररा सरेर सन्म सकदिछन।् प्रतररोिी 
जीवराणतु पितुबराट ररातनसररा षवतभन्न रराधयरबराट सन्म सकदिछन ्
(बित्र १):  

क) पितुपनछीपरालक कृिकसँग प्रतयक्ष समपक्म बराट; 

ि) पितुपनछीजनय उतपरादिन जसरै ररासतु र्रा अण्रा रराफ्म र; 

ग) वराररावरण रराफ्म र।

 प्रतयक्ष समपक्म  र पनछीजनय उतपरादिनहरु रराफ्म र सनदे 
रराधयरलराई सबैभनदिरा रहतवपूण्म ररातननछ। पितुपनछीसँग 
तसिरा समपक्म ररा रहने षकसरानहरु संक्ररणको सबैभनदिरा 
जोबिरररा हतुनछन ् रस््म कृिकहरु एबणटबरायोषटक प्रयोग 
समबनिररा सिेर रहनतुपदि्मछ। 

एबणटबरायोषटक प्रतररोि  षकन बढीरहेको छ?
जीवराणतुहरुररा एबणटबरायोषटक प्रतररोि बढनतुररा षवषवि 
करारणहरु रहेकरा छन।् री रधये केही तनमन रहेकरा छन।्

•	 ररातनस र्रा पितुपनछीररा एबणटबरायोषटकको  अतिक 
प्रयोग, नयून प्रयोग र्रा दितुरुपयोग  हतुन तु,

•	 फरारदेसी/एग्रोभेटबराट ्राकटरको तसफराररस तबनै सबजलै 
एबणटबरायोषटक  षकन्न पराइनतु,

•	 हबसपटलररा संक्ररण तनयनत्रणकरा योजनरा करजोर 
हतुन तु,

•	 रोगको तनदिरान तबनरा  नै औितिको प्रयोग गररनतु,

•	 रोग तनदिरान सेवरा उपल्ि नहतुन तु

•	 फरार्मररा जैषवक सतुरक्षराकरा उपरायहरु अवलमबन नगररनतु,

•	 रोगहरुको प्रकोप िेरै हतुन तु,

•	 एबणटबरायोषटक प्रतररोि र्रा एबणटबरायोषटकको बरारेररा 
ररातनसहरुररा जनिेरनराको करी हतुन तु, 

•	 सरकरारको अनतुगरनररा करी हतुन तु,

•	 नयराँ एबणटबरायोषटकको आषवषकरारररा सतुसरररा आउनतु,

•	 करजोर फोहोर वयवस्रापन, 

•	 गतुणसररीय भेटेररनरी सेवराको उपल्िररा नहतुन तु, आदिी।

बित्र २:    पितुपनछी फरार्मररा संक्ररारक रोग तनयनत्रणकरा उपराय



j[mlif rf}dfl;s jif{ %& c+s ! j[mlif q}dfl;s jif{ %( c+s $ 

24

एबणटबरायोषटक प्रतररोिको प्रषक्रयरालराई रोकन कृिकले के गन्म 
सकछन?्

रोग रोक्रारको लरातग अवलमबन गररने असल पितुपरालन 
अभयरास, जैषवक सतुरक्षरा र िोपले ब्रानररा एबणटबरायोषटकको 
आवशयकररा कर गदि्मछन।्रोग षवरुद्धको ल्राईररा 
एबणटबरायोषटकलराई अबनरर अस्त्रको रुपररा प्रयोग गनतु्मपदि्मछ।

केही  देििहरुले पितुपनछीररा रोग रोक्रारको लरातग तनयतरर 
रुपररा एबणटबरायोषटकको प्रयोगररा सरेर प्रतरबनि लगराएको र 
यसररा प्रतरबनिहरूले पितुपनछीको उतपरादिकतवररा कतु नै कतर 
नलयराएको करारण नेपराली कृिक वयवसरायीहरुले पतन 
एबणटबरायोषटक रषहर उतपरादिनररा जो् ददिनतुपदि्मछ। यसो गदिरा्म 
एबणटबरायोषटक षवरुद्ध षवकरास हतुने प्रतररोिलराई नयूनीकरण 
गन्म सषकनछ। यसकरा सरा्ै रल उललेि गररएकरा िर्महरुको 
परालनरा गररएररा पितुपनछीररा एबणटबरायोषटकको नयून प्रयोग 
र्रा प्रभरावकराररररालराई करायरै रराख्न सषकनछ। 

पितुपरालक कृिक र्रा वयवसरायीहरूले परालनरा गनतु्मपनदे 
कतु रराहरूः

•	 भेटेररनरी ्राकटर (वरा भेटेररनरी एबणटबरायोषटक 
तसफराररस गनदे अतिकरार प्रराप्त अनय ररातलर प्रराप्त वयबक्त) 
को तसफराररसररा ररात्र एबणटबरायोषटकको प्रयोग 
गनतु्मपदि्मछ। सबै संक्ररणको उपिरारकरा लरातग 
एबणटबरायोषटकको प्रयोग जरूरी हतुँदैिन ।

•	 एबणटबरायोषटकको आवशयकररालराई नयून गरराउनतुपदि्मछ। 
एबणटबरायोषटकको आवशयकररालराई नयून  गरराउन बित्र 
२ ररा देििराइए अनतुसरार रोग तनयनत्रणकरा प्ररतुि रीन 
उपरायहरु अवलमबन गनतु्मपदि्मछ।

असल पितुपरालन अभयरास (जसरै गतुणसरररय दिरानरा र्रा परानी, 
पयरा्मप्त हरावराको संिरार, प्रभरावकरारी सवरास्थय जराँि)

 प्रभरावकरारी जैषवक सतुरक्षरा (जसरै संक्ररण रतुक्त 

फरार्मबराट ररातै्र पितु िररदि गनदे, फरार्मररा सवस् 
वयवहरार अवलमवन गनदे) ;

 िोपः तनयतरर रुपररा िोप लगराउनराले पितुलराई 
षवतभन्न संक्ररारक रोगहरु बराट बिराउँछ र औिति 
प्रयोग गनतु्म पदिदैन (जसरैः िोरेर, षप षप आर, 
ररातनिेर)। भेटेररनरी ्राकटरको सललराह अनतुसरार नै 
औितिको उबिर ररात्ररा प्रयोग गनतु्मपदि्मछ ।

•	 पितुवसरतु तनको भएको जसरो देिबिए पतन भेटेररनरी 
्राकटरको तसफराररस बरोबजर नै उपिरार पूररा अवति 
गनतु्मपदि्मछ ।आर नेपरालीहरूररा औितिको उबिर प्रयोग 
समबनिररा नयून ज्ञरान रहेको छ र यसररा कृिक 
वयवसरायीहरु अछतुरो छैनन।् जतुनसतुकै औितिको प्रयोग 
गनदे तनबचिर ररात्ररा हतुनछ। जसरैः एबणटबरायोषटकहरु ५ 
देिबि ७ ददिनसमर प्रयोग गनतु्मपनदे हतुनछ। रोषकएको 
सरय र ररात्ररा भनदिरा बढी वरा घटी एबणटबरायोषटकको 
प्रयोग भएररा एबणटबरायोषटक प्रतररोिको समभरावनरा 
उचि हतुने गदि्मछ।

•	 गतुणसररको सतुतनबचिररराकरा लरातग आतिकराररक स्ोरबराट 
ररातै्र एबणटबरायोषटक प्रराप्त गनतु्मपदि्मछ। औितिको 
गतुणसररले तयसको प्रभरावकराररररा तनिरा्मरण गनदे हतुँदिरा 
कृिकले आफूले कसरो औिति प्रयोग गदिदे छतु  भनेर 
सवयर बजज्ञरासतु हतुन तु आवशयक छ।

•	 पितुवसरतुहरूलराई संक्ररणबराट जोगराउन भेटेररनरी 
्राकटर वरा पितु सवरास्थयकरधीको सललराहररा पितुिनीहरूले 
सवरास्थय योजनरा, वयवस्रापन योजनरा बनराउनतु पदि्मछ ।

•	 एबणटबरायोषटकको प्रयोग र्रा प्रयोगिरालरा ररपोट्मको 
अतभलेि अद्यरावतिक रराख्नतुपदि्मछ ।

•	 रोगको रोक्रारको लरातग एबणटबरायोषटकको प्रयोग 
(जसरै दिरानराररा) गनतु्महतुदैिन।्

•	 प्रयोग नभएकरा एबणटबरायोषटकको उबिर वयवस्रापन 
गनतु्मपदि्मछ।ज्राभरावी रुपररा एबणटबरायोषटक फयराकदिरा 
यसले वराररावरणररा रहेकरा जीवराणतुहरुररा प्रतररोिको 
षवकरास गदि्मछ।

•	 एबणटबरायोषटक आवशयकररा घटराउन सकने रतव जसरै 
प्रोबरायोषटकको प्रयोग बढराउनतु पदि्मछ।

•	 उपिरार भनदिरा रोक्रारकरा उपरायहरुररा जो् ददिनतु 
पदि्मछ।

सराररांि

ररानव र्रा पितु सवरास्थय र कलयराणको समवद्ध्मनकरा लरातग 
एबणटबरायोषटकहरूको उपल्िररा र्रा प्रभरावकराररररा संरक्षण 
गन्म हरारी सबैको प्रयरास अतयरावशयक छ। नयराँ सरूहकरा 
एबणटबरायोषटकको आषवषकरार हतुन नसकेको अवस्राररा हराल 

बित्र २:    पितुपनछी फरार्मररा संक्ररारक रोग 
तनयनत्रणकरा उपराय
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उपल्ि एबणटबरायोषटकहरू तनरनरर उपल्िररा र 
प्रभरावकराररररा करायर ररािी भरावी प तुसररा सरेरकरा लरातग सतुरबक्षर 
रराख्न आवशयक छ। षवश्व सवरास्थय संगठनले एबणटबरायोषटक 
प्रतररोिलराई तनकट भषवषयररा आउने सबैभनदिरा ठूलो संकट 
घोिणरा गररसकेको अवस्राररा यस प्रतर सबै सरोकरारवरालराहरु 
सिेर र बजमरेवरार बन्नतु आवशयक छ। यसरै, पितुपंक्षी 
(रराछरासरेर) को सवरास्थय र्रा कलयराणकरा लरातग 
एबणटबरायोषटक प्रतररोि ि तुनौरीको रूपररा रहने तनबचिर छ। 
रराषष्ट्रय र्रा अनररराषष्ट्रय ररापदिण्हरू अनतुरूप बजमरेवरारी पूव्मक 
र्रा षववेकसमरर रूपले यी अरूलय औितिहरूको उपयोग 
गरी षयनीहरूको प्रभरावकराररररा र्रा उपल्िररा करायर 
रराख्नतुपनदेछ।एबणटबरायोषटक प्रयोगकररा्मको हैतसयरले कृिक 
वयवसरायीहरुले एबणटबरायोषटक प्रतररोि तनयनत्रणकरा कराय्महरुररा 

अरूलय सहयोग गन्म सकने हतुँदिरा सबै यस प्रतर बजमरेवरार 
रहनतुपदि्मछ।

सनदिभ्म सरारराग्रीः

•	 ररानव र्रा पितु सवरास्थयको लरातग पनछीपरालन 
वयवसरायररा प्रभरावकरारी र बजमरेवरारीकरा सरा् 
एबणटबरायोषटकको प्रयोग कसरी गनदे ?  २०२१, 
संयतुक्त रराष्ट्रसंघीय िराद्य र्रा कृषि संगठन, नेपराल।

•	 Status of antimicrobial use in livestock sector in 
Nepal.2020. Nabin Upadhyaya, Surendra Karki, 
Manoj Oli, Ram Nandan Tiwari. Veterinary 
Standards and Drug Regulatory Laboratory, 
Kathmandu. 

जैषवक सतुरक्षराकरा उपरायहरु

फरार्मलराई रोगको संक्ररणबराट बिराउने वरा रोकने षक्रयराकलरापलराई जैषवक सतुरक्षरा भतननछ  र यो रोग तनयनत्रणको ससरो र प्रभरावकरारी षविी 

हो . जैषवक सतुरक्षराकरा उपरायहरुले फरार्मररा संक्ररण तभतत्रनबराट बिराउँछ र यस तबनरा कतु नै पतन रोग तनयनत्रण कराय्मक्रर सफल हतुन 

सकदैिन।षवतभन्न फरार्महरु  बीिररा रोग नफैलराउन जैषवक सतुरक्षराकरा उपरायहरुले तनकै रहतवपूण्म भतूरकरा िेलदिछन।्आफनरा पितुपनछीलराई 

रोगबराट रतुक्त रराख्न सकेररा एबणटबरायोषटकको प्रयोगररा करी लयराउन सषकनछ। अषहलेको ्ोरै लगरानीले भषवषयको ठूलो भषवरवयलराई रोकन 

सकदिछ। तयसैले हरेक कृिक वयवसरायीले आफनो फरार्मररा जैषवक सतुरक्षराकरा उपरायहरु अतनवराय्म रुपले अवलमबन गनतु्मपदि्मछ।

•	 छरतछरेक, पितु सवरास्थयकरधी, दिरानरा ओसरानदे वयबक्त आददिहरुको िोर तभत्र प्रवेिररा रोक लगराउनतु पदि्मछ। यददि प्रवेि गरराउन पनदे 

भएररा हरार गो्रा िोएर, जतुत्तरा फेरेर र्रा सतुरबक्षर कप्रा लगराएर ररात्र प्रवेिको वयवस्रा गनतु्मपदि्मछ।

•	 दिरानरा र्रा जनरावर बोकने गरात् संक्ररणको श्रोर हतुन सकने भएकोले गरात्को िरालक र्रा गरात्लराई पितुपनछीको समपक्म ररा आउन 

ददिनतुहतुदैिन।

•	 गोठिोरररा रराख्न लरातगएकरा नयराँ पितुपनछीहरु रोग रतुक्त छन ्भन्ने सतुतनबचिर गनतु्मपदि्मछ।

•	 फरार्मको एउटरा कमपराट्मरेणट वरा िोरररा एउटरा उरेर सरूहकरा पितुपनछीहरु ररात्र परालनतु पदि्मछ।

•	 दैितनक रूपररा फरार्मररा करार गदिरा्म सबैभनदिरा कर उरेर सरूहकरा बराचछराबराचछी पराठरापराठीबराट ितुरू गदिदे सबैभनदिरा बढी उरेर सरूहकरा 

पितुपनछीररा जरानतुपदि्मछ।

•	 एउटरा िोर वरा क्षेत्रबराट अकपोररा प्रवेि गदिरा्म अतनवराय्म रूपररा कप्रा, बतुट र सरारग्री र्रा उपकरण बदिलनतुपदि्मछ, हरार रराम्ररी 

ितुन तुपदि्मछ।

•	 प्रजननको लरातग अरु कृिकको फरार्मररा रहेको भरालेसँग पो्ीलराई तरसराउनतु (प्रराकृतरक गभरा्मिरान) भनदिरा कृतत्रर गभरा्मिरान गरराउँदिरा 

रोगको संक्ररण रोकन सषकनछ।

•	 िररदि गररने नयराँ पितुपनछीलराई नेपराल सरकरारले पितु सवरास्थय र्रा पितु सेवरा ऐनररा रोकेको सरयसमर गोठिोरकरा पितुपनछीबराट 

छतु टै् रराबि तनयतरर रुपररा सवरास्थय पररक्षण पचिरार िोरररा तरसराँउदिरा ढतुक् हतुन सषकनछ।

•	 पितुपनछी िरीदि गनदे फरार्मको संखयरा नयून रराख्नतुपदि्मछ र सकेसमर एउटै फरार्मबराट िरीदि गनतु्मपदि्मछ।ितुललरा बजरारबराट पितुपनछी 

िरीदि गनतु्महतुदैिन।्

•	 कतु ितुररापरालनररा वयवसरायररा "एकैपटक तभत्यराउने र एकैपटक हटराउने" वयवस्रापन पद्धतर रोगको जोबिर नयूनीकरणकरा लरातग 

तनकै रहत्वपूण्म र प्रभरावकरारी हतुनछ। "एकैपटक तभत्यराउने र एकैपटक हटराउने" वयवस्रापन पद्धतरको रतुखय उद्देशय भनेको 

समपूण्म फरार्म वरा िोर एकैपटक िराली गरी फरार्म वरा िोरको समपूण्म तभत्री भराग र्रा उपकरणहरूको रराम्रोसँग तनःसंक्ररण गरी 

केही ददिनकरा लरातग िराली रहन ददिनतु हो। यसो गदिरा्म एउटरा सरूहको पनछीबराट अकपो सरूहररा रोग सन्मबराट प्रभरावकरारी रूपररा 

रोकन सषकनछ।
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१.पषृ्ठभ तुतर (Background)
पितुपरालनको लरातग उपल्ि घराँसे आहराररा रधये घराँसेरकै 
(Fodder Maize: Zea mays) एक प्ररतुि घराँसेबराली हो। 
नेपरालररा षवगर एक दििकदेिबि वयवसराषयकगराईभैंसी परालक 
कृिकहरुले घराँसेरकै िेतर गदिदै आएकरा छन।्हराल नेपरालररा 
केही  हेकटर जतरनररा ररात्र घराँसको लरातग रकै िेतर 
गररदैि आइएको छ।ददिन प्रतरददिन बढदैि गएको वयवसराषयक 
गराईभैंसी परालन वयवसरायको लरातग बराहै् रषहनरा हररयो 
घराँसको आवशयकररा पनदे भएकोले घराँसेरकै िेतरको 
आवशयकररा  झनै बढेको अवस्रा छ। हराल नेपरालको 
झरापरा, षवरराटनगर, बिरवन, भैरहवरा, बतुटवल, दिराङ्ग, 
नेपरालगंज, सतुिदेर, र िनगढी आददि िहरी क्षेत्रररा गराईभैंसी 
परालनले वयवसराषयक रुप तलदैि गएको छ जहराँ घराँसेरकै 
जसरो करै जतरनररा बढीघराँस उतपरादिन हतुन सकने घराँसको 
िेरीको आवशयकररा पछ्म। बसदैभरी घराँस उतपरादिनकरा 
लरातग घराँसेरकैको उतपरादिनसमबनिी  उपयतुक्त प्रषवति 
तबकरास हतुन अधययन, अनतुसनिरान र्रा अधयरापन कराय्मको 
्रालनी भएको छ। घराँसेरकैको िेरीलराई प्रोतसराहन गन्म  
कृषि र्रा पितुपनछी तबकरास रनत्ररालयले घराँसेरकै िेतर 
तरसन कराय्मक्रर संिरालन गन्म आवशयक देिबिनछ।

२.उपयतुक्त हरावरापरानी र्रा ठराउँ (Suitable Climate 
and Altitude)
नेपरालको ररराई देिबि उचिपहरा्ी क्षेत्रको हरावरापरानी (Trop-
ical monsoon to sub-tropical climate:EFTMP, 2002)
घराँसेरकै िेरीको (Fodder Maize) लरातग उपयतुक्त 
छ।सरतुद् सरहबराट ५९ तरटर (िनतुिराको रतुसतन्मयरापषट्) 
देिबि २००० तरटर उिराईसमर घराँसेरकैको िेतर रराम्रोसंग 
गन्म सषकनछ। ठण्ी कर हतुने ररराई, तभतत्र रदेिि र 
तसवरातलक क्षेत्रररा घराँसेरकैको उतपरादिन बढी तलन सषकने 
कतु ररा अनतुसनिरानले पतुषटि गरेको छ (उप्ररेी,२०२१)। बढी 
उतपरादिन तलनको लरातग २० देिबि २२ त्ग्री सेबनटग्रे्  
ररापक्रर भएको ठराउँ सबैभनदिरा रराम्रो ररातननछ।घराँसेरकै 

रराम्रोसंग फसटराउनको लरातग रराटोररा  ७० देिबि ८०  
प्रतरिर बिसयरान हतुन तु रराम्रो हतुनछ।सरदिर ररापक्रर १० 
त्ग्री सेबलसयस भनदिरा बढी भएको ठराउँररा घराँसेरकैको 
िेतर रराम्रोसंग गन्म सषकनछ।

३.घराँसेरकैको वरानसपतरक बनोट (Botanical Charac-
teristics of Fodder Maize)
बोटको उिराईको षहसराबले घराँसेरकैहरु रधयर उिराई 
िरालररा पदि्मछन। रतुलनरातरक षहसराबले अन्नरकैको भनदिरा 
्राँठ रोटरा हतुनछन जसररा बितनको ररात्ररा बढी हतुनछ। 
बितनको ररात्ररा बढी भएकरा घराँसहरुबराट उचि गतुणसररको 
सराईलेज बनदिछ। घराँसेरकैको वरानसपतरक बनोट र्रा 
घराँसको उतपरादिन (औसर) को षववरण ररातलकरा १ ररा 
ददिइएको छ।

ररातलकरा १. घराँसेरकैको वरानसपतरक  बनोट र्रा 
उतपरादिन (ररराईको औसर)

वरानसपतरक  बनोट र्रा उतपरादिन (औसर) नराप र्रा 
रौल

१. हररयो घराँसेरकैको उतपरादिन (रे.टन/
हेकटर) 

४०.०

२. रकैको बोटको उिराई (से.री.) ३०२.०

३. रकैको परार संखयरा १३.३०

४. रकैको परारको लमबराई (से.री.) ८१.३०

५. रकैको परारको िौ्राई (से.री.) ८.१५

६. घराँसेरकैको ्राँठको रोटराई (से.री.) १.७७

७. परार र ्राँठको अनतुपरार ०.२१

४. घराँसेरकै िेतरको लरातग उपयतुक्त रराटो (Suitable 
Soil for Fodder Maize Cultivation) 

परानी  नजमने दिोरट र्रा हलतुकरा दिोरट रराटोररा घराँसेरकै 

ufO{ e};Lsf nflu 3f”;] ds}sf] pTkfbg 
;+/If0f tyf pkof]u

*a}1flgs, g]kfn s[lif cg';Gwfg kl/ifb .

;'hof pk|]tL* 
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रराम्रोसंग फसटराउँछ। घराँसेरकैको िेतर गन्म रराटोको 
षप.एि. ६.५ देिबि ७ समरको रराम्रो ररातननछ। जतरनको 
सरह भनदिरा एक तरटर रल परानीको सरह भएररा रकैको 
बोटले परानी ररान्न सकदैिन र बोट रराम्रो संग फसटराउदैिन।

५. घराँसेरकैकरा उपयतुक्त जरारहरु (Suitable varieties 

of fodder maize)

हराम्रो क्षेत्रररा (तछरेकी रतुलतुकहरुररा) उपल्ि घराँसेरकैकरा 
जरारहरुररा (१) अषफ्कन टल कमपोबजट (२) गङ्गरा 
हराइतब्् र (३) अलट्ररा अलली पछ्मन ्जसको उतपरादिन क्षरररा 
ररातलकरा २ ररा ददिइएको छ।

ररातलकरा २. घराँसेरकैकरा जरारहरु, उतपरादिन क्षरररा र पोिणरतव 

घराँसेरकैको जरारहरु हररयो घराँस उतपरादिन (रे टन 
प्रतर हेकटर)

तबउ उतपरादिन 

(कवीणटल प्रतर हेकटर)

पोिणरतव (%) 

प्रोषटन एन. ्ी. एफ 

1. African Tall Composite

यो जरारको घराँसररा िेरै सतुखिरा 
पदिरा््म र प्रोषटन पराइनछ । यो 
जरारररा रोग षकररा कर लरागछ। 

६० देिबि ७० ३०
७.१४

६७ .५७

2. J-1006 ३० देिबि ३५ २० देिबि २५  ७.४४ ६९.८७ 

3. PratapMakka Chari 6 ३० देिबि ३५ १५ देिबि २० ७.४३ ७२.८० 

4. गङ्गरा हराइतब्् जरार ३० देिबि ३५ १५ देिबि २० 

५ अलट्ररा अलली जरार ३० देिबि ३५ २० देिबि २५ 

६. तबउ छनदे सरय (Season of seed sowing)

िरास गरर वि्मको  दितुई  पटक छन्म रराम्रो हतुनछ 
जसरै (१) षहउँदि: असोज देिबि कराबत्तक (२) बिरा्म: 
िैर देिबि बैिराि  । रर घराँसेरकै जतुनसतुकै 
रषहनराररा पतन लगराउन सषकनछ।

७. घराँसेरकैको तबउ दिर (Seed Rate of fodder 
maize)
(१) घराँसको लरातग: ३५ देिबि ४० के जी तबउ 

प्रतर हेकटर।
(२) तबउको लरातग: १२ देिबि १५ के जी प्रतर 

हेकटर तबउ ।

८. घराँसेरकैको लरातग रलको दिर (Fertilizer rate of 
fodder maize)

 (१) गोठे रल: १० रेषट्रक टन प्रतर हेकटर 
 (२) ररासरायतनक रल:  NPK: 100:50:50. 

Nitrogen fertilizer को ररात्रराको आिरा तबउ छनदे 
सरयररा र बराँकी तबउ छरेको १ रषहनरा पतछ ररात्र 
छनतु्म पछ्म।

९. तबउ छनदे रररकरा (Methods of seed sowing) 

 १ लराईनररा तबउ लगराउने: लराइन देिबि लराइन: 
३० से.तर र तबरुवरा देिबि तबरुवरा: १५ से.तर. को 
फरकररा

 २ हरारले छनदे: तबउ एकै नरासले अनतुभवी वयबक्तले 
छनदे।

१०. तसंिराई (Irrigation) 
जतरनको बिसयरान हेरी पटक पटक तसंिराई गनतु्मपछ्म 
।

११. घराँसेरकै कराटने सरय (Harvesting of fodder 
maize for feeding)
गराईभैंसीलराई ितुवराउन रकै छरेको ७० देिबि ७५ 
ददिनररा रकैको बोट कराटनतु पछ्म।

१२. तबउको लरातग रराकै भराँचने सरय (Harvesting of 
cubs for seed purpose)
घराँसेरकै छरेको ११० देिबि १२० ददिनररा रकै 
पराकछ र तबउ संकलन गन्म सषकनछ। ।



j[mlif rf}dfl;s jif{ %& c+s ! j[mlif q}dfl;s jif{ %( c+s $ 

28

१३. घराँसेरकैको तबउ प्रसोिन र भण्रारण (Seed 
processing and storage of fodder maize)
१ रकैको तबउको उपिरार: षवतभन्न तबिराददिरधये 

कतु नै एकको रोषकएको ररात्रराररा प्रयोग गरर 
तबउ उपिरार गन्म सषकनछ । जसरै: Thirma 
75 % WDP or Captan 75 % WDP @ 
70 gram/100 kg of maize seed.  or  
Carbendazim @2 gram/kg of seed before 
seed storage.

२ तबउको गतुणसरर (Seed standard as of MoALD/
SQCC)

 (१) ितुद्धररा: ९७ % (२) नरी: १२ % (३) 
उररार िबक्त: ७५ प्रतरिर 

१४. घराँसेरकैररा पराईने पोिण रतव(Nutrient Content 
of fodder maize as fed basis)

Yield 
(ton/h)

DM% CP 
%

NDF% ADF% Lignin 
%

Ca 
%

P 
% 

10-50 23.3 7.9 63.2 31.3 4.3 3.6 2.1
Source: Upreti and Upreti 2021 नोट: घराँसेरकैररा कतु नै 
तबिराक्त पदिरा््म पराइदैिन ।

१५. घराँसेरकैररा लरागने षकररा र्रा रोगहरु (Insect 
pest and disease of fodder maize)

घराँसेरकैलराई षवतभन्न ्ररकरा षकरराहरु र्रा रोगले 
सरराउछ । केषह रोगहरु र्रा षकरराको उपिरार षवति 
तनमन अनतुसरार ररातलकराररा उललेि गररएको छ ।

ररातलकरा ३. घराँसेरकैररा देििरापनदे केषह षकररा र्रा रोगहरु र उपिरार षवति 

१. षकरराहरु र तनयनत्रण षवति २. रोगहरु र उपिरार षवति 

षकरराको नरार षकररा ररानदे षवति रोगहरु नरार उपिरार षवति

१. Corn Earth worm बजरारररा उपल्ि षवतभन्न 
्ररकरा तबिराददि प्रयोग गनदे। 

१. Maize rust Use Dithane-S. 31 

२. Soil insect Granular insecticides are 
available 

२. Maize leaf blight Spray fungicides 

eg.Zineb, Maneb and 
Cuman

३. False  wireworm षकटनरासक तबिराददि छनदे। ३. Curvularia leaf spot Use milrox, Copranol and 
Cuman.

४. Heteronixspp प्रभरावकरारी उपिरार षवति छैन। ४. Brown spot Use disease resistant 
varieties.

५.  Army worm रोषकएको उपिरार षवति 
अपनराउने 

५ . Downey  mildew Seed treatment with Apron 
Plus or Ridomil @ 2 g/kg of 
seed. 

१६. घराँसेरकै संरक्षण प्रषवति (Conservation tech-
nique of fodder maize) 

घराँसेरकैको गे्राररा दितुि पसने बेलराररा रकैको बोट कराटनतु 
पछ्म र एक ददिन ओइलराउनतु पछ्म । एक कयतुतबक षफटको 
सराइलेज षपटररा १५ केजी सराईलेज अटने अनतुररान गररएको 
छ । दिि गराईको लरातग षहउँदेि सतुिरा यरारको ४ रषहनराको 
लरातग प्रतर पितु २७ केजीकरा दिरले ितुवराउन १८ षफट 
लमबराई, १५षफट िौ्राई, र ८ षफट गषहरराईको २१६० 
कयतुतबकषफटको सराईलेज िरा्ल बनराउनतु पछ्म। जमररा 
२१६० कयतुतबकषफटको सराईलेज षपटररा ३२४०० के जी 
सराईलेज प्रराप्त गन्म सषकनछ। दैितनक प्रतरगराई २७ केजी 
सराईलेज ितुवराउने षहसराबले ४ रषहनराको लरातग ३२४० के 

जी सराईलेज आबशयकररा पछ्म।अनय घराँस र्रा परराल 
पराईने अबस्राररा सराईलेज कर ितुवराए हतुनछ।देििैभरी 
गतुणसररयतुक्त सईलेज उतपरादिन होस ्भन्नकरा लरातग पितु सेवरा 
तबभरागले "सराईलो षपट तनररा्मण समबबनि कराय्मषवति, 
२०७३"रयरार गरी  देििभरारी लरागतु गरेको छ।

तनमन अनतुसरार ररातलकरा ४ररा ददिए अनतुसरार घराँसेरकैको 
सराईलेज बनराएर संरक्षण गरी गराईभैंसीलराई ितुवराउन 
सषकनछ।
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ररातलकरा ४ सराईलेजको उतपरादिन गतुणसरर र्रा उपयोग 

रकैघराँसको 
पररकरार 

सराईलेज

रयरार हतुन लरागने 
सरय (ददिन) 

ितुवराउन सषकने 
अवति 

असल सराइलेज 
गतुण 

करसल 
सराइलेजको  
िररत्र 

सराइलेज ितुवराउने 
ररात्ररा (केजी)/पितु 

१.सराईलेज

(गतुनद् तुके 
रकैघराँस) 

४० देिबि ४५ 
ददिन 

१ वि्म समर 

(निोली ररािेररा)

रग रग 
गतुनद् तुकको जसरो 
बरासनरा आउने 

कमपोसट रल 
जसरो करालो रंग 
भएको र 
गनहराउने 

दितुहतुनरा गराई भैसीको 
लरातग २५-२७  
केजी ितुवराउनतु पछ्म।

तनषकस्म (Conclusion)

बढदिो वयवसराषयक गराईभैंसी परालन वयवसरायले बढी 
आहरारको रराग गदि्मछ भने देििररा बराषि्मक रुपररा आहरारराको 
२०.५६ प्रतरसरले करी छ। देििररा िरासगरी षहउँदिको 
सरयररा आहरारको कतर हतुनछ।घराँसेरकैको िेतर बराहै् 
रषहनरा गन्म सषकने भएकोले यो करीलराई पतुतर्म गन्म यो 
घराँसिेरीले ठतुलो सहयोग पतुयरा्मउँछ। यो घराँसको िेतर 
नेपरालको िेरै भरागररा (ररराई देिबि उचि पहरा् समर) र 
सबै रौसरररा  गन्म सषकनछ। तछरेकी रतुलतुकहरुररा बढी 
उतपरादिन ददिने घराँसेरकैको जरारहरुको तबकरास भएको छ 
जतुन जरारहरु हराम्रो देििररा पतन िेतर गन्म सषकनछ। 
घराँसेरकैबराट पोषिलो उचि गतुणसररको सराईलेज बनराउन 
सषकनछ जसको प्रयोग वि्मको जतुनसतुकै रषहनराररा पतन गन्म 
सषकनछ। हराम्रो देििको लरातग स्रान तबिेिको लरातग यसरो 
उपयोगी घराँसिेतरको प्रषवति तबकरास गनदे कराय्म सरकरारी 
तनकरायहरु जसरै NARC, DLS, AFU, TU/IAAS बराट 
तनरनरर भईरहेको छ। घराँसेरकैको िेरीलराई प्रोतसराहन 
ददिन नेपराल सरकरार कृषि र्रा पितुपनछी तबकरास रनत्ररालयले 

घराँसेरकै िेतर तरसन कराय्मक्रर संिरालन गन्म आवसयक 
देिबिनछ।
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भतननछ ररातनसले सबैभनदिरा पषहले आफनो आिँराले िरानछ । 
यसको ररलब कतु नै पतन वयबक्तले िराद्य पदिरा््म उपभोग 
गनतु्म अबघ उक्त िराद्य पदिरा््म िराने हो वरा होइन भन्ने कतु ररा 
आिँराले हेरेर छतुट्राउँछ । जसरै िराद्य पदिरा््मररा आिँराले 
सपटि देिबिने गरर षकररा लरागेको, ढतुसी परेको, बिलेसरा 
परेको, स्ेगलेको देिबिनछ भने तयसरो िराद्य पदिरा््म 
उपभोक्तराको रोजराईररा पदिदैन । रस््म आिँराले हेदिरा्म सफरा, 
रराम्रो, नतबग्रकेो अवस्राको र षविेिर: हेदिरा्म आकि्मक 
देिबिने िराद्य पदिरा््म नै उपभोक्तराको रोजराईररा पछ्मन ्। 

बजरारररा षवषक्र षवररणकरा लरातग रराबिएकरा अि्म-प्रिोतिर 
एवं प्रिोतिर िराद्य पदिरा््महरु उपभोक्तराको रोजराईररा परोस ्
भनी आकि्मक बनराउन षवतभन्न प्रकरारकरा रङ्गहरुको प्रयोग 
गररएको हतुनछ । िराद्य पदिरा््मररा रङ्ग भने उपभोक्तराको 
धयरान आकि्मण गन्म ररात्र प्रयोग गररएको भने होईन । 
िराद्य पदिरा््म प्रिोिन गनदे क्ररररा िराद्य पदिरा््मररा भएको 
प्रराकृतरक रङ्ग नटि भई िराद्य पदिरा््मररा असवभराषवक रङ्ग 
देिबिन सकछ सोहीलराई ठीक गन्म रङ्गको प्रयोग गररनछ । 
यसकरा अलरावरा िराद्य पदिरा््मररा भएको प्रराकृतरक रङ्ग 
भण्रारणको क्ररररा प्रकराि, हरावरा, उचि ररापक्रर, 
आद्रराकरा करारणले नटि हतुन जरानछ वरा षफक्रा (Fade) भएर 
जरान सकने हतुनराले प्रिोतिर िराद्य पदिरा््मररा रङ्गको प्रयोग 
गनदे गररनछ । कतरपय सनदिभ्मररा रङ्ग नभएकरा िराद्य 
पदिरा््महरुलराई आकि्मक बनराउन पतन रङ्गको प्रयोग 
गररनछ। हरालको सरयररा बढदिो बजरारीकरण र 
प्रतरसप्रिरातरक वयवसराषयक क्षेत्रकरा करारण प्रराय जसो सबै 
प्रकरारकरा अि्म-प्रिोतिर र्रा प्रिोतिर िराद्य पदिरा््मररा रङ्गको 
प्रयोग बढदिो छ । 

िराद्य पदिरा््मररा प्रयोग हतुने यसररा रङ्गहरु के हतुन ्र ?

िराद्य पदिरा््मररा िराद्य योगबिल (Food Additive) को रुपररा 

प्रयोग हतुने रङ्ग एक प्रकरारकको ् राई (Dye), लेकस (Lakes) 
जसररा रसरायन हतुन ् जसले िराद्य पदिरा््मररा रङ्ग प्रदिरान 
गदि्मछन ् । ितुलो (Powder), दिरानरा (granules), झोल 
(Liquid), आददिकरा रुपररा उपल्ि ्राईजहरु परानीररा 
सबजलै घतुलनबिल हतुनछन ्र षवतभन्न पेय पदिरा््महरु, तबसकतु ट, 
कतु षकज, केक जसररा बेकरीजनय पदिरा््म, तरठराई, िकलेट, 
कयरान्ी, टषफ जसररा कनफेकसनरी (Confectionary) 
उतपरादिनहरु, दूििजनय षवतभन्न उतपरादिनहरुररा प्रयोग गनदे 
गररनछ । 

लेकसहरु परानीररा घतुलनबिल हतुँदैिनन ्रर ्राईजको रतुलनराररा 
यी बढी षटकराउ (सबजलै षफक्रा नहतुने) हतुनछन ्र बिललोजनय 
िराद्य पदिरा््म जसररा जलरांिको ररात्ररा ्ोरै हतुनछ तयसररा 
िराद्य पदिरा््मररा प्रयोग गररनछ । िराद्य पदिरा््मररा प्रयोग 
गररने यसररा ्राईज र लेकस ्भने कृतरर/तसन्ेषटक रङ्गहरु 
हतुन ्।

के रङ्ग प्रयोग भएकरा िराद्य पदिरा््म उपभोग गन्म हतुनछ र ?

रङ्ग प्रयोग गररएकरा िराद्य पदिरा््म िरान तरलने वरा नतरलने 
कतु ररा िराद्य पदिरा््मररा प्रयोग गररएको रङ्गको षकतसर, ररात्ररा 
र प्रयोग षवतिररा भर पदि्मछ । िराद्य ऐन २०२३ र िराद्य 
तनयररावली २०२७ बरोबजर प्रयोग गन्म सवीकृर िराद्य 
रङ्गहरु, षवतभन्न देििकरा समबबनिर तनयरनकरारी तनकरायहरु 
जसरै : फू् एण् ड्ग ए्तरतनसटे्रिन, यतु.एस. (Food And 
Drug Administration, US), यतुरोषपयन फू् सेफटी 
अ्ोररषट, यतुरोप (European Food Safety Authority, 
Europe), फू् सेबफट एण् सट्राण्््म अ्ोररषट, भरारर 
(Food Safety and Standard Authority, India) र 
अनरररा्मषष्ट्रय रुपररा िराद्य पदिरा््महरुको ररापदिण्, कराय्मषवति, 
को् अफ प्रराबकटस ्(Code of Practice) रयरार गनदे सङ्गठन 
को्ेकस एतलरेनटेररयस कतरसन (Codex Alimentarius 

vfB kbfy{df /ªsf] k|of]u af/] 
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Commission) लगरायरले बसवकृर गरेकरा िराद्य रङ्गहरु 
प्रयोग गररएकरा िराद्य पदिरा््महरु ररात्र उपभोग गन्म सतुरबक्षर 
ररातननछन ् । यसररा िराद्य रङ्गहरु विषौ वि्मको अधययन 
अनतुसनिरान पचिरार ररात्र प्रयोग गन्मकरा लरातग सवीकृतर प्रदिरान 
गररएकरा हतुनछन ्र सरा्ै यसको प्रयोग षवति र ररात्ररा सरेर 
रोषकएको हतुनछ । सवीकृर नगररएकरा अिराद्य रङ्गहरु 
प्रयोग गररएको िराद्य पदिरा््म भने ररानव सवरास्थयकरा लरातग 
हरातनकरारक हतुनछन ्।

िराद्य/अिराद्य रङ्गहरु कसरी छतुट्राउने र ?

सराररानय ररातनस वरा उपभोक्तराहरुकरा लरातग िराद्य पदिरा््महरुररा 
प्रयोग गररएको रङ्ग िराद्य रङ्ग हो वरा होइन भनी छतुट्राउन 
सबजलो भने छैन। िराद्य पदिरा््मको लेवतुलररा प्रयोग गररएको 
रङ्गहरुको नरार उललेि गररएको भए ररापतन यसररा नरारहरु 
वैज्ञरातनक (scientific name) हतुने वरा नरारको सट्रा अनरररा्मषष्ट्रय 
रुपररा प्रयोग गनदे गररएको पषहिरान नं (INS Number) एवं 
यतुरोषपयन यतुतनयनले प्रयोग गनदे “ई” (E) नमबर उललेि 
गररएको हतुने हतुनराले उक्त रङ्ग सवीकृतर प्रराप्त िराद्य रङ्ग हो 
वरा होइन भनी सव्मसरािरारण उपभोक्तरालराई छतुट्राउन 
रतुबसकल हतुनछ । यसको सररािरानकरा लरातग उपभोक्तराले 
आफनो देििको समबबनिर तनयरनकरारी तनकरायहरुबराट 
अनतुररी प्रराप्त उतपरादिनहरु ररात्र उपभोग गन्म रराम्रो हतुनछ । 
नेपरालको सनदिभ्मररा कतु नै पतन िराद्य पदिरा््म उतपरादिन गरर 
षवषक्र षवररणकरा लरातग बजरारररा लयराउनतु पूव्म तनयरनकरारी 
तनकरायले उद्योगले प्रयोग गनदे कचिरा पदिरा््म, िराद्य सरारराग्री, 
िराद्य योगिील, िराद्य रङ्गहरुको समपूण्म जरानकरारी तलई, 
उद्योगको अनतुगरन तनररक्षण गरर, उतपराददिर वसरतुको 
प्रयोगिरालराररा पररक्षण गरे पचिरार ररात्र उतपरादिन अनतुरतर 
अ्रा्मर अनतुज्ञरापत्र ददिने हतुदिराँ यसररा िराद्य पदिरा््म उपभोक्तराले 
उपभोग गन्म सकने हतुनछन ्।

रर लेवतुल नलगराईएकरा वरा समबबनिर तनयरनकरारी 
तनकरायबराट अनतुरतर नतलई उतपरादिन गररएकरा िराद्य 
पदिरा््महरुररा भने ज्राभराषव रुपररा रङ्ग प्रयोग गररएको वरा 
अिराद्य रङ्ग प्रयोग गररएको हतुन सकने हतुनराले यसररा िराद्य 
पदिरा््म सतुरबक्षर छ भनी उपभोग गन्म प्रश्न ि्रा हतुनछ ।

 नेपराली बजरारररा िराद्य रङ्ग प्रयोगको अवस्रा के कसरो छ 
र ? 

षवद्यररान नेपराली बजरारलराई तनयरालेर हेनदे हो भने नेपरालररा 
ठूलरा उद्योग देिबि तलएर सराररानय षकतसरको होटल, 
रेटितु रेणट, तरठराई पसल, स्क छेउछराउकरा िराद्य पदिरा््म र 
घर-घरररा रङ्गको प्रयोग बढदिो छ जसको प्ररतुि करारण 

भनेको कृतरर ररासरायतनक रङ्गहरुको ससरो रतुलय, बढदिो र 
सहज उपल्िरराकरा सरा्ै उपभोक्तराले वराह्य रुपररा रङ्गीन 
िराद्य पदिरा््महरु रुिराउनतु नै हो । हराम्रो बजरारहरुररा स्क 
छेउछराउ तबषक्र हतुने िटपटे, बरफकरा गोलरा, कटन 
कयरान्ी, पेय पदिरा््म, तरठराई पसलररा पराईने जेरी, बतुतनयरा 
देिबि िरा् पव्मररा घर-घरररा रयरार गररने तसनके रोटी, 
बझतलङ्गरा रोटी लगरायरकरा िराद्य पदिरा््म हरुररा सरेर रङ्गको 
प्रयोग गरेको पराईनछ । यसररा िराद्य पदिरा््मररा कतु न 
षकतसरकरा रङ्ग कतर ररात्रराररा प्रयोग भएको हो भनी भन्न 
सषकन्न । सरा्ै यसररा िराद्य पदिरा््मररा रेलररा ररानतु्म पूव्म नै 
रङ्गको प्रयोग गनरा्मले गलर षवतिको अवलमबन भएको 
सरेर पराइनछ । 

नेपरालररा िराद्य रङ्ग समबनिी के कसरो वयवस्रा छ र ?

िराद्य रङ्गहरुको प्रयोग समबनिी वयवस्रा िराद्य ऐन २०२३ 
र िराद्य तनयररावली २०२७ ररा गररएको छ । तनयररावलीररा 
िराद्य पदिरा््मररा प्रयोग गन्म तरलने एघरार वटरा तसन्ेषटक 
्राइजहरुको षववरण अनतुसूिी-१० ररा ददिईएको छ । 
जसरै ररारो रङ्गकरा लरातग अररेन्, परानसयू ४ आर, 
इररतथ्तसन, करारोइतसन (एजो रुषवन), फरासटरे् ई., पंहेलो 
रङ्ककरा लरातग टराट्रराबजन, सनसेट एलो एफ. सी. एफ, नीलो 
रङ्गकरा लरातग इबन्गोषटन, तब्तलएनट ्लू एफ. सी. एफ, 
हररयो रङ्गकरा लरातग उल तग्रन बी. एस र फरासट तग्रन 
एफ.सी.एफ ्राइजहरु प्रयोग गन्म सवीकृर गररएको छ । 

यसररा िराद्य रङ्गहरु िरानको लरातग रयरार िराद्य पदिरा््मररा 
प्रतर षकलोग्ररार २०० तर.तल.ग्ररारररा नबढराई प्रयोग गनतु्म 
पनदे वयवस्रा रहेको छ । यसकरा अलरावरा यसरी प्रयोग 
गररने ्राइज षवितुद् हतुन तुकरा सरा्ै पकराएर िरानतु पनदे िराद्य 
पदिरा््मररा यसको प्रयोग तनििे गररएको छ । कतु नै पतन 
िराद्य पदिरा््मररा इनअगरा्मतनक रङ्ग र षपगरेनटको प्रयोग भने 
गन्म नपराईने वयवस्रा तनयररावलीररा रहेको छ ।

नेपरालररा िराद्य पदिरा््मररा रङ्गको प्रयोग समबनिी करानूनी 
वयवस्रा भएररा पतन यसको तनयरन कराय्म भने कदठन र 
ि तुनौरीपूण्म रहेको पराईनछ । िराद्य पदिरा््मको सवचछररा, 
गतुणसरर ररापन र्रा तनयनत्रण गनदे तनकराय नेपराल सरकरार, 
कृषि र्रा पितुपनछी षवकरास रनत्ररालय अनरग्मर रहेको 
िराद्य प्रषवति र्रा गतुण तनयनत्रण षवभराग यसको तनयरनकरारी 
तनकरायको रुपररा कराय्म गनदे बजमरेवरार तनकराय रहेको छ । 
रर स्क पेटी देिबि घर-घरसमर पतुगेको रङ्गको ज्राभराषव 
प्रयोगलराई तनयनत्रण गन्म हराललराई ि तुनौतरपूण्म हतुँदैि गएको 
छ । 
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अनतयररा 

िराद्य पदिरा््मररा प्रयोग गररने रङ्गले आिँरालराई सनरोि प्रदिरान 
गनदे बराहेक न र पौषटिकररा प्रदिरान गछ्म न र उजरा्म नै सरा्ै 
उचि ररापक्रररररा कृतरर िराद्य रङ्गहरु प्रयोग गदिरा्म 
षयनीहरुको आफनो रसरायतनक सवरुप पररवर्मन गरर 
हरातनकरारक रत्वररा पररवर्मन हतुनछन ्जतुन करातस्मनोजेतनक 
(कयरानसरकरा करारक रत्व) हतुनछ, तयसैले रङ्गीिङ्गी िराद्य 
पदिरा््महरु सके समर उपभोग नगदिरा्म नै रराम्रो हतुनछ । 
षविेिरः सवीकृर गररएकै िराद्य रङ्ग भएररा पतन यसररा 
रङ्गहरु अतर नै कर ररात्रराररा (अतिकरर १० के.जी. िराद्य 
पदिरा््मररा २ ग्ररार) प्रयोग गनतु्म पनदे हतुनराले यसको सही ररात्ररा 
ररापन गरर प्रयोग गन्म सराररानय घरेलतु अवस्राररा कठीन 
भएकराले र रोषकएको अतिकरर सीररा भनदिरा बढी ररात्रराररा 
उपभोग गदिरा्म ररानव सवरास्थयररा नकराररातरक असर पनदे हतुँदिरा 
घरेलतु र्रा सराररानय होटल रेटितु रेनट, रीठराई पसल, 
भोजनरालयहरुररा कृतरर रङ्गहरुको प्रयोग नगदिरा्म नै उबिर 
हतुनछ । यदिी रङ्गको प्रयोग गनदै परे पतन प्रराकृतरक रङ्ग 
जसरै ककयू्मतरन (वेसरार), केसर, एनराटो, कयराररारेल, 
कोबितनल, कलोरोषफलहरु प्रयोग गनतु्म उत्तर हतुनछ ।

हरालको सरयररा उतपरादिन प्रयोगकररा्म, उपभोक्तरा एवं 
समबबनिर तनयरनकरारी तनकराय सबैले आ-आफनो रफ्म बराट 

प्रभरावकरारी रुपररा कराय्म गनतु्म पनदे कतु रराको आवशयकररा 
देिबिनछ । सबैको प्ररायरासबराट ररात्र िराद्य पदिरा््महरुररा 
कृतरर िराद्य रङ्गहरुको सषह र उबिर ररात्रराररा प्रयोग 
हतुनसके आर उपभोक्तराको सवरास्थयररा प्रतरकूल असर 
पन्मबराट बिराउन सषकनछ । 

सनदिभ्म सरारग्री : 

1. िराद्य ऐन २०२३

2. िराद्य तनयररावली २०२७

3. “Food Ingredients and colors” by International 
Food Information Council (IFIC) Foundation, 
US Food and Drug Administration (FDA)

4. www.efsa.europa.eu



j[mlif rf}dfl;s jif{ %& c+s ! j[mlif q}dfl;s jif{ %( c+s $ 

33

g]kfndf Rofªu|fkfng 
tyf 

      klZdgf pTkfbgsf nflu c;n cEof;x?
x'dgfy cof{n*

*kz' ljsf; clws[t .

!= k[i7e"ld

एबियराको अतयरातिक सतुखिरा, नयून आदिररा र्रा कर विरा्म 
हतुने ३००० रीटर देिबि ५००० रीटरको उिराइकरा पव्मर 
र्रा षहरराल परारीको क्षेत्रहरुररा पराइने चयराङग्ररा  पबशरनरा 
र्रा अगरा्मतनक ररासतु उतपरादिन को लरातग प्रतसद्ध षहरराली 
बराख्रा हो । सतुखिरा,  बढी हरावरा लरागनेर बिसो ठराउँररा हतुने 
चयराङग्रराले तयस क्षेत्रररा पराइने कराँ्े झरारररा पलराएको परार, 
फूल, जररा र घराँसहरु िराएर जीवन तनवरा्मह गदि्मछन ्। 
चयराङग्ररा पबशरनरा र नरर िरालको नयरानो भ तुवरा उतपरादिनको 
लरातग प्रतसद्ध छ । चयराङग्रराको िरीर वराकलो लरारो रौंले 
ढराकेको हतुनछ । रौंको तभतत्र भरागररा रतसनो भ तुवरा रहेको 
हतुनछ जसलराई  पबशरनरा भतननछ । यसको सरानो रर लरारो 
टराउको, सीिरा नराक, सराँघतुर ्तुर तुनो र कतसलो िरीर र्रा 
बटराररएको तसङ्ग हतुनछ । तरववरी र्रा कबशररी चयराङग्ररा 
ठूलो िरालको हतुनछ भने नेपरालको उत्तरी भेकररा पराइने 
चयराङग्ररा सरानो िरालको हतुनछ । षयनीहरु अनदिराजी दितुई 
वि्मको उरेरररा पषहलो पटक वयराउने, वि्मररा एक पटक 
वयराउने र अतिकरांिले एक पटकररा एउटरा ररात्र पराठरापराठी 
पराउने गदि्मछन ्। वयसक चयराङग्रराबराट वि्मररा ५० देिबि 

२०० गरार समर पबशरनरा उतपरादिन हतुने गदि्मछ । वयसक 
चयराङग्रराको रौल २५ देिबि ३० षकलोग्ररारसमर हतुनछ । 
यसको आफनो िराररररक रौलको ३० प्रतरिर बरराबर 
वजनको भरारी बोकन सकने क्षरररा रहेको हतुनछ । दििै 
तरहरार िरा्पव्मको वेलरा रतुसरराङ्ग, ्ोलपरा र्रा िीन को 
तरववरवराट लयराई कराठरराण्ौ र्रा पोिररा जसररा ठतुलरा 
िहरहरुररा हजरारौंको संखयराररा चयराङग्रराहरु ररासतुको लरातग 
षवक्री हतुने गदि्मछन ्। ररासतुको लरातग ररात्र नभई पबशरनरा 
जसरो वहतुरतुलय वसरतुको लरातग पतन यसको  उबत्तकै रहतव 
छ । हराल रतुसरराङ्ग, ्ोलपरा, रनराङ्ग, रतुगतु र हतुमलरा आददि 
बजललराहरुररा कररव १ लराि १५ हजरारको संखयराररा 
चयराङग्ररा रहेको अनतुररान छ । पबशरनराको कतु ररा गदिरा्म हराल 
नेपरालररा वराषि्मक १०० रे.ट.कचिरा पबशरनराको आवशयकररा 
छ । 

रर पबशरनराकरा वस्त्र रयरार परान्म आवशयक पबशरनरा हराम्रो 
देििररा पयरा्मप्त उतपरादिनछैन । अतिकरांि कृिकहरुले 
चयराङग्रराबराट पबशरनरा तनकरालने अभयरास अपनराएको 
पराइदैिन । तर्बरसँगको तसररानरा क्षेत्रररा वराहेक अनय 
स्रानररा कृिकहरुले दििै र तरहरारलराई लबक्षर गरेर ररासतु  
उतपरादिनको  लरातग ररात्र चयराङग्ररापरालन  गरेको पराइनछ । 
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भौगोतलक षवकटरराकरा करारण र्रा चयराङग्रराररा प्रिसर 
लगरानी र्रा प्रिरारप्रसरार नहतुँदिरा  पबशरनरा र्रा न बिज, ड्राई 
तरट, छरालरा  लगरायरकरा उतपरादिनहरु   वजरारसमर  ढूवरानी  
गरर  उपयोगररा  लयराउन  सषकएको आवस्रा  छैन । 

ax'd'No j:t' klZdgf

जनरावरहरुबराट उतपराददिर हतुने रेिराहरु रधये पबशरनरा सवै 
भनदिरा रतसनो, नरर र िरकदिरार प्रराकृतरक रेिरा हो । 
स्रानीय भरािराररा पबशरनरा भन्नराले “नरर सतुन” बतुबझनछ । 
एबियराको अतयरातिक सतुखिरा, नयून आद्ररा र नयून विरा्म 
हतुने ३००० 
रीटर देिबि 
५ ० ० ० 
र ी ट र क ो 
उिराइकरा पव्मर 
र्रा षहरराल 
प छ रा त ् क ो 
क्षे त्र ह रु र रा 
पराइने चयराङग्ररा 
र्रा कराबशररी 
बराख्रा (Capra hircus) को िरीरको तभत्री भरागररा 
उतपरादिन गनदे भ तुवरा (Down fibers) लराई पबशरनरा 
भतननछ । षवतभन्न रंग भएकरा चयराङ्गग्रराको िरीरको तभत्री 
भरागररा रहेको भ तुवरालराई वि्मररा एक पटक (वसनर ऋरतुको 
अनरररा) कोरेर बझषकनछ र यसलराई प्रिोिन  गरी िरागो 
बनराईनछ । पबशरनरा िरागोबराट उचि गतुणसररकरा पबशरनरा 
वस्त्र रयरार गररनछ । हराल षवश्वररा वराषि्मक १० हजरार 
देिबि १५ हजरार रे.ट. पबशरनरा उतपरादिन हतुने गदि्मछ । 
कतु ल उतपरादिनको ७० प्रतरिर िीनले, २० प्रतरिर 

रंगोतलयराले, ७ प्रतरिर अफगरातनसररान र बराँकी ३ 
प्रतरिर इररान, पराषकसररान, भरारर, नेपराल र अनय देििहरुले 
उतपरादिन गदि्मछन ् । नेपरालले बराषि्मक कररव १ अरब 
रतुलयको १०० रे.ट. कचिरा पबशरनरा  आयरार गरर २ 
अरव रतुलयको पबशरनराजनय वस्त्रहरु तनयरा्मर गरररहेको 
अवस्रा छ ।  नेपराली  पबशरनरा  अनररराषष्ट्रय बजरारररा 
प्रतसद्ध छ । पबशरनराजनय कप्राहरु  जर्मनी, अरेररकरा, 
फ्रानस, बेलरायर, इटली जसररा षवकिसर देििहरुररा 
तनयरा्मर हतुँदैि आएको छ । सन ्२०११ ररा नेपराल पबशरनरा 

उद्योग संघले नेपराली चयराङग्ररा पबशरनराको टे्र् रराक्म  सरेर 
तलईसकेको भएररापतन नेपरालररा पबशरनराको बजरारीकरणको 
अवस्रा  कमजोर रहेको छ । यसको उबिर बजरार 
वयवस्रापन हतुन सषकरहेको छैन । रौं हटराउने प्रषवति 
तभत्ररायराउन नसकदिरा नेपराली पबशरनरा उद्योगले यसलराई 
उपयोग गन्म नसषकरहेको अवस्रा छ ।सरा्ै नगनय 
ररात्रररा पबशरनरा उतपरादिन भएकोले पतन यसररा 
वयरापरारीहरुको आकि्मण देिबिएको छैन ।चयराङग्रराबराट 
पबशरनरा तनकरालने कराय्म तर्बतरयन तसररानरा क्षेत्रररा हतुँदैि 
आएको भएररा पतन यसको परररराण अतयनर नयतुन छ । 
उतपराददिर पबशरनरा ससरो रतुलयररा तर्बतरयन वयरापरारीसँग 
बजनसी सराररानसँग सराटरासराट गररदैि आएको र नेपरालले 
िकपो रतुलयररा तयही पबशरनरा तर्बरबराट आयरार गरररहेको 
अवस्रा छ । कृिकहरुररा पबशरनरा तनकरालने प्रषवतिको 
प्रसरार र बजरार नेटवक्म  स्रापनरा गरर आनरररक 
बजराररकरणलराई सतुदृषढकरण गनतु्म पनदे आवशयकररा रहेको 
छ । 

चयराङग्ररापरालक षकसरानहरुले वयवसराय छोडदैि जरानतु, 
वयवसरायीहरु ददिनरानतुददिन घटदैि जरानतु र चयराङग्रराको संखयराररा 
पतन ह्रास हतुदैि जरानतुले नेपरालको पबशरनरा उद्योगररा तनररािरा 
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छराउदैि गएको अनतुभ तुरी हतुन लरागेको छ  । नेपरालले षवश्व 
वयरापरार संगठन (WTO) को सदिसयररा तलईसकेको 
अवस्राररा नेपराली उतपरादिनलराई  षवश्व वजरारररा लैजरान 
कबमरररा ८ प्रतरिर सवदेििी कचिरा पदिरा््म प्रयोग गरेको 
हतुन तुपनदे प्रराविरानले गदिरा्म र उपरोक्त अनतुसरार चयराङग्रराको 
संखयरा र्रा कचिरा पबशरनरा उतपरादिन घटदैि जरानराले  
पबशरनरा उद्योगररा अझ ् प अनयोल शृ्रजनरा हतुने देिबिनछ ।  

सरसयरा र्रा ि तुनौतरहरु

gLltut ;d:of

 पितु सेवरा षवभराग र वन षवभराग बीिररा िरन िक्म को 
प्रयोग समवनिी नीतरगररुपररा  सरसयरा देिबिनतु ।

 रराजयकरा नीतर तनररा्मरराहरु, चयराङग्ररापरालक कृिकहरु, 
पशरीनरा उद्यरीहरु बीि सरनवयको कतर हतुन तु ।

 चयराङग्ररापरालक कृिकहरु र्रा पशरीनरा वयवसरायी 
षवि सङ्गदठर भै वयवसरायलराई अगरा्ी वढराउन 
तनरीगर रह समर पतुतग यस वरारे ठोस कराय्मक्रर 
लयराउन नसकनतु ।

 तरववरको िरन िक्म ररा िरीिरन गरराउन समझौररा 
भए पतन कराय्मनवयन रोक लगराईएको अवस्रा। 

r/gsf] ;d:of

 उचि पहरा्ी क्षेत्रको िरन र्रा िक्म को उतपरादिन 
ह्रास हतुन तु ।

 अवयवस्ीर र्रा अतर िररिरन (Over Grazing) 
हतुन तु ।

 िरनकरा षविरालतु घराँस िराएर चयराङग्रराहरु रनतु्म ।

 िरनररा गोरेटो बराटो िरानेपरानी आददिको सरसयरा 
हतुन तु ।

 चयराङग्रराहरु िरनररा जराँदिरा िरररररा भएको पबशरनरालराई 
कराँ्े वतुट्रानले लतुछी नटि हतुन तु ।

गोठरालरा र्रा जनिबक्तररा कतर

 चयराङग्ररापरालन षहरराली क्षेत्रररा ररात्र हतुने र यसररा 
िरास गरर यतुवराहरुको आकि्मण कर हतुँदैि जरानतुले गदिरा्म 
गोठरालरा र्रा जनिबक्तको कतर हतुन तु ।

 चयराङग्ररापरालन क्षेत्रररा आवसयक पतुवरा्मिरार र्रा भौतरक 
सतुषविराको कतर हतुन तु ।

 यतुवरा जनिबक्तलराई आकि्मण गनदे कराय्मक्ररहरु 
नहतुन तु ।

 यतुवरा जनिबक्तको षवदेिि पलरायनको प्रभराव यो 
वयवसरायररा प्रतयक्ष रुपररा पनतु्म ।

 षविय षवज्ञ िरास गरी चयराङग्ररा समवनिी षविेिज्ञहरुको 
कतर हतुन तु।

 सरकरारी र्रा गैर सरकरारी र्रा तनजी क्षेत्रबराट 
भेटेररनरी सेवराको अप्रयराप्तरराः षवसररार हतुन नसकनतु।

cGo ;d:of

 भौगोतलक तबकटरराले गदिरा्म सरकरारी सेवरा सतुषविराहरु 
वरासरषवक सेवराग्रराही सरक्ष पतुगन नसकनतु  र प्रभरावकरारी 
रुपररा कराय्मक्रर संिरालन हतुन नसकनतु ।
 पशरीनरा सङ्कलन प्रिोिनको लरातग आवसयक प्रषवतिको 
अभराव  सरा्ै यस षकतसरको उन्नर प्रषवति कृिकहरुररा 

हसररानररण हतुन नसकनतु ।

 रराग अनतुसरारको उन्नर नश्करा चयराङग्रराहरुको 
उपल्िररा नहतुन तु  । 
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 हरा्नराररा प्रजनन ् (Inbreeding) को सरसयराले 
चयराङग्रराहरुररा नश् सतुिरार हतुन नसकनतु ।

  Migratory System ररा पितुहरु रललो भेगररा 
आउँदिरा सरुवरा रोगहरु तलएर जराने र्रा षप षप आर 
जसररा रहराररारी रोग को सङक्ररण हतुन तु ।

 यसको षवकरास र्रा षवसररारको लरातग प्रयराप्त वजेट 
र्रा कराय्मक्रर नलयराईनतु । 

चयराङग्ररापरालनकरा असल अभयरासहरु 
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 िोर र्रा घतुबमर गोठहरु तनररा्मण सतुिरार गरी 
चयराङग्रराहरुको लरातग वयवस्ीर वरासस्रानको प्रवनि 
तरलराउने। िोर तनररा्मण गदिरा्म सकेसमर स्रानीयसररररा 
उपलवि हतुने सरारराग्रीको प्रयोग गनदे र वोकरा र्रा 
षवतभन्न उरेर–सरूहकरा चयराङग्रराहरुलराई अलग–अलग 
रराख्न तरलने गरी समवबनिर प्रराषवतिकहरुले तसफराररस 
गरेअनतुसरारको रो्ेल र नराप–सराइजररा गरराउनतुपदि्मछ 
सरा्ै िोरररा घराँस िरानकरा लरातग रराम्रो टराटनो र 
प्रिसर परानी ददिने प्रबनि तरलराउनतु पदि्मछ।

  षहउँ बिरतुवरा, भरालतु जसररा जंगली षहंस्क जनरावरहरुवराट 
विराउन गोठ र्रा घतुबमर गोठ वररपरर ररारवरार गरर 
ररारररा घणटी झतुणयराईददिनतु पदि्मछ र गोठररा सोलरार वबत्त 
को वयवस्रा र्रा गोठरालरा लराई रोवराइल सेटको 
वयवस्रा गररददिनतु पदि्मछ।

 पबशरनराको गतुणसरर र उतपरादिनररा चयरांग्ररा ब्रानको 
वयवस्रापनले ठूलो रहतव रराखदिछ । घतुबमरगोठ 
प्रणरालीररा चयरांग्ररापरालन गदिरा्म पबशरनराको गतुणसरर र्रा 
उतपरादिन घटदिछ । हरालसमर पतन घराँसको िोजी 
गन्म, जरा्ो छलन र भरारी बोकनकरा लरातग चयराङ्गग्ररा 
घतुबमर गोठ प्रणरालीरै िरराउने गररएकोले पबशरनरा 
उतपरादिनररा सतुिरार आउन सकेको छैन । िरनररा 
बतुट्रानले पबशरनरा लतुछेर तलने र भरारी बोकराउँदिरा 
पबशरनरा बिएर क्षतर हतुने भएकोले यसको उतपरादिनररा 
तगररावट आएको छ । रस््म घतुबमरगोठकरा चयरांग्ररालराई 
स्ीर गोठ प्रणरालीररा लयराउने र भरारी वोकराउने करार 
वनदि गरराउन सकेररा पबशरनरा उतपरादिनररा वषृद्ध लयराउन 
सषकने कतु ररा तनषव्मवरादि छ । 
 रर घतुबमरगोठ प्रणरातलरै िरराउनतु पनदे भएररा िरन 
क्षेत्रररा घराँस षवकरास, िरन िक्म  वयवस्रापन सतुिरार 

(गोरेटो, घो्ेटो वराटो तनररा्मण, करा्े वतुट्रान हटराएर 
उन्नर र्रा स्रानीय घराँस िेरी षवसररार, िक्म ररा 
िरानेपरानी वयवस्रापन आददि) , अतर िररिरन (Over 
grazing) वराट विराउन घतुबमर िरनको लरातग रुषटन 
वनराई सोषह वरोबजर िररिरन गरउने ।
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 कतु नैपतन पितुपरालन वयवसराय संिरालन गदिरा्म कतु ल लगरानी 
को सवैभनदिरा वषढ पितु आहरारराररा िि्म हतुने गदि्मछ 
तयसैले उतपरादिन लरागर घटराउन सकेररात्र घराँसररा 
आिराररर रहेर वयवसराय संिरालन गनतु्म रराम्रो हतुनछ । 
तयसैले सकेसमर विदैभरी  पोषिलो हररयो घराँस उपल्ि 
हतुने गरर आफनो जगगरा र्रा िरन िक्म ररा उन्नर र्रा 
स्रानीय घराँसको िेरी गनतु्म पदि्मछ ।
 चयराङग्ररालराई दैितनक रुपररा अन्न (दिरानरा) हररयो घराँस 
(कोिे अकोिे दितुवै), वरा हे, सराईलेज  आवसयक 
ररात्रराररा नतुन, तरनरल, तभटरातरन र्रा प्रयराप्त सफरा 
षपउने परानी को वयवस्रा तरलराउनतु पदि्मछ ।
 विरा्मदिको सरयररा वषढ भएकरा कोरे, षढमिी, ह्राईट 
कलोभर, रराई ग्ररास, टल फेसकतु  जसररा स्रानीय र्रा 
उन्नर घराँसहरुलराई हे वनराई संरक्षण गरर रराख्न े र 
षहउँदिको सतुखिरा सरयररा ितुवराउने वयवस्रा तरलराउनतु 
पदि्मछ ।

 षहउदिको सरयररा चयराङग्रराहरु वयराउने र सोषह वेलरा 
अतयतिक ठण्ी र्रा षहउँ पनदे भएकोले िरनररा 
लैजरान नसषकने र लगे पतन िरनररा घराँसपरार केषह 

नहतुने हतुँदिरा कररव ३ रषहनरा गोठरै रराख्नतु पनदे हतुनछ। 
तयसैले तयतरवेलराको लरातग षविेि आहरारराको वयवस्रा 
तरलराउन सरयरै वराषहरवराट सराईलेज, षट एर आर 
र्रा तरनरल वलक बझकराई रराख्नतु पछ्म र आवसयकररा 
अनतुसरार आफतु ले रयरार गरी ररािेकरा हे संग तरलराएर 
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ितुवराउने र्रा तरनरल िटराउने वयवस्रा तरलराउनतु पनदे 
हतुनछ । 

 चयराङग्रराले ठण्ीको वेलरारै पबशरनरा उतपरादिन गनदे हतुँदिरा 
सो को लरातग पतन ्प दिरानरा र्रा आहरारराको वयवस्रा 
तरलराउनतु पदि्मछ । यसो गदिरा्म वषढ ररात्रराररा गतुणसररीय 
पबशरनरा तलन सषकनछ ।
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 नयँरा र्रा ितुरुवरारी चयराङग्ररापरालन वयवसराय संिरालन 
गनदेहरुकरालरातग चयराङग्रराहरु छनौट गदिरा्म  पराठरापराठी 
रराम्रोसँग हतु्मकराउन सकने ठतुलो, रराम्रो दितुिको फराँिो, 
रराम्ररा ्तुन अतन प्रयराप्त दितुि उतपरादिन भएको जरारीय 
षहसराबले ितुद्ध, सपराङ्ग, फतु तर्मलो, नउलटीने, नरतुहराउने, 
रराम्रोसँग वयराउने, िरा्ो वराली जराने, वेररानरर (एक वेर 
देिबि अकपो वेरको अविी) कर भएकरा, तनरोगी, 
तरलेको िररर आददि जसररा गतुण भएकरा चयराङग्रराहरुलराई 
छरान्नतु पदि्मछ र प्रजननकरा लरातग वोकरा छनौट गदिरा्म 
उपरोक्त वरोबजर गतुण भएकरा रराउ चयराङग्रराहरुवराट 
जनरेकरा प्रजनन ् अंगहरु रराम्रोसंग षवकरास भएकरा 
वोकराहरु लराई छरान्नतु पदि्मछ 

 चयराङग्ररापरालन वयवसराय गरररहेकरा कृिकहरुले आफनो 
व्रानररा भएकरा चयराङग्रराहरुरधये ररात् उललेि 
गररएकरा गतुण भएकरा चयराङग्ररा र्रा वोकराहरुलराई ररात्र 
छनौट गरर ट्रातगङ गनदे र अनय अनतुतपरादिक र्रा 
करसल िरालकरा चयराङग्रराहरुलराई छनोट गरी 
हटराउने ।

 प्रजनन ्करा    लरातग रराबिएकरा बोकरा लगराइ जनरेकरा 
चयराङग्रराकरा पराठीहरु र्रा तरनकरा सनररीहरुररा सोषह 
बोकराबराट प्रजनन ्गरराउनतु हतुँदैिन । तयसरै ब्रानकरा 
रराउबराट जनरेकरा पराठराहरुबराट सोषह रराउ र्रा तयसकरा 
नराररा पनदे पराठीहरुररा प्रजनन ् नगरराउने वयवस्रा 
तरलराउनतु पदि्मछ ।

 सराररानयरयरा ३० देिबि ४० चयराङग्रराहरुको लरातग १ 
बोकरा हतुने गरी बोकराको वयवस्रा गनतु्म उपयतुक्त हतुनछ ।

 प्रजनन ्करा लरातग उपयतुक्त सरय नपतुगेकरा पठेङग्री र्रा 
वयराएकरा बराख्राररा हतुने अतनयबनत्रर प्रजननकरा जोगराउन 
प्रजनन ्बोकरालराई बंितुवरा गरी परालने गनतु्मपदि्मछ । सरा्ै 

प्रजननकरा लरातग अनतुपयतुक्त बोकराहरुलराई िसी परानतु्म 
पदि्मछ ।

 हरा्नराररा प्रजनन ्वराट जोगराउन प्रजनन ्ितुरु भएको १ 
देििी ्ेढ वि्मको अवतिररा प्रजननकरा बोकराहरुलराई 
हटराई अरु नयरा बोकराहरुवराट प्रजनन ्गरराउनतु पदि्मछ ।  

 चयराङग्रराहरुको उबिर वयवस्रापन र उतपरादिन क्षरररा 
रतुलयरांकनकरा लरातग तरतनहरुलराई ट्राग लगराई अतभलेि 
रराख्न ेगनतु्म पदि्मछ ।

 चयराङग्रराको आफनै क्षररराको आिरारररा, बरावतु आररा 
र्रा नरारेदिरारको आिरारररा वरा सनररीको क्षररराको 
आिरारररा, उचि िरारीररक वषृद्धदिर,  पबशरनरा उतपरादिन 
क्षरररा, जरारीय गतुणको प्रटिररा जसररा बंिराणतुगर उतपरादिन 
गतुणहरुको रतुलयरांकन गरर छनौट प्रकृयराबराट नश् 
सतुिरार गदिदै जरानतु पदि्मछ ।

 नेपराली चयराङग्रराहरु अनय षवदेििी जरारकरा चयराङग्रराहरु 
भनदिरा िरारीररक षहसरावले सरानरा हतुने र ररासतु र्रा 
पबशरनरा उतपरादिन क्षरररा पतन कर हतुने भएकराले 
सकेसमर तरववर र्रा अनय रतुलतुकवराट ठतुलरा र उचि 
उतपरादिन क्षरररा भएकरा वोकराहरु बझकराई तरनीहरुवराट 
नश् सतुिरार गदिदै जरानतु उपयतुक्त हतुनछ ।
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 व्रानररा भएकरा चयराङग्रराहरुलराई एक एक गरर छतु टै् 
वराषहर ितुललरा ठराउररा लयराई तनयतरर बराह्य रूपररा 
भएपतन सरसरधी तनरीक्षण गनतु्म पदि्मछ ।यसरी तनररक्षण 
गदिरा्म असवस् देिबिएररा तरनीहरुलराई व्रानबराट छतुट्राई 
सरयररानै समबबनिर प्रराषवतिकहरूवराट उपिरार गरराउनतु 
पदि्मछ ।
 बराषहरबराट षकनेर लयराइएकरा चयराङग्रराहरुलराई सोझै 
ब्रानररा नतरसराई केषह ददिन तनगररानीररा रराबि रोग 
नलरागेको तनक्यौल भए पतछ ररात्र ब्रानररा तरसराउनतु 
उपयतुक्त हतुनछ।
 षप.षप.आर बराख्रा र्रा चयराङग्रहरुररा लरागने सबैभनदिरा 
िररनराक  सरुवरा रोग हो । यस रोगबराट बिराउन 
३ रषहनरा उरेर भनदिरा ररात्करा सवरास्थय पराठरापराठी 
र्रा रराउहरुलराई षप.षप.आर. रोग षवरुद्धको िोप 
लगराउनतु पदि्मछ। रोग बरारमबरार फैतलरहने क्षेत्रररा 
प्रतयेक वि्म िोप दिोहोयरा्मउनतु उपयतुक्त हतुनछ ।
 सकेसमर चयराङग्रहरुको बडकौलरा पररक्षण गरराई 
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प्रराषवतिकको सललराह अनतुसरार हरेक ४ रषहनराररा  
आनरररक परजीषव षवरुद्ध  औिति ितुवराउनतु पदि्मछ । 
परीक्षण गरराउन नसकेको िण्ररा बजरारररा उपलवि 
औिति रधये प्रराषवतिकको सललराह अनतुसरारकरा औिति 
र ररात्ररा प्रतयेक ४ रषहनराररा एक पटक ितुवराउने 
गनतु्मपदि्मछ । 
 चयराङग्रराहरुररा उषपयरा, जतुम्ररा र्रा अनय वराह्य परजीषवको 
वषढ आक्ररण हतुने हतुँदिरा तयसको तनयनत्रणकरा लरातग 
सवै चयराङग्रराहरुलराई वि्मको १ पटक (वैिराि देििी 
असरार रषहनराररा)  १ प्रतरिर सराईपररेतथ्न वरा 
ररालत्यनको झोल तरसराइएको परानीररा त्षपङ्ग 
(्तुवराउनतु ) गरराउनतु पदि्मछ  र षहउँदिको सरयररा 
प्रराषवतिकको सललराह र्रा सहयोगररा आईभररेबकटन 
ईनजेकसन ददिनतु पदि्मछ ।
 िोर र0
 ्रा घतुबमर गोठररा पतुण्म रुपररा जैषवक सतुरक्षरा (वरायो 
सेकयूररटी) को वयवस्रा तरलराउनतु पदि्मछ ।
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 िरास गरर ठण्ी  रषहनराररा जनरेकरा पराठरा पराठीहरुको 
रतृयतुदिर बढी हतुने गरेको पराइएकोले उक्त सरयररा 
चयराङग्रराहरु वयराउने गरर प्रजनन ् नगरराउनतु उपयतुक्त 

हतुनछ । यददि सो सरयररा पराठरापराठी जबनर हरालेररा 
विरा्म र जरा्ोबराट बिराउन आवशयक वयवस्रा तरलराउनतु 
पदि्मछ । 
 पराठरा पराठीहरूररा रोग प्रतररोिरातरक क्षरररा षवकरास 
गरराउन तबगौरी दूिि ितुवराउनतु वरा ि तुसराउनतु जयरादैि 
रहतवपूण्म छ । षवगौतर दूििररा रोगसँग लडने क्षरररा 
भएको प्रोषटन हतुनछ । पराठरापराठी जनरेको आिरा घणटरा 
तभत्र षवगौतर दूिि ितुवराउन ितुरु गनतु्म पदि्मछ । यो दूिि 

दैितनक ३-४ पटक गरर २-३ ददिन समर ितुवराउनतु 
पदि्मछ ।
 वयराएकरा चयराङग्ररालराई िरनररा पठराउंदिरा पराठरा पराठीले 
आवशयक ररात्रराररा दूिि िरान नपराई रतृयतु हतुने गरेको 
पराईनछ । रस््म, वयराएको १-२ रषहनरासमर वयराएकरा 
चयराङग्ररालराई आहरारराको वयवस्रा गरी घररै वितुवरा 
प्रणरालीररा परातल वरा िोरको नबजकररा िरनको वयवस्रा 
तरलराई पराठरा पराठीलराई ददिनको ३-४ पटक दूिि 
ितुवराउने वयवस्रा तरलराउनतु पदि्मछ ।
प्रतर चयराङग्ररा १०० ग्ररार पबशरनरा उतपरादिन हतुने गरेकोले 
हराल रहेको चयराङग्रराको संखयराबराट कतु ल पबशरनरा 
उतपरादिन ८ देििी १० रे.ट ररात्र हतुन सकने देिबिनछ । 
पबशरनरा उतपरादिनकरा लरातग चयराङग्रराको संखयरा बढराउनतुपनदे 
टडकरारो आवसयकररा रहेको छ भने हराल हतुदैि आएको 
उतपरादिनलराई गतुणसररयतुक्त वनराउन आवसयक कराय्महरु 
जसरो प्रजनन वयवस्रापन आहराररा वयवस्रापन िरन 
र्रा िक्म  वयवस्रापन, सवरास्थय र्रा वजरार वयवस्रापन 
आददि कराय्मलराई धयरान ददिई चयराङग्ररा परालनको लरातग 
उपयतुक्त बजललराहरु रतुसरराङ, ्ोलपरा, रनराङ, हतुमलरा 
जसररा बजललराहरुररा चयराङग्ररा परालक कृिकहरुलराई यस 
वयवसराय प्रतर आकि्मण गरराउने गरी चयराङग्ररा प्रवद्ध्मन 
कराय्मक्रर संिरालन गनतु्मपनदे देिबिनछ। 
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्तुनेलो रोग दूिि ददिने पितुहरुको किौ्रा र ्तुनररा लरागने रोग 
हो । यो रोग लरागेको अवस्रा हेरी दूिि ददिने गराई भैंसीहरुले 
सराषवक भनदिरा कर दूिि ददिने देिबि तलएर दूिि नै बनदि हतुने 
अवस्रा आउँछ । िरास गरी बढी दूिि ददिने दितुिरालतु गराई भैसी 
र षवदेििी जरारकरा पितुहरुररा यो रोगको संक्ररण बढी हतुनछ । 
यो रोग लरागे पचिरार कर दूिि उतपरादिन देिबि बनदि हतुने 
अवस्रासमर हतुने भएकोले पितुपरालन वयवसरायररा यो रोगको 
ठूलो आत््मक रहतव रहेको छ । 

कतु न पितुले कतर दूिि ददिनछ भन्ने कतु ररा तयस पितुको वंिराणतुगर 
गतुण र दूिि ददिदैि आएको क्षररराररा आिराररर हतुनछ । जसरै 
तबदेििी जरारकरा गराईले वढी दूिि ददिनछन ्भने नेपरालकरा स्रातनय 
जरारकरा गराईले कर ररात्रराररा दूिि ददिएकरा हतुनछन ्। रर यो दितुई 
्रीको दूििररा भने पौषटिक रतवको ररात्ररा र सवरादि फरक 
हतुनछन ्। स्रानीय जरारकरा गराईको दूििररा पौषटिक रतवहरु वढी 
र सनरोि जनक सवराददिलो हतुनछ भने बढी दूिि ददिने षवदेििी 
जरारको दूििररा कर ररात्रराररा घरृरांि भराग र सवरादि करी हतुनछन ्। 

नेपराल र नेपराली पितुपरालक कृिकहरुको पररवेिररा षवदेििी र 
स्रानीय जरारकरा गराईहरुको बीिररा वंिरानतुगर संबमरश्रण गरराई 
िचिर गराई परालने उबिर हतुनछ र सोही अनतुसरार गराउँघर देिबि 
तलएर ठूलो ्ेरी फरार्महरुररा वयरावसराषयक प्रिलन भइसकेको 
छ । षवदेििी जरार र स्रातनय जरारको सबमरश्रणबराट तनसकेकरा 
िचिरहरुलराई क्रस ब्ी् (Cross Breed) भतननछ । िचिर 
अ्वरा क्रस व्री् गराईहरुररा तबदेििी अ्वरा उन्नर जरारकरा 
वंिकरा गतुण र स्रातनय जरारकरा गराईको वंिकरा गतुण हतुने भएकोले 
री गराईबराट हतुने दूििको उतपरादिन क्षरररा पतन स्रातनयको भनदिरा 
बढी र तबदेििी जरारकरा भनदिरा कर हतुनछन ्। क्रस ब्ी् गराईररा 
यददि उन्नर जरारकरा वंिकरा गतुण बढी भयो भने बढी दूिि 
उतपरादिन हतुनछ भने कर गतुण भयो भने दूिि पतन सोही अनतुसरार 
कर उतपरादिन हतुनछ । रर ् तुनेलो रोग लरागेको िण्ररा जतरसतुकै 
बढी दूिि ददिने क्रस ब्ी् गराईले पतन दूिि कर ददिने गछ्मन ्। 

्तुनेलो भएपतछ दूिि कर ददिनतु अ्वरा दूिि बनदि हतुनको रूल 
करारण कलिौ्रा तभत्रको भराग (Mammary gland) अ्वरा ग्रन्ी, 
दूिि बगने नतल (duct) र दूिि जमररा हतुने भराग (Mammary 
gland Cistern) र ्तुनको तभत्री भराग असवस् र दूिि उतपरादिन 
गन्म नसषकने अवस्रा हतुन तु हो । यसरो अवस्राको सतुरुररा दूिि 
उतपरादिन कर हतुने भएकोले कर दूिि ददिनछ भने करारक रतव 
पत्तरा लगराई उपिरार नगरेको िण्ररा कलिौ्रा र ्तुनको तभत्री 

भराग पूण्म रुपले तबग्रकेो हतुन सकछ र दूिि उतपरादिन पूण्म रुपले 
बनदि हतुनसकछ । 

गराई, भैसीले ्यराएपतछ दूिि दितुहतुने प्रषक्रयरा सतुरु हतुनछ र दितुहतुने 
प्रषक्रयराररा जरानी वरा नजरानीकन गलरी हतुन गएररा अ्वरा दितुहतुने 
बेलराररा आवशयक सराविरानी नअपनराएको िण्ररा ् तुनेलो रोगको 
प्रकोप सतुरु हतुन सकछ । भैसीले आिराढ देिबि आबश्वनसमरको 
सरयररा बढी ्यराउने भएकोले तयस सरयररा ्तुनेलोको प्रकोप 
बढी भएको पराइनछ । दितुषहने बेलराररा कलिौ्राको तभत्री भराग 
बढी सषक्रय हतुने र ्तुनहरु पतन बढी िलराइने भएकोले ्तुनेलो 
रोगको प्रकोप बढेको हतुन सकछ। 

 गराई अ्वरा भैसीले पषहलो पटक अ्वरा प्र्र बेरररा 
बढी ररात्रराररा ्तुनेलो रोगको प्रकोप देिबिएको छ । यो कतु ररा 
कृिकहरुको अनतुभवबराट पतन पतुटिी भएको छ । यसको करारण 
अनय नभई ररानषवय त्र तुषटको करारण हतुन सकछ । षकनभने 
बराचछी अ्वरा परा्ी आफैले नै जनरेदेिबिनै ्तुनेलो रोग बोकेर 
आएको हतुदैिन । रोग बोकेर आएको भए पतन ्यराइसकेपतछ 
ररात्र होइन पषहले नै लक्षणहरु देििराउनतु प्थयपो । पररबस्तर र 
अवस्रा छो्ेर रूलर ररानवीय करारण हतुन सकछ । कतु नै पतन 
बराचछी र परा्ी जनरेदेिबिनै वयसक अवस्रा समर आफनो िरीर 
र िरीर तभत्रकरा अंगहरु पूण्म रुपले षवकतसर भैसकेकरा हतुनछन ्। 
िरासगरी पराठेघर र दूिि ग्रन्ी पतन पूण्मरुपले षवकरास भैसकेको 
हतुनछ । सरय अनतुसरार गभ्मिरारण गरी पराठेघरतभत्र बचिरा पतन 
पूण्म रुपले हतुकरा्मइसकेकरा हतुनछन ्। यो अवस्रा समरररा रराउ 
पराठी अ्वरा परा्ीको पेट तभत्रको बचिरादिरानी फतु तलसकेको र 
उनीहरुको रगजररा अवबस्र षपचयतुटरी ग्रन्ीको अगरा्ी पट्ीको 
भरागले उतपरादिन गररएको प्रोलबकटन भन्ने हरपोनको असरले गदिरा्म 
दूिि ग्रन्ीररा दूिि उतपरादिन गरी दूिि ग्रन्ी तससटन्म भन्ने भरागररा 
दूिि जमररा भई रहेको हतुनछ । यी अवस्राकरा लक्षणहरु पेट 
फतु लेको र दूिि ग्रन्ीकरा किौ्राहरुको सराइज ठतुलो भएको 
अवस्राबराट प्रटि बतुझनतु सषकनछ । यो अवस्राररा आफनो बजउको 
भरारीपन अप्ठ्रारोपनरा र असषहयरररा दितुःि कटि पेट बोकेकी 
परा्ी अ्वरा बराचछीले अनतुभव गरररहेकै हतुनछन ्। 

सरयराविी पतुररा भएपतछ परा्ी वरा बराचछीले सरािरारण रररकराले 
्यराउँछन ्। आफनो पेटररा अतभन्न अंगको रुपररा हतुकरा्मइसकेकरा 
बचिरा आफनरा िरीरबराट बराषहर तनसकरािन पतछ य्रासमभव 
सयराहरार सतुसरार गछ्मन ्र यसैको बिलबिलराररा आफनै दूिि ग्रन्ीररा 
उतपरादिन गरी तससटन्मको भरागररा संबिर गरर ररािेको दूिि ्तुनको 

y'g]nf] (Mastitis)
c+lh/dfg 8+uf]n

kz' k|fljlws, s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb| .
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रराधयरबराट आफनरा बचिरालराई दूिि षपलराउछन ् । आरराको 
पेटररा हतुँकैदैि आएको बचिरा ितुललरा नयराँ संसरारको बराररावरणररा 
प्रक्षपण गरी आफनै आरराको ररायराको छहरारीररा बसी आफनै 
आरराको ् तुन ि तुसदैि गदिरा्म तयो बचिरालराई भरपतुर सनरतुटिी र िनिल 
हतुने नै भयो । आफनरा प्यराररा बचिरा िंिल र सवस्थय अवस्राररा 
आफनै ्तुन ि तुसेर दूिि षपलराउदैि गदिरा्मको क्षणररा रराउ आननदि र 
ितुिी हतुने नै भयो, यसरो क्षणररा रगजको षपचयतुटरी ग्रन्ी भन्ने 
अंगबराट ्प प्रोलराकटीन हरपोन उतपरादिन हतुने भएकोले दूिि 
ग्रन्ीबराट ्प दूिि उतपरादिन पतन तनरनरर नै हतुने हतुनछ । 

भि्मर जबनरएको बचिराले ४ वटरा कलिौ्राको दूिि िरान र 
सकदैिन र बराँकी दूिि ररातलकले दितुषहनछ । ्यराइसकेपतछ पषहलो 
िोषट दितुषहने दूििलराई ्यराउरी दूिि (Colostrum) भतननछ । यो 
दूिि अतल बराकलो र हलकरा िैरो रंगको हतुनछ । यो दूििररा पूररा 
ररात्रराररा पौषटिक रतवहरु जसरै कयराबलसयर, फोसफोरस, तभटरातरन 
र ितनज लवणहरु रौजतुदि हतुनछन ्। भि्मर जनरेको बचिरालराई 
यो दूिि ितुवराउन अरी जरुरी छ, षकनभने यो दूििररा रराउको 
बजउररा भएकरा रोगसंगै लडन सकने क्षररराकरा रतवहरु 
(immunity) हतुनछन ्  र बचिरा बराषहरी रोगको आक्ररणबराट 
सतुरबक्षर हतुनछ । 

पषहलो िोटी ्यराउने गराई अ्वरा भैसीको ्ूनबराट जब ररातलक 
अ्वरा करारदिरारबराट दितुहतुन ्रालछ, रबदेिबि तयो गराई अ्वरा 
भैसीको ्तुनररा ्तुनेलो हतुने समभरावनरा सतुरु हतुनछ । सकेसमर 
सराविरानी अपनराउनतु पछ्म नै रैपतन री गराई अ्वरा भैसीको दितुगि 
ग्रन्ीकरा भराग अरी नरर र संवेदिनिील भएको हतुनराले कतु नै 
प्रकरारको िोट, त्िराई रनकराइ र बल पनतु्म ददिनतु हतुँदैिन । दितुहतुदिरा 
्तुनलराई बेसरी औलराले चयरापेर रवर रराने झै ररानेर दूिि दितुषहयो 
भने ्तुन तभत्रको र दूिि ग्रन्ी तभत्रकरा नरर ररांसपेिीकरा भराग 
चयरातरने हतुनछन ् । रनकीने र त्चने गदिरा्म िोट उतपन्न हतुन 
सकछ । िोटपटकले गदिरा्म दूिि ग्रन्ी सतुतनन सकछ । फलसवरुप 
नयरानो, ररारो, फतु लेको, दितुिेको र दूिि घटने समर भई ्तुनेलोको 
लक्षण देििरा पन्म सकछ । ्तुनेलो रोग नतनमट्राउनको लरातग 
तनमन तलबिर रररकराबराट दितुहतुने प्रयरास गनतु्म पदि्मछ । 

1. ्तुनलराई दिराषहने हरारको ५ वटरा  औलँराहरुले चयराषप 
ररात्बराट अ्रा्मर बतुढी र िोर औलरादेिबि दिबराब ददिदैि 
षवसररारै रलसमर तनिोदिदै दूिि झरानतु्म पछ्म । 

2. बचिरालराई अगरा्ी ररािी , सतुरसतुमयराउदैि ररायराको भरावनरा 
देििराई फकराउदैि दितुहतुन तु पछ्म । 

3. सकेसमर एउटै वयबक्तले दितुहतुने गनतु्मपछ्म । 

4. रतस्मने,  झबसकने र अिमर लरागने वराररावरणररा दितुहतुन तु 
हतुँदैिन । 

5. षपटने हप्कराउने र बलजफरी गरेर दितुहतुन तु हतुँदैिन । 

6. दितुहतुने बेलराररा नबिनेकरा ररानछे अगरा्ी देििराई दितुहतुने गनतु्म 
हतुँदैिन । 

्तुनेलो रोगकरा करारण र अवस्राहरुः

करारक रतवहरुलराई तनमन तलबिर वतग्मकरण गन्म सषकनछ । 

1. एलबज्म (Allergy)

2. िोटपटक (Trauma)

3. सतुक्र जीवहरु (Micro Organisms)

1. षकटराणतु (Bacteria)

2. भराइरस (Virus)

3. ढतुसी (Fungus)

4. दिोस्ो सतुक्र जीवको संक्ररण 
(Secondary Micro organism 
infections)

1. एलजधी (Allergy) - आफनो िरीरसंग रेल निराने कतु नै पतन 
बसरतु अ्वरा िीजहरु िरीरको समपक्म ररा आयो भने 
एलजधीको लक्षण देििराउँछ । रेल निराने बसरतुहरु संसरारररा 
पराइने कतु नै पतन िीज हतुन सकछ, जसरै िराद्य बसरतुहरु, 
लगराउने कप्राहरु, हरावराररा पराइने गयराँस रतवहरु,प्ृथवीररा 
पराइने रसरायन रतव र यौतगक बसरतु (compounds) हतुन 
सकछ । करारक बसरतु सबजलैसंग पत्तरा लगराउन नसके 
ररापतन िरीरररा लक्षणहरु भने अवशय देििराउछन ् । 
्तुनेलोको अवस्राररा देििराइने लक्षणहरु यस प्रकरार छन,् 
बिलराउने, परानीको फोकरा तनसकने, ररारो हतुने, सतुतनने हतुँदिरा 
दितुिराइको रहितुस हतुने, दितुहतुन नददिने, दूिि उतपरादिन कर हतुने, 
घराँसपरार िरान नरुिराउने, असबजलो रहितुस हतुने इतयराददि ।  
उपिरारको तसलतसलराररा एलजधी तबरुद्धको औििी (Anti 
Allergic or Anti histaminic Drug) प्रयोग गन्म सषकनछ । 
फेतनररातरन ररातलयट नरारको औििी ट्रा्लेट, रलहर र 
सतुइको रुपररा बजरारररा पराइनछ । ऐनटीबरायोषटक औििी 
ददिनतु आवशयक छैन । 

2. िोटपटक  (Trauma): ्तुन र किौ्राररा िोट पटक लरागेर 
पतन ्तुनेलो भएकरा हतुनछन ्। यसररा िोटपटक देिबिने र 
नदेिबिने अवस्राहरु हतुनछन ्। देिबिने षकतसरले िोटपटक 
लरागने अवस्रा जंगलररा गराई, भैंसी िरराउन लैजरादिरा कराँ्राले 
किौ्रा र ्तुनररा घोचनतु,  गोठररा बसदिरा कलिौ्राररा आफनै 
बजउले त्चनतु, बचिराले दूिि ि तुसदिरा झटकरा ददिएर दूिि षपउँदिरा 
िेरी पतन ्तुन र कलिौ्राररा िोटपटक लरागेको हतुन 
सकछ । 

 नदेिबिने रररकराबराट ्तुन र कलिौ्राररा िोट लरागन सकने 
अवस्रा भनेको ररातलक अ्वरा करारदिरारले गलर रररकराबराट 
दितुहतुदिरा िेरी हतुनछ । पषहलो पटक ्यराउने गराई वरा भैसीररा 
देिबिने िेरै जसो ्तुनेलो रोगहरुकरा रूल करारण पतन यही 
हतुन ्। ्तुनलराई सररारेर रबर जसरै ररानेर दितुहतुँदिरा ्तुन र 
कलिौ्रा तभत्रकरा ग्रन्ी र नरर ररासतु चयरातरने, टतुटने र 
भराँबिने हतुनछ,  तयस बेलरा गराई वरा भैसीले दितुिराई र रहितुस 
गछ्मन ् नै, पतछ गएर ्तुन सतुतनने, ररारो हतुने र बढी दितुख्न े
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अवस्रा आउँछ । पषहलो िोटी दितुषहने गराई वरा भैसीले 
आफनो ्तुन र कलिौ्राररा हरार लगराउँदिरा बरानी नपरेकरा 
करारणले गत्ु गत्ु ी लरागने, अप्ठ्रारो लरागने, उफ्ने र भरागने 
प्रयरास गन्म सकछन ्। तयस बेलराररा पतन िोटपटक लरागने 
्र हतुनछ । िोटपटककरा करारणले ्तुनेलो भएको छ भने, 
यो रोगको अवस्रा सरािरारण देिबि तलएर जषटल अवस्रा 
समर पतन हतुन सकछ । जषटल अवस्राको ्तुनेलोको 
उपिरार पचिरार सराषवक ररात्ररा जतर दूिि ददिनछ भन्न सषकदैिन । 

 उपिरारको क्ररररा दितुिराई कर गनदे (Pain killer) औििी 
सतुईको रुपररा अ्वरा बोलस ितुवराई उपिरार गन्म सषकनछ, 
सरा्सरा्ै ्तुनेलोको अवस्रा हेरी छतु ँदिरा बिसो अवस्राररा छ 
भने ररारो परानीररा कप्रा तभजराई सेषक ददिने, यददि ररारो 
अवस्राररा छ भने बरफ परानीररा कप्रा तभजराई ्तुन र 
कलिौ्राररा बिसो सेषक ददिनतु पछ्म । 

 बराषहरी भराग अ्वरा छरालराररा कराटेको घराउ छैन भने 
एबनटवरायोषटक  औििी िलराउन आवशयक छैन । िोटपटक 
अ्वरा एलजधीकरा करारणले ्तुनेलो भएको छ भने 
एबनटवरायोषटक प्रयोग गन्म आवशयक छैन र सोही करारक 
रतव अनतुसरार औििी प्रयोग गरी उपिरार गरे पतुगछ । 
गराउँघरको पररबस्तर र अलप ज्ञरान भएकरा पितु सवरास्थय 
प्रराषवतिकहरुबराट सरािरारण ्तुनेलो रोगको उपिरारको 
तसलतसलराररा एबनटबरायोषटक प्ररतुि औििी प्रयोग गररने 
पराइएको छ । ्तुनतभत्र एबनटबरायोषटक प्रयोग गररएको 
अवस्राररा तयस ्तुनको दूिि सेवन गन्म उबिर हतुदैिन । 

3. सूक्र जीवहरु (Micro organisms):- आिँराले नदेिबिने सरानरा 
जीवहरुको आक्ररणबराट ्तुनेलो रोगको सबैभनदिरा बढी 
प्रकोप हतुनछ । यी सतुक्र जीवराणतुहरुको करारणबराट ्तुनेलो 
रोग लरागेको छ भने एबनटबरायोषटक प्रयोग गरी उपिरार गन्म 
जरुरी हतुनछ । सतुक्र जीवराणतुहरुकरा आक्ररणबराट ्तुनेलो 
रोग हतुनेररा तनमन तलबिर ४ ्ररको सतुक्र जीव वतग्मकरण 
गन्म सषकनछ । 

(1)  षकटराणतु (Bacteria):- ररानव िरीर र पितुपंछीको 
िरीरररा रोग लयराइददिने अनय रतवहरुभनदिरा षकटराणतु 
अग्रपंतरररा आउँछ । दितुिरालतु गराई भैसीको ्तुन र 
कलिौ्राररा पसी यी षकटराणतुहरुले रोग लयराई ददिनछ । 
्तुन र कलिौ्राररा रहेको दूििररा बढी ररात्रराररा प्रोषटन 
हतुने र तयसतभत्रकरा ररांिपेिी र रनरतुहरु नरर हतुने 
भएकोले षकटराणतुहरु तयहराँ पसन, हतुक्म न र तरनीहरुको 
संखयरा बढन उबिर स्रान बनेको हतुनछ। रस््म एक 
पटक ्तुनको प्वराल र नतलबराट षकटराणतु प्रवेि गरी 
कलिौ्राररा पतुगन सकयो भने तरनीहरुले आफनो बि्मसव 
स्राषपर गछ्मन ् र फलसवरुप ्तुनेलो रोगको प्रकोप 
हतुनछ । 

 ्तुनेलो रोग लयराउने िरालकरा षकटराणतुहरु िेरै प्रकरारकरा 
हतुनछन ्। री रधये तनमन तलबिर षकटराणतुहरुको नरार 

यस प्रकरारकरा छन,् सटे्रप्टोकोकस (Streptococcus), 
सटराफराइलोकोक्स (Staphylococcus), कोररने 
्यराकटेररयर (Corynebacterium), ई कोलराई (E-coli), 
रराइक्रोप्लराजररा (Mycoplasma), लेप्टोसपराइररा 
(Leptospira), लकेबतसयलरा (Klebsiella), 
इनटेरो्यराकटेररयर (Enterobacterium), 
रराइको्यराकटेररयर (Mycobacterium), परासचयूरेलरा 
(Pasteurella),  सयू्ोरोनरास (Pseudomonas), ब्तुसेलरा 
(Brucella) आददि. 

(2)  भराइरस (virus):- षकटराणतु भनदिरा पतन सरानरा जीव 
रतवलराई भराइरस भतननछ र री भराइरसले पतन ्तुन र 
कलिौ्रातभत्र पसन परायो भने ्तुनेलो रोग तनमतयराई 
ददिनछ । उपिरारको क्ररररा भराइरसलराई ररानदे हेर तुले 
एबनटबरायोषटक प्रयोग गनतु्म आवशयक छैन रर कतु नै 
प्रकरारको रराधयरबराट षकटराणतु पसन सकने भएकोले 
एबनटबरायोषटक प्रयोग गनतु्म उबिर हतुनछ । लक्षण 
अनतुसरार अनय औििी र षवति प्रयोग गनतु्मपछ्म । िोरेर 
रोग र अनय भराइरल रोगबराट ्तुनेलो हतुने गदि्मछ । 

(3) ढतुसी (Fungus):- ्तुनेलो रोगकरा करारणहरु रधये ढतुसी 
पतन एक प्रकरारको करारक रतव हतुन ् । सरािरारण 
अवस्राको ्तुनेलो रोगररा ढतुसीको करारणले हतुन सकछ 
भन्ने िंकरा गन्म सषकदैिन। िेरै ददिनसमर एबनटबरायोषटक 
र अनय औििी प्रयोग गरी उपिरारररा तनको नहतुन तुकरा 
करारण ढतुसी हतुनसकछ, एबनटबरायोषटक औििीले छतु दैिन 
र आवशयक ् प जराँि गरी ढतुसीको करारण पत्तरा लगराई 
उपिरार गनतु्म पछ्म । केही ढतुसी  (fungus) करा अंग्रजेी 
नरार यस प्रकरारकरा हतुन ्- Tricosporium, Aspergillus, 
Candida, Cryptococcus आददि। ढतुसीबराट ्तुनेलो रोग 
लरागेको बिरररा जराँि गरी आवशयक औििी प्रयोग 
गरी उपिरार गनतु्म पछ्म भने ढतुसीबराट संक्ररण हतुन 
नददिन गराई भैसीहरुलराई ढतुसी परेकरा (उम्रकेरा) दिरानरा, 
रकै, गे्रागत्ु ी, घराँस, परराल आददि ितुवराउनतु हतुँदैिन । 
गोठतभत्र ढतुसी परेको, ओतसलो ठराउँ हतुन तु हतुँदैिन । 

(4) दिोस्ो सतुक्र जीवको आक्ररण (Secondary bacterial 
infection):- एलबज्म अ्वरा सरािरारण िोटपटककरा 
करारण ्तुनेलो भएको अवस्रालराई हेलिक्यराई गरेररा 
र आवशयक उपिरार गन्म षढलो अ्वरा तयही अवस्राररा 
िेरै ददिन रहेररा तयस ् तुनेलो भएको स्रानररा, बराषहरबराट 
अनय सतुक्र जीव प्रवेि गरी दिोस्ो सूक्रजीवको 
आक्ररण भई जषटल प्रकरारको ्तुनेलो हतुन सकछ । 

 यसबराट बचनको लरातग सतुरुररा नै लक्षण अनतुसरारको 
उपिरार  गनदे, दितुषिर र फोहर बराररावरणबराट बिराउने 
र आवशयक परेररा एबनटबरायोषटक प्रयोग गनतु्म पनदे 
हतुनछ ।
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्तुनेलो रोगकरा लक्षणहरुः

्तुनेलो रोग २ अवस्राररा भेटराउन सषकनछ, रोगको लक्षण 
नदेिबिने (Sub-clinical Mastitis) र लक्षण देिबिने (Clinical 
Mastitis).

रर दितुबै अवस्राको ्तुनेलो रोग लरागेररा दूििको ररात्ररा अवशय 
घटराउँछ । देिबिने लक्षणहरु यस प्रकरारकरा छन ्। 

1. दूिि घटराउनतु, अ्वरा पतुरै नददिनतु

2. कलिौ्रा र ्तुन ररारो अ्वरा नयरानो हतुन तु

3. कलिौ्रा र ्तुन सतुतनएको फतु लेको

4. कलिौ्रा र ्तुन क्रा हतुन तु

5. दितुहतुन िोजदिरा गराई, भैसीले दितुिराइको रहितुस गनतु्म,  

6. जरो िढेको हतुन सकछ । 

7. जरो िढेको अवस्राररा घराँस परार पतन कर िराने गछ्म । 

उपिरार षवतिः- 

करारक रतव पत्तरा लगराई सोषह अनतुसरार उपिरारको वयवस्रा गनतु्म 
पछ्म र योगय र अनतुभवी पितु बिषकतसकको रेिदेििररा उपिरार 
गरराउनतु पदि्मछ । उबिर र आवशयक ढंगबराट उपिरार षवति 
अपनराएन भने रोग जषटल भई दूिि नै बनदि हतुने अवस्रा आउन 
सकछ । दूििरालतु गराई भैसी परालन गनतु्मको रूल उद्देशय नै दूिि 
उतपरादिन बढराई बढी आमदिरानी गनतु्म हो, दूिि उतपरादिन र तनषकरािन 
हतुने कलिौ्रा र ्तुन नै आमदिरानीको रूल स्रान र द्रार भएकोले 
यी अंगलराई सवस् ररािी तबग्रनबराट बिराउन पछ्म । 

िोटपटकको करारणले ्तुनेलो भएको र बराषहरी भरागररा कतु नै 
षकतसरको घराउ, िषटररा छैन भने, उपिरारको क्ररररा 
एबनटबरायोषटक औििी प्रयोग गनतु्म पदिदैन । ्तुन र कलिौ्रा 
सतुतनएको, ररारो भएको अवस्राररा, बिसो (बरफ) परानीररा कप्रा 
तभजराई सेकी ददिनतु पछ्म । यददि ्तुन र किौ्रा ्तुनेलोको 
अवस्राररा बिसो छ भने नयरानो परानीररा कप्रा तभजराई नयरानो 
सेकी ददिनतु पछ्म । री दितुबै अवस्राररा हलकरा ररातलस गनतु्म उबिर 
हतुनछ । 

षकटराणतुकरा करारणले ्तुनेलो भएको छ भने एबनटबरायोषटक प्रयोग 
गरी उपिरार गनतु्म पछ्म । पितुपंक्षीहरुररा षकटराणतुकरा करारणले 
अनय रोग लरागेररा एबनटबरायोषटक औििी ितुवराएर, सतुई लगराएर 
अ्वरा रलहर लगराएर उपिरार गररनछ भने ्तुनेलो रोगको 
अवस्राररा यी षवतिबराट उपिरार गदिरा्म प्रभरावकरारी हतुँदैिन। 
एबनटबरायोषटक    औििी कलिौ्रा र ्तुनररा रगरको रराधयरबराट 
पतुगदैिन, रस््म ् तुनेलो रोगको उपिरार गदिरा्म जतुन ् तुन र कलिौ्राररा 
रोग लरागेको छ तयस ठराउँरै एबनटबरायोषटक ्तुनको नलीबराट 
पठराउनतु पछ्म । 

उपिरारको क्ररररा अकपो रहतवपूण्म धयरान ददिनतु पनदे कतु ररा यो छ 
षक षवतभन्न प्रकरारकरा षकटराणतुहरुलराई एउटै प्रकरारको 
एबनटबरायोषटकले दठक गछ्म भन्ने हतुँदैिन । कतु न एबनटबरायोषटक 

प्रयोग गदिरा्म रोग दठक हतुनछ भन्ने पत्तरा लगराउनको लरातग दूिि र 
षवतभन्न ्ररको एबनटबरायोषटकको जराँि गनतु्म पछ्म जतुन प्रषवतिलराई 
अग्रजेीररा कलिर एण् सेबनसषटतभटी टेटि (Culture and 
Sensitivity Test) भतननछ । ्तुनेलो उपिरार गनतु्म पूव्म यो षवति 
अपनराएररा अवशय सफल हतुनछ र यसबराट कृिकको नयूनरर 
िि्मररा तछटो भनदिरा तछटो रोग दठक हतुनछ । तयो भनदिरा पतन 
ठूलो आफनरा दितुिरालतु गराईको ्तुन र कलिौ्रा ्प तबग्रनबराट 
बबिनछ र भषवषयसमर दूिि दितुहतुन पराइरहने अवसर प्रराप्त हतुनछ । 

्तुनेलो रोगको रोक्रार षवतिः

1. गोठररा षपसराब,  गोबर अ्वरा परानीबराट ओतसलो र षहलो 
जरेको हतुन तु हतुँदैिन । 

2. गराई बतसरहँदिरा ्तुनको टतुप्पोले भ तुईररा भएकरा फोहर, 
गोबर, षहलोसंग समपक्म ररा हतुन तुहतुँदैिन । 

3. गराईलराई दितुहतुन पूव्म र दितुषहसकेपतछ आवशयक अनतुसरार 
सरसफराई र तनसंक्ररणको तसद्धरानर अपनराउनतु पछ्म । 

4. दितुहतुने अवति भर गराईलराई िरानर बराररावरणररा उभयराउनतु 
पदि्मछ । 

5. एउटै ्यबक्तले दितुहतुने गरेररा गराईलराई ररानतसक रनराव र 
असबजलो अनतुभव हतुँदैिन। अनरावशयक र अपररबिर 
वयबक्त अगरा्ी पछरा्ी हतुन तु हतुँदैिन । 

6. ररा्ी उललेि भए जसरै ्तुनबराट दितुहतुदिरा ररानेर होइन षक 
ररा्ीबराट रल टतुप्पोसमर तनिोदिदै दितुहतुन तु पछ्म । 

7. भराइरस रोगबराट बिराउनको लरातग िोरेर रोग र अनय 
रोग षवरुद्ध तनयतरर रुपले िोप लगराउनतु पछ्म । 

8. पषहलो िोटी ्यराउने गराई अ्वरा भैसीलराई दितुहतुँदिरा षविेि 
सराविरानी र धयरान ददिनतु पछ्म । िेरै पटक ्यराइसकेको 
गराई भैसीहरुलराई जतुन रररकरा र बल प्रयोग गरी दितुषहनछ, 
तयसरी नै पषहलो िोटीको गराई भैसीलराई दितुहतुन हतुँदैिन 
षकनभने कलिौ्रा र ्तुनको तभत्री भराग नरर र कतललो 
हतुने भएकोले सरा्ै पषहलो पटक दूिि उतपरादिन भईरहेको 
अवस्रा भएकोले तयहराँ कतु नै षकतसरको िोटपटक लरागन 
ददिनतु हतुँदैिन । 

9. गराई र भैंसीलराई दितुहतुने प्रषक्रयरा ितुरु गनतु्म अगरा्ी षयनकरा 
बराचछरा बराचछी अ्वरा परा्रा परा्ीबराट दितुि ि तुसन लगराएररा 
रराउबराट गररने दितुि उतपरादिनररा केही बषृद्ध हतुनछ । 
आफनरा बचिराले दितुि ि तुसी रहने बेलराररा रराउबराट बढी 
ररायरा लरागने र ि तुसी रहँदिरा रराउलराई गतुदिगतुदिी लरागने 
भएकोले रगजको प्यतुचयतुटरी ग्रन्ीको अगरा्ीको भरागबराट 
तनसकने प्रोलयराकटीन हरपोन (Prolactin Hormone) को 
करारणले दितुि उतपरादिन बषृद्ध हतुनछ । 
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कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार बबकास समममत, कालीमाटी, काठमाण्डौ ।
कालीमाटी बजारमा कारोबार भएका केहि प्रमखु कृबि उपजिरुको मामसक मलू्य स्थमत

Commodity Name कृबि उपजको नाम इकाइ
२०७९ बशैाख २०७९ जेठ

न्यनूतम अमिकतम औित न्यनूतम अमिकतम औित
Tomato Big(Nepali) 7"nf] uf]ne]8f-g]kfnL_ Rs/Kg 50.00 90.00 64.03 90.00 160.00 119.45
Tomato Big(Indian) 7"nf] uf]ne]8f-ef/tLo_ Rs/Kg 50.00 100.00 74.45 70.00 140.00 104.65
Tomato Small(Local) ;fgf] uf]ne]8f-nf]sn_ Rs/Kg 20.00 80.00 44.13 25.00 100.00 63.38
Tomato Small(Tunnel) ;fgf] uf]ne]8f-6g]n_ Rs/Kg .       .       .       38.00 120.00 77.71
Tomato Small(Indian) ;fgf] uf]ne]8f-ef/tLo_ Rs/Kg 25.00 80.00 46.88 30.00 110.00 77.58
Tomato Small(Terai) ;fgf] uf]ne]8f-t/fO{_ Rs/Kg 25.00 70.00 48.67 40.00 120.00 71.52
Potato Red /ftf] cfn' Rs/Kg 25.00 35.00 29.58 30.00 45.00 36.13
Potato Red(Indian) /ftf] cfn'-ef/tLo_ Rs/Kg 24.00 30.00 26.73 28.00 40.00 32.60
Potato Red(Mude) /ftf] cfn'-d'8]_ Rs/Kg .       .       .       32.00 40.00 35.47
Potato White ;]tf] cfn' Rs/Kg 22.00 25.00 23.38 22.00 36.00 27.81
Onion Dry(Indian) ;'s]sf] Kofh-ef/tLo_ Rs/Kg 30.00 36.00 33.56 30.00 38.00 33.28
Carrot(Local) ufh/-nf]sn_ Rs/Kg 30.00 100.00 54.35 60.00 100.00 75.79
Carrot(Terai) ufh/-t/fO{_ Rs/Kg 25.00 40.00 32.27 .       .       .       
Cabbage(Local) aGbf-nf]sn_ Rs/Kg 25.00 80.00 46.36 30.00 100.00 65.76
Cabbage(Terai) aGbf-t/fO{_ Rs/Kg 25.00 60.00 43.43 30.00 70.00 52.92
Cabbage(Narivala) aGbf-gl/jn_ Rs/Kg 25.00 60.00 41.34 .       .       .       
Cauli Local :yfgLo sfpnL Rs/Kg 40.00 90.00 57.94 40.00 100.00 60.73
Cauli Local(Jyapu) :yfgLo sfpnL-Hofk'_ Rs/Kg 50.00 100.00 74.81 50.00 100.00 75.00
Raddish Red /ftf] d"nf Rs/Kg 30.00 100.00 77.58 40.00 50.00 45.00
Raddish White(Local) ;]tf] d"nf-nf]sn_ Rs/Kg 15.00 60.00 24.49 15.00 60.00 29.35
Raddish White(Hybrid) ;]tf] d"nf-xfOa|L8_ Rs/Kg 20.00 80.00 33.76 20.00 70.00 39.53
Brinjal Long nfDrf] eG6f Rs/Kg 40.00 70.00 57.62 15.00 60.00 32.28
Brinjal Round 8Nnf] eG6f Rs/Kg 40.00 80.00 63.45 25.00 70.00 44.36
Cowpea(Long) af]8L-tg]_ Rs/Kg 20.00 130.00 68.43 20.00 80.00 50.96
Cow pea(Short) ds} af]8L Rs/Kg 80.00 120.00 96.88 50.00 90.00 71.31
Green Peas d6/sf]zf Rs/Kg 40.00 150.00 85.66 90.00 150.00 119.41
French Bean(Local) l3p l;dL-nf]sn_ Rs/Kg 30.00 100.00 56.06 20.00 70.00 47.09
French Bean(Hybrid) l3p l;dL-xfOa|L8_ Rs/Kg 40.00 120.00 71.32 30.00 90.00 60.97
French Bean(Rajma) l3p l;dL-/fhdf_ Rs/Kg 60.00 120.00 83.33 60.00 100.00 80.38
Sword Bean 6f6] l;dL Rs/Kg 70.00 120.00 100.24 200.00 225.00 212.50
Soyabean Green e6df; Rs/Kg 90.00 300.00 197.05 60.00 150.00 92.84
Bitter Gourd lttf] s/]nf Rs/Kg 20.00 90.00 50.81 20.00 40.00 25.96
Bottle Gourd nf}sf Rs/Kg 15.00 60.00 32.42 15.00 60.00 36.10
Pointed Gourd(Local) k/j/-nf]sn_ Rs/Kg 50.00 150.00 87.03 35.00 80.00 56.27
Pointed Gourd(Terai) k/j/-t/fO{_ Rs/Kg 50.00 150.00 85.92 35.00 90.00 54.54
Snake Gourd lrlr08f] Rs/Kg 20.00 80.00 48.50 10.00 30.00 20.45
Smooth Gourd l3/f}nf Rs/Kg 20.00 70.00 39.54 15.00 50.00 31.56
Sponge Gourd lemu'gL Rs/Kg 40.00 80.00 61.08 30.00 70.00 48.10
Pumpkin kfs]sf] km;L{ Rs/Kg 40.00 50.00 44.92 25.00 50.00 40.16
Squash(Long) xl/of] km;L{-nfDrf]_ Rs/Kg 15.00 60.00 28.14 20.00 50.00 32.49
Squash(Round) xl/of] km;L{-8Nnf]_ Rs/Kg 10.00 50.00 26.36 15.00 50.00 36.86
Turnip ;nud Rs/Kg .       .       .       60.00 80.00 72.42
Okara le08L Rs/Kg 20.00 100.00 55.26 15.00 40.00 26.99
Sweet Potato ;v/v08f Rs/Kg 50.00 80.00 73.41 60.00 80.00 74.21
Barela a/]nf Rs/Kg 50.00 100.00 64.54 90.00 120.00 97.08
Arum lk+8fn' Rs/Kg 40.00 50.00 45.28 .       .       .       
Christophine :s'; Rs/Kg 40.00 50.00 45.63 30.00 90.00 57.08
Brd Leaf Mustard /fof] ;fu Rs/Kg 70.00 120.00 99.72 40.00 100.00 71.18
Spinach Leaf kfn'uf] ;fu Rs/Kg 120.00 180.00 141.28 70.00 200.00 141.95
Cress Leaf rd;'/sf] ;fu Rs/Kg 120.00 180.00 141.17 100.00 180.00 140.35
Mustard Leaf tf]/Lsf] ;fu Rs/Kg 40.00 90.00 62.11 30.00 50.00 38.66
Fenugreek Leaf d]yLsf] ;fu Rs/Kg 100.00 160.00 130.83 100.00 150.00 125.56
Onion Green Kofh xl/of] Rs/Kg 30.00 150.00 63.78 60.00 150.00 84.89
Bakula as'nf Rs/Kg 40.00 100.00 72.08 130.00 150.00 140.00
Mushroom(Kanya) Rofp-sGo]_ Rs/Kg 80.00 300.00 182.99 80.00 300.00 176.65
Mushroom(Button) Rofp-8Nn]_ Rs/Kg 250.00 450.00 340.43 220.00 450.00 327.85



j[mlif rf}dfl;s jif{ %& c+s ! j[mlif q}dfl;s jif{ %( c+s $ 

44

Asparagus s'/Lnf] Rs/Kg 250.00 500.00 373.33 150.00 350.00 222.42
Neuro Go"/f] Rs/Kg 80.00 150.00 112.87 60.00 100.00 73.17
Brocauli a|f]sfpnL Rs/Kg 50.00 160.00 109.77 90.00 180.00 118.70
Sugarbeet r's'Gb/ Rs/Kg 60.00 90.00 77.00 70.00 100.00 79.41
Drumstick ;lhjg Rs/Kg 90.00 160.00 125.86 100.00 300.00 133.75
Bauhania flower sf]O/fnf] Rs/Kg 150.00 450.00 267.95 .       .       .       
Red Cabbbage aGbf /ftf] Rs/Kg 30.00 80.00 51.78 30.00 90.00 61.51
Lettuce lh/Lsf] ;fu Rs/Kg 50.00 150.00 82.22 70.00 200.00 104.84
Knolkhol Uof7 sf]aL Rs/Kg 70.00 90.00 82.44 70.00 90.00 79.35
Celery ;]n/L Rs/Kg 150.00 500.00 363.61 150.00 350.00 246.72
Parseley kf;{n] Rs/Kg 150.00 500.00 369.00 150.00 400.00 260.00
Fennel Leaf ;f}kmsf] ;fu Rs/Kg 100.00 160.00 132.11 90.00 150.00 125.74
Mint k'bLgf Rs/Kg 200.00 500.00 309.17 100.00 300.00 226.61
Turnip A ufG6] d"nf Rs/Kg 60.00 90.00 79.00 60.00 90.00 76.34
Tamarind OdnL Rs/Kg 150.00 220.00 184.50 150.00 180.00 167.42
Bamboo Shoot tfdf Rs/Kg 90.00 120.00 100.17 110.00 120.00 115.38
Tofu tf]km' Rs/Kg 90.00 120.00 100.61 110.00 120.00 115.38
Gundruk u'Gb|'s Rs/Kg 200.00 350.00 231.94 200.00 350.00 245.83
Apple(Jholey) :ofp-emf]n]_ Rs/Kg 180.00 250.00 203.00 180.00 220.00 203.10
Apple(Fuji) :ofp-km"hL_ Rs/Kg 250.00 300.00 270.00 240.00 300.00 273.55
Banana s]/f Rs/Doz 120.00 160.00 143.44 120.00 170.00 146.51
Lime sfutL Rs/Kg 300.00 400.00 362.39 120.00 350.00 214.26
Pomegranate cgf/ Rs/Kg 250.00 400.00 308.56 300.00 500.00 374.19
Mango(Maldah) cfFk-dfnbx_ Rs/Kg .       .       .       80.00 200.00 122.32
Mango(Dushari) cfFk-b;x/L_ Rs/Kg 200.00 300.00 255.28 80.00 300.00 196.29
Mango(Calcutte) cfFk-snsQ]_ Rs/Kg 200.00 250.00 221.67 120.00 250.00 177.80
Grapes(Green) c+u'/-xl/of]_ Rs/Kg 120.00 200.00 155.34 180.00 250.00 212.17
Grapes(Black) c+u'/-sfnf]_ Rs/Kg 200.00 350.00 252.87 180.00 350.00 257.50
Orange(Indian) ;'Gtnf-ef/tLo_ Rs/Kg 140.00 180.00 157.59 150.00 180.00 159.52
Water Melon(Green) t/a'hf-xl/of]_ Rs/Kg 25.00 60.00 43.39 30.00 50.00 37.26
Sweet Orange df};d Rs/Kg 150.00 170.00 159.14 150.00 200.00 171.02
Mandarin h'gf/ Rs/Kg 200.00 250.00 210.86 200.00 250.00 210.50
Pineapple e'O{ s6x/ Rs/1 Pc 150.00 200.00 178.62 160.00 200.00 175.16
Cucumber(Local) sf+qmf]-nf]sn_ Rs/Kg 20.00 60.00 39.89 20.00 80.00 51.23
Cucumber(Hybrid) sf+s|f]-xfOa|L8_ Rs/Kg 10.00 25.00 16.12 10.00 40.00 23.85
Jack Fruit ?v s6x/ Rs/Kg 60.00 90.00 75.45 30.00 80.00 53.07
Pear(Chinese) gf;kftL-rfOlgh_ Rs/Kg 200.00 250.00 234.63 200.00 300.00 240.29
Papaya(Nepali) d]jf-g]kfnL_ Rs/Kg 50.00 70.00 61.32 50.00 80.00 64.63
Papaya(Indian) d]jf-ef/tLo_ Rs/Kg 70.00 90.00 78.81 80.00 120.00 90.84
Litchi(Local) nLRrL-nf]sn_ Rs/Kg .       .       .       80.00 250.00 139.64
Litchi(Indian) nLRrL-ef/tLo_ Rs/Kg .       .       .       200.00 300.00 253.48
Kinnow lsg' Rs/Kg 150.00 160.00 155.00 .       .       .       
Kiwi lslj Rs/Kg 450.00 500.00 475.57 450.00 550.00 515.32
Avocado cfef]sf8f] Rs/Kg 450.00 500.00 475.00 400.00 550.00 478.23
Amla cdnf Rs/Kg 90.00 100.00 95.00 .       .       .       
Ginger cb'jf Rs/Kg 50.00 80.00 58.23 50.00 80.00 66.42
Chilli Dry ;'s]sf] v';f{gL Rs/Kg 370.00 380.00 375.45 360.00 380.00 374.95
Chilli Green xl/of] v';f{gL Rs/Kg 50.00 200.00 74.57 30.00 150.00 67.40
Chilli Green(Bullet) v';f{gL xl/of]-a'n]6_ Rs/Kg 50.00 200.00 74.34 30.00 150.00 73.12
Chilli Green(Machhe) v';f{gL xl/of]-df5]_ Rs/Kg 40.00 100.00 61.22 30.00 80.00 48.82
Chilli Green(Akbare) v';f{gL xl/of]-csa/]_ Rs/Kg 120.00 300.00 246.25 150.00 350.00 259.68
Capsicum e]8] v';fgL Rs/Kg 60.00 150.00 97.28 60.00 200.00 114.36
Garlic Green xl/of] n;'g Rs/Kg 60.00 200.00 150.06 90.00 200.00 141.77
Coriander Green xl/of] wlgof Rs/Kg 200.00 600.00 338.28 50.00 300.00 126.69
Garlic Dry Chinese ;'s]sf] rfOlgh n;'g Rs/Kg 160.00 190.00 178.65 150.00 180.00 168.82
Garlic Dry Nepali ;'s]sf] g]kfnL n;'g Rs/Kg 80.00 120.00 106.22 80.00 120.00 101.56
Clive Dry ;'s]sf] 5\ofkL Rs/Kg 120.00 250.00 149.29 120.00 170.00 150.54
Clive Green xl/of] 5\ofkL Rs/Kg 80.00 180.00 133.04 100.00 150.00 131.25
Fish Fresh(Rahu) tfhf df5f-/x'_ Rs/Kg 300.00 350.00 313.78 300.00 360.00 329.25
Fish Fresh(Bachuwa) tfhf df5f-ar'jf_ Rs/Kg 270.00 300.00 280.50 250.00 300.00 285.16
Fish Fresh(Chhadi) tfhf df5f-58L_ Rs/Kg 240.00 300.00 260.46 230.00 280.00 246.77
Fish Fresh(Mungari) tfhf df5f-d+'u/L_ Rs/Kg 270.00 300.00 280.61 250.00 300.00 270.65

s[lif q}dfl;s klqsfsf] u|fxs aGg rfxg] JolQm jf ;+:yfn] s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]G›, 
xl/x/ejgdf cfP/ cfjZos z'Ns a'emfP/ jf lhNnf l:yt s[lif 1fg s]G› jf e]6]g/L c:ktfn 
tyf kz' ;]jf lj1 s]G› dfkm{t u|fxs aGg]n] cfjZos gub a'emfO{ o; s]G›df pQm gub hDdf 
ePkl5 u|fxs aGg ;lsg] Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 . ;fy} s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]G›sf] 
sf]8 g+= #!@))#$)@, g]kfn a}+s ln= sf] /fhZj vftf g+= ))!)!))))))))!))!))!, 
/fhZj lzif{s !$@!# df /sd hDdf ePsf] ef}r/sf ;fy cfˆgf] :ki6 kqfrf/ ug]{ 7]ufgf o; 
s]G›df cfOk'u]kl5 klg u|fxs ag]/ k|sfzg ;fdu|L k|fKt ug{ ;lsg]5 .

u|fxs z'Ns -s[lif q}dfl;s_ 

jflif{s -JolQm_  ?= !)).–

jflif{s -;+:yf_  ?= !%).–

cflhjg -JolQm_  ?= @))).–

cflhjg -;+:yf_  ?= #))).–

s[lif q}dfl;s klqsfsf] u|fxs aGgsf] nflu



s[lif q}dfl;s klqsfsf] u|fxs aGg rfxg] JolQm jf ;+:yfn] s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]G›, 
xl/x/ejgdf cfP/ cfjZos z'Ns a'emfP/ jf lhNnf l:yt s[lif 1fg s]G› jf e]6]g/L c:ktfn 
tyf kz' ;]jf lj1 s]G› dfkm{t u|fxs aGg]n] cfjZos gub a'emfO{ o; s]G›df pQm gub hDdf 
ePkl5 u|fxs aGg ;lsg] Joxf]/f hfgsf/L u/fO{G5 . ;fy} s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]G›sf] 
sf]8 g+= #!@))#$)@, g]kfn a}+s ln= sf] /fhZj vftf g+= ))!)!))))))))!))!))!, 
/fhZj lzif{s !$@!# df /sd hDdf ePsf] ef}r/sf ;fy cfˆgf] :ki6 kqfrf/ ug]{ 7]ufgf o; 
s]G›df cfOk'u]kl5 klg u|fxs ag]/ k|sfzg ;fdu|L k|fKt ug{ ;lsg]5 .

u|fxs z'Ns -s[lif q}dfl;s_ 

jflif{s -JolQm_  ?= !)).–

jflif{s -;+:yf_  ?= !%).–

cflhjg -JolQm_  ?= @))).–

cflhjg -;+:yf_  ?= #))).–

s[lif q}dfl;s klqsfsf] u|fxs aGgsf] nflu



j[mlif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|

/]l8of] / 6]lnlehg j[mlif sfo{qmd

/]l8of] g]kfn / g]kfn 6]lnlehgaf6 b}lgs ;fFem ^M$) b]lv ^M%& ah];Dd s[lif sfo{s|d k|;f/0f
eO{/x]sfn] pGgt s[lif k|ljlwaf/] hfgsf/L lng lgoldt sfo{qmd ;'Gg] / x]g]{ u/f}+ . 

sf=d]=c=b=g+=((÷!(#

af/ lbg
/]l8of] s[lif sfo{qmd
-;fFem ^M$) ^M%%_

6]lnlehg s[lif sfo{qmd
-;fFem ^M$) ^M%&_

cfOtaf/ ;fKtflxs s[lif ultljlw s[lif ;+jfb

;f]daf/ kf}/vL s[ifs gljg s[lif k|ljlw

d+unaf/ gljg s[lif k|ljlw ls;fg k|Zg d~r

a'waf/ s[lif ;+jfb ;kmn s[ifs

laxLaf/ ls;fg k|Zg d~r s[lifdf dlxnf

z'qmaf/ h]=l6=P / a"9L cfdf s[lif ultljlw

zlgaf/ /]l8of] klqsf tyf s[lif gf6s s[lif 6]ln l;l/on æe/f];fÆ

OG6/g]6df s[lif ;]jf

ls;fg sn ;]G6/
s[lif ;DaGwL ljljw k|fljlws hfgsf/L lngsf] nflu o; s]Gb|sf] 6f]n lk|m gDa/ !^^))!(%))) df
cfO{taf/ b]lv z'qmaf/;Dd lj1x?;Fu k|ToIf kmf]g ;Dks{ dfkm{t hfgsf/L lng ;Sg'x'g]5 . 

g]kfn ;/sf/
s[lif tyf kz'kG5L ljsf; dGqfno

s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|åf/f k|sflzt
k|ltM #)))

xl/x/ejg, nlntk'/ kmf]g g+= (&&–%%@@@$*, %%@%^!&, %%@@@%*
Email: info@aitc.gov.np, website: www.aitc.gov.np

ls;fg sn ;]G6/ 6f]n lk|m g+=M !^^))!(%)))

s[lif q}dfl;s klqsfsf ;a} c+sx¿, cGo k'l:tsf tyf kmf]N8/x? s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|sf] 
j]e;fO{6 www.aitc.gov.np df k9\g ;lsg]5 .

q}dfl;s klqsf
jif{ %(    a}zfv–h]7 @)&(       c+s $                          Apr - Jun 2022              www.aitc.gov.np

s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|åf/f k|sflzt

s[lif
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