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s[lifdf cfTdlge{/tf

कृषि उपजमा आतमनिर्भरता को सनुिश्चितताका धेरै प्रयासहरुमधधे 
खािे बािीमा पररवत्भि गिु्भ प्रमखु चिुौतीरहेको छ । खाद्य 
सरुक्ा रिेको चामल लगायत अनय खाधान्न समेत हो  रिेर 
प्रचार प्रसार जरुरत देश्खनछ । पहाडमा सडक सञ्ालको 
षवसतारसँगै खािे बािीमा वयापक पररवत्भि आएको छ र केही 
वि्भपषहलेको तलुिामा मखुय रुपमा चामलको खपत बढेको 
देश्खनछ । उतपादि वषृधि गि्भ बाँझो रहेका खेतीयोगय जनमिमा 
खेती गरी खेती गररएको क्ेत्रफल षवसतार गिु्भपछ्भ । शहररकरण 
तथा घडेरी वयवसायको िाममा जगगाको खणडीकरण बढदो 
छ । जलवाय ुपररवत्भिले निमतयाएका जलवायजुनय संकटले 
बाली उतपादिमा प्रतयक् असर पिने गरेको छ । कृषि बालीमा 
रोगकीरा तथा झारपातको समसया बढदो छ । खडेरीजनय 
संकटबाट पहाडका खेतीयोगय जनमि प्रतयेक वि्भ बाँझो हदैु 
गएको छ । बाँझो जनमि राख्न निरुतसाषहत गिने, खेतीयोगय 
जनमिमा रएको अनतक्रमणलाई रोकिे र जलवाय ु अिकूुल 
काय्भक्रम लयाई खाद्यान्न उतपादि बढाउि नबशेि काय्भक्रम 
लयाउि ु पिने देश्खनछ । खेतीयोगय जनमिमा हरेक सथािीय 
तहले समराषवत सबै नसँचाइका स्ोतहरू पषहचाि गरी नसँचाइ 
आयोजिा बिाई प्राथनमकताका आधारमा काया्भनवयिमा लैजाि 
सकिपुछ्भ । पहाडमा आकाशे पािी संकलि गिने ठूला पोखरीहरू 
तथा तराईमा नडपबोररङ, पमपसेटलगायतका नसँचाइ योजिा 
बिाई नसँचाइ गि्भ सषकनछ । उन्नत बीउको प्रयोग अतयनत 
नयूि छ र रासायनिक मलको प्रयोग उश्चत तररकाले हिु 
सकेको छैि । उन्नत बीउ र मलको उपलबधता सहज गराउि 
समय लागिे देश्खनछ । तरकारी तथा खाद्यान्न बालीमा बीउ 
मात्र पररवत्भि गि्भ सकेमात्र पनि २०-२५ प्रनतशतसमम 
उतपादि बढाउि सषकनछ । सथानिय सरकारले कृषिमा लगािी 
गि्भ प्रोतसाहि गिने र सािा षकसािलाई रोजगारीको अवसर 
नसज्भिा गिने िीनत अवलमबि गिु्भपछ्भ । बैंकबाट सहनुलयत 
दरको बयाजमा कृषिकजा्भ सहज र झनझट मकु्त तररकाबाट 
उपलबध गराउिपुछ्भ । कृषिमा आधाररत उद्योग तथा 
गैरकृषिक्ेत्रमा रोजगारी नसज्भिा गिने योजिासषहतको काय्भक्रम 
लयाउिपुछ्भ । राजयले सहकारीलाई अथ्भतनत्रको खमबा मािेको 
अवसथामा वयावसाषयक कृषिका लानग सहकारी अवधारणा 
उपयकु्त हिु सकछ । सहकारीलाई कृषि उतपादिदेश्ख 
बजारीकरणसमम समावेश गररिपुछ्भ । कृषिमा उतपादि लागत 
घटाउि अनधकतम कृषियानत्रीकरण र प्रषवनधयकु्त बिाउिपुछ्भ । 
कृषि नबमालाई थप प्ररावकारी बिाई षकसािको उतपादिलाई 
सरुश्क्त बिाउितफ्भ  धयाि ददि ुजरुरी रैसकेको छ ।उतपादक 
र उपरोक्ताबीचमा ठूलो संखयामा मधयसथकता्भ छि ् । 
उतपादकले कम मूलय पाउिे र उपरोक्ताले उचच मूलय नतिु्भपिने 
बाधयता छ । अकको चिुौती उतपादिपनछको क्नत नयूिीकरण 
गिु्भ हो । रौगोनलक तथा मौसमी षवषवधताले रररएको हाम्ो 
जसतो देशमा तयसको ररपरु प्रयोग गि्भ सके मात्र देश कृषिमा 
आतमनिर्भरतफ्भ  अगानड बढि सकछ ।

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



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 vfB ;'/Iff r'gf}tL / lbuf]  ;dfwfgM 

/fli6«o uf}/jsf] wfg k|jb{\wg cfof]hgf 

l8nf/fd e08f/L !

@ hg;xeflutfdf /]lah /f]u lgoGq0f cleofg 8f= ls/0f kf08] ^

# dT:okfngsf] nflu kfgLsf] u'0f:t/  Joj:yfkg ljqmd :ofªtfg (

$ sf};L v]tL k|ljlw 8f]n/fh kf08] !%

% sf]bf]sf] aLp, o;sf] ;+/If0f / hftLo ;'wf/ 8f= afns[i0f hf]zL @$

^ s[lif pTkfbg ÷ pTkfbsTj bIftf clej[l4sf nflu  
Precision Agriculture Tools M g]kfnL s[lifdf 
gofF cfofd 

8f= nfnk|;fb cDufO #!

& sfuhL abfd pTkfbg k|ljlw  (Almond 
Production Technology)

kßgfy cfq]o #*

* k|d'v s[lif pkhx?sf] dfl;s d"No l:ylt $$
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1

g]kfndf vfB ;'/Iff r'gf}tL / lbuf]  ;dfwfgM
/fli6«o uf}/jsf] wfg k|jb{\wg cfof]hgf 

@ l8nf/fd e08f/L*

*k"j{dxflgb]{zs, s[lif ljefu . 

1. k[i7e"ld (Background)

कृषिप्रधाि  देश िेपालको दईुनतहाइ जिसङखया कृषिमा आश्रित 
छि ्रिे देशको कुल गाह्भसथ उतपादिमा कररब एकनतहाइ अझै 
पनि कृषिमा िै निर्भर रहेका छि ्। कृषिप्रधाि मलुकु हुँदाहुँदै 
पनि हाल िेपालको सनदर्भमा खाद्य सरुक्ा राजयको लानग प्रमखु 
चिुौतीको रूपमा देखा परररहेको छ । षवगत ३ दशक अगानड 
िेपाल धाि निया्भत गिने देश आज आयातमा निर्भर हुँदै छ रन्ने 
जसता बहसहरू पनि षवनरन्न राष्रिय फोरमहरूमा अनरवयक्त हुँदै 
आएको पाइनछ जिु चामल आयातको तथयाङ् क हेदा्भ उक्त कुरा 
यथाथ्भको िश्जक रएको पाइनछ।तर  हालको अवसथामा धेरै 
पररवत्भि रैसकेको छ । िेपालको खाद्य सरुक्ामा क्ेत्रफल, 
उतपादि र उपरोगको षहसाबले प्राथनमकतामा क्रमश: धाि 
पषहलो, मकै दोस्ो र गहुँ तेस्ो सथािमा रहँदै आएको नथयो रिे 
हाल आएर आम िेपालीको खािे प्रणालीमा पररवत्भि हुँदा धािले 
मकैलाई कररब प्रनतसथापि गररसकेको छ र दोस्ो सथािमा गहुँ 
र मकै तेस्ो सथािमा गएको छ । मानिसहरू मोटो चामलबाट 
क्रमश: मधयम मोटो, मनसिो र बासिादार बासमतीतफ्भ  आकषि्भत 
हुँदै गएका छि ् । बजारमा जिुसकैु मोटो, मधयम मोटो 
चामललाई आधनुिक प्रशोधि षवनधबाट मनसिो बिाई बासमती 
वा श्जरा मनसिोको िामले बजारीकरण हिेु प्रचलि बढेको छ । 
उतपाददत धािको केही राग श्चउरा, रजुा, सेलरोटी, कसार, 
केक, चाउचाउमा समेत प्रयोग गररनछ । फसटाउँदो होटेल, 
रेसटुरेनट वयवसायलगायत सामानय आय हिेुदेश्ख उचचसतरको 
आय हिेुको नमठोमनसिोप्रनत आकि्भण बढि गएको छ, साथै 
जिसङखया वषृधिका कारण धािको माग झि ् बढिे क्रममा 
छ । यो राष्रिय मागलाई मधयिजर गरी षवगत दशकदेश्ख कृषि 
तथा पशपुनछछी मनत्रालयले बहृत्तर धाि उतपादि काय्भक्रम 
काया्भनवयिमा लयाएको पनि हो साथै  प्रधािमनत्री कृषि 
आधनुिकीकरण पररयोजिाले पनि खाद्यान्नमा आतमनिर्भर हिु 
धािमा पकेट, बलक, जोि, सपुर जोि काय्भक्रम सञ् चालिमा 
लयाएको  छ   तर पनि  चामल आयात नयूिीकरण हिुकुो साटो 
झनझि ् बढदै गैरहेको  हुँदा यी काय्भक्रमहरूबाट आशातीत 
उपलश्बध हानसल हिु िसकेको देश्खनछ । षवश्वका   षफनलषपनस, 
नरयतिाम, बङ्गलादेशलगायत कैयौँ देशहरूले पनि वाषि्भक २ 
देश्ख ३ बाली धाि खेती गिने रणिीनत अवलमबि गरी धािको 
पररमाणमा उललेखिीय वषृधि गरेका  छि ्र आतमनिर्भर रएका 
छि ्। तयसैले रा्रिमा धािको बढदो मागलाई समबोधि गि्भ 
आगामी ५ वि्भका लानग उचचसतरीय राष्रिय गौरवको धाि 
प्रवद्भि आयोजिाको (Rice Promotion Project of National 

Pride) आवशयकता महससु रएको छ ।

2. wfg pTkfbg tyf cfoftsf] jt{dfg l:ylt  
(Current status of paddy production and import)

िेपालमा खेती गररएको जनमि मधये ३५% जनमिमा धाि खेती 
गररनछ रिे खाद्यान्न उतपादिको ४६% क्ेत्रफल धािबाली 
एकलैले ओगटेको छ । धाि उतपादिमा तराईको ७० प्रनतशत, 
पहाडको २६% र उचच पहाडको ४% योगदाि छ । राष्रिय 
उतपादिमा बसने धािको ९३ प्रनतशत र चैते धािको ७ प्रनतशत 
योगदाि छ रिे बसने धाि उतपादिमा खलुा सेश्चत जातको ८८ 
प्रनतशत र हाइनरिड जातको कररब १२ प्रनतशतले खेती गररनछ । 
चैते धािमा हाइनरिडको योगदाि निकै कम छ । धाि उतपादि 
वषृधिका लानग आजसमम बसने धािमा मात्र आधाररत रएर 
अिसुनधाि, उतपादि काय्भक्रमलगायत प्रषवनध वयवसथामा 
फोकस गररँदै आएको देश्खनछ । जसको  फलसवरूप बसने 
धािको क्ेत्रफल १३७१७०६ हेकटर परु ्याउि सफल रयौँ र 
यसबाट ५० लाख ७० हजार मे.ट. धाि उतपादि रएको 
छ । तयसै गरी चैते धािको हकमा कररब १२०००० हे. 
क्ेत्रफलबाट कररब ५ लाख ४० हजार मे.ट. उतपादि रएको 
छ ।यो  चैते  उतपादिमा ियाँ प्रषवनध र जातहरूको अवलमबिरनदा 
पनि कृिकहरूको परमपरागत खेतीप्रणाली र परुािा हातहरू कै 
ररमा रहेको छ । यसरी आ.व. २०७६ /७७ को 
तथयाङ् कअिसुार बसने र चैते गरी देशमा वाषि्भक जममा ५६ 
लाख मे.ट. धाि उतपादि रएको छ । यो कुल कृषि गाह्भसथ 
उतपादिमा कररब २० प्रनतशत योगदाि हो।देशको 
खाद्य सरुक्ाको लानग ६ लाख मे.ट. चामल नयूि रहेको 
जािकारी कृषि मनत्रालयले ददएको छ । उक्त पररमाण आपूनत्भका 
लानग आ.व. २०७७ साउिदेश्ख २०७८ जेठ मषहिा (११ 
मषहिाको अवनध) नरत्र धािजनय सामग्ी रु. ४६ अरब २९ 
करोड १० लाख ३१ हजारको आयात रएको देश्खनछ । 
देशको खाद्य सरुक्ाको सनुिचितता र चामल आयातको षवियलाई 
हेदा्भ यो पररमाण िै िेपाली कृषिक्ेत्रले रोनगरहेको यस दशकको 
सबैरनदा मखुय चिुौती हो .

3. vfBfGg pTkfbg j[l4sf] gLltut Joj:yf 
(Policy provision to increase food production)

िेपालको संषवधािले खाद्य सरुक्ा, खाद्य अनधकार तथा समप्ररतुाको 
सनुिश्चितता गरेको छ । यसलाई काया्भनवयि गिने गरी खाद्य 
अनधकार तथा खाद्य समप्ररतुासमबनधी ऐि, २०७५ सवीकृत रै 
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िेपाल सरकारबाट लागू रैसकेको छ र यसको नियमावली 
तजु्भमा हिेु क्रममा रहेको छ । तयसै गरी संघ र प्रदेशका 
आवनधक योजिा, वाषि्भक िीनत तथा काय्भक्रमले पनि खाद्यान्नमा 
आतमनिर्भर हिेुतफ्भ  आफिा िीनत तथा काय्भक्रमलाई निदने श्शत 
गरेका छि ्। कृषि षवकासको २० बसने रणिीनत (ADS) ले खाद्य 
सरुक्ा प्रतयारनूत गि्भ मखुय बालीहरूको उपलबधताको लक्य 
निधा्भरण गरेको छ । 

4. P8LP;sf cg';f/ d'Vo vfBfGg 
afnLx¿sf]  pknAwtfsf] nIo (Target of 
availability of staple food crops according to 
ADS) 

एडीएसले पनि खाद्यान्नमा षवषवधीकरण गि्भ जोड ददएको छ । 

आगामी २० वि्भनरत्र धािको उपलबधता प्रनतवयश्क्त १६७ बाट 
१७५ के.जी, मकै ८० बाट ११०  के.जी. र गहुँमा ६७ बाट 
८२ के.जी. प्रनतवयश्क्त परु ्याउिे लक्य नलएको छ । समग्मा 
खाद्यान्न उपलबधता ३१६ बाट बढाएर ३६४ के.जी. प्रनतवयश्क्त/
वि्भ परु ्याउिे लक्य नलएको छ ।यसरी मकै, गहुँ र धािमा 
क्रमश: ३७.५%, २२.३८% र ४.७९% ले उपलबधता बढाउिे 
रिेको छ । यी तीिै बालीको (धाि, गहुँ र मकै) सनतनुलत 
उपरोग बढाउि सकेमा खािे प्रणालीमा षवषवधीकरण रै एकानतर 
जिसवासथयलाई फाइदा हनुछ रिे अककोतफ्भ  चामलमानथको 
निर्भरता कम हिु गै धाि/चामल आयात सवत: नयूि 
हिेुछ ।देशको खाद्य सरुक्ामा देश्खएको चिुौतीको लानग यो िै 
ददगो समाधािको उपाय पनि हो ।

जनमि घटदै गएको हुँदा अब उप्रानत बसने  धािको क्ेत्रफलमा 
वषृधि गरी धािको उतपादि बढाउिे समराविा अब नयूि हुँदै 
गएको छ ।तयसैले उतपादकतवमा जोड ददिपुछ्भ रिे चैते धािको 
हकमा क्ेत्रफल र उतपादकतव दवैु बढाउिे समराविा प्रशसत 
छ, यो हाम्ो लानग प्रकृनतले ददएको सवुण्भ अवसर हो। यो 
प्राकृनतक अवसरको बषुधिमत्तापूव्भक उपयोग गरी धािको उतपादि 
वषृधि गि्भ जरुरी छ । धाि उतपादि वषृधि समराविाका कारणहरू 
यस प्रकार छि ्।

१. हाल बसने धािको राष्रिय औसत उतपादकतव ३.७ मे.ट./
हे. छ रिे हाम्ा नसफाररस जातहरूको उतपादकतव क्मता 
५ मे.ट./हे. रनदा बढी छ । यसबाट थप १.० मे.ट./हे. 
उतपादकतव बढाउि सहज रूपमा सषकनछ ।

२. चैते धािको हालको राष्रिय औसत उतपादकतव ४.५ मे.ट./
हे. छ रिे हाम्ा नसफाररस जातहरूको उतपादकतव ५.० वा 
सोरनदा बढी छ। चैते धािको नसजि (Spring season) मा 
सोलार रेनडएसि उचच हिेु हुँदा बसने धािको तलुिामा २०-
२५% थप उतपादकतव नलि सषकनछ ।

३. वातावरणीय प्रनतकूलता सहि सकिे क्मता अनय 
बालीहरूरनदा धािमा बढी रएको हुँदा यसको उतपादि 
वषृधि गि्भ पनि अनय बालीको तलुिामा सहज छ ।

४. धाि सवसेश्चत बाली रएको हुँदा ियाँ जातको षवकास गि्भ 
पनि अनय बालीमा रनदा सहज हनुछ ।

7. /fli6«o uf}/jsf] wfg k|jw{g cfof]hgfsf] 
If]qkmn, pTkfbsTj / pTkfbg k|If]k0f 
(Area, Productivity and Production Projection of 
Paddy Promotion Project of National Pride)

हाल देशीय उतपादिले समग् देशको खाद्य सरुक्ा धान्न 
सषकरहेको छैि, फलसवरूप नछमेकी मलुकु रारतबाट मनसिोदेश्ख 
बासिादार चामलको आयात हदैु आएको छ ।यो धाि/चामलको 
आयातलाई प्रनतसथापि गि्भ आगामी ५ वि्भ (२०७९ देश्ख 
२०८४) का लानग निमिबमोश्जम अिमुानित उतपादि प्रक्ेपण 
गररएको छ ।

P8LP;sf cg';f/ d'Vo vfBfGg afnLx¿sf] pknAwtfsf] k|If]k0f (Projection of availability of major food 
crops according to ADS)

षविय एकाई 
आधार वि्भ 

२०१५/१६ 

छोटो अवनध

५ वि्भ 

मधयम अवनध
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ददघ्भकालीि

२० वि्भ)

१. कुल प्रनतवयश्क्त उपलबध धाि केजी १६८ १७० १७१ १७५

२. कुल प्रनतवयश्क्त उपलबध मकै केजी ८० ८७ ९४ ११०

३. कुल प्रनतवयश्क्त उपलबध गहुँ केजी ६७ ७१ ७४ ८२

कुल प्रनतवयश्क्त उपलबध खाद्यान्न केजी ३१६ ३२७ ३३९ ३६४

5. /fli6«o uf}/jsf] wfg k|jb{g cfof]hgfsf] 
cf}+lrTo (Justification of Paddy Promotion 
Project of National Pride)

मानिसको सामानय दैनिकी षक्रयाकलापका लानग कररब २२० 
कयालोरी शश्क्त (energy) को आवशयकता पद्भछ र यसको 
प्रमखु स्ोत काबकोहाइडे्ट हो । काबकोहाइडे्ट आपूनत्भ गिने प्रमखु 
स्ोतहरूमा मखुय ३ वटा अन्नबाली िै हिु ् । ती प्रमखु 
अन्नबालीहरूमा धाि, मकै र गहुँ पद्भछि ् रिे सहायक 
अन्नबालीहरूमा कोदो, जौ, फापर, कागिुो, श्चिो, जिेुलो पद्भछि ्। 
यसको अनतररक्त अनय बालीहरू जसतै आल,ु तेल, दाल, 
फलफूल, कनदमलु, तरकारी, मास,ु माछा, अनडा दूधजनय पदाथ्भ 
आददले पनि केही राग काबकोहाइडे्ट प्रदाि गद्भछि ् । प्रनत 
सखुखा १०० ग्ाम चामलले ७१.४ ग्ाम, गहुँले ६१.६ ग्ाम र 
मकैले ६०.९ ग्ाम काबकोहाइडे्ट प्रदाि गद्भछ । िेपालीहरूको 
दैनिक खािामा कररब ३२% कयालोरी र २४% प्रोषटि 
प्रनतवयश्क्त प्रनतददि चामलले िै प्रदाि गद्भछ । पकाउि र खाि 
समय धेरै िलागिे र यसबाट नछटै शश्क्त प्राप्त हिेु रएकाले 
मजदरु एवम ्गररब वग्भका लानग चामल वरदाि सानबत रएको 
छ । चामल बालकदेश्ख वधृिसममका लानग सबैरनदा सवाददष्ट र 

सपुाचय वसत ुपनि हो । यसका अनतररक्त धानम्भक, सांसकृनतक 
चाडबाडहरूमा पनि चामलकै प्रयोग बढी हिेु गद्भछ ।िेपालीको 
खाद्य सरुक्ा दृषष्टकोणले धाि प्रनतसथापि हिु चिुौतीपूण्भ छ रिे 
माग घटिे समराविा पनि छैि । िेपालमा धाि खेतीको प्रचरु 
समराविा हुँदाहुँदै पनि देशलाई आवशयक पिने धािको पररमाणमा 
देश आतमनिर्भर हिु सषकरहेको छैि र खाद्य सरुक्ा आयातमा 
निर्भर छ । निरनतर बढदो आयातले ददघ्भकालीि रूपमा देश 
पूण्भ परनिर्भरतातफ्भ  जािेर यसले देशलाई पराधीितातफ्भ  लैजाि 
सकछ ।यसैले पनि धाि उतपादि बढोत्तरी र आयात 
प्रनतसथापिका लानग केनद्रदेश्ख सथािीय तहसमम एउटै उद्ेशयका 
साथ राष्रिय गौरवको धािबाली प्रवध्भि काय्भक्रमलाई लागू 
गिु्भपिने देश्खनछ । 

6. wfg pTkfbg j[l4sf] k|fljlws ;Defjgfx¿ 
(Technical possibilities of increasing paddy 
production)

धाि उतपादि हिेु क्ेत्रफलमा वषृधि र प्रनतएकाई क्ेत्रफलमा 
उतपादकतवको वषृधि यी दईु तररकाले िै धािको उतपादि 
बढाउिे मखुय उपाय हिु ्। षवषवध कारणले धाि खेती हिेु 
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आधार वि्भ २०७५/७६ मा िेपालमा १४ लाख ९२ हजार हे. 
क्ेत्रफलमा धािखेती रै कररब ५६ लाख मे.ट. धाि उतपादि 
रएको तथयाङ् क रहेको छ . यस पररमाणको धािबाट कररब 
३१ लाख २३ हजार मे.ट. चामल उतपादि रै खपत रएको 
छ . तथाषप देशमा वाषि्भक कररब ६ लाख मे.ट. थप चामल 
अपगु रहेको देश्खनछ . यो पररमाणको चामल उतपादि गि्भका 

लानग हाल रैरहेको धािको उतपादिमा कररब ९ लाख ८९ 
हजार मे.ट. धाि थप उतपादि गिु्भपिने हनुछ . आधार वि्भमा १ 
लाख २० हजार हे. रहेको धािको क्ेत्रफलमा कररब १ लाख 
३० हजार हे. चैते धािको क्ेत्रफल थप गि्भ सषकयो रिे र चैते 
धािका लानग उपयु्भक्त बीउ, जात, प्रषवनध, नसंचाई र मलखादको 
वयवसथािमाफ्भ त हालको उतपादकतवमा ०.४ मे.ट. प्रनत हे. 
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थपि गि्भ सषकयो रिे आगामी ५ वि्भमा देश धािचामलमा 
आतमनिर्भर हिु सकिे देश्खनछ .

8. wfg Jofj;foLs/0fsf nflu sfo{qmdx¿ 
(Programs for commercialization of paddy)

उतपादितफ्भ  ( Towards production)

 धािको उतपादि वषृधिका लानग राष्रिय बीउनबजि सनमनतबाट 
नसफाररस गररएका बसने तथा चैते धािका जातहरूका गणुसतरीय 
बीउ सथािषवशेिको मागबमोश्जमको आपूनत्भ गिने वयवसथातफ्भ  
समबश्नधत निकायले धयाि ददिपुद्भछ । देशनरत्र षवकास 
गररएका हाइनरिड धािका जातहरूलाई प्राथनमकता ददई 
खेतीप्रयोजिमा लयाउिपुद्भछ ।राष्रिय सतरमा धािमा गणुसतरीय 
बीउको प्रनतसथापि दर कररब २०% मात्र पगेुको छ यसलाई 
बढाएर कमतीमा २५% वा सोरनदा माथी परु ्याउि जरुरी 
छ । यसका लानग सरकारी फाम्भ केनद्र, सहकारी, निजी बीउ 
कमपिीलाई समबश्नधत क्ेत्रमा बीउ आपूनत्भको लानग श्जममेबार 
बिाउिपुद्भछ ।िेपालमा धािखेतमा औसत िाइट्ोजि ४६ 
केजी, फसफोरस २६ केजी र पोटास १० केजी /हे. प्रयोग 
रैरहेको छ । यसलाई वषृधि गरी नसफाररसबमोश्जम िाइट्ोजि 
१०० केजी, फसफोरस ३० केजी र पोटास ३० केजी 
परु ्याउि ु जरुरी छ, जसबाट षवकनसत जातहरूको उचच 
उतपादकतव हानसल गि्भ समरव हनुछ । यसको साथै 
प्राङ् गाररक मलको रूपमा हररयो मल प्रवध्भि काय्भक्रमलाई 
सँगसँगै लैजािपुद्भछ । यसले रासायनिक मलको िकारातमक 
असरलाई सनतलुिमा राखछ मद्त गद्भछ । सथािीय सतरमा 
रासायनिक मल तथा हररयो मल वयवसथापिका लानग कृषि 
सामग्ी कमपिीका नडलर एवं सहकारीहरूलाई पररचालि गि्भ 
सषकनछ ।एक केजी धाि उतपादि गि्भ कररब १४३२ 
नलटरको पािीको आवशयकता पद्भछ । िेपालमा ५७% 
क्ेत्रफलमा नसँचाइ उपलबध छ रनिए तापनि यो बसा्भत ्हिेु 
पािीको मात्रामा नसँचाइको उपलबधता निर्भर हनुछ । नियनमत 
धाि अवनधररर विा्भ रइरहेमा नसँचाइका िहर, कुला सचुारु 
हनुछि ्अनयथा नसँचाइ नियनमत हिु सकदैि । धािका षवनरन्न 
अवसथामा पािीको अनत जरुरत हनुछ ती अवसथालाई 
मधयिजर गरेर नसँचाइको तानलका बिाउिपुछ्भ ।चैते 
धािबालीको लानग फागिुदेश्ख जेठ अश्नतमसमम नसँचाइका 
लानग निरनतर पािी उपलबध हिुपुद्भछ । नछटपटु 
क्ेत्रफलबाहेक ठूलो क्ेत्रफलमा चैते धाि प्रवध्भिका लानग 
नसँचाइको वयवसथापिबारे सोश्चएको छैि । यसतफ्भ  कृषि र 
नसँचाइका निकायहरूबीच समनवय गरी संयकु्त काय्भक्रम 
बिाउि ुजरुरी छ । कृिकहरूलाई धाि वयावसायीकरणका 
लानग सलुर वयाजदरमा ऋण प्रवाह गि्भ समपूण्भ षवत्तीय 
संसथाहरूलाई रा्रि बैंकले निदनेशि ददिे र उतपादि सामग्ी 
ढुवािी गिने साधि, सङ् कलि केनद्र निमा्भण, एकीकृत कृषि 
बजार निमा्भण, सथािीय तहमा खाद्यान्न घर निमा्भणमा अिदुाि 
ददिे वयवसथा नमलाउिपुद्भछ ।केनद्रदेश्ख प्रदेश र सथािीय 

तहसमम रहेका सहकारी संसथा र कृिक समूहको समेत 
सहरानगतामा धािका लानग आवशयक पूवा्भधारहरू सञ् चालि 
गिने वातावारण बिाउि जरुरी छ ।धाि उतपादिको लागत 
घटाउि जनमिको चकलाबनदी काय्भलाई प्राथनमकता ददइ 
याश्नत्रकीकरणमाफ्भ त वयावसायीकरणमा जोड ददि जरुरी 
छ । साथै धािको वयावसायीकरण प्रवध्भिका लानग बाली 
नबमालाई संसथागत तवरले अगानड बढाउि आवशयक छ ।

धाि प्रशोधि एवम ्बजारीकरणतफ्भ  (Towards Paddy Process-
ing and Marketing)

कृिकहरूले उतपादि गरेको बसने र चैते धाि बजारीकरण 
सनुिश्चितताको लानग केनद्र तथा प्रदेशमातहत रहेका िेपाल 
खाद्य वयवसथा तथा वयापार कमपिीलाई श्जममेबार 
बिाउिपुद्भछ । साथै निजी क्ेत्रलाई धाि खररद, प्रशोधि र 
बजारीकरणका लानग पूवा्भधार निमा्भणमा राजयबाट सहजीकरण 
गि्भ गराउिपुद्भछ । धाि उतपादि प्रशोधि र बजारीकरणलाई 
उद्योगसँग जोडि Agribusiness को तानलम एवं Agro-
processing लाई आवशयक पिने रौनतक सामग्ीमा साझेदारीमा 
उपलबध गराउिपुद्भछ ।सरकारले धािको नयूितम समथ्भि 
मूलय निधा्भरण तथा धाि खररद गि्भ सहकारी, निजी क्ेत्र र 
िेपाल खाद्य वयवसथा तथा वयापार कमपिीलाई षवगत वि्भदेश्ख 
पररचानलत गररसकेको सनदर्भमा यस काय्भक्रमलाई थप वयापक 
र श्जममेवार बिाई धाि खररद प्रषक्रया पारदशशी र ररपदको 
बिाउिपुद्भछ ।

9. r}t] wfg k|jw{gsf ljz]if ;'emfjx? (Special 
Suggestions for Spring Paddy Promotion)

१. चैते धाि काटिे समयमा विा्भ हिेु रएकाले पाकेको 
धािलाई सरुश्क्त राख्न उतपादि सथलमा Community 
shed हरूको निमा्भण गिने तयसमा धाि सकुाउिको 
लानग सोलार ड्ायरहरूको सषुवधा उपलबध गराउि 
जरुरी छ ।

२. बसने तथा चैते धाि प्रवध्भिका लानग उपयकु्त मनसिो 
तथा बासिादार धािका जातहरूको लानग अनतरा्भष्रिय  
धाि अिसुनधाि केनद्र (इररी) सँग िेपाल कृषि 
अिसुनधािमाफ्भ त प्राषवनधक सहयोग नलिपुद्भछ ।

३. चैते धािको हकमा तराईमा सतहको अनतररक्त 
जनमिमनुिको पािी नसँचाइको प्रयोजिमा उपयोग 
गिु्भपद्भछ । 

४. चैते धाि काटिे बेलामा मिसिु विा्भले क्नत परु ्याउिे 
हिुाले यसलाई नयूिीकरण गि्भ बालीषवज्ािका 
नसधिानतहरू अवलमबि गिने ।

10. /fli6«o uf}/jsf] wfg k|jb{\wg cfof]hgfsf 
nflu lgDgfg';f/sf] k|lta4tf;lxt 
;+/rgfut Joj:yf agfpg h?/L 5 . (For 
the Paddy Promotion Project of National Pride, 
it is necessary to make structural arrangements 

with the following commitments).
१. राष्रिय गौरवको धाि प्रवधि्भि आयोजिा रएकोले समपूण्भ 

राजिैनतक दलको प्रनतबधिता हिुपुद्भछ।

२. राष्रिय गौरवको धाि प्रवध्भि आयोजिाको लानग संघमा 
राष्रिय योजिा आयोग, प्रदेशमा प्रदेश योजिा आयोगको 
उपाधक् र श्जललामा श्जलला समनवय सनमनतका 
प्रमखुको संयोजकतवमा समनवय सनमनत बिाउिे ।

३. राष्रिय गौरवको धाि प्रवध्भि आयोजिाको लानग संघमा 
कृषि तथा पशपुनछछी मनत्रालयको मनत्रीको संयोजकतवमा 
उद्योग, वाश्णजय तथा आपूनत्भ मनत्रालय र ऊजा्भ, 
जलस्ोत तथा नसँचाइ मनत्रालय,  एक उचचसतरीय 
काया्भनवयि सनमनत र सोही रनूमकामा रहेका प्रदेशश्सथत 
मनत्रालयहरूको पनि काया्भनवयि सनमनत बिाउिे । 

४. केनद्रमा कृषि षवरागका महानिदनेशकको संयोजकतवमा 
धाि षवशेिज् उचचसतरीय प्राषवनधक षटमको गठि 
गिने ।

५. प्रदेश सतरमा कृषि षवकास निदनेशिालयको प्रमखुको 
संयोजकतवमा प्रदेश सतरीय धाि षवशेिज् प्राषवनधक 
षटम गठि गिने ।

६. श्जलला सतरमा कृषि ज्ाि केनद्र प्रमखुको सयोजकतवमा 
धाि षवशेिज् प्राषवनधक षटम गठि गिने ।

७. धाि षवशेिज् प्राषवनधक षटमले संघ, प्रदेश र सथािीय 
सतरमा धािको माग र आपूनत्भ वयवसथालाई सदुृढ गि्भ 

उतपादि, प्रशोधि र षवतरणको वासलत तयार गिने ।

11. lgisif{ (Conclusion) 

यो राष्रिय गौरवको धाि प्रवध्भि योजिाले कृिकलाई धाि 
वयावसायीकरण गि्भका लानग कृषि उतपादि सामग्ीको 
उपलबधता, रौनतक पूवा्भधारको निमा्भणको सनुिश्चिता, बजार 
सनुिश्चिता, प्रषवनध र प्राषवनधक जिशश्क्तको वयवसथापि गिने 
छ । यस आयोजिाबाट दईु बाली धाि प्रवध्भि हिेुछ र राष्रिय 
उतपादिमा थप वषृधि रै धािमा आधाररत चामल, श्चउरा, रजुा 
प्रशोधि उद्योगहरूको षवसतार हिेुछ । धाि उतपादिदेश्ख 
प्रशोधि, बजारीकरणमा ठूलो जिशश्क्तको संलगिता बढिे छ । 
यसै गरी चामलमा आधाररत होटेल, रेसटुराँमा रोजगारको नसज्भिा 
वषृधि हिेु छ । धािका उप-उतपादिहरूको पररमाणमा वषृधि हुँदा 
धाि कचचा पदाथ्भमा आधाररत दािा उद्योग पनि फसटाउिे छि ्
जसले पशपुनछछी क्ेत्र द्रतु गनतमा वयावसायीकरण हिेुछि।् 
सबैरनदा महतवपूण्भ कुरा दईु बाली धाि प्रवध्भिबाट उतपादिमा 
वषृधि हुँदा देश खाद्यान्नमा आतमनिर्भर हिेुछ जसले हालको 
आयातलाई प्रनतसथापि गि्भ सकिेछ रिे देशको ठूलो धिराश्श 
नबदेनसिबाट रोषकनछ । फलसवरूप राष्रिय अथ्भतनत्र मजबतु 
हिेुछ । अत: खाद्य सरुक्ा र सवाधीितासँग जोनडएको यस 
महाि ्अनरयािलाई यो आयोजिाको काया्भनवयिमाफ्भ त हानसल 
गि्भ सषकनछ .

राष्रिय गौरवको धाि प्रवध्भि आयोजिा

संघसतरमा

प्रदेशसतरमा 

सथािीय सतरमा 

राष्रिय योजिा आयोगको उपाधयक्को 

संयोजकतवमा उचचसतरीय धाि प्रवध्भि 

समनवय  सनमनत 

प्रदेश मश्नत्रसतरीय धाि प्रवध्भि समनवय 

सनमनत 

श्जलला समनवय प्रमखुको संयोजकतवमा 

पानलकाको प्रनतनिनधतवसषहतको श्जलला 

धाि प्रवध्भि समनवय सनमनत  

प्रसताषवत राष्रिय गौरबको धाि प्रवद्भि आयोजिा काया्भनवयि र सङ् गठि संयनत्र

(Paddy promotion project implementation and organization mechanism of national pride)

कृषि तथा पशपुनछछी मनत्रालयको 

मनत्रीसतरीय धाि प्रवध्भि काया्भनवयि 

सनमनत

कृषि षवकास निदनेशकको संयोजकतवमा 

प्रदेश सतरीय धाि षवशेिज् प्राषवनधक षटम 

कृषि ज्ाि केनद्र प्रमखुको संयोजकतवमा 

श्जललासतरीय धाि षवशेिज् प्राषवनधक षटम

कृषि षवरागमा महानिदनेशकको संयोजकतवमा 

उचचसतरीय धाि षवशेिज् प्राषवनधक षटम
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रेनबज रोग मानिसले पत्ता लगाएको सबैरनदा परुािो रोगमधयेको 
एक हो। रेनबज बौलाहा पशकुो टोकाइबाट मािव र अनय 
सतिधारी प्राणीमा सिने अनत िै डरलागदो प्राणघातक रोग हो ।यो 
एक जिुोषटक रोग हो अथा्भत ् पशबुाट मानिस र मानिसबाट 
पशमुा सिने गद्भछ।सतिधारी सबै पशहुरूमा यो रोग लागि सकिे 
र अरूलाई साि्भ सकिे रए तापनि मखुयतया कुकुर, नयाउरी 
मसुा, नबरालो, सयाल, बवाँसोलगायतका जिावरको टोकाइबाट 
यो रोग मानिसमा सरेको पाइनछ।षवश्वको तथयाङ् क षवश्िेण 
गदा्भ ९० प्रनतशतरनदा बढी अवसथामा मानिसमा रेनबज रोग 
लागिकुो कारण रेनबज सङक्रनमत कुकुरको टोकाइ  रहेको 
छ।सयाल र बवाँसोले आफू सङक्रनमत िरई रोगका 
षविाणहुरूलाई रणडारण गरी राखेका हनुछि ् र रेनबज रोग 
फैलाउँछि ्। रेनबजसङक्रनमत पशकुो मास ु वा दूधबाट पनि 
रेनबजका षविाणहुरू मानिस वा अनय जिावरमा सि्भ सकिे हुँदा 
यसता वसतहुरू उपयोग गिु्भ हुँदैि ।

सददयौँदेश्ख षवश्वलाई आक्रानत पारररहेको यस रोगको खोप सि ्
१८८५ मा महाि ्वैज्ानिक लइुस पाचिरले बिाएको रए तापनि 
प्रतयेक वि्भ रेनबजले जिसवासथय र पशसुवासथयमा जिधिको 
ठूलो िोकसािी गराउँदै आएको छ । षवश्व सवासथय सङ् गठिको 
तथयाङ् कअिसुार हरेक ९ नमिेटमा एक वयश्क्तको मतृय ुरेनबजका 
कारण हिेु गरेको छ अथा्भत ् वाषि्भक ५९ हजाररनदा बढी 
मानिसहरूले यस रोगका कारण मतृयवुरण गि्भ बाधय छि।् 
रेनबजबाट मतृय ुहिेु मानिसमधये ४५ प्रनतशत साक्भ  मलुकुका, 
५५ प्रनतशत एनसयाली मलुकुका, ९५ प्रनतशत एनसयाली र 
अषरिकी मलुकुका हिेु गरेका छि।अझ गमरीर पक्, रेनबजबाट 
मतृय ुहिेुमधये ६० प्रनतशत ५ देश्ख १५ वि्भमनुिका बालबानलका 
हिेु गरेका छि।्िेपालमा रेनबजका कारण वाषि्भक १०० देश्ख 
१५० मानिसको जयाि जािे गरेको छ। िेपालमा ९८.५ 
प्रनतशत अवसथामा बहलुा कुकुरको टोकाइको कारण मानिसमा 
रेनबज रोग लागिे गरेको छ रिे तराईका श्जललाहरूमा रेनबजको 
प्रकोप जयादा देश्खिे गरेको छ। 

रोगका लक्णहरू के हिु ्?

सबै जिावरहरूमा रेनबजका लक्णहरू कररबकररब उसतै 
हनुछि ्। यहाँ मखुय रूपमा कुकुरमा देश्खिे लक्णहरू प्रसततु 

गररएको छ ।

1. कुकुरको सामानय वयवहारमा एक्ानस पररवत्भि 
आउँछ । मानलकले रिेको टेददैि र झक्भ नछ ।

2. एकानतमा बसि मि पराउँछ । षवशेि गरेर आवाज, 
मानिस र अनय जिावरको गनतषवनधले उते्तश्जत 
तलुयाउँछ र नबिाकारण झमटि पगुछ ।

3. बहलुाएको कुकुर एक ददिमा दसौँ षकलोनमटर दौडि 
सकछ र आफू षहँडेको बाटोमा सजीव वा निजशीव जे 
पायो टोकिे, झमटिे र आक्रमण गिने हनुछ । 
बेलाबेलामा श्झगँा मारे (तर वासतवमा तयहाँ श्झगँा 
हुँदैि) जसतो गरी बसछ ।

4. बहलुाएको कुकुर मानिसजसतो पािीदेश्ख डराउँदैि ।

5. शरीरका षवनरन्न रागको पक्घात हनुछ । बङ् गराको 
माशंपेशीको पक्घात हिेु रएकाले मखु खलुा हनुछ । 
सयाल कराएजसतो वा अिौठो प्रकारले रकुिे र निश्चित 
समयको अनतरमा आफसेआफ रकुिे गद्भछ । 
पछानडको रागको पक्घात रई कुकुर असक्त हनुछ ।

6. साधारणतया रोगको लक्ण देखा परेको ४-५ ददिनरत्र 
कुकुर मद्भछ ।

7. मानिस वा पशमुा रेनबज रोगका लक्णहरू देश्खइसकेपनछ 
मतृय ु अवशयमरावी रहेको हुँदा यस रोगका कारण 
सङक्रनमत मानिस वा पश ुर आफनत वा पशधुिीलाई 
हिेु पीडाको कुिै सीमा छैि । अतयनतै पीडादायक 
हिेु यस क्णको वण्भि शबदले गि्भ सकदैिि ्। रोग 
लानगसकेपनछ उपचार असमरव रहे तापनि समयमै 
खोपको प्रयोग तथा कुकुरले टोकेको घाउको सही 
वयवसथापि गरेमा यो रोग शतप्रनतशत रोकथाम गि्भ 
सषकनछ।

शङ् कासपद कुकुरले टोकेमा के गिने ?

सव्भप्रथम टोकेको घाउलाई साबिुपािीले राम्ोसँग (कररब ५ 
नमिेट) सफा गिु्भपद्भछ र तयसपनछ एश्नटसेश्पटक लगाउिपुद्भछ । 
साबिुपािी उपलबध िहनुजेल घाउलाई सूय्भको षकरणमा 
राख्नपुद्भछ।२४ घणटानरत्र षटटािसको सईु लगाउिपुद्भछ । 
घाउमा टाँका लगाउिे तथा कश्ससिे गरी डे्नसङ गिु्भ 

हुँदैि । पषहलापषहला कुकुरले टोकेपनछ १० ददिसमम सो 
कुकुरको चालचलि, बािीवयहोरा अधययि गिने र रेनबजको 
लक्ण देश्खएमा खोप लगाउिे गररए पनि हालै षवश्व सवासथय 
सङ् गठिले जसतोसकैु कुकुरले टोकेपनि तरुुनत खोप लगाउिपुिने 
जिाएको छ।

उपचार र रोकथाम कसरी गिने ?

यस रोगको कुिै उपचार छैि।्रोग लानगसकेपनछ मतृय ुलगरग 
निश्चित रहेको छ।जिावरसँग प्रतयक् समपक्भ मा आउिे 
वयश्क्तहरूले पषहला िै रेनबजषवरुधिको खोप लगाउिपुद्भछ।

पालत ु जिावरहरूलाई नियनमत रूपमा रेनबजषवरुधिको खोप 
लगाउिपुद्भछ । कुकुर/नबरालोलाई जश्नमएको ३ मषहिामा 
पषहलो खोप र तयसपनछ प्रतयेक वि्भ खोप अनिवाय्भ रूपमा 
लगाउिपुद्भछ । घरपालवुा कुकुर नबरालोलाई घरबाषहर जाि 
ददि ुहुँदैि। सडक र सामदुाषयक कुकुरहरूलाई पनि नियनमत 
खोप लगाउिे वयवसथा नमलाउिपुद्भछ।रेनबज रोग लागेको 
पशकुो दूध मास ुकेही पनि सेवि गिु्भ हुँदैि ।

कसतो अवसथामा खोप लगाउिे ?

-  बहलुा कुकुरको लसपसमा आएको खणडमा

-  टोकिे जिावरको पत्तो िलागेमा

-  जङ् गली जिावर, सयाल, बाघ, राल ु बाँदर, बदेँल, खरायो 
आदद जिावरले टोकेमा

-  जीउमा घाउ छ र रे नबज रोग रएको कुकुर आदद 
जिावरको र ्याल लागेमा

-  रेनबज रोग लागेको पशकुो काँचो मास ुवा दूध खाएमा वा 
समपक्भ मा आएमा

-  मसुा, चमेरो, नबरालो आददले टोकेमा

-  रेनबज रएको कुकुरले जठुो पारेको पािी, खािेकुरा आददको 
समपक्भ मा आएको खणडमा

-  सईु लगाएको ३ मषहिापनछ अकको पटक टोकेको खणडमा 
वा लसपस रएमा

-  रेनबज रोगले बहलुाएको मानिससँग लसपस रएमा वा 
तयसतो मानिसले टोकेमा/श्चथरेमा

जिुसकैु उमेर समूहको अनजाि कुकुरले टोकेको अवसथामा 
अनिवाय्भ रूपमा खोप लगाउिपुद्भछ।

रेनबज नियनत्रणको प्रयास

षवश्वका ३२ देश घरपालवुा जिावरहरूलाई रेनबजमकु्त अवसथामा 
राख्न सफल रइसकेका छि ् रिे  िेपाललगायतका अनय 
देशहरूमा नियनत्रणका प्रयासहरू रइरहेका छि।्रेनबज जङ् गली 
अवसथामा पनि रहिे रएकाले षवश्वबाटै उनमूलि गि्भ असमरवप्राय 
रहेको रए तापनि मानिस र घरपालवुा जिावरहरूलाई रेनबजबाट 
मकु्त राख्न सषकनछ। िेपाल सदसय रा्रि रहेको षवश्व सवासथय 
सङ् गठि, षवश्व पशसुवासथय सङ् गठि, खाद्य तथा कृषि सङ् गठि  

र रेनबज नियनत्रणका लानग षवश्ववयापी गठबनधिले संयकु्त रूपमा 
सि ्२०३० (षव.सं. २०८७) समममा कुकुरको टोकाइट हिेु 
मािव रेनबजको सङखयालाई शूनयमा लयाउिे उद्ेशयका साथ 
अनरयाि सञ्ालि गरररहेका छि।्िेपाली पात्रोअिसुार "२०८७ 
समममा शूनय" महाअनरयािलाई सफल बिाउि ु िेपालको 
दाषयतव र कत्भवय हो। 

िेपाल सरकारले २०७६ रदौ ९ गतेको िेपाल राजपत्रमा 
सूचिा प्रकाश्शत गरी रेनबज रोगलाई सूश्चत गिु्भपिने रोगको 
सूचीमा राखी रेनबज नियनत्रण अनरयािको सरुुवात गररसकेको 
छ। यसतै, सवासथय षवरागले "मानिसमा खोप प्रयोगबारे राष्रिय 
निदने श्शका २०७५" जारी गरेको छ।पश ुसेवा षवराग, षवनरन्न 
गैरसरकारी संसथाहरूले कुकुरलाई खोप लगाउिे, कुकुरलाई 
बनधयाकरण गिने, जिचेतिामूलक काय्भक्रमहरू सञ्ालि 
गरररहेका रए तापनि स्ोतको कमीका कारण यसता काय्भक्रमहरू 
देशका केही प्रनतनिनधमूलक सथािहरूमा केश्नद्रत रहिे गरेका 
कारण आशानतत सफलता प्राप्त हिु सषकरहेको छैि।

"८७ समममा शूनय" महाअनरयािलाई सफल बिाउि के 
गिु्भपला्भ ?

1. राजिीनतक प्रनतबधिता : राजिीनतक िेततृवले रेनबज 
नियनत्रणको महत्व आतमसात ् गिु्भ अनरयािको प्रमखु 
आवशयकता हो।संघीय, प्रादेश्शक र सथािीय तहका 
सरकारहरूले रोग नियनत्रणमा प्रनतबधिता जिाई वाषि्भक 
तथा आवनधक योजिाहरूमा यथेष्ट स्ोतको वयवसथा 
गिु्भपद्भछ। संघीय सरकारले रोग नियनत्रणको लानग 
रोडमयाप तयार गरी सबै प्रदेश तथा सथािीय तहहरूलाई 
सोहीअिसुार काय्भक्रम निमा्भण तथा सञ्ालिको लानग 
माग्भदश्भि गिु्भपद्भछ। सबै राष्रिय एवं सथािीय राजिीनतक 
दलहरूले आफिा घोिणापत्रमा यसलाई संलगि 
गिु्भपद्भछ।िेपालको संषवधािले सवासथय सेवालाई संघ, 
प्रदेश र सथािीय तहको साझा अनधकारको सूचीमा राखेको 
छ ।यसथ्भ रोग नियनत्रणको लानग तीिै तहका सरकारबीच 
समनवय गरी काय्भक्रम सञ्ालि गि्भ र सरोकारवाला 
सबैलाई संयोजि गि्भ िेपाल सरकारले "रेनबज रोग 
नियनत्रण सश्चवालय" को सथापिा गिु्भपद्भछ।यस 
सश्चवालयले रेनबज रोग नियनत्रणका लानग  प्रदेश, सथािीय 
तह र वडासतरसममै संयनत्र बिाउिपुद्भछ । 

2. जिसहरानगता : कुिै पनि अनरयाि जिताको सहरानगता र 
सहयोगनबिा सफल हिु सकदैि। रेनबज रोग नियनत्रणमा 
पनि सबै िेपाली जिताले हातेमालो गरी आआफिो सथािबाट 
अनरयािमा योगदाि परु ्याउिपुद्भछ। कृिक, श्शक्क, 
वयवसायी, षवद्याथशी, सवासथयकमशीलगायत सबैले यस 
षवियमा चासो ददई राष्रिय काय्भयोजिामा सहयोग गिु्भ अनत 
आवशयक छ।

3. प्रनतबधि कम्भचारी : देशले नलिे राष्रिय तथा अनतरा्भष्रिय 
अनरयािलाई षवनरन्न काय्भक्रममाफ्भ त सफल बिाउिे 
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श्जममेवारी कम्भचारीमा रहनछ । षवनरन्न सरकारी, निजी, 
गैरसरकारी संसथालगायतका निकायमा काय्भरत (षवशेित 
पशसुवासथय र मािवसवासथय) कम्भचारीहरूमा रोग 
नियनत्रणको अठोट हिुपुद्भछ। कम्भचारीको उतप्ररेणा 
जगाउि राजिीनतक एवं प्रशासनिक िेततृवले स्ोतहरूको 
जोहो र सहजीकरण गिु्भपद्भछ।

4. दसबसने राष्रिय काय्भयोजिा तयारी तथा काया्भनवयि : "८७ 
समममा शूनय" वा “Zero by 30” महाअनरयािको उधिेशय 
पूनत्भको लानग िेपालले दसबसने राष्रिय काय्भयोजिा तयार 
गरी अगानड बढिपुद्भछ। यसतो महाअनरयािको लानग दस 
वि्भ निकै छोटो समय हो र हामीलाई षवलमब गिने छुट 
छैि। िीनतगत रूपमा आवशयक िीनत, ऐि, नियमावली, 
निदने श्शका तथा मापदणडको तजु्भमा छोटो समयमै समपन्न 
गिु्भपिनेछ ।

5. एक सवासथय रणिीनत २०७६ को प्ररावकारी काया्भनवयिः 
एक सवासथयको अवधारणाअिरुूप जिसवासथय र 
पशसुवासथयका काय्भक्रमहरू संयकु्त रूपमा निमा्भण गरी 
काया्भवनयि गि्भ हालै जारी रएको एक सवासथय रणिीनत 
२०७६ को प्ररावकारी काया्भनवयि गिु्भपद्भछ। 

6. कुकुरको सङखया वयवसथापि र खोप काय्भक्रमः हाल 
सडक, सामदुाषयक र घरपालवुा कुकुरको यषकि तथयाङ् क 
िरहेको तथा खोप उतपादि र खोप अनरयािलगायतका 
रोग नियनत्रणका काय्भक्रमहरू निमा्भण तथा सञ्ालि गि्भ 
तथयाङ् क आवशयक पिने रएकोले तथयाङ् क अतयावशयक 
छ। सडक तथा सामदुाषयक कुकुरको सङखया नियनत्रणको 
लानग देशका सबै सथािीय तहले कुकुर बनधयाकरण 
श्शषवरहरू सञ्ालि गिु्भपिनेछ । संघीय संरचिामा हाल 
७६१ सरकारहरू रहेको अवसथामा बनधयाकरण र खोप 
अनरयािका काय्भक्रमहरू एकातमक संरचिामा रनदा निकै 
नछटो समपन्न हिेु षवश्वास गि्भ सषकनछ ।हरेक श्जलला वा 
सथािीय तहको िकसाङ् कि गरी षवशेि सथािहरूको (हट 
सपट) पषहचाि गि्भ सकेमा स्ोतको सही उपयोग र काममा 
चसुतता आउि सकदछ । सडक कुकुरको स्ोतको रूपमा 
छानडएका घरपालवुा कुकुरहरू हिेु गरेको दृष्टानत धैरै 
रेषटएको हुँदा सबै सथािीय तहले घरपालवुा कुकुरको 
माइक्रोश्चषपङ तथा अनिवाय्भ दता्भ गिने वयवसथा 
नमलाउिपुद्भछ। वैज्ानिक मानयताअिसुार रेनबज रोगको 
प्रसारणचक्र तोडिका लानग कमतीमा ७० प्रनतशत 
कुकुरहरूलाई खोप लगाउिपुिने रएकाले सबै सथािीय 
तहले रेनबज खोप श्शषवर प्रतयेक वि्भ सञ्ालि गरी आफिो 
क्ेत्रका सबै सडक, सामदुाषयक र घरपालवुा कुकुरमा खोप 
लगाई अनिवाय्भ ररपोषट्भङ गिु्भपद्भछ। सहरमा कुकुरको 
सङखया बढिकुो एउटा कारण सहरमा कुकुरहरूलाई 
आहारा उपलबध हिु ुरएकाले िगरपानलकाहरूले फोहोर 
वयवसथापिमा षवशेि धयाि ददिपुद्भछ।

7. सकुल श्शक्ा तथा जिचेतिामूलक काय्भक्रम सञ्ालिः 
रोगबारे आममानिसमा जिचेतिा जगाउि ुअनरयाि सफल 

बिाउिको लानग अकको महत्वपूण्भ पक् हो। हरेक उमेर 
समूह र रौगोनलक क्ेत्रका जितालाई केश्नद्रत गरी सवासथय 
तथा जिसङखया मनत्रालय, कृषि तथा पशपुनछछी षवकास 
मनत्रालय ,सञ्ार तथा सूचिा प्रषवनध मनत्रालयलगायत अनय 
निकायहरूले जिचेतिामूलक काय्भक्रम सञ्ालि गिु्भपद्भछ। 
रेनबज रोगबाट मतृय ुहिेुमधये ६० प्रनतशत ५ देश्ख १५ 
वि्भमनुिका बालबानलका रहेको कारण सकुले षवद्याथशीहरूमा 
चेतिा जगाउि श्शक्ा, षवज्ाि तथा प्रषवनध मनत्रालयले 
सकुल श्शक्ा काय्भक्रम सञ्ालि र पाठ्यक्रममा रेनबज रोग 
समावेश गिने वयवसथा नमलाउिपुद्भछ। यो रोगको शङ् का 
लागेको जिावर देखेपनछ षकि सूश्चत गिु्भपिने हो रन्नेबारे 
जािकारी आममानिसलाई ततकाल ददि ुआवशयक रहनछ।

8. जिशश्क्तको वयवसथापि तथा क्मता अनरवषृधिः चार 
घणटामा १५० कुकुरलाई खोप लगाउि ७ जिा वयश्क्तको 
आवशयकता पिने षवनरन्न देशमा रएको अधययिले देखाएको 
छ। यसथ्भ खोप तथा बनधयाकरण काय्भक्रम सञ्ालि गि्भ 
ठूलो जिशश्क्त आवशयक पिने हुँदा तयसता कम्भचारी तयार 
गिनेतफ्भ  पनि काय्भक्रमहरू सञ्ालि 
गिु्भपिनेछ।सरोकारवालाहरूलाई पनि यस अनरयािमा साथै 
लैजाि क्मता षवकास र सशक्तीकरणका काय्भक्रमहरू 
सञ्ालि गिु्भपिने हनुछ।

9. राष्रिय निकुञ्वररपरर immune belt को षवकासः जङ् गली 
जिावरहरू यस रोगका रणडारण रहेका हुँदा राष्रिय 
निकुञ्वररपररका क्ेत्रहरूमा रेनबज रोग फैनलि सकिे हुँदा 
बफर जोिका क्ेत्रहरूका पशलुाई अनिवाय्भ षप्रएकसपोजर 
खोप लगाई तयस क्ेत्रलाई immune belt को रूपमा 
षवकास गि्भ सषकनछ।साथै जङ् गली अवसथाको रेनबज 
नियनत्रण गि्भ काय्भयोजिा निमा्भण गिु्भपद्भछ ।

10. अनतराष्रिय सहकाय्भः रपूररवेषष्टत देश र खलुा नसमािाका 
कारण रोग नियनत्रणमा हाम्ो एकल प्रयासले मात्र समरव 
िहिेु रएकाले नमत्ररा्रिहरूसँग सहकाय्भ गरी सीमावतशी 
क्ेत्रहरूमा संयकु्त काय्भक्रम सञ्ालि गिु्भपिने हनुछ । 

रेनबज रोग नियनत्रणको यस अनतरा्भष्रिय अनरयािलाई सफल 
बिाउि िेपालले कुिै कसर बाँकी राख्न ुहुँदैि षकिषक यो िेपाल 
र िेपालीको इजजत र प्रनतष्ासँग प्रतयक् जोनडएको छ।यस 
अनरयािलाई सफल बिाउि अबका दस वि्भ तीिै तहका सरकार 
र सरोकारवाला निकायहरू प्रनतबधि रई उद्ेशय प्राप्त गि्भ 
समनवय र सहकाय्भ गिु्भपद्भछ।एकै पटकमा समपूण्भ िेपाललाई 
िै शूनयमा लयाउि समय लागिे हुँदा वाड्भ, पानलका हुँदै समग् 
देशलाई मािव रेनबजमकु्त देश घोिणा गि्भ सषकनछ । यसो हिु 
सकेमा िेपाल र िेपालीले गव्भ गिने ठाउँ रहनछ । सि ्२०३० 
अथा्भत ् षव.सं.२०८७ समममा षवश्वबाट मािवरेनबजलाई शूनय 
बिाउिे अनरयािलाई सफल बिाउि राजिीनतक दल, प्रशासि, 
सवासथयकमशी, पशसुवासथयकमशी र आमिेपालीले सषक्रय सहरानगता 
र योगदाि गिु्भपद्भछ ।
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माछाको समपूण्भ षक्रयाकलाप पािीको गणुसतरबाट प्रराषवत 
रएको हनुछ । माछाको सवासथय, बषुधि षवकास तथा प्रजिि 
पािीको गणुसतरमा रर पद्भछ। पािीको गणुसतर ठछीक िरएको 
खणडमा माछालाई तिाव (stress) हिेु गद्भछ र माछाको 
रोगप्रनतरोधातमक क्मतामा ह्ास आउँछ।जसले गदा्भ माछा 
षवनरन्न रोगहरूको नसकार हिु पगुदछ र माछाको बषृधिदर र 
सवासथयमा िकारातमक असर पगुी माछाको उतपादिमा ह्ास 
आउँछ । तसथ्भ षकसािले सोचेको जसतो उतपादि नलि 
पोखरीमा उपयकु्त पािीको गणुसतर वयवसथापि गिु्भ जरुरी छ।

लारदाषयक मतसयपालि वयवसायीको लानग पािीका तीिवटा 
गणुहरूलाई वयवश्सथत गिु्भपद्भछ।

१. पािीको रैनतक गणु (Physical Water Qualities) 
(क) पािीको गषहराइ (Depth)

(ख) पािीको रङ (Color)

(ग) पािीको धनमलोपिा (Turbidity)

(घ) पािीको तापक्रम (Temperature)

(ङ) पािीको वहाब (Flow rate)

२. पािीको रासायनिक गणु (Chemical water Qualities) 

(क) घनुलत अश्कसजि (DO)

(ख) षपएच (PH)

(ग) समपूण्भ कठोरता (Total hardness)

(घ) समपूण्भ क्ाररयपि

(ङ) अमोनिया

(च) िाइट्ाइट

(छ) िाइटे्ट

(ज) फसफोरस

३. पािीको जैषवक गणुः (Biological Qualities)

(क) सूक्म विसपनत (Phytoplankton) तथा सूक्म जीव (zooplank-
ton)

(ख) जलीय कीराहरू

१. पािीको रौनतक गणु 

(क) पािीको गषहराइ (Water depth) 

पोखरीमा पािीको गषहराइले उतपाकतवलाई प्रतयक् रूपमा असर 
परु ्याइरहेको हनुछ । पािीमा सूय्भको प्रकाश प्रवेश गिने 

सथािसमम माछाले खािे प्राकृनतक आहारा र सास फेि्भलाई 
आवशयक अश्कसजि गयाँसको उतपादि हनुछ र यसतो पािीलाई 
जीषवत पािी रनिनछ। नयािो पािीमा हिेु माछाको लानग 
पोखरीको गषहराइ १.२-१.५ नमटरसममको लाई उपयकु्त 
मानिनछ रिे रेनबो ट्ाउट माछाको लानग रेसवेको गषहराई 
कररब १ नमटररनदा कम हिुपुद्भछ। नयािो पािीमा हिेु माछाको 
पोखरीको गषहराइ १ नमटररनदा कम रएमा उतपादकतव घटिे 
र गमशीमा पािीको तापक्रम बढी रएर माछा मिने समराविा 
बढ़छ । तयसैले प्रतयेक २-३ वि्भमा पोखरीको षपधमा जमेको 
माटो निकाली गषहराइ कायम राख्नपुद्भछ।

(ख) पािीको रङ र धनमलोपिा (Turbidity)

नयािो पािीमा हिेु माछाको पोखरीको लानग चाषहिे पािी जीषवत 
पािी (Living water) हिुपुद्भछ । कुिै पनि पािीले पोिक 
ततवहरूको उपश्सथनतमा सूय्भको प्रकाश र तापक्रम पाएमा 
षवनरन्न जैषवक षक्रयाहरू पास गद्भछ । यसरी पािीमा रएको 
जैषवक षक्रयाले गदा्भ षवनरन्न सूक्म जीवहरू उतपादि हनुछ र 
तयसैको रङले पािी रङ् नगि हनुछ । सूक्म बिसपनतजनय जीवको 
उपश्सथनतले पािीको रङ हररया हनुछ रिे सूक्म प्राणीजनय 
जीवहरू बढी रएमा पािीको रङ खैरा हनुछ । प्राप्त मात्रामा 
सूक्म जीवहरूको उपश्सथनत रयो रिे माछाको उतपादकतव 
बढछ । पािीको रङ हररयो रई पािीको पारदश्श्भता २०-४० 
से. नम. कायम गरी पोखरी वयवसथापि नमलाउिपुद्भछ। पािीको 
रङ कालो, धनमलो र माटोको रङ जसतो रयो रिे यो पािी 
माछाको लागी उपयकु्त मानिदैँि।यसतो पािी पोखरीमा तैररिे 
काब्भनिक पदाथ्भहरू र पािीमा माटोको कणको उपश्सथनतले गदा्भ 
हनुछि।् पािीमा जलीय र थपु्र ैविसपनतहरू कुषहएमा पािीको 
रङ कालो हनुछ, रिे नडलको माटोका कणहरू पोखरीमा खसदा 
पोखरी धनमलो रङको हिु जानछि।् यसतो पािीमा माछालाई 
सास फेि्भ कदठि हनुछ । प्रकाश संश्िेणको षक्रयाको दर पनि 
घटदछि ्। 

पारद्भश्शता िापिे तररका : पोखरीको पािीको पारद्भश्शता यदद 
सूक्म विसपनतजनयबाट छ, रिे सेचचीनडसकको प्रयोग गरी 
पारदश्श्भता िापिपुद्भछ । सेचची नडसक २० से.मी. को गोलाकार 
फलामबाट बिाएको हनुछ जसमा सेतो र कालो रङले पोतेको 
हनुछ र यसमा डोरी बाँनधएको हनुछ । यसलाई पािीमा डबुाएर 
कनत से.मी. मा सेचचीनडसक देश्खि छाडछि ् र फेरर कनतमा 
देश्खनछ, दईुवटाको बीचको मापिलाई मानिनछ । यदद 
सेचचीनडसकको मापि २० से.मी. रनदा कम छ रिे मल बढी 
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रयो रिी बझुिपुद्भछ र ४० से.मी. रनदा बढी छ, रिे पोखरीमा 
रासायनिक र प्राङ्गाररक मलको प्रयोग गरी उपयकु्त पारदश्श्भता 
कायम राख्नपुद्भछ ।

पारदश्श्भताको वयवसथापि

यदद ियाँ पोखरीमा मतसयपालि गि्भ खोश्जएको हो रिे कररब 
३०-४० टि/हेकटर/वि्भको दरले बराबर तीि रागको षहसाबले 
प्रतयेक ३ मषहिाको अनतरालमा राम्री कुषहएको प्राङ् गाररक 
मलको प्रयोग गिु्भपद्भछ।तयसतै आवशयकताअिसुार 0.२-०.४ 
ग्ाम/नम.२/ददिको षहसाबले प्रतयेक हप्तामा िाइट्ोजियकु्त मल 
(यरुरया वा एमोनियम सलफेट) तथा 0.1-0.2 ग्ाम/नम.२/
ददिको षहसाबले फसफोरसयकु्त मल प्रतयेक हप्तामा प्रयोग 
गिु्भपद्भछ। यदद माटाका कणहरूबाट पोखरीको पािी धनमलो 
रएको रए कपर सलफेट ५ नम. ग्ा./नलटर पािीको षहसाबले 
पोखरीमा छक्भ िपुद्भछ ।

(ग) पािीको तापक्रम
माछा श्चसो रगत रएको प्राणी हो । माछाको शरीरको तापक्रम 
पािीको तापक्रमसँग जषहले पनि बराबर हिेु गद्भछ । तयसै 
पािीको तापक्रमअिसुार माछाले दािाको खपत गद्भछ र तयसैको 
आधारमा माछाको वषृधि षवकास हनुछ । यदद पािीको तापक्रम 
१० नड.से. ले बढेमा माछालाई पषहले ददएरनदा दोबबर दािा 
ददि सषकनछ तर पािीमा पया्भप्त अश्कसजि रएको सनुिश्चितता 
हिु जरुरी छ । तयसैले माछालाई दािा ददँदा पािीको तापक्रम 
र उमेर समूहको आधारमा बिेको Feeding Table को प्रयोग 
गरी पािीमा षविाक्त आमोनियाको मापि गरी दािा ददिपुद्भछ।

तानलका १ : (Earl leteitriz 1993) का अिसुार षवनरन्न साइजको रेनबो 
ट्ाउट माछालाई तापक्रमको आधारमा खवुाइिे दािाको प्रनतशत

पािीको तापक्रम सूय्भको प्रकाश, हावाको तापक्रम र पोखरीको 
गषहराइमा रर पद्भछ । पािीमा अश्कसजि घलुिे प्रषक्रया र अरू 
रासायनिक प्रषक्रयाहरू पनि पािीको तापक्रममा रर पद्भछि ्। 
नयािो पािीमा पालिे माछाहरूमधये चाइनिज काप्भ र कमि काप्भ 
२०-३२ नड.से. तथा  इश्नडयि मेजर काप्भ, षटलाषपया र 

पािगानसयस माछा २५-३२ नड.से. पािीको तापक्रम रएको 
ठाउँमा पालि गि्भ सषकनछ।तर श्चसो पािीमा हिेु रेनबोट्ाउट 
माछालाई १०-२० नड.से. पािीको तापक्रम उपयकु्त हनुछ।

तापक्रमको वयवसथापि 
(१) पािीको गषहराइ पोखरीमा १.५ नमटरसमम हिुपुद्भछ ।  

(२) पोखरीमा गमशीमा श्चसो पािी हालिपुद्भछ वा एररयटरको प्रयोग गरी 
अश्कसजिको मात्रा बढाउिपुद्भछ। 

(३) धेरै गमशी र जाडोको बेला माछालाई चलाउि ुहुँदैि ।

(४) रेनबोट्ाउट माछाको हकमा गमशीमा पािीको बहाव बढाउिे वा 
पािीलाई पमपको प्रयोगबाट पिु: प्रयोग गिु्भपद्भछ। 

घ) पािीको बहाव (Flow rate) 

पोखरीमा अमोनिया, िाइट्ाइट, धनमलोपिा वा अनय कारणले 
पोखरीको पािी फेिु्भपरेमा एकै पटक पािी फेदा्भ माछा मि्भ सकिे 
हुँदा नबसतारै पािी फेिु्भपद्भछ।यसमा जममा पोखरीको पािीको 
आयतिको ५०% पािी मात्रा एक ददिमा फेिु्भपद्भछ।

रेनबोट्ाउट मतसयपालिमा पािीको बहावको निकै ठूलो रनूमका 
रहेको हनुछ । कुिै पनि खोला वा खोलसाको पािीको बहाव 
विा्भयाममा रनदा षहउँदमा कम हिेु गद्भछ। तयसैले कुिै पनि 
ट्ाउटफम्भको निमा्भण गिु्भपदा्भ षहउँदको पािीको बहावलाई 
आधार मािेर गिु्भपद्भछ।

रेनबोट्ाउट माछाको रेसवे पोखरीमा पािी बहाव माछाको तौल, 
पािीको गणुसतर र तापक्रममा निर्भर हिेु गद्भछ। एउटा 10-
15 के.श्ज. माछा रएको रेसवे पोखरीमा प्रतयेक ४/५ घणटामा 
पूरा पािी फेररिे गरी पािीको बहाव नमलाउिपुद्भछ।पािीको 
बहाव बढी रएमा माछाले आफिो शश्क्त पौनडि प्रयोग गिु्भपिने 
हुँदा माछाको बषृधि कम हनुछ रिे पािीको बहाव कम रएमा 
माछाको ददसाषपसाबले माछालाई तिाबको वातावरण नसज्भिा 
हनुछ । विा्भयाममा धनमलो पािीबाट माछालाई पि्भ जािे 
असरलाई कमी गि्भ पािीको प्रवेशद्ारिश्जक नथग्ाउिे पोखरीको 
वयवसथापि गिु्भपद्भछ। 

२) पािीको रासायनिक गणुहरू 

(क) घनुलत अश्कसजि (Dissolved oxygen): माछापालिको 
दृषष्टकोणले घनुलत अश्कसजि धेरै िै महत्वपूण्भ हो । पोखरीमा 
माछा र अनय ससािा पलाङटोनिक जीवहरू, जलीय विसपनतहरू, 
षहलोमा पाइिे कीराहरू, लारा्भहरू सास फेिने क्रममा ददिरात 
अश्कसजि नलनछि ् । पोखरीमा अश्कसजिको खपत 

श्वासषक्रयाबाहेक मरेका जीवहरू, काब्भनिक मल आदद कुषहिे 
षक्रयामा हनुछि ्। पोखरीमा ददउँसो घाम लागेको बेला हररयो 
विसपनत र फाइटोपलाङटि प्रकाश संश्िेण प्रषक्रयाद्ारा 
अश्कसजि उतपादि गद्भछि ् । पोखरीमा घनुलत अश्कसजि 
नबहाि कम र ददउँसो धेरै हनुछि ्। घनुलत अश्कसजिले माछाको 
आहारा ग्हण दर वषृधिमा र अनय जैषवक प्रषक्रयाहरूलाई प्रराषवत 
गद्भछ । 

नयािो पािीमा हिेु माछाको लानग ५-८ नम.ग्ा./नलटर उपयकु्त 
सीमा हो। तयसतै रेनबोट्ाउट माछाको लानग ८ नम.ग्ा./नलटर 
उपयकु्त सीमा हो। घनुलत अश्कसजि १-३ नम.ग्ा. नलटररनदा 
कम लामो अवनधसमम रएमा माछा मछ्भ ।  

धनुलत अश्कसजि मापि गिने तररका

(१) केनमकल षवनध

षवनकलर षवनध : यस षवनधद्ारा घनुलत अश्कसजि मापिका लानग 
चाषहिे सामग्ीहरू- 

क) मयागनिज सलफेटको झोल : ५०० एमएल नडश्सटलड 
पािीमा १८२ ग्ाम मयागनिज सलफेट राम्री नमसाउिे र 
षफलटर पेपरले छान्ने।

ख) पोटानसयम आयोडाइड झोल : २५० ग्ाम सोनडयम 
हाइड्ोअकसाइड र ५ ग्ाम

पोटानसयम आयोडाइड लाई ५०० एमएल पािीमा नमसाउिे र 
यसमा २० एमएल पािीमा ५ ग्ाम सोनडयम एजाइड नमसाइएको 
झोल राख्न ेर नमसाउिे

षवनध 

पािी सयामपलर (बीओडी बोतल) को सहायताले पोखरीको पािी 
१०० एमएल बीओडी बोतलमा नबसतारै राख्न े र यसो गदा्भ 
बीओडी बोतलमा हावा नछि्भ ददि ुहनु्न । तयसमा ०.५ एमएल 
मयागनिज सलफेटको झोल र ०.५ एमएल एलकाइल 
आयोडाइडको झोल राखी राम्ोसँग नमसाउिपुद्भछ र एकनछिपनछ 
बोतलको तललो रागमा अवशेि देश्खनछ । यदद तयो अवशेि 
सेतो छ रिे अश्कसजिको कमी बशु्झनछ र यदद तयो अवशेि 
खेरौ रङको छ रिे अश्कसजि रएको बशु्झनछ । खेरौ रङ जनत 
गषहरो हनुछ तयनत िै अश्कसजिको मात्रा अनधकतम बशु्झनछ ।

(२) इलेकट्ोनिक घनुलत अश्कसजि नमटर (DO meter) को 
प्रयोगबाट पनि घनुलत अश्कसजिको मापि गि्भ सषकनछ।

पोखरीमा नबहािपखसमम घनुलत अश्कसजिको मात्रा कनत होला 
पत्ता लगाउिे षवनध : पोखरीमा नबहािपखसमम घनुलत 
अश्कसजिको मात्रा कनत होला पत्ता लगाउि सषकनछ । यसको 
लानग साँझ ६-८ बजेसमम ४-५ पटक घनुलत अश्कसजिको 
मापि गिु्भपद्भछ । यो मापिहरूलाई एकानतर घनुलत अश्कसजि 
र अककोनतर समयलाई रेटिे गरी ग्ाफ पेपरमा पलट 
गिु्भपद्भछ।यसैको आधारमा षवहािपख कनत घनुलत अश्कसजि 
होला रिी पत्ता लगाउि सषकनछ। 

पोखरीमा अश्कसजि मात्रा घटाउिे कारणहरू

* पोखरीमा धेरै माछा राख्न ु। 

* पोखरीमा काब्भनिक पदाथ्भ (मलखाद) को मात्रा बढी हिु ु। 

* पािीको तापक्रम बढि ु।

* कुषहिे प्रषक्रया लामो अवसथासमम रहि ु।

* पोखरीमा फाइटोपलाङटिको मात्रा अनधक हिु ु।

* लगातार आकाश बादलले ढाकेको हिु ु।

 पोखरीमा अश्कसजि कमीको सामानय लक्ण

* माछा पािीको सतहमा आई समूहमा पयाकपयाक (gulp air 
bubbles) गिु्भ ।

* पािीको रङ हररयोको ठाउँमा सफा हिु ुवा कालो हिु ु।

अश्कसजिको कमी हिु िददिे उपायहरू 
* पोखरीको पािीमा ऐरेटरको प्रयोग गरी अथवा पौडी खेलेर, 

डङु्गा चलाएर पािी चलाउिे । 

* पोखरीमा ताजा पािी थपिे र परुािो पािी निकालिे । 

* माछाको सङखया घटाउिे ।

* दािाको मात्रा घटाउिे ।

* उपयकु्त मात्रामा सूक्म विसपनतजनयको बाहलुयता कायम 
राख्न े।

(ख) पािीको षपएच

प्राकृनतक रूपमा पािीको षपएच काब्भिडाइअकसाइडको मात्रा र 
अनय नमश्रित रासाषयनिक पदाथ्भले गदा्भ फेरबदल रइरहनछ । 
काब्भिडाइअकसाइडको मात्रा बढदै गएमा षपएचको माि धटी 
पािी अमलीय हनुछि ्। पोखरीमा षपएच साधारणतया नबहाि 
कम हनुछि ् र ददउँसो बढी हनुछि।् नयािो जलीय मतसय 
पालिका लानग उपयकु्त षपएच ६.८ देश्ख ८.६ हो । षपएच ६ 
देश्ख मनुि र ९.५ देश्ख मानथ रएमा माछा असश्जलो महससु 
गद्भछि ्।धेरै अमलीय वातावरणमा माछाले खािा रुचाउँदैि, 
वषृधि ससुत हनुछ र षविाल ुगयाँसहरूको षविालपुि बढछ साथै 
रोग र जीवाणबुाट ग्नसत हनुछि ्। धेरै क्ारीय रएमा माछाको 
आखँा र नगलमा असर गद्भछि ्र माछा ससुत बढछ । 

षपएच िापिे तररका

(१) नलटमस पेपर : यो पेपरमा पोखरीको पािीको एक थोपा 

श्चत्र : DO Meter
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राखी नलटमस पेपरको रङ पररवत्भिको आधारमा कनत 
षपएच छ रन्ने थाहा पाउि सषकनछ ।

(२) इलेकट्ोनिक षपएच नमटर : यस नमटरबाट सोझै पािीमा 
नमटरको प्रोब राखी कनत षपएच छ रन्ने जािकारी प्राप्त 
हनुछ ।

षपएच वयवसथापि

पोखरीमा षपएच धेरै कम छ रिे चिुाको प्रयोग गिु्भपद्भछ। 
यसका लानग पोखरीको पािी माटोको षपएचको आधारमा 
तानलका ददएअिसुार प्रयोग गिु्भपद्भछ ।

तनलका : षवनरन्न षपएचमा चिुाको प्रयोग दर ।

पोखरीमा माटोको षपएच चिुाको मात्रा षक.ग्ा./हे./वि्भ

४.०-५.० २०००

६.५-७५ १०००

७.५-८.५ ५००

८.५ रनदा मानथ २००
पोखरीमा षपएच बढी रएमा कमपोसट मल र रासायनिक मल 
प्रयोग गिु्भपद्भछ ।

ग) पािीको कठोरता (Total hardness)

पािामा धेरै थरीका लवणहरू घलेुका हनुछि ्। यी लवणहरू 
मखुयतया कयाश्लसयम, मयागिेनसयम र फलाम हिु ्रिे घलेुका 
लवणहरूको मात्राको माप िै पािीको खरापिा हो । माछा 
पालिको दृषष्टकोणले षवनरन्न लवणहरूमधये कयाश्लसयम (Ca), 
मयागिेनसयम (Mg) का लवणहरूको मात्राको गणिा गररनछ । 
कयालनसयम र मयागिेनसयमले माछाको हाडको षवकासमा र 
फाइटोपलाङटिको वषृधिमा प्रमखु रनूमका निवा्भह गद्भछ । 
माछाको समशु्चत षवकासका लानग खरापािी िै उपयकु्त हनुछ। 
पािीको खरापिाको उपयकु्त सीमा ५०-३०० नम.ग्ा. प्रनतनल. 
कयाश्लसयम काबकोिेटबराबर मान्न सषकनछ । िरम पािीरनदा 
खरापािी बढी रएको पािीमा उतपादक बढी हनुछ । पािीको 
खरापिा पत्ता लगाउि पािीमा साबिुको षफँज कनतको ददनछ 
रन्ने कुरा हेरेर अडकल नलि सषकनछ । धेरै षफँज आएको छ 
र धेरै बेरसमम बनसरहेको छ रिे पािी िरम रिेर बशु्झनछ । 
यदद षफँज आउँदैि वा आएपनछ नछटो जानछ रिे पािी खरा 
रएको मानिनछ। यदद पोखरीको पािी िरम छ रिे चिुा ३०० 
षक.ग्ा./हेकटर को दरले प्रयोग गरेर पािीको खरापि बढाउि 
सषकनछ।

(घ) समपूण्भ क्ाररयता (Total alkalinity) 

पािीको अमलसँग संयोग गिने क्मताको माप िै क्ाररयता हो । 
यसलाई पािीमा उपश्सथत कयाश्लसयम, मयागिेनसयम, सोनडयम, 
पोटानसयम, अमोनियम, फलाम आददको बाइकाबकोिेट वा 

काबकोिेटको मात्राको कयाश्लसयम काबकोिेटको समतलुय मात्रामा 
उललेख गररनछ। तर माछा पालिको दृषष्टकोणले काबकोिेट वा 
बाइकाबकोिेट वा दवैुलाई मात्र क्ाररयाताको लानग श्जममेवार 
मानिनछ । अतः पािीको क्ाररयताले पािीको काबकोिेट र 
बाइकाबकोिेटको मात्रालाई जिाउँछ। माछा पोखरीमा समपूण्भ 
क्ाररयताको उपयकु्त सीमािा १००-२०० नम.ग्ा. नलटर 
कयाश्लसयम काबकोिेटको हनुछ । क्ाररयताको आधारमा 
पोखरीको कनत उतपादकतवको अिमुाि गि्भ सषकनछ । 
तयसअिसुार ०,०-२ षपषपएममा कम उतपादकतव, २-४ 
षपषपएममा कमदेश्ख मधयम उतपादकतव, ४-५ षपषपएम 
मधयमदेश्ख अनधक उतपादकतव, ९ षपषपएमरनदा मानथ राम्ो 
उतपादकतव रन्न सषकनछ । समपूण्भ क्ाररयता वाटर कवानलटी 
षकटद्ारा मापि गि्भ सषकनछ। पोखरीमा रासायनिक र 
प्राङ् गाररक मलको प्रयोग गरी यसको वयवसथापि गि्भ सषकनछ ।

ङ) अमोनिया

माछाको मलमतु्र तथा कुषहएको प्राङ् गाररक पदाथ्भ िै पोखरीमा 
अमोनियाको मखुय स्ोत हो । यो माछामा हिेु प्रोषटि 
मेटाबोनलजम र मल कुषहिे प्रषक्रया, बोटनबरुवा कुषहिे प्रषक्रया, 
खाएर बाँकी रहेको दािाहरू कुषहिे प्रषक्रयाबाट पािीमा नमनसि 
पगुदछ । यो सवै कुषहिे प्रषक्रया वयाकटेररयाले गद्भछ । 
अमोनिया दईु प्रकारको हनुछ । अिआयोिाइजड अमोनिया 
(NH3) माछाको लानग धेरै िै षविाक्त हो रिे आयोिाइजड 
अमोनियम (NH4) होइि र यो दवैुको जोडलाई समपूण्भ अमोनिया 
रनिनछ। पािीको तापक्रम र षपएचको मात्राले अमोनिया (NH3) 
को मात्रा घटबढ हनुछ। जब पािीको तापक्रम र षपएच बढी 
हनुछ तयनत बेला षविाक्त अमोनिया (NH3) को मात्रा बदछ र 
षविाक्त िहिेु अमोनियम (NH4) को मात्रा घटदछ। यो घनुलत 
अश्कसजि पािीमा कम रएको बेला अझ बढी षविाक्त हनुछ। 
नयािो पािीमा हिु माछाहरूको लानग उपयकु्त षविाक्त 
अमोनिया(NH3) को मात्रा ०.०५-0.1 षपषपएम हनुछ रिे श्चसो 
पािीमा हिेु माछाको लानग षविाक्त अमोनिया(NH3) को मात्रा 
0.05 रनदा कम हिुपुद्भछ।

Fig: Relation of Ammonia (NH3) and Ammonium ion 
(NH4) in pond

पोखरीको पािीमा अमोनिया बढी रएमा माछालाई पिने असरहरू 
निमि प्रकारका छि ्।

> माछाको नगलमा (कयाकी) असर हिु।ु

> माछाको वषृधि षवकास कम हिु ुवा माछा ससुत हिु।ु

> मांसपेशी र नरत्री अङ् गलाई क्नत रएको हिु।ु

> माछा रोगबाट सङक्रनमत हिु ुपगुिु

> माछाको रगतमा षपएच बढि।ु

मापि गिने तररका

>इलेकट्ोनिक नमटर अथवा बाटर कवानलटी षकटद्ारा मापि गि्भ 
सषकनछ ।

Fig: water quality test kit 

वयवसथापि

> पोखरीमा एरेसि गिने।

> पोखरीको पािी फेरबदल गरी राख्न े।

> पोखरीको षपएच माि ७ रनदा कम रएमा मात्रा उश्चत 
तररकाबाट चिु वा श्जयोलाइटको प्रयोग गिने।

 (च) िाइट्ाइट (NO2)

पािीमा िाइटोसोमोिास जसता वयाकटेररयाहरूले अमोनियालाई 
िाइट्ाइट(NO2) मा पररणत गद्भछि।् यसले माछाको 
हेमोगलोनबिलाई नमथािो हेमोगलोनबिमा पररणत गरी माछाको 
रगत र नगललाई खैरो रङ्गमा पररणत गरी माछालाई श्वास फेि्भ 
गाह्ो बिाउँछ साथै माछाको कलेजो र षकडिीलाई असर 
पाद्भछ।पािीमा यसको उपयकु्त मात्रा 0.5 षपषपएमरनदा कम 
हो।यसको मापि water quality kit को प्रयोगबाट सहजै गि्भ 
सषकनछ।  

वयवसथापि 

- माछाको घितव घटाउिे वा पािी फेरबदल गिने ।

- माछालाई गणुसतरीय दािाको प्रयोग गिने ।

- पािीमा एरेसि गरी घनुलत अश्कसजि बढाउिे ।

- पोखरीलाई सोनडयम कलोराइडले उपचार गिने ।

(छ) फसफोरस (Phosphorus)

फसफोरस पािीमा फसफेट (PO4) को रूपमा रहिे गद्भछ । 

यसले पोखरीलाई मनललो पाछ्भ । यसले फाइटोपलाङटिको 
उतपादिमा मद्त गद्भछ । यो पािीमा धेरै िै कम मात्रामा 
घलुिशील रूपमा हनुछ। पोखरीमा फसफेटको मात्रा ०.०६ 
नम. ग्ा. प्रनतनलटर माछापालिको लानग उपयकु्त मानिनछ । 
फसफोरसको मात्रा पोखरीमा बढाउिका लानग रासाषयनिक र 
प्राङ्गाररक मल प्रयोग गिु्भपद्भछ । यो पोखरीको षपएच ७ रनदा 
कम रएको अवसथामा मात्र विसपनतलाई उपलबध हिेु हुँदा 
चिुको प्रयोग गिु्भअश्घ षपएच मापि गिु्भपद्भछ। यसको मापि 
वाटर कवानलटी षकटको प्रयोग गरी गि्भ सषकनछ । 

३) जैषवक गणु (Biological quality) 

माछापालिका लानग पोखरीमा प्रयकु्त हिेु पािीलाई जीषवत पािी 
रनिनछ । जीषवत पािीमा षवनरन्न षकनसमका जैषवक षक्रयाहरू 
चनलरहेको हनुछ र षवनरन्न षकनसमका जीवहरू हनुछि ्। पािी 
केही ददिसमम खलुला रहेपनछ प्रकाश, माटो, वायकुो समपक्भ मा 
आई जलीय जीवहरूको उतपश्त्त हनुछ । यसरी माछापोखरीको 
मनललोपिा जलीय जीवहरूमा पनि रर पद्भछ।विसपनतहरू 
पािीमा रहेका अकाब्भनिक लवण, काव्भिडाइअकसाइडलाई पािी 
र सूय्भको प्रकाशको प्रयोग गरी आफिो लानग खािा बिाउँछि ्
र सोही क्रममा पािीमा अश्कसजिको खपतलाई समेत पूनत्भ गिने 
गद्भछि ्। सूक्म जीवाणलेु यी विसपनतजनय जीवाणकुो साथै 
ससािा काब्भनिक कणलाई आफिो आहाराको रूपमा प्रयोग 
गद्भछि ् । वयाकटेररयाले यी सबै षकनसमका मतृकाब्भनिक 
वसतहुरूको उपयोग गद्भछि ्।यी सबै प्राकृनतक आहाराहरूले 
अनतयमा माछाको उतपादिमा सघाउँछि ् । तयसैले यी 
जीवहरूको जनत धेरै उतपादि हनुछ माछाको उतपादि पनि 
तयनत धेरै हनुछ।
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परिचय

कौसी खेती भन्नाले सहर बजनारमना कमजममन भएको अवस्नामना 
घरमना खनाली रहेको स्नानमना मवमभन् ्रीकना सनाधनस्ोतको प्रयोग 
गर्दै  तरकनारी , फलफूल त्ना पशुपन्ी पनालन गनुनु भने् बुझनाउँ् । 
सन्  १९०२-१९०७ तनाकना जनापनानमना जब ढलनानसमहतकना घरहरू 
मनमनानुण भए लगत्तै त्यहनँाकना मनामनसहरूमना यस्ना प्रकनारकना कौसीकना 
संरचननाहरूसमेत मवकमसत हँर्तै  गएको मनामनन् । १९०६ को फोडे 
ओरेन्टल होटेल जनापनानमना यसको प्रमनाण भएबनाट सो कुरनालनाई पुमटि 
गर्नु् । हनाल जनापनान त्ना कोररयनाकना मवकमसत सहरहरूकना घरमना 
कौसी खेती गननु ममलने गरी संरचननाहरू नतै जडनान गरी बननाइएकना 
हन्न् । कौसी खेती मनाटोसमहत, मनाटोरमहत वना मनाटो र अन्य 
मममडयना मममरित वना पनानीमना (हनाइड्ोपोमनक) पमन गननु समकन् । 
यसकना लनामग उपुक्त स्नान भनु् नतै ढलनान गररएकना घरमना खनाली 
रहेको ्नानना बरन्ना, कौसी त्ना अन्य स्नान नतै हो । कौसी तरकनारी 
खेती गर्नानु खनास गरी कम गमहरनाइमना जरना जनाने बनाली त्ना पटकपटक 
मटप्न ममलने तरकनारीलनाई मवशेष ख्नाल गनुनुप न्ु  । जस्तै धमनयना, भन्टना, 
टमनाटर, बोडी, मसमी, ब्ोकनाउली, रनायो  त्ना स्विसचनाडनुजस्ना 

तरकनारीहरू कौसीकना लनामग उपयुक्त मनामनन्न् । हन त पररवनारको 
आवश्यकतना र रुमचअनुसनार अन्य तरकनारी बनाली त्ना फलफूल एवं 
पशुपनालन समेत गनने गरेको पनाइन् । यसरी हेर्नानु समग्रमना कौसी 
खेतीले करेसनाबनारी कौसीलगनायतकना घरनायसी पोषण 
आवश्यकतनालनाई पूमतनु गननुकना मनस्ति प्रयोग हने गरेको खनाली 
जममनलनाई बुझनाउँ् । यो खनास गरी सहरकेस््रित व्नावसनामयक 
तरकनारी उत्नार्न भएकनाले मकसनानकना परम्परनागत ज्नान मसप त्ना 
स्नानीय प्रमवमधलनाई यसले बढी महत्त्व मर्ने गर्नु् ।

यसरी सहरी कृमषमना परम्परनागत त्ना स्नानीय मसप त्ना र्क्षतनामना 
आधनाररत करेसनाबनारी वना खनाली रहेकना बरन्नाहरू त्ना अन्य खनाली 
सहरकना सनानना के्षत्रमना गननु समकने एकीकृत खेतीकना अलनावना हनाल 
आएर मनाटोमबननाको हनाइड्ोपोमनक त्ना एक् वनापोमनक्स, एरोपोमनक्स 
एवं गड्ौलनामना आधनाररत तले प्रणनाली त्ना कृमत्रम प्रकनाश र मवमभन् 
मनाध्यममना आधनाररत महँगना प्रमवमधहरू मवश्व पररवेशले प्रयोग गर्दै  
आएको त्ना नेपनालमना समेत यसको प्रयोगको सुरुवनात हन लनागेको 
पनाइन् तर कम लनागत त्ना स्ोतसनाधनको प्रयोगबनाट मर्गो कौसी 
खेतीप्रमवमध कसरी गननु समकन् भने् कुरना बढी महत्त्वपूणनु रहेकनाले 
सोबनारे चचनानु गननु खोमजएको ् ।

कौसीकना मवमभन् मोडेलहरू

महत्त्व तथा फाइदाहरू

•	 मनामनसको विनार् र इच्नाअनुसनारको विच् एवं तनाजना 
तरकनारी त्ना फलफूल एवं पोषण पररवनारमना आपूमतनु गननु 
समकने । 

•	 र्तै मनक जसो तरकनारी त्ना फलफूल मकन्मना प्रयोग हने 
समय त्ना रकमको बचत गननु समकने 

•	 र्तै मनक भनान्नाबनाटमनस्कने फोहर व्वस्नापन गरी मल 
बननाई प्रयोग गर्नानु वनातनावरण समेत विच् भई कौसीकना 
मनस्ति हररयनालीमना टेवना पुगे्। 

•	 खनाली समयलनाईसरु्पयोग गरी मसजनुननात्मक कनायनुमना 
लगनाउन समकने

•	 शनारीररक त्ना मनानमसक रूपमना मनानव विस् हने ।

एफएओ २०१६ को प्रमतवेर्नअनुसनार प्रमत वगनुममटर के्षत्रफलमना 
व्नावसनामयक तवरले खेती गर्नानु प्नाज ५ केजी त्ना कनाउली समूहको 
तरकनारी ४ केजीसम्म उत्नार्न गननु समकन् । मनामनसलनाई र्तै मनक 
जसो कररब ३७५ ग्रनाम तनाजना तरकनारी त्ना ८० रे्स्ख १०० ग्रनाम 

फलफूलको आवश्यकतना पर्नु् जसको ठूलो महस्नालनाई हनामीले 
कौसी त्ना सहरी खेतीबनाट पूरना गननु समकन् । कनाठमनाडौ ँ
उपत्यकनामना कररब ४० लनाखभन्ना बढी आवनार्ी रहेको त्ना 
प्रमतव्स्क्त जीवनयनापनकना मनस्ति पमन र्तै मनक कररब ३२५ ग्रनाम 
तरकनारी (जरे ७५ ग्रनाम, कोसे ७५ ग्रनाम, फल तरकनारी ७५ ग्रनाम त्ना 
सनागपनात १०० ग्रनामकना र्रले र्तै मनक १५०० टन तनाजना तरकनारी) 
आवश्यकतना पनने हँर्ना तरकनारीको ठूलो महस्ना यसतै कौसीबनाट केही 
हर्सम्म भए पमन आपूमतनु गननु मद्दत ममल् ्  । त्यमत मनात्र नभई तनाजना 
तरकनारीसमेत उत्नार्न गननु समकने हँर्ना सहरबजनारमतर यसको 
प्रचलन मर्ननानुमर्न बढ्र्तै  गतैरहेकनाले यसको महत्त्वमनाम् ्प प्रकनाश 
पनार्नु् ।

तिकािी तथा फलफूलमा पाइने पोषक तत्त्वको महत्त्व

मनामनसलनाई विस् र तनर्रुस् हनकना मनस्ति मवमभन् पोषक तत्त्वको 
आवश्यकतना पर्नु् । कनाबबोहनाइडे्ट, प्रोमटन, मभटनाममन, खमनज त्ना 
फनाइबरजस्ना तत्त्वहरूको कमीले मनामनसमना कुपोषण मनम्त्यनाउँ् । 
कुनकुन तरकनारीमना कस्ना प्रकनारकना पोषक तत्त्वहरू पनाइन्न् भने् 
कुरना तलको तनामलकनामना  मर्इएको ् ।

तनामलकना १ – मवमभन् तरकनारी त्ना मतनमना पनाइने पोषक तत्त्वहरू

क्र. सं.  तरकनारी बनालीहरू पौमटिक तत्त्व
१

 हररयो सनागपनात, कुररलो,  केरनाउ, बोडी, मसमी, गनँाठगोभी, परबल, लसुन, फससी, बकुल्ना,  फल तरकनारी

प्रोमटन
२  गनाजर, बे्े, ककनु लो, रनायो, मुलना, पनालुङ् गो, बोडी, गनँाठगोभी, लटे्, स्विसचनाडनु मभटनाममन ए
३ गोलभेडँना, भन्टना, बन्ना, कनाउली, मुलना, सलगम, लौकना, लसुन, ककनु लो, प्नाज, पनालुङ् गो आमर् मभटनाममन बी
४ गोलभेडँना, खुसनानुनी, ब्ोकनाउली, कनाउली, गनँाठगोभी, बन्ना, धमनयना, हररयो तरकनारी मभटनाममन सी 
५ मे्ी, धमनयना, पनालुङ् गो, रनायो, फनापर, हररयो तरकनारी, फल तरकनारी फलनाम
६ कुररलो, धमनयना, ककनु लो, फससीको मुन्टना, गनँाठगोभी, तरबुजना, मसमी, पुमर्नना, मुलना, मभन्ी क्नास्सियम
७ परबल, फससी, बकुल्ना, गनाजर, लटे्को सनाग, केरनाउ, फल तरकनारीहरू फस्ोरस

नोट– फल तरकनारी भन्नाले भन्टना, गोलभेडँना । भेडेखुसनानुनी, मभन्ी, फससी, करेलना आमर्

१. कौसीका लागि सथान छनौट– कौसी खेतीकना लनामग प्रकनाशको 
मनतनान्त आवश्यकतना पनने हँर्ना रनाम्ोसँग घनाम लनागे्, गोडमेल गननु 
समकने त्ना समजलतै मसंचनाई त्ना मनकनासको व्वस्ना गननु समकने 
स्नानको ्नौट गनुनु महत्त्वपूणनु हने गर्नु् । मवमभन् परीक्षण त्ना 
अध्ययनबनाट कौसीकना लनामग तपमसलकना स्नानहरू उपयुक्त हने 
रे्स्खन् ।

१.१- घरको ्त– घरको ्तमना मवमभन् संरचनना वना सनाधनको प्रयोग 
गर्दै  तरकनारी फलफूल त्ना पशुपनालन एवं मत्स्यपनालन गननु समकन् 
। यसमना सबतैभन्ना महत्त्वपूणनु कुरना ्तलनाई असर गननु नमर्ने अ्नानुत् 
तौल ् ेगे् गरी मनात्र सनाधन वना संरचननाहरू बननाउनुपनने हन् ।  ् तमना 
मनाटो वना अन्य मबरुवना हकनानुउन समकने वसु्हरू जस्तै कोकोमपट र 
प्रनाङ् गनाररक पर्ना न्ुको ममरिण रनाखी खेती गननु समकन् ।

१.२- कौसी– पक्ी घरमना मनकनामलएकना कौसीहरूमना उपयुक्त 
आकनारकना भनँाडनाहरू गमलनाहरू, फे्म, बनाकस त्ना अन्य 
संरचननाहरू जस्तै ग्रो व्नागहरू जस्ना संरचननाहरू रनाखी तरकनारी, 
फलफूल एवं जडीबुटीको खेती गननु समकन् । कौसीको के्षत्रफलमना 
आवश्यक संरचननाहरू रनाखी मसजनअनुसनारकना उपयुक्त बनालीहरू 
लगनाउन समकन् । यसरी मबरुवनाहरू लगनाउँर्ना मबरुवनालनाई 
आवश्यक पनने व्नास त्ना गमहरनाइ हरेक संरचननामना ध्यनान 
मर्नुपर्नु् । जस्तै गोलभेडँना लगनाउने भए संरचननाको व्नास ३० 
सेमीभन्ना बढी त्ना उचनाइ ४५ रे्स्ख ६० सेमीसम्मको प्रयोग गननु 
सकेमना मबरुवनाले उमचत स्नान प्रनाप्त गरी उपयुक्त उत्नार्न मलन 
समकन् । 

१.३ बरन्ना- कौसीबनाहेक पक्ी घरमना खेती गननु समकने अकबो स्नान 
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उपलब्ध बरन्ना हो । बरन्नाको के्षत्रफलअनुसनार उपयुक्त 
संरचननाहरू प्रयोग गरी तरकनारीबनालीहरू लगनाउन समकन् । 
यसमना प्रकनाशको उपस्स्मत अ्नानुत् घनाम लनागे् स्नान भए रनाम्ो हन् । 

१.४ अन्य स्नानहरू– कौसी खेतीकना लनामग उपयुक्त अन्य स्नानहरू 
जस्तै कौसी वना बरन्नाको रेमलङ, घर कम्पनाउन्को पखनानुल, भर् यनाङ 
आमर् हन् जसमना लहरे तरकनारीहरू लगनाउँर्ना ती तरकनारीलनाई 
सहनारना प्रर्नान गननु समकयोस् ।

२. कौसीका प्रकाि एवं कौसीका लागि संिचनाको छनौट– 
सहरी खेतीलनाई संरचननागत त्ना जममनमना आधनाररत गरी २ भनागमना 
बनँाड्न समकन् । १- संरचननामना आधनाररत– यसमना उपयुक्त मवमभन् 
संरचननाहरूको प्रयोगबनाट कौसी, बरन्ना आमर् के्षत्रमना गररने 
आधुमनक संरचनना पर्नु्न् । स्नानीय स्रमना उपलब्ध सनामग्रीहरू 
जस्तै जुटको बोरना , स्नाइरोफम, कनाठकना बनाकस, फुटेकना पनानीकना 
जनार आमर्को प्रयोग गरी कौसी खेती गननु समकन् । यस्तै आयनामतत 
संरचननाहरूमना ग्रोब्नाग, मसल्नाउमलनबनाट बनेकना मवमभन् 
आकनारप्रकनारकना संरचननाहरू यसअन्तगनुत पर्नु्न् । त्यस्तै उच्च 
प्रमवमधमना आधनाररत संरचननाहरूमना मनाटोमबननाको खेतीप्रमवमध, 
मना्नामना आधनाररत खेतीप्रमवमध, मवमभन् मनाध्यमहरूमना आधनाररत 
खेतीप्रमवमध जस्तै कोकोमपट,पलनानुइट, भममनुकम्पोस् आमर् पर्नु्न् ।

२- मनाटोमना आधनाररत खेतीप्रमवमध- यसमना करेसनाबनारी त्ना पखनानुलको 
्ेउमना उपलब्ध जममनलनाई प्रयोग गर सोझतै मनाटो वना गमलना 
लगनायतकना संरचननामना मनाटो प्रयोग गरी गररने खेती पर्नु्न् जुन 
सहरी बनामसन्नाले प्रयोग गरेको पनाइन् । यसमना जममनमना सोझतै वना 
संरचननाहरू प्रयोग गरी खेती गनने गररन् ।

३. कौसी खेतीका लागि बालीको छनौट 

सहरी खेतीकना लनामग प्रनाय मवमभन् संरचननाहरू प्रयोग गररने हँर्ना 
बनालीको ्नौट गर्नानु मनम्न कुरनालनाई मध्यनजर गनुनुपनने हन् । 

1- तरकनारीबनालीको ्नौट– पक्ी घरको ्त वना बरन्नामना 
यो खेती गररने हँर्ना सकेसम्म जरना कम फतै लने त्ना कम 
गमहरनाइमना जनाने बनालीको प्रयोग गनुनुप न्ु  । ् तको सतहमना 
३० रे्स्ख ४५ सेमी उचनाइ हने गरी हलुकना मनाटो वना अन्य 
मनाध्यम रनाखी सतह ममलनाइसकेपम् मौसमअनुसनार कुन 
बनाली कहनँा लगनाउने भने्बनारे यमकन गर्नानु रनाम्ो हन् । 
गमलना त्ना अन्य संरचननामना खेती गनने भए सो संरचननाको 
गमहरनाइ त्ना बनालीको जरनाले मलन सके् गमहरनाइलनाई 
ध्यनान मर्न जरुरी हन् । कौसीमना पटकपटक मटप्न समकने 

म्टो तयनार हने, लनामो समयसम्म उत्नार्न मर्इरहने, बोट 
धेरतै  नझनँामगने त्ना जरना कम जनाने खनालकना बनाली जस्तै 
रनायो, ब्ोकनाउली, गोलभेडँना त्ना केही बढी गमहरनाइमना 
जरना जनाने बनाली जस्तै भन्टना लहरे तरकनारी आमर् 
लगनाउनुपर्नु् । सना्सना त्ै बनाली लगनाउँर्ना पररवनारको 
पोषक तत्त्वको उपलब्धतना हने बनालीको समेत ्नोटमना 
ध्यनान मर्नुप न्ु  ।

2- पनानीको मनकनास– पक्ी घरकना ्तहरू प्रनाय गडनु रेसि 
अ्नानुत् ्तको चनारतै मतर पक्ी बनार वना पखनानुल रनाखी 
बननाइएकना हननाले यस्ो मनमनानुण संरचननामना पनानी बग् 
नपनाई पनानी जम्मना भई तरकनारीबनाली मबग्रने गर्नु् । तस न्ु 
आकनासे पनानीको रनाम्ोसँग मनकनास गननु गडनु रेसि वना 
पखनानुल बननाउँर्ना प्रशस् मनात्रनामना पनानी जनाने प्नाल 
बननाउनुप न्ु  सना त्ै तरकनारीबनाली खेती गररने संरचननालनाई 
समेत सोहीअनुरूप मपँधमना प्रशस् प्नाल बननाउनुप न्ु  ।

3- सूयनुको प्रकनाश– कुनतै पमन बनालीको रनाम्ो वृस्धि एवं 
मवकनासकना लनामग सूयनुको प्रकनाश मनतनान्त जरुरी हन् । 
त्यसतैले कौसी खेतीमना कुन मोहडनामना मबरुवनालनाई रोपर्ना 
बढी प्रकनाश पनाउँ्न् सोबनारे ख्नाल गनुनुपनने हन् । प्रनाय 
र्मक्षण मोहडना भएको घरमना कौसी खेती गर्नानु बनालीले 
बढी प्रकनाश पनाउने गर्नु् । यमर् र्मक्षण मोहडना भएको 
्त  त्ै न भने बनालीले कसरी रोपर्ना बढी प्रकनाश पनाउँ्न् 
सोबनारेमना ध्यनान मर्न जरुरी हन् ।

 ३. कौसीको आकाि – कौसीको आकनार उपलब्ध स्नान त्ना 
पररवनारको सर्स्यको आवश्यकतना त्ना स्ोतसनाधनले मनधनानुरण 
गर्नु् । सनामनान्यतयना ४/५ जनना पररवनारकना लनामग तनाजना तरकनारी 
आपूमतनु गननुकना लनामग ४०-५० वटना गमलना वना अन्य संरचननाको 
आवश्यकतना पर्नु् वना २५-३० वगनुमफट के्षत्रफलको ्त वना कनाठको 
टे् आवश्यकतना पर्नु् । उक्त के्षत्रफलबनाट र्तै मनक रूपमना मनामनसलनाई 
आवश्यक ३२५ ग्रनामकना र्रले तरकनारी उपलब्ध गरनाउन समकन् । 
यसरी बरन्ना वना कौसीमना खेती गर्नानु आफूले बननाएको संरचनना 
कमत्को मजबुत ् सोबनारे यमकन हन जरुरी हन् । बरन्ना वना 
पखनानुलकना के्षत्रफल प्रशस् भएको खण्डमना तले् पधिमत (Vertical 
System) मना खेती पमन गनने गरेको पनाइन् ।

४. कौसीखेतीका लागि उपयुक्त केही तिकािी तथा 
फलफूलका जातहरू

सनानना संरचनना त्ना करेसनाबनारीमना उपयुक्त केही फलफूल त्ना 
तरकनारीकना जनातहरू तल प्रसु्त गररएको ् ।

 तागलका १- साना संिचना तथा किेसाबािीमा उपयुक्त केही फलफूलका जातहरू

फलफूलको प्रकनार  फलफूलबनाली 

पतझड फलफूल  अङ् गुर, अस्नजर, जनापनामनज हलुवनावेर् त्ना ननास्नातीकना कलमी गररएकना मबरुवना 

सर्नाबहनार फलफूल  अम्ना, आम्पनाली आँप, मस्ल्कना आँपकना कलमी  गररएकना मबरुवना 

सुन्तलनाजनात फलफूल  कनागती, मुन्तलना,  उनु् सुन्तलना, जुननारकना कलमी गररएकना मबरुवना 

कमलो फलफूल  स््बेरी, पेमपनो, भुइँस्यनाउ 

तागलका २ : साना संिचना तथा किेसाबािी एवं कौसीका लागि उपयुक्त तिकािीका जातहरू तथा गतनका लिाउने समय ि 
सिदि उत्ादन

तरकनारी 
बनाली जनात  मबरुवना 

सङ्ख्ना लगनाउने समय  प्रमतबोट सरर्र 
उत्नार्न केजी

जम्मना उत्नार्न 
केजी

गोलभेडँना 
मनपे्रकस, अमभननाश, ममनषना, 

सृजनना लगनायत मसफनाररस 
गररएकना अन्य  जनातहरू

 ५ बोट असनार-कनामत्क (भर्ौ-चतैत) /
फनागुन–असनार (वतैशनाख-असोज)   ३ १५ 

भन्टना
पुसना पपनुल लङ, नूकसी,  जुम्ी 
स्नानीय  लगनायत मसफनाररस 

जनातहरू 
५ बोट  फनागुन वतैशनाख (वतैशनाख-भर्ौ)/

फनागुन असनार (वतैशनाख-असोज) ३ १५

भेडे खुसनानुनी 
 

क्नामलफोमननुयना बन्र, बेल बन्र, 
इ्रिनालगनायतकना जनातहरू ५ बोट  असनार-कनामत्क (भर्ौ-चतैत) /

फनागुन-वतैशनाख (वतैशनाख-भर्ौ) २  १०

खुसनानुनी
ज्नालना, कमनानु ७४७,  एन एस 

१७०१, अकबरे
 

५ बोट  असनार-कनामत्क  (भर्ौ-चतैत)/ 
मनाघ-असनार  (वतैशनाख-भर्ौ)   १ ५ 

स्विसचनाडनु सुसनाग  १० बोट  असोज-मंमसर (बनाह्तै ममहनना)/ 
बनाह्तै ममहनना (बनाह्तै ममहनना)/  २  २० 

रनायो खुमल चौडनापनात, खुमल 
रनातोपनात, मनाफनानु चौडनापनात   २० बोट  असोज-मंमसर (मंमसर- फनागुन)/

भर्ौ-पुस (असोज- फनागुन)/  १  २०

तीते करेलना 
 

पुषना र्ोमौसमी, कोयम्टुर लङ, 
पनाली  २ बोट

 पुस-वतैशनाख (चतैत-भर्ौ)/

चतैत-वतैशनाख (असनार- असोज)/
 ३  ६

कनँाक्रो 
 

जनापनानीज मग्रन लङ, मनाइको मग्रन 
लङ, भक्तपुर स्नानीय, मनामलनी, 

मननजना  आमर् 
  २ बोट  मनाघ-फनागुन (चतैत-वतैशनाख)/ 

फनागुन-चतैत (वतैशनाख-जेठ)/   १०   २०

लौकना स्नानीय, कनावेरी , एन एस ४०१, 
अमभननाश  ४ बोट   मनाघ फनागुन (चतैत-वतैशनाख)/ 

फनागुन चतैत (वतैशनाख-जेठ)  १०  ४०

मघरौलना 
 

स्नानीय, पुषना मचल्ो, 
कनास्न्तपुरे,  नू्य ननारनायणी 

 
 २ बोट मनाघ फनागुन (चतैत-वतैशनाख)/ 

फनागुन चतैत (वतैशनाख-जेठ)  १०  २०

कौसीमा फलफूल खेती
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जुकेनी  गे्र कोट, मग्रनबल,सोण्डो भी 
  ४ बोट   मनाघ फनागुन (चतैत-वतैशनाख)/ 

फनागुन चतैत (वतैशनाख-जेठ)  ३ १२

कनाउली
 

 खुमल ज्नापू,मसल्भर कप, ह्नाइट 
कप, स्ो ममस्स्क ,रे्वी

 
 १० बोट

भर्ौ असोज / असोज कनामत्क 
(मनाघ-फनागुन)/ चतैत असनार 

(सनाउन कनामत्क)/सनाउन भर्ौ  
(मंमसर-मनाघ)

 ०.५   ५ 

बन्ना
 

टी ६२१, ग्रीन कोरोनेट 
  १० बोट

भर्ौ असोज / असोज कनामत्क 
(मनाघ-फनागुन)/ चतैत असनार 

(सनाउन कनामत्क)/सनाउन भर्ौ  
(मंमसर-मनाघ)

 ०.५  ५ 

ब्ोकनाउली ग्रीन स्पनाउमटङ्ग, मप्रममयम  क्रप , 
सेन्टनाउरो  १० बोट  असोज मंमसर (कनामत्क मनाघ)/ 

भर्ौ पुस (असोज फनागुन)  ०.५  ५ 

गनँाठ गोभी
 

सम्नाट, ह्नाइट मभयनानना,पपनुल 
मभयनानना, आमर्

 
 १० बोट असोज मंमसर (कनामत्क मनाघ)/ 

भर्ौ पुस (असोज फनागुन)  ०.२५  २.५

मसमी झनँागे, मत्रशुली, चौमनासे त्ना महउँरे् 
मसमी  १० बोट  भर्ौ (असोज कनामत्क)/ 

फनागुन- चतैत (वतैशनाख-जेठ)  २ केजी  २०

बोडी
 

मनालेपनाटन १, ममटर, खुमल तने, 
आकनाश आमर्  १० बोट भर्ौ -असोज मंमसर मनाघ)/ 

फनागुन- चतैत (वतैशनाख-असनार)  १ केजी  १० 

रनामतोररयना
 

अकनानु अनममकना, पनावनुती, जुली 
आमर्  १० बोट  फनागुन वतैशनाख (वतैशनाख भर्ौ)/  

वतैशनाख जेठ (असनार-भर्ौ) १  १० 

प्नाज एग्री फनाउन् डनाकनु  रेड, रेड 
मक्रयोल,  एन ५३  १०० बोट पुस-मनाघ (असनार-सनाउन)/ 

मनाघ-फनागुन (असनार-सनाउन)  ०.१ १०

सलगम कनाठमनाण्डौ रनातो, पपनुल टप   २० बोट  भर्ौ-असोज (कनामत्क -मनाघ) / 
जेठ-सनाउन (सनाउन -असोज)  ०.२  ४

मूलना
 

चमलस मर्ने, ममनो अलसी, पु्ठनाने 
रनातो, मग्रन बो   २० बोट भर्ौ-असोज (कनामत्क-पुस)/ 

सनाउन-असोज (कनामत्क-फनागुन)  ०.२   ४

लसुन स्नानीय  १०० बोट  फनागुन (कनामत्क-मंमसर)  ०.१  १० 

धमनयना स्नानीय, कलमी १०० बोट  पनानी अत्यमधक पनने त्ना गमसी 
समयबनाहेक  ०.०५  ५ 

पनालँुगो
 पनाटने १०० बोट  पनानी अत्यमधक पनने त्ना गमसी 

समयबनाहेक  ०.०५  ५ 

अरु्वना 
  कपुरकोट १, स्नानीय  १० बोट  फनागुन (कनामत्क-मंमसर)  ०.५  ५

चमु्र
 स्नानीय १०० बोट  पनानी अत्यमधक पनने त्ना गमसी 

समयबनाहेक  ०.०५  ५ 

 कोष्ठगित्र गदइएको समय बाली गलन सुरु हुने समय हो ।

कौसीमा तिकािी खेती

तनामलकना ३ – केही प्रमुख तरकनारीबनालीहरूको लनामग आवश्यक 
संरचननाको गमहरनाइ त्ना चौडनाइ 

तरकनारीबनाली खेती गननुकना लनामग 
घरको उपयुक्त 
भनाग

संरचननामना हनुपनने

गमहरनाइ चौडनाइ
कनाउली कौसी र बरन्ना ३०-४० सेमी २०- ३० सेमी
ब्ोकनाउली कौसी र बरन्ना ३०-४० सेमी २०- ३० सेमी
स््क वनास फससी कौसी त्ना बरन्ना ४०-४५ सेमी  ३०-४० सेमी
भेडे खुसनानुनी कौसी त्ना बरन्ना ४०-४५ सेमी ३०-४० सेमी
भन्टना कौसी त्ना बरन्ना ४०-४५ सेमी ३०-४० सेमी
मभन्ी कौसी त्ना बरन्ना ४०-४५ सेमी ३०-४० सेमी
मसमी रेमलङ डोरी पोल ३०-४० सेमी ३०-४० सेमी
लहरे तरकनारी 
(कनँाक्रना, फससी, 
मघरौलँना, करेलना)

रेमलङ डोरी पोल, 
पखनानुल

४०-४५ सेमी ४०-४५ सेमी

५. कौसी खेतीका लागि माटो व्यवसथापन

कौसीमना मनाटो व्वस्नापनपूवनु मनाटोकना मनम्न मलस्खत कुरनाहरूमना 
ध्यनान मर्न जरुरी ् । 

1. मनाटोको प्रकनार 

बलौटे मनाटो– खेतीकना लनामग अयोग, बलौटे र्ोमट– जरेबनालीकना 

लनामग उपयुक्त जस्तै मुलना, गनाजर, प्नाज आमर् । र्ोमट- 
सबतैखनाले तरकनारीबनालीहरू लगनाउन समकने, मचम्टनाइलो मनाटो– 
तरकनारीबनालीकना लनामग त्यमत उपयोगी नहने मनाटो । 

 २. मनाटोमना उपलब्ध प्रनाङ् गनाररक पर्ना न्ु  - खमनज मनाटो- २० 
प्रमतशतसम्म मजवनंाश कुमहएर बनेको मनाटो त्ना २० प्रमतशत भन्ना 
बढी मजवनंाश ममलेर बनेको मनाटो प्रनाङ् गनाररक मनाटो । यमर् कौसी 
तरकनारी खेती गनने हो भने लगनाउने बनाली अनुसनार उपयुक्त मनाटोको 
्नौट गननु आवश्यक ् । मनाटो उपलब्ध त्ै न भने पमन बजनारमना 
कोकोमपट त्ना प्रनाङ् गनाररक मलको प्रयोग गरर मनाटो सुधनार गननु 
समकननाको सना त्ै प्रनाङ् गनाररक पर्ना न्ुको उपलब्धतना बढनाई मनाटोमना 
जतैमवक कृयनाकलनाप बढनाउन समकन् । मनाटो मबरुवना अमडने आधनार 
मनात्र हो तस न्ु त्यसमना मबरुवनालनाई चनामहने आवश्यक खनाद्य पर्ना न्ु 
मर्न सकेमना मनात्र रनाम्ो उत्नार्न मलन समकन् । तरकनारीबनाली 
मवकनास के्रि खुमलटनारमना ग्रो व्नागमना गररएको  मसजनुनना गोलभेडँनाको 
नमतजनाअनुसनार मनाटोमबनना गोलभेडँनाको खेती गर्नानु समेत उत्नार्न 
रनाम्ो पनाइयो जसमना ३४ प्रमतशत गड्ौलीमोल, ३३ प्रमतशत 
ममललोमनाटो त्ना ३३ प्रमतशत कोकोमपट प्रयोग गररएको म्यो । 
यसको कुल तौल २ रे्स्ख २.५ केजी रहेको त्ना मनाटो मनात्र प्रयोग 
गर्नानु १० केजी तौल भएकनाले यो मवमध ्त त्ना कौसीकना लनामग रनाम्ो 
हने रे्स्खयो । मनाटोमना वनायुमण्डलीय ननाइट्ोजन ्प्नकना लनामग 
कस्तिमना १ बनाली कोशेबनाली लगनाउनु सनान्मभनुक हन् । 

कौसीमना फूल खेती

५.१ कौसीमा माटो व्यवसथापनमा ध्ान गदनुपनने कुिाहरू

•	 विस् त्ना सफना ठनाउँको मनाटो ल्नाई सफना गरी  ्ेस्कना 
त्ना गेगे्रटना हटनाई चनालेर मनाटो सफना गनुनुप न्ु  ।

•	 त्यसपम् सफना बनालुवना र पनाकेको कम्पोस् वना गोबर मल 
वना जङ् गलको पमतङ् गर कुमहएर बनेको मनाटो केलनाई 

जनालीले चनालनुप न्ु  ।

•	 २ भनाग मनाटोमना १ भनाग कम्पोस् ममलनाउने, यमर् बनालुवना 
नभएको मनाटो  भए १ भनाग बनालुवनासमेत ममलनाउने ।

•	 भनँाडो वना संरचननामना ममरिण भनुनुपूवनु ससनानना ढुङ् गना वना 
इँटनाकना टुक्रना ममलनाई भनँाडोको सतहको प्नालसम्म पुगे् 
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गरी भनने ।

•	 प्नास्स्कको त्ैलना वना भनँाडोमना ममरिण भर्नानु गमलना वना 
बनाकसको भनाग पूरना नभरी केही स्नान खनाली ्नाड्ने ।

•	 प्नास्स्क ् तैलनामना २/३ मनात्र ममरिण भरी १/३ भनाग उल्नाउँर्तै  
लगेर समनाउन समजलो पनानने ।

•	 भरेको ममरिणलनाई एक पटक हजनारीले रनाम्री मभज् ने गरी 
पनानी मर्ई केही ओबनाएपम् मनात्र मबरुवना रोपे्न ।

 ५.२  कौसीका लागि माटो छनौट िदादा ध्ान गदनुपनने कुिाहरू 

•	 मनाटोको प्रकनार त्ना लगनाउने बनालीको आवश्यकतना

•	 मनाटोमना रहेको प्रनाङ् गनाररक पर्ना न्ुको अवस्ना सनामनान्यतयना 
मनाटोको रङलनाई मवचनार गनने ।

•	 मनाटोको पीएच

•	 मनाटोबनाट सनने रोग त्ना कीरनाहरूको अवस्ना (पमहलना 
भएको बनाली र मतनमना लनागेको रोग त्ना कीरनाहरूको 
अवस्ना मवशे्षण गनने)

५.३ कौसीका लागि खाद्य तत्त्व व्यवसथापन 

कौसी खेती सघन तरकनारी खेती प्रमवमध भएकनाले समुमचत खनाद्य 
तत्त्व व्वस्नापन गननु मनतनान्त जरुरी हन् । मलखनार्को प्रयोग गर्नानु 
लगनाइएको तरकनारीबनालीको मकमसम, आवश्यक मलखनार्को मनात्रना, 
मौसम आमर्लनाई ख्नाल गनुनु जरुरी हन् । कौसी खेतीकना लनामग 
घरमतै खेर गतैरहेकना वसु्लनाई कुहनाएर मल बननाई प्रयोग गननु समकन् 
वना बजनारमना उपलब्ध प्रनाङ् गनाररक त्ना रनासनायमनक मलसमेत प्रयोग 
गननु समकन् । मलको हकमना १० केजी ममरिणमना १५-२० ग्रनाम 
डीएपी त्ना १०-१५ ग्रनाम मु्रेट अफ पोटनास रनासनायमनक मल  एवं 
प्रमतबोटकना महसनाबले १-२ केजी कम्पोस् मल, बोकनासी ५० -१०० 
ग्रनाम, मपनना २०-३० ग्रनाम, हनाडको धूलो २०-३० ग्रनाम मबरुवनालनाई मर्न 
समकन् । कौसी खेतीमना कोसेबनाली प्रयोग गननु सकेको खण्डमना 
मलखनार् व्वस्नापनमना समेत सहयोग पुग् । खनाद्य तत्त्वको 
समुमचत उपलब्धतना हन नसकेको खण्डमना मबरुवनाले आफनो 
जीवनचक्र पूरना गननु कमठन हने त्ना मवमभन् खनालकना खनाद्य तत्त्व 
कमीकना लक्षणहरू रे्खनाउने हँर्ना मबरुवनालनाई खनाद्य तत्त्वहरू 
समयमना उमचत मनात्रनामना उपलब्ध हन जरुरी ् । यो मकन पमन 
आवश्यक ् भने एउटना खनाद्य तत्त्वको अभनाव अकबो खनाद्य तत्त्वले 
पूमतनु गननु समेत सक्तैनन् । त्यसतैले बनालीकना लनामग १६ मकमसमकना 
खनाद्य तत्त्वहरू प्रमुख रूपमना आवश्यक पर्नु्न् जुन यस प्रकनार 
्न् ।

मबरुवनालनाई आवश्यक पनने खनाद्य तत्त्वको आधनारमना खनाद्य तत्त्वलनाई 
मनम्न भनागमना मवभक्त गररएको ् जुन यस प्रकनार ्न् ।

. 1 प्रना्ममक तत्त्व– कनाबनुन, हनाइड्ोजन, अस्क्सजन जुन हनावना त्ना 
पनानीबनाट मबरुवनाले मलने गर्नु्न् ।

. 2 मुख् तत्त्व– ननाइट्ोजन, फस्ोरस त्ना पोटनास जुन मबरुवनाकना 
लनामग सबतैभन्ना बढी आवश्यक पर्नु्न्  र यी तत्त्वहरू 
रनासनायमनक त्ना प्रनाङ् गनाररक तत्त्वबनाट प्रनाप्त गननु समकन् ।

. 3 मनाध्यममक तत्त्व– क्नास्सियम, म्नाग् नेमसयम, सल्फर यो तत्त्व 
मबरुवनाकना लनामग मुख् तत्त्वभन्ना केही कम मनात्रनामना आवश्यक 
पर्नु्न् र मतनकना स्ोतहरू पमन रनासनायमनक त्ना प्रनाङ् गनाररक 
स्ोतबनाट मबरुवनाले पनाउन सक्न् ।

. 4 सूक्ष्म तत्त्व– सुहनाग, जस्ना, म्नामग्ज, मोमलबडेनम, तनामना, 
क्ोररन, फलनाम जसको लनामग रनासनायमनक त्ना प्रनाङ् गनाररक 
स्ोतकना रूपमना बजनारमना उपलब्ध ् । यी तत्त्वहरू मबरुवनाकना 
लनामग अत्यन्त ्ोरतै  पररमनाणमना चनामहने हन्न् ।

६. कौसी खेतीमा हेिचाह तथा िोडमेल

•	 गमलना प्नास्स्क त्ना संरचननामना सनारेको मबरुवनालनाई 
बरनाबर हेरचनाह त्ना हल्ना गोडनाइ गनुनुपर्नु् ।

•	 आवश्यक परे बोटलनाई १ ममटरको लट् ठी वना अन्य कुनतै 
सहनारनाले टेकना मर्नुपर्नु् ।

•	 लहरेबनालीलनाई डोरीको सहनायतनाले बढ्न मर्नुपर्नु् ।

•	 कौसीमना खेती गररएकना फलफूल तरकनारीलनाई 
एकननासको मसँचनाइ आवश्यक पनने हँर्ना बढी सुक्ना वना 
बढी पनानी हनु हँर्तैन ।

•	 कमहलेकनाही ँज्नार्ना गमसी हँर्ना प्नास्स्ककना भनँाडना तनातेर 
बोट ओइलनाउन सके् हँर्ना त्यस्ो अवस्नामना बोटलनाई 
्हनारीतफनु  सनानुनुप न्ु  ।

७. कौसीमा गसँचाइ तथा गनकासको व्यवसथापन

कौसी खेती घरमना उपलब्ध खनाली जममनलनाई उपयोग गरर खेती 
गररने र सहरबजनारमतर यो बढी प्रचलनमना रहेकनाले सहरमतर 
पनानीको ज्नार्तै  अभनाव हने गर्नु् । यसकना लनामग सकेसम्म बषनानुतको 
पनानी सङ् कलन गननु सकेको खण्डमना त्यही पनानीलनाई ्ोपना 
मसँचनाइकना मनाध्यमबनाट वना घरको भनान्नाबनाट खेर गएको पनानीलनाई 
समेत यसमना प्रयोग गननु समकन् । सना त्ै उपलब्ध पनानी खेर नजनाने 
प्रबन्ध ममलनाउनुपर्नु् मकनभने कौसीकना संरचननाहरूमना जममनमना 
भन्ना तनातो त्ना जममनमना भन्ना बढी पनानीको आवश्यकतना पर्नु् । 
गमसी ममहननामना झनतै मवशेष हेरचनाह गनुनुपनने हन् भने बसनानुतमना पनानी 
बढी भई बनालीलनाई नोक्सनानी हन सके् र रोग कीरनाको आक्रमण हने 
हँर्ना मनकनासको प्रबन्धमना समेत उमत्कतै  सचेत हन जरुरी रे्स्खन् ।

८. कौसीमा प्रयोि हुने औजािहरू 

कौसी खेतीकना लनामग मवमभन् कृमष औजनारहरू आवश्यक पर्नु्न् । 
मबरुवनाहरूलनाई सघन रूपमना फलनाइएको त्ना मतनको गमहरनाइ पमन 
मनमचित हने र मनाध्यम मनात्र प्रयोग भएकनाले गर्नानु मनाटोमना जस्ो 
बमलयोसँग मबरुवनाहरू ती संरचननामना नहन सके् हँर्ना बनालीकना 
मवमभन् चरणहरूमना कृमष औजनारहरूकतै  प्रयोग गनुनु बुस्धिमनानी 
हन् । कौसीमना प्रयोग हने मवमभन् औजनारहरूमना मसकेचर, कुटो, 
हजनारी, फल मटपे्न कतै ँ ची, कनाठकना लट्ी, टेकना मर्ने बनँास, डोरी, 
कोर्नालो, सनाबेल आमर् सनामग्रीहरू आवश्यक पननु सक्न् ।

९. बाली गटपाइ

तरकनारी त्ना फलफूलको उपयुक्त अवस्नाको मवचनार गरेर 

उपजलनाई मटपे्न गनुनुपर्नु् । फल ठूलो गरनाएर पम् मटपँुलना भन्ना 
कमतपय तरकनारीमना रेसनाको मवकनास भतै खनानकना लनामग अयोग हने 
मनात्र नभतै बोट समेतलनाई नकनारनात्मक असर गनने हँर्ना तरकनारी त्ना 
फलफूललनाई उपयुक्त समयमतै मटपु्न पर्नु् । जस्तै मघरौलँनाकना लनामग 
उपयुक्त आकनार मलइसकेको र भेट्नु समजलतै ्ुमट्ने अवस्नामना 
मटपु्नप न्ु  भने खुसनानुनीकना लनामग भेट्नु कोट् ट्नाउँर्ना कनाठ पसेपम् 
मटपर्ना रनाम्ो हन् । त्यस्तै मभन्ीकना लनामग उपयुक्त मटपे्न समय भनेको 
फूल फुलेको ८ मर्नमभत्र मटमपसकु्पर्नु् अन्य्ना रनामतोररयनामना 
रेसनाको मवकनास हन् । केरनाउमना र्नानना गुमलयो ्ँर्तै  मटमपन् भने 
कनाउलीमना फूल कमसएको फूल ्ोमपने गरी केही पनात रनाखेर 
मटपु्नपर्नु् । कनँाक्रनालनाई सनाधनारणतयना फूल फुलेको १५-२० मर्नमना 
मटमपन् भने टमनाटरलनाई पूणनुतयना पनाक्कना लनामग फूल फुलेको ४२ 
मर्न लनाग् र बजनारको रू्री हेरी नमजकको बजनारकना लनामग पहेलँो 
त्ना टनाढनाको बजनारकना लनामग भेट्नुसमहत म्स्पिएको तर मभत्रको 
मबयनँा नकनामटने गरी मटप्न समकन् ।

१०. कौसीखेतीमा िोिकीिा व्यवसथापन

तरकनारी त्ना फलफूल जन्य जीमवत वसु्मना रोग त्ना कीरनाले 
आक्रमण गरी बेलनाबेलनामना रु्:ख मर्ने गर्नु्न् । कौसीमना सकेसम्म 
रनासनायमनक मवषनामर् प्रयोग गनुनु हँर्तैन । हनाम्ना वरपर उपलब्ध जतैमवक 
वसु्हरूलनाई कुहनाएर बननाइएकना झोलमलहरू, गहँत त्ना जतैमवक 
मवषनामर्लनाई रोग त्ना कीरना मनयन्त्रणमना प्रयोग गननु समकन् । जतैमवक 
झोलमलले रोग त्ना कीरनालनाई भगनाउने त्ना मलको समेत कनाम गनने 
हँर्ना त्यस्ना मवमधहरू सबतैभन्ना बढी उपयोगी हन्न् । स्नानीय 
स्रमना उपलब्ध खरनानी, सनाबुन पनानी, बकनाइनो, नीम आमर्को झोल 
रोग त्ना कीरना मनयन्त्रणमना उपयोगी मसधि ्न् । केही नलनागेमना 
मनामनसकना लनामग सुरमक्षत त्ना केही समयमतै उडेर जनाने मनानवकना 
लनामग सुरमक्षत मवषनामर् सनावधनानीपूवनुक उपयुक्त मनात्रनामना प्रयोग 
गनुनुपर्नु् । यमर् मवषनामर् प्रयोग गनने हो भने तोमकएको समयसम्म 
फलफूल तरकनारी मटपेर सेवन गनुनु हँर्तैन ।

िोिकीिा व्यवसथापनका केही प्रिावकािी गवगिहरू

1- खेती गनने  प्रमवमधबनाट– घुतिी बनाली प्रमवमध (लगनातनार एकतै  
मकमसमकना बनाली नलनागनाई बनालीकना पररवनारहरू फेनने र 
कतिीमना १ पल् कोसेबनाली, फल तरकनारी, जरेबनालीलनाई 
पटकपटक ममलनाएर लगनाउने )

सनाबेल त्ना अन्य औजनारहरूहजनारी मसकेचर से्पयर

2- बनालीको सरसफनाइ– कमतपय रोग त्ना कीरनाहरू 
मबरुवनाकना मवमभन् भनागमना लुकेर रहने र जममनमना 
लतनाररएकना पुरनानना पनात त्ना मृत बोटलनाई हटनाउँर्ना रोग 
कीरना कम गननु समकन् ।

3- मममरित बनालीको प्रयोग– कनाउलीसँग लसुन त्ना भन्टनासँग 
धमनयना आमर्

4- रनाम्ी पनाकेको मनात्र गोबरमल त्ना कम्पोस् मलको प्रयोग 
गनने 

5- रोग त्ना कीरनारमहत मनाटोको वना मनाध्यमको मनात्र प्रयोग 
गनने वना मनाटोलनाई मनमनुलीकरण गरेर मनात्र प्रयोग गनने  ।

माटोगित्र बसी बोटगबरुवामा आक्रमण िनने िोि तथा कीिा 
व्यवसथापन

•	 स्खरबो, बनमनारना, मततेपनाती, केतुकीको रनातो डनँाठ र 
पनातलनाई ममसनो गरी कनाटेर मजमनमना ममलनाउँर्ना 
धममरना जस्ो खुमे् कीरनाहरूलनाई व्वस्नापन गननु 
समकएको ्। 

•	 रनातो  कममलनाकना  लनामग  मचउरीको  मपनना प्रभनावकनारी 
रे्स्खएको ् ।

•	 तोरीको  मपनना  १००  केजी  प्रमतरोपनी  प्रयोग  गर्नानु 
अरु्वनाको  गनानो  कुमहने  रोग  कम लनागेको पनाइएको 
् ।

•	 असुरोको ्नापो हनालननाले फेर् कटुवना त्ना खुमे् कम 
लनागेको पनाइएको ् ।

•	 मततेपनातीमना व्नाके्ररयना, ढुसी त्ना कीटननाशक तत्त्व 
पनाइएको ् ।

•	 बोटको  वररपरर  मकतै को  पीठो  ्ननानुले  फेर्कटुवनाले 
मपठो खनाइ पेट फुटेर म न्ु  ।

•	 मससनोको  पनात  र  मुन्टोलनाई १:२ पनानीमना १५ मर्न 
कुहनाई सो झोलमना ३ भनाग पनानी ममलनाई प्रयोग गर्नानु 
रनातो कममलना त्ना खुमे्मना प्रभनावकनारी पनाइएको ् ।

•	 बकनाइननाको १ केजी पनात ५ मल पनानीमना ममलनाई ् नानेर 
मबरुवनामना  तत्नाल प्रयोग गर्नानु  मनाटोकना हनामनकनारक 
कीरनाहरू  त्ना  जीवनाणुहरू  मनयन्त्रणमना  सहयोगी 
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भएको पनाइयो ।

सन्भनु सनामग्री

. 1 वनातनावरण र विस्तनाकना लनामग कौसी तरकनारी खेती, तरकनारी 
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. 2 सहरी घर बगतैचँना व्वस्नापन प्रमवमध : कौसी खेती, तरकनारी 
मवकनास मनर्नेशननालय, २०७४
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पररचय 
कोदो (स. कोद्रब; Finger millet; Eleusine coracana (L.) 
Gaertn.; 2n=4x=36) िेपालको चौथो महत्वपूण्भ बाली हो 
जसलाई कुअन्नको रूपमा नलए पनि हाल आएर सअुन्न रिेर रन्न 
थानलएको छ । यसमा गलषुटि र लेकषटि िहिेु तर कयाश्लसयम 
र फलाम तत्व बढी हिेु हुँदा यसको महत्व बढि थालेको 
छ । िेपालमा तराईदेश्ख उचच पहाडी रेगसमम खेती गि्भ 
सषकिे कोदोको दािा अनत सािो रए पनि दािा नसङ् गै िखाईकि 
षपिेर खािे चलि छ । खेती गदा्भ यसलाई निकै बाकलो गरेर 
पनि लगाउि सषकिे हुँदा यसबाट उतपादि बढी नलि सषकनछ । 
मखुय गरेर यसलाई षढँडो, रोटी, जाँड र रकसी बिाएर प्रयोग 
गररनछ । कोदोको रकसी, जाँड वा तोमबा निकै प्रचनलत रएको 
हुँदा यसता उतपादिहरूलाई वयवश्सथत गरी राष्रिय तथा 
अनतरा्भष्रिय सतरमा बजारीकरण गि्भ सषकनछ l कनत यसता 
उतपादिलाई रौगोनलक सङ्ेत श्चह्न प्रदाि गरी संरक्ण र 
प्रयोगमा बढावा प्रदाि गि्भ सषकनछ l ठूलो सतरमा कोदो षवनरन्न 
हावापािी, कमसल जगगा तथा कम लगािीमा सश्जलैसँग 
उतपादि नलि सषकनछ । रोग कीरा कम लागिे, खेती गदा्भ धेरै 

समसया िआउिे हनुछ l कोदोको उतपादकतव १.१ टि 
प्रनतहेकटर रए पनि यसको उतपादि क्मता ४-५ टि प्रनतहेकटर 
रएको परीक्णले देखाएको छ । षवनरन्न तररकाले यसको बीउ 
रणडारण गि्भ सषकिे रए पनि एकदम नयूि लगािीमा धेरै 
वि्भसमम (कररब १० वि्भ) घरेल ु सतरमा िै संरक्ण गि्भ 
सषकनछ । 

जातीय षवषवधता 
िेपालमा २०० रनदा बढी कोदोको सथािीय जातहरू र ५ वटा 
षवकासे जात छि ् (कोश्सठका १) । कोदोको उद्गम सथल 
अषरिकाको इनथओषपया र उगानडा रए पनि िेपाल जातीय 
षवषवधतामा निकै धिी रहेको छ । सथािीय जातहरू बीउको 
रङ्ग, आकार (श्चत्र १), पाकिे समय, बालाको आकार, उचाइ, 
पातको आकार र अवसथा, काणड र पातको रङ्ग आददमा फरक 
पाइनछ । दािाको आधारमा सेतो र कालो कोदो मखुय छि ्
रिे रोपिे र पाकिे मषहिाको आधारमा काश्त्तके, रदौरे, मंनसरे 
आदद छि ्। बालाको रूपअिसुार कोदो जातलाई मडुके, लयारेि 
र घनुम्एको रनिनछ ।

कोश्सठका १. क. कोदोका केही सथािीय जातहरू 
अरुण कोदो, रदौरे कोदो, बौलाहा कोदो, चररकोटे कोदो, चलुठे कोदो, चयलसे कोदो, चयालठे कोदो, डलले 
कोदो, डलले सेतो, डडेु कोदो, दधेु कोदो, झपुपे कोदो, कालो बुंगे, कालो कोदो, काश्त्तके कोदो, काश्त्तके डलले, 
षकिने कोदो, लोकल कोदो, लकुने  कोदो, मश्ङसरे कोदो, मडुके कोदो, ओखलढुङ्गे कोदो, िांग कटुवा, पहेंलो 
कोदो, पंगाली कोदो, पाउँदरेु कोदो, रातो कोदो, साङले कोदो, सािो कोदो, सेतो कोदो, नसनधकुोटे कोदो, 
नसरुबारे, ठूलो कोदो, तीिमषहिे कोदो, अनली, अनली कालो, अनली रातो, अघु्भमे, असारे, असोजे, बागने थाश्नसंगे, 
रदौरे, दाबली, दाबली रातो, दािे, धामी, दधेु, दधेु डलले, दधेु सेतो, घलेली, गमुकी, हप्भके, हेतौड़े सेतो, झालाररय, 
जहोवी, झयाप्र,े जमुली रातो, कालो कोदो, कालो डलले, कालो झयाप्र,े काँचो, करािे, कुकुरकािे, लारेि, माझथारे 
डलले, मश्ङसरे झयाप्र,े मरुवा, मडेुले, मिुा, मदुरी, मरुरड, मतुरुरया, लमजङेु, पानधेरे, फुलबारी, रातो, रातो झरुवा, 
रातो झयाप्र,े समधी, सािो डलले, सठ्या, सतपरुरया, सेतो डलले, सेतो झयाप्र,े नतखड़ेु, नतनमासे, उछको आदद । 

ख. कोदोको षवकासे (नसफाररस) जातहरू र नसफाररस वि्भ 
सैलङु्गे कोदो-१ (२०७२), काभ् ेकोदो-२ (२०७२), काभ् ेकोदो-१ (२०४७), डलले-१ (२०३७), ओखले-
१ (२०३७)
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बीउ र बीउ संरक्ण रणिीनत 

हाम्ा पूव्भजको रिाइ "अनिकालमा बीउ जोगाउि,ु हूलमूलमा 
श्जउ जोगाउि"ु बाट िै थाहा हनुछकी बीउ कनत महत्वपूण्भ 
अङ्गको रूपमा हेररनछ । बीउ बन्ने प्रषक्रया बालीषवशेि 
फरकफरक हनुछ । कोदो सवयं सेचि बाली रए पनि हावा र 
कीरामाफ्भ त १% परसेचि हिेु गछ्भ । यसको बालामा १५०० 
देश्ख ३००० को सङखयामा फूलहरू हनुछ । प्रतयेक फूलमा 
३ वटा राले अङ्ग (पतु्रकेशर) हनुछ (श्चत्र २) । फूल बालाको 
टुपपाबाट फुलि सरुु रएर फेदनतर फुलदै आउँछ । रालेकण 
बाषहर निश्सकएपनछ १०-१५ नमिेट मात्र जीषवत रहनछ रिे 
पोथीको अङ्ग ५ नमिेटसमम रालेकणलाई नलि तयार हनुछ । 
कोदोको फूल फुलि ६०-८० ददि लागछ रिे फूल फुलेपनछ 
कररब ६० ददिपनछ दािा पाकछ र षटपि नमलछ । 

िेपालमा कोदोको बीउ घरायसी बीउ बैंक, सामदुाषयक बीउ 
बैंक र राष्रिय श्जि बैंकमा संरक्ण गररँदै आएको छ । यसको 
बीउको श्चसयाि अनत नयूि गरे पनि बीउको उमारशश्क्त ह्ास 
िहिेु हुँदा धेरैबेर सकुाएर रणडारण गरे १० वि्भरनदा बढी 
सरुश्क्तसाथ राख् ि सषकनछ । यसको षवषवधता संरक्ण 
रणिीनतमा परसथािीय संरक्ण, सवसथािीय संरक्ण, खेतीसथलीय 
संरक्ण र संरश्क्त बाली प्रजिि पद्भछ । सवसथािीय संरक्णमा 
कोदोको जङ्गली प्रजानत संरक्ण गि्भ उपयकु्त देश्खिे रए पनि 
िेपालमा यो काय्भ िरएको देश्खनछ । परसथािीय संरक्ण 
रणिीनतअनतग्भत राष्रिय श्जि बैंक खमुलटारमा कोदोका जातहरू 
संरक्ण गररएको छ । खेतीसथनलय संरक्णअनतग्भत घरायसी 
बीउ बैंक, सामदुाषयक बीउ बैंक पद्भछ रिे संरश्क्त बाली 
प्रजििमा जातीय नमरिण, सहरानगतामूलक सथािीय जात सधुार, 
उतपररवत्भि बाली प्रजिि पद्भछ । 

श्चत्र १. कोदोको रैथािे जातहरूको बीउमा पाइिे षवषवधता । 

बीउ संरक्ण तररका 
कोदोको बीउ घरेल ु तररकादेश्ख अतयाधनुिक प्रषवनधमाफ्भ त 
संरक्ण गररएको छ (श्चत्र ३) । सामानय तररकाले पनि बीउ 
५० वि्भसमम संरक्ण गि्भ सषकिे उललेख गरेको पाइनछ । 
मखुयतः कोदोको बीउ संरक्ण कृिक सतरमा घरेल ुतररकाले 
गररनछ र राष्रिय श्जि बैंकमा षवशेि तररकाले गररनछ । 

राष्रिय श्जि बैंकमा : राष्रिय श्जि बैंकमा षवशेि गरेर िेपालमा 
पाइिे सबै सथािीय जातहरू सङ् कलि गरी (श्चत्र ४) १०० 
वि्भसमम केही िहिेु गरी संरक्ण गररनछ र उक्त जातहरू 

अधययि अिसुनधाि र उतपादिका लानग कृिक, षवद् याथशी र 
अिसुनधािकता्भलाई निःशलुक उपलबध गररनछ । एकै जातनरत्र 
पाइिे षवषवधता पनि ह्ास िहोस ्रिी षवशेि सतक्भ ता अपिाइनछ । 
राष्रिय श्जि बैंकमा बालालाई िगमुसयाईकि दािा झाररनछ र 
श्जि बैंकको रणडारण प्रषक्रयामा राश्खनछ । 

कृिक सतरमा : कृिकले बाला केही ददि गमुसयायर दािा झािने 
गछ्भि ्र घाममा सकुाएर सथािीय राँडाहरूमा (श्चत्र ५) रणडारण 
गरी साधारण कोठामा राखछि ्। साधारणतया एक वि्भका लानग 
मात्र रणडारण गिने चलि छ । 

श्चत्र २. कोदोका अङ्गहरू (१. काणड र पात, २. फूल र दािको बाला, ३. फूल बालाको केही राग,
४. बालाको एक हाँगा, ४क. बाषहरी आवरण, ४ख. पाकेको बालाको एक हाँगा, ५. एकल पषुप, 
५क. गरा्भशय, ५ख. अवशलक, ५ग. षवपत्रक, ६. खोसटासषहतको दािा, ६क. पाकेको दािा, खोसटासषहत, 
७. दािा, ८. जरा) ।

श्चत्र ३. कोदोको बीउ 
तथा दािा संरक्ण गिने 
तररका ।
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श्चत्र ४. श्जि बैंकमा संरक्ण गररएको कोदोको जातहरूको सङ्नलत क्ेत्र ।

श्चत्र ५. कोदोको बीउ रणडारणका लानग प्रयोग हिेु षवनरन्न राँडाहरू l

सथािीय जात सधुार 

सथािीय जातको उतपादि कम हिेु हुँदा षवकासे जात लगाउिे 
चलि बढदो छ, जसले गदा्भ सथािीय जातहरू लोप हिेु गरेका 
छि ्। सथािीय जातलाई संरक्ण गि्भ यसको सधुार हिु ुअनत 
आवशयक छ र उक्त काय्भ कृिकसँग नमलेर गदा्भ िनतजा राम्ो 
हनुछ । कसरी सथािीय जात सधुार गिने रन्ने प्रषवनध श्चत्र ६ 
मा उललेख गररएको छ l 

सकिे रोग कीरासमेत नियनत्रण वा नयूिीकरण गि्भ सहयोग 
पगुदछ । वैज्ानिक तवरले प्रतयेक जातको आपसमा नमश्रित हिु 
सकिे खबुी मापि गरी जातीय नमश्रित खेती गदा्भ अझ बढी 
फाइदा नलि सषकिे रए तापनि नमश्रित हिु सकिे गणु मापि 
गि्भ कदठि हिेु हुँदा, जातहरूको बाह्य गणुहरूको आधारमा 
छिोट गरी लगाउि सषकनछ । नमसाउिे जातहरूको छिोट 
गदा्भ उक्त जातहरू आपसमा नमलिे र षवनरन्न गणुहरूमा फरक 
रएको जात हिुपुछ्भ । बालीमा देश्खिे समसयाअिसुार जातहरू 
छिोट गिु्भपछ्भ । जसतै : रोगको बढी समसया हो रिे रोग लागिे 
र िलागिे जातहरू, षवनरन्न रङ्ग, बासिा तथा उचाइ रएका जात 
छान्नुपछ्भ (श्चत्र ७) । धेरैजसो बालीमा ३ वा ४ वटा जातहरू 
नमसाएर लगाउँदा राम्ो हनुछ । ।  

जातहरू नमसाउँदा सथािीय जातसँग षवकासे जात नमसाउि ुराम्ो 
हनुछ (श्चत्र ८) । यसो गदा्भ षवकनसत जातबाट बढी उतपादि 
हिेु, सथािीय जातको संरक्ण हिेु, सथािीय जातमा देखा परेको 
समसया कम हिेु र सवाददलो हिेु हनुछ । नमश्रित जातहरू 
आपसमा सकेसमम धेरै गणुहरूमा नरन्न हिुपुछ्भ; तर उक्त 
जातहरूका पाकिे र पकाउिे समय एकै हिुपुछ्भ । जातहरू 
छिोट गररसकेपनछ जिु जात बढी राम्ो छ जसतो षक बढी 
फलिे, सवाददलो वा बजारराउ बढी रएको, तयसको बीउको 
मात्रा बढी गरी अनय जातहरूको बराबर बीउ नमसाउि 
सषकनछ । साथै नमसाएर लगाउिे जातहरू छिोट गरेपनछ सवै 
जातहरूको बराबर मात्रामा बीउ नमसाएर लगाउि सश्जलो हनुछ । 

कुि जातको कनत मात्रामा बीउ नमसाउिे रन्ने निण्भय गरेपनछ 
सबै जातका बीउ एकदम राम्ोसँग एउटा राँडोमा नमसाउिपुद्भछ । 
तयसपनछ मात्र खेतबारीमा छिने वा बयाड राख्न ेगिु्भपछ्भ । सबै 
जातहरू छुट्ाछुटै् राखी एक जातपनछ अकको जातको हार बिाएर 
लगाउिे चलि रए पनि प्रतयेक जातको बीउ छुट्ाछुटै् राख्न 
कदठि हिेु साथै एउटा बोटवररपरर पूरै रूपमा अकको जात िहिेु 
हुँदा बीउ नमसाएर लगाउि ु िै राम्ो हनुछ । नमश्रित जात 
लगाएको जगगामा पनछ धेरै बाकलो रए एकै जात रएको 
ठाउँबाट केही बोटहरू हटाउिे तथा अनय ठाउँबाट अनय जात 
लयाएर सकेसमम एउटा बोटवररपरर आफिै जातको बेिा्भ िपिने 
गरी वयवसथा नमलाउिपुछ्भ । एक पटक जात छिोट गररसकेपनछ 
सधैँ नमसाएर राख्न,े नमसाएर छिने, नमसाएर काटिे, नमसाएर 
पकाउिे र नमसाएर रणडारण गिने गिु्भपद्भछ । नमसाएका 
जातहरूमधये कुिै जात उपयकु्त िरए तयसलाई हटाउिे र अनय 
उपयकु्त जातहरू नमसाउिे गिु्भपछ्भ ।

श्चत्र ६. सथािीय जात सधुार गिने तररका । 

जातीय नमरिण खेती 

एउटै बालीको एकरनदा बढी जातहरू (जसतै :  डलले  कोदो, 
समधी कोदो, काश्त्तके कोदो आदद) नमसाएर लगाउिे प्रणाली िै 
जातीय नमरिण हो । जातीय नमरिण प्रणालीमाफ्भ त बालीमा लागि 



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

28 29

श्चत्र ७. कोदोको जातीय नमरिण खेती गिने प्रषवनध ।

श्चत्र ८. कोदोको षवनरन्न अवसथाहरू ।
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s[lif pTkfbg ÷ pTkfbsTj bIftf clej[l4sf nflu 
Precision Agriculture Tools M g]kfnL s[lifdf gof“ cfofd 

@  8f= nfnk|;fb cDufO{*

;x–k|f= afnL lj1fg Pj+

8Lg, s[lif lj1fg ;ª\sfo, ;'= k= lj= 6Lsfk'/, s}nfnL

ljifok|j]z

 cfh ljZjsf nueu & cj{ dflg; tyf 
logLx¿sf nflu cfjZos 3/kfn'jf hgfj/x¿sf] nflu 
s[lif g} hLjgsf] cfwf/lznf dflgG5 / o;sf] cfjZostf 
k"lt{ ug{sf nflu s[lif pTkfbg j[l4 Ps dfq hNbf]aNbf] 
cfjZostf dflgPsf] 5 . ljZjdf vfB cfk"lt{ / cfjZostf 
x]bf{ wfg, ux'F, ds}h:tf sfaf]{]xfO8«]6o'Qm afnLx¿, d';'/f], 
df;, c8x/h:tf k|f]l6go'Qm afnLx¿ / tf]/L, ;:o"{+, 
;"o{d'vL / abfdh:tf t]nLo afnLx¿sf] k|of]u ;+;f/e/ 
;a}eGbf a9L vkt ePsf] kfOG5 . ufF;, jf; / skf; 
k"lt{df cf}wf]lus afnLx¿ klg TolQs} cfjZostf kb{5g\ . 
kz'kfng Joj;fosf nflu o;sf cltl/Qm cGo hf}, ds}, 
g]lko/ tyf al;{dh:tf afnLx¿sf] yk v]tL ug'{kg]{ x'g 
hfG5 . 36\bf] pj{/fzlQm / afnL pTkfbsTj tyf clt g} 
sd pTkfbsTj bIftfaLr s[lifnfO{ ;df~h:otf u/L cl3 
a9fpg] sfd g} jt{dfg s[lifsf d'Vo afws sf/s ag]sf] 
5 / ;+;f/e/sf s[liflj1x¿ o;}sf] ;dfwfgdf lg/Gt/ 
nfluk/]sf klg 5g\ .

 dfgjhLjgsf] ;'?jftdf g} lkm/Gt] o'u x'Fb} ha s[lifsf] 
cfjZostf v8\lsg uof] . ;f]xL adf]lhd pTkfbg a9fpg 
s[lif cf}hf/, aLplahg / gofF k|ljlwx¿ Kflg ylkFb} 
uP . ;g\ !&%) kl5 ha sf7sf] xnf] x'Fb} kmnfd] xnf] 
tyf Combined harvester tyf Farm Tractor / cGo 
Harrow x¿sf] cljisf/ x'Fb} uof] ta yk pTkfbsTj 
j[l4 klg ;Dej x'g uof] . HofldtLo 9ª\uaf6 e}/fv]sf] 
dfgj hg;ª\Vof j[l4nfO{ cª\sul0ftLo 9ª\uaf6 Law of 
diminishing marginal return sf] l;4fGtcg';f/ a9\g] s[lif 
pTkfbg k4ltaLr klg s[lifsdL{x¿n] vfB;ª\s6 ;dfwfg 
ub}{ cfP . oBlk emG8} !=% c/a dflg;x¿ cfh vfBfGg 
cefjaf6 u|l;t 5g\ . ;g !(%) kZrft\ gofFgofF 9ª\usf 
/f;folgs dn, h}ljs tyf /f;folgs ljiffbL, afnLsf 

Hybrid aLp tyf ltgLx¿sf] j}slNks / ;dof]lrt k|of]u 
ljlw klg l;sfpFb} nlUfof] . ;+;f/el/ !($) kl5 emf/
gfifs ljiffbLsf] k|of]u / !(^) kl5 IRRI / C1MMYT 
h:tf ;+:yfx¿sf] j}1flgs cljisf/n] l;lh{t æxl/t s[lif 
qmflGtsfÆ sf/0f pAhgL klg a9Øf] t/ clwstd dnvfb, 
l;+rfOo'Qm kfgL / ljiffbLx¿sf] cj}1flgs k|of]un] s[lifdf 
pTkfbsTj x|f; dfq ePg x/Ltu[x UofF;x¿ (CO2, 
CH4, N2O,CFC) pT;h{g / s[lif pTkfbg ;fdu|Lx¿ 
h:t} dnvfb, kfgL / ljiffbLx¿sf] k|efjsfl/tf;d]t 
36\g yfNof] . o;n] s[lifdf pTkfbg nfut a9\g uof] 
eg] s[ifsx¿nfO{ v]tL k4lt k|lt g} df]xeª\u x'g yfNof] 
/ j}1flgsx¿nfO{ gofFgofF cfljisf/sf] vf]hL ug{ afWo 
agfof]. ;+;f/e/sf s[lif j}1flgsx¿ o;} v]fhLdf Nfflu/
xFbf pTkfbsTj j[l4 u/fpg a9LeGbf a9L d'gfkmf lng / 
pTkfbsTj Ifdtf clej[l4sf nflu Precision Agriculture 
k4ltsf] cljisf/ ug{ klg ;kmn ePsf 5g\ . o; n]vdf 
o;} Precision Agriculture k4ltsf] ljZn]if0f ug]{ hdsf]{ 
ul/Psf] 5 .  

Precision Agriculture: 

kl/efiff, l;4fGt / ljlwx¿
Pierce and Nowak (1989) sf cg';f/ v]taf/Ldf afnL 
pTkfbgsf sf/s / pTkfbg k|0ffnLx¿df x'g ;Sg] :ynut 
(Spatial) / ;dofg's"n (Temporal) cj:yfdf b]lvg] 
k[ystf x6fpg cfw'lgs s[lifsf k|ljlwx¿ / l;4fGtsf] 
k|of]u u/L ul/g] s[lifnfO{ Precision Agriculture k4lt 
elgG5 . o;sf] d'Vo p2]Zo afnLsf] j[l4:t/ / jftfj/0fLo 
u'0fdf ;'wf/ ug'{ tyf s[lif pTkfbg nfut sd u/fO{ 
pTkfbsTj a9fpg' x'g]5 . oL sfo{x¿ Psbd r':t 
d]l;g / r':t k|ljlwsf] PsLs[t k|of]uaf6 dfq ;Dej 
dflgG5 . Precision Agriculture sf] d'Vo ljlw eGgfn] 
v]taf/Ldf pTkfbg lu/fj6 Nofpg]] sf/s tTj kQf 
nufpg] (Assessing Variability) / To;sf] ;xL 9ª\uaf6 
lg/fs/0f ug]{ (Managing Variability) eGg] g} a'lemG5 . 
o;sf nflu lgdgfg';f/ ljlwx¿ ckgfpg'kg]{ x'G5 .

!= ux|f ;'wf/ / v08Ls/0f lg¿k0f (Precision Land 
Leveling)

@= s[lif k|ljlwdf k[ys\tf (Variable rate technology in 
agriculture)

#= ;docg';f/ /f]kfO -Site-specific planting_

$= :yfgfg';f/ dnvfb Joj:yfg -Site -specific nutrient 
management_

%= :yfgfg';f/ emf/kft Joj:yfkg -Site- specific weed 
management_

^= :yfgfg';f/ /f]u sL/f lgoGq0f -Site- specific pest 
and disease management_ 

 dfly pNn]lvt ^ j6} ljlwx¿ ;Dkfbg ug{ s[lif 
j}1flgsx¿n] xfn k|of]udf NofPsf cfw'lgs Pj+ gjLgtd 
Precision agriculture d]l;gx¿ o; k|sf/ 5g\ .  

-s_ ef}ulj{s ;"rgf k|0ffnL (GIS), e"rnLo 8f6f k|0ffnL 
(GPS) / b"/lbzf k|df0fLs/0f oGq (Remote Sensing 
Devices)

v_ kft/ª\u klxrfg (Leaf Colour Chart) / xl/ts0f 
dfks oGq (Soil Plant Analysis Development 
Method (SPAD / NDVI)

-u_ s[lifk|ljlwdf k[ys\tf / lu|8 ;ª\s]t (Variable 
Technology and Grid Sampling)

-3_ n]h/ n]G8 n]en/ (Laser Land Leveler),Zero-till 
Seed Drill / Bed Maker

-ª_ Ps vfBtTj 36s k|0ffnL (Nutrient Omission Plot 
Techniques)

-r_  sDKo'6/, ;]G;/, s[ifs / afnL l;d'n];g df]8]n

Precision Agriculture Tools sf] ;+lIfKt j0f{g

o; sDKo'6/do cf}wf]lusLs/0fsf] o'udf y'k|} s[lifqmflGtx¿ 
;kmn ePsf 5g\ . Psbd} ;"Id txdf d]l;gaf6 rNg] 
/f]af]6 h:tf k|ljlwx¿sf] k|of]un] Oh/fon, cd]l/sf, o'/f]k 
tyf ci6«]lnof / rLgh:tf w]/} b]zx¿ s[lif ljsf;df 
w]/} cl3 km8\sf] dfl/;s] eg] g]kfn klg k|wfgdGqL s[lif 
cfw'lgsLs/0f sfo{qmddfkm{t o; k|ljlwsf] ljsf; / 
lj:tf/df nfu]sf] 5 . g]kfndf cWoog / cWofkg tyf 
;;fgf cg';Gwfgdf k|of]u ;'? e};s]sf] / k|efjsfl/tf 
;d]t k|dfl0ft e};s]sf log} k|ljlwx¿nfO{ o; n]vdf j0f{g 
ug{ k|oTg ul/Psf] 5 . cfh xfdLn] g]kfnL s[ifsx¿nfO{ 

l;sfpg} kg]{ ljifo s] xf] eg] Precision Agriculture 
d]l;gx¿ s] x'g\ < s;/L sfd u5{g\ < / s] kmfObf x'G5g\ < 
tf ls o;af6 w]/} s[ifsx¿n] kmfObf lng ;s'g\ . o;nfO{ 
lgDgfg';f/ a'Fbfdfkm{t k|:6 kfg]{ hdsf]{ ul/Psf] 5 .

-s_ GIS, GPS / Remote Sensor Devices
 GIS k|ljlwdf V]ftaf/L tyf jfo"d08nLo tYofª\s 
;|f]tx¿nfO{ e08f/0f u/L k|fKt k[ys\ ;"rfª\scg';f/ hUufsf] 
juL{s/0f ul/G5 . o;df sDKo'6/åf/f GIS k|ljlwsf] ;xh 
¿kdf ;~rfng ug{ xf8{j]o/, ;km\6j]o/, 8f6f, tflnd 
k|fKt dfgj ;+;fwg / pko'Qm ljlw hf]l8Psf] x'G5 . GIS 
k|ljlwaf6 k|f]h]S6 Knfg agfpg, s[lif ;fdu|Lx¿sf] ;xL 
Joj:yfkg ug{÷u/fpg, gS;f x]/L afnL jf hldgsf] k[ys\
tf x]g{ / ;ª\u7gfTds ;dGjo ug{ u/fpg ;lhnf] x'G5 . 

lqsf]0ffTds 9ª\uaf6 hldgsf] lx;fa u/L hldgsf] 
cfIf+fz, b]zfGt/ jf prfO dfkgdf GPS Precision 
;fdu|Lsf] k|of]u ul/G5 . GPS dfkgnfO{ ;e]{ / gS;fª\
sg, hxfh, kfgLhxfh, ;~rfng / cjt/0f, b"/bz{g / 
Military k|of]udf Jofks k|of]u ul/Psf] x'G5 . k|of]ustf{, 
:yfg / lgoGq0f ug]{ pks/0fsf] ;xof]uaf6 of] k|ljlw 
;~rfng ;kmn x'G5 .

/f8/ k|of]u u/L b"/lbzfsf] ;"o{sf] ls/0fsf] tLj|tf, tfkqmd, 
lr:ofg / jiff{ dfkg ug]{ k|ljlwnfO{ remote sensing 
elgG5 . o; k|0ffnLdf pko'Qm zlQm ;|f]t, Kn]6kmd{, 
;]G;/, l86]S6/ / k|zf]wg pks/0fx¿sf] k|of]u ul/G5 . 
o;nfO{ afnLx¿sf] ljifd kl/l:yltdf pTkfbg d"Nofª\sg 
/ pTkfbg cg'dfg, df6f]sf] pj{/fzlQm dfkg, :yfgfg';f/ 
x'g] xfjfkfgL kl/jt{g / df6f] gS;fª\sgdf o;sf] k|of]u 
ul/G5 . oL tLg} k|ljlwx¿sf] lrq g+= ! df /]vfª\sg gS;f 
b]vfOPsf] 5 .
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-v_ Leaf Colour chart LCC / xl/ts0fdfks oGq

 gfO6«f]hg dnnfO{ afnLdf vfBtTjsf] /fhf 

dflgG5 / ;a}eGbf a9L o;sf] Iflt ePsf] kfOG5 . 

gfO6«f]hg dnnfO{ ;xL ;dodf k|of]u u/L pTkfbg bIftf 

a9fpg ;b'kof]u ug{ LCC sn/ rf6{ k|of]u ul/G5 . 

o;n] jftfj/0fdf gfO6«f]hg dnsf] Iflt sd u/fpF5 eg] 

lrq g+ != GIS, GPS / Remote Sensing Devices in Agriculture

pTkfbsTj j[l4df d2t ub{5 . ;xL ;dodf ;xL dfqfsf] 
dnvfb Joj:yfkg ubf{ dfq pTkfbg a9\g] / o;sf] k|of]un] 
pTkfbsTj Ifdtf a9fpg d2t ub{5 . SPAD Meter / 
Normalized Vegetation Development Index (NDVI) 
h:tf clt k|efjsf/L d]l;gx¿sf] k|of]un] s[lifdf x'g] 
vfBtTjsf] arfj6df / dn /fVg] dfqf / ;dodf gofF 
cg';Gwfg k|ljlwsf] sfd ub{5 .

-u_ Variable rate technology / u|L8 tYofª\s 

 v]tsf] pj{/fzlQm jf kfgLsf] pknAwtfcg';f/ clws, dWod / sd u/L tLg efudf hUufsf] ljefhg u/L 
v]tLafnLdf /flvg] pTkfbg ;fdu|Lx¿sf] pkof]u ug{ Grid Sampling ljlw kmfObfhgs dflgG5 .

lrq g+= @= la?jfsf] LCC, SPAD / NDVI meter

!) x !) jf %) x %) sf] km/sdf lg/Gt/ u|L8 agfOG5 / 
To;} cg';f/ df6f] jf afnLsf] gd'gf ;ª\sng u/L v]tsf] 
df6f] afnLsf] k|s[lt 5'6\6ØfOG5 . o;n] v]tsf] pj{/
fzlQm jf kfgLsf] ulx/fO dfkgh:tf k|ljlwdf cg';Gwfg 
ug{ ;xof]u k'¥ofpF5 / s[ifsx¿sf] v]t / Joj:yfkg 
ljlwcg';f/ cnucnu pTkfbg lng klg pkof]uL dflgG5 .

-3_ Laser Land Leveler, Zero-till Seed Drill / 8\ofª 
v]tL k|ljlw

Laser Land Leveler n] l;+rfO ug]{ kfgLsf] 
%) k|ltzt lx:;f art u/fpF5 / kfgLsf] sf/0f x'g] 
s[lif pTkfbg a9fpF5 . n]h/ n]en/n] #–$ k|ltzt 
v]tL ul/g] If]qkmn klg a9fpF5 / nufOPsf] afnLsf] 
a]gf{x¿sf] ;ª\Vof klg a9fpF5 . ;f/df o;n] v]taf/Laf6 
a9LeGbf a9L d'gfkmf klg cfh{g ug{ ;S5 . emf/kft 
lgoGq0fdf of] k|ljlw cltpko'Qm dflgG5 . v]taf/Ldf 

lrq g+ #= Variable Rate Technology / u|L8 Sampling ug]{ tl/sf

/x]sf] vlghtTjnfO{ ;dtfd"ns ljt/0f u/fO{ afnLx¿sf] 
pTkfbg j[l4df n]h/ k|ljlw kmnbfoL dflgG5 . o;n] 
nueu $) k|ltzt;Dd afnLrqm ;d]t yk u/
fpFb5 . ef/tnufot lxGbs'z If]qdf ul/Psf] cg';Gwfgn] 
uxF'afnLdf !% k|ltzt, wfgafnLdf ^! k|ltzt, pv'df 
$@ k|ltzt / abfd afnLdf ^^ k|ltzt;Dd pTkfbsTj 
j[l4 o; k|ljlwaf6 ;kmntfk"j{s e]l6Psf] kfOPsf] 5 . o; 
k|ljlwaf6 nufOPsf] wfgafnLdf #@ k|ltzt;Dd kfgLsf 
arfj6 ePsf] / s[ifsn] rfx]cg';f/ a9L d'gfkmf sdfpg 
;lsg] b]lvPsf] 5 . 
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8\ofª agfpg] d]l;gx¿sf] pknAwtfn] cfn', ux'Fh:tf 
afnLx¿df :yfoL k|sf/sf] 8ofª v]tL ;'? ul/Psf] 5 . 
o;}af6 kfgL arfpg] / ux'Fsf] bfgfsf] kfp/f]6L agfpg] 
u'0f:t/ / k|f]l6g;Dd a9]sf] cg';Gwfg glthf k|fKt ePsf] 
5 . lh/f] l6n l;8 l8«nn] ux'F 5bf{ nfut sd x'g], Crown 
Root Inititation Stage df lbg'kg]{ kfgL grflxg] / df6f]
sf] ef}lts u'0f Ifltdf ;'wf/ NofO{ a9L d'gfkmfd"ns ePsf] 
k|dfl0ft e};s]sf] 5.

-ª_ Ps vfBtTj 36s k|ljlw

 afnLla?jfsf]] j[l4sf nflu ;Gt'lnt vfBtTjsf] 
cfjZostf kb{5 t/ xfd|f] df6f]df s'g} g s'g} vfBtTjx¿ 

lrq g+= $= n]h/ n]en/, 8ofª agfpg] d]l;g, lh/f] l6n l;8 l8«n / /f]6/L l;8 l8«n d]l;gx¿

sdL eO g} /fv]sf] x'G5 . j}1flgs v]tLsf nflu jf 
cg';Gwfgsf nflu lgoldt df6f] hfFr klg x'Fb}g / w]/} 
vlr{nf] / l9nf klg x'g] x'Fbf Nutrient Omission Plot 
Technique Psbd} ;/n 9ª\usf] df6f] hfFr k4lt 
dflgG5 . PsLs[t ¿kdf jf cGo NPK dn xfn]sf] Kn6df 
kfOPsf] pTkfbg To;dWo]sf] s'g} Ps tTj g/fvL pTkfbg 
lnFbf df6f]df sdL /x]sf] vfB tTjsf] kl/df0f yfxf x'G5 / 
gk'u vfB tTj dfq /f;folgs dnsf] ;|f]taf6 xfn] k'Ug] 
x'G5 . o;n] dnsf] dfqfdf art u/fpF5 eg] pTkfbg j[l4 
/ xl/tu[x UofF; pT;h{gdf lgs} sdL NofpF5 .

-r_ sDKo'6/, ;]G;/, s[ifs / afnL l;d'n];g df]8n

cfh ;+;f/el/ w]/} y/Lsf afnL l;d'n];g df]8]

nx¿sf] k|of]u s[ifsx¿sf] nflu ;'emfOPsf] kfOG5 . 

wfg, ds} / ux'F afnLx¿df vfBtTj Joj:yfkgsf] nflu 

Nutrient Expert df]8]nsf] k|of]u g]kfnsf] emfkfb]lv 

s}nfnL;Dd k|of]u e} k|df0fLs/0f;d]t e};s]sf] 5 eg] 

AquaCrop tyf APSIM h:tf afnL df]8]nx¿n] kfgLsf] 

plrt Joj:yfkg ub}{ afnLrqmdf pTkfbg a9fpg] sfddf 

6]jf lbPsf] kfOG5 . g]kfnLx¿sf] cfkm\g} v]tL k|ljlw 

5gf]6df DEED (Describe, Explain, Explore, Design) 
df]8]nsf] k|of]u kmfObfhgs kfOPsf] 5 . 3fdkfgL jf 

;"o{sf] ls/0f / tfkqmdsf] dfq c;/ kfg]{ pTkfbg k|0ffnL 

kfgLaf6 k|efljt pTkfbg k|0ffnLsf cltl/Qm afnL/f]u 

/ sL/f, emf/kft, ablnFbf] xfjfkfgLsf sf/0f vfnL Ps} 

lrq g+= %= Leaf Colour Chart / NE-Rice Model

afnLdf dfq geO{ ax'jifL{o afnLx¿ Afx';+Vos s[ifsx¿sf] 
v]tdf ;d]t k|of]u ug{ ;lsg] Decision Support 
System for Agro- technology Transfer (DSSAT) afnL 
l;d''n];g df]8]n cfh ;+;f/e/ lgs} k|efjsf/L ePsf] 
kfOG5 . MODIS tyf AGMIP h:tf afnL l;d''n];g df]8]
n dfq geO{ Growing Degree Days (GDD) df cfwfl/t 
Agro-Climatic Model nfO{ xfdL s[lifsf ljwfyL{x¿n] 
cfkm\gf] cWoog, cWofkg / cg';Gwfg tyf s[ifsx¿sf] 
v]tsf] ;d:of klxrfg / ;d:ofu|:t v]taf/Lsf] ;d:of 
;dfwfgdf k|of]u ug{ ;lsG5 . g]kfne/ jf 7"nf] If]qkmndf 
afnL kfSg' cufj} lnOg] pTkfbg cg'dfg k|ljlw klg afnL 
l;dk'n];g df]8]nsf] yield forecasting k|ljlwaf6 k"/f 
ug{ ;lsG5 . o;n] v]tdf ug'{kg]{ w]/} cg';Gwfgsf] nfut 
vr{ 36Ffp5 / s[ifsx¿nfO{ ;xL lg0f{o lnO{ pTkfbsTj 
j[l4df Psbd} kmnbfoL x'g ;Sg] k|ljlw dflgG5 .

lrq g+= ^= sDKo'6/, afnL l;d'n];g 
df]8]n / s[ifsx¿sf] lg0f{o ug]{ 
bIftf
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Precision Agriculture k4ltsf ;d:ofx¿ 

g]]kfnh:t]f cNkljsl;t b]zdf ;;fgf rSnfaGbL hUuf, 
ljljw afnL k|0ffnL, Precision Agriculture k|ljlwsf] 
clws nfut d"No, clzlIft s[ifsx¿sf] afx'Notf, sdhf]/ 
k|fljlws dfgj ;+;fwg pknAwtf, ;xL ahf/ Joj:yfkg /  
Precision Agriculture Tool x¿sf] vl/b laqmLdf nfUg] 
clwstd /fh:j k4lt tyf s[ifsx¿sf] gofFgofF s[lif 
k|ljlwsf] ahf/Ls/0f Joj:yLs/0f / cjnDag ug]{ sdhf]/ 
dgl:ylt / sdhf]/ cfly{s tyf ;fdflhs sf/0faf6 klg 
g]kfndf Precision Agriculture s[lif k|ljlw s[ifsx¿sf] 
aLr nf]slk|otf a9\g ;s]sf] 5}g . s[lifsdL{x¿ / /fHon] g} 
o;df ljz]if sfo{qmd nfu" u/L w]/}eGbf w]/} s[ifsx¿aLr 
k'Ug'kb{5 . 

;f/f+z

;+;f/e/ g} afnL pTkfbsTj j[l4 / a9LeGbf a9L 
huufsf] v]tLk4ltaf6 dfq ef]lnsf] a9\bf] hg;+VofnfO{ 
;Gt'lnt cfxf/ / vfB ;'/Iff;d]t ;Dej x'g ;Sb5 . 
jt{dfg sDKo'6/ k|ljlwsf] o'udf s[lifqmflGt klg s[lifsf 
cfw'lgs ;fwgx¿sf] k|of]uaf6 ePsf] xfdLn] kfPsf 
5f}F . /f]af]6h:tf s[lif cf}hf/ k|ljlwsf] cljisf/ eO;s]
sf] jt{dfg kl/j]zdf g]kfnn] klg cfkm\gf] afnL pTkfbg 
a9fpg, pTkfbs ;fdu|Lx¿sf] pTkfbg bIftf a9fpg 
/ a9LeGbf a9L d'gfkmf cfh{g ug{ xfdLn] Precision 
Agriculture tools sf] ;d'lrt k|of]u ug{ ;Sg'kb{5 . 
vfB;'/Iff / ;Dk|e'Qf ckgfpg ;kmn ¿kdf cGg, bfn, 
t]n / cf}wf]lus afnLx¿sf] pTkfbg j[l4n] dfq /fi6«n] ;f]
r]sf] æ;'vL g]kfnL / ;d[4 g]kfnÆ sf] kl/sNkgf k"0f{ x'g] 
/ k|wfddGqL s[lif cfw'lgsLs/0f, Joj;foLs/0f / d"No 

clej[l4 z[ª\vnf dfkg ug{ cfh Precision Agriculture  
k4lt j/bfg ;fljt x'g]5 . k|wfddGqL s[lif cfw'lgsLs/0f 
sfo{qmdh:tf /fli6«o uf}/jsf] sfo{qmdsf] ;xL ;b'kof]usf] 
k|of]u ug'{ kmfObfhgs x'g]5 . Custom Hiring System 
k|of]u ul/of] eg] precision agriculture sfo{qmd 
k|efjsf/L 9ª\uaf6 cl3 a9fpg ;lsG5 .
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sfuhL abfd pTkfbg k|ljlw 
(Almond Production Technology)

@ kßgfy cfq]o*

* zLtf]i0f afujfgL ljsf; s]Gb|, dfkmf{, d':tfË @)&*

k[i7e"ld (Background)

/f];f;L (Rosaceae) kl/jf/df kg]{ ktem8 k|s[ltsf] 
sfuhL abfdsf] j}1flgs gfd Prunus amygdalus or 
Amygdalus communis xf] . o;nfO{ g]kfndf dw];L 
abfd, lrlgofF abfd / sfuhL abfdsf gfdaf6 lrlgG5 . 
sfuhL abfdnfO{ ;'Svf kmnk"mndf kg]{ g6x¿sf] /fhf klg 
elgG5 . o;sf] kmnleq u]8f x'g] r]/L, cf?, cf?av8f 
/ v'kf{gLh:tf kmnk"mn h:t} x'G5 t/ of] kmnsf] cGo 
kmnk"mnsf] h:tf] kmnsf] aflx/L efu (Pericarp) k|of]u 
ul/b}g s]jn lbpnL dfq k|of]u ul/G5 .  

o;sf] pTklQ blIf0f klZrd / dWo Pl;ofnL b]zsf 
kfxf8L e"efudf ePsf] kfOG5 . d'Vo u/L o;sf] pTkfbg 
cd]l/sf, O6fnL, :k]g, rLg, O/fg, 6sL{, lu|;, kfls:tfg, 
ckmuflg:tfg, c:6«]lnof, blIf0f clk|msf cflb b]zx¿df 
ePsf] kfOG5 . g]kfnsf] l5d]sL b]z ef/tsf] sZdL/ tyf 
lxdf~rn k|b]zdf Jofj;flos ¿kdf o;sf] v]tL eO/x]sf] 
5 h;n] g]kfndf klg o;sf] v]tL ;xh} ug{ ;lsG5 eGg] 
cg'dfg nufpg ;lsG5 . ljZjsf] ;a}eGbf a9L sfuhL 
abfdsf] v]tL cd]l/sfdf x'g] u/]sf] 5 hxfFaf6 ljZjsf 
sl/a *) b]zx¿df o;sf] lgof{t x'G5 . 

g]kfndf sfuhL abfdsf] jt{dfg cj:yf (Scenario of 
Almond in Nepal)  
g]kfndf sfuhL abfdsf] v]tL Jofj;flos ¿kdf ePsf] 
5}g . s/];faf/L tyf cGo kmnk"mn au}Frfdf ld;fP/ o;sf] 
v]tL u/]sf] kfOG5 . xfn o'jf hgzlQm o;sf] v]tLtkm{ 
ljz]if cfslif{t ePsf] kfOG5 . pko'Qm k|ljlw tyf bIf 
hgzlQmsf] cefjsf sf/0f a;]{lg s/f]8f}F ?lkofFsf] sfuhL 
abfd cfoft ug'{k/]sf] 5 . s[lif cg';Gwfgdf o;sf] 
cg';Gwfgk|lt Tolt Wofg k'u]sf] 5}g eg] ljZjljBfnodf 

:gfts tyf :gftsf]Q/df k9fO x'Fbf klg o;nfO{ dfOg/ 
kmnsf] ¿kdf dfq /flvg'n] klg k|fljlwsx¿nfO{ 1fgsf] 
sdL ePsf] 5 . lbg k|ltlbg o;sf] pkef]u ug]{ hdft a9\
bf] 5 s[lif tyf kz'kG5L ljsf; dGqfnosf] kl5Nnf] tYofÍ 
cf=j= @)&^÷&& sf cg';f/ o; jif{ g]kfndf sl/a ^) 
s/f]8 d"No a/fa/sf] sfuhL abfd cfoft ul/Psf] 5 . 

xfn ;/sf/L :t/df /fli6«o kmnk"mn ljsf; s]Gb|, 
sLlt{k'/cGtu{t /x]sf] zLtf]i0f afujfgL ljsf; s]Gb|, 
dfkmf{, d':tfªdf eO/fv]sf] eP tfklg cfzfltt ¿kdf cGo 
:yfgx¿df ljsf; ePsf] 5}g . dfkmf{ kmfd{÷s]Gb|df bfFt] / 
xf8] k|hfltsf sfuhL abfdsf] s'n $) j6f dfpaf]6x¿ 
5g\ . g] Kn; cN6«f (Ne Plus Ultra) hftsf] bfFt] sfuhL 
abfdsf] !))) lah' la?jf / %)) sndL la?jf o; jif{ 
laqmLof]Uo /x]sf 5g\ . cGo lxpFb] kmnx¿eGbf s]xL cufl8 
g} kmfu'g dlxgflt/ o;sf] k"mn k'mNg yfNb5 . To:t} 
u/L ;'Svf kmnk"mn ljsf; s]Gb|, a}t8L tyf afujfgL 
cg';Gwfg s]Gb|, /flhsf]6, h'Dnfdf klg sfuhL abfdsf] 
sfdsf] ;'?jft ePsf] 5 . 

;Defjgfx¿ (Possibilities)

 y g]kfndf pknAw ljljw k|sf/sf w/ftnLo cj:yf 
tyf xfjfkfgL,

 y sfuhL abfd kmn pRr d"No hfg] s[lifj:t' ePsf],
 y pRr kf}li6s tyf cf}ifwLo u'0f /x]sf],
 y cfGtl/s vkt tyf ljb]z lgof{tsf] k|an ;Defjgf 

/x]sf],
 y xfnnfO{ ahf/sf] ;d:of gePsf],
 y cfoft k|lt:yfkg u/L lgof{t k|jw{g ug{ ;lsg] 

s[lifj:t',
 y s[ifsx¿sf] cfly{s cj:yfdf l56f] ;'wf/ Nofpg 

;Sg] j:t',
 y cfGtl/s /f]huf/df a9f]Q/L ug{ ;Sg] s[lifj:t' .
 y

 y asf
 y xasa
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r'gf}tLx¿ (Challenges)

 y gf}nf] afnL ePsf]n] k|fljlwsx¿df o;sf] v]tLdf 
1fgsf] sdL 5,

 y ;|f]ts]Gb|x¿sf] cefj /x]sf] 5,
 y u'0f:t/Lo la?jf tyf hftsf] sdL /x]sf] 5,
 y o; afnLdf cWoog / cg';Gwfg x'g ;s]sf] 5}g\,
 y 7fpF;'xfpFbf] pko'Qm hftx¿ l;kmfl/; ug{ 

;lsPsf] 5}g\, s[lif k|fljlwsx¿eGbf s[ifsx¿ o; 
afnLdf cufl8 al9;s]sf] cj:yf /x]sf] .

pkof]lutf (Uses)

 y o;df k|z:t dfqfdf Sofnf]/L, k|f]l6g, sfaf{]xfO8«]6 
tyf lrNnf] kbfy{x¿ kfOG5,

 y o;sf] ;'Svf lbpnL To;} vfg ;lsG5 eg] o;df 
g'g ld;fP/, e'6]/, tf/]/ klg vfg] u/]sf] kfOG5,

 y o;nfO{ rsn]6, cfO;lqmd tyf a]s/Lsf kl/sf/
x¿df ld;fP/ klg pkef]u ug{ ;lsG5,

 y o;af6 lgsflnPsf] t]n s:d]l6S;, k/ˆo'd tyf 
;fa'g agfpg k|of]u ug{ ;lsG5,

 y dw'd]xsf la/fdLx¿sf] nflu o;af6 lgsflnPsf] 
a6/ nfebfos x'G5, 

 y cfo'j]{bdf lbgx'F @ lbpnL vfgfn] s'g} klg cfFvfsf] 
;d:of gx'g] atfOPsf] 5,

 y z/L/df ePsf] sf]n]:6f]/]n 36fpg'sf ;fy} d'6'nfO{ 
:j:y /fVg d2t ub{5,

 y o;sf] lgoldt ;]jgn] dl:tissf] Ifdtf a9fpFb5,
 y SofG;/h:tf vt/gfs /f]u;Fu n8\g] / k|lt/f]

wfTds Ifdtf a9fpg] zlQm x'G5 . 

lrq M zLtf]i0f afujfgL ljsf; s]Gb|, dfkmf{, d':tfªdf k'mln/x]sf] sfuhL abfd (Ne Plus Ultra)

kf]if0f tTj (Nutrition)
k|lt !)) u|fd sfuhL abfddf pknJw x'g] kf]if0f tTjx¿ o; k|sf/ /x]sf] 5 .

kf]if0f tTj pknAwtf kf]if0f tTj pknAwtf
Energy 2,418 kJ (578 kcal) Pantothenic acid (B5) 0.3 mg (6%)
Carbohydrates 20 g Vitamin B6 0.13 mg (10%)
- Sugars 5 g Folate (vit. B9) 29 μg (7%)
- Dietary fibre 12 g Vitamin C 0.0 mg (0%)
Fat 51 g Vitamin E 26.22 mg (175%)
- saturated 4 g Calcium 248 mg (25%)

- monounsaturated 32 g Iron 4 mg (31%)
- polyunsaturated 12 g Magnesium 275 mg (77%)
Protein 22 g Phosphorus 474 mg (68%)
Thiamine (vit. B1) 0.24 mg (21%) Potassium 728 mg (15%)
Riboflavin (vit. B2) 0.8 mg (67%) Zinc 3 mg (32%)
Niacin (vit. B3) 4 mg (27%)

Source: USDA Nutrient Database

jfg:klts u'0f (Vegetative Traits)
o;sf ljleGg k|hfltcg';f/ demf}nfb]lv 7"nf af]6x¿ x'g] 
ub{5g\ eg] xfFuf km}lnPsf] / ;Lwf dflylt/ hfg] o;sf] 
k|s[lt x'G5 . Ps jif]{ la?jfsf] kft xNsf xl/of] / v}/f] 
dGb /ftf] j0f{sf] x'G5  t/ pd]/ a9\b} hfFbf uf9f xl/of] 
x'G5 . kft sl/a cf?sf] h:t} uf9f xl/of] / xNsf nfDrf] 
cfsf/sf], e]6\gf]tkm{ ;fFu'/f] / nfdf] x'G5 . ;fdfGotof 
¿v dfq x]/]/ 5'6\6Øfpg ufx|f] x'G5 . ljif]z u/L @ b]lv 
% jif{sf] k'/fgf xfFufx¿df k"mn km'Ng] ub{5 t/ slxn]sfxLF 
Ps jif]{ xfFufdf klg km'n]sf] kfOG5 . o;sf] k"mn ;]tf] 
KofhL /Ësf] x'G5 eg] efn] / kf]yL cË Pp6} k"mndf 
x'g] (Hermaphrodite) k|s[ltsf] x'G5 . o;sf] kmn 8«'k 
(Drupe) ju{df kb{5

xfjfkfgL (Climate)
o;sf] v]tL Jofj;flos ¿kdf ;fd'lb|s ;txaf6 !%)) 
b]lv @%)) ld6/;Dd ug{ ;lsG5 . sfuhL abfdn] 
j;Gtsf] t';f/f] ;xg ;S5 t/ ;'Svf ;xg g;Sg] ePsf] 
sf/0f la?jfsf] km]bdf 5fkf]sf] Joj:yf ug'{kb{5 . udL{ 
;dodf dWod tftf] -@%–#)Oc_ / lxpFbsf] ;dodf 
xNsfb]lv dWod lxpF kg]{ lr;f] df};d ePsf] :yfg sfuhL 
abfdsf] j[l¢ ljsf; tyf kmn nfUgsf] nflu pko'Qm 
x'G5 . 

df6f] (Soil)
k|z:t dfqfdf k|fËfl/s kbfy{ ePsf] ulx/f], dlnnf] / 
lgsf;sf] /fd|f] Joj:yf ePsf] df6f] o;sf] j[l¢ / ljsf;sf 
nflu cfjZos kb{5 . o;n] s]xL dfqfdf cDnLo df6f] 
;xg ;Sb5 . 

hftx¿ (Varieties)
g]kfndf k|rlnt sfuhL abfdnfO{ d'Vob'O{ ju{x¿df 
ljefhg ug{ ;lsG5 lt x'g bfFt] / xf8] . xf8] sfuhL 
abfdsf] bfFt] sfuhL abfdsf] t'ngfdf kft rfSnf] / ;]n 
s8f x'G5 . cGo hftx¿df lyg;]n (Thin Shell), g] 
Kn; cN6«f (Ne Plus Ultra), gf]g kf/]n (Non Pareil), 
Texas, Peerless, Macona, Merced, Ne Plus 

Ultra, Thompson, Vesta cflb d'Vo x'g\ . 

k/fu;]rg (Pollination)
sfuhL abfddf h]g]l6s OgsDKofl6ljln6Lsf sf/0f 
cfkm}Fdf k/fuz]rg x'g ;Sb}g . t;y{ kf]lngfOh/ hftx¿ 
aLraLrdf nufpg'kb{5 . la?jf /f]Kbf x/]s ltg nfOgsf] 
aLrdf Pp6f kf]lngfOh/sf hftx¿ -## k|ltzt_ 
nufpg'kb{5 . df}/Ln] k/fuz]rgdf dxTjk"0f{ e"ldsf 
v]n]sf] x'G5 .

lrq– df}/Ln] k/fu;]rg ul//x]sf] 

k|;f/0f ljlw (Propagation)

sfuhL abfd aLpaf6 klg k|;f/0f ug]{ u/]sf] kfOG5 t/ 
aLpaf6 pTkflbt la?jfsf] qmdzM hflto z'¢tfdf x|f; x'g] 
ePsf]n] Tolt pko'Qm dflgFb}g . d'Vo u/L o;df u|flˆ6ª 
k';–df3df ug]{ ul/G5 eg] al8ª c;f/–;fpgdf pko'Qm 
x'G5 . o;nfO{ 6ª u|flˆ6ª, lrkm al8ª tyf ;fO8 u|flˆ6ª 
cflbaf6 klg k|;f/0f ug{ ;lsG5 . al8ª÷u|flˆ6ª ubf{ 
hldgsf] ;txb]lv sl/a !)–!% ;]=dL= dfly ug'{kb{5 . 
sl/a ! b]lv @ jif{sf] l;;fsnd ;fOhsf] ?6:6s sndL 
ug{sf nflu pko'Qm dflgG5 .

http://en.wikipedia.org/wiki/Food_energy
http://en.wikipedia.org/wiki/Pantothenic_acid
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbohydrate
http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B6
http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_B6
http://en.wikipedia.org/wiki/Sugar
http://en.wikipedia.org/wiki/Folate
http://en.wikipedia.org/wiki/Dietary_fiber
http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_C
http://en.wikipedia.org/wiki/Fat
http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_E
http://en.wikipedia.org/wiki/Saturated_fat
http://en.wikipedia.org/wiki/Monounsaturated_fat
http://en.wikipedia.org/wiki/Polyunsaturated_fat
http://en.wikipedia.org/wiki/Magnesium_in_biology
http://en.wikipedia.org/wiki/Protein_(nutrient)
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiamine
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiamine
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiamine
http://en.wikipedia.org/wiki/Riboflavin
http://en.wikipedia.org/wiki/Riboflavin
http://en.wikipedia.org/wiki/Riboflavin
http://en.wikipedia.org/wiki/Niacin
http://en.wikipedia.org/wiki/Niacin
http://en.wikipedia.org/wiki/Niacin
http://www.nal.usda.gov/fnic/foodcomp/search/
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/f]k0f ljlw (Planting)
sfuhL abfdsf] au}Frf :yfkgf ubf{ ;fwf/0ftof juf{sf/ 
k|0ffnLdf hUufsf] /]vfª\sg ug'{ pko'Qm x'G5 . Ps 
af]6af6 csf]{ af]6sf] aLrsf] b"/L 7fpF / of]hgfcg';f/ 
km/skm/s x'g ;Sb5 . ;fwf/0ftof ^×^ ld=, dWod pRr 
3gTj k|0ffnL $×$ ld= / pRr 3gTj #=%×#=% ld= sf] 

km/sdf ug'{kb{5 eg] vf8n ! × ! × ! ld= nDafO, rf}8fO 
/ ulx/fO x'g'kb{5 . /fd|f];Fu kfs]sf] uf]a/ dn÷sDkf]:6 
dn k|ltvf8n Ps 8f]sf la?jf /f]Kg'eGbf sl/a ! dlxgf 
cufj} df6f]df /fd|f];Fu ldnfP/ /fVg'kb{5 . la?jf lxpFbsf] 
;dodf -k';–df3_ dlxgfdf ;fdfGotof 8]9 jif{sf] pd]/sf] 
la?jf /f]k0f ug'{kb{5 . 

tflnd tyf sf65fF6 (Training and Pruning)
;'wfl/Psf] g]tfk|0ffnL (Modified  leader  system)  cg';f/ 
o;nfO{ tflnd lbg' pko'Qm x'G5 . x/]s jif{ k';–df3sf] 
;dodf z'if'Kt cj:yfdf k'/fgf xfFufx¿nfO{ sf65fF6 
ug'{kb{5 . la?jf /f]Kg] ;dodf w]/} 7"nf] la?jf ePdf hldgsf] 
;txaf6 sl/a ! ld6/ dflyaf6 6'Kkf] sf6\g'kb{5 . /f]u 
nfu]sf / leq h]lnPsf xfFufx¿nfO{ x]/]/ z'if'Kt cj:yfdf 
cf/L / l;s]r/sf] k|of]u u/]/ x6fpg ;lsG5 . 

vfBtTjsf] Joj:yfkg (Nutrient Management)
sfuhL abfdnfO{ w]/} vfBtTj rflxG5, l;kmfl/; ul/Psf] 
cg';f/ sDkf]:6 dn / /f;folgs dn xfn]df pTkfbg 
/ pTkfbsTj a9fpg ;lsG5 t/ slt dn rflxG5 eGg] 

lrq– au}Frfdf sfuhL abfd 9sdSs k'mln/x]sf] 

s'/f 7fpFcg';f/, df6f]sf] dlnnf]kgcg';f/ e/ kb{5 . 
t;y{ vfBtTjsf] Joj:yfkg ug'{k'j{ df6f]sf] hfFr u/]/ 
dfq xfNg' pko'Qm x'G5 . /fd|f];Fu kfs]sf] sDkf]:6 dn 
#) s]hL÷af]6÷jif{ lxpFbdf sf65fF6 u/]kZrft\ uf]8d]nsf 
qmddf /fVg'kb{5 . o'l/ofnfO{ tLg k6s /fVg'kb{5 h;df 
klxnf] k6s cfwf efu o'l/of, k"/f efu 8LPkL / k"/f efu 
kf]6f; k"mn k'mNg'eGbf sl/a Ps dlxgfcufl8 /fVg'kb{5 
eg] bf];|f] k6s rf/ efusf] Ps efu o'l/of kmn nfu]sf] 
# xKtfkl5 / t];|f] k6s rf/ efusf] Ps efu o'l/of 
j}zfv–h]7 dlxgfdf xfNg'kb{5 . !=%–@ k|ltztsf] o'l/ofsf] 
3f]n kftdf kmf]lno/ :k|]sf] dfWodaf6 klg lbg ;lsG5 
h:n] kmn nfUg] k|lqmof tyf af]6sf] j[l¢ ljsf; x'g d2t 
ub{5 .   

la?jfsf] pd]/ 
-jif{_

cfjZos kg]{ vfBtTj -u|fd_÷af]6

o'l/of gfO6«f]hg 8LPkL km:kmf]/; Do'/]6 ckm kf]6f; kf]6f;

1 55 30 25 5 50 30

2 110 60 50 10 130 65

3 170 90 75 15 200 100

4 225 120 100 20 260 130

5 280 150 125 25 330 165

6 400 210 150 30 580 290

7 515 270 200 40 750 375

8 635 330 225 45 910 455

9 740 390 300 60 1080 540

10 / To;eGbf 
dfly

860 450 325 65 1240 600

Source: ICAR, 2009

l;+rfO (Irrigation)
la?jf /f]k0fkZrft\ lgoldt ¿kdf !)–!% lbgsf] km/sdf 
df6f] leHg] u/L l;+rfO ug'{kb{5 .  l;+rfOsf] nflu 
kfOkaf6 lgoldt ¿kdf lbg'kb{5 / kfgLsf] sdL ePsf] 
7fpFsf] nflu yf]kf l;+rfO Ps ;/n / e/kbf]{ dfWodsf 
¿kdf lng ;lsG5 . sfuhL abfdsf] nflu kfgL ge} gx'g] 
(Critical stages) cj:yf eg]sf] k"mn km'Ng] cj:yf / 
kmnsf] ljsf; x'g] cj:yf x'g\ . To; a]nfdf kfgLsf] sdL 
x'g lbg' x'Fb}g .

au}Frf Joj:yfkg (Orchard management)
au}FrfnfO{ ;'/lIft /fVgsf nflu jl/kl/ sDkfpG8 ug'{kb{5 . 
lgoldt ¿kdf au}Frfsf] /]vb]v k'¥ofpg ;s]df dfq /fd|f] 
pTkfbg lng ;lsG5 . cTolws xfjf rNg] 7fpFdf xfjf 
/f]Sg] af]6x¿ (Windbreaks) nufpg'kb{5 . au}Frfdf 
kmn kmNg'eGbf cufj} t/sf/LafnLx¿, sf];]afnLx¿ tyf 
;;fgf cf}iflwhGo afnLx¿ cGt/afnLsf] ¿kdf af]6sf] 
km]beGbf sl/a ! ld6/ 6f9f nufpg ;lsG5 t/ cGt/afnL 
nufpFbf k|z:t dn tyf l;+rfOsf] Joj:yf ug'{kb{5 .

lrq– kmn ljsf; xF'b} u/]sf]
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d'Vod'Vo  /f]usL/f tyf ltgsf] Joj:yfkg ljlw (Major Insects/pests and Diseases and their   management)

d'Vod'Vo /f]u÷sL/fx¿ nIf0fx¿ Joj:yfkgsf ljlwx¿

!= kft yf]Kn] (Leaf 
spot, Shot hole)

kft, xfFuf tyf ;fgf kmnx¿df 
;;fgf xNsf v}/f] /ªsf 
yf]Knfx¿ b]lvG5g\ / kftdf 
To:tf yf]Knfaf6 Kjfn kb{5

)=# k|ltztsf] sk/ 
clS;Snf]/fO8 5s{g]

9';Lgfzs ljiffbL;Fu 
jfg:klts ljiffbL 
-n;'g / ltt]kftL_ 
ld;fP/ 5s{g]

@= kft v'Drfpg] 
nfxL sL/f (leaf curl 
Aphids)

lgDkm / jo:s nfxL sL/fx¿n] 
slnnf] kft tyf d'gfdf a;]/ 
/; r':b5g\ h;n] ubf{ kft 
tyf d'gfx¿ v'Drg] / u'h'd'Hh 
x'g] ub{5g\ 

nfxL sL/f nfu]sf 
kftx¿ / d'gfx¿ l6k]/ 
x6fpg]

)=)@ k|ltztsf] Snf]/f] 
kfOl/km; :k|] ug]{

#= udf]l;; (Gumosis) af]6sf] sf08af6 jf]qmfdf 
udh:tf] t/n kbfy{x¿ hDdf 
x'g yfNb5 / cGo /f]u tyf 
sL/fx¿sf] ;ª\qmd0f a9\b} hfG5

sf08 tyf udf]l;; 
ePsf] 7fpFdf af]8«]S; 
ldS:r/÷rf}afl6of k]:6 
nufpg],

sf08df rf]6k6s 
tyf 3fp nfUg] h:tf 
lqmofsnfkx¿ gug]{ / 
:jf:y la?jf k|of]u ug]{

$= v'd|] sL/f÷Rofkm/ 
la6n (White 
grub/Chaffer beetle)

jo:s vk6] sL/fn] la?jf tyf 
kftx¿ vfg] ub{5g\ eg] u|jn] 
df6f]df a;]/ h/f sf6L af]6 
cf]ONofpg] ub{5

kfs]sf] uf]a/÷ sDkf]:6 
dnsf] k|of]u ug]{, 
d]6f/flhod / Jo'e]l/of 
h:tf 9';Lsf] k|of]u ug]{

%= :ofghf]; :s]n 
(San Jose Scale)

of] sL/f nfu]sf xfFufx¿df 
v}/f] /ªsf] w'nf]h:tf] b]lvG5 . 
xfFuf / af]6x¿ ;'s]sf] h:tf] 
b]lvG5 . xfFufx¿df xftn] sf]6\6\
ofP/ x]/]df leq sL/f a;L /; 
r';]/ vfO/x]sf] kfOG5 .

l;:6]lds OG;]lS6;fO{8 
-b}lxs ljiffbL_ @ 
ldln÷ ln kfgLdf /fvL 
5s{g'kb{5 .

kmnl6kfO (Harvesting)

laqmLljt/0fsf b[li6sf]0faf6 x]g]{ xf] eg] ;'Vvf g6 
xl/of]eGbf a9L dxTjk"0f{ x'G5 . ;'Svf kmnx¿ k"/f 
;'s]kl5 kmn k'm6]sf] -sl/a %) k|ltzt_ cj:yfdf ebf} 

clGtd xKtfb]lv sflQs klxnf] xKtf (Aug -Oct) ;Dddf 
l6Kg ;lsG5 t/ xl/of] kmn l6Kbf kmn km'6\g'eGbf cufj} 
l6Kg'kb{5 . kmn l6lk;s]kZrft\ /fd|f];Fu af]qmf x6fP/ 
;'s]kl5 dfq lbpnL lgsfNg'kb{5 . 

pTkfbg (Yield)

pTkfbg ljleGg s'/fx¿ h:t} hft, xfjfkfgL, au}Frf 
Joj:yfkg, /f]u sL/fsf] Joj:yfkg h:tf ljljw s'/fx¿df 
lge{/ x'g] s'/f xf] t/ ;fyf/0ftof 5f]8fPsf] sfuhL abfd 
sl/a !)))–!%)) s]=hL= k|ltx]S6/ pTkfbg x'g ;Sb5 .
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कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार िवकास सिमित

कालीमाटी,  काठमाडौं

कालीमाटी बजारमा कारोबार भएका केहि प्रमुख कृषि उपजिरुको मािसक मलू्य स्थित

Commodity Name कृषि उपजको नाम इकाइ
२०७८ श्ावण २०७८ भाद्र २०७८ असोज

न्यनूतम अििकतम औित न्यनूतम अििकतम औित न्यनूतम अििकतम औित

Tomato Big(Nepali) 7"nf] uf]ne]8f-g]kfnL_ Rs/Kg 50.00 70.00 57.22 50.00 70.00 60.61 60.00 120.00 86.42

Tomato Small(Local) ;fgf] uf]ne]8f-nf]sn_ Rs/Kg 15.00 30.00 21.71 5.00 20.00 12.59 8.00 70.00 38.76

Tomato Small(Tunnel) ;fgf] uf]ne]8f-^g]n_ Rs/Kg 22.00 50.00 29.82 10.00 28.00 18.64 15.00 90.00 49.05

Potato Red /ftf] cfn' Rs/Kg 48.00 55.00 50.62 50.00 60.00 55.41 55.00 80.00 62.98

Potato Red(Indian) /ftf] cfn'-ef/tLo_ Rs/Kg 26.00 30.00 50.62 26.00 35.00 29.35 26.00 35.00 28.90

Potato Red(Mude) /ftf] cfn'-d'8]]_ Rs/Kg 44.00 48.00 45.95 44.00 50.00 46.96 44.00 60.00 48.81

Onion Dry(Indian) ;'s]sf] Kofh-ef/tLo_ Rs/Kg 45.00 50.00 46.82 40.00 55.00 46.76 39.00 80.00 60.76

Cabbage(Local) aGbf-nf]sn_ Rs/Kg 30.00 60.00 43.75 20.00 60.00 36.09 10.00 45.00 29.44

Cauli Local :yfgLo sfpnL Rs/Kg 50.00 120.00 79.34 60.00 120.00 85.93 50.00 140.00 83.33

Raddish White(Local) ;]tf] d'nf-nf]sn_ Rs/Kg 15.00 30.00 19.38 15.00 30.00 19.50 15.00 70.00 29.83

Raddish White(Hybrid) ;]tf] d'nf-xfOa|L8_ Rs/Kg 15.00 35.00 26.44 15.00 40.00 27.30 25.00 70.00 36.21

Brinjal Long nfDrf] eG6f Rs/Kg 15.00 70.00 36.40 15.00 60.00 35.82 20.00 50.00 38.88

Cowpea(Long) af]8L-tg]_ Rs/Kg 15.00 70.00 36.77 20.00 100.00 59.47 60.00 140.00 106.29

French Bean(Local) l3p l;dL-nf]sn_ Rs/Kg 25.00 100.00 56.81 30.00 120.00 74.15 40.00 130.00 84.43

French Bean(Hybrid) l3p l;dL-xfOa|L8_ Rs/Kg 30.00 100.00 56.81 30.00 130.00 73.55 40.00 110.00 80.56

Sword Bean 6f6] l;dL Rs/Kg 130.00 170.00 149.39 120.00 200.00 153.85 100.00 200.00 155.63

Bitter Gourd lttf] s/]nf Rs/Kg 10.00 80.00 34.81 15.00 100.00 47.81 30.00 120.00 78.48

Bottle Gourd nf}sf Rs/Kg 15.00 60.00 29.05 20.00 60.00 40.09 30.00 60.00 41.82

Pointed Gourd(Local) k/j/-nf]sn_ Rs/Kg 40.00 80.00 55.77 60.00 120.00 78.58 50.00 120.00 83.64

Pointed Gourd(Terai) k/j/-t/fO{_ Rs/Kg 40.00 70.00 54.71 50.00 100.00 76.21 50.00 100.00 76.55

Smooth Gourd l3/f}nf Rs/Kg 15.00 70.00 31.28 15.00 80.00 38.60 20.00 100.00 67.44

Pumpkin kfs]sf] km;L{ Rs/Kg 30.00 50.00 37.90 35.00 50.00 39.85 25.00 50.00 36.51

Okara le08L Rs/Kg 15.00 60.00 29.74 20.00 80.00 48.60 30.00 100.00 59.54

Arum lk+8fn' Rs/Kg 40.00 70.00 54.61 40.00 70.00 54.92 40.00 50.00 46.10

Christophine :s'; Rs/Kg 20.00 60.00 38.20 12.00 30.00 19.12 10.00 20.00 14.99

Brd Leaf Mustard /fof] ;fu Rs/Kg 60.00 130.00 88.65 70.00 200.00 124.84 50.00 200.00 133.31

Spinach Leaf kfn'uf] ;fu Rs/Kg 60.00 150.00 100.63 70.00 300.00 151.00 80.00 300.00 168.60

Cress Leaf rd;'/sf] ;fu Rs/Kg 90.00 200.00 141.71 140.00 300.00 192.70 90.00 350.00 200.75

Mustard Leaf tf]/Lsf] ;fu Rs/Kg 50.00 80.00 61.55 40.00 100.00 63.34 30.00 150.00 65.27

Fenugreek Leaf d]yLsf] ;fu Rs/Kg .       .       .       180.00 210.00 192.14 170.00 300.00 253.80

Onion Green Kofh xl/of] Rs/Kg 90.00 200.00 123.42 90.00 250.00 136.34 140.00 250.00 190.91

Mushroom(Kanya) Rofp-sGo_ Rs/Kg 180.00 280.00 207.02 160.00 280.00 206.27 150.00 320.00 236.55

Mushroom(Button) Rofp-8Nn]_ Rs/Kg 300.00 450.00 375.32 320.00 480.00 379.89 280.00 800.00 390.16

Asparagus s'/Lnf] Rs/Kg 500.00 1200.00 778.33 800.00 1300.00 1011.56 500.00 1200.00 790.56

Brocauli a|f]sfpnL Rs/Kg 100.00 180.00 137.23 140.00 400.00 231.00 100.00 300.00 235.60

Banana s]/f Rs/Doz 100.00 120.00 107.81 70.00 130.00 108.66 80.00 120.00 95.38

Lime sfutL Rs/Kg 100.00 140.00 123.60 120.00 250.00 168.92 150.00 250.00 176.64

Cucumber(Local) sf+qmf]-nf]sn_ Rs/Kg 20.00 60.00 35.03 20.00 90.00 46.26 30.00 100.00 59.50

Cucumber(Hybrid) sf+s|f]-xfOa|L8_ Rs/Kg 10.00 30.00 17.34 10.00 30.00 19.33 15.00 60.00 27.79

Ginger cb'jf Rs/Kg 60.00 90.00 81.08 60.00 100.00 82.44 40.00 90.00 53.69

Chilli Green xl/of] v';f{gL Rs/Kg 40.00 110.00 73.73 40.00 90.00 64.78 20.00 90.00 54.89

Capsicum e]8] v';fgL Rs/Kg 40.00 150.00 87.62 50.00 130.00 82.98 90.00 200.00 131.41

Garlic Green xl/of] n;'g Rs/Kg 90.00 200.00 145.11 140.00 300.00 230.56 280.00 700.00 377.26

Garlic Dry Chinese ;'s]sf] rfOlgh n;'g Rs/Kg 200.00 220.00 211.43 190.00 220.00 203.89 190.00 260.00 232.13

Garlic Dry Nepali ;'s]sf] g]kfnL n;'g Rs/Kg 140.00 200.00 168.62 150.00 180.00 164.77 150.00 210.00 191.12

Fish Fresh(Rahu) tfhf df5f-/x'_ Rs/Kg 270.00 280.00 275.05 270.00 300.00 281.51 270.00 290.00 278.64

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

j[m
li

f 

q}d
fl;

s 
klq

sf

/]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

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 .

s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|åf/f 

k|sflzt
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