s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

@)&*

नेपाल सरकार
कृ िष तथा पशपु न्छी विकास मन्त्रालय

कृिष सच
ू ना तथा प्रशिक्षण के न्द्र
हरिहरभवन, ललितपरु

व्यक्तिगत विवरण

नाम

: ...............................................................................................................

पद

: ...............................................................................................................

कार्यालयको नाम : ...............................................................................................................
ठे गाना

: ...............................................................................................................

फोन

: ...............................................................................................................

इमेल

: ...............................................................................................................

वेभ साइट

: ...............................................................................................................

मोबाइल नं.

: ...............................................................................................................

स्थायी ठे गाना

: ...............................................................................................................

फोन नं.

: ...............................................................................................................

कर्मचारी संचयकोष नं.

: .......................................................................................

नागरिक लगानी कोष नं.

: .......................................................................................

चालक अनमु ति पत्र नं.

: .......................................................................................

नागरिकता नं./राहदानी नं.

: .......................................................................................

सावधिक जीवन बीमा कोष नं.

: .......................................................................................

जीवन बीमा नं.

: .......................................................................................

रक्त समहू

: .......................................................................................

कुनै दरु ट्घ ना भएमा खबर गरिदिनहु ोस् : .......................................................................................

ljifo;"rL
कृषि सच
ू ना तथा तथ्याङ्कहरु
!= = s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb| ===========================================
@= = g]kfnsf] s[lif tYofÍ ====================================================
#== k|d'v s[lifhGo afnLx?sf] t'ngfTds If]qkmn tyf pTkfbgsf] l:ylt ====
$= = ljleGg sfof{nox¿sf] kmf]g, Od]n / j]a;fO6============================
४.१. राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो कार्यालयको
.
सम्पर्क नं................................................................................
४.२ . सर्वोच्च अदालत......................................................................
४.३ . प्रतिनिधि सभा ........................................................................
४.४ . संवैधािनक िनकायहरू...............................................................
४.५. संघीय मन्त्रालयहरू...................................................................
४.६. कृ षि तथा पशपु न्छी विकास मन्त्रालय............................................
४.७ . राष्ट्रिय किसान आयोग...............................................................
४.८ . कृ षि विभाग तथा अन्तर्गतका िनकायहरू........................................
४.९ . पशसु ेवा विभाग तथा अन्तर्गतका िनकायहरू...................................
४.१० . खाद्य प्रविधि तथा गणु नियन्त्रण विभाग..........................................
४.११. नेपाल कृ षि अनसु न्धान परिषद.् ...................................................
४.१२. कृ षि सामाग्री कम्पनी लिमिटेड, के न्द्रीय कार्यालय, कुलेश्वर, काठमाडौ ँ..
४.१३ . कृ षिसँग सम्बन्धित बोर्ड/ संस्थान/समितिको सचिवालय....................
४.१४ . दगु ्ध विकास संस्थान..................................................................
४.१५ . नेपाल सरकारका विभागहरूको टेलिफोन नम्बर तथा इमेलहरु.............
४.१६ . प्रदेश कार्यालय तथा मन्त्रालयहरूकाे फाेन र इमेल............................
४.१७. प्रदेश अन्तर्गतका कृ िष र पशु विकास कार्यालयहरूकाे फाेन र इमेल . ...
४.१८ . प्रदेश अन्तर्गतका कृ षि ज्ञान के न्द्रहरू तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा
.
पशसु ेवा विज्ञ के न्द्रहरू................................................................
४.१९ . कृ षि शिक्षण ससं ्थाहरु................................................................
४.२०. Jofj;flos sL6 ljsf; s]Gb|;“u ;DalGwt ;/sf/L tyf
.
lghL:t/df ;~rflnt s]xL kmd{x?sf] ljj/0f.............................
४.२१ . प्रमख
ु टेलिभिजन प्रसारण संस्थाहरु...............................................
४.२२. राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरुको विवरण...............................................
४.२३. कृ षिसम्बन्धी पत्रिका/म्यागाजिनहरुको विवरण.................................
४.२४ . National/International Non-Governmental Organizations.

1
2
4
7
7
8
8
9
10
12
14
17
19
23
25
29
31
32
33
36
41
46
54
55
59
60
61
61

४.२५. अस्पतालहरुकाे टेलिफोन नम्वरहरु...............................................
%== s[lif;“u ;DalGwt gLlt, P]g lgod========================================
^== पन्ध्रौ योजनाका (२०७६।०७७-२०८०।८१) कृ षि तथा प्राकृ तिक स्रोत क्षेत्र===
&== s[lif ljsf; /0fgLlt -ADS_ af/] ;+lIfKt hfgsf/L=======================
*= /fli6«o ls;fg cfof]u ====================================================
(== k|wfgdGqL s[lif cfw'lgsLs/0f kl/of]hgf=================================
!)== s[lif tyf kz'kG5L aLdf===================================================
बाली तथा बागवानी
!!== aLp lahg================================================================
११.१. अन्नबाली...............................................................................
११.२.bnxg ..................................................................................
११.३ . t]nxg...................................................................................
११.४ . औद्योगिक बाली......................................................................
११.५ . तरकारी बाली..........................................................................
११.६ . 3fF;] afnL..............................................................................
११.७. kmnkm"n afnL........................................................................
११.८. sGbd"n afnL........................................................................
११.९. गणु स्तरीय बीउका विशेषताहरू एवं नेपालमा बीउको गणु स्तर कायम गर्ने
.
तरिका....................................................................................
!@= df6f] ======================================================================
१२.१.बिरुवाको एकीकृ त खाद्यतत्त्व व्यवस्थापनको अवधारणा....................
१२.२ . रासायनिक मलखादहरू..............................................................
१२.३ .विभिन्न पि.एच. तथा बनु ोट (Texture) भएको माटोमा कृ षि चनू को
.
प्रयोग.....................................................................................
१२.४. माटो तथा रासायनिक मल विश्ले षण गर्दा प्रति नमनु ा लाग्ने शलु ्क.........
१३==t/sf/L====================================================================
१३.१ t/sf/L v]tL k|ljlw tflnsf ......................................................
१३.२ kf]:6xfe]{:6 ..............................................................................
१३.३ ;/sf/L kmfd{ / s]Gb|df pTkflb t/sf/L aLpsf] d"No ;"rL . .............
!$= kmnkm"n===================================================================
१४.१ . kmnkm"n v]tL k|ljlw tflnsf .................................................
१४.२ . kmnkm"n lj?jfx¿sf] ;/sf/L d"No ;"rL . ................................
१४.३. skmL tyf lrof v]tL k|ljlw tflnsf ......................................

63
65

^^
69
75
76
81

87
88
110
114
116
118
140
143
143
156
158
158
159
160
161
167
167
180
181
184
184
194
198

१४.४. k'ik v]tL k|ljlw tflnsf .......................................................
!%= =afnL ;+/If0f==============================================================
१५.१.विभिन्न बालीका रोग तथा कीराहरू र तिनको व्यवस्थापन..................
१५.२ . नेपालमा पत्र्जीकृ त र प्रतिबन्धित विषादीहरूः..................................
१५.३. पञ्जीकृ त विषादीहरुको सामान्य नाम तथा विषादी बालीमा प्रयोग
.
गरिसके पछि बाली टिप्न वा कटानी गर्नका लागि पर्खनपु र्ने प्रतीक्षा अवधि
१५.४. एकीकृ त शत्रु जीव व्यवस्थापन कार्यक्रम (आइ.पि.एम,).....................
!^== s[lif yf]s ahf/ tyf s[lif pkh ahf/ ;~rfns ;ldlt==================
!&== s[lif OlGhlgol/ª dxfzfvf, v'dn6f/af6 ljsl;t tyf Joj;flos
= ?kaf6 pTkflbt s[lif cf}hf/÷pks/0fx?=================================
पशुपन्छी तथा मत्स्य
!*= =kz'kG5Lsf gZn =========================================================
!(= =s[lqd uef{wfg ljlw / hfgsf/L =========================================
@)= =g]kfndf kfOg] d'Vo kz'sf cfxf/fx? ====================================
@!= =3fF;] afnL ==============================================================
@@= =ljleGg 3fF;] afnLsf l;kmfl/; hftx? ==================================
@#= =kz' :jf:Yo ==============================================================
@$==dT:okfng ===============================================================

199
200
200
250
251
253
258
261

267
277
280
284
286
301
320

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण सम्बन्धी जानकारी============================

335

SOME IMPORTANT FORMULAE====================================

340

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

@)&*

कृषि सच
ू ना तथा प्रशिक्षण के न्द्र
परिचयः
कृ षिको सचू नालाई रे डियो टेलिभिजन पत्रपत्रिकालगायत आधनि
ु क सञ्चारका माध्यमहरुको प्रयोग गरी कृ षकहरु
समक्ष हस्तान्तरण भइरहेको सन्दर्भमा देशको पनु ःसंरचना गर्ने क्रममा कृ षि सेवामा गरिएको सधु ारमा कृ षि तथा
पशपु न्छी क्षेत्रको तालिम, सचू ना तथा सञ्चार र प्रकाशनको जिम्मेवारीका साथै साबिकको कृ षि अनसु न्धान तथा
विकास कोषबाट अनदु ान प्राप्त आयोजनाहरुको समेत व्यवस्थापनका लागि कृ षि सचू ना तथा प्रशिक्षण के न्द्र गठन
गरिएको छ ।
कृषि सच
ू ना तथा प्रशिक्षण के न्द्रको कार्य विवरण
¾¾ कृ षि सचू ना तथा सन्चार र कृ षि क्षेत्रको मानव संसाधन विकास सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई नीतिगत
पृष्ठपोषण गर्ने,
¾¾ कृ षि प्रविधि एवं कृ षि सम्बन्धी अन्य सवै खाले जानकारी र सचू नाको राष्ट्रिय भण्डार (National
repository) को रूपमा कार्य गर्ने,
¾¾ सार्क कृ षि सचू ना के न्द्र (SAIC) को राष्ट्रिय फोकल विन्दुको रूपमा कार्य गर्ने,
¾¾ सवै प्रकारका कृ षि सचू ना तथा प्रविधिको राष्ट्रिय हवको रूपमा कार्य गर्ने,
¾¾ कृ षकमा रहेको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रविधिको खोज एवं संकलन, डकुमेन्टेशन एवं प्रकाशन तथा प्रसारण
गर्ने,
¾¾ कृ षि सचू ना तथा सन्चार र मानव संसाधन विकास सम्बन्धी के न्द्र वा कृ षि सम्बन्धी तालिम के न्द्रको गणु स्तर
मापदण्ड विकास तथा कार्यान्वयन र नियमन गर्ने,
¾¾ अनसु न्धानबाट विकास गरिएका प्रविधि एवं अन्य स्रोतबाट प्राप्त वा सिर्जित प्रविधि एवं कृ षक तथा अन्य
सरोकारवालाका लागि उपयोगी सचू ना तथा जानकारी छिटो छरितो रूपमा प्रकाशन एवं प्रसारण गर्ने,
¾¾ प्रकाशित एवं प्रसारित कृ षि सचू ना तथा जानकारीको प्रभावकारिता अध्ययन, अनसु न्धान गरी नतिजाको
आधारमा अन्तिम उपयोगकर्ताको माग एवं आवश्यकता बमोजिमको सामग्री प्रकाशन एवं प्रसारण गर्ने,
¾¾ प्रदेश एवं स्थानीय तहका कृ षि सचू ना तथा सञ्चार सम्बन्धी कार्य गर्ने िनकायहरूको क्षमता विकास तथा
पृष्ठपोषण गर्ने,
¾¾ कृ षि सचू ना तथा जानकारी छिटो छरितो रूपमा कृ षक र अन्य सरोकारवाला समक्ष पर्
ु याउन सचू ना प्रविधिका
अलावा अन्य नवीनतम र प्रभावकारी माध्यमको खोजी एवं प्रयोग गर्ने,
¾¾ राष्ट्रिय कृ षि तथा पशु मानव ससं ाधन विकास योजना र कार्यान्वयन गर्ने,
¾¾ कृ षि तथा पशु सम्बन्धी विषयको तालिमको राष्ट्रिय स्रोत के न्द्रको रूपमा कार्य गर्ने,
¾¾ स्वदेशी एवं विदेशी सहभागीहरुका लागि कस्टोमाइज्ड तालिम कोर्स सञ्चालन एवं आउटसोर्सिङ गर्ने,
¾¾ तालिम सम्बन्धी जनशक्ति विकास सम्बन्धी कार्य गर्ने,
¾¾ तालिम कोर्स डिजाइन, पाठ्यक्रम विकास, प्रशिक्षक एवं स्रोत व्यक्ति छनौट, तालिम सामग्री र तालिम
सञ्चालन एवं अनगु मन र मलू ्याङ्कन लगायतका विषयहरुको राष्ट्रिय मापदण्ड विकास र कार्यान्वयन गर्ने,
¾¾ तालिम प्रभावकारिता अध्ययन एवं अनसु न्धान गर्ने,
¾¾ कृ षि,पशपु ालन,अनसु न्धान, खाद्यपोषण, कृ षि वातावरण संरक्षण, कृ षि भमि
ू व्यवस्थापन, कृ षि बजार र
व्यवसाय प्रवर्द्धन, सहकारीलगायत सम्वद्ध प्रविधि एवं जानकारीहरुको प्रसारण, प्रकाशन तथा वितरण गर्ने,
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¾¾ नेपाल सरकारले कृ षि,पशपु ालन,अनसु न्धान, खाद्यपोषण, कृ षि वातावरण संरक्षण, कृ षि भमि
ू व्यवस्थापन,
कृ षि बजार र व्यवसाय, सहकारी लगायतको प्रवर्द्धनका लागि अवलम्बन गरे का नीति एवं नियम, काननू वारे
जानकारी प्रसारण गर्ने,
¾¾ नवीनतम कृ षि सञ्चार प्रविधि तथा औजार सम्बन्धी अध्ययन गर्ने,
¾¾ निजीक्षेत्र मैत्री कृ षि सञ्चार पद्धति विकास सम्बन्धी कार्यहरु गर्ने,
¾¾ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सञ्चार समन्वय गर्ने,
¾¾ कृ षि अनसु न्धान तथा विकासका लागि प्रतिस्पर्धी कोष परिचालन सम्बन्धमा नीति तथा मापदण्ड तयार गर्ने र
¾¾ साविक राष्ट्रिय कृ षि अनसु न्धान तथा विकास कोषवाट प्रतिस्पर्धी सहायता प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका
कार्यक्रमहरुको स्वामित्व ग्रहण एवं सञ्चालनमा आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण एवं अनगु मन गर्ने ।
किसान कल सेन्टर टोल फ्रि नम्बरः १६६००१९५०००
निम्न तालिकाअनसु ारको विषयमा आफ्ना जिज्ञासाहरु राख्न सक्नुहुनेछ ।
बार
विषय
समय
आइतबार, मगं लबार, • खाद्यान्नबाली, बाली संरक्षण, मौरी, रे शम, च्याउखेती तथा
बिहीबार
कृ षि बजार सम्बन्धी विषयबस्तु सम्बन्धी
• फलफूल, तरकारी, पष्प
ु खेती तथा माटो सम्बन्धी
विषयबस्तु
• पशु तथा पन्छीपालन, उत्पादन प्रविधि, घाँस तथा पशु
दिउँसो ११ बजेदखि
े ४
आहारा, चरन व्यवस्थापन
बजेसम्म
सोमबार, बधव
• खाद्यान्नबाली, बाली संरक्षण, मौरी, रे शम, च्याउखेती तथा
ु ार
कृ षि बजार सम्बन्धी विषयबस्तु सम्बन्धी
• फलफूल, तरकारी, पष्प
ु खेती तथा माटो सम्बन्धी
विषयबस्तु
• मत्स्यपालन प्रविधि सम्बन्धी ।
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क्र. स.ं
१.
२.
३.

हिमाली क्षेत्र
पहाडी क्षेत्र
तराई क्षेत्र

क्षेत्र

कुल क्षेत्रफल

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी.)

प्रतिशत

51,817

35

61,345

42

34,019

23

कुल 1,47,181
स्रोतः Statistical Information On Nepalese Agriculture, 2012/13
भ–ू उपयोग
क्र. स.ं
१.
२.

क्षेत्र
खेती गरिएको जमिन
खेती नगरिएको खेती योग्य जमिन

100

क्षेत्रफल(००० हेक्टर)
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प्रतिशत

3,091

21

1,030

7

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

क्र. स.ं
३.
४.
५.
६.
७.

वन जङ्गल
झाडी
चरन खर्क
पानी
अन्य

क्षेत्र

क्षेत्रफल(००० हेक्टर)

प्रतिशत

4268

29

1560

10.60

1,766

12.00

383

2.60

2,620

17.80

जम्मा 14718
स्रोतः Statistical Information On Nepalese Agriculture, 2012/13

100

कुल गार्हथ्य उत्पादन (प्रचलित मलू ्यमा)
क्र.स.ं

क्षेत्र

(मलू ्यः रु. दश लाख)

२०७४/०७५
मूल्य प्रतिशत

१. कृ षि तथा वन
769775
२. मत्स्य
14717
३. गैह्रकृ षि
1961286
कुल मलू ्य अभिवृद्धि(अप्रत्यक्ष 2745778
वित्तिय मध्यस्ता समेत)
कुल गार्हथ्य उत्पादन
3044927
(उत्पादकको मलू ्यमा)
स्रोतः के न्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, २०७७
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२०७५/०७६
२०७६/०७७ (प्रारम्भिक)
मूल्य प्रतिशत
मूल्य
प्रतिशत

28.03

822686

26.98

906754

27.08

0.53

16275

0.53

18942

0.56

71.44

2210499

72.49

2422560

72.36

कृषि क्षेत्रको कुल गार्हथ्य उत्पादन वद्ृ धिदर
क्र.स.ं
क्षेत्र
२०७४/०७५
१. कृ षि तथा वन
2.72
२. मत्स्य
7.42
३. गैह्रकृ षि
7.74

3049460

3348256

3458793

3767043

(प्रतिशतमा)

२०७५/०७६

२०७६/०७७ (प्रारम्भिक)

5.05

2.48

5.60

7.17

7.37

2.27

स्रोतः के न्द्रीय तथ्याङ्क विभाग, २०७७
जनसख
ं ्या (वि.स.ं २०६८)
जम्मा जनसंख्या
१.
परुु ष
२.
महिला
वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर (प्रतिशत)
जनघनत्व प्रति वर्ग कि.मि.
कृ षि पेशामा संलग्न जनसंख्या प्रतिशत (वि.सं. २०६८) औसत
कृ िष पेशामा संलग्न जनसंख्या प्रतिशत (परुु ष)
-3-

2,64,94,504
1,28,49,041
1,36,45,463
1.35
180
60.4
60.2

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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कृ िष पेशामा संलग्न जनसंख्या प्रतिशत (महिला)
कोरा जन्मदर हजारमा (वि.सं. २०६८)
कोरा मृत्युदर हजारमा (वि.सं. २०६८)
५ वर्ष मनि
ु का बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवीत जन्ममा)*
कुल प्रजनन दर (वि.सं. २०६८)
अपेक्षित आयु (जन्म हुदँ ाको)*
घर परिवार सखं ्या (वि.स.ं २०६८)
स्रोतः Statistical Information On Nepalese Agriculture, 2012/13 र पन्धौ योजना*

72.8
21.8
7.3
39
2.5
69.7
54,27,302
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(क) खाद्यान्न बाली
क्षेत्रफलः हेक्टर, उत्पादनः मे.टन

बाली
धान
मकै
गहुँ
कोदो
जौ
फापर
जम्मा

२०७४/०७५
क्षेत्रफल
उत्पादन

२०७५/०७६
क्षेत्रफल
उत्पादन

२०७६/०७७
क्षेत्रफल
उत्पादन

1469545

5151925

1491744

5610011

1458915

5550878

954158

2555847

956447

2713635

957650

2835674

706843

1949001

703992

2005665

707505

2185289

263497

313987

263261

314225

262547

320953

24648

30510

24409

30550

24404

31147

10296

11472

10311

11464

10369

11724

3428986

10012742

3450163

10685550

3421389

10935663

स्रोतः कृ षि तथा पशपु न्छी विकास मन्त्रालय, २०७७
(ख) नगदे बाली					
२०७४/०७५
२०७५/०७६
बाली
क्षेत्रफल
उत्पादन
क्षेत्रफल
उत्पादन
तेलहन
224,595
245867
260307
280530
आलु
195173
2881829
193997
3112947
रबर
555
296
476
249
उखु
78609
3679808
71625
3557934
जटु
7507
11159
7285
10585
कपास
120
125
97
99
स्रोतः कृ षि तथा पशपु न्छी विकास मन्त्रालय, २०७७
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क्षेत्रफलः हेक्टर, उत्पादनः मे.टन

२०७६/०७७
क्षेत्रफल
उत्पादन
258141

278325

188098

3131830

185

98

68565

3400176

7555

10165

135

140

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

(ग) दलहन बाली
बाली

क्षेत्रफलः हेक्टर, उत्पादनः मे.टन

२०७४/०७५
क्षेत्रफल
उत्पादन

मसु रु ो
198605
249491
चना
9882
11271
रहर
16428
16211
मास
24305
20839
खेसरी
7757
9187
गहत
6205
5664
भटमास
21897
27681
अन्य
26303
28397
जम्मा
311382
368741
स्रोतः कृ षि तथा पशपु न्छी विकास मन्त्रालय, २०७७
(घ) अन्य बालीहरू
बाली

@)&*

२०७५/०७६
क्षेत्रफल
उत्पादन

२०७६/०७७
क्षेत्रफल
उत्पादन

208766

251185

212876

262835

9653

10675

9982

11285

16753

16538

16895

17063

23492

19928

23056

20440

7952

9329

7997

9504

6119

5754

6326

6865

25179

31567

26775

34544

33826

37011

36785

41674

331740

381987

340692

404210

क्षेत्रफलः हेक्टर, उत्पादनः मे.टन

२०७४/०७५
क्षेत्रफल
उत्पादन

फलफूल
111744
1086931
तरकारी
286864
3958230
चिया
28595
24804
कफी
2650
513
खर्सा
10500
52500
ु नी
अलैंची
17004
6849
अदवु ा
23000
284000
लसनु
8500
59500
बेसार
7300
71500
रे शम कोया 1421
30
मह (मौरीघार
242000
3980
संख्या )
माछा
86544
च्याउ
10500
स्रोतः कृ षि तथा पशपु न्छी विकास मन्त्रालय, २०७७

२०७५/०७६
क्षेत्रफल
उत्पादन

२०७६/०७७
क्षेत्रफल
उत्पादन

120028

1177640

119025

1249764

297195

4271270

281132

3962383

28732

25206

28157

24270

2761

530

2714

505

10692

67167

10276

68025

18273

7954

16565

9545

22132

297512

23500

298945

10107

71902

10185

73859

10160

98904

9795

99907

1457

32

1505

35

242500

3990

248037

3997

-5-

91832

99434

11255

12607
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पशुजन्य तथ्याङ्कको तुलनात्मक स्थिति (२०७४/७५ – २०७६/७७)
(क) पशु सख
ं ्या
क्र.स.ं
विवरण
२०७४/७५
२०७५/७६
१ गाई
7376306
7385035
२ भैंसी
5277819
5308664
३ भेंडा
800749
798889
४ बाख्रा
11647319
12283752
५ बंगरु
1435369
1488338
६ कुखरु ा
72245732
75709330
७ हाँस
404670
416400
८ दधू दिने गाई
1039538
1078775
९ दधू दिने भैंसी
1535948
1560584
१० फुल पार्ने कुखरु ा
12517558
12526979
११ फुल पार्ने हाँस
186912
190747
१२ खरायो
75740
34645
१३ घोडा
58091
59822
१४ याक/चौंरी
69978
69588
स्रोतः कृ षि तथा पशपु न्छी विकास मन्त्रालय, २०७७
(ख) पशुजन्य उत्पादन
क्र.स.ं
विवरण
२०७४/७५
१ दधू उत्पादन (मे.टन)
2092403
१.१ गाई
754126
१.२ भैंसी
1338277
२ मासु उत्पादन (मे.टन)
346179
२.१ राँगा/भैंसी
185180
२.२ भेडा
2754
२.३ बोका/खसी
70802
२.४ बंगरु
28214
२.५ कुखरु ा
60122
२.६ हाँस
280
३ फुल उत्पादन (हजार)
1512265
३.१ कुखरु ा
1498024
३.२ हाँस
14241
४ ऊन उत्पादन (के .जी.)
594639
स्रोतः कृ षि तथा पशपु न्छी विकास मन्त्रालय, २०७७
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२०७६/७७
7458885
5257591
806079
12811953
1519593
82598879
427226
1166156
1635492
12927842
191701
34610
59762
70005

२०७५/७६

२०७६/७७

2168434

2301000

795530

920400

1372905

1380600

357082

552156

188574

189517

2763

2735

73914

75023

28579

29493

62899

255001

353

387

1549689

1620000

1534680

1603800

15009

16200

589738

592687

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

रासायनिक मल बिक्री वितरणको स्थिति
सामग्री
२०७४/७५
रासायनिक मल (जम्मा बिक्री)
3,48,734.62
यरु िया
235304.35
डि. ए. पि.
105619.17
पोटास
7811.10

@)&*

२०७५/७६

परिमाणः मे.टन
२०७६/७७

344004

393188.53

215733.4

222835.03

120893.4

160756.5

7377.2

9597

स्रोतः कृ षि तथा पशपु न्छी विकास मन्त्रालय, २०७७

उपभोग्य खाद्यान्नको स्थिति (Cereal Balance Sheet)

		
k|b]z

प्रदेश अनसु ार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ (२०१८/१९)

hg;+Vof

rfdn

k|b]z g+= !
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5048494

689213

663659

6016127

832176
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2675966

238085

363179

77716
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5008784

662064
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74263 185845

g]kfn

29494825

1748257
2841572

hf}

2195

151257

451

1582774

953796

628978

1279

0

482201

53

1444614

1088919

355695

53940

2064

131343

606

991569

2049

75485

646

757161

8900

853

420003

817

1409592

16131

1711

135172

3227

416349

347072

69276

13035

118

262372

1595

710114

538680

171434

3123227 2267728 246999

8990

1657833

7395

7312172

96037

sf]bf]
75999
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(मे.टन.)

pkef]Uo vfBfGg cfjZos
-pTkfbg_

vfBfGg

Go"g

1218604 -227035
537647

219514

934304 475287

5619023 1693149

प्रदेश अनसु ारको खाद्यान्नको माग आपर्ति
ू को विश्ले षण गर्दा बाग्मती प्रदेश वाहेक सबै प्रदेशहरू
खाद्यान्न बचतको अवस्थामा रहेको छ । अत्याधिक जनसखं ्या र सहरिकरणको कारण खाद्यान्नको माग बढि हुन गई
बाग्मती प्रदेश मा खाद्यान्न न्यून हुन गएको हो ।
स्रोतः कृ षि पर्
वा र विकास तथा कृ षि यान्त्रिकरण प्रवर्द्धन के न्द्र, ललितपरु २०७६
ू धा

$= ljleGg sfof{nox¿sf] kmf]g, Od]n / j]a;fO6

४.१ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सम्पर्क नं.
कार्यालय
फोन नं.
इमेल/वेबसाइट
राष्ट्रपतिको
कार्यालय तर्फ
mail@presidentofnepal.gov.np
कार्यालय, शितल
सम्माननीय राष्ट्रपति ( ४४४६००२, (दर्ता/
www.presidentofnepal.gov.np
निवास, काठमाडौं । चलानी Ext. ००७) पाेष्ट बक्स नंः ०१
उपराष्ट्रपतिको
कार्यालय, लैनचौर,
काठमाडौं ।

( ०१-४४४६३११, ४४४६३१६ (प्रशासन),

४४४६४१६ (निजी सचिवालय), ४४४५९१७
(सचिव पि.ए. शाखा)

-7-

info@vpn.gov.np
www.vpn.gov.np

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

कार्यालय
प्रधानमन्त्री तथा
मन्त्रिपरिषदक
् ो
कार्यालय,
सिंहदरबार
काठमाडौ ।
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फोन नं.
मखु ्य सचिवको सचिवालय:
( +९७७-१- ४२११०० सचिवालय:
सामाजिक विकास तथा प्रादेशिक समन्वय:
+९७७-०१-४२१११०९
सचिवालय: राष्ट्रिय सरु क्षा, सश
ु ासन तथा
नतिजा व्यवस्थापन : +९७७-१-४२११०४०
मन्त्रिपरिषद् बैठक तथा संवैधानिक निकाय
महाशाखा :+९७७-१-४२११०३५
प्रशासन महाशाखा : +९७७-१-४२११०८०
प्रशासन शाखा : +९७७-१- ४२११०२१
भौतिक पर्वाध
ु ार, जलस्रोत तथा ऊर्जा शाखा :
+९७७-१- ४२११०७३
सचू ना समन्वय शाखा : +९७७-१४२११०३८

४.२ सर्वोच्च अदालत, काठमाडौं ।
कार्यालय
फोन नं.
प्रधान न्यायाधीश सचिवालयः ( 01-4200745
रजिस्ट्रारज्यूको कार्यकक्ष (मद्ु दा तथा रिट):०१४२००७७२
प्रशासन शाखाः 01-4200729
मखु ्य रजिष्ट्रार ( 01-4200753
४.३ प्रतिनिधि सभा
कार्यालय/सचिवालय
सभामख
ु
उपसभामख
ु
महा–सचिव
सचिव, प्रतिनिधि सभा
सचिवालय सचिव
प्रवक्ता
सहायक प्रवक्ता/सचू ना अधिकारी
सचू ना तथा अभिलेख व्यवस्थापन
शाखा
सचू ना प्रविधि शाखा

फोन नं.

इमेल/वेबसाइट
info@opmcm.gov.np
www.opmcm.gov.np
अडियो नोटिस बोर्डः
१६१८०७०७०११११
पो. ब. नं. २३३१२

इमेल/वेबसाइट
www.supremecourt.gov.np
admin@supremecourt.gov.np

इमेल/वेबसाइट

( 01-4200159,
( 01-4200227,
( 01-4200021,
( 01-4211735
( 01-4200072,
( 01-4211744
( 01-4200607
( 01-4200210
( 01-4200106

-8-
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राष्ट्रिय सभा
कार्यालय/सचिवालय
फोन नं.
अध्यक्ष
( 01-4211756,
उपाध्यक्ष
( 01-4200139
महा–सचिव
( 01-4200021
सचिव, राष्ट्रिय सभा
( 01 -4200133
सचिवालय सचिव
( 01-4200072
प्रवक्ता
( 01-4211744
सहायक प्रवक्ता/सचू ना अधिकारी
( 01-4200607
सचू ना तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखा ( 01-4200210
सचू ना प्रविधि शाखा
( 01-4200106

@)&*

इमेल/वेबसाइट

www.na.parliament.gov.np

४.४ संवैधािनक िनकायहरू
क) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
कार्यालय
फोन नं.
इमेल/वेबसाइट
अख्तियार दरुु पयोग
( ०१-५२६२१५१, ५२६२११९,
info@ciaa.gov.np
अनसु न्धान आयोग,
५२६२१७३, ५२६२१०२, ५२६२०५९ www.ciaa.gov.np
टंगाल, काठमाडौं ।
हटलाइन :१०७ , पो.ब.नं. ९९९६
टोल फ्रि नं.: १६६०-०१-२२२३३
ख) निर्वाचन आयोग
कार्यालय
निर्वाचन आयोग
कान्तिपथ, काठमाडौं ।

फोन नं.
( ०१-४२२८६६३,

४२२५५८०

इमेल/वेबसाइट
info@election.gov.np,
www.election.gov.np

ग) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय
कार्यालय
फोन नं.
इमेल/वेबसाइट
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, ( 01  42000826, 42000816 www.ag.gov.np
info@ag.gov.np
रामशाहपथ, काठमाडौं ।
घ) महालेखापरीक्षकको कार्यालय
कार्यालय
महालेखापरीक्षकको कार्यालय,
बबरमहल, काठमाडौं ।

फोन नं.
(  
01  4262958,
4262382

-9-

इमेल/वेबसाइट
oagnep@ntc.net.np
www.oagnep.gov.np
अडियो नोटिस बोर्डः १६१८०१४२५३२७०
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ङ) लोकसेवा आयोग
कार्यालय

फोन नं.

इमेल/वेबसाइट

( 01 4771488, 4771481,

लाेकसेवा अायाेग, अनामनगर,
काठमाण्डाै ।

4771494, 4771528

पाे.ब.नं.:८९७९

च) राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग
कार्यालय
फोन नं.
राष्ट्रिय मानव अधिकार
( 01-5010015
आयोग, हरिहरभवन,
पो.ब.नं.ः ९१८२
ललितपरु ।
राष्ट्रिय योजना आयोग
कार्यालय
राष्ट्रिय योजना आयोग, सिंहदरबार,
काठमाडौं ।

info@psc.gov.np
www.psc.gov.np

इमेल/वेबसाइट
www.nhrcnepal.org
nhrc@nhrcnepal.org
cl*of] gf]l^; af]*{ 1618015010015

फोन नं.
( 01 -4211970

इमेल/वेबसाइट
npc@npc.gov.np
www.npc.gov.np
;Gb]z ;"rgf af]*{ 1618014211143

विशेष अदालत
कार्यालय
विशेष अदालत, बबरमहल,
काठमाडौं

फोन

( 01-4226536,
4242636

४.५ सघं ीय मन्त्रालयहरू
क्र.स.ं
कार्यालय
१ रक्षा मन्त्रालय सिंहदरबार
२ गृह मन्त्रालय
सिहं दरबार
३ परराष्ट्र मन्त्रालय,
सिंहदरबार
४ अर्थ मन्त्रालय,
सिंहदरबार
५ स्वास्थ्य तथा जनसखं ्या
मन्त्रालय, रामशाहपथ

इमेल/वेबसाइट
special.court@supremecourt.gov.np
www.supremecourt.gov.np
फोन नं.

इमेल/वेबसाइट
info@mod.gov.np
www.mod.gov.np
( ०१–४२११२०८, ४२११२१४
gunaso@moha.gov.np
टोल फ्रि नं. !!!@
control@moha.gov.np
www.moha.gov.np
( ०१– ४२००१८२, १८३, १८४,
info@mofa.gov.np
१८५ Toll Free No: 1660-01-00186 www.mofa.gov.np
( ०१–४२११२८९

( ०१–४२११३००, ४२११७४८

मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय
( ०१ ४२११८०९, १३९०
( ०१-४२६२५४३, ४२६२६९६
- 10 -
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www.mof.gov.np
info@mohp.gov.np
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क्र.स.ं
कार्यालय
६ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ
मन्त्रालय, सिंहदरबार
७ उद्योग, वाणिज्य तथा आपर्ति
ू
मन्त्रालय, सिहं दरबार
८ काननू , न्याय तथा संसदीय
मामिला मन्त्रालय, सिंहदरबार
९ शहरी विकास मन्त्रालय,
सिंहदरबार
१० शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
मन्त्रालय, सिंहदरबार
११ भौतिक पर्वाध
ू ार तथा यातायात
मन्त्रालय, सिंहदरबार
१२ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक
सरु क्षा मन्त्रालय, सिंहदरबार
१३ वन तथा वातावरण मन्त्रालय,
सिंहदरबार
१४ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य
प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार
१५
१६

१७
१८
१९

फोन नं.
( ०१–४२११५१६ , ४२११४२६
( ०१–४२११४५५
( ०१–४२११९८७, ४२११७८६,

४२११७०२
( ०१–४२११६७३

( ०१-४२००३५६, ४२११९९०

४२००३७९
( ०१-४२११७३२, ९३१, ६५५,
६०३, ८८०
( ०१-४२११६७८, ४२११७९१,
४२११७३३
( ०१-४२११५६७
(००१-४२००३१८, ४२००४३२,

@)&*

इमेल/वेबसाइट
info@moewri.gov.np
www.moewri.gov.np
info@moics.gov.np
www.moics.gov.np
infolaw@moljpa.gov.np
www.moljpa.gov.np
info@moud.gov.np
www.moud.gov.np
info@moe.gov.np
www.moe.gov.np
info@mopit.gov.np
www.mopit.gov.np
info@moless.gov.np
www.moless.gov.np
info@mofe.gov.np
www.mofe.gov.np
info@mofaga.gov.np
www.mofaga.gov.np

४२००२९१
सन्देश सचू ना बोर्डः !^!*)!$@))#)(
कृ षि तथा पशपु न्छी विकास (०१ ४२११९०५, ४२११९५०,
info@moald.gov.np
मन्त्रालय, सिंहदरबार
४२११९३५
www.moald.gov.np
महिला, बालबालिका तथा ( ०१-४२०००८२, ४२००४०८
Audio Notice Board
जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय,
No.:1618-01-4200082
सिहं दरबार
info@mowcsc.gov.np
www.mowcsc.gov.np
सस्कृंति, पर्यटन तथा नागरिक (०१-४२११६६९, ४२११८४६
info@tourism.gov.np
उड्डयन मन्त्रालय, सिंहदरबार
www.tourism.gov.np
यवु ा तथा खेलकुद मन्त्रालय, (०१-४२००५४२, ५४०, ५३९,
info@moys.gov.np
सिंहदरबार
५४३ Notice Board १६१८ ०१
http:www.moys.gov.np
४२००५४२
सञ्चार तथा सचू ना प्रविधि (०१-४२११५५६,
info@mocit.gov.np
मन्त्रालय, सिहं दरबार
Audio Notice Board M
www.mocit.gov.np
!^!*)!$@))$#(

- 11 -
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क्र.स.ं
कार्यालय
फोन नं.
२० खानेपानी मन्त्रालय,
(०१-४२११६९३
सिंहदरबार
6f]n lk|mM !^^)–)!–$@!!!
२१ भमि
ू व्यवस्था, सहकारी तथा (०१-४२११६६६
गरिबी निवारण मन्त्रालय,
Toll free no:!^^))!)))#)
सिहं दरबार

इमेल/वेबसाइट
info@mowss.gov.np
www.mowss.gov.np
info@molcpa.gov.np
www.molcpa.gov.np

४.६ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखा तथा शाखाहरू
मन्त्री

कार्यालय

फोन नं.
( 01 4211929

माननीय मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालय

( 01 4211929

गनु ासो व्यवस्थापन कक्ष

( 01-4211476

सचिव (कृ षितर्फ )
सचिव (पशसु ेवातर्फ )
महाशाखाहरु
क. प्रशासन महाशाखा
आन्तरिक प्रशासन (पशपु न्छी कर्मचारी
प्रशासन समेत) शाखा
कृ षि कर्मचारी प्रशासन शाखा
काननु तथा फै सला कार्यान्वयन शाखा
आर्थिक प्रशासन शाखा
ख. कृषि विकास महाशाखा
कृ षि सामग्री व्यवस्थापन तथा प्रविधि शाखा
कृ षि उत्पादकत्व व्यवस्थापन शाखा
कृ षि विकास रणनीति समन्वय शाखा
ग. खाद्य सरु क्षा तथा खाद्य प्रविधि
महाशाखा

( 01-4211808

इमेल/वेबसाइट
info@moald.gov.np
www.moald.gov.np
Toll free no: 1618-070-777779
gunaso@moald.gov.np
info@moald.gov.np
Toll free no: 1160
@ hello_MOALD
gunaso.moald

( 01-4211706

( 01-4211932
( 01-4232809
( 01-4232809
( 01-4232809
( 01-4200042
( 01-4211687
( 01-4211827
( 01-4211827
( 01-4211827
( 01-4211915

- 12 -
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कार्यालय
खाद्य तथा पोषण सरु क्षा शाखा
खाद्य प्रविधि एवं स्वच्छता शाखा
कृ षि जैविक विविधता तथा वातावरण
शाखा
घ. योजना तथा विकास सहायता
समन्वय महाशाखा
नीति समन्वय शाखा
बजेट तथा कार्यक्रम शाखा
विकास सहायता समन्वय शाखा
मानव संसाधन, लैङ्गिक विकास तथा
समावेशी शाखा
तथ्याङ्क तथा विश्ले षण शाखा
अनगु मन तथा मलू ्याङ्कन शाखा
ङ. कृषि तथा पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्द्घन
महाशाखा
कृ षि कर्जा बीमा तथा विपद् व्यवस्थापन
शाखा
कृ षि व्यवसाय तथा बजार प्रवर्द्धन शाखा
कृ षि भौगोलिक सचू ना प्रविधि शाखा
कृ षि यान्त्रीकरण तथा साना सिँचाइ शाखा
क्वारे न्टाइन समन्वय शाखा
च. पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास
महाशाखा
नश्ल सधु ार तथा अानवु ांशिक स्रोत
व्यवस्थापन शाखा
पशपु न्छी उत्पादन तथा प्रविधि प्रवर्द्घन
शाखा
चरन तथा आहारा व्यवस्थापन शाखा
मत्स्य विकास शाखा
छ. पशु स्वास्थ्य महाशाखा
पशु चिकित्सा तथा रोग समन्वय शाखा
भेटेरीनरी जनस्वास्थ्य एवं पशु कल्याण
शाखा

फोन नं.

@)&*

इमेल/वेबसाइट

( 01-4211915
( 01-4211915
( 01-4211915
( 01-4211665
( 01-4211950
( 01-4211841

budget.moald@gmail.com

( 01-4211950
( 01-4211950
( 01-4211950
( 01-4211950

me_moad@yahoo.com

( 01-4211940
( 01-4211940
( 01-4211940
( 01-4211940
( 01-4211940
( 01-4211940
( 01 4211८32,
4211477

( 014211480
( 014211480
( 014211480
( 014211706
( 01 4211474
( 014211706
( 014211706

- 13 -

moaldfisheries@gmail.com

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

@)&*

कार्यालय
पशपु न्छी औषधी व्यवस्थापन तथा नियमन
शाखा
मन्त्रालयको प्रवक्ता र सच
ू ना अधिकारी
नाम
प्रवक्ता, सहसचिव कृ षि विकास महाशाखा
सच
ू ना अधिकारी
४.७ राष्ट्रिय किसान आयोग
कार्यालय
अध्यक्ष
प्रवक्ता
सदस्य सचिव

फोन नं.

इमेल/वेबसाइट

( 014211706

फोन

( ०१-४२११६८७

) ९८४११८२२३३

फोन नं.

( 01-5906176, 5906178, 5906179,
5906180, 5906182, 5906186

इमेल/वेबसाइट
pcbh234@gmail.com
इमेल/वेबसाइट
nfcnepal2017@gmail.com
www.nfc.gov.np

9851037507
9841613505

मन्त्रालय अन्तर्गतका के न्द्रीय निकायहरू
कार्यालय
फोन
इमेल/वेबसाइट
१.कृ षि सचू ना तथा प्रशिक्षण के न्द्र
प्रमख
ु ः ( 01-5555127, info@aitc.gov.np
www.aitc.gov.np
( 01-5422258,
(AITC), हरिहरभवन ।
5425617, 5522248, kishan Call Center Toll free no:
5010141

२. बीउ बिजन गणु स्तर नियन्त्रण के न्द्र
(SQCC), हरिहरभवन ।
३. प्लान्ट क्वारे न्टिन एवं विषादी
व्यवस्थापन के न्द्र (PQPMC), हरिहरभवन ।
३.१ क्वारे न्टिन कार्यालय काकरभित्ता ।
३.२ क्वारे न्टिन कार्यालय, विराटनगर ।
३.३ क्वारे न्टिन कार्यालय, वीरगन्ज ।
३.४ क्वारे न्टिन कार्यालय, भैरहवा ।
३.५ क्वारे न्टिन कार्यालय, नेपालगन्ज ।
३.६ क्वारे न्टिन कार्यालय, गड्डाचौकी ।
३.७ क्वारे न्टिन कार्यालय, भन्टाबारी ।
३.८ क्वारे न्टिन कार्यालय, मलंगवा ।
३.९ क्वारे न्टिन कार्यालय, जलेश्वर ।

( 01-5521359,
5534258

( 01-5010111,
2524352

( 023-562057
( 021-435309
( 051-522996,
( 071-418012
( 081-412007
( 099-402075
( 025-460034
( 046-421512
( 044-520223
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16600195000

sqccnepal@gmail.com
www.sqcc.gov.np
info@npponepal.gov.np
www.npponepal.gov.np
kakarvitta@npponepal.gov.np
biratnagar@npponepal.gov.np
birgunj@npponepal.gov.np
bhairahawa@npponepal.gov.np
nepalgunj@npqnepal.gov.np
gaddachauki@npponepal.gov.np
vhantabari@npponepal.gov.np
malangawa@npqnepal.gov.np
jaleshwor@npponepal.gov.np

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

कार्यालय
३.१० क्वारे न्टिन कार्यालय, तातोपानी,
सिन्धुपाल्चाेक ।
३.११ क्वारे न्टिन कार्यालय, टिमरु े ,
रसवु ा ।
३.१२ क्वारे न्टिन कार्यालय, (त्रि. अ. वि.,
काठमाडौं)
३.१३ क्वारे न्टिन कार्यालय, कृ ष्णनगर,
कपिलवस्तु ।
३.१४ क्वारे न्टिन कार्यालय, झल
ु ाघाट,
बैतडी ।
३.१५ क्वारे न्टिन कार्यालय, लोमाङथाङ,
मसु ्ताङ ।

फोन

@)&*

( 011-480151

इमेल/वेबसाइट
tatopani@npponepal.gov.np

( 010-692494

timure@npponepal.gov.np

( 01-4112381

airport(tia)@npponepal.gov.np

( 076-520845

krishnanagar@npponepal.gov.np

( 9804046613

jhulaghat@npponepal.gov.np

( 9846772286

lomangthang@npponepal.gov.np

s[lif tyf kz'kG5L ljsf; dGqfno cGtu{tsf cfof]hgfx¿
कार्यक्रम लागू भएका
जिल्लाहरू
प्रधानमन्त्री कृ षि
pmamp.pmu@gmail.
सबै
जिल्ला
( 01-5520346
com, info@pmamp.
आधनि
ु कीकरण परियोजना
gov.np
(PMAMP), खमु लटार,
www.pmamp.gov.np
ललितपरु ।
कृ षि क्षेत्र विकास कार्यक्रम
कर्णाली प्रदेशका सबै
( 083-525403 info@asdp.gov.np
जिल्ला
(ASDP), सर्खे
ु त।
खाद्य तथा पोषण सरु क्षा सधु ार ( ०१-५५५२९७१ fansepnepal@gmail. (८ जिल्ला)
आयोजना, (FANSEP),
com
हरिहरभवन, ललितपरु ।
www.fansep.gov.np
• राजविराज, सिरहा
fansepsaptari@gmail. • सिरहा र सप्तरी
9852821231
• जनकपरु , धनषु ा
com
• धनषु ा र महोत्तरी
9869665199
• चौतारा, सिन्धुपाल्चोक
• सिन्धुपाल्चोक र दोलखा
9851054241
• गोरखा बजार, गोरखा
• गोरखा र धादिङ
रानी जमरा कुलरिया सिंचाइ ( 091-561415, rjkisacin@gmail.com कै लाली
आयोजना, टिकापरु , कै लाली । 561414
www.rjkip.gov.np
समदु ायमा व्यवस्थित सिञ्चित ( 01cmiasp.agri.gov.np प्रदेश १, २, बाग्मती,
कृ षि क्षेत्र आयोजना
cmiasp.piu@gmail. गण्डकी र कर्णाली
5523602,
(CMIASP-AF),
com
प्रदेशका तोकिएका ६०
5010027
हरिहरभवन, ललितपरु ।
वटा स्थानीय तहहरु
कार्यालयको नाम

फोन नं.

इमेल/वेबसाइट

- 15 -
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कार्यालयको नाम

@)&*

फोन नं.

नेपाल लाइभस्टक सेक्टर
इनोभेसन आयोजना
(NLSIP), हरिहरभवन,
ललितपरु ।

( 01-

China-Nepal
Agricultural Technology
Co-opration project
(CNATCP)
Value Chain
Development of Fruit
and Vegetable

( 01-

ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक
विकास आयोजना Rural
Enterprise And
Economic Development
Project (REED)

5010001,

५५५४९०६

5180290

इमेल/वेबसाइट
admin@
nepallivestock.com
www.nlsip.gov.np

cpmu.doa@gmail.com सिन्धुपाल्चोक, नवु ाकोट,
रसवु ा

01-5520950

info@vcdp.org.np
www.npundp.org

01-5524230

moald@gmail.com

01-5010206,

कार्यक्रम लागू भएका
जिल्लाहरू
जिल्ला २८ पाँचथर,
इलाम, झापा, धनकुटा,
उदयपरु , मोरङ, सनु सरी,
सप्तरी, धनषु ा, सिराहा,
काभ्रे, काठमाडौं,
मकवानपरु ,चितवन,
स्याङ्जा, कास्की,
मनाङ, मसु ्ताङ, तनहु,
म्याग्दी, रुपन्देही, ब. स.ू
पर्वी
ू , ब. सू पश्चिम,
अर्घाखाची, कपिलवस्तु,
गलु ्मी, पाल्पा र बर्दिया

5529887

- 16 -

धादिङ, मकवानपरु ,
चितवन, गोरखा, (ब. सू
पर्वू ) नवलपरासी, तनहु,ँ
कास्की, स्याङ्जा, काभ्रे,
दोलखा, रामेछाप र
सिन्धुली
१. मध्य पहाडी लोकमार्ग
(प्रदेश १ बागमती)
२. पर्वू पश्चिम राजमार्ग र
हुलाकी राजमार्ग
(प्रदेश- २)
३. मध्य पहाडी लोकमार्ग
(गण्डकी)
४. भालवु ाङ्ग-रोल्पा
राजमार्ग (लिु म्बनी)
५. महाकाली राजमार्ग
(सदू रु पश्चिम)

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

४.८ कृषि विभाग तथा अन्तर्गतका िनकायहरू
कार्यालय
महानिर्देशक

फोन नं.

कृ षि इन्जिनियरिङ तथा पोष्ट हार्भेष्ट शाखा
कृ षि उत्पादन सामग्री व्यवस्थापन शाखा
बाली संरक्षण शाखा
उपमहानिर्देशक (के न्द्रीय आयोजना व्यवस्थापन
इकाई)
कृषि विभाग मातहतका िनकायहरू
क्र.स.ं
कार्यालय
१ राष्ट्रिय फलफूल विकास के न्द्र,
कीर्तिपरु , काठमाडाैं ।
१.१ उष्ण प्रदेशीय बागवानी के न्द्र,
नवलपरु , सर्लाही ।
१.२ समशीतोष्ण बागवानी के न्द्र,
कीर्तिपरु , काठमाडाैं ।

इमेल/वेबसाइट
info@doanepal.gov.np
www.doanepal.gov.np

( 01-5521323

उपमहानिर्देशक (योजना अनुगमन तथा व्यवस्थापन
महाशाखा)
प्रशासन शाखा उप सचिव
प्रशासन शाखा
लेखा शाखा
स्टोर
योजना कार्यक्रम तथा अनगु मन शाखा
बजार विकास आर्थिक विश्ले षण तथा तथ्याङ्क शाखा
उपमहानिर्देशक (कृषि उत्पादकत्व महाशाखा)
बागवानी विकास शाखा
बाली विकास शाखा
व्यावसायिक कीट विकास शाखा
माटो व्यवस्थापन शाखा
उपमहानिर्देशक (प्रविधि तथा समन्वय महाशाखा)
प्रविधि विस्तार शाखा

@)&*

( 01-5010124
( 01-5521091

doa.agri2014@gmail.com
doa.ac2070@gmail.com

( 01-5521648
( 01-5525243
( 01-5521076
( 01-5524229

planning235@gmail.com

( 01-5424226
( 01-5521127

info@doanepal.gov.np
info@doanepal.gov.np
info@doanepal.gov.np

( 01-5010003
( 01-5010221

prabidhibistar2075@
gmail.com
( 01-5525190

doaproduction18@gmail.com

( 01-5521127

cpmu.doa@gmail.com

5525190

फोन नं.
( 01 5905037, 5742,
5053, 5035, 5045,
5905742

( 046 501101
( 01-4330549, 4330404,
4330550
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इमेल/वेबसाइट
www.ncfd.gov.np
ncfd.gov.np@gmail.com
tropicalhorticuluture123@
gmail.com
chckirtipur@gmail.com
www.wthc.gov.np

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

@)&*

क्र.स.ं
कार्यालय
१.३ सनु ्तला जात फलफूल विकास
के न्द्र, तानसेन, पाल्पा ।
१.४ कफी विकास के न्द्र, अाँपचौर,
गलु ्मी ।
१.५ शीतोष्ण बागवानी के न्द्र, मार्फा,
मसु ्ताङ ।
२ राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा
मसला बाली विकास के न्द्र,
कीर्तिपरु ।
२.१ तरकारी बाली विकास के न्द्र,
खमु लटार, ललितपरु ।
२.२ तरकारी बीउ उत्पादन के न्द,
रुकुम ।
२.३ आलु बाली विकास के न्द्र,
निगाले, सिन्धुपाल्चोक ।
२.४ अलैंची बाली विकास के न्द्र,
फिक्कल, इलाम ।
३ के न्द्रीय कृ षि प्रयोगशाला
(माटो, बीउ, बाली सरं क्षण),
हरिहरभवन, ललितपरु ।
४ कृ षि पर्वाध
ू ार विकास तथा
कृ षि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन के न्द्र,
ललितपरु ।
४.१ कृ षि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन के न्द्र
नक्टाझिज, धनषु ा ।
५ व्यावसायिक कीट विकास
के न्द्र, हरिहरभवन, ललितपरु ।
५.१ मौरी विकास के न्द्र, गोदावरी,
ललितपरु ।
५.२ रे शम विकास के न्द्र, खोपासी,
काभ्रे ।
६ बाली विकास तथा कृ षि
जैविक विविधता संरक्षण के न्द्र,
श्रीमहल, पलु ्चोक

फोन नं.

( 088-680150,

इमेल/वेबसाइट
cdcpalpa@yahoo.com
www.cdcpalpa.gov.np
coffeegulmi@gmail.com
www.cdcgulmi.gov.np
thdc.marpha@gmail.com
www.thdcmustang.gov.np
info@ncpvs.gov.np
vdd.gov.np@gmail.com
www.vdd.gov.np
info@cvspc.gov.np
www.cvspc.gov.np
rukumfarm@gmail.com

( 011-685816,

nigalefarm@gmail.com

( 027-540132,

alaichibikash033@gmail.
com
centralaglab.sspp@gmail.
com
www.centralaglab.gov.np
campid2075@gmail.com
info@caidmp.gov.np
www.caidmp.gov.np
ampcnaktajhij@gmail.com
www.ampcnaktajhij.gov.np
doiednepal@gmail.com
www.cied.gov.np
bgodawari@gmail.com
www.apidc.gov.np
khopasisericulture2032@gmail.
com, www.sdc.gov.np
www.doacrop.gov.np
cdabc2018@gmail.com

( 075 520147,
9843217644

( 079-691196

9747009296,9857081196

( 069-400034,
9856703015

( 01-5907015,
9851223701

( 01-5523141

9857824272

9851126836

9852680967, 9852680561

( 01-5520314

( 01-5522439, 5524227,
5524228, 5521647

( 041-620834
9854029337

( 01-5524225, 5510090
9851188813

( 01-5174138, 5174052
9851155908

( 011-440314,410250
9851161325

( 01-5521151, 5550226
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क्र.स.ं
कार्यालय
६.१ कृ षि विकास फार्म, चन्द्रडाँगी,
झापा ।
६.२ कृ षि विकास फार्म, सनु ्दरपरु ,
कन्चनपरु ।

फोन नं.

इमेल/वेबसाइट
adfchandradangi@gmail.
com
kbfsundarpur@gmail.com

( ९८५२६५५८७०
( 9858750395

४.९ पशुसेवा विभाग तथा अन्तर्गतका िनकायहरू
शाखा
महानिर्देशक
पशुपन्छी रोग अन्वेषण तथा नियन्त्रण महाशाखा
(उपमहानिर्देशक)
महामारी, रोग नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन शाखा
भेटेरिनरी इपिडेिमयोलोजी शाखा

फोन नं.
( 01-5522056

( 01-5361165
( 01-4250717,
( 01-5521610
( 01-5554112,
5554110

जोखिम विश्ले षण शाखा

( 01-5554112,
5554110

आन्तरिक तथा सीमा पशु क्वारे न्टाइन व्यवस्थापन शाखा

( 01-5554112,
5554110

आयात निर्यात नियमन शाखा
पशुपन्छी आनुवांशिक स्रोत तथा आर्थिक विश्ले क्षण
महाशाखा (उपमहानिर्देशक)
पशपु न्छी तथ्याङ्क व्यवस्थापन तथा आर्थिक विश्ले षण शाखा
पशपु न्छी उद्योग व्यवसाय विकास प्रवर्द्धन शाखा
मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण शाखा
आयोजना समन्वय एकाइ

( 01-5525479
( 01-5522059
( 01-5522059
( 01-5522059
( 01-5522059
( 01-5531007,
06

योजना तथा अनगु मन शाखा
प्रशासन शाखा

( 01-5521610
( 01-5544726
01-5522479
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इमेल/वेबसाइट
dgdls@ntc.net.np
www.dls.gov.np

( 01-5521610

4253719

एकीकृ त स्वास्थ्य शाखा
पशु क्वारेन्टाइन महाशाखा (उपमहानिर्देशक)

@)&*

www.epivet.gov.np,
vetepi@net.gov.np

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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पशुसेवा विभाग मातहतका िनकायहरू
क्र.स.ं
कार्यालय
१ के न्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा संरक्षण
के न्द्र, बालाज,ु काठमाडौं ।

फोन नं.
( 01-4350609,
4385646,
4350609

१.१ मत्स्य मानव संशाधन विकास तथा
प्रविधि परीक्षण के न्द्र, जनकपरु धाम, धनषु ा

( 041-520156

१.२ प्राकृ तिक जलाशय मत्स्य प्रवर्द्घन
स्रोत के न्द्र, हेटौ ँडा, मकवानपरु ।
१.३ मत्स्य शद्ध
ु नश्ल संरक्षण तथा प्रवर्द्धन
स्रोत के न्द्र, ठुटे पिपल, रुपन्देही ।
२ के न्द्रीय पशपु न्छी रोग अन्वेषण
प्रयोगशाला, त्रिपरु े श्वर, काठमाडौं ।
२.१ पशपु न्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला,
िवराटनगर, माेरङ ।
२.२ पशपु न्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला,
जनकपरु , धनषु ा ।
२.३ पशपु न्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला,
पोखरा, कास्की ।
२.४ पशपु न्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला,
सर्खे
ु त।
२.५ पशपु न्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला,
धनगढी, कै लाली ।
३ खोरें त तथा सीमाविहीन पशरु ोग
अन्वेषण प्रयोगशाला, बढु ानिलकण्ठ,
काठमाडौं ।
४ राष्ट्रिय पन्छी रोग अन्वेषण
प्रयोगशाला, चितवन ।
५ के न्द्रीय रिफरल पशु चिकित्सालय,
त्रिपरु े श्वर, काठमाडौं ।
६ भेटेरिनरी गणु स्तर तथा औषधी
नियमन प्रयोगशाला, बढु ानिलकण्ठ,
काठमाडौं ।
७ राष्ट्रिय खोप उत्पादन प्रयोगशाला,
त्रिपरु े श्वर, काठमाडौं ।

( 056-520567

इमेल
dofnep@gmail.com
info@dofd.gov.np
fdtc@gmail.com

( 071-429316

fdcbhairahawa@yahoo.com

( 01-5312143,

Info@cvl.gov.np

( 021-470208

rbbrt@gmail.com

( 041-420724

inforvjanakpur@gmail.com

( 061-520419

rbl.pokhara@gmail.com

( 083-520250

rblsurkhet@gmail.com

( 091-522182

rvldhn@gmail.com

( 01-4370657,

nfmdnepal@gmail.com

5351190, 5361938

4372508

( 056-527541

nalchitwan@gmail.com

( 01-5361323

www.cvh.gov.np

( 01-4650457,

vsdrlktm@gmail.com

4650833

( 01-4215703
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क्र.स.ं
कार्यालय
८ पशु क्वारेन्टाइन कार्यालयहरू
८.१ पशु क्वारे न्टाइन कार्यालय,
काकरभित्ता
८.२ पशु क्वारे न्टाइन कार्यालय, विराटनगर
क. चेकपोष्ट, रानी
ख. चेकपोष्ट, भण्टाबारी
ग. चेकपोष्ट, माडर
८.३ पशु क्वारे न्टाइन कार्यालय, जनकपरु ,
धनषु ा
क. चेकपोष्ट, जठरी
ख. चेकपोष्ट, भिट्टामोड, महोत्तरी
ग. चेकपोष्ट, मलंगवा
८.४ पशु क्वारे न्टाइन कार्यालय, विरगन्ज,
पर्सा
क. चेकपोष्ट, औरीया
ख. चेकपोष्ट, रौतहट
ग. चेकपोष्ट, पथलैया
घ. चेकपोष्ट, जितपरु
८.५ पशु क्वारे न्टाइन कार्यालय, भैरहवा,
रुपन्देही
क. चेकपोष्ट, भैरहवा
ख. चेकपोष्ट, वेलहिया
ग. चेकपोष्ट, कृ ष्णनगर
घ. चेकपोष्ट, त्रिवेणी
८.६ पशु क्वारे न्टाइन कार्यालय,
नेपालगन्ज, बाँके
क. चेकपोष्ट, नेपालगन्ज
ख. चेकपोष्ट, गल
ु रिया
८.७ पशु क्वारे न्टाइन कार्यालय,
बढु ानिलकण्ठ, काठमाडौं
क. चेकपोष्ट, तातोपानी
ख. चेकपोष्ट, त्रि.अ.वि., काठमाडौं
ग. चेकपोष्ट, रामनगर
घ. अस्थायी चेकपोष्ट, नागढुङ्गा

फोन नं.
( 023-562148

( 021-435501

( 041-520726
041-520228
046-520436

( 051-528520
051-528970
053-520404
056-520983

( 071-520306
071-523013
076-520567

( 081-540011
081-522124
081-520491

( 01-4377153
011-480218
01-4468156
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इमेल
quarantine_jhapa@dls.gov.
np
pasupatinagar@dls.gov.np
gaurigunj@dls.gov.np
quarantine_morang@dls.gov.np
ranir@dls.gov.np
sunasri@dls.gov.np
madar@dls.gov.np
quarantine_dhanusa@dls.gov.np
jathhi@dls.gov.np
bhittamaode@dls.gov.np
malangawa@dls.gov.np
quarantine_pasra@dls.gov.np
rauthahat@dls.gov.np
bara@dls.gov.np
jitpur@dls.gov.np
quarantine_rupandehi@dls.gov.
np
belhiya@dls.gov.np
krishnanagar@dls.gov.np
triveni@dls.gov.np
aqbnepalganj@dls.gov.np
nepalgunj@dls.gov.np
gulriya@dls.gov.np
tatopani@dls.gov.np
kathmandu@dls.gov.np
ramnagar@dls.gov.np

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

@)&*

क्र.स.ं
कार्यालय
८.८ पशु क्वारे न्टाइन कार्यालय,
गड्डाचौकी, सदु रू पश्चिम
क. गड्डाचौकी, कन्चनपरु
ख. चेकपोष्ट, धनगढी
ग. चेकपोष्ट, दार्चुला
९ राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय,
लामापाटन, पोखरा
१० राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय, लाहान,
सिराहा
११ राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय, बाँके
१२ राष्ट्रिय पशपु न्छी स्रोत व्यवस्थापन
तथा प्रवर्द्घन कार्यालय, हरिहरभवन,
ललितपरु
१२.१ याक आनवु ांशिक स्रोत के न्द्र,
स्याङ्गबोचे, सोलख
ु मु ्बु
१२.२ भेडा आनवु ांशिक स्रोत के न्द्र,
पानसयखोला, नवु ाकोट
१२.३ बाख्रा आनवु ांशिक स्रोतके न्द्र,
बढी
ु तोला, कै लाली
१२.४ घाँसेबाली आनवु ांशिक स्रोत के न्द्र,
रंजितपरु , सर्लाही
१२.५ गाई अानवु ांशिक स्रोत के न्द्र, जिरी,
दोलखा
१३ राष्ट्रिय पशु आहारा तथा लाइभेष्टक
गणु व्यवस्थापन प्रयोगशाला,
हरिहरभवन, ललितपरु
१४ राइजोबियम तथा घाँसेबाली
बीउबिजन प्रयोगशाला, जनकपरु
१५ सार्क आर. एस. य.ु , ित्रपरु े श्वर
काठमाडौं
१६ नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्

फोन नं.

093-420206

इमेल
quarantine_kanchanpur@dls.gov.
np
dhangadi@dls.gov.np
darchula@dls.gov.np

( 061-622284

info@nlbc.gov.np

( 033-650273

nlbolahan@gmail.com

( 081-521020
( 01-5522031

nlrmpo.gov.np

( 038-640124

ydfsolukhumbu@dls.gov.np

( 099-402133
099-402073
091-520014

( 010-560462
( 091-621342

gdfbuditola@gmail.com

( 046-501176,

charansarlahi@dls.gov.np

( 049-400066

dlsjiri@gmail.com

( 01-5010059,

info@naflqml.gov.np

5010056

( 041-521686

seeddhanusa@dls.gov.np

( 01-5364622

saarcrsu@gmail.com

( ०१-५३६१२१०,

info@vcn.gov.np

५३५९१४४
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४.१० खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग
पद
महानिर्देशक
उपमहानिर्देशक
राष्ट्रिय खाद्य तथा दाना रेफरेन्स प्रयोगशाला
उपमहानिर्देशक
खाद्य तथा दाना स्वच्छता एवं गुणस्तर नियमन महाशाखा
उपमहानिर्देशक
खाद्य प्रविधि विकास तथा पोषण महाशाखा

फोन नं.
( 01-4262369
( 01-4258753
( 01-4263430

इमेल
info@dftqc.gov.np
rtripathi63@gmail.
com
qcddftqc@gmail.com

( 01-4262739

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय (६ वटा कार्यालयहरू)
कार्यालय
फोन नं.
खाद्य प्रविधि तथा गणु नियन्त्रण कार्यालय,
( 021-470221
विराटनगर, मोरङ
खाद्य प्रविधि तथा गणु नियन्त्रण कार्यालय,
( 041590117
जनकपरु , धनषु ा
खाद्य प्रविधि तथा गणु नियन्त्रण कार्यालय,
( 057-412819
हेटौंडा, मकवानपरु
खाद्य प्रविधि तथा गणु नियन्त्रण कार्यालय,
( 071-520157
भैरहवा, रुपन्देही
खाद्य प्रविधि तथा गणु नियन्त्रण कार्यालय,
( 081-521537
नेपालगन्ज, बाँके
खाद्य प्रविधि तथा गणु नियन्त्रण कार्यालय,
( 091-522972
धनगढी, कै लाली

इमेल
rftqcobrt@gmail.com
ftqcoj@gmail.com
rftqcohtd@gmail.com
rftqcobhw@gmail.com
rftqconepalgunj@gmail.com
rftqco91@gmail.com

खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालयहरू (२४ वटा कार्यालयहरू )
क्र. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण
स
डिभिजन कार्यालय
भद्रपरु -१०, झापा
1
इनरुवा-३, सनु सरी
2
धनकुटा-७, संगमचाेक
3
त्रियगु ा-११, उदयपरु
4
राजविराज-८ , सप्तरी
5
जलेश्वर, महोत्तरी
6
मलंगवा-१०, सर्लाही
7

फोन नं.
( 023-455007
( 025-561046
( 026-521376
( 9852835003
( 031-522523
( 044-521177
( 046-520942
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इमेल
ftqcdojhapa@gmail.com
ftqcdosunsari @gmail.com
ftqcdodhankuta@gmail.com
ftqcdogaighat035@gmail.com
saptariftqcdo@gmail.com
ftqcdojaleshwar@gmail.com
ftqcdo5malangwa@gmail.com
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क्र. खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण
स
डिभिजन कार्यालय
वीरगन्ज-०५, पर्सा
8
भरतपरु , चितवन
9
10

कमलामाई-६, सिन्धुली

11

धलि
ु खेल-७, काभ्रे
बसनु ्धरा, काठमाडौं
विदरु -४, नवु ाकोट
व्यास-३, दमौली, तनहुँ
पो. म.पा-०८, कास्की
बागलङु -१, बागलङु
कपिलवस्तु-१, कपिलवस्तु
तानसेन-२, पाल्पा
घोराही, दाङ

12
13
14
15
16
17
18
19

फोन नं.

इमेल
ftqcdoparsa@gmail.com
chitwanftqcdo@gmail.com

( 051-527087
( 056-532145
( 047-521413

ftqcdo.sindhuli@gmail.com

9801190983

( 011-490220
( 01-4352490
( 010-561725
( 065-560975
( 061-550424
( 068-521835
( 076-560608
( 9842680500
( 082-523483

ftqcdodhulikhelkavre@gmail.com
ftqcdoktm@gmail.com
ftqcdobn@gmail.com
ftqcdodamauli@gmail.com
ftqcdopokhara@gmail.com
ftqcdobaglung@gmail.com
ftqcdokv@gmail.com
ftqcdopalpa@gmail.com
ftqcdodang@gmail.com

9857824484
20
21
22
23
24

वीरे न्द्रनगर, सर्खे
ु त
चन्दननाथ, जमु ्ला
दशरथचन्द-४,बैतडी
शिलगढी-७, डोटी
अमरगढी-५, डडेल्धुरा

( 083-522530
( 087-520043
( 095-520673
( 094-420324
( 096-420033

ftqcdo083surkhet@gmail.com
ftqcdojumla@gmail.com
ftqcdobai@gmail.com
ftqcdivdoti@gmail.com
ftqcdo096ddl@gmail.com

खाद्य आयात निर्यात गुण प्रमाणीकरण कार्यालयहरू ( १२ वटा कार्यालयहरू )
क्र.
स.
1
2
3
4
5
6
7
8

खाद्य आयात निर्यात गुण
प्रमाणीकरण कार्यालय
काकरभिट्टा, झापा
रानी, विराटनगर
जलेश्वर, महोत्तरी
वीरगन्ज, पर्सा
तातोपानी, सिन्धुपाल्चोक
टिमरु े , रसवु ा
बेलहिया, रुपन्देही
कृ ष्णनगर, कपिलवस्तु

फोन नं.
( 023-562965
( 021-435088
( 044-521177
( 051-534169
( 9842529310
( 010-543106
( 071-525048
( 076-520728
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इमेल
fqlokkvtanepal@gmail.com
feiqcobrt@gmail.com
ftqcdojaleshwar@gmail.com
fqlbrj@gmail.com
fqltatopani@gmail.com
feiqcoraswa@gmail.com
fieqco.belaniya@gmail.com
fiekrn@gmail.com
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क्र.
स.
9
10
11
12

खाद्य आयात निर्यात गुण
प्रमाणीकरण कार्यालय
नेपालगन्ज, बाँके
धनगढी, कै लाली
महेन्द्रनगर, कन्चनपरु
त्रि.अ.बि.-९, काठमाडौं

फोन नं.

4
5

इमेल

( 081-520123
( 091-417039
( 099402051
( 01-4112349

४.११ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्
क्र. स.
कार्यालय
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्,
1
सिहं दरबार, प्लाजा
क. कार्यकारी निर्देशक
– अान्तरिक लेखा परिक्षण महाशाखा
– पदपर्ति
ू समितिको कार्यालय
निर्देशक, योजना तथा समन्वय
– योजना महाशाखा
– अनगु मन तथा मलू ्यांकन महाशाखा
– तािलम तथा छात्रवृत्रि महाशाखा
निर्देशक, बाली तथा बागवानी
अनसु न्धान
निर्देशक, पशु तथा मत्स्य अनसु न्धान
निर्देशक, आर्थिक प्रशासन
आर्थिक प्रशासन महाशाखा
निर्देशक, प्रशासन
– कर्मचारी प्रशासन महाशाखा
– सामान्य प्रशासन महाशाखा
– सम्पत्ति व्यवस्थापन महाशाखा
राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रतिष्ठान,
2
खुमलटार, ललितपुर
राष्ट्रिय बाली विज्ञान अनसु न्धान के न्द्र
3
राष्ट्रिय बालीरोग विज्ञान अनसु न्धान
के न्द्र
राष्ट्रिय बाह्य अनसु न्धान के न्द्र

@)&*

fieqconpjbanke@gmail.com
fieqcodhi2075@gmail.com
rawatns91@gmail.com
fieqco.tia@gmail.com

फोन नं.

इमेल
ednarc@ntc.net.np

( )!–$@%^*#&,

$@^@#%^,
$@%*&*&
( )!–$@^@%^&,
$@^^*#!,
$@!%%)),
$@^@^%)
( )!–$@^@$$)

pcdnarc@gmail.com
pdnarc@gmail.com
me.div.narc@gmail.com
tsdnarc@gmail.com
chdnarc@gmail.com

( )!–$@^@%&)

dirlivenfish@gmail.com

( )!–$@^@%*%,

$@^@^^#
( )!–$@^@%)$,
$@%$)#^,
$@%&*)%,
$@!%#^#
( )!–%%$)*!#
( )!–%%@!!^(
( )!–%%@#!$#
( )!–%%$)*!&
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narc3adm@gmail.com
mail4narc@gmail.com
sampati.narchq@gmail.com
nari_narc@yahoo.com
agronomydivision@gmail.
com
balirogbigyan@gmail.com
outreachdivision@yahoo.
com
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क्र. स.
6
7
8
9
10
11
12
13

14
15
16
17
18

19

20

21

22

23

24
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कार्यालय
राष्ट्रिय कीट विज्ञान अनसु न्धान के न्द्र
राष्ट्रिय माटो विज्ञान अनसु न्धान के न्द्र
राष्ट्रिय बाली प्रजनन तथा
अानवु ंशिक अनसु न्धान के न्द्र
राष्ट्रिय कृ षि इन्जिनियरिङ्ग
अनसु न्धान के न्द्र
राष्ट्रिय बागवानी अनसु न्धान के न्द्र
राष्ट्रिय बीउ विज्ञान प्रविधि
अनसु न्धान के न्द्र
राष्ट्रिय व्यावसायिक बाली
अनसु न्धान के न्द्र
राष्ट्रिय जैविक प्रविधि अनसु न्धान
के न्द्र
राष्ट्रिय कृ षि वातावरण अनसु न्धान
के न्द्र
राष्ट्रिय खाद्य अनसु न्धान के न्द्र
राष्ट्रिय कृ षि प्रविधि सचू ना के न्द्र
राष्ट्रिय कृ षि नीित अनसु न्धान के न्द्र
राष्ट्रिय कृ षि अानवु ंशिक अनसु न्धान
के न्द्र
राष्ट्रिय पशुविज्ञान अनुसन्धान
प्रतिष्ठान, खुमलटार
राष्ट्रिय पशु आहारा अनसु न्धान के न्द्र

फोन नं.
( )!–%%#^@@$
( )!–%%@!!$(
( )!–%%&%!#!

इमेल
ento.narc@gmail.com
matobigyan@gmail.com
abdnarc@gmail.com

( )!–%%@$#%!

aed.narc@gmail.com

( )!–%!%!)@$
( )!–%%@#)$)

hrtdivision@gmail.com
seedtechnarc@gmail.com

( )!–%%$%(@!

ccdnarc@gmail.com

( )!–%%#(^%*

narc.biotechdiv@gmail.com

( )!–%%#%(*!

env.narc@gmail.com

( )!–%%$$$%(

frd.narc@gmail.com
cpdd@narc.gov.np
aprod.narc@gmail.com
narc.genebank@gmail.com

( )!–%%@#)#(

nasri.khumaltar2016@gmail.
com
annd@narc@gmail.com

राष्ट्रिय पशु प्रजनन् तथा अानवु ंशिक
अनसु न्धान के न्द्र
राष्ट्रिय पशु स्वास्थ्य अनसु न्धान के न्द्र

( )!–%%#@(@@

anbc.narc@gmail.com

( )!–%!%!@%%

राष्ट्रिय मत्स्य अनसु न्धान के न्द्र,
गोदावरी
राष्ट्रिय अालबु ाली अनसु न्धान
कार्यक्रम

( )!–%!&$@^#

vetresearchdivision@gmail.
com
fisheriesresearch_division@
yahoo.com
nprp.khumaltar@gmail.com

( )!–%%@#)$!
( )!–%%$)*!*
( )!–%@&%!#!
( )!–%%@$)$)

( )!–%%@@!!$
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क्र. स.
25

26

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

@)&*

कार्यालय
राष्ट्रिय मकै बाली अनसु न्धान
कार्यक्रम, रामपरु , चितवन
पहाडी बाली अनसु न्धान कार्यक्रम,
काब्रे, दोलखा

फोन नं.
( )%^–%(!))!

इमेल
nmrp2012@gmail.com

( )$(–^())#&

hcrpkabre@gmail.com

राष्ट्रिय गाई अनसु न्धान कार्यक्रम,
रामपरु , चितवन ।
बंगरु तथा कुखरु ा अनसु न्धान
कार्यक्रम, खमु लटार, ललितपरु ।
राष्ट्रिय चरन तथा घाँसेबाली
अनसु न्धान कार्यक्रम, खमु लटार
चरन तथा घाँसेबाली अनसु न्धान
के न्द्र, धनु ्चे, रसवु ा
मत्स्य अनसु न्धान के न्द्र, ित्रशल
ु ी,
नवु ाकोट
रे न्बो ट्राउट मत्स्य अनसु न्धान के न्द्र,
धनु ्चे, रसवु ा
कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय,
गण्डकी प्रदेश, लुम्ले, कास्की
मत्स्य अनसु न्धान के न्द्र, बेगनास,
कास्की
बाख्रा अनसु न्धान के न्द्र, बन्दिपरु ,
तनहुँ
बागवानी अनसु न्धान के न्द्र,
मालेपाटन, पोखरा
कृ षि अनसु न्धान निर्देशनालय,
लम्बि
ु नी प्रदेश, खजरु ा बाँके
राष्ट्रिय गहुँ बाली अनसु न्धान
कार्यक्रम, भैरहवा, रुपन्देही
कोशेबाली अनसु न्धान कार्यक्रम,
खजरु ा बाँके
कफी अनसु न्धान कार्यक्रम,
बलेटक्सार, गलु ्मी
कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय,
प्रदेश नं. २ परवानीपुर बारा

( )%^–%(!)&!

ncrp@narc.gov.np

( )!–%%@!^%)

sarp@narc.gov.np

( )!–%%$@()#

pfrd25@gmail.com

( )!)–%$)!#&

arspasture@live.com

( )!–)%^)@@^

( )^!–^@@!&$

troutfish.trishuli@gmail.
com
troutfish.rasuwa@gmail.
com
rarslumle@gmail.com

( )^!–%^))*(

frepokhara@gmail.com

( )^%–%@)!^@

arsgoat@rediffmail.com

( )^!–%@)#*%

arsmalepatan@gmail.com

( )*!–^@!@@^

rarskhajura@gmail.com

( )&!–$@!)@$
( )*!–%^)$#$

nwrp.bhairahawa@gmail.
com
nglrp_rampur@hotmail.com

( )&(–^(@%!$

crp.gulmi@gmail.com

( (*%%)$($%$

rarspar@yahoo.com

( )!)–%$))@$
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क्र. स.
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58

@)&*

कार्यालय
राष्ट्रिय धान बाली अनसु न्धान
कार्यक्रम, हर्दिनाथ, धनषु ा
राष्ट्रिय उखबु ाली अनसु न्धान
कार्यक्रम, जितपरु , बारा
तेलबाली अनसु न्धान कार्यक्रम,
नवलपरु , सर्लाही
कृ षि अनसु न्धान के न्द्र, बेलाचापी,
धनषु ा
कृ षि यन्त्र परीक्षण तथा अनसु न्धान
के न्द्र, नवलपरु , सर्लाही
कृ षि औजार अनसु न्धान, के न्द्र,
रानीघाट, वीरगन्ज, पर्सा
कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय,
प्रदेश १, तरहरा, सनु सरी
कृ षि अनसु न्धान के न्द्र, पाख्रीबास,
धनकुटा
राष्ट्रिय भैंसी अनसु न्धान कार्यक्रम,
तरहरा, सनु सरी
जटु बाली अनसु न्धान कार्यक्रम,
इटहरी, सनु सरी
राष्ट्रिय सनु ्तला जात अनसु न्धान
कार्यक्रम, पारिपात्ले, धनकुटा
राष्ट्रिय व्यावसायिक बाली
अनसु न्धान कार्यक्रम, पाख्रीबास,
धनकुटा
कृ षि अनसु न्धान के न्द्र, जौबारी,
इलाम
कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय,
कर्णाली प्रदेश, दशरथपुर, सर्खे
ु त
कृ षि अनसु न्धान के न्द्र, विजयनगर,
जमु ्ला
बागवानी अनसु न्धान के न्द्र, राजीकोट,
जमु ्ला
अदवु ाबाली अनसु न्धान कार्यक्रम,
कपरु कोट, सल्यान

फोन नं.
( (*%$)@)$^%

इमेल
nrrpjnk@gmail.com

( )%!–^()$*(

srpnarc@gmail.com

( )$^–%&)))@

norp_nawlapur@yahoo.com

( (*%$)@$##)

arsbelachapi@gmail.com

( )$^–%&)#!$

amtrc.narc@gmail.com

( )%!–%@@@#)

aircranighat@gmail.com

( )@%–$&^$^!

rarst.narc@gmail.com

( )@^–$)%!!!

arspakh@gmail.com

( )@%–$&%$!!

nbrp.tarahara69@gmail.com

( )@%–%*^&(%

juteitahari@yahoo.com

( )@^–^@)@#@

ncrpdhankuta@gmail.com

( )@^–$)%)(*

ncarppakhribas@gmail.com

( )@&–%$)%#(

arsjaubari@gmail.com

( (*%*)%!)(!

surkhetars@gmail.com

( )*&–%@))@#

arsvijaynagar@yahoo.com

( )*&–^())@*

hrsrajikot@gmail.com

( )**–$!)))#

ngrp.narc@gmail.com
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क्र. स.
59
60
61
62

कार्यालय
फोन नं.
भेडा बाख्रा अनसु न्धान कार्यक्रम,
( (($*&)##&
गठु ीचाैर, जमु ्ला ।
बागवानी अनसु न्धान के न्द्र, किमगु ाउँ, ( )*(–$@)!%^,
दैलेख
कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय, ( )($–$!@!^@
सदु ू रपश्चिम प्रदेश, भागेतडा, डोटी
उच्च पर्वतीय कृषि अनुसन्धान (($*&)##^
प्रतिष्ठान, गुठीचौर, जुम्ला

@)&*

इमेल
sgrpjumla2@gmail.com
hrsdailekh@gmail.com
arsdoti@gmail.com
marijumla@gmail.com

४.१२ कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटे ड, के न्द्रीय कार्यालय, कुलेश्वर, काठमाडौं
क्र.सं
पद
फोन नं.
इमेल/वेबसाइट
अध्यक्ष
aicl@ntc.net.np,
1
( 01-4211940
सदस्य
www.kscl.gov.np
2
( 01-4415802, 3
प्र. सञ्चालक
3
( 01-4279715
प्रधान कार्यालयमा कार्यरत महाशाखा
क्रं .स.ं
महाशाखा
खरिद
तथा
वितरण
व्यवस्था
1
आर्थिक
2
बीउ बिजन महाशाखा
3
आ.ले.प. शाखा
4
योजना तथा जनशक्ति व्यवस्थापन
5

फोन नं.

इमेल

( 01-4274819
( 01-4279719
( 01-4279207
( 01-4302103
( 01-4279361

क्षेत्रीय/मुख्यशाखा/शाखा/उपशाखा/कार्यालयहरू
सि.नं.
कार्यालय
प्रादे
श
िक
कार्यालय,
विराटनगर
(प्रदेश नं. १)
s_
शाखा कार्यालय, धनकुटा
1
शाखा कार्यालय, विर्तामोड
2
शाखा कार्यालय, इलाम
3
शाखा कार्यालय, इटहरी
4
शाखा कार्यालय, उदयपरु
5
वी.वि.उ.फार्म झमु ्का
6
v_ प्रादेशिक कार्यालय, वीरगञ्ज (प्रदेश नं. २)
शाखा कार्यालय, लाहान
1
- 29 -

फोन नं.
( 021–525428
( 026-520249
( 023-540005
( 027-520017
( 025-583231
( 035-420103
( 025-562152
( 051–522030, 240
( 033-560284
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सि.नं.
2
3
4
5
6
7

ग)
1
2
3
4
5
6

घ)
1
2
3
4

ङ)
1
2
3
4
5
6
7
8
9

च)
छ)
1
2

@)&*

कार्यालय

शाखा कार्यालय, जनकपरु
शाखा कार्यालय, राजविराज
शाखा कार्यालय, ढल्के बर
शाखा कार्यालय, नवलपरु
शाखा कार्यालय, चन्द्रनिगाहपरु
उपशाखा कार्यालय, कलैया
प्रादेशिक कार्यालय, हेटौ ँडा (बाग्मती प्रदेश)
शाखा कार्यालय, त्रिशल
ू ी
शाखा कार्यालय, गजरु ी
शाखा कार्यालय, भरतपरु
शाखा कार्यालय, िसन्धुली
शाखा कार्यालय, धिु लखेल
शाखा कार्यालय, काठमाडौं
प्रादेशिक कार्यालय, पोखरा (गण्डकी प्रदेश)
शाखा कार्यालय, दमौली
शाखा कार्यालय, पर्वत
शाखा कार्यालय, कावासोती
शाखा कार्यालय, स्याङ्जा
प्रादेशिक कार्यालय, भैरहवा (लुम्बिनी प्रदेश)
शाखा कार्यालय, पाल्पा
शाखा कार्यालय, परासी
शाखा कार्यालय, बहादरु गन्ज
शाखा कार्यालय, तौलिहवा
शाखा कार्यालय, नेपालगन्ज
शाखा कार्यालय, दाङ/घोराही
शाखा कार्यालय, गल
ु रिया
शाखा कार्यालय, लमही, दाङ
शाखा, तलु ्सीपरु , दाङ
प्रादेशिक कार्यालय, सर्खे
ु त (कर्णाली प्रदेश)
प्रादेशिक कार्यालय, धनगढी (सदु ू रपश्चिम प्रदेश)
उपशाखा कार्यालय, महेन्द्रनगर
उपशाखा कार्यालय, डोटी, दिपायल
- 30 -

फोन नं.
( 041-420407
( 031-520297
( 041-560008
( 046-520110
( 055-540225
( 053-550022
( 057–520386
( 010–560114
( 010–402086
( 056–520113
( 047–520117
( 011–490306
( 01–4279721
( 061-520416
( 065-560193
( 067-420143
( 078-540922
( 063-423136
( 071-520140
( 075-520138
( 078-520120
( 076-530049
( 076-560022
( 081-415342
( 082-560040
( 084-420108
( 082-540120
( 082-520010
( 083-520282
( 091-521310
( 099-521343
( 094-440280
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४.१३ कृषिसँग सम्बन्धित बोर्ड/ सस्था
ं न/समितिको सचिवालय
क्र.स.ं
सचिवालय
१ राष्ट्रिय बीउ बिजन समिति
कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी
२ बजार विकास समिति

फोन नं.
०१ ५५२२३५९
( 01-5123086

इमेल
info@sgcc.gov.np
kalimatimarket@gmail.com

gf]l6; af]8{ ;le{;
1618070766666

३
४
५
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

कपास विकास समिति, खजरु ा, बाँके
राष्ट्रिय दगु ्ध विकास बोर्ड, हरिहरभवन,
ललितपरु
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड,
कीर्तिपरु , काठमाण्डौ
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड,
क्षेत्रिय कार्यालय, विर्तामोड, झापा
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड,
क्षेत्रिय कार्यालय, मालेपाटन, पोखरा
चिया तथा कफी विकास कार्यालय,
फिक्कल, इलाम
चिया तथा कफी विकास कार्यालय,
मगं लबारे , इलाम
चिया तथा कफी विकास कार्यालय,
जसबिरे , इलाम
चिया तथा कफी विकास कार्यालय,
हिले, धनकुटा
चिया तथा कफी विकास कार्यालय,
सोल्मा, तेह्रथमु
चिया तथा कफी विकास कार्यालय,
लालीखर्क , पाँचथर
चिया तथा कफी विकास कार्यालय,
उपके न्द्र, चिलिङदिन, पाँचथर
चिया तथा कफी विकास कार्यालय,
उपके न्द्र, एकतिन, पाँचथर
चिया तथा कफी विकास कार्यालय,
रानीपौवा, नवु ाकोट
चिया तथा कफी विकास कार्यालय,
वडडाँडा, प्यूठान

 9852655970
( 01-5544747,

vijayaji_23@yahoo.com
nddbnepal@mail.com

5525400

( ०१-५९०७१०८,

info@ntcdb.gov.np
५९०७१०९, ०४, २० planning@ntcdb.gov.np
( ०२३-५४०५९२ jhapa@ntcdb.gov.np
( ०६१-५३६१२३,

pokhara@ntcdb.gov.np

( ९७४२६०३२८८

mangalbare@ntcdb.gov.np

( ०२७-६९०१४६

jasbire@ntcdb.gov.np

( ०२६-५४०११२

hile@ntcdb.gov.np

९८१७३८७०१४

solma@ntcdb.gov.np

( ०२५-६९०३०८

lilikharka@ntcdb.gov.np

( ०१६-२११३२३

nuwakot@ntcdb.gov.np

९८४५२०३९०२

pyuthan@ntcdb.gov.np

५५०४२२
( ०२७-५४०१५८ fikal@ntcdb.gov.np

- 31 -
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४.१४ दुग्ध विकास सस्था
ं न
क्रं .स.ं
कार्यालय
के न्द्रीय कार्यालय, लैनचौर
1
काठमाडौं

फोन न.
cWoIf M( 01-4412696
dxf k|aGws M 4414841
k|fljlws Joj:yfkg ljefu M

इमेल
info@dairydev.com.np
6f]n lk|m g+=
16600104444

4024029

l/;]K;g÷;f]wk'5
( 01-4411710,4413696
2

3

4

5

6

7

8
9

काठमाडौं दगु ्ध वितरण
आयोजना, बालाजु औद्योगिक
क्षेत्र, बालाज,ु काठमाडौं
दगु ्ध पदार्थ बिक्री वितरण
आयोजना, लैनचौर, काठमाडौं
विराटनगर दगु ्ध वितरण
आयोजना, कंचनबारी, मोरङ
हेटौंडा दगु ्ध वितरण आयोजना,
हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र, हेटौंडा,
मकवानपरु
जनकपरु दगु ्ध वितरण
आयोजना, ढल्के बर, महोत्तरी
लम्बि
ु नी दगु ्ध वितरण
आयोजना, बटु वल औद्योगिक
क्षेत्र, बटु वल, रुपन्देही
नेपालगञ्ज दगु ्ध वितरण
आयोजना, कोहलपरु , बाँके
धनगढी दगु ्ध वितरण आयोजना,
अत्तरीया, कै लाली

k|d'v ( 01-4350039
laqmL zfvfM 4355024
;f]wk'5: 4350092
k|d'v( 01-4432624
laqmL zfvf 4411397
k|d'v( 021-420236
;f]wk'5: 420040, 420105
k|d'v( 057-412812
laqmL zfvf: 412479
k|d'v( 041-560020
;f]wk'5 :560195, 560196
k|d'v( 071-540543
;f]wk'5 – 541543
k|d'v( 081-540083
( 091-551293

चिज/पनिर उत्पादन के न्द्र
याक चिज उत्पादन के न्द्र
गोसाँइकुण्ड, रसवु ा
लाङटाङ, रसवु ा
गत्लाङ, रसवु ा
धनु ्चे, रसवु ा
चोर्दुङ्ग, रामेछाप

फोन नं.
) 9741046632
) 9741309652
) 9844465984
) 9741087139
) 9813918725

कञ्चन चिज उत्पादन
के न्द्र
पशपु तिनगर, इलाम
रक्से, इलाम
नयाँ बजार, इलाम
माईपोखरी, इलाम
राँके, पाँचथर
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फोन नं.
) 9861454930
) 9841713847
) 9842781159
) 9862745323
) 9852680684
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पिके , सोलख
ु मु ्बु
) 9741087132
चैख,ु दाेलखा
) 9614960717
टिमरु े , रसवु ा
) 9851218316
थमु न, रसवु ा
) 9823437371
मोजरेला तथा पनिर उत्पादन के न्द्र
नगरकोट, भक्तपरु
) 9841300667
छिपाभन्ज्याङ
) 9841388514
मोजरेला तथा पनिर उत्पादन के न्द्र
भिमखोरी, काभ्रे
) 9841761643

@)&*

गोपेटार, पाँचथर
चरीभन्ज्याङ, पाँचथर

) 9816980989

छुखबेंसी
भकुण्डेबेंसी, काभ्रे

) 9841795592

कार्तिक देउराली, काभ्रे

) 9818327330

) 9841707494

) 9841430573

४.१५ नेपाल सरकारका विभागहरूको टे लिफोन नम्बर तथा इमेलहरू
क्र.सं
कार्यालय
फोन नं.
इमेल
info@doanepal.gov.np
कृ
षि
विभाग
( 01-5521323
1
पश
से
व
ा
विभाग
ु
dgdls@ntc.net.np
( 01-5522056
2
खाद्य
प्रविधि
तथा
ग
ण
info@dftqc.gov.np
ु
( 014262369, 4262430
3
नियन्त्रण विभाग, बबरमहल
info@nvc.gov.np,
( 01-4200339,
4 राष्ट्रिय सतर्क ता के न्द्र,
सिंहदरबार
navic@nvc.gov.np
420342, 4200345
महाले
ख
ा
नियन्त्रकको
info@fcgo.gov.np
( 01-4771139,
5
कार्यालय, अनामनगर
4771290
आन्तरिक
राजस्व
विभाग,
serviceird@ird.gov.np
( 01-4415802
6
लाजिम्पाट
csd@custom.gov.np
( 01-4११७२२५
7 भन्सार विभाग, त्रिपरु े श्वर
info@dri.gov.np
ु न्धान विभाग, ( 01-5010085,
8 राजस्व अनस
हरिहरभवन
5010057, 5010106
सम्पत्ति
श
द्धी
करण
info@dmli.gov.np
ु
( 01-5010277, 5010225
9
अनसु न्धान विभाग,
पलु ्चोक, ललितपरु
info@pfmtc.gov.np
10 सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ( 01-5010306,307, 304
तालिम के न्द्र, हरिहरभवन
info@doind.gov.np
( 01-4261203
11 उद्योग विभाग, त्रिपरु े श्वर
info@dcsi.gov.np
( 01-4259875
12 घरे लु तथा साना उद्योग
विभाग, त्रिपरु े श्वर
Post Box 10701
4259842, 4259855
- 33 -
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क्र.सं
13

कार्यालय
कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय

@)&*

फोन नं.
( 01-4259948, 4215077,

इमेल
info@ocr.gov.np

4263089, 4267256

14

नेपाल गणु स्तर तथा
नापतौल विभाग, बालाजु
खानी तथा भगू र्भ विभाग,
लाजिम्पाट
विद्युत् विकास विभाग,
सानो गौचरण
कारागार व्यवस्था विभाग,
कालिकास्थान
अध्यागमन विभाग,
कालिकास्थान

( 01-4414740

nbsm@nbsm.gov.np
info@nbsm.gov.np
post box No. 985
www.dmgnepal.gov.np

( 01-4434119

info@doed.gov.np

राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा
पञ्जीकरण विभाग,
बबरमहल
राहदानी विभाग,
नारायणहिटी
कन्सुलर सेवा विभाग,
नारायणहिटी
नापी विभाग, मिनभवन
भमि
ू व्यवस्थापन प्रशिक्षण
के न्द्र, काभ्रे
भमि
ू व्यवस्थापन तथा
अभिलेख विभाग,
बबरमहल
सडक विभाग, चाकुपाट,
पाटनढोका, ललितपरु
रे ल विभाग
विशालनगर, काठमाडौं
यातायात व्यवस्था विभाग,
मीनभवन, काठमाडौं
महिला तथा बालबालिका
विभाग, श्रीमहल, पलु ्चोक

( 01-4258365, 4258240,

( 01-4350818
4350445, 4350447,
4356672, 4361141

15
16
17
18

19

20
21
22
23
24

25
26
27
28

Post Box No. 2507
( 01-4444552, 4424341
( 01-4429659,4429660

( 01-4416011
4416012, 4416013

( 01-4249336, 4260121
( 01-4१०६५०८
( 011-415055/51

info@dopm.gov.np
www.dopm.gov.np
dg@nepalimmigration.gov.np
mail@nepalimmigration.gov.np
info@nepalimmigration.gov.np
admin@docr.gov.np
communication@neplapassport.gov.np
dg@neplapassport.gov.np
consular@mofa.gov.np
info@dos.gov.np
info@lmtc.gov.np

4223049

info@dolma.gov.np,
info@dolrm.gov.np

( 01-5529075

dgdor@dor.gov.np

( 01-4220028,

www.dorw.gov.np
( 4474921, 4479690

gunaso@dotm.gov.np

( 01-5547013,

departmentwc@gmail.com
dwcplanning@live.com

5526779
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क्र.सं
29
30

31
32

33

कार्यालय
वन तथा भ-ू संरक्षण विभाग,
बबरमहल
राष्ट्रिय निकुन्ज तथा
वन्यजयन्तु सरं क्षण विभाग,
बबरमहल
वनस्पति विभाग, थापाथली
वाणिज्य तथा आपर्ति
ू
व्यवस्थापन विभाग,
बबरमहल
जल तथा मौसम विज्ञान
विभाग, बबरमहल

फोन नं.
( 01-4220303
4221231, 4216379

( 01-4227926

@)&*

इमेल
info@dof.gov.np
Toll Free call 16600120303
info@dnpwc.gov.np

4220850

( 01-4251161, 4251160
( 01-4243939, 4247912,

info@dpr.gov.np
mail@doc.gov.np

4239123

( 01-4219052, 4264219,

dg@dhm.gov.np

4258224, 4258276,
4219007

34
35
36
37
38
39
40
41
42

वातावरण विभाग,
बबरमहल
प्रमाणीकरण नियन्त्रकको
कार्यालय, अनामनगर
पाठ्यक्रम विकास के न्द्र,
सानोठिमी
शैक्षिक जनशक्ति विकास
के न्द्र, सानोठिमी
शिक्षा तथा मानव स्रोत
विकास के न्द्र, सानोठिमी
वैदशि
े क रोजगार विभाग,
बद्ध
ु नगर
श्रम तथा व्यवसायजन्य
सरु क्षा विभाग, मिनभवन
व्यावसायिक तथा सीप
विकास तालिम प्रतिष्ठान
परु ातत्त्व विभाग, रामशाहपथ

( 01-4220497, 4220837

info@doenv.gov.np

( 01-5705585, 5705842,

info@occ.gov.np

5705282

( 01-5639122, 6634373,

info@moecdc.gov.np

6635042

( 01-6638152

info@nced.gov.np

( 01-6631075, 6633027

info@doe.gov.np

( 01-4782454

info@dofe.gov.np
Toll free call: 16600109999
info@dol.gov.np

4782648

( 01-4107194,4107206,
4107124,4107120

( 01-5590800,
5590801, 5590254

( 01-4200850,4200849,

vsdtcbhainsepati@yahoo.com,
info@training.gov.np
info@doa.gov.np

851, 852, 853, 854

43
44

पर्यटन विभाग,
भृकुटीमण्डप, काठमाडौं
स्थानीय पर्वाध
ू ार विभाग,
पलु ्चोक

( 01-4247037

info@tourismdepartment.gov.np

( 01-5555001

contact@dolidar.gov.np
dg@dolidar.gov.np

5555362, 5543197
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क्र.सं
45
46
47
48
49
50
51

@)&*

कार्यालय
सहकारी विभाग, बानेश्वर
शहरी विकास तथा भवन
निर्माण विभाग, बबरमहल
निजामती किताबखाना,
हरिहरभवन
जलस्रोत तथा सिचं ाइ
विभाग, जावलाखेल
हुलाक सेवा विभाग,
डिल्लीबजार
सचू ना तथा प्रसारण विभाग,
तिलगंगा
मद्रु ण विभाग, सिंहदरबार

फोन नं.
( 01-4465362, 4461177
( 01-4262365

इमेल
sahakaribivag@gmail.com
info@dudbc.gov.np

4262945

( 01-5010298

info@pis.gov.np

5010138

( 01-5537136,5537308,

info@dwri.gov.np

5535382

( 01-4410224,4410569,
4411353, 4421286

( 01-4112551, 4112753,

info@postalservice.gov.np
Notice Board 1618014414688
admin@doinepal.gov.np

4112717

( 01-4211622

info@dop.gov.np

4211820, 4211695

52
53
54
55
56

सचू ना प्रविधि विभाग,
थापागाउँ, नयाँ बानेश्वर
औषधी व्यवस्था विभाग,
बिजल
ु ीबजार
स्वास्थ्य सेवा विभाग, टेकु
के न्द्रीय तथ्याङ्क विभाग,
थापाथली
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार
कम्पनी लि.

( 01-5244539, 5244167,

info@doit .gov.np

5244705

( 01-4780227, 4780432

info@dda.gov.np

( 01-4261712
( 01-4229406

info@dohs.gov.np
info@cbs.gov.np

( ०१-४२४८८९१

info@nfc.com.np

४.१६ प्रदेश कार्यालय तथा मन्त्रालयहरूकाे फाेन र इमेल
प्रदेश नं. १
कार्यालयको नाम
प्रदेश प्रमख
ु को कार्यालय, विराटनगर
मखु ्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो
कार्यालय, विराटनगर
प्रदेश सभा सचिवालय, विराटनगर

फोन नं.
( ०२१–४२१११४, ४२१७२५,
४२१८४७
( ०२१–४७०१६६, ४७०१८९
हेलो सरकारः ०२१-४७२३७२
हेलो CM: १०९१
०२१-५३०२३६, ०२१-५३४०६०
प्रशासन शाखा ०२१-५२५९९८
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इमेल
टोलफ्रि नं. १६६०२१५२००२
opcpn1@gmail.com
टोलफ्रि नं. १६६०२१५२००२
ocmcm1@gmail.com
stateassembly.p1.gov.np
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मन्त्रालयहरू
क्र.स.ं
मन्त्रालय
१ भौतिक पर्वाध
ू ार विकास
मन्त्रालय, विराटनगर
२ उद्योग, पर्यटन, वन तथा
वातावरण मन्त्रालय,
विराटनगर
३ भमि
ू व्यवस्था, कृ षि तथा
सहकारी मन्त्रालय, विराटनगर
४ सामाजिक विकास मन्त्रालय,
विराटनगर
५ आन्तरिक मामिला तथा काननू
मन्त्रालय, विराटनगर
६ आर्थिक मामिला तथा योजना
मन्त्रालय, विराटनगर

फोन नं.
( 021 470083

इमेल
mopid.province1@gmail.com

( 021-460224,

moitfepradesh1@gmail.com

( 021-470410

molmacbiratnagar@gmail.com

( 021-442242,

mosdprov1@gmail.com

( 021-472044

moilaprov1@gmail.com

( 021 534168, 533676

moeap.s1@gmail.com

461045, 463119

442527, 536184

प्रदेश नं. २
कार्यालय
प्रदेश प्रमख
ु को कार्यालय, जनकपरु धाम
मखु ्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो
कार्यालय, जनकपरु धाम
प्रदेश सभा सचिवालय, जनकपरु धाम

फोन नं.

( ०४१-५२१७४३,

५२८३७९, ५२६६५९
( ०४१-५२३१३३,
५२७२२१, ५२५३३९,
५२५३३८, ५२५७३३,
( ०४१-५२५९२९

इमेल
info@ocs.p2.gov.np
cm.p2.gov.np@gmail.com
टोलफ्रिनं. १६६०४१५२८४३
provin.assem.p2@gmail.com

मन्त्रालयहरू
क्र.स.ं
मन्त्रालय
१ भौतिक पर्वाध
ू ार विकास मन्त्रालय,
जनकपरु धाम
२ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण
मन्त्रालय, जनकपरु धाम
३ भमि
ू व्यवस्था, कृ षि तथा सहकारी
मन्त्रालय, जनकपरु धाम
४ सामाजिक विकास मन्त्रालय,
जनकपरु धाम

फोन नं.

इमेल

( 041-522805

mopid.p2.gov.np

( 041-527012

moitfep2@gmail.com

( 041-426350,

info@molmac.p2.gov.np
mlacprovince2@gmail.com

( 041-527073,

mosd.p2.gov@gmail.com

525117
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क्र.स.ं
मन्त्रालय
५ आन्तरिक मामिला तथा काननू
मन्त्रालय, जनकपरु धाम
६ आर्थिक मामिला तथा योजना
मन्त्रालय, जनकपरु धाम

फोन नं.
( 041-527073,

524979, 525275

( ०४१-५२१५९८

इमेल
intlawpradesh2@gmail.com
aarthikmamila.2@gmail.com

बाग्मती प्रदेश
कार्यालय
फोन नं.
प्रदेश प्रमख
ु को कार्यालय, हेटौंडा ( ०५७-५२४९६९
मखु ्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
( ०५७-५२२३८५, ५२२३८७,
् ो
कार्यालय, हेटौंडा
५२२३९७, ५२२८९७, ५२२८९८
प्रदेश सभा सचिवालय, हेटौंडा
( ०५७-५२७५०८

इमेल
ocpno3@gmail.com
ocmcm.p3@gmail.com
state3assembly@gmail.com

मन्त्रालयहरू
क्र.स.ं मन्त्रालय
फोन नं.
१ भौतिक पर्वाध
ू ार विकास मन्त्रालय, ( ०५७-५२१५१९,
हेटौंडा
५२५४८१, ५२२८०४
२ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण ( ०५७-५२६२२६
मन्त्रालय, हेटौंडा
३ भमि
ू व्यवस्था, कृ षि तथा सहकारी ( ०५७-५२५९४७
मन्त्रालय, हेटौंडा
४ सामाजिक विकास मन्त्रालय, हेटौंडा ( ०५७२४५६७८
५ आन्तरिक मामिला तथा काननू
( ०५७-५२७५१२,
मन्त्रालय, हेटौंडा
५२७५१३,
६ आर्थिक मामिला तथा योजना
( ०५७-५२७५१८,
मन्त्रालय, हेटौंडा
५२७५२०

इमेल
s3mopid@gmail.com
moitfe.bagamati@gmail.com
molmac@bagamati.gov.np
moial.p3@gmail.com
moial.p3@gmail.com
info@moeap.p3.gov.np

गण्डकी प्रदेश
कार्यालय
फोन नं.
इमेल
प्रदेश प्रमख
info.oph@gandaki.gov.np
ु को कार्यालय, पोखरा ( ०६१-४६७५५५
मखु ्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो ( ०६१-४६७६४८, ६४, ८३, ocmcm.gandaki@gmail.com
कार्यालय, पोखरा
४६७८५१
प्रदेश सभा सचिवालय, पोखरा ( ०६१-५३२२७५, ४२६३२४ gandakiprovince@gmail.com
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मन्त्रालयहरू
क्र.स.ं
मन्त्रालय
फोन नं.
१ भौतिक पर्वाध
( ०६१-४६५५३६
ू ार विकास
मन्त्रालय, पोखरा
२ उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण ( ०६१-४६७६५४,
मन्त्रालय, पोखरा
४६७६६९, ४६७६७०
३ भमि
( ०६१-४६७८८५,
ू व्यवस्था कृ षि तथा
सहकारी मन्त्रालय, पोखरा
४६७७०८
४ सामाजिक विकास मन्त्रालय, ( ०६१-४६७९१४,
पोखरा
४६७६७२
५ आन्तरिक मामिला तथा काननू ( ०६१-४६७७११
मन्त्रालय, पोखरा
६ आर्थिक मामिला तथा योजना ( ०६१-४६७९३०
मन्त्रालय, पोखरा
लुम्बिनी प्रदेश
कार्यालय
प्रदेश प्रमख
ु को कार्यालय, बटु वल
मखु ्य मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो
कार्यालय, बटु वल
प्रदेश सभा सचिवालय, बटु वल

इमेल
info@mopid.gandaki.gov.np
moitfe4@gmail.com
molmacprovince4@gmail.com
ministrysocialdevpkr@gmail.com
info@moial.gandaki.gov.np,
moilap4@gmail.com
info@moeap.gandaki.gov.np
moeap.gandaki@gmail.com

फोन नं.
( 071-540396, 543336
( )&!–%%)^!*
( 071-540020, 540502,
551182

इमेल
off.chiefofstate5@gmail.com
info@ocmcm.p5.gov.np
info.pradeshsabha@p5.gov.np

मन्त्रालयहरू
क्र.स.ं
मन्त्रालय
१ भौतिक पर्वाध
ू ार विकास मन्त्रालय,
बटु वल
२ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण
मन्त्रालय, बटु वल
३ भमि
ू व्यवस्था, कृ षि तथा सहकारी
मन्त्रालय, बटु वल
४ सामाजिक विकास मन्त्रालय,
बटु वल
५ आन्तरिक मामिला तथा काननू
मन्त्रालय, बटु वल

फोन नं.
( 071-503449,
503365

( 071-551216,
547474

( 071-550068,
540026

इमेल
mopid.pr5@gmail.com
province5moitfe@gmail.com
info@molmac.p5.gov.np

( 071-550646

mosdfive@gmail.com

( 071-540014

internalaffairsp5@gmail.com
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क्र.स.ं
मन्त्रालय
६ आर्थिक मामिला तथा योजना
मन्त्रालय, बटु वल

फोन नं.
( 071-550003,
071-550063

इमेल
info@moeap.p5.gov.np

कर्णाली प्रदेश
कार्यालय
प्रदेश प्रमख
ु को कार्यालय, वीरे न्द्रनगर
मखु ्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो कार्यालय,
वीरे न्द्रनगर
प्रदेश सभा सचिवालय, वीरे न्द्रनगर

फोन नं.
इमेल
( ०८३-५२३२६९ krnlprovince@gmail.com
( )*# %@)!*& x6nfOg -lgMz'Ns_ g+= !)(^
ocmcmkarnali@gmail.com
( ०८३-५२१५०८ karnalipradesh@gmail.com,
pga@karnali.gov.np

मन्त्रालयहरू
क्र.स.ं
मन्त्रालय
१ भौतिक पर्वाध
ू ार विकास मन्त्रालय,
वीरे न्द्रनगर
२ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण
मन्त्रालय, वीरे न्द्रनगर
३ भमि
ू व्यवस्था, कृ षि तथा सहकारी
मन्त्रालय, वीरे न्द्रनगर
४ सामाजिक विकास मन्त्रालय,
वीरे न्द्रनगर
५ आन्तरिक मामिला तथा काननू
मन्त्रालय, वीरे न्द्रनगर
६ आर्थिक मामिला तथा योजना
मन्त्रालय, वीरे न्द्रनगर

फोन नं.
( )*# %@!!#(,
%@$)^#
( 083-525288
( 083-522595,
520082, 520082

इमेल
mopidskt@gmail.com,
mopid@karnali.gov.np
moitfe@karnali.gov.np
molmacp6@gmail.com

( 083-521705

mosdsurkhet@gmail.com
mosd@karnali.gov.np

( 083

moialkarnali@gmail.com

- 525750,

523045

( 083-521371,
522540, 525636

moeap6@gmail.com

सदु ू रपश्चिम प्रदेश
कार्यालय
प्रदेश प्रमख
ु को कार्यालय, धनगढी
मखु ्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदक
् ो कार्यालय,
धनगढी
प्रदेश सभा सचिवालय, धनगढी

फोन नं.
इमेल
( ०९१-५२४२७३
oph@p7.gov.np
( ०९१-५२७२३२,
cabinetsecretariat7@gmail.com
५२३९५७, ५२२५९८
( ०९१-५२२४८९
pradeshsabha7@gmail.com

- 40 -

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

@)&*

मन्त्रालयहरू
क्र.स.ं
मन्त्रालय
१ भौतिक पर्वाध
ू ार विकास
मन्त्रालय, धनगढी
२ उद्योग, पर्यटन, वन तथा
वातावरण मन्त्रालय, धनगढी
३ भमि
ू व्यवस्था, कृ षि तथा
सहकारी मन्त्रालय, धनगढी
४ सामाजिक विकास मन्त्रालय,
धनगढी
५ आन्तरिक मामिला तथा काननू
मन्त्रालय, धनगढी
६ आर्थिक मामिला तथा योजना
मन्त्रालय, धनगढी

फोन नं.
( 091-523303
( 091-521127
( 091-417410,
416168, 417225

( 091525009, 524563
( 091-526688,
526934

( 091-520107,
525245

इमेल
mopidp7@gmail.com
www.mopid.p7.gov.np
moitfesudurpaschim@gmail.com
www.moitfe.p7.gov.np
molmac7@gmail.com
www.molmac.p7.gov.np
mosdkailali07@gmail.com
www.mosd.p7.gov.np
moiaffairsandlaw7@gmail.com
www.moial.p7.gov.np
moeap7@gmail.com,
www.moeap.p7.gov.np

४.१७ प्रदेश अन्तर्गतका कृिष र पशु विकास कार्यालयहरूकाे फाेन र इमेल
प्रदेश १ अन्तर्गतका कार्यालयहरू (कृषि)
क्र.स.ं
कार्यालय
फोन नं.
इमेल
१ कृ षि विकास निर्देशनालय, विराटनगर, ( 021-511358,
doadprovince1@gmail.com
मोरङ
516568
२ कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा ( 025-562022 abpstcjhumkap1@gmail.com
तालिम के न्द्र, झमु ्का, सनु सरी
३ बीउ बिजन प्रयोगशाला झमु ्का, सनु सरी ( 025-562124,
seedlabp1jhumka@gmail.com
642

४

बाली संरक्षण प्रयोगशाला, विराटनगर,
मोरङ
५ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला,
झमु ्का, सनु सरी
६ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला,
सरुु ङ्गा, झापा
७ बागवानी के न्द्र, फाप्लु, सोलख
ु मु ्बु
८ बागवानी के न्द्र, जौबारी, इलाम
९ रे शम प्रशोधन कार्यक्रम, इटहरी,
सनु सरी
१० रे शम विकास कार्यक्रम, धनकुटा

( 021-470732

plantprotectionlabp1@gmail.
com

( 025-562099

soillabp1jhumka@gmail.com

( 023-552064

soillabp1surunga@gmail.com

( 038-525016
( 025-580843

hrtphaplup1@gmail.com
hrtillamp1@gmail.com
silkprocessing1@gmail.com

( 026-522294

silkdevelopmentp1@gmail.com

( 027-691405

- 41 -

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

@)&*

प्रदेश २ अन्तर्गतका कार्यालयहरू (कृषि)
क्र.स.ं
कार्यालय
१ कृ षि विकास निर्देशनालय, नक्टािझज,
धनषु ा
२ कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा
तालिम के न्द्र, नक्टािझज, धनषु ा
३ उष्ण प्रदेशीय बागवानी नर्सरी विकास
के न्द्र, जनकपरु , धनषु ा
४ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला,
राजविराज, सप्तरी
५ बाली संरक्षण प्रयोगशाला, सिराहा
६ बीउ बिजन प्रयोगशाला, जलेश्वर, महाेत्तरी

फोन नं.
( 9854020063
( 9854026250
( 041-520247
( 031-521615
( 033-520050
( 9854022425

बाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू (कृषि)
क्र.स.ं
कार्यालय
फोन नं.
१ कृ षि विकास निर्देशनालय, हेटौंडा, ( 057-521104,
मकवानपरु
520466
२ कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा ( 01-5092217
तालिम के न्द्र, ललितपरु
३ बीउ बिजन प्रयोगशाला, हेटौंडा,
( 057-412551
मकवानपरु
४ बाली संरक्षण प्रयोगशाला,
( 01-5536462
हरिहरभवन, ललितपरु
५ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला, ( 057-412535
हेटौंडा, मकवानपरु
६ शीतोष्ण फलफूल रुटस्टक विकास ) 9854045412
के न्द्र, बोंच, दोलखा
७ पष्प
ु विकास के न्द्र, गोदावरी,
( 01-5174960
ललितपरु
८ उपोष्ण प्रदेशीय बागवानी विकास ( 010-560069
के न्द्र, त्रिशल
ू ी, नवु ाकोट
९ शीतोष्ण बागवानी नर्सरी के न्द्र,
( 057-620449
दामन, मकवानपरु
१० कन्दमल
ू तरकारी विकास के न्द्र,
( 047-520121
सिन्धुलीमाडी, सिन्धुली
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इमेल
addprov2dhanusha@gmail.
com
ratcnaktajhij@gmail.com
bagwanijanakpur@gmail.
com
soillabsaptari@gmail.com
pplsiraha@gmail.com
seedlabprovince2@gmail.com

इमेल
addhetaudap3@gmail.com
dfid3p@gmail.com
seedlabhetauda@gmail.com
p3ppl2075@gmail.com
rstl_htd@yahoo.com
boanch.gov@gmail.com
pdkgodawari@gmail.com
horticentertrishuli@gmail.com
thncdaman@gmail.com
kandamulsindhuli@gmail.com
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क्र.स.ं
कार्यालय
११ मसलाबाली विकास के न्द्र,
पाँचखाल, काभ्रे
१२ किम्बु नर्सरी विकास के न्द्र, भण्डारा,
चितवन
१३ प्रजनन पिँढी बिजकोया स्रोत के न्द्र,
धनि
ु बेंशी, धादिङ
१४ व्यावसायिक ग्रेनेज के न्द्र, चित्तपोल,
भक्तपरु
१५ मौरीपालन विकास कार्यक्रम,
भण्डारा, चितवन

फोन नं.
( 011-499055

@)&*

इमेल
scdcpanchkhal@gmail.com

( 010-401111

kimbunarsarybhandara@gmail.
com
pssc.dhunibesi@gmail.com

( 01-5116024

silkbhaktapur024@gmail.com

( 056-550653

beekeeping_bhandara@yahoo.
com

( 056-580091

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू (कृषि)
क्र.स.ं
कार्यालय
फोन नं.
१ कृ षि विकास निर्देशनालय,
( ०६१-५२०२७३,
मालेपाटन, कास्की
२६३
२ कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा ( ०६१-५२५४४८
तालिम के न्द्र, डुम्रीबोट, कास्की
३ बाली संरक्षण प्रयोगशाला, पोखरा, ( ०६१-४६१५४५,
कास्की
९८५६०३१५४५
४ मल तथा माटो परीक्षण प्रयोगशाला, ( ०६१-४६०१८७,
पोखरा
९८५६०३५१८७
५ बीउ बिजन प्रयोगशाला, पोखरा, ( ०६१-४६८१०१,
कास्की
९८५६०१३१०१
बागवानी विकास श्रोत के न्द्र,
( ०६१-५२२०२९,
6
पोखरा, कास्की
९८५६०३४५२९
व्यवसायीक किट विकास के न्द्र,
( ०६५-५२०१०४,
7
बन्दीपरु , तनहुँ
९८५६०६३१०४
कृ
षि
विकास
स्रोत
के
न्द्र,
स्याङ
जा
( ०६३-४४०१०३,
्
8
९८५६०८०१०३
प्रजनन् पिँढी िबज काेया स्रोत के न्द्र, ( ०६३-५२०१०४
9
बन्दीपरु

इमेल
addgandakipradesh@gmail.com
abpstcpokhara@gmail.com
rpplpokhara@gmail.com
soilab.pokhara@yahoo.com
seedlabgandaki@gmail.com
farmseripokhara@gmail.com
cie.gandaki77@gmail.com
adrcsyangja@gmail.com
resamkheti58@gmail.com

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू (कृषि)
क्र.स.ं
कार्यालय
फोन नं.
इमेल
१ कृ षि विकास निर्देशनालय, बटु वल, ( ०७१-४२००१२ doad.p5@gmail.com
रुपन्देही
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क्र.स.ं
कार्यालय
२ कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा
तालिम के न्द्र, खजरु ा, बाँके
३ बाली संरक्षण प्रयोगशाला, खजरु ा,
बाँके
४ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला,
खजरु ा, बाँके
५ बीउ बिजन प्रयोगशाला, पडसरी, रुपन्देही
६ बीउ बिजन प्रयोगशाला, खजरु ा, बाँके
सहकारी प्रशिक्षालय, बाँके
7

फोन नं.
इमेल
( ०८१-५६०४४१ abpstc.p5.gov.np
ratckhajura@yahoo.com
( ०८१-५६०००२ rpplkhajura@gmail.com
( ०८१-५६०४२३

rstlsmd2@gmail.com

( ०७१-४२१०२०

bhairahawaseedlab@gmail.com
seedlabkhajura@gmail.com
( ९८४१८४४९५५ ctdobanke@gmail.com
( ०८१-५६०४५०

कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू (कृषि)
क्र.सं.
कार्यालय
१ कृ षि विकास निर्देशनालय, सर्खे
ु त
२ कृ षि तथा पशपु न्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन
प्रशिक्षण के न्द्र, सर्खे
ु त
३ एकीकृ त कृ षि प्रयोगशाला, सर्खे
ु त
४ बागवानी विकास के न्द्र, जफ
ु ाल डाेल्पा
बागवानी विकास के न्द्र, दार्मा, हुम्ला
5

फोन नं
( 083-520305
( 083-520468
( 083-523721
( 087-551046

इमेल
doadsurkhet@gmail.com
abpstcsurkhet2075@gmail.com
integratedaglabskt@gmail.com
hdcdolpa@gmail.com

सदु ू रपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू (कृषि)
क्र.स.ं
कार्यालय
१ कृ षि विकास निर्देशनालय, िदपायल,
डोटी
२ कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन सहयोग तथा
तालिम के न्द्र, सनु ्दरपरु , कञ्चनपरु
३ बाली सरं क्षण प्रयोगशाला, सनु ्दरपरु ,
कञ्चनपरु
४ माटो तथा मल परीक्षण प्रयोगशाला,
सनु ्दरपरु , कञ्चनपरु
५ बीउ बिजन प्रयोगशाला, सनु ्दरपरु ,
कञ्चनपरु
६ सकु ्खा फलफूल विकास के न्द्र,
सतबाँझ, बैतडी

फोन नं.
( 094-440187,

इमेल
adddipayal@gmail.com

440010

( 099-690925

ratc.sundarpur@gmail.com

( 099-690925

pplsundarpur2007@gmail.com

9858750393

( 099-690689

rstlsundarpur@gmail.com

( 099-691615

rstlsnp@gmail.com

( 095-690571

dfdcbaitadi@gmail.com
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क्र.स.ं
कार्यालय
७ तरकारी जर्मप्लाज्म सर्म्बद्धन तथा
बीउ उत्पादन के न्द्र, डडेल्धुरा

फोन नं.
( 096-420175

@)&*

इमेल
vspc.tarkari@gmail.com

प्रदेश १ अन्तर्गतका कार्यालयहरू (पशु विकास)
क्र.स.ं
कार्यालय
फोन नं. /फ्याक्स
इमेल
१ पशपु न्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, ( ०२१-४७१००१, lfdbrt@gmail.com
विराटनगर, मोरङ
४७१७५८
२ पशसु ेवा तालिम के न्द्र, दहु वी, सनु सरी
( ०२५-५४०७०८ lstcp1sun@gmail.com
प्रदेश २ अन्तर्गतका कार्यालयहरू (पशु विकास)
क्र.सं
कार्यालय
फोन नं.
इमेल
१ पशपु न्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, ( ०४१-५९०२४२, dolfd.p2.np@gmail.com
जनकपरु धाम, धनषु ा
२४३, ४२०३४२
२ पशसु ेवा तालिम के न्द्र, जनकपरु धाम, धनषु ा ( ०४२-४२०३४२ istc.janakpur@gmail.com
मत्स्य विकास के न्द्र, फत्तेपरु , सप्तरी
3
( 031-550092, fdcfattepur2029@gmail.
9852820935
com
मत्स्य विकास के न्द्र, लाहान, िसराहा
4
( 9852831114 fdclahan@gmail.com
बाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू (पशु विकास)
क्र.सं
कार्यालय
१ पशपु न्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय,
हेटाैंडा, मकवानपरु
२ पशसु ेवा तालिम के न्द्र, ललितपरु
३ मत्स्य विकास के न्द्र, कुलेखानी, मकवानपरु
४ मत्स्य विकास के न्द्र, भण्डारा, चितवन
५ बाख्रा विकास फार्म, चित्लाङ, मकवानपरु

फोन नं.
( 057-524319,
524254

( 01-5520010
( 9855070237
( 056-550085
( 9855069484

इमेल
dlfd3p@gmail.com
lstcp3@gmail.com
rfdckulekhani@gmail.com
fdcbhandara@gmail.com
chitlanggoat@gmail.com

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू (पशु विकास)
क्र.स.ं
कार्यालय
१ पशपु न्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय,
पोखरा, कास्की
२ पशसु ेवा तालिम के न्द्र, माटेपानी, कास्की

फोन नं. /फ्याक्स
इमेल
dlfd.gandaki@gmail.com
( ०६१-५२०४५४
( ०६१-५२४१९५
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क्र.स.ं
कार्यालय
३ मत्स्य विकास के न्द्र, मिर्मी, स्याङ्जा

फोन नं. /फ्याक्स
इमेल
( ०६३-४०३००६ cfdcmirmi@gmail.com

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू (पशु विकास)
क्र.स.ं
कार्यालय
फोन नं. /फ्याक्स
१ पशपु न्छी तथा मत्स्य विकास
( ०७१-४२०४३४
निर्देशनालय, बटु वल, रुपन्देही
२ पशसु ेवा तालिम के न्द्र, नेपालगन्ज, बाँके ( ०८१-५२०३०४
३ कुखरु ा विकास फार्म, खजरु ा, बाँके
( ०८१-५२०२०१
४ मत्स्य विकास के न्द्र, शमशेरगन्ज, बाँके ( ०८१-४०००२७

इमेल
dolfdp5@gmail.com
rlsc2014@gmail.com
pdfkhjura@gmail.com
fdcsumsergunj@gmail.com

कर्णाली प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू (पशु विकास)
क्र.स.ं
कार्यालय
१ पशपु न्छी विकास निर्देशनालय, सर्खे
ु त
२ कृ षि तथा पशपु न्छी व्यवसाय प्रवर्द्धन
प्रशिक्षण के न्द्र, सर्खे
ु त

फोन नं. /फ्याक्स
( 083-520937
( 083-525354,
9848029895

इमेल
dlfdssurkhet@gmail.com
itckarnaliskt@gmail.com

सदु ू रपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका कार्यालयहरू (पशु विकास)
क्र.स.ं
कार्यालय
१ पशपु न्छी तथा मत्स्य विकास
निर्देशनालय, दिपायल, डोटी
२ पशसु ेवा तालिम के न्द्र, धनगढी
३ मत्स्य विकास के न्द्र, गेटा, कै लाली

फोन नं.
( 094-440146
( 091-521339
( 091-575120

इमेल
dolfddoti@gmail.com
rltcdhangadhi@gmail.com
fdckailali@gmail.com

४.१८ प्रदेश अन्तर्गतका कृषि ज्ञान के न्द्रहरू तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ के न्द्रहरू
प्रदेश नं. १ अन्तर्गतका कृषि ज्ञान के न्द्रहरू
क्रं .स.ं कृषि ज्ञान के न्द्र जिल्ला
ताप्लेजङु
पाँचथर
1
पाँचथर
इलाम
इलाम
2
झापा
झापा
3
भोजपरु
भोजपरु
4

फोन नं.
( 024-520130
520468
( 027-520046, 47
( 023-455546
( 029-420130
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akcjhapa@gmail.com
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क्रं .स.ं कृषि ज्ञान के न्द्र जिल्ला
संखवु ासभा
संखवु ासभा
5
तेह्रथमु
धनकुटा
6
धनकुटा
सनु सरी
सनु सरी
7
मोरङ
खोटाङ
खोटाङ
8
सोलख
सोलख
9
ु मु ्बु
ु मु ्बु
ओखलढुङ्गा ओखलढुङ्गा
10
उदयपरु
उदयपरु
11

फोन नं.
( 029-560130
( 026-522478,
522226
( 025-560124, 106

@)&*

इमेल
akcsankhuwasabha@gmail.com
akcdhankuta@gmail.com
akcsunsari@gmail.com

( 9852028178
( 036-420130, 629
( 038-520130, 015
( 037-520130, 037
( 035-420130, 263

khotangakc@gmail.com
akcsolukhumbu@gmail.com
akcokhaldhunga@gmail.com
akcudaypur@gmail.com

k|b]z ! अन्तर्गतका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ के न्द्रहरू
क्र. भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा
स.ं
विज्ञ के न्द्र
१ पाँचथर

३
४
५
६
७
८
९
१०

ताप्लेजङु
झापा
इलाम
सख
ं वु ासभा
भोजपरु
धनकुटा
तेह्रथमु
मोरङ
सनु सरी

११
१२
१३
१४

ओखलढुङ्गा
सोलख
ु मु ्बु
उदयपरु
खोटाङ

2

फोन नं.
( ०२४-५२०१२७

५२०४६९
( ०२४-५६०९७३
( ०२३-५२११६१
( ०२७-५२००४३
( ०२९-५६०१५९
( ०२९-४२०१२९
( ०२६-५२०२८०
( ०२६-४६०१२७
( ०२१-४७१९५८
( ०२५-५६०१६२,
५६१९८२
( ०३७-५२०२१०
( ०३८-५२०१०३
( ०३५-४२०१२९
( ०३६-४२०१०७
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इमेल
vhlspanchthar@gmail.com

vhlsjhapa@gmail.com
dlsoilam@gmail.com
vhlssankhuwasava@gmail.com
vhlsdhankuta@gmail.com
vhlsmorang@gmail.com
vhlssunsari@gmail.com
vhlsokhaldhunga@gmail.com
vhlsudayapur@gmail.com
vhlscontactcenterk@gmail.com
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प्रदेश २ अन्तर्गतका कृषि ज्ञान के न्द्रहरू
क्रं .स.ं
1
2
3
4
5
6
7
8

कृषि ज्ञान के न्द्र
सप्तरी
सिराहा
धनषु ा
सर्लाही
महोत्तरी
बारा
रौतहट
पर्सा

फोन /फ्याक्स
( 031-520050
( 9841288924
( 041-520247
( 046-520030
( 9854032245
( 053-550017
( 055-520288
( 051-521879

इमेल
dadosaptari@gmail.com
akcsiraha@gmail.com
akcdhanusha@gmail.com
sarlahiakc@gmail.com
akcmahottari@gmail.com
dado.bara@yahoo.com
dadorautahat@gmail.com
agriscienceparsa@gmail.com

k|b]z @M अन्तर्गतका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ के न्द्रहरू

१

भेटेरिनरी अस्पताल तथा
पशुसेवा विज्ञ के न्द्र
सिराहा

२
३

सप्तरी
धनषु ा

क्र.स.ं

फोन नं.
( 033-520008,

इमेल
vhlsec.siraha@gmail.com

9852834801
( 031-520142
( 041-420179,

vhlsec.saptari@gmail.com
vhlsec.dhanusha@gmail.com

9854026021

४

महोत्तरी

५

सर्लाही

( 044-520073,

vhlsec.mahottary@gmail.com

9854031073
( 046-520145,

dlsosarlahi@yahoo.com

9854077757

६

पर्सा

७

रौतहट

( 051-522551,

vhlsec.parsa@gmail.com

9855035252
( 055-520125,

vhlsec.rautahat@gmail.com

9855041549

८

बारा

9845825172

vhlsec.bara@gmail.com

बाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका कृषि ज्ञान के न्द्रहरू
क्र.स.ं कृषि ज्ञान के न्द्र
जिल्ला
ललितपरु
1
sf7df8f}+

फोन नं.
( 01-5534616
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akclalitpur@gmail.com
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क्र.स.ं कृषि ज्ञान के न्द्र

2

3

4
5

6
7

काभ्रे
नवु ाकोट
धादिङ
रामेछाप
सिन्धुली
चितवन

जिल्ला
eQmk'/
nlntk'/
sfe|]
l;Gw'kfNrf]s
/;'jf
g'jfsf]6
धादिङ
/fd]5fk
bf]nvf
l;Gw'nL
dsjfgk'/
lrtjg

फोन नं.

@)&*

इमेल

( 011-490201

akckavre@gmail.com

( 010-560128

akcnuwakot@gmail.com

( 010-520128

akcdhading@gmail.com

( 048-540308

akc.ramechhap2075@gmail.com

( 047-520166

akcsindhuli@gmail.com

( 056-520115

akcchitwan@gmail.com

बाग्मती प्रदेश अन्तर्गतका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ के न्द्रहरू
क्र. भेटेरिनरी अस्पताल तथा
जिल्ला
फोन नं.
इमेल
स.ं पशुसेवा विज्ञ के न्द्र
१
काठमाडौंं
ललितपरु
भक्तपरु
( 01-5547377 vhleclalitpur@gmail.com
ललितपरु
२ चितवन
चितवन
( 056-520176 vhlsecchitwan@gmail.com
३ मकवानपरु
मकवानपरु
( 057-412828 vhospitalmak@gmail.com
४
५
६
७
८

सिन्धुली
नवु ाकोट

रामेछाप
सिन्धुली
रसवु ा
नवु ाकोट

( 047-520185

vhalsecsindhuli@gmail.com

( 010-560012

dlsonuwakot12@gmail.com

धादिङ

धादिङ

( 010-520107

vethospitaldhading@gmail.
com

दोलखा

सिन्धुपाल्चोक
दोलखा

( 049-421115

dlsodolakha@gmail.com

काभ्रेपलाञ्चोक

काभ्रेपलाञ्चोक

( 011-490266

vhsscdhulikhel2019@gmail.com
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गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका कृषि ज्ञान के न्द्रहरू
क्र.स.ं
1
2
3

4

कृषि ज्ञान के न्द्र
लमजङु
मनाङ
गोरखा

फोन /फ्याक्स
( )^^-%@)!#)
( (*$^#^!(!*
( 064-420113,

akcgorkha@gmail.com

9856030649

तनहुँ

( 065-560130,

5

नवलपरु

( 9857088154

6

( )^#-$@)!#),

7

स्याङ्जा
कास्की

8

म्याग्दी

( )^#-%@)!#),

9

मसु ्ताङ

(*%&^%&!%&

10

पर्वत
वाग्लुङ

( )^&-$@)!#),

11

इमेल
vhl.lamjung@gmail.com

akctanahun@gmail.com

9856064130

akcnawalpur@gmail.com

(*$!&(*!$! akcsyangja@gmail.com
akckaski@gmail.com
( (*%^)@*$$$
(*%&^@@!$$ akcmyagdi@gmail.com
akcjomsom@gmail.com

(*%&^#))@# akcparbat@gmail.com
akcbaglung@gmail.com
( (*%^)^%(&*

गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ के न्द्रहरू
क्र. भेटेरिनरी अस्पताल तथा
पशुसेवा विज्ञ के न्द्र
स.ं

फोन नं.

इमेल

१

गोरखा

( 064-411251,

२
३

( 063-420108

6

स्याङ्जा
तनहुँ
नवलपरु
लमजङु
पर्वत

( 9857625816

vhl.syangja@gmail.com
vhl.tanahun@gmail.com
vhl.nawalpur@gmail.com
vhl.lamjung@gmail.com
vhl.parbat@gmail.com

7

कास्की

( 061-520082

vhl.kaski@gmail.com

8

बागलङु
मनाङ
म्याग्दी

( 068-520121

vhl.baglung@gmail.com
vhl.manang@gmail.com
vhl.myagdi@gmail.com

4
5

9
10

9856040291

( 065-560205
( 9843066795
( 066-520131

( 9841717717
( 069-520121
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क्र. भेटेरिनरी अस्पताल तथा
पशुसेवा विज्ञ के न्द्र
स.ं
11 मस
ु ्ताङ

फोन नं.
( 069-440121

@)&*

इमेल
vhl.mustang@gmail.com

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका कृषि ज्ञान के न्द्रहरू
क्र.स.ं कृषि ज्ञान के न्द्र
जिल्ला
फोन
इमेल
ग
ल
्मी
ग
ल
्मी
akcgulmi2075@gmail.com
ु
ु
1
( 079-520126
अर्घाखाँची
अर्घाखाँची
2
( 077-420126 akcarghakhanchi@gmail.com
3

पाल्पा

पाल्पा

( 075-520294,

akcplapa@gmail.com

9857065294

5

कपिलवस्तु

रुपन्देही
नवलपरासी
(बर्दघाट ससु ्ता
पश्चिम)
कपिलवस्तु

6

दाङ

दाङ

4

नवलपरासी
(बर्दघाट ससु ्ता
पश्चिम)

( 078-520106

akcnawlaparasi@gmail.com

( 076-560063

akckapilvastu@gmail.com

( 082-560130,

akcdang@gmail.com

560025
7

बाँके

बाँके

( 081-560450

seedlabkhajura@gmail.com

8

रोल्पा

रोल्पा

( 086-440118

akcroipa@gmail.com

( 9857038297

ialdo.bardiya@gmail.com

( 9857840187

ialdo.pyuthan@gmail.com

( 9858422654

ialdo.rukumeast@gmail.com

9

10

11

एकिकृ त कृ षि तथा पशपु न्छी विकास
कार्यालय, बर्दिया
एकिकृ त कृ षि तथा पशपु न्छी विकास
कार्यालय, प्युठान
एकिकृ त कृ षि तथा पशपु न्छी विकास
कार्यालय, रुकूम पर्वू

लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ के न्द्रहरूः
भेटेरिनरी अस्पताल
क्र.
तथा पशुसेवा विज्ञ
जिल्ला
फोन नं.
इमेल
स.ं
के न्द्र
गलु ्मी
१ पाल्पा
( 075-520145 vethosplapa@gmail.com
पाल्पा
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क्र.
स.ं

भेटेरिनरी अस्पताल
तथा पशुसेवा विज्ञ
के न्द्र

२

कपिलवस्तु

३

रुपन्देही

४
५
६

रोल्पा
दाङ
बाँके

@)&*

जिल्ला

फोन नं.

अर्घाखाँची
कपिलवस्तु
नवलपरासी
(बर्दघाट ससु ्ता
पश्चिम)
रुपन्देही
रोल्पा
दाङ
बाँके

इमेल

( 076-560021

vethospkapilvastu@gmail.
com

( 071-526506

vethosrupandehi@gmail.
com

( 086-440056
( 082-560021
( 081-520254

vethosrolpa@gmail.com
vethosdang@gmail.com
vethosbanke@gmail.com

s0ff{nL k|b]z अन्तर्गतका कृषि विकास कार्यालय
क्र.स.ं
1
2
3
4
5
6
7
8
9

कृषि विकास कार्यालय
सल्यान
पश्चिम रुकुम
दैलेख
जाजरकोट
डोल्पा
हुम्ला
जमु ्ला
मगु ु
कालीकोट

फोन
( 088-520130
( 088-530019, 227
( 089-420145
( 089-430125
( 087-550099
( 087-680011
( 087-520027
( 087-560086
( 087-440118

इमेल
adosalyan2076@gmail.com
akcrukum@gmail.com
akcdailekh@gmail.com
akcjajarkot@gmail.com
akcdolpa@gmail.com
akchumla1@gmail.com
akcjumla@gmail.com
akcmugu@gmail.com
akckalikot1@gmail.com

s0ff{nL k|b]z अन्तर्गतका पशु अस्पताल तथा पशुसेवा कार्यालयहरू

१

पशु अस्पताल तथा पशुसेवा
कार्यालय
सल्यान

२

दैलेख

3

सर्खे
ु त

क्र.स.ं

फोन नं.
( 088–520382
( 089–410045
( 083–410148,

इमेल
vetsecsalyan@gmail.com
vetsecdailekh@gmail.com
vetsecsurkhet@gmail.com

410085

४

जाजरकोट

( 089–430030
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5

पशु अस्पताल तथा पशुसेवा
कार्यालय
रुकुम पश्चिम

६

कालीकोट

7

जमु ्ला

८

डोल्पा

९

हुम्ला

१०

मगु ु

क्र.स.ं

फोन नं.

( 087–440023
( 087–520028
( 087–550052
( 087–680010
( 087–460076

520054
2
3
4
5
6
7
8
9

दार्चुला
डडेलधरु ा
डोटी
अछाम
बझाङ
बाजरु ा
कञ्चनपरु
कै लाली

इमेल

( 088–530010

सदु ू रपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका कृषि ज्ञान के न्द्रहरू
क्र.स.ं
कृषि ज्ञान के न्द्र
फोन नं.
बैतडी
1
( 095-520154, 520479,
( 9858751486
( 096-410179, 410112
( 9859001573
( 095-620187, 620141
( 092-421045
( 097-541214, 541014
( 099-521252, 522183
( 9868864862

@)&*

vetsecrukum@gmail.com
vetseckkt@gmail.com
vetsecjumla@gmail.com
vetsecdolpa@gmail.com
vetsechumla@gmail.com
vetsecmugut@gmail.com

इमेल
akcbaitadi2075@gmail.com
akcdarchula@gmail.com
akcdadeldhura@gmail.com
dotiakc@gmail.com
akcachham@gmail.com
akcbajhang@gmail.com
akcbajura@gmail.com
akckanchanpur@gmail.com
akckailali@gmail.com

सदु ू रपश्चिम प्रदेश अन्तर्गतका भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ के न्द्रहरू
क्र. भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा
स.ं
विज्ञ के न्द्र, िजल्ला
कञ्चनपरु
1
कै लाली
2

फोन नं.
( 099-521176
( 099-521114,

इमेल
vethospitalkan@gmail.com
vhlkailali@gmail.com

522467
3

4
5

डडेलधरु ा

( 096-410114

दार्चुला
बैतडी

( 093-420104
( 097-620102
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क्र. भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा
स.ं
विज्ञ के न्द्र, िजल्ला
डोटी
6

फोन नं.
( 094-420114,

इमेल
vethospitaldoti@gmail.com

420171
7

बाजरु ा

( 097-541064,

vethospitalbajura@gmail.com

541001
8
9

अछाम
बझाङ

( 097-620102
( 092-421050

vethos22achham@gmail.com
bajhangvhlsec@gmail.com

४.१९ कृषि शिक्षण सस्था
ं हरू
शिक्षण सस्था
फोन नं.
इमेल
ं
कृ षि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय, रामपरु ,
admin@afu.edu.np
( 056-591655,
चितवन (AFU)
591777, 591514 Post Box No. 13712
कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका आङ्गिक कलेजहरु
प्राकृ ितक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, मरिण,
( 9855078109
कपिलाकोट, सिन्धुली
प्राकृ ितक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, पाख्रीबास, ( 9855064362,
धनकुटा
026-5405164
प्राकृ ितक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, परु नचौर,
( 061-503007,
कास्की
984506667
प्राकृ ितक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, किसाननगर, ( 9855053803
महोत्तरी
प्राकृ ितक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, टिकापरु ,
( 9845046746
कै लाली
प्राकृ ितक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, खजरु ा, बाँके
प्राकृ ितक स्रोत व्यवस्थापन कलेज, माडिचौर
रोल्पा
कृ षि तथा पशवु िज्ञान अध्ययन ससं ्थान, कीर्तिपरु ,
डिनको कार्यालय, काठमाडौं
कृ षि तथा पशवु िज्ञान अध्ययन संस्थान,
सनु ्दरबजार लम्जुङ
कृ षि तथा पशवु िज्ञान अध्ययन संस्थान,
पक्लिहवा, रुपन्देही

( 01-4330600

info@iaas.edu.np

( 066-402037

lamjungiaas@gmail.com

( 071-504094

paklihawa-campus@iaas.edu.np
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शिक्षण सस्था
ं
कृ षि तथा पशवु िज्ञान अध्ययन संस्थान, गौरधार,
झापा
कृ षि तथा पशवु िज्ञान अध्ययन संस्थान, खैरेनी
चितवन
कृ षि तथा पशवु िज्ञान अध्ययन संस्थान,
गोकुलेस्वर, बैतडी
College of Life Sciences, Tulsipur-6
Dang
प्रिथु प्राविधिक कलेज, लमही, देउखरु ी, दाङ
महेन्द्ररत्न बहुमख
ु ी क्यम्पस, इलाम

फोन नं.

@)&*

इमेल
kgauradaha22@gmail.com

( 023-480275
( 056-583002,
583017

info@gaasc.edu.np

( 093400044

info@mari.edu.np

( 082-522978
082-522957

( 9857841335

ptc.iaas@gmail.com

( 027-520020,

mrmcampus_ilam@yahoo.com

520665, 521653

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरु
Girija Prasad Koirala College of
( 21425011
Agriculture and Research
Center(GPCAR), Biratnagar, Morang
हिमालयन कलेज अफ एग्रीकल्चर साइन्सेस एन्ड (  
01 4273341
टेक्नोलोजी
Nepal Polytechnic Institute, Bharatpur, ( 056524986,
Chitwan
सदु ू रपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गतका कलेजहरू

pugpcar@gmail.com
info@hicast.edu.np
hicast@wlink.com.np
info@npibharatpur.org.np

टिकापरु वहुमख
ु ी क्याम्पस

(  
09 560824

dean@fwuagricultre.edu.np

प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम
परिषद,् सानोठिमी, भक्तपरु

( 01 6630408,

info@ctevt.gov.np
research@ctevt.org.np
P.O.Box 3546 ktm. Nepal

6630769,

४.२० व्यावसायिक कीट विकास के न्द्रसँग सम्बन्धित सरकारी तथा निजिस्तरमा सञ्चालित के ही
फार्महरुको विवरण ।
क) च्याउ उद्योगमा सल
ं ग्न सघं सस्था
ं हरू
क्र.स.ं
सघं सस्था
ठे गाना
ं को नाम
१ च्याउ उत्पादक किसान संघ, नेपाल बल्खु, काठमाडौं
२ Mush NEPAL
बल्खु, काठमाडौं
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क्र.स.ं
सघं सस्था
ं को नाम
३ नेपाल कृ षि अनसु न्धान परिषद,्
बालीरोग विज्ञान महाशाखा, च्याउ
अनसु न्धान कार्यक्रम
४ ललितपरु च्याउ बिक्री सेन्टर
५ मा दर्गा
ु मसरुम इन्डष्ट्रि
६ नेपाल च्याउ बीउ उत्पादन के न्द्र
७ Kantipur Mushroom Bio
techy & Spawn Center
८ Mushroom Service Center
९ भोर्लेटार च्याउ उद्योग
१० Agribusiness Business
Center for Research &
Development Pvt. Ltd
११ गोदावरी च्याउ प्रविधि के न्द्र
१२ Kathmandu Agro Concern
Pvt. Ltd.
१३ घिमिरे च्याउ उद्योग
१४ गायत्री अर्गानिक भिलेज

ठे गाना
खमु लटार, ललितपरु

सम्पर्क नम्बर
( ०१-५५२३१४३,
०१-५५४६९९४

लगनखेल, ललितपरु
गाेदावरी, ललितपरु
हरिसिद्धि, ललितपरु
चापागाउँ, ललितपरु

( ९७४१०७३४९३

दहचोक, काठमाडौं
दमौली, तनहुँ

( ४३१०००५, ९८४२२००५०२

जनप्रभात मार्ग,
कालिमाटी काठमाडौं
टौखेल, गोदावरी,
ललितपरु
लगनखेल, ललितपरु
चापागाउँ, ललितपरु
हरिसिद्धि-९, ललितपरु

( ९८५११५६६१६, ९८५११७२८१२
( ९८५११७६७७४
( ९८४१२८६११८

( ९८४६०९३७८९,

९७४१०७३२७६, ९८४५०५०९४९
( ०१-४२७९२१४, ९८५१०३१६१७
( ५५६००९९,

५५७३६६४,९८५१०५५४१६
( ०१-५५३७३६८, ०१-५५३७२२२
( ९८५१०७६३७८
( ९८४१७०४९८५,

९८०३४८९७०८
( ९८४१२९९६९१, ९८५१११६८९७,
६६१५९४३
( ०१-४१११८१९,
९८४१४७३८७६
( ९८४१४३७६३०

१५ छुमा गणेश एग्रो सेन्टर

भक्तपरु

१६ श्रोम श्री सत्यराम च्याउ उद्योग

काठमाडौं

१७ खनाल मसरुम सेन्टर

कालिमाटी तरकारी,
बजार ।
हस्पिटल रोड,
( ५५२१०४२,
लगनखेल ललितपरु
९८४१२३४३८२,९८४१३५९०६२
बबरमहल, काठमाडौं ( ९८४१३०७२८०
लगनखेल, ललितपरु ( ९८४१३०४९२५
पलु ्चोक, ललितपरु , ( ०१-५५२५९५६
पो.ब.१४६२, काठमाडौं
ललितपरु
( ९८४१३०४३९४

१८ के .के . मेसिनरी कन्सर्न
१९ MBR Centre
२० कृ ष्ण प्लाष्टिक
२१ Agriculture Technology,
Center, ATC
२२ हाम्रो च्याउ उद्योग
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क्र.स.ं
सघं सस्था
ं को नाम
२३ अनामिका स्के ल ट्रेडर्स
२४ Ares mushroom
(Mushroom world)
२५ श्रेष्ठ च्याउ बिक्री के न्द
२६ कृ ष्णवीर श्रेष्ठ
२७ निर्मल महर्जन
२८ उद्यमशील कृ षि बहुउद्देश्यीय
सहकारी ससं ्था लि.
२९ Center for agricultural
technology & training
३० चापागाउँ च्याउ उत्पादन सेवा
सहकारी संस्था लि.
३१ पश्चिमाञ्चल च्याउ स्रोत के न्द्र
३२ पश्चिमाञ्चल च्याउ फर्म
३३ विनय च्याउ उद्योग
३४ Mushroom Seed Nepal and
Research Center

@)&*

ठे गाना
लगनखेल, ललितपरु
बलम्बु, काठमाडौं

सम्पर्क नम्बर
( ०१-५५५५९७८
( ४३१५६७८, ९८४१२०४२१८

असन, काठमाडौं
कालीमाटी तरकारी
बजार, काठमाडौं
असन, काठमाडौं
घोराही, दाङ

( ९८०३०३७२७५

ग्वार्को, ललितपरु

( ०१-५५२०२५२७, ०१-

चापागाउँ, ललितपरु
भैरवटोल, पोखरा
नदीपरु , कास्की
उर्लाबारी ६, मोरङ
मध्यपरु ठिमी, भक्तपरु

( ९८५१०५८८९
( ९८४१३६३७०४
( ०८२-५६०९७२

५५५४५२७
( ५५७१२३६, ९८४१३३१९३१
( ९८४६०३३४१५
( ९८४६०७९४०१
( ०२१-४१०१३५, ९८४२४७८५२९
( ९८४१४०९२६९

ख) मौरी स्रोत के न्द्रको सल
ं ग्न सघं सस्था
ं हरूको विवरण
क्र.स.ं
१
२
३
४
५
६
७

स्रोत के न्द्रको नाम
नर्सिङ मौरीघार उद्योग
बाबा मौरीपालन स्रोत के न्द्र
चितवन मारापालन स्रोत
गोरखा मौरीपालन
लक्ष्मी मौरीपालन स्रोत के न्द्र
माउन्टेन बी कन्सर्न
माउन्ट एभरे ष्ट हनी
प्रोडक्ट इको बी प्रोडक्ट
८ राप्ती एपिकल्चर सेन्टर
९ सागर मौरीघार उद्योग
१० ढकाल मौरीपालन स्रोत के न्द्र
११ सत्यवती बी कन्सर्न
१२ शिवशक्ति बी इन्डष्ट्रिज

ठे गाना
सिफल ७, काठमाडौं
रत्ननगर २, चितवन
भरतपरु ९, चितवन
भरतपरु ९, चितवन
प्रगति नगर ३, नवलपरासी
धापाखेल, ललितपरु
पिठुवा ३, चितवन
घोराही ११, दाङ
गैडाकोट८ नवलपरासी
भक्तपरु ३, सनु सरी
मणिग्राम २, रुपन्देही
भरतपरु १०, चितवन
- 57 -

सम्पर्क नम्बर

( ९८४३१२५१९१
( ०५६-५६००७५
( ९८५५०५८१५५
( ९८५५६५६१७०
( ०७८-५७५०१८
( ९८६०५७४१६१
( ९८४५०२४२९९
( ०८२-२५६२४१६
( ०५६-५०११५६
( ९८४४०३४६९१
( ०७१-५७०२७५
( ०५६-५२०२८६
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क्र.स.ं
स्रोत के न्द्रको नाम
१३ त्रिगाउँ मौरीपालन स्रोत
१४ गार्डन सिटी बी फार्मिङ के न्द्र

ठे गाना
अर्जुनधारा ७, झापा
लेखनाथ ३, कास्की

१५ मौरीपालन वर्क शप तथा मौरी उपकरण
स्रोत के न्द्र
१६ गण्डकी बी कन्सर्न
१७ मणी मौरीपालन स्रोत के न्द्र
१८ सामना मौरी तथा मह उत्पादन के न्द्र
१९ स्वर्गद्धारी मौरीपालन उद्योग
२० शिवशक्ति मौरीपालन स्रोत के न्द्र
२१ दाङ हनी प्रोडक्सन सेन्टर
२२ प्राकृ तिक मह उत्पादन तथा मौरीपालन फर्म
२३ यनि
ु क मौरीपालन उद्योग
२४ सामहि
ु क मौरीपालन स्रोत के न्द्र
२५ नेपाल बी कन्सर्न
२६ सितारा बी कन्सर्न
२७ वाणगंगा मौरीपालन समहू
२८ मनकामना मौरीपालन स्रोत के न्द्र
२९ सर्यू मख
ु ी मौरीपालन स्रोत के न्द्र
३० धौलागिरी बी कन्सर्न
३१ आचार्य बी फर्म
३२ गौरीशक
ं र मौरीपालन स्रोत के न्द्र
३३ ओम शिवशक्ति मौरीपालन उद्योग
३४ मौरी पसल
३५ गार्डेन एपियरी
३६ लम्बि
ु नी एपिकल्चर सेन्टर, ललितपरु
३७ सजि
ु ता मौरी पालन तथा घार उद्योग
३८ लक्ष्मी बिकिपिङ वर्क शप

गोदावरी-५, ललितपरु
गोंगब,ु काठमाडौं
मदनपोखरा ५, पाल्पा
प्युठान ६, प्युठान
तल
ु सीपरु न.पा. १०, दाङ
घोराही ११, दाङ
घोराही १, दाङ
तल
ु सीपरु न.पा. ६, दाङ
मनहरी ३, मकवानपरु
नेत्रगञ्ज ३, सर्लाही
भरतपरु १०, चितवन
खैरहनी ४, चितवन
कपिलवस्तु
जाते ९, मोरङ
परु ानोकोट ३, लमजङु
देउराली ६, म्याग्दी
वीरे न्द्रनगर ११, सर्खे
ु त
मसरु ीया ७, कै लाली
कोहलपरु ११, बाँके
मानभवन, ललितपरु
नारायणस्थान, काठमाडौं
कुसनु ्ती १३, ललितपरु
सनु ्दरबजार, लमजङु
इलाम न.पा ०८, इलाम

सम्पर्क नम्बर
( ०२३-५४०९४५
( ०६१-५६१२५९
९८५६०२२४६०
( ९८४१२३१६०१
( ९८५१०९३२५९
( ९८४७९२८५७६
( ९८४७८१०९५७
( ९८५७८३१८४०
( ९८५७८२२५६८
( ९८५५०६८३०४
( ९८५४०३७५७९
( ९८५११२८८००
( ९८५५०६३५९३
( ९८४७००८८०३
( ९८४२०४८८७०
( ९८४६१२८१११
( ०८५-१०१११११
( ९८४८०३८६६२
( ९८५८४२१७६९
( ९८४८३५१०२५
( ०१-५५४७२७८
( ९८४१८६१३३०
( ९८४१३६०१४१
( ९८१६६५३२६६
( ९८४४६७२९८७

अन्य
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( 01-5100591,
9851183891
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pean.pignepal@gmail.com
www.pean.org.np
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नेपाल बीउ व्यवसायी संघ
नेपाल पोल्ट्री सप्लायर्स कल्याणकारी संघ
नेपाल कुखरु ा बजार व्यवस्थापन संघ
नेपाल अण्डा उत्पादक संघ
नेपाल ह्याचरी उद्योग संघ

;Dks{ g+=
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Od]n÷j]a;fO6

( 9858420560
( 056-571649

neplapoultryforum@gmail.com

( 056-571649
( 056-571649
( 9845023052
01-4812829

nepalhatcheryinda$$0@gmail.
com

४.२१ प्रमुख टे लिभिजन प्रसारण सस्था
ं हरू
qm=;+=
1
2
3
4

6]lnlehgsf] gfd
6]lnkmf]g g+=
एबिसि मिडिया ग्परु प्रा.लि.
( )!–$$$%@@*,
(एबिसिटिभि), पतु लीसडक, काठमाडौं $@$)^^^
अन्नपर्णू मिडिया नेटवर्क प्रा.लि.
( )! $@^!^^%,
(एपिवनटिभि), थापाथली, काठमाडौं
आभास टिभि, भरतपरु २, चितवन
( )%^ %@@#$(
एभिन्युज टि.भी., भरतपरु २, चितवन ( )! $@@&@@@

Od]n
abctvnews@gmail.com,
info@ap1tv.com
info@avasstv.com
atv@aveneus.tv

6

बद्ध
ु सामदु ायिक टिभि, बटु वल ११,
रुपन्देही
हिमालय टेलिभिजन, बानेश्वर, काठमाडौं

7

हिमशिखर टेलिभिजन, दमक, झापा

$$&@@%$ info@himalayatv.com
( )@# %*%%!@ himshikhartv@gmail.com

8

इमेज टेलिभिजन, लाजिम्पाट, काठमाडौं

( )!

9

14

कान्तिपरु टेलिभिजन, सवु िधानगर,
काठमाडौं
लम्बि
ु नी सामदु ायिक टेलिभिजन,
बटु वल, रुपन्देही
माउन्टेन टेलिभिजन, कुपण्डोल,
ललितपरु
नेपाल टेलिभिजन, सिहं दरबार,
काठमाडौं
न्यूज २४, महाराजगजं , काठमाडौं
जनता टेलिभिजन, मिनभवन, काठमाडौं

15

मकालु टेलिभिजन, विराटनगर, मोरङ

5

10
11
12
13

( )&!

$#*@)# newsbuddha@gmail.com

( )!

$))^%%% info@imagechannel.com.np
( )! %!(@))) admin.ktv@kmg.com.np
$!())@ televisionlumbini@gmail.
com
( )! %)!)*)^ info@maountaintv.com.np
( )&!

( )!

$@))#$* nepaltv@wlink.com.np

$))@^^^ nvc@news24nepal.tv,
info@janatanetwork.com,
( )! $!)&@#@
info@makalutv.com,
( )@! %#!#@!
( )!
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6]lnlehgsf] gfd
अभियान टेलिभिजन, भरतपरु १२,
चितवन
टिभि कालिका, भरतपरु १०, चितवन
सगरमाथा टेलिभिजन, बबरमहल,
काठमाडौं
कृ षि टि.भी.

6]lnkmf]g g+=
Od]n
abhiyantv@gmail.com,
( )%^ %@%!*$

( )!

^@)!##)

हाम्रो किसान टेलिभिजन, बल्खु, १४
काठमाडौ

( )!

$@**^)( kishantelevision@gmail.
com

४.२२ राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाहरूको विवरण
क्र.स.
नाम
अन्नपर्णू पोष्ट, तिनकुने, काठमाडौं
1
आर्थिक अभियान, थापाथली, काठमाडौं
2
आर्थिक दैनिक, कुपण्डोल, ललितपरु
3
क्राइम रिपोर्टर सन्धयाकालीन, म्हैपी,
4
काठमाडौं
कान्तीपरु , थापाथली, काठमाडौं
5
कारोबार, बद्ध
ु नगर, काठमाडौं
6
गोरखापत्र, धर्मपथ, काठमाडौं
7
जन सवाल, दरबारमार्ग, काठमाडौं
8
द राइजिङ नेपाल, धर्मपथ, काठमाडौं
9
द हिमालय टाइम, अनामनगर, काठमाडौं
10
द काठमाडौं पोष्ट, थापाथली, काठमाडौं
11
नागरिक, बागदरबार, काठमाडौं
12
नेपाल समाचार पत्र, भीमसेन स्थान,
13
काठमाडौं
14 प्रक्षेपण, डिल्लीबजार, काठमाडौं
मध्याह्न, बागबजार,काठमाडौं
15
राजधानी, कुपण्डोल,ललितपरु
16
रिपब्लिका, बागदरबार, काठमाडौं
17
18 सन्ध्याकालीन, भोटाहिटी, काठमाडौं
सौर्य, बागबजार, काठमाडौं
19
20 हिमालय टाइम्स, मध्यवानेश्वर, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका, बागबजार,काठमाडौं
21

%@&!%* info@kalikatv.com.np
info@sagarmatha.tv
( )! $@##)&!
( )%^

फोन नं.
( 4482305
( 4267717
( 5554236
( 4362485
( 5135000
( 4785000
( 422921
( 4231868
( 4222279
( 4770358
( 5135000
( 4265100
( 4261179
( 9851091876
( 4226366
( 5546300
( 4265100
( 4232890
( 4256866
( 4478177
( 4012666
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इमेल
Annapurna@annapost.com
editorial@abhiyan.com.np
arthik.dainik@gmail.com
sndhya.kalin@yahoo.com
kanti@kmg.com.np
mail@karobardaily.com
gopa@mos.com.np
janasabal_280@yahoo.com
trnfeatures@hotmail.com
editorial@thehimalayantimes.com
kpost@kantipur.com.np
nagari@nagariknews.com
nepalsamacharpatra@gmail.com
nepnews@yahoo.com
madhyanhadaily59@yahoo.com
rajdhaninews@gmail.com
republica@myrepublica.com
sandhyakalin@yahoo.com
info@souryadaily.com
desk@himalayatimes.com.np
letter@nayapatrika.com
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क्र.स.
22

नाम
कमान्डर पोष्ट, वानेश्वर,काठमाडौं

फोन नं.

४.२३ कृषिसम्बन्धी पत्रिका/म्यागाजिनहरूको विवरण
क्र.स.ं
पत्रिका/म्यागाजिनको नाम
फोन नं.
कृ षि टाइम्स मासिक
1
( 4224572
आरसी
टाइम्स
साप्ताहिक,
पोखरा
2
( 061-540622
कृ
षि
साप्ताहिक
3
( 9851059455
कृ
षक
मासिक
4
( 4460266
कृ षक र प्रविधि मासिक
5
( 4785842
6
7
8
9
10
11
11
12
13
14
15
16

हिपात कृ षक मासिक
एग्रो टाइम्स मासिक
कृ षि जर्नल मासिक
हाम्रो सम्पदा मासिक
भेट टाइम्स
भेट न्यूज
कृ षि सचू ना राष्ट्रिय मासिक
हलो खबर पत्रिका
तरकारी फलफूल सन्देश
कृ षि अनलाइन
नेशनल न्यूज साप्ताहिक
Krishidaily.com

( 9851081281
( 4249066
( 4288743
( 4770206
( 9851054868
( 9851112015
( 9849237926
( 9851030300

@)&*

इमेल

इमेल/वेबसाइट
evtmedia@gmail.com
arsi.times@gmail.com
sajnepal@gmail.com
krishakmasik@gmail.com
togetherforagriculture@gmail.com
info@agrinepal.com.np
hipatmasik@gmail.com
info@agro.com.np
krishijournal@yahoo.com
info@hamrosampada.com.np
vettimes@yahoo.com
vetnewsforyou@gmail.com
agri_infomonthly@yahoo.com
meromanjel@gmail.com

( 01-4287065
( 9851059455
( 01-6225624
( 9855034935

sajnepal@gmail.com
nationalnewsweekly@gmail.com
krishidaily@gmail.com

४.२४ National/International Non-Governmental Organizations
Name of Organization
Action Aid Nepal
Agriculture Enterprise Center
Agriculture Technology Center
Asian Development Bank
Care International Nepal
CARE-Nepal

Phone
( 01 4436377
( 01 4262245/260
( 01 5525956
( 01 4227784/779
( 01 5522153
( 01 5522143/153
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Email
mail.nepal@actionaid.org
SBT@carenep.mos.com.np
care@carenep.mos.com.np
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Name of Organization
CEAPRED
CEDA
CIMMYT
FAO
FORWARD Nepal
GTZ
Heifer Project International
Helvetas
ICIMOD
IDE/Nepal
JICA
LI-Bird
Luthern World Federation
Natural Resources and
Agriculture Management
Center (NaRAM Center)
Nepal Permaculture Group
Plan International
Practical Action
Royal Everest Coffee
NAST
RRN
SAARC
SNV
SSMP
UNDP
UNFPA
USAID
WHO
Women Awareness Centre

@)&*

Phone
( 01 5546542, 5520272
( 01 4331721

Email
info@ceapred.wlink.com.np
ceda@wlink.com.np

( 01 4269564

( 01-4880324

www.fao.org
ctwforward@wlink.com.
gtz-nepal@gtz.de
heifer.nepal@heifer.org,
www.hevetasnepal.rog.np
icimod@icimod.org.np
ide@ide.wlink.com.np
libird@mos.com.np
www.lwfnepal.org
naramcenter@yahoo.com

( 01-4252597

ngp@earthcare.wlink.com.np

( 01 5523990, 5523239
( 056 527623
( 01 5523228
( 01 5250554, 5250841
( 01 5531109, 5522013
( 01 5525313
(  
01 5524461, 5548826
( 01 5552269, 5552199
( 061-526834
( 01 4721271

( 01 5535560, 5536431
( 01 4446015

practicalaction@
practicalaction.org.np

( 01 4413959
( 01 5543406, 5543416
( 4415418

rrn@mos.com.np

( 01 4221785
( 01 5523444, 5522915
( 01 5543591
( 01 5523200/986

psussmp@wlink.com.np
www.undp.org

( 01 5523637, 5537749
( 01 4270144, 4272271
( 01 5523993, 5523637
( 069-420456
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Name of Organization
Winrock International
World Bank
World Food Programme

Phone
( 01 4467087
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Email
winrocknepal@winrock.org.np

( 01 4226792
( 01 5543420

wfp.kathmandu@wfp.org

कृषि प्राविधिकहरुकाे सस्था
ं
;+:yf
kmf]g
Nepal Agricultural Technicians ( 01-5544174
Association (NATA)
नेपाल पाराभेटेनरी एण्ड एसाेिसएसन
( ०१-४२६८९५५,
(नेभ्ला)
९८५१२४०५५३,
नेपाल पशु स्वास्थ्य सेवा प्राविधिक संघ ( ९८४३१२५१६४

Od]n÷j]a;fO6
nata2064@gmail.com
nevlacc@yahoo.com
neltakathmandu2071@gmail.com

४.२५ अस्पतालहरुकाे टे लिफोन नम्बरहरू
सि. नं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

अस्पताल
वीर अस्पताल
त्रि. वि. शिक्षण अस्पताल
टेकु अस्पताल, टेकु
पाटन अस्पताल, लगनखेल
भक्तपरु अस्पताल, भक्ततपरु
कान्ती बाल अस्पताल, महाराजगन्ज
परोपकार श्री ५ इन्द्रराज्य लक्ष्मी प्रसतु ी गृह, थापाथली
मानसिक अस्पताल, लगनखेल
तिलगंगा आखा अस्पताल, पिङ्गलास्थान
नरदेवी अस्पताल,नरदेवी
वीरे न्द्र सैनिक अस्पताल, छाउनी
वीरे न्द्र प्रहरी अस्पताल, महाराजगन्ज, काठमाडौं
होमियोप्याथिक चिकित्सालय
फ्रे न्ड्स अफ शान्त भवन, जोरपाटी
नेपाल अर्थेपेडिक अस्पताल
स्पाइनल इन्जुरीरि ह्याविटेशन सेन्टर, जोरपाटी
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टे लिफोन नं
( 01 4221988, 4221919
( 01 4412303, 4412404, 4412505
( 01 4253395, 4253396
( 01 5522278, 5522266
( 01 6610676, 6616049
( 01 4414798, 4427452
( 01 4253277, 4253276
( 01 5521612, 5521333
( 01 4493775, 4493684
( 01 4259182, 4259764
( 01 4271940, 4285673
( 01 4412430, 4412530
( 01 5522092
( 01 4470181
( 01 4493725/4475274
( 01 4470874

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

सि. नं
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५

@)&*

अस्पताल
नेशनल डेन्टल हस्पिटल, पानीपोखरी
कान्तिपरु डेन्टल हस्पिटल
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग के न्द्र, बाँसबारी
नेपाल मेडिकल कलेज शिक्षण अस्पताल, अत्तरखेल,
जोरपाटी
काठमाडौं मेडिकल कलेज, सिनामङ्गल
मितेरी अस्पताल, बागबजार
राष्ट्रिय क्षयरोग के न्द्र, ठिमी
ऊँ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, चावहिल
मेडिकियर अस्पताल, चावहिल
काठमाडौं मोडल अस्पताल
बि एन्ड बि अस्पताल
निजामती सेवा अस्पताल
अल्का अस्पताल
नेपाल बाथ रोग उपचार के न्द्र
नेपाल आँखा अस्पताल
नेपाल आँखा बैंक
मनोरोग उपचार तथा पनु ःस्थापना के न्द्र
निदान अस्पताल, पलु ्चोक
मधमु हे तथा थाइरोइड उपचार के न्द्र, कुपण्डोल
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टे लिफोन नं
( 01 4433697/4436311
( 01 4385910/4385911
( 01 4371374/4371322
( 01 486008, 4486009, 4487082
( 01 4476152
( 01 4269555, 4264333
( 01 6630033, 6630706
(  
01 4476225
( 01 4467011, 4467067
( 01 4240805, 4240806
( 01 5533206
( 01 4107003
( 01 5555555
( 01 5521208
( 01 4250691
( 01 4493684
( 01 2143446
( 01 5531333
( 01 5544358
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कृ षि विकासको गतिलाई सहज बनाउन कृ षि सम्बन्धी नीति, नियमहरूको महत्त्वपर्णू स्थान रहेको हुन्छ । सरकारको
प्राथमिकता, प्रतिबद्घता र नियमन गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित गर्न कृ षिका विभिन्न नीति, ऐन र नियमहरूले समेटेका
हुन्छन् । हालसम्म तर्जुमा भएका यस्ता नीति, ऐन र नियमहरू निम्न छन् । यी सामग्रीहरू कृ षि विकास मन्त्रालय र
अन्तर्गतका सम्बन्धित िनकायहरूको प्रकाशन वेबसाइटहरुमा उपलब्ध छन् ।
नीतिहरूू
1.
राष्ट्रिय बीउ बिजन नीति, २०५६
2.
राष्ट्रिय चिया नीति, २०५७
3.
राष्ट्रिय मल नीति, २०५८
4.
राष्ट्रिय कफी नीति, २०६०
5.
राष्ट्रिय कृ षि नीति, २०६१
6.
विज्ञान तथा प्रविधि नीति, २०६१
7.
कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन नीति, २०६३
8.
कृ षि जैविक विविधता नीति, २०६३ (संशोधन
सहित २०७१)
9.
जैविक प्रविधि नीति, २०६३
10. दगु ्ध विकास नीति, २०६४
11. जलवायु परिवर्तन नीति, २०६७
12. औद्योगिक नीति, २०६७
13. पन्छीपालन नीति, २०६८
14. खर्क नीति, २०६८
ऐनहरू
1.
जलचर संरक्षण ऐन, २०१७
2.
पेटेन्ट डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२
3.
खाद्य ऐन, २०२३
4.
दाना पदार्थ ऐन, २०३३
5.
बीउ बिजन ऐन, २०४५
6.
नेपाल कृ षि अनसु न्धान परिषद् ऐन, २०४८
7.
राष्ट्रिय दगु ्ध विकास बोर्ड ऐन, २०४८
8.
आमाको दधू लाई प्रतिस्थापन गर्ने वस्तु (बिक्री
वितरण नियन्त्रण) ऐन, २०४९
9.
राष्ट्रिय चिया तथा कफी विकास बोर्ड ऐन,
२०४९

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.

18.
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पष्प
ु प्रवर्द्धन नीति, २०६९
राष्ट्रिय सहकारी नीति, २०६९
आपर्ति
ू नीति, २०६९
राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०६९
सिँचाइ नीति, २०७०
कृ षि यान्त्रीकरण प्रवर्द्धन नीति, २०७१
वन नीति, २०७१
विकास सहायता नीति, २०७१
राष्ट्रिय भ–ू उपयोग नीति, २०७२
सार्वजनिक निजी साझेदारी नीति, २०७२
वाणिज्य नीति, २०७२
मौरी प्रवर्द्धन नीति, २०७४
राष्ट्रिय खाद्य स्वच्छता २०७५
राष्ट्रिय कृ षि-वन नीति, २०७६

राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड ऐन, २०४९
आयोडिनयक्त
ु ननु (उत्पादन तथा बिक्री वितरण)
ऐन, २०५५
पशु स्वास्थ्य तथा पशसु ेवा ऐन, २०५५
पशु वधशाला र मासु जाँच ऐन, २०५५
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन, २०५५
बिरुवा संरक्षण ऐन, २०६४
सहकारी ऐन, २०७४
खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रभतु ा सम्बन्धी
ऐन, २०७५
जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन ऐन, २०७६
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नियमावलीहरू
1.
खाद्य नियमावली, २०२७
2.
दाना पदार्थ नियमावली, २०४१
3.
जीवनाशक विषादी नियमावली, २०५०
4.
सिँचाइ नियमावली, २०५६
5.
पशु स्वास्थ्य तथा पशसु ेवा नियमावली, २०५६

6.
7.
8.
9.

पशु वधशाला र मासु जाँच नियमावली, २०५७
बीउ बिजन नियमावली, २०६९
सहकारी नियमावली, २०७५
नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् नियमावली,
२०५७

आदेश/िनर्देशन
10. कपास विकास समिति (गठन) आदेश, २०३७
11. पशु आहारा उत्पादन विकास समिति (गठन) आदेश, २०४१
1.
रासायनिक मल नियन्त्रण आदेश, २०५५ कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समिति (गठन)
(तेस्रो संशोधन) आदेश, २०६३
2.
बर्डफ्लु रोग नियन्त्रण आदेश, २०६४
3.
बाली तथा पशपु न्छी बीमा निर्देशन, २०६९

^= पन्ध्रौंयोजनामा (२०७६।०७७-२०८०।८१ ) कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत क्षेत्र
१. कृषि क्षेत्र
क्षेत्रगत सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति तथा कार्यनीति ।
सोच
खाद्य र पोषण सरु क्षा तथा खाद्य सम्प्रभतु ा सहितको दिगो, प्रतिस्पर्धी एवम समृद्ध कृ षि अर्थतन्त्र ।
लक्ष्य
प्रतिस्पर्धा जलवायु अनक
ु ु ल आत्मनिर्भर एवं निर्यातमख
ु ी उद्योगको रूपमा कृ षि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्द
समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ।
उद्देश्य
१ कृ षि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्वको वृद्धि गरी खाद्य तथा पोषण सरु क्षा सनिश्
ु चित गर्ने ।
२. कृ षिमा आधारित उद्योगको विकास गरी रोजगारी र आम्दानी वृद्धि गर्न ।
३. व्यवसायीकरण तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरी कृ षि क्षेत्रको व्यापार सन्तुलन गर्नु ।
रणनीति तथा कार्यनीति
पैंतालीस वटा कार्यनीति सम्मिलित रहेको यस कृ षि क्षेत्रका निम्नानसु ार ७ रणनीतिहरू रहेका छनः्
१. संघ, प्रदेश र स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँगको समन्वय तथा सहकार्यमा कपि सम्बन्धी
नीति, काननु तथा योजना निर्माण गरी कृ षिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने ।
२. कृ षि क्षेत्रको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने शिक्षा अनसु न्धान र प्रसार पद्धतिलाई एकीकृ त गर्दे प्रभावकारी बनाउने र
गणु स्तरीय उत्पादन सामग्री तथा सेवाको उपलब्धताको सनिश्
ु चितता गर्ने ।
३. कृ षिमा निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धिको उचित वातावरण सिर्जना गर्न नीति तथा संरचनागत सधु ार कार्यक्रमगत
सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने ।
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४. कृ षि पर्वाध
ू ारको विकास, बजार सचू ना प्रणालीको स्थापना, साना तथा मझौला कृ षि उद्यमशीलताको
विकास, खाद्य स्वच्छता तथा गणु स्तर अभिवृद्धि गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने ।
५. स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादनशील कृ षकहरूको प्राविधिक, व्यावसायिक तथा संस्थागत
क्षमता अभिवृद्धिका साथै उनीहरूको अधिकार निश्चित गर्दै उत्पादन र बजारीकरणलाई नाफामल
ू क
बनाउने ।
६. तल
ु नात्मक लाभ एवम उच्च मलू ्य बाली तथा वस्तुको बजारीकरण गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने ।
७. जलवायु परिवर्तन र प्रकोपबाट पर्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरण गर्दै जलवायु अनक
ु ु लन तथा उत्थानशील
प्राङ्गारिकलगायतका कृ षि प्रविधिको विकास र विस्तार गर्ने ।
२. खाद्य तथा पोषण सरु क्षा क्षेत्र
सोच
खाद्य सम्प्रभतु ा, दिगो खाद्य तथा पोषण सरु क्षा सहितको समाज ।
लक्ष्य
स्वच्छ र पोषणयक्त
ु खाद्य उपलब्धता तथा पहुचँ को वृद्धि गर्दै खाद्य तथा पोषण सरु क्षाको सनिश्
ु चितता गर्ने ।
उद्देश्य
१. खाद्य असरु क्षा तथा पोषणको जोखिममा रहेका क्षेत्र र समहू को आधारभतू खाद्य उपलब्धता सनिश्
ु चित गर्नु ।
२. कृ षि तथा गैर कृ षिजन्य उद्यम मार्फ त आय-आर्जनमा सधु ार गरी खाद्यमा पहुचँ वृद्धि गर्नु ।
३. खाद्यवस्तुको स्वच्छता अभिवृद्धि गर्दै गणु स्तरयक्त
ु खाद्यवस्तुको वितरण प्रणालीमा सधु ार गर्नु ।
रणनीति तथा कार्यनीति
यस क्षेत्रको सत्रवटा कार्यनीति सहित निम्नानसु ारका ६ वटा रणनीतिहरु रहेका छनः्
१. संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खाद्य तथा पोषण असरु क्षित क्षेत्र र समहू मा तथ्यमा आधारित एकीकृ त
योजना सहित खाद्य संकट समाधान गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
२. कृ षि जैविक विविधताको संरक्षण, संवर्द्धन र सदपु योग, जलवाय परिवर्तन अनक
ु ु लन प्रविधिको विकास र
विस्तार गरी साद्य वस्तुको उपलब्धता, उपयोगमा स्थिरता र प्रवर्धन कायम गरी खाद्य तथा पोषण सरु क्षा
सनिश्
ु चित गर्ने ।
३. रै थाने खाद्यबाली तथा पशपु न्छीको संरक्षण, प्रवर्धन र प्रचार–प्रसार गर्दै समदु ायको पोषण अवस्था सधु ारका
लागि खानपानको बानी–व्यवहारमा सधु ार ल्याउने ।
४. गैरकृ षिमा आबद्ध नागरिकका लागि आय-आर्जन बढाई खाद्यमा पहुचँ बढाउने ।
५.	वितरण प्रणाली व्यवस्थित गर्नका लागि तीनै तहका सरकारको समन्वयात्मक सञ्जालको विकास गर्दै
खाद्य आवश्यकतालाई परू ा गर्न सबै प्रदेश तथा स्थानीय स्तरमा जगेडा भण्डार (Buffer Storage) को
व्यवस्था गर्ने ।
६. संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा खाद्य तथा पोषण स्थिति एवं खाद्यवस्तुको गणु स्तर र स्वच्छता सनिश्
ु चित
गर्न नियमन प्रणाली विकास तथा ससं ्थागत गर्ने ।
३.	सिच
ं ाइ
क्षेत्रगत सोच, लक्ष्य, उद्देश्य, रणनीति र कार्यनीति ।
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दिगो एवम भरपर्दो सिचं ाइ सवु िधा उपलव्ध गराई कृ षि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा योगदान ।

लक्ष्य

कृ षियोग्य भमि
ू मा दिगो एवम भरपर्दो सिंचाइ सवु िधा उपलब्ध गराउने ।
उद्देश्य
१. उपयक्त
ु प्रविधि मार्फ त थप कृ षियोग्य भमि
ू मा सिँचाइ सेवा विस्तार गर्न ।
२. ठूला, जलाशययक्त
ु तथा जलस्थानान्तरण बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विकास गरी कृ षि योग्य भमि
ू मा
वर्षै भरि भरपर्दा रूपमा सिंचाइ सवु िधा उपलब्ध गराउनु ।
३. सम्पन्न सिँचाइ प्रणालीको मर्मत-सम्भार एवं व्यवस्थापनलाई सदृु ढ तलु ्याई दिगोपन बढाउनु ।
रणनीति तथा कार्यनीति
यस क्षेत्रमा १५ कार्यनीति सहित निम्न ६ वटा रणनीतिहर तय गरिएका छनः्
१.	सिँचाइ विकासको गरुु योजना र कृ षि विकास रणनीति अनसु ार जलवायु परिवर्तन अनक
ु ु लन हुने गरी सिँचाइ
योजनाहरुको विकास एवं विस्तार गर्ने ।
२. नयाँ प्रविधिमा आधारित सिँचाइको विकास गर्नुका साथै सिँचाइ दक्षता वृद्धि गर्ने ।
३. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा सिंचाइ प्रणालीको विकास गर्ने तथा बाह्रै महिना सिंचाइ
सेवा उपलब्ध गराउनका लागि ठूला बहुउद्देश्यीय, अन्तरजलाधार र जलाशययक्त
ु आयोजनालाई
प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने ।
४. भमि
ू गत सिंचाइ योजनाको विस्तार सहित उपयोगमा जोड दिने ।
५.	सिंचाइ प्रणालीको मर्मत सम्भार एवं दिगो व्यवस्थापनका लागि स्रोत सहित उपभोक्ता सहभागिता सनिश्
ु चित
गर्ने ।
६. नीतिगत सधु ार विद्यमान ससं ्थागत सरं चनाको क्षमता र जनशक्तिको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने ।
४. अपेक्षित उपलब्धि
योजनाको अन्त्य सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृ षि क्षेत्रको योगदान २७ प्रतिशतबाट २२.३ प्रतिशत
पगु ेको हुनेछ । कृ षि क्षेत्रको उत्पादकत्व ३.१ बाट ४ मे.ट. प्रतिहेक्टर पगु ेको हुनेछ । योजना अवधिको अन्तिममा
प्रमख
ु बालीहरूको बीउ प्रतिस्थापन दर २५ प्रतिशत पगु ेको हुनेछ। आ.व. २०७५/७६ मा प्रमख
ु बालीहरूको
प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व धान ३.७६ मे.ट., मकै २.८ मे.ट., गहुँ ३.० मे.ट., कोदो १.२ मे.ट., फापर १.१ मे.ट., तरकारी
१४.१ मे.ट., आलु १६.४ मे.ट., दलहन १.२ मे.ट., तेलहन १.१ मे.ट., फलफूल ९.८ मे.ट., माछा ४.९ मे.ट. प्रति
हेक्टर, दधू १,०५० लिटर प्रति दधु ालु पशु प्रति वेत, मासु ७५ के जी प्रतिबध गरिएको पश,ु तथा अण्डा २४५ वटा
प्रति पन्छी रहेकोमा योजना अवधिको अन्तिम वर्ष २०८०/८१ मा धान ४.५ मे.ट., मकै ४.० मे.ट., गहुँ ३.५ मे.ट.,
कोदो १.३ मे.ट., फापर १.२ मे.ट., तरकारी २० मे.ट., आलु २२ मे.ट., दलहन १.३ मे.ट., तेलहन १.३ मे.ट.,
फलफूल १२ मे.ट., माछा ६ मे.ट. प्रति हेक्टर, दधू १,४८७ लिटर प्रति दधु ालु पशु प्रतिबेत, मासु ८५ के जी प्रति बध
गरिएको पश,ु अण्डा २६० वटा प्रतिपन्छी पगु ेको हुनेछ । जमिनको उत्पादकत्व अमेरिकी डलर ४,३४८ प्रति हेक्टर,
कृ षि श्रमको उत्पादकत्व अमेरिकी डलर १,५८७ प्रतिव्यक्ति प्रति हेक्टर पगु ेको हुनेछ । योजना अवधिमा प्रमख
ु कृ षि
उत्पादनमा आत्मनिर्भर भई कृ षि क्षेत्रको व्यापार सन्तुलन कायम भएको हुनेछ ।
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&= s[lif ljsf; /0fgLlt -ADS_ af/] ;+lIfKt hfgsf/L
सारांश (SUMMARY)
कृ षि विकास रणनीति (एडिएस) आगामी २० वर्ष (२०७२/७३-२०९१/९२) सम्मका लागि नेपालको कृ षि क्षेत्रलाई
दिशानिर्देश गर्ने मार्गदर्शक दस्तावेजका रूपमा नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि लागू गरे को रणनीतिक
दस्तावेज हो । यस रणनीतिको उद्देश्य १० वर्षे कार्ययोजना र मार्गचित्रसहित कृ षि क्षेत्रको विगत तथा वर्तमानका
कामहरूको समीक्षामा आधारित कृ षि विकासको समष्टिगत २० वर्षे रणनीतिक योजना प्रस्तुत गर्नु हो ।
एडिएस र कृषिको रूपान्तरण प्रक्रिया (ADS AND THE PROCESS OF AGRICULTURAL
TRANSFORMATION)
एडिएस को तर्जुमा मल
ू तः कृ षिमा आधारित समदु ायलाई सेवा र उद्योग क्षेत्रबाट बढी आय आर्जन गर्न सक्ने गरी
कृ षि क्षेत्रको रूपान्तरण गर्ने अवधारणामा आधारित छ । नेपालीको लागि खाद्य उत्पादन तथा वितरण, गैर कृ षि
क्षेत्रसहितको ग्रामीण विकास, श्रमिक र जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि, व्यापार सन्तुलन, रोजगारी र यवु ा पलायन, कृ षि
क्षेत्रमा महिलाको भमि
ू का र जलवायु परिवर्तनको सन्दर्भमा प्राकृ तिक स्रोत–साधनको व्यवस्थापन आदिका लागि
रूपान्तरण प्रक्रियाको उपादेयता स्थापित हुने छ । एडिएसले कृ षि क्षेत्रको रूपान्तरण प्रक्रियालाई गति दिने र नेपाली
समाजको आकाङ्क्षा तथा समस्याहरूबीच सही तालमेल सनिश्
ु चित गर्ने छ ।
एडिएस को परिकल्पना (VISION OF THE ADS)
“आर्थिक वृद्धिलाई गति दिने, जीवनस्तरलाई माथि उकास्ने, खाद्य तथा पोषण सरु क्षामा योगदान दिने, खाद्य
सम्प्रभतु ा उन्मुख आत्मनिर्भर, दिगो, प्रतिस्पर्धी तथा समावेशी कृ षि क्षेत्र” ।
तालिका १: एडिएस परिकल्पनाका लागि सच
ू कहरू र लक्ष्यहरू(Indicators and Targets for ADS
Vision)
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;dfj]zL
(Inclusive)

k|lt:kwL{
Competitive

cfTdlge{/tf
(Self-reliant)
lbuf]]kg
Sustainable

परिकल्पनाका
सम्भाग

dlxnfsf] jf ;+o'Qm
:jfldTjdf /x]sf] s[lifof]Uo
hUuf k|ltzt

s[lifhGo lgof{t

jif}{el/ l;FrfO
Dff6f]df k|fª\ufl/s kbfy{
x}l;ot lalu|Psf] hldg
(degraded land)
hËunn] 9fs]sf]
hldgsf] pTkfbsTj
-s[lifIf]qsf] s'n ufx{Yo
pTkfbg k|lt x]S6/_
s'n ufx{Yo pTkfbgdf
s[lif Joj;fosf] k|ltzt
s[lif Jofkf/ ;Gt'ng

vfBfGgdf cfTdlge{/tf

सच
ू कहरू

( k|ltzt

* k|ltzt
Jofkf/ 3f6f !,!@#
ldlnog cd]l/sL 8n/
@%% ldlnog cd]l/
sL 8n/
!^ k|ltzt

Jofkf/ 3f6f !,)&#
ldlnog cd]l/sL 8n/
$%^ ldlnog
cd]l/sL 8n/
@) k|ltzt

$$=& k|ltzt
%,##(
cd]l/sL 8n/

$$=& k|ltzt
$,!*$
cd]l/sL 8n/

$$=& k|ltzt
#,@&*
cd]l/sL 8n/

Jofkf/ 3f6f **@
ldlnog cd]l/sL 8n/
*!$ ldlnog cd]l/
sL 8n/
#) k|ltzt

!! k|ltzt

)–% k|ltzt cltl/Qm
lgof{t Jofkf/
^) k|ltzt
#=(@ k|ltzt
@=%^ ldlnog x]S6/

मध्यकालीन लक्ष्य
(१० वर्ष)

अल्पकालीन
लक्ष्य (५वर्ष)
vfBfGgdf !^ k|ltzt ) k|ltzt Jofkf/
Jofkf/ 3f6f
3f6f
@%=@ k|ltzt
#% k|ltzt
!=(^ k|ltzt
#=) k|ltzt
#=&@ ldlnog x]S6/ @=** ldlnog x]S6/
२०१५ को अवस्था

Jofkf/ art %)*
ldlnog cd]l/sL 8n/
@,%(* ldlnog cd]l/
sL 8n/
%) k|ltzt

!^ k|ltzt

$$=& k|ltzt
*,^(& cd]l/sL 8n/

)-% k|ltzt cltl/Qm
lgof{t Jofkf/
*) k|ltzt
$ k|ltzt
!=^ ldlnog x]S6/

दीर्घकालीन लक्ष्य
(२० वर्ष)
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hLljsf]kfh{g
(Livelihood)

२०१५ को अवस्था

*#%
cd]l/sL 8n/
@$=# k|ltzt
@&=^ k|ltzt
!=k'8\sf]kg (stunting)
#&=$ k|ltzt,
@= sd tf}n
(underweight)#)=!
k|ltzt,
#= ;'s]gf; -Vofp6]
kgf_ nfu]sf hg;ª\
Vof
(wasting) sf] k|ltzt
!!=#,
$= laPdcfO{ (Body
Mass Index) sd
ePsf dlxnfsf]
k|ltzt !*=!

s[lif sfo{qmdsf]
!*=@ k|ltzt
kx'Frleqsf s[ifs k|ltzt
s[lif If]qsf] s'n ufx{Yo
@=@# k|ltzt -*_
pTkfbgsf] cf};t j[l4b/

सच
ू कहरू

s[lif If]qsf] s'n ufx{Yo
pTkfbg÷s[lif >lds
u|fdL0f If]qx¿df u/LaL
vfB tyf kf]if0f vfB hlgt ul/aL -**_
;'/Iff
Kff]if0f
(Food and
Nutration
Security)

j[l4
(Growth)

परिकल्पनाका
सम्भाग

!,)@(
cd]l/sL 8n/
!( k|ltzt
!( k|ltzt
k'8\sf]kg (stunting)
@( k|ltzt,
sd tf}n
(underweight) x'g]
@) k|ltzt,
;'s]gf; nfu]sf
hg;ª\Vof
(wasting) sf] k|ltzt
%,
laPdcfO{ sd ePsf
dlxnfsf] k|ltzt !%

$ k|ltzt

अल्पकालीन
लक्ष्य (५वर्ष)
@@ k|ltzt

!,@^*
cd]l/sL 8n/
!% k|ltzt
!# k|ltzt
k'8\sf]kg (stunting)
@) k|ltzt,
sd tf}n
(underweight) x'g] !#
k|ltzt,
;'s]gf; nfu]sf
hg;ª\Vof
(wasting) sf] k|ltzt
@,
laPdcfO{ sd ePsf
dlxnfsf] k|ltzt !#

% k|ltzt

@^ k|ltzt

मध्यकालीन लक्ष्य
(१० वर्ष)

!,(@^
cd]l/sL 8n/
( k|ltzt
^ k|ltzt
k'8\sf]kg (stunting)
* k|ltzt,
sd tf}n
(underweight) x'g] %
k|ltzt,
;'s]gf; nfu]sf
hg;ª\Vof
(wasting) sf] k|ltzt
!,
laPdcfO{ sd ePsf
dlxnfsf] k|ltzt %

^ k|ltzt

#@ k|ltzt

दीर्घकालीन लक्ष्य
(२० वर्ष)
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Pl8P; Ps hLjGt /0fgLlt xf] (ADS is a living strategy) . Pl8P;sf] kfFr kfFr jif{df afx\o
;dLIff u/L To;df ;/sf/ / gful/s ;dfhn] Jofks 5nkmn ug]{ 5g\ / lg/Gt/ ;+zf]wg
sNkgf ul/Psf] 5 .
कृषि विकास रणनीति कार्यान्वयन अवस्था र हालसम्मको प्रगति अवस्था
कृ षि विकास रणनीतिले परिकल्पना गरे अनसु ार विभिन्न नीतिगत सधु ारका प्रयासहरु भैरहेका छन् । नेपाल सरकार
मा. मन्त्रीस्तरको मिति २०७२/११/१० को निर्णय अनसु ार Food and Nutrition Security Plan of Action
स्वीकृ त भएको छ भने खाद्य सरु क्षा र खाद्य समप्रभतु ा ऐन, २०७५ स्वीकृ त भएको छ । साथै भू उपयोग ऐन, २०७६
जारी भैसके को छ । संरचनागत विकासका सम्बन्धमा कृ षि विकास रणनीतिले परिकल्पना गरे का राष्ट्रिय कृ षि
विकास कार्यान्वयन समिति, राष्ट्रिय कृ षि विकास समन्वय समिति, राष्ट्रिय किसान आयोग, कृ षि विकास रणनीति
कार्यान्वयन समन्वय एकाइ, ADS JSR Mechanism स्थापना भएको छ । कार्यक्रमका हकमा विभिन्न नियमित
कार्यक्रमहरुका अलावा कृ षि विकास रणनीतिको सहयोगी परियोजनाका रूपमा प्रधानमन्त्री कृ षि आधनि
ु कीकरण
परियोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ भने खाद्य तथा पोषण सरु क्षा फ्ल्यागशिप कार्यक्रम अन्तर्गतको नेपाल खाद्य तथा
पोषण सरु क्षा परियोजना कार्यान्वयनमा रहेको छ । रणनीति कार्यान्वयन सहयोगका लागि यरु ोपियन यनियनको ३६
मिलियन यरु ो बराबरको बजेटरी सहयोग र ४ मिलियन यरु ो बराबरको प्राविधिक सहयोग मार्फ त सातवटै प्रदेशहरुमा
रहेन गरि ADS Expert हरुले रणनीति कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वय, सचेतना एवं योजना
तर्जुमालगायतका कार्यहरुमा सहयोगी भमि
ू का निर्वाह भैरहेको छ । कृ षि क्षेत्रको समग्र अवस्था र रणनीति अनसु ारका
सचू कहरुको उपलब्धिसहितको (Agriculture Sector Review) क्षेत्रगत अवस्था विश्ले षण गरिएको छ । मखु ्यत
ट्रष्ट फन्ड स्थापना हुन नसक्दा फल्यागशिप कार्यक्रमहरु भने प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुदँ ाँ रणनीति कार्यान्व्यनको
हालसम्म लक्षित सचू कहरूको प्रगति अवस्था भने मिश्रित रूपमा हासिल भएको देखिन्छ । के ही सचु कहरू जस्तै
जङ्गलले ढाके को क्षेत्रफल, सिञ्चित क्षेत्रफलमा वृद्धि, महिलाको स्वामित्वमा रहेको जमिनको प्रतिशत, कृ षि
क्षेत्रको वृद्धिदरलगायत खाद्य र पोषण सरु क्षाका सम्बन्धमा सकारात्मक दिसामा रहेको भएतापनि व्यापार सन्तुलन,
माटोमा प्राङ्गारिक पदार्थको प्रतिशत, प्रमख
ु खाद्यान्नमा आत्मनिर्भता लगायतका सचु कहरू भने आशातित रूपमा
हासिल हुन सके को छै न ।
स्रोतः कृ षि तथा पशपु न्छी विकास मन्त्रालय, २०७७
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प्रतिश्पर्धी

दिगोपन

२५.२%
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कृ षि व्यापार सन्तुलन ($ m) १,१२३
कृ षिजन्य निर्यात ($ m)
२२५

४४.७

जंगलले ढाके को क्षेत्रफल ४४.७
(%)
जमिन को उत्पादकत्व
३,२७८
(AGDP/ha) ($)
कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा कृ षि ८
व्यवसायको योगदान (%)
१,०७३
४५६

९

४,१८४

२.८८

३५%वा
थप ५२,०५० हे
सिंचित क्षेत्र/वर्ष
३

३.७२

हैसियत बिग्रिए को जमिन
(मि हे)

माटोमाप्राङारिक पदार्थ (%) १.९६

वर्षैभरिसिंचित क्षेत्रफल हे.

तालिका २ कृ षि विकास रणनितिका सचू कहरूको आ.व. २०७५/७६ सम्मको प्रगति स्थिति
आधार तथ्याङ
लक्ष्य
सोच संभागहरू सचू कहरू
(आ.व.२०७२/७३) (आ.व. २०७७/७८)
आत्मनिर्भरता खाद्यान्न बालीमा
१६% व्यापार घाटा 0% व्यापार घाटा
अत्मनिर्भरता
उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ
मन्त्रालय,२०७६

कृ षि मन्त्रालय २०७६; भन्सार विभाग,
२०७६;

सचु नाका स्रोतहरू

USAID-financed Nepal Seed
and Fertilizer Project, 2019
(unpublished)
आ.व.२०७४/७५ मा १५,४६० हे वन तथा वातावरण मन्त्रालय, २०७६
र आ.व.२०७५/७६ मा २०,८८२
हे जमिन सधु ार गरिए
४४.८% जंगलले ढाके को
आर्थिक सर्वेक्षण, २०७६
क्षेत्रफल
२,९४६ प्रमख
ु बालीहरू उत्पादन आर्थिक सर्वेक्षण, २०७६ राष्ट्रिय कृ षि
७.२% ले वृद्दि
गणना २०६६/६७
९.९८% (अनमु ानित)
JSR team estimate based on
selected indicators of Nepalese
Agriculture and Population,
MOALD, 2019
१,४३७
भन्सार विभाग, २०७६
३०२

३

हालसम्मको प्रगति
(आ.व.२०७५/७६)
१६.0३% व्यापार घाटा(प्रक्षेपित)
नेरू ५१.८ बिलियनअयात र नेरू
२५४ मिलियन निर्यात
६,२२५ हे थप सिंचित क्षेत्रफल
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महिला वा संयक्त
ु नाममा
रहेकोजग्गाक स्वामित्व (%)
कृ षि प्रसार सेवामा
१८.२
कृ षकहरूको पहुचँ (%)

खाद्य र पोषण
सरु क्षा
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७.२

५
१५

१८.१

१६

१०

२०

१८.७% (अनमु ानित)
तथ्यांक उपलब्ध हुन नसके को.
१७.९% जनसंख्या चरम खाद्य
असरु क्षित रहेको अनमु ान
२८

१९
१९

२९

२४.३
२७.६

$९७८ (अनमु ानित)

१,०२९

पोषण
•
पडु ् कोपन -(५ ३७.४
वर्षमनि
ु ) (%)
•
कम तौल - -(५
वर्षमनि
३०.१
ु ) (%)
•
सक
ु े नाश - -(५
वर्षमनि
ु ) (%)
•
BMI – (१८.५
भन्दा कम हुने महिला %) ११.३

ग्रामिण गरिबी (%)
खाद्य जनित गरिबी (%)

५.१% प्रक्षेपण गरिएको

तथ्यांक उपलब्ध हुन नसके को ।
आ.व.२०७४/७५ मा करिब
२०% रहेको ।

४

२२

आधार तथ्याङ
लक्ष्य
हालसम्मको प्रगति
(आ.व.२०७२/७३) (आ.व. २०७७/७८) (आ.व.२०७५/७६)
१६
२०
१९.५%

कृ षि क्षेत्रकोवृद्दि कृ षि क्षेत्रको औसत
२.२३
वार्षिकवृद्दि (%)
जिविकपार्जन कृ षि ग्रार्हस्थ उत्पादन/श्रमिक ८३५
($)

समावेशी

सोच संभागहरू सचू कहरू

USAID-SUAAHARA II
परियोजना अन्तर्गत असल पोषण
कार्यक्रम, बार्षिक सर्वेक्षण प्रतिवेदन,
२०७५

आर्थिक सर्वेक्षण, २०७६, नेपाल
श्रमशक्ति सर्वेक्षण, २०७४/७५ का
अधारमाप्रक्षेपित
आर्थिक सर्वेक्षण, २०७६
१५ औ ं पन्च बर्षिययोजनाको
आधारपत्र

आर्थिक सर्वेक्षण, २०७६

भमि
ू व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी
निवारण मन्त्रालय, २०७५
कृ षि तथा पशपु ंक्षि विकास मन्त्रालय
प्रगति प्रतिवेदन२०७४/७५

सचु नाका स्रोतहरू
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परिचयः
कृ षि क्षेत्रलाई आधनि
ु कीकरण, व्यवसायीकरण र विविधीकरण गरी किसानको हकहितको संरक्षण एवं प्रवर्द्धन गर्न
तथा कृ षि सम्बन्धी नीति, ऐन, काननू तथा योजना तर्जुमाका साथै कृ षि अनसु न्धान र प्रसारलाई किसानमैत्री बनाई
किसानहरुको हक, हित र अधिकारको रक्षा गर्दै कृ षि उत्पादनमा नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउनु वाञ्छनीय भएको
तथ्यलाई आत्मसात् गर्दे कृ षि विकास रणनीति सन् (२०१५-३५) ले परिलक्षित गरे बमोजिमका उद्देश्य हासिल गर्न
नेपाल सरकारबाट मिति २०७३।१०।६ मा जारी राष्ट्रिय किसान आयोग गठन कार्यकारी आदेश, २०७३ अनसु ार
राष्ट्रिय किसान आयोग गठन भएको हो । यस आयोगको कार्यालय कीर्तिपरु , काठमाडौंमा अवस्थित छ ।
दूरदृष्टिः
आम किसानको हक, हित र अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने मल
ू मर्मलाई आत्मसात गर्दै कृ षि नै विकास र
समृद्धिको आधार हो भन्ने मान्यताका साथ किसान अधिकार संस्कृतिको विकास गर्ने ।
लक्ष्यः
किसान अधिकारमैत्री वातावरण निर्माण मार्फ त सबै किसानले आफूलाई प्राप्त अधिकारको निर्बाध उपभोग गर्न पाउने
स्थिति निर्माण गर्ने ।
ध्येयः
विश्वव्यापी रूपमा आत्मसात् गरिएका किसान अधिकारका सिद्धान्त, मलू ्य मान्यतालाई अवलम्बन गर्दै स्वतन्त्र,
निष्पक्ष, विश्वसनीय तथा नेततृ ्वदायी राष्ट्रिय किसान अधिकार सवं र्द्धन र प्रवर्द्धन गर्ने ससं ्थाको रूपमा आयोग
रहनेछ ।
काम, कर्तव्य र अधिकारः
राष्ट्रिय किसान आयोग गठन कार्यकारी आदेश, २०७३ मा उल्लेख भए बमोजिम आयोगलाई देहायका काम,
कर्तव्य र अधिकारहरू तोकिएको छः
क) कृ षि विकास रणनीतिको सफल कार्यान्वयन गर्नका लागि कृ षि विकास मन्त्रालयलगायत कृ षि क्षेत्रसँग
सम्बन्धित िनकायहरू समक्ष समयसापेक्ष सधु ारका सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई राय–सझु ाव दिने ।
ख) 	किसानहरुको हक, हितलाई प्रवर्द्धन गर्न किसान कल्याणकारी योजना Farmer welfare scheme तर्जुमा
गरी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
ग) नेपाल सरकारले जारी गरे का विद्यमान नीति, ऐन-नियममा किसान अधिकारमा रहेको नीतिगत भिन्नता
(Policy Gap) को सम्बन्धमा अध्ययन तथा विश्ले षण गरी सधु ारका लागि नेपाल सरकारलाई सझु ाव दिने ।
घ) 	किसान हक हित अधिकार एवंम किसानहरुको राज्य प्रतिको कर्तब्य र दायित्वका लागि नयाँ नीति ऐन वा
नियमावली बनाउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्ने ।
ङ) 	किसान अधिकारको अनगु मन, सपु रिवेक्षण गर्ने र सधु ारको लागि नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।
च) कृ षि कार्यमा प्रयोग हुने प्राकृ तिक स्रोत-साधनमा किसानहरुको पहुचँ बढाउने र अधिकार स्थापना गर्ने ठोस
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कार्ययोजना नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने ।
छ) 	विभिन्न बाली वस्तुहरुको बजार सरलीकरण गणु स्तर तथा लागत प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि र मलू ्य
अभिवृद्धिको आधारमा किसानले उचित मलू ्य पाउने उपायको बारे मा नेपाल सरकारलाई सझु ाव दिने ।
ज) 	वस्तुगत संघ, उत्पादक सहकारी संघ तथा किसान संजाल एवं संगठनहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरी
किसानहरुको हक, अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्ने उपायहरु सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सझु ाव दिने ।
झ) 	किसानहरुको परम्परागत ज्ञान सीप प्रविधि रै थाने जात बीउ नश्ल तथा किसानहरुले विकास गरे का बाली र
पशु नश्लमा उनीहरुको पहुचँ र प्रयोग बढाउन तथा त्यसमा किसानहरुको अधिकार स्थापना गर्न नेपाल
सरकारलाई आवश्यक सझु ाव दिने ।
ञ) कृ षि पेशालाई आकर्षित बनाउन अवलम्बन गर्नुपर्ने किसान अधिकार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमका
सम्बन्धमा अध्ययन अनसु न्धान गर्ने गराउने ।
ट) संविधानले व्यवस्था गरे का किसानहरुका हक, हित र अधिकारहरू कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा
अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने ।
ठ) 	किसान संघसंगठनहरु (समहू , सहकारी, गै.स.स. बाहेक) लाई दर्ता गरी नियमन गर्ने ।
ड) सरकारी तथा गैर सरकारी एवं निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित नीति तथा कार्यक्रम र आयोजनाहरुबाट किसानहरुको
अधिकार हनन भएमा सम्बन्धित निकाय र नेपाल सरकारलाई जानकारी गराई आवश्यक सिफारिस गर्ने ।
ढ) नेपाल सरकारले समय समयमा तोके का अन्य काम गर्ने ।
स्रोतः राष्ट्रिय किसान आयोग, कीर्तिपरु , काठमाडौं

(= k|wfgdGqL s[lif cfw'lgsLs/0f kl/of]hgf
(स्वदेशी सोच, स्वदेशी लगानी र आन्तरिक संस्थागत जनशक्तिबाट तयार भएको कृ षि विकास रणनीति
कार्यान्वयको सहयोगी परियोजना)
परिचयः
नामः प्रधानमन्त्री कृ षि आधनि
ु कीकरण परियोजना
परियोजनाको अवधिः २०७३ श्रावण – २०८३ असार (१० वर्ष)
परियोजना अवधिभरको कुल अनमु ानित लागतः रु. १ खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड २० लाख
पके ट, व्लक, जोन र सपु रजोनको संख्यामा संभाव्यता र आवश्यकताको आधारमा क्रमश वृद्धि गर्दै कम्तिमा
१५००० पके टहरु, १५०० व्लकहरु, ३०० जोनहरु र २१ वटा सपु रजोनहरु स्थापना गरी ३ वर्षभित्र प्रमख
ु खाद्यान्न
बालीहरुमा, २ वर्षभित्र तरकारी बाली तथा माछामा र ७ वर्षभित्र प्रमख
ु फलफुल बालीमा आत्मनिर्भर उन्मुख हुने
लक्ष्य लिएको छ ।
सम्भागहरुः
१. साना व्यवसायिक कृ षि उत्पादन के न्द्र (पके ट) विकास कार्यक्रम
२. व्यवसायिक कृ षि उत्पादन के न्द्र (ब्लक) विकास कार्यक्रम
३. व्यवसायिक कृ षि उत्पादन तथा प्रशोधन के न्द्र (जोन) विकास कार्यक्रम (न्यूनतम क्षेत्रफल ५०० हे.)
४. बृहत व्यवसायिक कृ षि उत्पादन तथा औद्योगिक के न्द्र (सपु रजोन) विकास कार्यक्रम (न्यूनतम क्षेत्रफल
- 76 -
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१००० हे.)
सञ्चालनको अवधारणाः
३.१ कृ षि योग्य जमिनको चकलाबन्दी
३.२ 	विशिष्टिकृ त व्यवसायीकरण
३.३ उन्नत प्रविधि र गणु स्तरीय पर्वाध
ू ार विकास
३.४ अन्तराष्ट्रिय रुपमा बजारमा प्रतिस्पर्धि कृ षि र औद्योगिकरण
३.५ उपलब्धिमा आधारित सहजीकरण (Smart Output Based Facilitation)
संचालन गर्ने निकायः नेपाल सरकार, कृ षि तथा पशपु न्छी विकास मन्त्रालय
सहयोगी िनकायहरू
1.
अर्थ मन्त्रालय
2.
ऊर्जा, जलस्राेत तथा सिंचाइ मन्त्रालय
3.
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
4. उद्योग, वािणज्य तथा आपर्ति
ू मन्त्रालय
5.
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय
6.
शहरी विकास मन्त्रालय
7.
भौतिक पर्वाध
ू ार तथा यातायात मन्त्रालय
8.
शिक्षा, िवज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
अपेक्षित प्रतिफलः
•
परियोजना अवधिमा कुल पके ट १५०००, ब्लक १५००, जोन ३००, सपु र जोन २१ स्थापना भएको हुनेछ ।
•
राष्ट्रिय र प्रादेशिक महत्व र स्थानीय सम्भाव्यताका तोकिएका बालीहरु कम्तीमा ४ लाख ७१ हजार हेक्टरमा
खेती भई करिब ६६ लाख मे.टन कृ षि उपज र दधु तथा मासु थप उत्पादन हुने अनमु ान गरिएको छ ।
•
परियोजना अवधिमा तोकिएका बाली वस्तुको उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनको
माध्यमबाट क्रमश: आत्मनिर्भर उन्मुख भएको हुने ।
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आ.व. २०७७/७८ मा सच
ं ालन भएका जोन तथा सपु रजोनहरुको विवरण
क्र.
बाली
कार्यालय
कार्यक्षेत्र
सपु र जोन
जोन
स.
ताप्लेजङु ् ग
अलैची
१ प.का.ई, ताप्लेजङु ् ग
पाँचथर
अलैची
सख
वु ासभा
अलैची
ं
२ प.का.ई, संखवु ासभा
भोजपरु
अलैची
३
ओखलढुङ्गा
आलु
प.का.ई, ओखलढुङ्गा
सोलख
सनु ्तला, अदवु ा/ बेसार, किवी
ु मु ्बु
४ प.का.ई, खोटाङ
खोटाङ
मकै / मकै बीउ
तेह्रथमु
अलैची
५ प.का.ई, तेह्रथमु
धनकुटा
तरकारी
६ प.का.ई, इलाम
इलाम
किबी, गाई
७ प.का.ई, झापा
झापा
धान
सपु ारी , रवर, मकै
८ प.का.ई,मोरङ
मोरङ
माछा ,धान
माछा ,धान , अदवु ा/ बेसार,
९ प.का.ई, सनु सरी
सनु सरी
तरकारी, बंगरु
सनु ्तला, अदवु ा/ बेसार,
१० प.का.ई.उदयपरु
उदयपरु
खाद्यान्न बाली
सिराहा
धान, आँप
११ प.का.ई, सिराहा
सप्तरी
आँप, भैसी ँ
१२ प.का.ई, धनषु ा
धनषु ा
माछा
धान
१३ प.का.ई महोत्तरी
महोत्तरी
तरकारी , माछा
१४ प.का.ई, सर्लाही
सर्लाही
धान
१५ प.का.ई, रौतहट
रौतहट
तरकारी, धान
१६ प.का.ई, बारा
बारा
माछा
१७ प.का.ई, पर्सा
पर्सा
तरकारी
१८ प.का.ई, दोलखा
किवी
१९ प.का.ई, सिन्धुपाल्चोक सिन्धुपाल्चोक
मकै
इमेल
pmamp.piu.taplejung@gmail.com
pmamp.piu.panchthar@gmail.com
pmamp.piu.sankhuwasabha@gmail.com
pmamp.piu.bhojpur@gmail.com
pmamp.piu.ok@gmail.com
pmamp.piu.solu@gmail.com
pmamp.piu.khotang1@gmail.com
pmamp.piu.terathum@gmail.com
pmamp.piu.dhankuta@gmail.com
pmamp.piu.ilam@gmail.com
pmamp.piu.jhapa@gmail.com
pmamp.piu.morang@gmail.com
pmamp.piu.sunsari@gmail.com
pmamp.piu.udayapur@gmail.com
pmamp.piu.siraha@gmail.com
pmamp.piu.saptari@gmail.com
Pmamp.piu.dhanusa@gmail.com
Pmamp.piu.mohattari@gmail.com
Pmamp.piu.saralahi@gmail.com
Pmamp.piu.rautahat@gmail.com
Pmamp.piu.bara@gmail.com
pmamp.piu.parsa@gmail.com
pmamp.piu.dolakha@gmail.com
pmamp.piu.sindhupalchok@gmail.com

सम्पर्क नं.
०२४-४६०६९९, ९८५२६६०३९९
०२४-५२१०९८, ९८५२७८४०९८
०२९-५६०८५५, ९८५२०९९८५५
०२९-४२००४९, ९८५११६४११७
०३७-५२०७११
०३८- ५२०४०६, ९८५२८५१४०६
०३६-४२०७४१
९८५२०८२८२१
०२६-४०४१९०
०२७-५२०८०८
०२३-४५६१८८
९८५२०३६०२४
०२५-५३२१५१
०३५-४२०८३८,
०३३-५४५१६६, ९८५२८२३६३६
९८५२८३३१५०
०४१- ४२०३९२, ९८५४०२४२३४
९८४१२४११७३
०४६-५२०४१६, ९८४४१२१५०५
०५५-५६५०७८, ९८५५०४२०३१
९८५५०४८८९९
९८५५०३६४१५
०४९-४२११३०, ९८५४०४८११७
०११-६२०३७०, ९८५१२००१२५
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३४
३५
३६
३७
३८

प.का.ई, दाङ
प.का.ई, कपिलवस्तु
प.का.ई गलु ्मी
प.का.ई, बाँके
प.का.ई, बर्दिया

३३ प.का.ई, बाग्लुङ् ग

३२ प.का.ई, स्याङजा

३१ प.का.ई, मसु ्ताङ् ग

३० प.का.ई, नवलपरु

२९ प.का.ई, लम्जुङ् ग

२८ प.का.ई, गोरखा

२५ प.का.ई, धादिङ् ग
२६ प.का.ई, चितवन
२७ प.का.ई, कास्की

२४ प.का.ई, नवु ाकोट

२३ प.का.ई, भक्तपरु

२० प.का.ई, सिन्धुली
२१ प.का.ई, रामेछाप
२२ प.का.ई, मकवानपरु

क्र.
स.

भक्तपरु , काठमाडौं,
ललितपरु
नवु ाकोट
रसवु ा
धादिङ् ग
चितवन
कास्की
गोरखा
तनहुँ
लमजङु ् ग
मनाङ
नवलपरु
मसु ्ताङ् ग
म्याग्दी
स्याङजा
बाग्लुङ् ग
पर्वत
दाङ
कपिलवस्तु
गलु ्मी
बाँके
बर्दिया

काभ्रे
सिन्धुली
रामेछाप

कार्यक्षेत्र
जोन

जनु ार, आल,ु बाख्रा
तरकारी
आल,ु (भक्तपरु र काठमाण्डौ),
तरकारी (ललितपरु )
आल,ु तरकारी
आलु
तरकारी, मकै
तरकारी, के रा, मौरी, धान

बाली

सनु ्तलाजात, धान
तरकारी
अलैची
स्याउ
सनु ्तलाजात, तरकारी
स्याउ
सनु ्तला, बंगरु
सनु ्तलाजात मसलाबाली
आलु
मकै , धान
मकै
तोरी, मौरी
धान
तरकारी , माछा
कफी
मकै / मकै बीउ, सनु ्तला
मकै
धान

तरकारी

सपु र जोन
आलु
जनु ार

०१०-४१६१११, ९८५१२२२५०३
०५६-५२४३१२, ९८५५०७७९७०
०६१-४६२४८८, ९८५६००७१००
०६४-४२०३१६, ९८५६०१०९१०
०६५-५६१५३०, ९८४६०८९६९०
०६६-५२१३८०, ९८५६०४६७८०
०६६-४४०२१३, ९८४५०६९८२६
९८५७०८७०३१
०६९-४४०१३०, ९८५७६५००८८
०६९-५२१३४५ ९८५७६४५३४५
०६३-४२०९४५, ९८५६०५७२८६
०६८-६२००५३, ९८५७६७०६६६
०६७-४२०४०२
०८२-४१७०७०, ९८४५०६४५१३
०७६-५५०३४७, ९८५७०५१४२३
०७९-५२०८६७, ९८५७०३२२७०
०८१-५२७७६१, ९८४७२९३९९९
०८४-५६०१४९, ९८५८०३४४४४

०१०-४१८०४२, ९८५११२६२१६

०१-४१४२१३१, ९८५१२१५३३९

०११-६६२४४९
०४७-६९२०२७, ९८५१२४६०८६
९८४१३४९५९०
९८५५०१५४१८

सम्पर्क नं.

pmamp.piu.nuwakot@gmail.com
pmamp.piu.rasuwa@gmail.com
pmamp.piu.dhading@gmail.com
pmamp.piu.chitwan@gmail.com
pmamp.piu.kaski@gmail.com
pmamp.piu.gorkha@gmail.com
pmamp.piu.tanahun@gmail.com
pmamp.piu.lamjung@gmail.com
applezonemanang@gmail.com
pmamp.piu.nawalparasieast@gmail.com
pmamp.piu.mustang@gmail.com
pmamp.piu.myagdi1@gmail.com
pmamp.piu.syangja@gmail.com
pmamp.piu.baglung@gmail.com
pmamp.piu.parbat@gmail.com
pmamp.piu.dang@gmail.com
pmamp.piu.kapilvastu@gmail.com
pmamp.piu.gulmi@gmail.com
pmamp.piu.banke@gmail.com
pmamp.piu.bardiya@gmail.com

pmamp.piu.bhaktapur@gmail.com

pmamp.piu.kavre@gmail.com
Pmamp.piu.sindhuli1@gmail.com
pmamp.piu.ramechhap@gmail.com
pmamp.piu.makwanpur@gmail.com

इमेल
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पाल्पा
प्यूठान
अर्घाखाँची
रुपन्देही
नवलपरासी
रुकुम पर्वु
रोल्पा
दैलेख
डोल्पा
जमु ्ला
कालीकोट
हुम्ला
जाजरकोट
मगु ु
सल्यान
रुकुम (पश्चिम)
सर्खे
ु त
कै लाली
कञ्चनपरु
डडेल्धुरा
डोटी
दार्चुला
बैतडी
बाजरु ा
अछाम
बझाङ् ग

कार्यक्षेत्र

गहुँ
धान
आलु

स्याउ

माछा

सपु र जोन

जोन

भटमास
अदवु ा/ बेसार
स्याउ/ओखर
मकै
जैतनु
आल,ु बाख्रा
आलु

स्याउ
स्याउ
सनु ्तला, मौरी
सिमी
अदवु ा/ बेसार, धान
तरकारी/तरकारी वीउ
अदवु ा/ बेसार, तरकारी
तेलहन बाली

गहुँ
ओखर
मकै
सनु ्तला, आल,ु बाख्रा
स्याउ

तरकारी
धान
तरकारी, बाख्रा

बाली

स्रोतः प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना खुमलटार ललितपुर २०७७

५६ प.का.ई, बाजरु ा
५७ प.का.ई, अछाम
५८ प.का.ई, बझाङ् ग

५५ प.का.ई, दार्चुला

५१ प.का.ई, सर्खे
ु त
५२ प.का.ई, कै लाली
५३ प.का.ई, कञ्चनपरु
प.का.ई, डडेल्धुरा
५४

५० प.का.ई, सल्यान

४७ प.का.ई, हुम्ला
४८ प.का.ई जाजरकोट
४९ प.का.ई, मगु ु

४६ प.का.ई, जमु ्ला

४४ प.का.ई, दैलेख
४५ प.का.ई, डोल्पा

४३ प.का.ई, रुकुम पर्वु

४२ प.का.ई, रूपन्देही

क्र.
कार्यालय
स.
३९ प.का.ई, पाल्पा
४० प.का.ई, प्युठान
४१ प.का.ई, अर्घाखाँची
०७५-५२११८०, ९८५७०६८१८१
०८६-४२००५२, ९८५५०८८८४६
०७७-४२०५३३, ९८५७०६९५३३
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बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ (घ२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी बीमा समितिले तत्कालीन कृ षि विकास
मन्त्रालयको सहयोग र समन्वयमा बाली तथा पशपु न्छी बीमा निर्देशन, २०६९ जारी गरी नेपालमा औपचारिक र
काननू ी रूपमा कृ षि बीमाको सरुु वात गरिएको हो । कृ षकहरुले लगाएका कृ षि जन्य बाली तथा पालेका पशपु न्छीहरू
बाली तथा पशपु न्छी बीमाको दायरमा पर्दछन् । काननू ले निषेध गरिएका बालीहरु (जस्तै सर्ती
ु ) तथा जडीबटु ीहरु यस
बीमािभत्र पर्दैनन् । बाली तथा पशहु रूको बीमा गराउँदा लाग्ने बीमा शलु ्क (Premium) को ७५ प्रतिशन अनदु ान
नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरे को छ । सरुु को अवस्थामा बाली बीमा लागतको (खेती खर्च)
आधारमा भए तापनि विगतका वर्षहरुमा बीमा समितिद्वारा िवभिन्न बालीहरुको बीमालेख उत्पादनका आधारमा
जारी गरिएको र सोको निरन्तरता रही आएको छ । २०७५ साल वैशाख १ गते देखि बीमा समितिद्वारा हरे क बाली
तथा पशपु न्छी बीमा गर्ने बीमित रु. २ लाखको दरु ट्घ ना बीमा (मृत्यु सरु क्षण मात्र) अनिवार्य रूपमा गर्ने गरी समावेश
गरे को छ । जसमा कुनै बाली र पशपु न्छी बीमा अवधि १ वर्ष वा १ वर्ष भन्दा बढी छ भने बीमित ले रु. १०० तिर्नु
पर्ने र बीमा अवधि १ वर्ष भन्दा कम भएमा रु. ५० तिर्नुपर्ने छ । दरु ट्घ ना बीमाबापत तिर्नुपर्ने बीमा शलु ्कमा अनदु ान
रहेको छै न । २०७७ मसि
ं र १५ गते देखि "बाली तथा पशपु न्छी निर्देशन २०६९" लाई सश
ं ोधन गरी "कृ षि तथा
पशपु न्छी बीमा िनर्देशिका,२०७७ लागू गरिएको छ ।
कृ षि तथा पशपु न्छी बीमा, बीमा समितिमा दर्ता भएका २० वटा िनर्जीवन बीमा कम्पनीहरु (बीमक) ले नेपालका
सबै िजल्लाहरुमा कार्य गर्न सक्ने भए तापनि बीमा समितिद्वारा बीमा कार्यमा सहजता पगु ोस् भन्ने उद्देश्य राखी ती
कम्पनीहरुलाई तीनदेखि चार वटा जिल्ला विभाजन गरी कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । कार्यक्षेत्र तोकिएको जिल्लाहरुमा
ती कम्पनीहरुले अनिवार्य रूपमा बीमा कार्य गर्नुपर्नेछ । यदि कार्यक्षेत्र तोकिएका बीमा कम्पनीहरुले बीमा गर्न
नमानेमा बीमा समितिमा उजरु ी गर्न सकिन्छ ।
बाली तथा पशपु न्छी बीमा गर्ने प्रक्रियाः
कृ षकद्वारा प्रस्ताव फाराम भर्नेः कृ षकद्वारा सर्वप्रथम आफ्नो बाली तथा पशपु न्छी के को बीमा गराउने हो ? सोको
बीमा कम्पनीद्वारा उपलब्ध गराइएको प्रस्ताव फाराम भरी सोधिएका प्रश्नहरुको सही उत्तर दिर्इ सो फाराम सम्बन्धी
बीमा कम्पनी वा सो कम्पनीको बीमा अभिकर्तालाई बझु ाउनपु र्ने छ ।
प्राविधिकको प्रमाण पत्रः कृ षकद्वारा पेश गरिएको प्रस्ताव उपर मलू ्याङ्कन गर्न सम्बन्धित कृ षि वा पशु प्राविधिकलाई
सो प्रस्ताव फाराम बीमा कम्पनीले उपलब्ध गराई बीमाङ्कन रकम कायम गर्नुपर्ने छ । प्राविधिकले मलू ्याङ्कन गर्ने
कार्य सहित सो बाली वा पशपु न्छीको ५ वटा स्थिर फोटो र ३ मिनेटको भिडियो क्लिप राख्नु पर्ने हुन्छ ।
बीमा लेख जारी गर्नेः कृ षकद्वारा पेश गरी सम्बन्धित प्राविधिकद्वारा सो प्रस्तावउपर मलू ्याङ्कन गरी दिइएको
प्राविधिक प्रतिवेदन अनसु ार कायम भई आएको बीमाङ्कन रकमको बीमा लेखमा व्यवस्था भए बमोजिमको बीमा
शलु ्कको २५% बीमा शलु ्क कृ षक (बीमित) ले बीमा कम्पनीलाई बझु ाए पश्चात् बीमालेख जारी हुनेछ ।
बाली बीमाका प्रकार र बीमा शुल्क :
बीमा समितिद्बारा हालसम्म जारी भएका बाली बीमाका बीमा लेख यसप्रकार रहेका छन् । यसबाहेक
अन्य बालीहरुको बीमालेखहरु बीमा समितिद्बारा क्रमशः तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रम जारी छ ।
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वर्गीकरण
बीमालेख
बाली बीमा तरकारी बीमालेख
बाली बीमा तरकारी बीमालेख
बाली बीमा अन्नबाली बीमालेख

बीमा शलु ्क
बीमाङ्कको ७% (प्रति बाली)
बीमाङ्कको ५% (प्रति बाली)
बीमाङ्कको ५% (प्रति बाली)

४

बाली बीमा

बीमाङ्कको ५% (प्रति बाली)

५

बाली बीमा

६

बाली बीमा

७
८

बाली बीमा
बाली बीमा

९

बाली बीमा

१० बाली बीमा
११ बाली बीमा
१२ बाली बीमा
१३ बाली बीमा
१४ बाली बीमा
१५ पशु बीमा
१६ पन्छी बीमा
१७ पन्छी बीमा
१८ पन्छी बीमा
१९
अन्य
२०
अन्य

प्रकार
उत्पादनमा आधारित
लागतमा आधारित
उत्पादनमा आधारित
(बीजवृद्धि, चैतेधान)
अन्नबाली बीमालेख लागतमा आधारित (खायन,
अन्नबाली)
मसलाबाली
उत्पादनमा आधारित(अदवु ा )
बीमालेख
मसलाबाली
उत्पादनमा आधारित(बेसार)
बीमालेख
फलफूल बीमालेख लागतमा आधारित (के रा)
फलफूल बीमालेख
उत्पादनमा आधारित
( सनु ्तला, जनु ार, कागती)
फलफूल बीमालेख उत्पादनमा आधारित मौसम
सचु ाकाङ्क (स्याउ)
फलफूल बीमालेख
लागतमा आधारित
उखु बीमालेख
लागतमा आधारित
चिया तथा कफी
उत्पादनमा आधारित
बीमालेख
अलैंची बीमालेख
लागतमा आधारित
च्याउ बीमालेख
लागतमा आधारित
विभिन्न पशु
लागतमा आधारित
बीमालेख
ब्रोइलर कुखरु ा
लागतमा आधारित
बीमालेख
लेयर्स.प्यारे न्ट.हाँस
लागतमा आधारित
बीमालेख
अष्ट्रिच बीमालेख
लागतमा आधारित
माछा बीमालेख
लागतमा आधारित
मौरी बीमालेख
लागतमा आधारित

बीमाङ्कको ७% (प्रति बाली)
बीमाङ्कको ५% (प्रति बाली)
बीमाङ्कको ५% (प्रति बाली)
बीमाङ्कको ५% (प्रति बाली)
बीमाङ्कको ८% (प्रति बाली)
बीमाङ्कको ५% (प्रति बाली)
बीमाङ्कको ५% (प्रति बाली)
बीमाङ्कको ५% (प्रति बाली)
बीमाङ्कको ५% (प्रति बाली)
बीमाङ्कको ५% (प्रति बाली)
बीमाङ्कको ५%(प्रति बाली)
बीमाङ्कको १.२५% (प्रति
ब्याच)
बीमाङ्कको ५%
(प्रति ब्याच)
बीमाङ्कको २% (प्रति ब्याच)
बीमाङ्कको २%
बीमाङ्कको ५% (प्रति घार)

*अभिकर्ता मार्फ त बीमा गराएमा कुल बीमा शलु ्कको १०% कमिशन अभिकर्ताले प्राप्त गर्दछन् भने सदस्य संस्था
मार्फ त बीमा भएमा कुल बीमा शलु ्कको १०% छुट दिइने व्यवस्था रहेको छ ।
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सरु क्षण हुने बालीहरुको क्षेत्रफल
न्यूनतम क्षेत्रफल : लागतका आधारमा बालीहरुको बीमा गर्दा न्यूनतम क्षेत्रफल पहाडमा चार आना तथा तराईमा
अाधा कट्ठा हुनपु र्नेछ । उत्पादनका आधारमा हुने बाली बीमाको हकमा सम्बन्धित बालीको बीमा लेखमा व्यवस्था
भए अनसु ारको न्यूनतम क्षेत्रफल बमोजिम बीमा कार्य हुनेछ ।
सरु क्षण हुने बाली तथा पशुपन्छीहरूको लागत/बीमाङ्क रकम
• बीमाङ्क कायम गर्दा बीमा लेखमा उल्लेख भएको हकमा बीमा लेख बमोजिम र अन्यको हकमा बजार
मलू ्य, बीजक मलू ्य र स्थानीय चलन चल्तीको मलू ्यलाई आधार लिई आपसी सहमतिको आधारमा कायम
गर्नु पर्ने छ ।
• लागतको आधारमा हुने बालीहरुको बीमा कृ षि तथा पशपु न्छी विकास मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको
लागतको अधीनमा रही स्थानीय तहको कृ षि हेर्ने इकाईबाट उपलब्ध गराएको लागतअनसु ार बीमाङ्क रकम
कायम हुनेछ ।
• पन्छीहरूको बीमाङ्क रकम तपसिल अनसु ार हुनेछ ।
• प्रति पन्छीको बीमाङ्क रकम = दाना खर्च X निर्धारित गणु ाङ्क + चल्लाको मलू ्य
• पशहु रूको बीमा योग्य उमेरको सन्दर्भमा बीमालेखमा उल्लेख भएको उमेरलाई आधार लिनपु र्ने छ ।
उमेरः पशधु नको बीमायोग्य उमेर (न्यूनतम र अधिकतम) देहाय बमोजिम हुनेछः–
•
स्थानीय तथा उन्नत जातको गाई २ वर्ष (अथवा पहिलो बेत भएको) देखि १० वर्षसम्म
•
भैंसी ३ वर्ष (अथवा पहिलो बेत भएको) देखि १२ वर्षसम्म
•
स्थानीय तथा उन्नत नश्लको बाच्छी–कोरे ली वा पाडीको ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म
•
प्रजननका लागि उन्नत नश्लको साँढे वा राँगाको ३ वर्षदेखि ७ वर्षसम्म
•
ढुवानी वा जोत्नका लागि गोरु वा राँगा ३ वर्षदेखि १२ वर्षसम्म
•
भेडा, बाख्रा र बंगरु ३ महिनादेखि बिक्रीका लागि तयार हुन्जेलसम्म ।
माछा पालनका लागि न्यूनतम २०० वर्ग मिटरको पोखरी र कम्तीमा तीन (३) फिट पानीको गहिराइ भएको पोखरी
हुनपु र्दछ तर ट्राउट माछाको हकमा प्राविधिकको सिफारिस अनसु ारको सरं चना भएको हुनपु र्नेछ ।
बाली तथा पशुपन्छी बीमा क्षतिको दाबी भुक्तानी व्यवस्थाः
१. बीमा अवधि भित्र पनु ः क्षति भएमा बीमाङ्कन रकमको ९० प्रतिशत भक्ता
ु नी उपलब्ध हुने ।
२. आशि
ु नी उपलब्ध हुने ।
ं क क्षति भएमा कृ षि प्राविधक तथा बीमा लेखमा व्यवस्था भए अनरुु प दाबी भक्ता
बीमालेखले रक्षावरण गर्ने जोखिमहरू
देहायका कुनै कारणबाट धानबाली, तरकारी, फलफूल, आल,ु पन्छी र माछा बीमा अवधिभित्र हानि नोक्सानी भएमा
बीमकले बीमाङ्क रकमको ९० प्रतिशत रकम बीमितलाई भक्ता
ु नी गर्नेछः
(धानबाली, तरकारी, फलफूल, आल,ु पन्छीको हकमा)
(क) आगलागि, चट्याङ,
(ख) भक
ू म्प,
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(ग)
(घ)
(ङ)
(च)
(छ)
(ज)

@)&*

बाढी/डुवान /खडेरी,
पहिरो/भसू ्खलन,
आँधीबेहरी, असिना, हिउँ वा तसु ारो,
आकस्मिक/दरु ट्घ नाजन्य बाह्य कारणहरु,
कीरा तथा रोगबाट हुने हानि–नोक्सानी
बीमालेखमा व्यवस्था भए बमोजिमका अन्य जोखिमहरु

दाबी सम्बन्धी प्रकृया
बीमा गरे को बाली, पशपु न्छी, माछा लगायतका बस्तुहरुमा बीमालेखले रक्षावरण गरे का जोखिमहरुमा क्षति पर्
ु याएमा
तत्काल टेलिफोन मार्फ त बीमा कम्पनीलाई जानकारी दिनपु र्ने छ । साथै बीमा कम्पनीको सम्बन्धीत नम्बरमा SMS
समेत अनिवार्य रुपमा पठाउनु पर्ने छ । बीमालेखकले रक्षावरण गरे को जोखिमहरुका कारणबाट बीमित माछा र
पशपु न्छीको हानि नोक्सानी भएमा सात (७) दिनभित्र र धान, तरकारी, फलफूल, आलु (बालीहरुको) हकमा १५
दिनभित्र वा सो अवधिभित्र सम्भव नभएमा सोको कारणसहित सम्भव हुनासाथ बैङ्क/सदस्य ससं ्था मार्फ त देहायका
कागजातहरू बीमक समक्ष पेश गर्नुपर्नेछ ।
क) सक्कल बीमालेख (आशि
ं क क्षतिको अवस्थामा बीमालेखको फोटोकपी)
ख) पर्णू रुपले भरिएको दाबी फाराम,
ग) सम्बन्धित प्राविधिकको प्रतिवेदन (प्रतिवेदन साथ क्षति भएको ५ वटा िस्थर फोटो र ३ मिनेटको भिडियो
क्लिप)
घ) सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिस र कम्तीमा सबभन्दा नजिकको दईु (२) जना छिमेकीको सर्जमिन
मचु लु ्का ।
ङ) मरे को पशक
ु ो संकेतपट्टा (tag) देखिने फोटो
च) माथि उल्लेख गरिएका बाहेक बीमा लेख बमोजिमका अन्य अावश्यक कागजातहरु
दाबी सम्बन्धी विवाद
बाली तथा पशपु न्छी दाबी सम्बन्धी विवाद उत्पन्न भएमा बीमा समितिमा उजरु ी गर्न सकिने व्यवस्था रहेको छ ।
क्र.सं
के न्द्रीय कार्यालयको
तोकिएको
बीमा कम्पनी
सम्पर्क नं.
.
सम्पर्क नं.
जिल्ला
दार्चुला
९८६५९८३३४२
वैतडी
९८४८७७३१८२
नेपाल इ.क.लि.
१
९८४१४३८७३९
डडेलधरु ा
९८४९६७२४५२
कञ्चनपरु
९८६८४०४२८९
तेह्रथमु
९८५२०५३२००
ओरिएन्टल
धनकुटा
९८५२०५३२००
२
इ.क.लि.
९८५१०४७०१६
सनु सरी
९८५२०२९९०३
सप्तरी
९८५२०२७८८१
नेशनलइ.क.लि.
३
प्युठान
९८५८०४०१६८, ९८५८०४३८३९
९८५५०२१४२६
रोल्पा
९८५८०४०१६८, ९८५८०४३८३९
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के न्द्रीय कार्यालयको
सम्पर्क नं.
९८५६०३७८१२

४

हिमालयन
जनरल इ.क.लि. ९८५११११६९१

५

प्रिमियर
इ.क.लि.

६

नेको इ.क.लि.

९८४००९९६५६

९८०१८२१०३४
९८५२०४९४४९

७

सगरमाथा
इ.क.लि.

८

प्रभु इ.क.लि.

९

९८५१०८७८६०
९८५१०१५८४२
९८४१२०८२८४

शिखर इ.क.लि.

९८०१२३५१०२,
०१४१०१५३९
९८०१२४९७३९,
९८४१६१३२८८

१०

लम्बि
ु नी जनरल ९८५५०५००८७
इ.क.लि.
९८५१२२९७९२

तोकिएको
जिल्ला
दाङ

@)&*

सम्पर्क नं.

९८५८०२६५५३
९८६७७६३८०५, ९८११९४७२०४,
अर्घाखाँची
९८५५०२१४३७
सिन्धुपाल्चोक
९८४१९८९०५०
काभ्रेपलान्चोक ९८५११८५८११
ललितपरु
९८४१३७८१७२
बारा
९८६५०४७६९१
दोलखा
९८४१८४२००४
सर्लाही
९८४४०३२७८१
सिन्धुली
९८४२६४७०५९
रामेछाप
९८१५०३५३४०
ताप्लेजङु
९८०१८२१०८६
पाँचथर
९८६२१६०४८०
इलाम
९८०१८२१०३२
झापा –बिर्तामोड ९८०१८२१०५३
झापा –दमक
९८०१८२१०५६
जाजरकोट
९८४८२०९८९५
मगु ु
९८४८३२२४५३
जमु ्ला
९८५८०३१९२०
मसु ्ताङ
९८४७६४०९२३
म्याग्दी
९८४९७४१८४२
वागलङु
९८४७६५५०८१
स्याङ्जा
९८४९४१८४९४
चितवन
९८०१०६४११७
चितवन
९८४५११३१८३
मकवानपरु
९८०१०६७१६९
मकवानपरु
९८०१२३५११२
नवु ाकोट
९८६५७१३९०३
नवु ाकोट
९८४९८५३८१७
धादिङ
९८५१०६७२७६
धादिङ
९८४६७५६७०९
संखवु ासभा
९८४२२१५५२०
उदयपरु
९८५१२०६२७६
भोजपरु
९८५२०६२०७५
खोटाङ्ग
९८५२८४६०६२
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१२

१३

बीमा कम्पनी
प्रुडेन्सियल
इ.क.लि.
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के न्द्रीय कार्यालयको
सम्पर्क नं.
९८४१५९१८४८

एन. एल.जी. र्इ.
९८४२०४५९०५
क. लि.
सिद्धार्थ
इ.क.लि.

९८५११२७८७३
९८५१२३३९७३

१४

१५

यनु ाइटेड
इ.क.लि.
एभरे ष्ट इ.क.लि.

९८४१८१०४३५
९८४१७३९७१८
९८५११२९८९६
९८२४०८९३०४

१६

९८४१४५१४७३
राष्ट्रिय बीमा क.
९८४८७२६८७३
लि
९८४९०७०२३९

१७

आई. एम. ई.
जनरल इ.लि.

१८
१९
२०

९८५१२७३७३९

९८५१००८३४१
श्री सानिमा
जनरल इ.क.लि.
९८४१९१९००६
९८६९२८२९२३
श्री जनरल
इ.क.लि.
९८६११४०१५९
(नेपाल)
श्री अजोड
९८५११२४८८९
इ.क.लि.

तोकिएको
जिल्ला
तनहुँ
गोर्खा
लमजङु
नवलपरासी
सल्यान
डोल्पा
पश्चिम रुकुम
बाँके
रुपन्देही
बटु वल
पाल्पा
कास्की
मनाङ
हुम्ला
बाजरु ा
अछाम
कालिकोट
बर्दिया
सर्खे
ु त
दैलेख
कै लाली
बझाङ
डोटी
धनषु ा
महोत्तरी
ओखलढुङ्गा
सोलख
ु मु ्बु
मोरङ
नवलपरु
कपिलवस्तु
रसवु ा
सिराहा
पर्सा
गलु ्मी
पर्वत
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९८५६००८७७०
९८१४१४०७२०
९८५६०४६३१८
९८५७०२४८९०
९८५१११५७०६
९७४८०९९११६
९८४७९३४६६१, ९८०६२४८३१०
०८१४१५१६३
९८५७०५६३००
९८५७०७३५२२
९८५७०६५४३२
९८५६०८२१३८
९८५६०४६६८९
९८६९५०६१२९
९८६९५०६१२९
९८५८४८५९६०, ९८६८४४७६१९
९८४८०६३९२३
९८६०००५१८४
९८४८१०४९५८
९८१८५०८६२७
९८५७०२४८९०
९८४८४२१७७०
९८६८३१९१४१
९८५४०२०९५३
९८४१५२२१२५
९८४११४१२०१
९८१५७६०२३८, ९८५१२७३७५५
९८०७००८३१२, ९८४४४६६५४३
९८४५४२२९१८
९८४७०८२११२, ९८२१३२८४२३
९८५१२४०५२१
९८६२९६७६३५
९८४५२५४५०८
९८४७५७४१४४
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बीमा कम्पनी

९८५१११०२४१

तोकिएको
जिल्ला
पर्वी
रुक
ू ुम
रौतहट
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सम्पर्क नं.
९८६४९८८२२५
९८५५०४१४८४

बीमा समितिको ठे गाना तथा सम्पर्क
कृ षि तथा पशपु न्छी बीमा सम्बन्धी कुनै समस्या आइपरे मा तल उल्लेख गरे काे बीमा समितिमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ ।
बीमा समिति, कुपन्डोल ललितपरु । फोनः ५५२१०७९, ५५३८७४३ फ्याक्सः ५५२०११९ टोल फ्री नं.ः
१६६००१५६७८९ इमेलः info@nib.gov.np , website: www.nib.gov.np
स्रोतः कृ षि विभाग हरिहरभवन, २०७७
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विन्देश्वरी
चैते २
चैते ६
हर्दिनाथ १
चैते ५

बालीको जात

v_ jif]{ wfg
क्र.
बालीको जात
स.ं
ताईचङु ् ग १७६
1
चाईनङु ् ग २४२
2
ताईनान १
3
ताईनान २
4
मसल
ु ी
5
सावित्री
6
खमु ल ३
7

6

5

4

3

2

1

क्र.स.ं

११.१ अन्नबाली
क) चैते धान
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सिफारिस वर्ष

7.9
7.3
6.6
7.8
3.5
4.0
6.5

144
144
144
143
155
140
130

सिफारिस क्षेत्र

मध्यपहाड र उपत्यका
पहाड
पहाड
पहाड
तराई र भित्रीमधेश
तराई र भित्रीमधेश
मध्य पहाड

सिफारिस क्षेत्र

तराई, भित्री मधेश तथा मध्य पहाड
तराई र भित्री मधेश
तराईको सिञ्चित भमि
ू
तराईर भित्री मधेश (३०० मिटरसम्मको उचाइको सिञ्चित भमि
ू )
तराई, भित्री मधेश, रिभर बेसिन ८०० मिटरसम्म
समद्रु सतह देखि ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई, भित्री मधेश, नदी किनार,
बेंसी तथा समतल फाँट

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

4.6

4.03

4.8

4.8

4.0

3.5

उत्पादनक्षमता
(मे. टन/हे)

पाक्ने दिन

120-125

120

123

125

128

118

पाक्ने दिन

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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@)$& -!((!_

@)$* -!((@_

@)$* -!((@_
@)%@ -!((%_

छोमरोङ्ग

राधा ७

राधाकृ ष्ण ९
राधा ४

16

17

19

18

@)$& -!(()_

खमु ल ९

@)$& -!(()_

खमु ल ५

15

@)$$ -!(*&_
@)$$ -!(*&_
@)$$ -!(*&_

मकवानपरु १
घैया २
पालङु ् ग २

@)$& -!(()_

@)$$ -!(*&_

खमु ल ४

खमु ल ७

@)$$-!(*&_

सिफारिस वर्ष

खमु ल २

बालीको जात

14

13

12

11

10

9

8

क्र.
स.ं

125

150

148

164

148

146

154

172

113

150

144

142

पाक्ने दिन

3.2

3.8

3.5

4.2

6.7

7.0

6.7

6.1

3.4

4.3

6.3

5.6

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)
काठमाडौं उपत्यका तथा समान हावापानी भएको ३००० फीट देखि
४५०० फीटसम्म उचाइको मध्य पहाड
काठमाडौं उपत्यका तथा समान हावापानी भएको ३००० फीट देखि
४५०० फीटसम्म उचाइको मध्य पहाड
ढुङ्ग्रे कीराको प्रकोप भएको तराई
तराईको असिञ्चित पाखा
शीतोष्ण हावापानी भएका मकवानपरु जिल्लाको पालङु ् ग सरहका
पहाडी क्षेत्र
१००० मिटर देखि १४०० मिटर सम्म उचाइ भएका पश्चिमी
मध्यपहाडी क्षेत्रहरु जस्तै पर्वत, वाग्लुङ्ग, म्याग्दी
१००० मिटरदेखि १४०० मिटर सम्म उचाइ भएका पश्चिमी मध्य
पहाडी क्षेत्रहरु जस्तै पर्वत, वाग्लुङ्ग, म्याग्दी
१००० मिटरदेखि १४०० मिटरसम्म उचाइ भएका पश्चिमी मध्य
पहाडी क्षेत्रहरु जस्तै पर्वत, वाग्लुङ्ग, म्याग्दी
नेपालको पर्वी
ू एवं पश्चिमी क्षेत्रको १४०० मिटरदेखि २०००
मिटरसम्म उचाइ भएको उच्च पहाड र चिसो हावापानी भएको
मध्यपहाड
तराई, भित्री मधेश र सो सरह हावापानी भएको अकाशे खेती
गरिनेक्षेत्र
तराई, भित्री मधेश र सो सरह हावापानी भएको सिञ्चित भमि
ू
मध्य पश्चिम र सदु रू पश्चिम तराई (कपिलवस्तु, दाङ, बर्दिया, बाँके,
कै लाली र कञ्चनपरु )

सिफारिस क्षेत्र
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35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

क्र.
स.ं

@)%@ -!((%_
@)%@ -!((%_
@)%# -!((^_

@)%^ -!(((_
@)%^ -!(((_

@)%* -@))@_
@)%* -@))@_
@)%* -@))@_
@)^# -@))^_
@)^# -@))^_
@)^# -@))^_

@)^# -@))^_
@)^# -@))^_

@)^# -@))&_
@)^$-@))*_
@)^^ -@)!)_

खमु ल ६
रामपरु मसल
ु ी

चन्दननाथ १
चन्दननाथ ३
खमु ल ११
लोकतन्त्र
मिथिला
राम

वर्षे ३००४
पोख्रेली जेठोबढु ो

खमु ल ८
सनु ौलो सगु न्धा
घैया १

सिफारिस वर्ष

राधा ११
राधा १२
माछापचु ्छे ३

बालीको जात

115

151

158

180-185

157

130-137

145-150

125-130

2.5-3.5

3.8

7.7

2.6

3.8

4.0-7.2

3.5-4.5

3.6

8.5

5.3

192
144

5.05

5.7

7.8

5.0

4.6

4.0

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

191

135

155

174

155

148

पाक्ने दिन
मध्य तराई (पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनषु ा)
पर्वी
ू तराई
१४०० मिटर देखि २००० मिटर सम्म उचाइको चिसो हावापानी
भएको मध्यदेखि उच्च पहाडसम्म (लमु ्ले, घान्द्रुक र छोमरोङ्ग
क्षेत्र)
काठमाडौं उपत्यका एवं सो सरहको हावापानी हुने ठाउँ
तराई, भित्री मधेश, बेंशी एवं मध्य पहाडको ९०० मिटर उचाइसम्म
अथवा मसल
ु ी धान लगाउन सकिने सबै क्षेत्र
जमु ्ला वा सो सरहका हावापानी भएको क्षेत्र
जमु ्ला वा सो सरहको हावापानी भएको क्षेत्र
काठमाडौं उपत्यका
तराई, भित्री मधेश, तल्लो पहाड र मध्य पहाडका नदी किनारा
तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाडको बेंसी
तराई, भित्री मधेश (शिबालीक उपत्यका, मकवानपरु , चितवन र
नवलपरासी)
तराई र भित्री मधेश
पोखरा उपत्यका र यस आसपासका क्षेत्रहरु (६०० देखि ९०० मिटर
उचाइ)
मध्य पहाड र तल्लो पहाड
तराई, भित्री मधेश
असिञ्चित Upland तराई, टार तथा मध्यपहाडका उपत्यका

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

@)^*-@)!!_

@)^* -@)!!_

@)^* -@)!!_

@)^* -@)!!_

@)^* -@)!!_
@)^* -@)!!_

सकु ्खा धान — १

सकु ्खा धान — २

सकु ्खा धान — ३

वर्षे — २०१४
स्वर्णा सब —१

44

45

46
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48

47

125

@)^^ -@)!)_

खमु ल–१३

120

@)^^ -@)!)_

150-155

135-140

122-125

122-124

123-125

183)

144 (117-

170)

136 (107-

113-125

125

118

150

पाक्ने दिन

-@)!)_
-@)!)_
-@)!)_
-@)!)_

43

42

41

40

39

38

37

36

@)^^
@)^^
@)^^
@)^^

सिफारिस वर्ष

@)^* -@)!!_

बालीको जात

लल्का बास्मती
हर्दीनाथ २
तरहरा १
डि. वाई. १८ (पञ्जीकरण
मात्र) F1
डि. वाई. २८ (पञ्जीकरण
मात्र) F1
डि. वाई. ६९ (पञ्जीकरण
मात्र) F1
खमु ल–१०

क्र.
स.ं

4-5

3.8

2.5-3.6

2.3-3.5

3.2-4.2

4.17

4.78

9.52

8.86

9.17

4.2

3.1-4.2

2.5-3.5

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

पर्वी
ू तथा पश्चिमी तराई, भित्री मधेश तथा मध्य पहाडको ५००
मिटरसम्मका बेंसी तथा टार ।
पर्वी
ू तथा पश्चिमी तराई, भित्री मधेश तथा मध्य पहाडका ५००
मिटरसम्मका बेंसी तथा टार
पर्वी
ू तथा पश्चिमी तराई, भित्री मधेश तथा मध्य पहाडका ५००
मिटरसम्मका बेंसी तथा टार
तराई
तराई, तथा भित्री मधेश र मध्य पहाडका ५०० मिटरसम्मका
बेंसीको सिञ्चित तथा घोल क्षेत्र ।

काठमाडौं उपत्यका र सो सरहको हावापानी भएका पहाडी क्षेत्र ।

काठमाडौं उपत्यका र सो सरहको हावापानी भएका पहाडी क्षेत्र ।

तराई तथा भित्री मधेश

तराई तथा भित्री मधेश

मध्य तथा पर्वी
ू तराई
तराई तथा भित्री मधेश
मध्य तथा पर्वी
ू तराई
तराई तथा भित्री मधेश

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

क्र.
स.ं

सिफारिस वर्ष

एराईज - ६४४४, F1
(पञ्जीकरण मात्र)
पि. एच. बी. - ७१
,F1(पञ्जीकरण मात्र)
य.ु एस. - ३१२
,F1(पञ्जीकरण मात्र)
च्याम्पीयन,F1(पञ्जीकरण
मात्र)
राजा,F1(पञ्जीकरण मात्र)
आर.एच. - २५७,F1
(पञ्जीकरण मात्र)
गोरखनाथ -५०९ ,F1
(पञ्जीकरण मात्र)
लोकनाथ - ५०५,F1
(पञ्जीकरण मात्र)
पि. ए. सि. - ८०१ ,F1
(पञ्जीकरण मात्र)
रे श्मा - ७८६, F1
(पञ्जीकरण मात्र)
126
123
123
129
123
120

@)^* -@)!!_
@)^* -@)!!_

@)^* -@)!!_

@)^* -@)!!_

@)^* -@)!!_

@)^* -@)!!_

132

@)^* -@)!!_
136

129

@)^* -@)!!_

@)^* -@)!!_

122

145-150

121

पाक्ने दिन

@)^* -@)!!_

वर्षे — १०२७ (पञ्जीकरण @)^* -@)!!_
मात्र)
साँवा मसल
ु ी सब —१
@)^* -@)!!_

बालीको जात

4.91

7.79

4.79

4.82

4.99

4.94

5.15

5.46

5.26

4.43

3.5-4

3.3

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

पर्वी
ू तराईको सिञ्चित क्षेत्र

तराई र भित्री मधेशको सिञ्चित क्षेत्र

तराई र भित्री मधेशको सिञ्चित क्षेत्र

तराई र भित्री मधेश

सर्लाही देखि बाँके सम्मको तराई र भित्री मधेश
तराई र भित्री मधेश

सर्लाही देखि बाँके सम्मको तराई र भित्री मधेश

सर्लाही देखि बाँके सम्मको तराई र भित्री मधेश

तराई/सिञ्चित

असिञ्चित तराई र मध्य पहाडका १००० मिटरसम्मका बेंसी तथा
टार अर्धसिञ्चित तथा असिञ्चित क्षेत्र ।
तराई, तथा भित्री मधेश र मध्य पहाडका ५०० मिटरसम्मका
बेंसीको सिञ्चित तथा घोल क्षेत्र ।
तराई र भित्री मधेशको सिञ्चित क्षेत्र

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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F1(पञ्जीकरण मात्र)
&@ डि आर एच ७४८ F1
(पञ्जीकरण मात्र)

&! डि आर एच ७७५

&)

^(

^*

^&

130-135

@)&@ -@)!%_

130-135

@)&@ -@)!%_
125-130

120-125

@)&@ -@)!%_

@)&@ -@)!%_

124-128

@)&@ -@)!%_

135-145
120-125

@)&@-@)!%_

^^ सिन्दूरी (पञ्जीकरण मात्र)

120-125

125

118-125

152

158

पाक्ने दिन

@)&@ -@)!%_

@)&!-@)!$_

सकु ्खा धान — ६

65

ओ.पि.
सनु ्दरम (पञ्जीकरण मात्र)
ओ.पि.
डेल्टा रानी (पञ्जीकरण
मात्र) ओ.पि.
आकाश (पञ्जीकरण मात्र)
ओ.पि.
गरिमा F1(पञ्जीकरण मात्र)

@)&!-@)!$_

सकु ्खा धान — ५

63

62

61

64

सिफारिस वर्ष

@)&!-@)!$_
@)&!-@)!$_
@)&!-@)!$_

बालीको जात

लेकाली धान — १
लेकाली धान — ३
सकु ्खा धान — ४

क्र.
स.ं

6.5

5.6

5.8-6.3

6-6.3

3.9- 5

4.4- 5.3

4- 5

3-4

3.2 - 4.2

2.7 -4

3.9

4.07

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

तराई र भित्री मधेशको सिञ्चित क्षेत्र

तराई र भित्री मधेश

तराई र भित्री मधेश

तराई र भित्री मधेश

तराई र भित्री मधेश

तराई र भित्री मधेश

१५००- २६०० मिटरसम्मको उच्च पहाडी क्षेत्र ।
१५०० - २६०० मिटरसम्मको उच्च पहाडी क्षेत्र ।
तराई र भित्री मधेशको असिञ्चित खेत र मध्य पहाडको ५०० मिटर
उचाइको टार
तराई र भित्री मधेशको असिञ्चित खेत र मध्य पहाडको ५०० मिटर
उचाइको टार बसी ।
तराई र भित्री मधेशको असिञ्चित खेत र मध्य पहाडको ५०० मिटर
उचाइको टार बेंसी ।
तराई र भित्री मधेश

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

बालीको जात

120-125
132-135

@)&@ -@)!^_

@)&# -@)!^_

@)&# -@)!&_

@)&# -@)!&_

सगु न्धित धान १

राधा १३

83

84

120-125

@)&@ -@)!%_

4-5

128-133

@)&@ -@)!%_

5-6

127

@)&@ -@)!%_
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82

*!

142-148

142-145

3-4.2

4.5

4.4

5-6

5-6

120-130

5-6

5.3-6.3

5.1-5.4

5.3

120-130

&*
&(
*)

&&

&^

&%

&$

125-130

135

@)&@ -@)!%_

5.1

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

@)&@ -@)!%_
@)&@ -@)!%_
@)&@ -@)!%_

130

पाक्ने दिन

@)&@ -@)!%_

सिफारिस वर्ष

(पञ्जीकरण मात्र)
एराइज तेज गोल्ड F1
(पञ्जीकरण मात्र)
जि के ५०१७
F1(पञ्जीकरण मात्र)
सपु र १२५ F1(पञ्जीकरण
मात्र)
सपु र ११५ F1 (पञ्जीकरण
मात्र)
शान्ती F1(पञ्जीकरण मात्र)
सधु ा F1(पञ्जीकरण मात्र)
यु एस ३२३ F1(पञ्जीकरण
मात्र)
यु एस ३८२ F1(पञ्जीकरण
मात्र)
राधा १४

&# एराइज ६४४४ गोल्ड F1

क्र.
स.ं

तराई, भित्री मधेश, रिभर बेसिन र उपत्यकाको ७०० मिटर
उचाइसम्मको
तराई, भित्री मधेश, रिभर बेसिन र उपत्यकाको ७०० मिटर उचाइ
सम्मको
तराई र भित्री मधेशका असिञ्चित तथा समद्रु सतहबाट ७०० मिटर
सम्मको नदी किनार,बेंसी तथा समतल फाँट र उपत्यकाका सिञ्चित
क्षेत्र

तराई र भित्री मधेशको सिञ्चित क्षेत्र

तराई र भित्री मधेशको सिञ्चित क्षेत्र
तराई र भित्री मधेशको सिञ्चित क्षेत्र
तराई र भित्री मधेशको सिञ्चित क्षेत्र

तराई र भित्री मधेशको सिञ्चित तथा अर्धसिञ्चित क्षेत्र

तराई र भित्री मधेशको सिञ्चित तथा अर्धसिञ्चित क्षेत्र

तराई र भित्री मधेश

बाँकेदेखि पर्वू को तराई र भित्री मधेश

बाँकेदेखि पर्वू को तराई र भित्री मधेश

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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@)&$ -@)!*_

@)&$ -@)!*_

बहुगणु ी धान २

हर्दिनाथ ३

92

93

९५

९४

एल.जी.९३.01 F1
(पञ्जीकरण मात्र)
एल.जी.९३.0२ F1
(पञ्जीकरण मात्र)

135

@)&$ -@)!*_

91

@)&$ -@)!*_

@)&$ -@)!*_
120-125

120-125

125

142

120-130

120-125

135

120-125

@)&# -@)!&_

@)&# -@)!&_

@)&# -@)!&_

130

122-125

पाक्ने दिन

@)&# -@)!&_

()

*(

**

*&

86

@)&# -@)!&_

@)&# -@)!&_

सिफारिस वर्ष

जे.के .आर. एच २०८२
F1(पञ्जीकरण मात्र)
जे.के .आर. एच. ३३३३
F1(पञ्जीकरण मात्र)
एच.जे.-जि.१
F1(पञ्जीकरण मात्र)
एच.जे.-जि.५ F1
(पञ्जीकरण मात्र)
एच.जे.-जि.१० F1
(पञ्जीकरण मात्र)
बहुगणु ी धान १

क्र.
बालीको जात
स.ं
*% सेहराङ्ग सब १

7.5-8

7.5-8

5.5

5.8

5.5

8-9

7-8

8-9

6.0

8.5-9

4.4-4.9

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाट र उपत्यकका सिञ्चित क्षेत्र
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाट
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाट
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाँट
समन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाट
समन्द्र सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाट
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाँट
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाँट
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाँट
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाँट
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाँट

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

क्र.
बालीको जात
स.ं
९६ साभा १२७F1
(पञ्जीकरण मात्र)
९७ साभा १३४ F1
(पञ्जीकरण मात्र)
९८ अराईज ६१२९ गोल्ड F1
(पञ्जीकरण मात्र)
९९ अराईज प्राईमा F1
(पञ्जीकरण मात्र)
१०० भि.एन.आर २२३३ F1
(पञ्जीकरण मात्र)
१०१ भि.एन.आर २२४५ F1
(पञ्जीकरण मात्र)
१०२ डि.वाई ६८ F1
(पञ्जीकरण मात्र)
१०३ डि.वाई ७९ F1
(पञ्जीकरण मात्र)
१०४ कालो चामल
(पञ्जीकरण मात्र)
१०५ LPNBR 1605
(पञ्जीकरण मात्र)
१०६ श्रीराम खश्वुु (पञ्जीकरण
मात्र)

- 96 4.3-6.2
2.2

९९-१२५
150
118-121

@)&% -@)!*_

@)&% -@)!*_

@)&% -@)!*_

5.2-6.2

7.0

4.3-6.2

121

5.5-6.6

5.5-6.6

@)&$ -@)!*_

120-125

@)&$ -@)!*_

7.5-8

120

130-135

@)&$ -@)!*_

6.5-7

@)&$ -@)!*_

112-115

@)&$ -@)!*_

5.64

120-125

115-118

@)&$ -@)!*_

5.16

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

@)&$ -@)!*_

118

पाक्ने दिन

@)&$ -@)!*_

सिफारिस वर्ष

तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,

पर्वी
ू तथा मध्य तराई

समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाँट
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाँट
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाँट
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाँट
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाँट
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाँट
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाँट
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश,नदी
किनार,बे ँसी तथा समतल फाँट
तराई,भित्री मधेश,पहाड, उपत्यका र बे ँसीहरु

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

-k~hLs/0f dfq_

टि.एम. आर. एच. -१६२६
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२०७६ (२०१९)

११५ सपु र चाईना ६०१ F1

-k~hLs/0f dfq_

११७ महाराजा F1

-k~hLs/0f dfq_

११६ तहल्का F1

२०७६ (२०१९)

२०७६ (२०१९)

२०७६ (२०१९)

-k~hLs/0f dfq_

२०७६ (२०१९)

२०७६ (२०१९)

-k~hLs/0f dfq_
११४ सर्जु ५२-k~hLs/0f dfq_

रञ्जित -k~hLs/0f dfq_

-k~hLs/0f dfq_

२०७६ (२०१९)

२०७६ (२०१९)

133

128

125

120-130

145-160

155-160

125

134

134

135-137

@)&% -@)!*_

२०७६ (२०१९)

120-125

पाक्ने दिन

@)&% -@)!*_

सिफारिस वर्ष

११३ सावाँ मन्सुली

११२

१११ मक
ु ाबला २३

११०

-k~hLs/0f dfq_

क्र.
बालीको जात
स.ं
१०७ एरिज अइडिया
(पञ्जीकरण मात्र)
१०८ अल्ट्रा सपु र सम्पूर्ण
(पञ्जीकरण मात्र)
१०९ अङ्कुर ज्योतिका

5.1

5.1

6.6

6-7

5-6

4.5-5.0

5.2

5.1

4.1

4.05-4.51

5.3-6.1

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश र
बेंसीहरु
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश र
बेंसीहरु
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश र
बेंसीहरु
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश र
बेंसीहरु
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश र
बेंसीहरु
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश र
बेंसीहरु
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश र
बेंसीहरु

समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश तथा
नदी किनार
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश र
बेंसीहरु
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश र
बेंसीहरु

तराई,भित्री मधेश,नदी किनार,

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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4

3

2

1

क्र.स.ं

+-u_ ds}

खमु ल पहेंलो
रामपरु कम्पोजिट
अरुण २
मनकामना १

बालीको जात

१२४ एम.आर.पि. ५५६६ उपज
F1-k~hLs/0f dfq_

-k~hLs/0f dfq_

१२३ एम.आर.पि. ५५६९ F1

k~hLs/0f dfq_

१२२ पृथ्वी गोल्ड ११११F1-

126

126

129

122

125

132

133

@)@@ -!(^%_
@)#@ -!(&%_
@)#( -!(*!_
@)$$ -!(*&_

6.1

6.3

5.2

6.99

5.38

5.0

5.0

4.0

2.2

80-90
120-130

4.4

4.9

110-115

120-130

सिफारिस क्षेत्र

मध्य पहाड
तराई, भित्रीमधेश, बेंसी र मध्य पहाड
तराई, मध्यपहाड
मध्यपहाड (हिउँदमा तराई क्षेत्रमा पनि लगाउन सकिने)

सिफारिस क्षेत्र

समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश र
बेंसीहरु
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश र
बेंसीहरु
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश र
बेंसीहरु
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश र
बेंसीहरु
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश र
बेंसीहरु
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश र
बेंसीहरु
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको तराई,भित्री मधेश र
बेंसीहरु

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

पाक्ने दिन

पाक्ने दिन

सिफारिस वर्ष

२०७६ (२०१९)

२०७६ (२०१९)

२०७६ (२०१९)

२०७६ (२०१९)

१२१ के .पि.एच. ४६८F1

-k~hLs/0f dfq_

२०७६ (२०१९)

२०७६ (२०१९)

२०७६ (२०१९)

सिफारिस वर्ष

१२० ९४४४F1-k~hLs/0f dfq_

-k~hLs/0f dfq_

११९ य.ू एस. ३०५ F1

-k~hLs/0f dfq_

क्र.
बालीको जात
स.ं
११८ २७ पि ६३ F1

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

क्र.स.ं

@)$^ -!(*(_

@)$^ -!(*(_
@)%@ -!((%_
@)%$ -!((&_
@)%( -@))@_

@)^! -@))#_
@)^# -@))^_
@)^# -@))^_
@)^% -@))*_

@)^% -@))*_

@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^& -@)!)_

@)^& -@)!)_

रामपरु २
अरुण १
गणेश १
मनकामना ३

गौरव हाइब्रिड मकै
देउती
शीतला
मनकामना ४

पोसिलो मकै १

मनकामना ५
मनकामना ६
बायो ९६८१,F1(पञ्जीकरण मात्र)

राजकुमार F1(पञ्जीकरण मात्र)

सिफारिस वर्ष

गणेश २

बालीको जात

100-110

90-110

140-145

140-145

145-155

117

130-135

130-135

110-150

142

175

9.0-100

105-110

150-180

पाक्ने दिन

8-9

6.5-8

5.34

5.27

5. 3

5.3

6.08

5.7

8.1

5.5

5.0

4.0

4.0

3.5

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)
उच्चपहाड (हिउँदमा तराई र भित्री मधेशमा पनि लगाउन
सकिने)
तराई, भित्रीमधेश, बेंशीरटार
पश्चिम तराई र मध्यपहाड
उच्च पहाड
पर्वा
ू ञ्चल, मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चल विकासक्षेत्रका मध्य
पहाडीक्षेत्र (१०००मिटर देखि १७०० मिटरसम्मको उचाइको
लागि)
तराई र भित्रीमधेश (हिउँदख
े ते ीको लागि)
मध्यपहाड
पहाड
नेपालको पर्वू देखि पश्चिमसम्म मध्य पहाडको १६०० मिटर
भन्दा तल
नेपालको पर्वू देखि पश्चिमसम्म मध्य पहाडको १६०० मिटर
भन्दा तल
कर्णाली पर्वू का मध्य पहाड
पर्वी
ू –मध्य पश्चिम पहाड
मध्यमाञ्चल क्षेत्रको
मध्यपहाड–वर्षे मौसम
पर्वी
ू तराई–हिउँदे मौसम
तराई,भित्रीमधेश, रिभरबेसिन, भ्याली र तल्लो पहाडी भेगको
७०० मिटर उचाइसम्म

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

क्र.स.ं

सिफारिस वर्ष

Winter)

110-120
105
105

@)^* -@)!!_

@)^* -@)!!_

@)^* -@)!!_
@)^( -@)!@_

सि. पि. - ६६६, F1 (पञ्जीकरण
मात्र)
गोदावरी -९८९,F1 (पञ्जीकरण
मात्र)
अर्ली - २,F1 (पञ्जीकरण मात्र)
रामपरु हाइब्रिड - २
१२५ वर्षे

130-160

(Rainy)

110-120

िहउँदे

(Winter)

130-140

@)^* -@)!!_

(Rainy)

105-110

(

140-167

135-140

120-160

120-160

90-92

पाक्ने दिन

सि. पि.- ८०८,F1 (पञ्जीकरण
मात्र)

नतु न (के .एच १०१,F1)(पञ्जीकरण @)^& -@)!)_
मात्र)
डिके सी ९०८१, F1 (पञ्जीकरण
@)^& -@)!!_
मात्र)
अल राउण्डर,F1 (पञ्जीकरण मात्र) @)^& -@)!!_
बिस्को - ९४० F1 (पञ्जीकरण
@)^* -@)!!_
मात्र)
सि - १९२१,F1(पञ्जीकरण मात्र) @)^* -@)!!_

बालीको जात

िहउँदे
3.55 वर्षे
7.0

5.69

7.36

6.97

9.95

5.14-7.5

7.13

7-10

10-12

6.5-8

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

पर्वी
ू तथा मध्य तराई, र मध्य पहाडको बेंसी तथा टार ।
नारायणी नदी पर्वू का भित्री मधेश तथा तराई

पर्वी
ू तथा मध्य तराई, र मध्य पहाडको बेंसी तथा टार ।

पर्वी
ू तथा मध्य तराई

पर्वी
ू तथा मध्य तराई

पर्वी
ू तथा मध्य तराई र मध्य पहाडको बेंसी तथा टार ।

मध्य तराई र पहाड

तराई क्षेत्रमा - हिउँदे तथा वर्षे मौसम

तराई, भित्रीमधेश, रिभर बेसिन र उपत्यकाको ७०० मिटर
उचाइसम्मको
मध्यतराई - हिउँदे मौसम (कार्तिक - माघ)

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

क्र.स.ं

डि. एम. एच.— ७३१४,
F1(पञ्जीकरण मात्र)
डि. एम. एच.— ८४९
F1(पञ्जीकरण मात्र)
एम. एम.— ११०७, F1(पञ्जीकरण
मात्र)
डेकाल्ब डवल, F1 (पञ्जीकरण
मात्र)
एन. एम. एच.- ७३१ F1(पञ्जीकरण
मात्र)

@)^( -@)!@_
@)^( -@)!@_
@)^( -@)!@_

आर. एम. एल. - ४ (Inbred line)
एन. एम. एल. - २ (Inbred line)
आदित्य-९२९, F1 (पञ्जीकरण
मात्र)
प्रोएग्रो- ४६४२, F1 (पञ्जीकरण
मात्र)
बिस्को- ९४० नयाँ,F1 (पञ्जीकरण
मात्र)
सि. पी. - ८३८,F1 (पञ्जीकरण
मात्र)
१० भि १०,F1 (पञ्जीकरण मात्र)

@)^( -@)!@_

@)^( -@)!@_

@)^( -@)!@_

@)^( -@)!@_

@)^( -@)!@_

@)^( -@)!@_

@)^( -@)!@_

@)^( -@)!@_

@)^( -@)!@_

सिफारिस वर्ष

बालीको जात

(Days to
silking
115 (Days to
silking
119 (Days to
silking
119 (Days to
silking
116 (Days to
silking
123 (Days to
silking
113 (Days to
silking
123 (Days to
silking
118 (Days to
silking
115 (Days to
silking
121

पाक्ने दिन

7.92

6.79

9.0

6.85

6.66

7.46

7.11

7.74

8.29

7.2

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

नारायणी नदी पर्वू का भित्री मधेश तथा तराई

नारायणी नदी पर्वू का भित्री मधेश तथा तराई

नारायणी नदी पर्वू का भित्री मधेश तथा तराई

नारायणी नदी पर्वू का भित्री मधेश तथा तराई

नारायणी नदी पर्वू का भित्री मधेश तथा तराई

नारायणी नदी पर्वू का भित्री मधेश तथा तराई

नारायणी नदी पर्वू का भित्री मधेश तथा तराई

नारायणी नदी पर्वू का भित्री मधेश तथा तराई

नारायणी नदी पर्वू का भित्री मधेश तथा तराई

नारायणी नदी पर्वू का भित्री मधेश तथा तराई
नारायणी नदी पर्वू का भित्री मधेश तथा तराई
नारायणी नदी पर्वू का भित्री मधेश तथा तराई

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

खमु ल हाइब्रिड मकै - २

के वाई एम - ३३

के वाई एम - ३५

रे सङु ् गा कम्पोजीट

गलु ्मी - २ (पञ्जीकरण मात्र)

45

46

47

48

49

- 102 -

%) अरुण ३

43

44

पायोनियर-३५२२,F1(पञ्जीकरण
मात्र)
९२२०,F1(पञ्जीकरण मात्र)

बालीको जात

टि.एक्स -३६९,F1,(पञ्जीकरण
मात्र)
सि.-१९४६, F1(पञ्जीकरण मात्र)

42

41

क्र.स.ं

@)&@ -@)!%_

@)&! - @)!$_
!))

125

122

पाक्ने दिन

(Days to
silking
@)^( -@)!@_ 117 (Days to
silking)
@)^( -@)!@_ 124(Days to
silking)
@)^( -@)!@_ 116 (Days to
silking
@)&! - @)!$_ 152- Winter
138-Summer
@)&! - @)!$_ 68 (Days to
silking
@)&! - @)!$_ 66 (Days to
silking
@)&! - @)!$_ 127

@)^( -@)!@_

सिफारिस वर्ष

3.9

5.4

5.2

1.5

2.5

8.5

9.08

9.7

9

7.67

8.65

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

मध्य पहाडी क्षेत्रमा वर्षायाममा र तराई तथा भित्री मधेशमा
हिउँदे मौसममा ।
मध्य पहाडी क्षेत्रमा वर्षायाममा र तराई तथा भित्री मधेशमा
हिउँदे मौसममा ।
मध्य पहाडी क्षेत्रमा वर्षायाममा र तराई तथा भित्री मधेशमा
हिउँदे मौसममा ।
मध्य तथा पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको ७०० देखि १४०० मिटर
उचाइको पहाडी क्षेत्र ।
गलु ्मी र अर्घाखाँची जिल्लाको ७०० देखि १४०० मिटर
उचाइको क्षेत्र ।
मध्यपश्चिमदेखि पर्वू को तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाड ।
तराई र भित्री मधेशमा हिउँदे र वसन्ते तथा मध्य पहाडमा गृष्म
ऋतमु ा खेती गर्न सकिने ।

तराई, भित्री मधेश, रिभर बेसिन र उपत्यकाको ७०० मिटर
उचाइ सम्मको
तराई, भित्री मधेश, रिभर बेसिन र उपत्यकाको ७०० मिटर
उचाइ सम्मको
नारायणी नदी पर्वू का भित्री मधेश तथा तराई

नारायणी नदी पर्वू का भित्री मधेश तथा तराई

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

रामपरु हाइब्रिड ४
आर.एम.एल.३२ (इनब्रेड लाइन)
आर.एम.एल.१७ (इनब्रेड लाइन)
रामपरु हाइब्रिड ६
आर.एम.एल.४ (इनब्रेड लाइन)
जि.के . ३१४० F1, (पञ्जीकरण
मात्र)
जि.के . ३११४ F1, (पञ्जीकरण
मात्र)
एन.एम.एच. ७१३ F1, (पञ्जीकरण
मात्र)
एन.एम.एच. १२४७ F1,
(पञ्जीकरण मात्र)
पि.३३९६F1, (पञ्जीकरण मात्र)
-

175
170
175
177
165

@)&#-@)!^_

@)&#-@)!^_

@)&#-@)!^_

@)&#-@)!^_

158 165

-

155 165

()

!!#–!!%

पाक्ने दिन

@)&#-@)!^_
@)&#-@)!^_
@)&#-@)!^_
@)&#-@)!^_
@)&#-@)!^_
@)&#-@)!^_

@)&@ -@)!%_

%!

%@ अरुण ६

सिफारिस वर्ष

@)&@ -@)!%_

बालीको जात

अरुण ४

क्र.स.ं

6.29

6.07

6.3

6.5

6.4

6.8

6.95

3.5

4.2

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)
मध्य पश्चिमदेखि पर्वू को तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाड ।
तराई र भित्री मधेशमा हिउँदे र वसन्ते तथा मध्यपहाडमा गृष्म
ऋतमु ा खेती गर्न सकिने ।
मध्य पश्चिमदेखि पर्वू को तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाड ।
तराई र भित्री मधेशमा हिउँदे र वसन्ते तथा मध्य पहाडमा गृष्म
ऋतमु ा खेती गर्न सकिने ।
तराई र भित्री मधेशको हिउँदे सिजन ७०० मिटरसम्म
तराई र भित्री मधेशको हिउँदे सिजन ७०० मिटरसम्म
तराई र भित्री मधेशको हिउँदे सिजन ७०० मिटरसम्म
तराई र भित्री मधेशको हिउँदे सिजन ७०० मिटरसम्म
तराई र भित्री मधेशको हिउँदे सिजन ७०० मिटरसम्म
नारायणी नदी देखि पर्वी
ू तराई र भित्री मधेशको हिउँदे
सिजनको लागि ७०० मिटरसम्म
नारायणी नदी देखि पर्वी
ू तराई र भित्री मधेशको हिउँदे
सिजनको लागि ७०० मिटरसम्म
नारायणी नदी देखि पर्वी
ू तराई र भित्री मधेशको हिउँदे
सिजनको लागि ७०० मिटरसम्म
नारायणी नदी देखि पर्वी
ू तराई र भित्री मधेशको हिउँदे
सिजनको लागि ७०० मिटरसम्म
नारायणी नदी देखि पर्वी
ू तराई र भित्री मधेशको हिउँदे
सिजनको लागि ७०० मिटरसम्म

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

175
180
180

180

@)&#-@)!^_

@)&#-@)!^_

@)&#-@)!&_

@)&#-@)!&_

@)&$-@)!*_

@)&$-@)!*_
@)&$-@)!*_
@)&$-@)!*_

@)&$-@)!*_

बिस्को एक्स ८१ F1,(पञ्जीकरण
मात्र)
बिस्को ९७ गोल्ड F1, (पञ्जीकरण
मात्र)
९०० एम.गोल्ड F1, (पञ्जीकरण
मात्र)
परबल F1, (पञ्जीकरण मात्र)

पोषिलो मकै २

रामपरु ४
मनकामना ७
रामपरु हाइब्रिड ८ F1,
(पञ्जीकरण मात्र)

रामपरु हाइब्रिड !)F1,
(पञ्जीकरण मात्र)

68

69

- 104 -

73

72

71

70

67

66

65

120-160

110 -155

158

170

120-160

170

@)&#-@)!^_

३०३३F1, (पञ्जीकरण मात्र)

64

170

पाक्ने दिन

@)&#-@)!^_

सिफारिस वर्ष

३०२२F1, (पञ्जीकरण मात्र)

बालीको जात

63

क्र.स.ं

8.05

7.56

6.46

5.40

4.5

6.1

6.5

8.2

9.6

6.4

6.3

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

;d'b| ;txb]lv &)) ld6/ prfO;Ddsf t/fO{,
leqL dw]zdf lxpFb] l;hgsf] nflu
;d'b| ;txb]lv &)) ld6/ prfO;Ddsf t/fO{,
leqL dw]zdf lxpFb] l;hgsf] nflu

नारायणी नदी देखि पर्वी
ू तराई र भित्री मधेशको हिउँदे
सिजनको लागि ७०० मिटरसम्म
नारायणी नदी देखि पर्वी
ू तराई र भित्री मधेशको हिउँदे
सिजनको लागि ७०० मिटरसम्म
नारायणी नदी देखि पर्वी
ू तराई र भित्री मधेशको हिउँदे
सिजनको लागि ७०० मिटरसम्म
नारायणी नदी देखि पर्वी
ू तराई र भित्री मधेशको हिउँदे
सिजनको लागि ७०० मिटरसम्म
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको नारायणी नदी
पर्वू का तराई र भित्री मधेशमा हिउँदे सिजनको लागि
समद्रु सतहबाट ७०० मिटर उचाइसम्मको नारायणी नदी
पर्वू का तराई र भित्री मधेशमा हिउँदे सिजनको लागि
तराई, भित्री मधेशको समद्रु सतहदेखि ८०० मिटरसम्म (वर्षे
तथा हिउँदे सिजनको लागि) र मध्य पहाडको समद्रु सतहदेखि
८००-१८०० मीटर उचाइसम्म (वर्षे सिजनको लागि)
तराई, भित्री मधेशको समद्रु सतहदेखि ७०० मिटर उचाइसम्म
मध्य पहाडको समद्रु सतहदेखि ७००-१६०० मिटर उचाइसम्म

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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@)&$-@)!*_

@)&$-@)!*_

@)&$-@)!*_

९५१ सपु र F1, (पञ्जीकरण मात्र)

पि ३५३३ F1, (पञ्जीकरण मात्र)

एल जी ३३.०१ F1, (पञ्जीकरण
मात्र)

78

79

80

@)&$-@)!*_

160-165

160-170

155-160

140-150

160-165

एच पि २२२ F1, (पञ्जीकरण मात्र) @)&$-@)!*_

९७८४ F1, (पञ्जीकरण मात्र)

160-165

@)&$-@)!*_

पि एल ३३३१ F1 (पञ्जीकरण
मात्र)

160-165

पाक्ने दिन

@)&$-@)!*_

सिफारिस वर्ष

पि एल ३३०० F1, (पञ्जीकरण
मात्र)

बालीको जात

77

76

75

74

क्र.स.ं

8.1

7.55

7.27

7.81

8.74

9.01

8.48

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)
;d'b| ;txb]lv &)) ld6/ prfO;Ddsf] gf/fo0fL
gbL k"j{sf t/fO{ / leqL dw]zdf lxpFb] l;hgsf]
nflu
;d'b| ;txb]lv &)) ld6/ prfO;Ddsf] gf/fo0fL
gbL k"j{sf t/fO{ / leqL dw]zdf lxpFb] l;hgsf]
nflu
;d'b| ;txb]lv &)) ld6/ prfO;Ddsf] gf/fo0fL
gbL k"j{sf t/fO{ / leqL dw]zdf lxpFb] l;hgsf]
nflu
;d'b| ;txb]lv &)) ld6/ prfO;Ddsf] gf/fo0fL
gbL k"j{sf t/fO{ / leqL dw]zdf lxpFb] l;hgsf]
nflu
;d'b| ;txb]lv &)) ld6/ prfO;Ddsf] gf/fo0fL
gbL k"j{sf t/fO{ / leqL dw]zdf lxpFb] l;hgsf]
nflu
;d'b| ;txb]lv &)) ld6/ prfO;Ddsf] gf/fo0fL
gbL k"j{sf t/fO{ / leqL dw]zdf lxpFb] l;hgsf]
nflu
;d'b| ;txb]lv &)) ld6/ prfO;Ddsf] gf/fo0fL
gbL k"j{sf t/fO{ / leqL dw]zdf lxpFb] l;hgsf]
nflu

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

सिफारिस वर्ष

@)&$-@)!*_

@)&$-@)!*_

जे एम १ F1, (पञ्जीकरण मात्र)

जे एम ४ F1,(पञ्जीकरण मात्र)

85

86

@)&$-@)!*_

@)&$-@)!*_

कर्न किंग ९५२२ (एम ९२९२)
F1,(पञ्जीकरण मात्र)

@)&$-@)!*_
बिस्को जम्बो ६५ F1,(पञ्जीकरण
मात्र)
जे के एम एच ५०२ F1, (पञ्जीकरण @)&$-@)!*_
मात्र)

बालीको जात

सप्रि
ु म ९०६२ (विकास)
F1,(पञ्जीकरण मात्र)

84

83

82

81

क्र.स.ं

- 106 140-150

140-150

160-165

160-165

115

160-165

पाक्ने दिन

7.20

7.21

7.12

7.22

7.09

8.17

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)
;d'b| ;txb]lv &)) ld6/ prfO;Ddsf] gf/fo0fL
gbL k"j{sf t/fO{ / leqL dw]zdf lxpFb] l;hgsf]
nflu
;d'b| ;txb]lv &)) ld6/ prfO;Ddsf] gf/fo0fL
gbL k"j{sf t/fO{ / leqL dw]zdf lxpFb] l;hgsf]
nflu
;d'b| ;txb]lv &)) ld6/ prfO;Ddsf] gf/fo0fL
gbL k"j{sf t/fO{ / leqL dw]zdf lxpFb] l;hgsf]
nflu
;d'b| ;txb]lv &)) ld6/ prfO;Ddsf] gf/fo0fL
gbL k"j{sf t/fO{ / leqL dw]zdf lxpFb] l;hgsf]
nflu
;d'b| ;txb]lv &)) ld6/ prfO;Ddsf] gf/fo0fL
gbL k"j{sf t/fO{ / leqL dw]zdf lxpFb] l;hgsf]
nflu
;d'b| ;txb]lv &)) ld6/ prfO;Ddsf] gf/fo0fL
gbL k"j{sf t/fO{ / leqL dw]zdf lxpFb] l;hgsf]
nflu

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

@)$* -!((!_

@)%! -!(($_
@)%! -!(($_
@)%! -!(($_
@)%$ -!((&_

@)%$ -!((&_

@)%$ -!((&_

@)%$ -!((&_
@)%^ -!(((_

भृकुटी
अन्नपर्णू ४
बी.एल. ११३५
अच्युत
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रोहिणी

पासाङ्गल्हामु

कान्ति
बी.एल. १४७३

12

13

15

14

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

बी.एल. १०२२

सिफारिस वर्ष

@)!& -!(^)_
@)@& -!(&!_
@)#% -!(&*_
@)$@ -!(*%_
@)$% -!(**_
@)$& -!((!_

बालीको जात

लेर्मा ५२
आर.आर. २१
य.ु पी. २६२
नेपाल २९७
अन्नपर्णू १
अन्नपर्णू ३

क्र.स.ं

-3_ ux'F

115

174

178

119

125

115

161

120

120

165

168

4.0

5.5

6.7

4.1

4.5

5.0

5.0

5.0

5.0

5.5

5.5

5.0

4.0

122
117

4.0

5.0

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

116-160

176

पाक्ने दिन

मध्यपहाड
तराई र पहाड
तराई
तराई
१००० मिटर उचाइ भन्दा माथिको पहाड
लमु ्ले र पाख्रीबास क्षेत्रको ११०० मिटरदेखि १७०० मिटर
उचाइसम्मको भमि
ू
नारायणी नदीदेखि पश्चिमको तराई, टार र १००० मिटरसम्म उचाइ
भएका उपत्यकाहरु
तराई, टार र १००० मिटरसम्म उचाइ भएका उपत्यकाहरु
मध्य र उच्च पहाड
तराई, टार र १००० मिटरसम्म उचाइ भएका उपत्यकाहरु
टार, १००० मिटरभन्दा कम उचाइ भएका उपत्यकाको मध्यम तथा
उच्च उर्वराभमि
ू
तराई, टार र १००० मिटरभन्दा कम उचाइ भएका उपत्यकाको
सिञ्चित र मध्यम तथा उच्च उर्वराभमि
ू
मध्यपहाड जस्तै काठमाडौं र जमु ्ला सरहको समान हावापानी
भएको उच्च पहाड
पहाडी क्षेत्रको मध्यम र उच्च उर्वरा भमि
ू
तराई, टार र १००० मिटरभन्दा कम उचाइ भएका उपत्यकाको
सिञ्चित र मध्यम तथा उच्च उर्वराभमि
ू

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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@)&$ -@)!*_

@)&$ -@)!*_

@)&$ -@)!*_

@)&$ -@)!*_

मनु ाल

च्याखरु ा

खजरु ा ड्यरु म १

खजरु ा ड्यरु म २

27

28

29

30

129

126

158

164

163

@)&# -@)!^_

25

@#
@$

22

21

20

19

18

17

16

स्वर्गद्वारी

पाक्ने दिन

26

सिफारिस वर्ष

@)^! -@))$_ 119
@)^$ -@))&_ 179
@)^^ -@)!)_ 118
@)^^ -@)!)_ 122
@)^& -@)!!_ 111-123
@)^( -@)!@_ 160
@)^( -@)!@_ 156
@)&@ -@)!%_ !)%–!@)
@)&@ -@)!%_ !^#–!&)
@)&# -@)!^_ 110

बालीको जात

गौतम
डब्लु के १२०४
आदित्य
एन.एल. ९७१
विजय
गौरा (BL 3235)
धौलागिरी (BL 3503)
तिलोत्तमा
डाँफे
बाणगंगा

क्र.स.ं

5.26

4.86

3.26

4.91

4.4

3.3

4.48

2.5-3.2

3.6-4.9

4.2-5.0

4.45

4.53

4.79

3.4

3.4

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)
तराई, टार तथा ५०० मिटर भन्दा कम उचाइ भएको उपत्यका
मध्य पहाड र उच्च पहाड
तराई, टार र ५०० मी. सम्मको उपत्यका
तराई, टार र ५०० मी. सम्मको उपत्यका
तराई, टार र ५०० मी. सम्मको उपत्यका
मध्य तथा उच्च पहाड
मध्य तथा उच्च पहाड
तराई र भित्री मधेशको सिञ्चित तथा अर्ध सिञ्चित क्षेत्र
मध्य तथा उच्च पहाड
तराई, टार, होचो उपत्यका ७०० मिटरसम्मको उचाइमा सिञ्चित र
अर्ध सिञ्चित क्षेत्रको लागि
मध्य तथा उच्च पहाड (७०० देखि १४०० मिटरसम्म) सिञ्चित
तथा अर्ध सिञ्चित क्षेत्रको लागि
समद्रु सतहको ६०० देखि २३०० मि. उचाइसम्मको मध्य तथा
उच्च पहाडको सिञ्चित तथा तथा असिञ्चित क्षेत्र
समद्रु सतहको ६०० देखि १६०० मि. उचाइसम्मको मध्य पहाडको
असिञ्चित क्षेत्र
समद्रु सतहदेखि ५०० मिटर उचाइसम्मका दाङ, बाँके, बर्दिया,
कै लाली, कञ्चनपरु का सिञ्चित क्षेत्र
समद्रु सतहदेखि ५०० मिटर उचाइसम्मका दाङ, बाँके, बर्दिया,
कै लाली, कञ्चनपरु का सिञ्चित क्षेत्र

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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2

1

क्र.स.ं

-r_ hf}

बोनस
एच.बी.एल ५६

@)#) -!(&$_
@)#) -!(&$_

सिफारिस वर्ष

%

बालीको जात

@)&@ -@)!%_

काब्रे कोदो २

$

3

2

135

162

5.03

3.0

3.6

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

2.5

2.4

2.3

3.3

सिफारिस क्षेत्र

कर्णाली अञ्चलको २३०० देखि ३३०० मिटर सम्म । २८००
मिटर उपयक्त
ु ।
तराई र भित्री मधेशलगायत समद्ु री सतह बाट ८०० मिटर उचाइ
सम्म ।

सिफारिस क्षेत्र

काठमाडौैं उपत्यका र समान हावापानी भएको क्षेत्र
तराई र भित्रीमधेश

सिफारिस क्षेत्र

मध्य र उच्च पहाड
तराई, भित्रीमधेश र मध्यपहाड
९०० मिटरदेखि १९०० मिटर उचाइसम्मको मध्यपहाडी क्षेत्रको पाखोबारी
मध्यमाञ्चल देखि मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको १३०० देखि २२०० मि. उचाइको मध्य
पहाड र उच्च पहाड
मध्यमाञ्चल देखि मध्य पश्चिमाञ्चल क्षेत्रको ७०० देखि १८०० मि. उचाइको मध्य
पहाड

2.19-2.75

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)
3.3

पाक्ने दिन

!%#

@)#& -!(*)_ 154-194
@)#& -!(*)_ 125-151
@)$& -!(()_ 167
@)&@ -@)!%_ !%%

1

पाक्ने दिन
330

पाक्ने दिन

ओख्ले १
डल्ले १
काब्रे कोदो १
सैलङु कोदो १

क्र.स.ं बालीको जात

सिफारिस वर्ष

@)&% -@)!*_

बि.एल. ४३४१

32

-ª_ sf]bf]

@)&% -@)!*_

सिफारिस वर्ष

पावै गहुँ (दर्ता)

बालीको जात

31

क्र.स.ं

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

@)#) -!(&$_
@)#) -!(&$_
@)#! -!(&%_
@)$& -!(()_

गाल्ट
सि.आई. १०४४८
के च
सोलउु वा
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मिठे फापर १

5

4

3

2

1

क्र.स.ं

हार्डी
रान्सम
सेती
कब
लमु ्ले भटमास १

बालीको जात

!!=@ bnxg
-s_ e6df;

!

क्र.स.ं बालीको जात
&@

@)#% -!(&&_
@)$$ -!(*&_
@)$^ -!(()_
@)$^ -!(()_
@)%# -!((^_
138-147

123

150

145

124

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

1.7

2.5

1.2

1.0

2.4

सिफारिस क्षेत्र

तराई र भित्रीमधेश
मध्यपहाड र उपत्यका
मध्यपहाड र उपत्यका
तराई र भित्रीमधेश
४०० मिटरदेखि १६०० मिटर उचाइसम्मको मध्यपहाड

सिफारिस क्षेत्र

तराई र भित्री मधेश देखि उच्च पहाडसम्म

सिफारिस क्षेत्र

तराई, भित्रीमधेश र पालङु उपत्यका
तराई र भित्रीमधेश
तराई र भित्रीमधेश
मसु ्ताङ, मनाङ र डोल्पाका २००० मिटर देखि ३००० मिटरसम्म उचाइका लेकाली
क्षेत्र

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)
!=@

1.9

2.5

2.6

2.3

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

पाक्ने दिन

पाक्ने दिन

177

112

125

157

पाक्ने दिन

सिफारिस वर्ष

@)&@ -@)!%_

सिफारिस वर्ष

सिफारिस वर्ष

बालीको जात

-5_ kmfk/

6

5

4

3

क्र.स.ं

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

@)^) -@))$_
@)^# -@))^_

तरकारी भटमास १
पजू ा

@)#^ -!(&(_
@)#^ -!(&(_
@)#^ -!(&(_
@)$^ -!(()_
@)$^ -!(()_
@)%^ -!(((_
@)%^ -!(((_
@)^! -@))$_
@)^$ -@))&_
@)^$ -@))&_
@)&# -@)!&_
@)&%-@)!*_

सिन्दुर
सिम्रिक
शिशिर
सिमल
शिखर
खजरु ा १
खजरु ा मसु रु ो २
शीतल
महेश्वर भारती
सगनु
खजरु ा मसु रु ो ३
खजरु ा मसु रु ो ४
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12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

सिफारिस वर्ष

क्र.स.ं बालीको जात

125

120

पाक्ने दिन
1.6

2.3

136

148

98

111

134

134

128

143

143

150

143

148

1.08

1.78

1.3

1.4

1.1

2.1

1.5

3.5

4.1

2.0

1.5

1.5

सिफारिस क्षेत्र

मध्यपहाडी क्षेत्र ८०० मिटरदेखि १५०० मिटरसम्म
तराई, भित्रीमधेश र मध्य पहाड

सिफारिस क्षेत्र

तराई, भित्री मधेश र पहाड
तराई, भित्री मधेश र पहाड
तराई, भित्री मधेश र पहाड
तराई, भित्री मधेश र मध्यपहाड
तराई, भित्री मधेश र मध्यपहाड
मध्यपश्चिमाञ्चलदेखि सदु रू पश्चिमाञ्चलसम्मको धान र मकै लगाइने खेत
मध्यपश्चिमाञ्चलदेखि सदु रू पश्चिमाञ्चलसम्मको धान र मकै लगाइने खेत
सम्पूर्ण तराई र मध्यपहाड
काठमाडौं उपत्यका वा सोसरह,मध्य पहाडी क्षेत्रको टार तथा बेंसी
काठमाडौं उपत्यका वा सो सरह,मध्यपहाडी क्षेत्रको टार तथा बेंसी
समद्रु सतहबाट १७०० मिटरसम्मको तराई भित्री मधेश र मध्यपहाड
मध्य तथा सदु रू पश्चिमका तराई (दाङ देखि कञ्चनपरु सम्म, १०० देखि ७०० मिटरसम्म)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

क्षमता
पाक्ने दिन उत्पादन
(मे. टन/हे)

सिफारिस वर्ष

बालीको जात

-v_ d';'/f]

7

6

क्र.स.ं

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

- 112 -

6

5

4

3

2

1

1.3

135

70-100
75-90

@)^* -@)!!_

२०७३

गाजले बोडी
78

77

60

@)$^ -!(()_
@)$^ -!(()_
@)^! -@))$_
@)^^ -@)!)_
73

1.4

135

तराई र भित्रीमधेश
तराईका सकु ्खा भाग र आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न सकिने भमि
ू
तराईका सकु ्खा भाग र आकाशे पानीको भरमा खेती गर्न सकिने भमि
ू
पश्चिम तराई र भित्रीमधेश
मध्य र पश्चिम तराई तथा भित्रीमधेश
तराई र मध्य पहाडको बेंशी तथा टार
तराई र मध्य पहाडको बेंशी तथा टार

सिफारिस क्षेत्र

1.85

0.8-1.0

तराई, भित्री मधेश तथा मध्य पहाडका टार तथा होचा क्षेत्रहरु (३००
देखि १००० मी)
समद्रु सतहबाट १२०० मिटर सम्मको तराई भित्री मधेश र मध्य पहाड

उत्पादन क्षमता
सिफारिस क्षेत्र
(मे. टन/हे)
तराई र भित्रीमधेश
1.0
तराई र भित्रीमधेश
0.8
मध्य र पश्चिम तराई, भित्रीमधेश
1.3
तराई र पहाड
16-18

1.6
1.4

1.5

140

152

1.6

142

154

1.8

144

पाक्ने दिन

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

आकाश
प्रकाश
सर्यू
डबल हार्भेष्ट (पञ्जीकरण मात्र)
OP
मालेपाटन - १

क्र.स.ं बालीको जात

-3_ af]8L

7

6

5

4

3

2

पाक्ने दिन

सिफारिस वर्ष

@)#^ -!(&(_
@)$$ -!(*&_
@)$$ -!(*&_
@)$& -!(()_
@)$& -!(()_
@)^$ -@))*_
@)^$ -@))*_

धनषु
राधा
सीता
कोसेली
कालिका
तारा
अवरोधी

1

सिफारिस वर्ष

क्र.स.ं बालीको जात

-u_ rgf

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

बालीको जात

रामपरु अरहर १
वागेश्वरी

- 113 -

खजरु ा मास १

रामपरु मास

2075 -2018_

2075-2018_

सिफारिस वर्ष

4

3

2

1

पसु ा वैशाखी
कल्याण
प्रतिक्षा
प्रतिज्ञा

66

64

60

60

63

59

@)#@ -!(&^_

@)^# -@))^_

@)^# -@))^_

@)&% -@)!*_

0.89

0.88

1.30

0.686

0.69

1.5

सिफारिस क्षेत्र

तराई, भित्री मधेश तथा मध्य पहाडका टार तथा होचा क्षेत्रहरु (१०० देखि
१२५०मिटरसम्म)
तराई, भित्री मधेश तथा मध्य पहाडका टार तथा होचा क्षेत्रहरु (१०० देखि
१२५०मिटरसम्म)

सिफारिस क्षेत्र

चितवन, मकवानपरु र सर्लाही जिल्लाहरुको तराई र भित्री मधेश
धनषु ा, सर्लाही र बाँके जिल्लाहरु

सिफारिस क्षेत्र

तराई
तराई, चरु े पहाड र मध्यपहाड
तराई, चरु े पहाड र मध्यपहाड
तराई, भित्री मधेश तथा मध्यपहाडका टार तथा होचा क्षेत्रहरु (१०० देखि ७०० मिटरसम्म)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

2.0

1.5

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

पाक्ने दिन

261

197

पाक्ने दिन

पाक्ने दिन

@)$* -!((@_
@)$* -!((@_

सिफारिस वर्ष

क्र.स.ं बालीको जात सिफारिस वर्ष

-5_ d'ª

2

1

क्र.स.ं बालीको जात

-r_ df;

2

1

क्र.स.ं

-ª_ /x/

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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7

6

5
110
110-125

@)^@ -@))%_

@)&^ -@)!(_

115

137- 153

145

136

@)%# -!((^_

जयन्ती

4

1.86

3.16

3.3

2.84

2.2

2.0

2.5

1.5

सिफारिस क्षेत्र

तराई, भित्री मधेश र मध्यपहाड
तराई, भित्री मधेश र मध्यपहाडी क्षेत्रको सिंचाइको सवु िधा नभएको बलौटे
दोमट माटो भएको क्षेत्र
तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाडी क्षेत्रको पानी नजम्ने तथा चिम्ट्याइलो माटो
नभएको क्षेत्र
तराई, भित्री मधेश र मध्य पहाडी क्षेत्रको पानी नजम्ने तथा चिम्ट्याइलो माटो
नभएको क्षेत्र
तराई र भित्री मधेश
तराई र भित्री मधेश
तराई र भित्री मधेश र मध्य पहाड

सिफारिस क्षेत्र

तराईदेखि उच्च पहाड (११५ देखि २३६७ मिटरसम्म)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

पाक्ने दिन
140

119

पाक्ने दिन

@)^@ -@))%_

@)%# -!((^_

ज्योती

3

राजर्षि
वैदहे ी
समृद्धि

@)$% -!(*(_

@)#& -!(*)_

2

1

बी. ४
जनक

क्र.स.ं बालीको जात

सिफारिस वर्ष

िप.िड.अार. १४ @)&^ -@)!(_

!!=# t]nxg
-s_ abfd

1

क्र.स.ं बालीको जात सिफारिस वर्ष

-5_ /fhdf

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

- 115 -

2

3

1

क्र.स.ं

afnLsf] hft

89-153
99
86
83
83
160
82 -100

93

@)%# -!((^_

@)%# -!((^_

@)^@ -@))%_

@)^@ -@))%_

@)&) -@)!#_

@)&) -@)!#_

@)&! -@)!$_

@)&^ -@)!(_

115

@)$^ -!(*(_
@)&$ -@)!*_

मोरङ रायो/तोरा

102-120

110-115

@)$% -!(*(_

0.92

1.1

l;kmfl/; If]q

समद्रु सतह देखि ७००मिटर उचाइसम्मका तराई तथा
भित्रीमधेश

तराई र भित्रीमधेश
मध्यमाञ्चलदेखि सदु रू पश्चिमाञ्चल सम्मको तराई र भित्रीमधेश

सिफारिस क्षेत्र

मध्यमाञ्चल देखि सदु रू पश्चिमाञ्चलसम्मको तराई र भित्रीमधेश
पश्चिमक्षेत्रको ७०० मिटर उचाइ भन्दा माथिको मध्यदेखि उच्च पहाड
पर्वी
ू मध्यपहाड, तराई र भित्री मधेशको असिञ्चित भमि
ू
तराई, भित्रीमधेश र कम उचाइ भएको उपत्यकाको असिञ्चित क्षेत्र
तराई, भित्रीमधेश र कम उचाइ भएको उपत्यकाको असिञ्चित क्षेत्र
तराई तथा मध्य तराई
तराई तथा भित्री मधेशको सिञ्चित तथा अर्धसिञ्चित क्षेत्र
मध्यपश्चिमका तराई जिल्लाहरु बाँके, बर्दिया, दाङ, मध्यपहाडका,
सर्खे
ु त, दैलेख सल्यान र भेरी नदी किनारका क्षेत्रहरु ।
तराई, भित्रीमधेश र मध्य पहाडका ६०० मि.

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)
0.9

1.02

0.905

1.8

0.7 -0.9

1.26

1.04

1.0

0.9

0.8

pTkfbg Ifdtf
-d]= 6g÷x]_

सिफारिस वर्ष पाक्ने दिन

85-90

kfSg] lbg

@)$^ -!(*(_

l;kmfl/; jif{

पसु ा बोल्ड
कृ ष्णा

बालीको जात

विकास
लमु ्ले १
प्रगति
उन्नति
प्रीति
मोरङ तोरी - २
जे वाई - १६, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सर्खे
ु त स्थानिय तोरी – ३ (पञ्जीकरण
मात्र)
नवलपरु स्थानिय - ४

-u_ /fof]

9

8

7

6

5

4

3

2

1

qm=;+=

-v_ tf]/L

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

नवलपरु खैरो तील १
नवलपरु झसु े तील १

बालीको जात

- 116 -

3

2

1

क्र.स.ं

बालीको जात

जीतपरु १
जीतपरु २
जीतपरु ३

बालीको जात

ट्याम्कट एस.पी. ३७

-u_ pv'

1

क्र.स.ं

बालीको जात

बेलाचापी १

-v_ skf;

1

क्र.स.ं

११.४ औद्योगिक बाली
(क) सर्ु ती

2

1

क्र.स.ं

-3_ ltn

60-70

पाक्ने दिन

1.3

85

300-360
300-360
300-360

@)%# -!((^_

@)^) -@))$_

पाक्ने दिन

60-70

@)%# -!((^_

सिफारिस वर्ष

@)#$ -!(&&_

0.65

1.2

79.2

92.0

71.0

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

0.9

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

सिफारिस क्षेत्र

सिफारिस क्षेत्र

मध्यमाञ्चल र सदु रू पश्चिमाञ्चल

तराई

सिफारिस क्षेत्र

सिरहा देखि नेपालगञ्ज सम्मका तराई
तराई र भित्री मधेश

सिफारिस क्षेत्र

तराई

पर्वा
ू ञ्चल, मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलको सिञ्चित तराई
पर्वा
ू ञ्चल, मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलको असिञ्चित तराई

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)
0.9

पाक्ने दिन

सिफारिस वर्ष पाक्ने दिन

@)$^ -!(*(_

सिफारिस वर्ष

@)%& -@)))_
@)%& -@)))_

सिफारिस वर्ष

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

- 117 -

2

1

क्र.स.ं

सिफारिस वर्ष

कपरु कोट हलेदो — १ @)&! -@)!$_
कपरु कोट हलेदो — २ @)&$ -@)!*_

बालीको जात
245 -260

245 -260
34.05

27.8

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

3.3

32.75

तराई

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)
3.4

86.0

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

22-38

पाक्ने दिन

240-260

225-240

पाक्ने दिन

116

@)%^ -!(((_

सिफारिस वर्ष

118

@)%^ -!(((_

कपरु कोट अदवु ा १ @)%* -@))!_
कपरु कोट अदवु ा २ @)&# -@)!^_

बालीको जात

300-360

पाक्ने दिन

सिफारिस वर्ष पाक्ने दिन

@)^) -@))$_

सिफारिस वर्ष

इटहरी १ (सेतोपात)
इटहरी २ (सनु ौलो पात)

बालीको जात

-r_ xn]bf]÷a];f/

2

1

क्र.स.ं

बालीको जात

जीतपरु ४

-ª_ cb'jf

2

1

क्र.स.ं

-3_ h'6

4

क्र.स.ं

सिफारिस क्षेत्र

मध्यपहाडको असिञ्चित पाखो बारी
समद्रु सतहदेखि १६०० मिटर उचाइसम्मका तराई तथा भित्री मधेश

सिफारिस क्षेत्र

१६०० मिटर उचाइसम्मको भित्री मधेश,मध्य पहाड र बेंसी
भित्रीमधेश, मध्य पहाडर बेंसी १६००मिटर उचाइसम्म

पर्वी
ू तराई
पर्वी
ू तराई

सिफारिस क्षेत्र

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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@)%^ -!(((_

@)%^ -!(((_
@)^% -@))*_

@)^% -@))*_
@)&! -@)!$_
@)&! -@)!$_

खमु ल सेतो १

खमु ल रातो २
खमु ल लक्ष्मी

आई पी वाई ८
खमु ल उज्ज्वल
खमु ल उपहार

5

10

9

8

7

6

@)%^ -!(((_

@)$( -!((@_

डेजिरे

3

जनकदेव

@)$( -!((@_

कुफ्री सिन्दूरी

2

4

@)$( -!((@_

सिफारिस वर्ष

कुफ्री ज्योति

बालीको जात

1

क्र.स.ं

११.५ तरकारी बाली
-s_ cfn'

100 -120

100 - 120

110-120

120-140

95

110

110

90-120

110-120

110

पाक्ने दिन

24

25

25-27

24-28

36.2

38.7

39.4

18

23

23

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

पहाडमा वर्षे बालीको लागि माघ, फागनु र चैत्र, हिउँदबे ालीको लागि
असोज र कार्तिकमा तथा कम वर्षा हुने पश्चिमका उच्च पहाडका लागि
असार र साउन
तराईमा हिउँदे बालीको रूपमा, असोजदेखि मङ्सिरसम्म र तल्लोपहाडी
भेगमा कार्तिकदेखि पसु सम्म
तराईमा हिउँदबे ालीको रूपमा असोज र कार्तिक, मध्यपहाड र
तल्लोपहाडमा भदाै र असोज तथा मध्य पहाडदेखि उच्च पहाडमा
वर्षेबालीको रूपमा माघ र फागनु
मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा गृष्म ऋत,ु उपत्यका तथा तराई क्षेत्रमा शरद
ऋतु र कम पानी पर्ने उच्च पहाडी क्षेत्रमा वर्षा ऋतु
मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा गृष्म ऋत,ु कम पानी पर्ने उच्च पहाडी
क्षेत्रमा र मध्यपहाडी क्षेत्रमा शरद ऋतु
तराई, भित्रीमधेश तथा खोंचहरुमा शरद ऋतु
मध्य तथा उच्च पहाडी भेग - वर्षे बाली
सकु ्खा उच्च पहाडी भेग - मनसनु बाली
तराई तथा भित्री मधेश - शरद तथा हिउँदे बाली
तराई तथा भित्री मधेश
मध्य पहाडदेखि उच्च पहाडी क्षेत्र
तराई र मध्य पहाडको १२०० मिटर उचाइसम्म ।

सिफारिस क्षेत्र
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7

6

5

4

3

2

1

क्र.स.ं

100-110
80-110
120-140

@)&%-@)!*_
@)&^-@)!(_

@)&^-@)!(_

काठमाडौं स्थानीय
डोल्पा स्नोवल
सर्लाही दिपाली
एन एस ६० एन, F1 (पञ्जीकरण मात्र )
एन एस १०६, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एन एस ९०, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
अन्ना ९०, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
@)$^ -!(()_
@)%! -!(($_
@)%! -!(($_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_

सिफारिस वर्ष

100-120

110 -120

@)&! -@)!$_

@)&^-@)!(_

110 -120

पाक्ने दिन

@)&! -@)!$_

सिफारिस वर्ष

बालीको जात

टि पि एस - १
(पञ्जीकरण मात्र)
टि पि एस - २
(पञ्जीकरण मात्र)
खमु ल विकास
कार्डिनल (पञ्जीकरण
मात्र)
राेजिटा (पञ्जीकरण
मात्र)
एम.एस.४२.३
(पञ्जीकरण मात्र)

बालीको जात

-v_ sfpnL

16

15

14

13

12

11

क्र.स.ं

90

90-95

70-75

55-60

55-60

110-120

110-120

पाक्ने दिन

10-24

10-14

18-30

25.75

30 -35

35 -40

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

45-56

40-60

28-34

26-30

8.0

15

25.0

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

तराई, पहाड र उच्च पहाड
तराई, मध्यपहाड र उच्च पहाड
तराई र मध्यपहाड
तराई र पहाड
तराई ,पहाड र उच्च पहाड
तराई ,पहाड र उच्च पहाड
तराई ,पहाड र उच्च पहाड

सिफारिस क्षेत्र

तराईदेखि पहाडी उपत्यका तथा खाेंचसम्म (करिब १०० देखि १६०० मि.
सम्म)

मध्य र पर्वू उच्च पहाडी क्षेत्र (करिब १६०० देखि ३५०० मि. सम्म)

मध्य पहाड देखि उच्च पहाडी क्षेत्र (१२०० मिटरदेखि ३००० मिटरसम्म)
तराईदेखि पहाडसम्म (करिब १०० देखि ४००० मि. सम्म)

तराई र मध्य पहाडको सिञ्चित क्षेत्र

तराई र मध्य पहाडको सिञ्चित क्षेत्र

सिफारिस क्षेत्र
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28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

क्र.स.ं

अन्ना कप, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
रे नी , F1 (पञ्जीकरण मात्र)
डमी, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
यमि
ु को, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
स्नो बेष्ट, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
ह्वाइट फ्ल्यास, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
मिल्कीवे F1 (पञ्जीकरण मात्र)
क्यान्डिड चार्म, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
यक
ु ोन, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
नेपा ह्वाइट, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
स्नो क्राउन, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
स्नो मिस्टीक, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
स्नो ग्रेस, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
नेपा ६०, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
स्नो डोम, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
ह्वाइट कप, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
ह्वाइट किङ, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
ह्वाइट कलाउड, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
ह्वाइट डायमण्ड , F1 (पञ्जीकरण मात्र)
स्नो मनू , F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सिल्भरकप ६०, F1 (पञ्जीकरण मात्र)

बालीको जात
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)^& -@)!)_

सिफारिस वर्ष

24-30

40-44

90-100
50-60

36

22-23

18-20

15-16

40-45

26-28

35-40

35-40

22-25

38

56

52.5

80-85

70-75

70

50-55

85

55

73

80

70

100

110

110

52.5

45

110
120

30-40

26-30

40-44

36-40

30

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

70-75

75

70

81

60

पाक्ने दिन
तराई ,पहाड र उच्च पहाड
तराई ,पहाड र उच्च पहाड
तराई ,पहाड र उच्च पहाड
तराई ,पहाड र उच्च पहाड
तराई ,पहाड र उच्च पहाड
मध्य पहाड
पहाड र उच्च पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र मध्य पहाड
मध्यपहाड र तराई

सिफारिस क्षेत्र
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2

1

क्र.स.ं

बालीको जात

बालीको जात

सिल्भरमनू ६०, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
रे मी, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
ह्वाइट टप, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सपु र ह्वाइट टप, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
देवि २, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एन २२, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
निम्पु , F1 (पञ्जीकरण मात्र)
ह्वाइट मनू , F1 (पञ्जीकरण मात्र)
स्नो वेभ F1 (पञ्जीकरण मात्र)
जल
ु ी F1 (पञ्जीकरण मात्र)
फुजिएमा F1 (पञ्जीकरण मात्र)
खमु ल ज्यापू
बर्खा F1 (पञ्जीकरण मात्र)
गिरिजा F1 (पञ्जीकरण मात्र)
विस्टलर F1 (पञ्जीकरण मात्र)

मिनोअर्ली
ह्वाइट नेक

-u_ d"nf

43

42

41

40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

क्र.स.ं

@)$^ -!(()_
@)%! -!(($_

सिफारिस वर्ष

@)^& -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)&) -@)!#_
@)&) -@)!#_
@)&) -@)!#_
@)&@ @)!%_
@)&^ -@)!(_
@)&^ -@)!(_
@)&^ -@)!(_

सिफारिस वर्ष

60-65

40-45

35

26

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

@(=&
##-39
$$
#^

^%–*)
^)–^%
*%–()
&&–*)

पाक्ने दिन

35

35-40

50-55

48

28

70-85

50-55

60-65

125

80

60

48

115
130

56

42

90
95

24-30

20-26

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

50-60

50-60

पाक्ने दिन

तराई, पहाड र उच्च पहाडको सिञ्चित भमि
ू
मध्यपहाड

सिफारिस क्षेत्र

मध्यपहाड र तराई
मध्यपहाड र तराई
मध्यपहाड र तराई
मध्यपहाड र तराई
मध्यपहाड र तराई
मध्यपहाड र तराई
मध्यपहाड र तराई
मध्यपहाड र तराई
तराई र मध्य पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराई र मध्य पहाड
मध्य पहाडी क्षेत्र
मध्य पहाडको सिञ्चित क्षेत्र
मध्य पहाडको सिञ्चित क्षेत्र
तराईको सिञ्चित क्षेत्र

सिफारिस क्षेत्र
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प्युठाने रातो
चालीस दिने
टोकिनासी (पञ्जीकरण मात्र)
धनकुटे (पञ्जीकरण मात्र)
अल सिजन ह्वाइट (पञ्जीकरण मात्र) OP
मिनोअर्ली लङ ह्वाइट (पञ्जीकरण मात्र) OP
वाइ आर ह्वाइट स्प्रिङ्र, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
मिनोअर्ली लङ ह्वाइट, F1 (पञ्जीकरण मात्र )
ग्रीन बो, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
ट्रपिकल क्रस, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
ग्रिन नेक, OP (पञ्जीकरण मात्र)
बि एन ४२९, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
रकि - ४५ (पञ्जीकरण मात्र)

बालीको जात

60-65
55-60

@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_

20-30

70

44-50
0.8-0.9

40-45
40-50
60
45-50
140

@)^^ -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)&) -@)!# _

40-45

5-7

40-60

65

@)^^ -@)!)_
40-60

40-60

40-80

20-30

42

31

28

43

lap

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

55-60

55-60

52-60

35-45

70-80

पाक्ने दिन

@)%! -!(($_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_

@)%! -!(($_
@)%! -!(($_
@)%! -!(($_

सिफारिस वर्ष
मध्यपहाड
तराई र मध्यपहाड
११०० मिटरदेखि १७०० मिटरसम्मको मध्यपहाड
११०० मिटरदेखि १७०० मिटरसम्मको मध्यपहाड
तराई ,पहाड र उच्च पहाड
तराई ,पहाड र उच्च पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
मध्य, पहाड र तराई
मध्यपहाड
तराई र मध्यपहाड

सिफारिस क्षेत्र

(घ) सलगम
क्र.स.ं
बालीको जात
सिफारिस वर्ष पाक्ने दिन उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)
सिफारिस क्षेत्र
पर्पल टप
तराई, पहाड र उच्च पहाड
1
23
@)$^ -!(()_ 60-70
फुयनु ोसो, F1 (पञ्जीकरण मात्र) @)^& -@)!)_ 50-60
मध्य पहाड र तराई
2
10-18

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

क्र.स.ं
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8

@)&! -@)!$_

डुडे रायो (पञ्जीकरण मात्र)

1

क्र.स.ं

रे ड क्रियोल
@)$^ -!(()_

सिफारिस वर्ष

1

35-40

बालीको जात

1

35-40

@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)&! -@)!$_

60

पाक्ने दिन

240

240 -270

Seed
Fresh

15

सिफारिस क्षेत्र

सिफारिस क्षेत्र
समद्रु सतहबाट १००० देखि १५०० मिटरसम्मको मध्यपहाड

तराई, पहाड र उच्च पहाड तीनै भौगोलिक क्षेत्रमा क्रमशः
कार्तिकदेखि मङ्सिर, भदाैदखि
े कार्तिक र फागनु देखि
चैत्रसम्म लगाउने

सिफारिस क्षेत्र

समद्रु सतहबाट १५०० देखि १८०० मिटरसम्मको पहाडी क्षेत्र

तराई, पहाड र उच्चपहाड
मध्य पहाड र उच्च पहाड
मध्य पहाड र उच्च पहाड
११०० मिटरदेखि १७०० मिटरसम्मको मध्य पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
समद्रु सतहबाट १५०० देखि १८०० मिटरसम्मको पहाडी क्षेत्र

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

Seed
35 Fresh
2.

30

2.

31.0

28.0

28.0

35.0

30-36

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

@)%! -!(($_

55-65

50-60

पाक्ने दिन

30.60

60-70

सिफारिस वर्ष

65

@)$^ -!(()_
@)%! -!(($_
@)%! -!(($_

@)&#

सिफारिस वर्ष पाक्ने दिन उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे)

खमु ल चौडापात
मार्फा चौडापात
खमु ल रातोपात
ताङ्गखवु ा रायो
माईक जायन्ट, (पञ्जीकरण मात्र) OP
रे ड जायन्ट, (पञ्जीकरण मात्र) OP
गजु मजु ्जे रायो(पञ्जीकरण मात्र)

(च) प्याज

7

6

5

4

3

2

1

क्र.स.ं

बालीको जात

बालीको जात
काठमाडौं रातो

(ङ) रायो साग

3

क्र.स.ं

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

क्र.स.ं

@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_

स्वरक्षा, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एन एस २५३५, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एन एस ५३, F1 (पञ्जीकरण मात्र)

@)$^ -!(()_
@)%! -!(($_
@)%! -!(($_
@)%! -!(($_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@))(_
@)^^ -@)!)_

पसु ारुबी
रोमा
मनप्रेकस
एन.सी.एल. १
सृजना, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
गौरव ५५५, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
अमिता, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एन एस ८१५, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एन एस ७१९, F1 (पञ्जीकरण मात्र)

सिफारिस वर्ष

@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^*

सपु रे क्स F1 (पञ्जीकरण मात्र)
टि आई १७२, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
भेनस,् F1 (पञ्जीकरण मात्र)
विन्टर सिल्भर, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
नासिक — ५३ (पञ्जीकरण मात्र)

बालीको जात

सिफारिस वर्ष

बालीको जात

-5_ uf]ne]F8f

6

5

4

3

2

क्र.स.ं

80-85

75-80

75-80

78-80

70-80

95-100

100-105

70-80

90-100

140-150

80-90

80-90

80-90

96.2

106

105-110

20-30

20-40

80-90
65-70

12-15

15.0

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

16.6-20.0

45

65-70

60

पाक्ने दिन

130-165

300

45

32-35

130-150
300

35-38

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

130-150

पाक्ने दिन

सिफारिस क्षेत्र

तराई र पहाड तथा रिभर बेसिन
तराई र पहाड
तराई र पहाड

तराई र पहाड
तराई र मध्यपहाड
मध्य र उच्च पहाड
तराई र मध्यपहाड
मध्यपहाडः ८०० मि.देखि १६०० मि.
तराईः १५० मि. माथि
तराई तथा मध्य पहाड
तराई तथा मध्य पहाड
तराई र पहाड

तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र मध्य पहाड

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

क्र.स.ं

सेन्स, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सेरेस, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
स्पेक्ट्रा, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एस्ट्रा ७१७, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
नोभा, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
मारिना, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
भि एल ४४३, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
माकिस,् F1 (पञ्जीकरण मात्र)
दलिला, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
टी. — ३०, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सर्यु — १११ F1 (पञ्जीकरण मात्र)
अमरुता F1(पञ्जीकरण मात्र)
मिन्टो F1 (पञ्जीकरण मात्र)
अभिलाष F1 (पञ्जीकरण मात्र)
अभिरल F1 (पञ्जीकरण मात्र)
रे ड कभर F1 (पञ्जीकरण मात्र)
रे ड ग्लोरी F1 (पञ्जीकरण मात्र)

बालीको जात

60-65
100-105
60-70
60-65

@)^( -@)!@_
@)&) -@)!#_
@)&) -@)!#_
@)&) -@)!#_

100-120

40-50

60.5

57

30

70-80

70-80

60-70

@)^& -@)!)_

30

@)&^ -@)!(_

60-70

@)^& -@)!)_

140

75-85

104

@)^^ -@)!)_

113

70-80

105

@)^^ -@)!)_

152

@)&^ -@)!(_

107

@)^^ -@)!)_

131

83

103

@)^^ -@)!)_

122

@)&^ -@)!(_

101

@)^^ -@)!)_

105

79

112

@)^^ -@)!)_

115

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

@)&^ -@)!(_

107

पाक्ने दिन

@)^^ -@)!)_

सिफारिस वर्ष
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई तथा मध्य पहाड
तराई, मध्य तथा उच्चपहाड
तराई भित्री मधेश र पहाड
तराई र मध्यपहाड
तराई क्षेत्र
तराई र मध्यपहाड
तराईको सिञ्चित क्षेत्र
तराईको सिञ्चित क्षेत्र
तराईको सिञ्चित क्षेत्र
तराईको सिञ्चित क्षेत्र

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

क्र.स.ं

कोपनहेगन मार्के ट
नेपा ग्रीन ७७७, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
बिगसन १७१, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
नेपा राउन्ड, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सपु र ग्रिन, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
रे यर बल, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
ग्रिन कोरोनेट, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
नेपा स्टार, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
टि ६२१ , F1 (पञ्जीकरण मात्र)
रुबि किङ, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
समर क्रस, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
@)%! -!(($_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_

सिफारिस वर्ष

@)$^ -!(()_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^& -@)!)_

नानटिस फोर्टे
न्यु कुरोदा (पञ्जीकरण मात्र) OP
नेपा ड्रिम, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सिग्मा, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
कुरोदा मार्क II, F1 (पञ्जीकरण मात्र)

बालीको जात

सिफारिस वर्ष

बालीको जात

(झ) बन्दा

5

4

3

2

1

क्र.स.ं

(ज) गाजर

53-58

45-60

22-25

18-20

55-60
75

22-25

35-38

75-80
75-80

36-40

40-50

75

80

75

35

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

5-7

25

25

50-60

12.0

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

90

90-100

90

95-100

85-90

70-90

पाक्ने दिन

50-60

120

120

100

90-100

पाक्ने दिन

तराई र मध्यपहाड
तराई तथा मध्य पहाड
उच्च पहाड
तराई
तराई ,पहाड र उच्च पहाड
तराई , पहाड र उच्च पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड

सिफारिस क्षेत्र

तराई, पहाड र उच्च पहाड
तराई, पहाड र उच्च पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
मध्य पहाड र तराई

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

क्र.स.ं

ग्रिन हिरो, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
नेपा म्याजिक, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
बोनस, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
गोल्डेन बल, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
क्षितिज, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
ऋषि, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
ग्रीन क्राउन, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
ग्रीन टप, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एन एस आर, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
के एफ ६५, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
ऐन ७६६, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
ग्रीन हट, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
वाई आर होनाम, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एशिया एक्प्रेस, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
जेनिथ F1 (पञ्जीकरण मात्र)
फुटोस्की F1 (पञ्जीकरण मात्र)
वन्डर बल F1 (पञ्जीकरण मात्र)
ग्रीन च्यालेन्जरमन्सान्टो F1 (पञ्जीकरण
मात्र)
मिलेनियम-१११ F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सौर्या F1 (पञ्जीकरण मात्र)

बालीको जात

@)&^ -@)!(_
@)&^ -@)!(_

@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)&) -@)!# _
@)&) - @)!# _
@)&^ -@)!(_
@)&^ -@)!(_

सिफारिस वर्ष

86-97

87

92-96

92-96

90

55-65

55

60-67

65-70

56.41

71.7

30-45

40

40-50

50-60

50-60

75-80
75-80

48

39.2

95
100

42

48

110
100

20-25

45-60

60-65
75-80

45-60

45-60

60-70

45-60

45-60

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

53-58

48-53

80-85

60-65

53-58

पाक्ने दिन

@)&*

तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
मध्य पहाड
मध्य पहाड र तराई
मध्य पहाड र तराई
मध्य पहाड र तराई
मध्य पहाड र तराई
तराई, पहाड र उच्च पहाड
तराई, पहाड र उच्च पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराई डबल
तराई , मध्य पहाड
मध्य पहाडको सिञ्चित क्षेत्र
मध्य पहाडको सिञ्चित क्षेत्र
तराईको सिञ्चित क्षेत्र
तराईको सिञ्चित क्षेत्र

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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1

क्र.स.ं

बालीको जात

सर्लाही आर्के ल

बालीको जात

त्रिशल
ू ी सिमी
झाँगे सिमी
मन्दिर (पञ्जीकरण मात्र) OP

-7_ s]/fp

3

2

1

क्र.स.ं

5

35-40

@)%! -!(($_

सिफारिस वर्ष

@)%! -!(($_
@)%! -!(($_
@)^^ -@)!)_

60-65

46

पाक्ने दिन

50-55

70-75

पाक्ने दिन

16.6-31.4

14.2-24.6

4.6

15

33

7.0

4.5

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

60-65

45

48

50-60

60-70

पाक्ने दिन

सिफारिस वर्ष

@)&^ -@)!(_

@)%! -!(($_
@)%! -!(($_
@)^^ -@)!)_
@)&) -@)!# _
@)&) -@)!# _
@)&) -@)!# _
@)&^ -@)!(_

खमु ल तने
सर्लाही तने
चन्द्रा ०४१, (पञ्जीकरण मात्र) OP
कर्मा स्टीकलेस (पञ्जीकरण मात्र)
एनओ - ३२४ (पञ्जीकरण मात्र)
सीला - ४६४ (पञ्जीकरण मात्र)
ग्रेटवाल - ०२ (पञ्जीकरण मात्र)

ग्रेटवाल - ०३ (पञ्जीकरण मात्र)

सिफारिस वर्ष

बालीको जात

-6_ l3p l;dL

8

7

6

5

4

3

2

1

क्र.स.ं

-~f_ tg]af]8L

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)
5-7

12

9.0

14.0

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

तराई, मध्य र उच्च पहाड

सिफारिस क्षेत्र

मध्य र उच्च पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराई र मध्य पहाड

सिफारिस क्षेत्र

तराई र मध्य पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाड
तराई र मध्य पहाड
पहाडी सिञ्चित र अर्धसिञ्चित क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यका
आसपास
पहाडी सिञ्चित र अर्धसिञ्चित क्षेत्र र काठमाडौं उपत्यका
आसपास

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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न्यू लाइन
सिक्किमे
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8

7

6

5

4

3

2

1

क्र.स.ं

बालीको जात

बालीको जात

ज्वाला
कर्मा ७४७, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
कर्मा ७७७, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
नेपा हट, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
अन्ना ३, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एन एस १७०१, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एन एस ११०१, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
गोली, F1 (पञ्जीकरण मात्र)

बालीको जात

क्यालिफोर्निया
सागर (पञ्जीकरण मात्र) OP
एन एस ६३२,F1 (पञ्जीकरण मात्र)

-9_ v';f{gL

3

2

1

क्र.स.ं

-8_ e]8] v';f{gL

3

2

क्र.स.ं

60-70
70
65
120
70-75
75-85
70-80
70-80

@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_

पाक्ने दिन

65

65-75

80-90

70-76

70-74

80-90

40-44

40

60

40

25-30

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

सिफारिस क्षेत्र

तराई, मध्य र उच्च पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराई र पहाड

सिफारिस क्षेत्र

तराई र मध्य पहाड
तराई, मध्य र उच्च पहाड

सिफारिस क्षेत्र

तराई, मध्य र उच्च पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराई र पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराई र पहाड
तराई र मध्य पहाडका नदीकिनारहरु
तराई र मध्य पहाडका नदीकिनारहरु
तराई र मध्य पहाडका नदीकिनारहरु

44-50

36

16-20

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

25-30

6-8

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

पाक्ने दिन

पाक्ने दिन
85-90

@)%! -!(($_

सिफारिस वर्ष

@)%! -!(($_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_

सिफारिस वर्ष

@)%! -!(($_
@)%! -!(($_

सिफारिस वर्ष

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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7

6

5

4

3

2

1

क्र.स.ं

बालीको जात

नर्की
ु
एन एस ७९७ , F1 (पञ्जीकरण मात्र)
अर्का के शव (पञ्जीकरण मात्र) OP
रुनाको, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
मायालु - ५५५ F1(पञ्जीकरण मात्र)
साम्ली F1(पञ्जीकरण मात्र)
आशा F1(पञ्जीकरण मात्र)

बालीको जात

आकाश, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
बिग मामा ३, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
ओमेगा, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सपु र तारा, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
मार्शल, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सद्रु , F1 (पञ्जीकरण मात्र)
प्रिमियम F1 (पञ्जीकरण मात्र)
फाएर क्याम्प (पञ्जीकरण मात्र)
हट सट (पञ्जीकरण मात्र)
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95
115
118
115
65
80-85
144
144
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70-75
60-70
75
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60-65

45-50

55-60
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60-65

सिफारिस वर्ष पाक्ने दिन

75-85

12-14

12-14

25-30

49.3

35

40

50

50

50-56

60-70

50

45

10

20-24

30-40

25-30

सिफारिस क्षेत्र

तराई र मध्य पहाडका नदीकिनारहरु
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई भित्री मधेश र पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराईको सिञ्चित क्षेत्र
तराईको सिञ्चित क्षेत्र

सिफारिस क्षेत्र

तराई र मध्य पहाड
तराई र मध्य पहाडका नदीकिनारहरु
तराई र मध्य पहाडका नदीकिनारहरु
तराई, पहाड र उच्च पहाड
तराई र मध्यपहाड
तराई
तराई र मध्य पहाड

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

पाक्ने दिन

@)^^ -@)!)_

सिफारिस वर्ष
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बालीको जात

कुश्ले
एन एस ४०४, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एन एस ४०८, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
चाँदनी, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सिमरन, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
कोपिला, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
कर्मा, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
गौरी ७५७, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
हिमाल, F1 (पञ्जीकरण मात्र)

बालीको जात

कान्तिपरु े
न्यू नारायणी,F1(पञ्जीकरण मात्र)
गीता, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एन एस ४४५,F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एन एस ४४१,F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सरिता F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सिन्धु F1 (पञ्जीकरण मात्र)
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पाक्ने दिन

38

40

35-37

35

60

63

63

65

35
35

63

35

58

4

43-45
36

2.4-3.2

15-18

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

50-70

50-70

20-30

30-35

75-80

पाक्ने दिन

50-60

45-50

40-45

24-36

13

40-45

सिफारिस क्षेत्र

सिफारिस क्षेत्र

मध्य पहाड
तराई र मध्यपहाडका
तराई र मध्यपहाडका
तराई र मध्यपहाड
तराई र मध्यपहाड
तराई
तराई

तराई र मध्यपहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
मध्य पहाड
मध्य पहाड
तराई र मध्यपहाड
तराई र मध्यपहाड
तराई र मध्यपहाड
मध्य पहाड

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)
15-18

45

110-120

सिफारिस वर्ष
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29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10
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गरिमा, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
मनिषा, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सन्जय, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सीता ८८८, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
शाहिनी १, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
शाहिनी २, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
निन्जा १७९, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
नेपा टुसी, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
नेपा टुसी १०३, F1 (पञ्जीकरण मात्र )
डयाडी २२३१, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
लक्की स्टार, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
डाइनेष्टी, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
बेली F1 (पञ्जीकरण मात्र)
म्याजेष्टी, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
कानेना, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एल. — ३३३ (पञ्जीकरण मात्र)
राजा F1(पञ्जीकरण मात्र)
मालिनी F1(पञ्जीकरण मात्र)
एनओ— १२९F1(पञ्जीकरण मात्र)
भक्तपरु लोकल (दर्ता)

बालीको जात
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60-65

30-35

32

45-48

43-45
55

65

27.1

15-20

50-70

50-70

40-60

30-40

30-40

45

52

35-40

40

40

42

35

35

18-20

15-18

40-50
40-50

63

68

68

66

61

60

55

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

35

37

36

34

35-37

35

45-48

पाक्ने दिन
तराई र मध्यपहाड
मध्य पहाड
मध्य पहाड
मध्य पहाड
तराई
तराई
तराई र मध्यपहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
मध्य पहाड र तराई
तराई भित्री मधेश र पहाड
तराई
तराई
तराई र मध्य पहाड
६०० देखि १६००मिटर उचाइसम्म

सिफारिस क्षेत्र
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बालीको जात

ससु ाग

बालीको जात

असारे स्क्वास
अन्ना १०१, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
अन्ना २०२, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
अन्ना ३०३, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सनी हाउस, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
टुरु ग्रीन, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सोन्डो भि, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
लङ ग्रीन, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
हनि डेजर्ट, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
डेभिन्च (पञ्जीकरण मात्र)
स्टार व आई जकि
ु नी(पञ्जीकरण मात्र)
ग्रे जकिनि
(पञ्जीकरण मात्र)
ु
सपु र स्क्वास बल (पञ्जीकरण मात्र)
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60-70

पाक्ने दिन

40-45

20-35

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

28-31

80

110

50-55
45

105

18

25

60-75

90-95

53-58

25

29

38-43
38-43

51.8

50-52

40

36-40

65-70
65-70

40-50

97.8

सिफारिस क्षेत्र

तराई र मध्य पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
मध्य पहाड र तराई
मध्य पहाड र तराई
तराई र मध्य पहाड
मध्य पहाडको सिञ्चित क्षेत्र

सिफारिस क्षेत्र

तराई, मध्य र उच्च पहाड

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

65-70

60-80

पाक्ने दिन
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बालीको जात

हरियो करे ला
चन्द्रा, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
लक्ष्मी ५५५, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
पिपल, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
कोमल, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सम्वृद्धि, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
हिरा, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एन एस ४५४, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एन एस १०२४, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एन एस ४३४, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
पाली, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
के शव – ७७७, F1(पञ्जीकरण मात्र)
हरीत F1(पञ्जीकरण मात्र)
रमन F1(पञ्जीकरण मात्र)
माया F1(पञ्जीकरण मात्र)
सि.जी. ०१ (पञ्जीकरण मात्र)
सि.जी. ०२ (पञ्जीकरण मात्र)

-g_ tLt] s/]nf

40-50
50
60-70
60-65
45
80 -99
80-99
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48-50
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40-50

48-50
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48-50
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40-50

50
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50
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40-50

48-50
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90-100

पाक्ने दिन

@)%! -!(($_

सिफारिस वर्ष

15-19

18-22

40-45

35-40

30-35

28.5

45-50

44-48

40-45

40-45

24.3

35.8

35.6

20.9

28

19.8

20-25

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)
तराई र मध्यपहाड
तराई र मध्यपहाड
तराई,मध्य पहाड तथा उच्च पहाड
तराई,मध्य पहाड तथा उच्च पहाड
तराई,मध्य पहाड तथा उच्च पहाड
तराई,मध्य पहाड तथा उच्च पहाड
तराई
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई, पहाड र उच्च पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराई
तराई र मध्यपहाड
पर्वी
ू तराई
पर्वी
ू तराई

सिफारिस क्षेत्र
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बालीको जात

प्रिमियम क्रप, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सेन्ताउरो, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
ग्रीन पिया, F1 (पञ्जीकरण मात्र)

बालीको जात

हरिपाते
डब्लु किङ, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एसिया डोङ चो, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एसिया वोल डोङ, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
पाटने पालङु ् गो (पञ्जीकरण मात्र)

-a_ a|f] sfpnL

5

4

3

2

1

क्र.स.ं

बालीको जात

पार्वती
अर्का अनामिका (पञ्जीकरण मात्र) OP
जया F1(पञ्जीकरण मात्र)
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85

68

60-65

पाक्ने दिन

50-55

16-17

22-25

21-23

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

16.60

10-18

10-18

50-60
50

18-27

12-16

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

13-20

24-32

12-16

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

120

40-45

पाक्ने दिन

45-50

40-45

50-60

पाक्ने दिन

तराई, र पहाड
तराई, र पहाड
तराई, र पहाड

सिफारिस क्षेत्र

तराई, मध्य र उच्चपहाड
तराई, र पहाड
मध्य पहाड र तराई
मध्य पहाड र तराई
समद्रु सतहदेखि २१०० मिटर उचाइसम्मका तराई,
पहाड र उच्च पहाड

सिफारिस क्षेत्र

तराई, मध्य र उच्च पहाड
तराई , मध्यपहाड र उच्च पहाड
तराई

सिफारिस क्षेत्र
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बालीको जात

काभेरी, F1 (पञ्जीकरण मात्र)

बालीको जात

सोनार ०२२, F1 (पञ्जीकरण मात्र)

-o_ nf}sf
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बालीको जात

लक्ष्मी ७४७, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
लक्ष्मी ७६७, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
मस्ताना F1(पञ्जीकरण मात्र)

-d_ km;L{

3

2

1
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बालीको जात

साकुरा, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एभरे ष्ट ग्रीन, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
किङ डोम, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
अर्ली य,ु F1 (पञ्जीकरण मात्र)
नोक गक, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
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सिफारिस वर्ष

@)^^ -@)!)_

16-24

45-50

पाक्ने दिन

75-80

65-70

75-80
70-80

30.5

20.5

55

40-50

तराई र पहाड

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

तराई

सिफारिस क्षेत्र

सिफारिस क्षेत्र

तराई
तराई
तराई

सिफारिस क्षेत्र

सिफारिस क्षेत्र
मध्य पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराई र मध्य पहाड

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

पाक्ने दिन

पाक्ने दिन
70-75

85-90

12-18

16-24

85-90
60-65

25-30

10-12

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

95

सिफारिस वर्ष

@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)&) -@)!#_

पाक्ने दिन
95

सिफारिस वर्ष

@)^& -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_

सिफारिस वर्ष

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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1

क्र.स.ं

बालीको जात

कर्णाली, F1 (पञ्जीकरण मात्र)

बालीको जात

सिफारिस वर्ष

@)^^ -@)!)_

सिफारिस वर्ष

@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)&) -@)!#_
@)&) -@)!#_
@)&) -@)!#_
40-50

45

पाक्ने दिन

50-60

35

45-50

35

44-48

23

30

तराई र मध्यपहाड

सिफारिस क्षेत्र

तराई,र मध्यपहाड
तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाड
तराई र मध्य पहाड

सिफारिस क्षेत्र

सिफारिस क्षेत्र
तराई र मध्य पहाड
तराई र पहाड

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

6-7

7.2

12.2

16-20

11.8

सिफारिस क्षेत्र
तराई र पहाड
तराई र पहाड
तराई, पहाड र उच्च पहाड

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

पाक्ने दिन

40-45

40

पाक्ने दिन

12

30-40

43-50
60

44-56

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

45-50

पाक्ने दिन

सिफारिस वर्ष

@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_

सिफारिस वर्ष

@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^& -@)!)_

लोटस (पञ्जीकरण मात्र) OP
सरु भी (पञ्जीकरण मात्र) OP
अमेरिकन लङ्ग स्ट्यान्डीङ (पञ्जीकरण मात्र)
एक्स एम एल एनओ -४६५,F1 (पञ्जीकरण मात्र)
रामसेस F1 (पञ्जीकरण मात्र)

-j_ lrlr08f

5

4

3

2

1

क्र.स.ं

बालीको जात

ह्यु क्यु ५०१, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एन एस ४०१, F1 (पञ्जीकरण मात्र)

-n_ wlgofF

2

1

क्र.स.ं

बालीको जात

एन एस ४२१, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
एन एस ४४३, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
अनमोल, F1 (पञ्जीकरण मात्र)

-/_ kf6] l3/f}+nf

4

3

2

क्र.स.ं

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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3

2

1

क्र.स.ं

बालीको जात

टेष्टी ग्रीन F1 (पञ्जीकरण मात्र)
चोको –पञ्जीकरण मात्र), OP
एनओ —४१६,F1(पञ्जीकरण मात्र)

बालीको जात

नेपा बल, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
सम्राट (पञ्जीकरण मात्र) OP

-x_ kfsrf]o

2

1

क्र.स.ं

बालीको जात

पार्सले ग्रीन कारपेट (पञ्जीकरण मात्र) OP

-;_ UofF7sf]kL]

1

क्र.स.ं

बालीको जात

@)^^ -@)!)_
@)^& -@)!)_
@)&) - @)!# _

सिफारिस वर्ष

@)^^ -@)!)_
@)^& -@)!)_

पाक्ने दिन

250

40-50

45-50

60

60-65

1

16

2

48-57

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

15

15

सिफारिस क्षेत्र

तराई र पहाड
तराई र मध्यपहाड
तराई तथा पहाड

सिफारिस क्षेत्र

सिफारिस क्षेत्र

तराई र पहाड

सिफारिस क्षेत्र

तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाड

तराई र पहाड
मध्य पहाड

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

6

उत्पादन
क्षमता
(मे. टन/हे)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

पाक्ने दिन

210

पाक्ने दिन

पाक्ने दिन
40-50

@)^^ -@)!)_

सिफारिस वर्ष

@)^^ -@)!)_

सिफारिस वर्ष

सिफारिस वर्ष

मेरी वाशिङटन ५०० डब्लु, (पञ्जीकरण मात्र) OP

-if_ kf;{n]

1

क्र.स.ं

-z_ s'l/nf]

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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बालीको जात

सिफारिस वर्ष

@)^^ -@)!)_

बालीको जात

ठिमी चम्सुर(पञ्जीकरण मात्र)

क्र.स.ं

1

पाक्ने दिन

पाक्ने दिन

60-70

8

@)&$ -@)!*_
45-50

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)
24-36

1

1

4-5

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

सिफारिस क्षेत्र

सिफारिस क्षेत्र

तराई र पहाड
मध्य पहाड
तराई,र मध्य पहाड

तराई र पहाड

सिफारिस क्षेत्र

तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाड
तराई र मध्य पहाड तथा नदी किनारहरु
तराई र मध्य पहाड तथा नदी किनारहरु

सिफारिस क्षेत्र

समद्रु सतहदेखि १२०० मिटर उचाइसम्मको तराई, मध्य र उच्च पहाड

40-50

20-25

सिफारिस वर्ष पाक्ने दिन

65-70

75-80

22-25

पाक्ने दिन

50-55

40-45

50-55

55-60

सिफारिस वर्ष

@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_
@)^^ -@)!)_

सिफारिस वर्ष

ब्लुज, F1 (पञ्जीकरण मात्र)
@)^^ -@)!)_
स्प्रीङ सन — ६० (पञ्जीकरण मात्र)
@)^& -@)!)_
सि आर चनू दे गिल, F1(पञ्जीकरण मात्र) @)^& -@)!)_

s!_ rD;'/

3

2

1

क्र.स.ं

बालीको जात

मधरु (पञ्जीकरण मात्र ) OP

-1_ rfOlgh aGbf

1

क्र.स.ं

बालीको जात

ग्रीन स्पान, (पञ्जीकरण मात्र) OP
ग्रीन वेभ (पञ्जीकरण मात्र) OP
न्यू रे ड फायर (पञ्जीकरण मात्र) OP

-q_ r'sGb/

3

2

1

क्र.स.ं

-If_ lh/Lsf] ;fu

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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&

^

%

4

3

2

1

क्र.स.ं

-s_ h}

बालीको जात

कामधेनु जै
नेत्र जै
गणेश
पार्वती
अमृतधारा
नन्दिनी
स्वान, पञ्जीकरण मात्र

बालीको जात

@)&# -@)!&_

@)&@ -@)!%_

सिफारिस वर्ष

170-175

!#(–!()

!*)–!()

207

217

197

206

पाक्ने दिन

@)&^ -@)!(_
@)&^ -@)!(_

@)^! -@))$_
@)^! -@))$_
@)^( -@)!@_
@)^( -@)!@_

@)&@ -@)!%_

सिफारिस वर्ष
@)&% -@)!*_

सिफारिस वर्ष

लङ्ग ग्रीन बिन (पञ्जीकरण मात्र)
सेमी लाइट लङ्ग (पञ्जीकरण मात्र)

!!=^ 3fF;] afnL

2

1

क्र.स.ं

बालीको जात

रामेछाप हरियो (पञ्जीकरण मात्र)

s#_ l;dL

1

क्र.स.ं

s@_ n§]

30-35

32-38

36

61-70

48-50

32-91

51-75

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

सिफारिस क्षेत्र

मध्य पहाड
मध्य पहाड

सिफारिस क्षेत्र

२०० देखि १६५० मिटर उचाइ सम्मको असिञ्चित
क्षेत्र

सिफारिस क्षेत्र

तराई र मध्य पहाड
तराई र मध्य पहाड
तराईदेखि मध्य पहाड
तराईदेखि उच्च पहाड
तराईदेखि मध्य पहाड
तराई र भित्री मधेश
समद्रु सतहबाट २००० मिटर उचाइसम्मको तराई ,मध्य र उच्च पहाड

30-33

8.68

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

8.68

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

70-75

75-78

पाक्ने दिन

पाक्ने दिन

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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धनु ्चे राईघाँस

!

क्र.स.ं

मकै चरी १

@)&#-@)!&_

सिफारिस वर्ष

बालीको जात

बालीको जात

-ª_ l6of];]G6L

!

क्र.स.ं

बालीको जात

बर्सिम ग्रीन गोल्ड
मेसकाभी,पञ्जीकरण मात्र

-3_ /fO{3fF;

@

!

क्र.स.ं

बालीको जात

प्याउली सेतो क्लोभर

-u_ al;{d

1

क्र.स.ं

-v_ ;]tf] Snf]e/

!!%–!@%

पाक्ने दिन

@)&@ -@)!%_

सिफारिस वर्ष

@)&#-@)!&_

@)&@ -@)!%_

सिफारिस वर्ष

@)^( -@)!@_

सिफारिस वर्ष

#%–$%

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

सिफारिस क्षेत्र

मध्य तथा उच्च पहाड

सिफारिस क्षेत्र

तराई र भित्री मधेश
समद्रु सतहबाट १२०० मिटर उचाइसम्मको तराई र मध्य
पहाड

सिफारिस क्षेत्र

मध्य पहाडदेखि उच्च पहाड

सिफारिस क्षेत्र

समद्रु सतहबाट १५०० मिटर उचाइ सम्मको तराई र मध्य पहाड

#)–$)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

&%–*%

&@–&*

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

30-45

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

@&^–@*$

पाक्ने दिन

!^)–!&)

@&^–@*$

पाक्ने दिन

222

पाक्ने दिन

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

कुटिल कोसा १

बालीको जात

पाल्पा स्टाईलो

बालीको जात
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हात्ती घाँस १

बालीको जात

!

क्र.स.ं

खमु ल बन्सो

बालीको जात

-ञ_ सेटारिया

!

क्र.स.ं

बालीको जात

रसवु ा कक्सफुट

-झ_ नेपियर

!

क्र.स.ं

-ज_ कक्सफुट

!

क्र.स.ं

-छ_ स्टाइलो

!

क्र.स.ं

-r_ sdg e]r

@)&#-@)!&_

सिफारिस वर्ष

@)&#-@)!&_

सिफारिस वर्ष

@)&#-@)!&_

सिफारिस वर्ष

@)&#-@)!&_

सिफारिस वर्ष

@)&#-@)!&_

सिफारिस वर्ष

!@)–!#)

पाक्ने दिन

!@)–!#)

पाक्ने दिन

@(^–#))

पाक्ने दिन

!!%–!@%

पाक्ने दिन

!^#–!&)

पाक्ने दिन

^)–*)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

^)–*)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

#)–$)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

&@–*)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

#%–$)

उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे)

समद्रु सतहबाट २००० मिटर उचाइसम्मको तराई, मध्य र उच्च पहाड

सिफारिस क्षेत्र

समद्रु सतहबाट १५०० मिटर उचाइसम्मको तराई र मध्य पहाड

सिफारिस क्षेत्र

समद्रु सतहबाट १२०० देखि ४००० मिटर उचाइसम्मको मध्य पहाड र
उच्च पहाड

सिफारिस क्षेत्र

समद्रु सतहबाट १६०० मिटर उचाइसम्मको तराई र मध्य पहाड

सिफारिस क्षेत्र

समद्रु सतहबाट २००० मिटर उचाइ सम्मको तराई, मध्य र उच्च पहाड

सिफारिस क्षेत्र

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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बालीको जात
जि ९ (पञ्जीकरण मात्र)
विलियम हाइब्रिड (पञ्जीकरण मात्र)
मालभाेग स्थानीय (पञ्जीकरण
मात्र)

!!=* sGbd"n afnL
s_ ;v/v08
क्र.स.ं
बालीको जात
सनु ्तले सखरखण्ड १
1
सनु ्तले सखरखण्ड २
2

3

2

1

-u_ s]/f
क्र.स.ं

सिफारिस वर्ष

!^–@$

#$=%
@^=(
!%

@)&^ -@)!(_
@)&^ -@)!(_

सिफारिस वर्ष

@)&^ -@)!(_
@)&^ -@)!(_
@)&^ -@)!(_

महिना
14-15 महिना
14 महिना

12.91
20.8

130-150

उत्पादन

15-20

40-50

50-55

130-150

पाक्ने समय

15-16

सिफारिस क्षेत्र
तराई र भित्री मधेश तथा मध्य पहाड
तराई र भित्री मधेश तथा मध्य पहाड

सिफारिस क्षेत्र
समद्रु सतहदेखि ७०० िमटरसम्मको उचाइकाे तराई र नदी िकनार
समद्रु सतहदेखि ७०० िमटरसम्मको उचाइकाे तराई र नदी िकनार
समद्रु सतहदेखि १२०० िमटरसम्मको उचाइकाे तराई र नदी िकनार र
होचा पहाडी उपत्यकासम्म

सिफारिस क्षेत्र
पर्वी
पहाडको
१०००
दे
खि
१६००
मिटरसम्मको तसु ारो नपर्ने क्षेत्र
ू

सिफारिस क्षेत्र
तराई र भित्री मधेश तथा मध्य पहाडको खोंच बेसीको पानी नजम्ने क्षेत्र
तराई र भित्री मधेश तथा मध्य पहाडको खोंच बेसीको पानी नजम्ने क्षेत्र
पर्वी
ू पहाडको १००० देखि १६०० मिटरसम्मको तसु ारो नपर्ने क्षेत्र

सिफारिस वर्ष फल लिने समय उत्पादन

@)&% -@)!*_

सिफारिस वर्ष

@)&@ -@)!%_ # jif{df kmN5
@)&@ -@)!%_ # jif{df kmN5
@)&% -@)!*_

-v_ ;'Gtnf
क्र.स.ं
बालीको जात
खोक
स्थानीय
(दर्ता)
ु
1

-s_ sfutL
क्र.स.ं
बालीको जात
! सनु कागती १
@ सनु कागती २
# तेह्थुम स्थानिय

!!=& kmnkm"n afnL

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

;"lrt ln:6af6 x6fOPsf (Denotified) ljleGg afnLsf hftx?sf] ljj/0f
s_ ux'F
qm=;+=
hftsf] gfd
pGdf]lrt jif{ l;kmfl/; ePsf] If]q
sf/0f
पिटिक –६२
खैरो तथा पहेंलो सिन्दुरे रोग बढी लाग्ने सानो दाना साथै उत्पादन कम दिने हुनाले
!
@)@$ -!(^&_ kxf8
कृ षकहरुले लगाउन छाडिसके को हुनाले ।
लेर्मा रोहो –६४ @)@$ -!(^&_ kxf8
रातो तथा सानो दाना भएको खैरो सिन्दुरे साथै पात डढुवा रोग बढी लाग्ने हुनाले कृ षकहरुले
@
यसको खेती गर्न बन्द गरे काले ।
कल्याण
सोना
खैरो सिन्दुरे तथा पात डढुवा रोग अत्यधिक लाग्ने दाना सानो आकारको भएको र उत्पादन
#
@)@% -!(^*_ t/fO{
कम हुने हुदँ ा कृ षकहरुले लगाउन छोडेकाले ।
एस
३३१
खैरो तथा पहेंलो सिन्दुरे रोग बढी लाग्ने र दानाको आकार सानो भएका कारण कृ षकहरुले
$
@)@* -!(&!_ kxf8
लगाउन छोडेकाले ।
एन
एल
३०
खैरो सिन्दुरे पात डढुवा र कालो पोके रोग बढी लाग्ने भएको कारण कृ षकहरुले यसको
%
@)#@-!(&%_
klZrd t/fO{
बीउको माग बन्द गरे काले ।
एच
डि
१९८२
खैरो सिन्दुरे तथा पात डढुवा रोग बढी लाग्नुका साथै दानाको आकार सानो भएकाले
^
@)#@ -!(&%_ klZrd t/fO{
कृ षकहरुले यसको बीउको माग गर्न छाडेकाले ।
ल
म्बि
नी
पात डढुवा रोग बढी लाग्नुका साथै दानाको आकार सानो भएकाले कृ षकहरुले यसको
ु
&
@)#* -!(*!_ t/fO{
बीउको माग नआएकाले ।
त्रिबेणी
ढिलो गरी लगाउँदा बीउ यो जातको दाना सानो (चाउरिने) हुनाले यसको बीउको माग
*
@)#(-!(*@_ t/fO{
नआएकोले ।
बिनायक
खैरो सिन्दुरे तथा पात डढुवा रोग अत्यधिक लाग्ने हुदँ ा उत्पादन कम हुदँ ै गएकाले यसको
(
@)$)-!(*#_ t/fO{
बीउको माग बन्द हुनाले ।
खैरो सिन्दुरे तथा पात डढुवा रोग अत्यधिक लाग्ने र उत्पादन कम हुनाले कृ षकहरुले यसको
!) सिद्धार्थ
@)$)-!(*#_ t/fO{
बीउको माग बन्द गरे को हुनाले ।

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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@)$%-!(**_

अन्नपर्णू २

!#

@
#
$
%
^
&
*
(
!)
!!
!@

आई आर २०
आई आर २२
आई आर २४
परवानीपरु १
जया
चन्दिना
दर्गा
ु
लक्ष्मी
खजरु ा २
मल्लिका
वर्षे २

qm=;+
hftsf] gfd
! आई आर ८

@)@( -!(&@_
@)@( -!(&@_
@)#@ -!(&%_
@)#) -!(&#_
@)#) -!(&#_
@)#% -!(&*_
@)#^ -!(&(_
@)#^ -!(&(_
@)$$-!(*&_
@)#(-!(*@_
@)$$-!(*&_

pGdf]lrt jif{
@)@% -!(^*_

@)$%-!(**_

नेपाल २५१

!@

v_ wfg

@)$)-!(*#_

pGdf]lrt jif{

!!

hftsf] gfd

भाष्कर

qm=;+=

sf/0f

विरलै लगाएको पाएको, रोग (ब्लाष्ट, ब्याक्टेरियल लिफ ब्लाइट, ब्राउन
स्पट) सहन नसक्ने, डाँठ गभारो, ब्राउन प्लान्ट होपर लाग्ने गरे को, कम
उत्पादन, कही ँबाट माग नआएको, उत्पादन रोकिएकाले ।
,, ,,
t/fO{ / leqL dw]z
,, ,,
t/fO{ / leqL dw]z
,, ,,
t/fO{ / leqL dw]z
,, ,,
t/fO{ / leqL dw]z
,, ,,
t/fO{
,, ,,
t/fO{
,, ,,
t/fO{ / leqL dw]z
,, ,,
t/fO{
dWoklZrd t/fO{sf] l;l~rt e"ld ,, ,,
,, ,,
t/fO{
,, ,,
t/fO{ / leqL dw]z

sf/0f

यसको दानाको आकार सानो हुने हुनाले कृ षकहरुले यसको विकल्पमा अन्य ठूला दाना
भएको जातहरू पाएकाले यस खेती गर्न छाडेकाले ।
खैरो सिन्दुरे तथा पात डढुवा रोगको प्रकोप बढी हुने र दानको आकार पनि अन्य जातहरूको
तल
ु नामा सानो हुने हुदँ ा कृ षकहरुले लगाउन छाडेकाले ।
पहेंलो सिन्दुरे र खैरो सिन्दुरे रोगको प्रकोप बढी हुने हुनाले ।

l;kmfl/; ePsf] If]q
t/fO{ / leqL dw]z

kxf8

t/fO{

dWoklZrd t/fO{

l;kmfl/; ePsf] If]q

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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hftsf] gfd

जानकी
कञ्चन
हिमाली
चैते-४
तारा F1 (पञ्जीकरण
मात्र)
सरु ज F1 (पञ्जीकरण
मात्र)
पृथ्वी F1 (पञ्जीकरण
मात्र)
बैशाली F1
(पञ्जीकरण मात्र)

२-मन्जुश्री

qm=;+
hftsf] gfd
टाइप
९
!

u_ tf]/L

21

20

19

18

17

16

15

14

13

qm=;+

pGdf]lrt jif{
@)#& -!(*)_

2068

2068

2068

2068

2044

2039

2039

2036

2058

pGdf]lrt jif{

l;kmfl/; ePsf] If]q
;Dk"0f{ t/fO{

l;kmfl/; ePsf] If]q

sf/0f

sf/0f

यो बीउ उत्पादन तथा वितरण प्रचलनमा नरहेको साथै कृ षक तथा विभिन्न
िनकायहरूबाट उक्त जातको बीउको माग पनि भएको पाइँदनै र तोरी बाली
अत्यधिक परपरागसेचित बाली भएकाले धेरै जातहरूको उत्पादन गर्न
समस्या परिरहेको छ ।

,, ,,

,, ,,

,, ,,

विरलै लगाएको, रोग (ब्लाष्ट, ब्याक्टेरियल लिफ ब्लाइट, ब्राउन स्पट) को
प्रकोप भएको, डाँठको गभारो, ब्राउन प्लान्ट होपर लाग्ने, उत्पादन कम
भइरहेको र कृ षकले विगत के ही वर्षदेखि बीउ माग नगरिरहेको
,, ,,
,, ,,
,, ,,
,, ,,
विगतका लगातार ३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्ममा आयात नगरिएको

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

@)%@ -!((%_

@)$^ -!(*(_

रामपरु १

मकालु २

@

#

@)## -!(&^_

pGdf]lrt jif{

pGdf]lrt jif{
@)@# -!(^^_

हिल

hftsf] gfd

@)#& -!(*)_

pGdf]lrt jif{

qm=;+ जातको नाम
! ककनी पहेंलो

r= ds}

!

qm=;+

hftsf] gfd

त्रिशल
ु

ª_ e6df;

!

qm=;+

3_ rgf
sf/0f
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Desirable genes of this variety is incorporated on Manakamana 2
and Hill Pool Yellow
It is white grain maize variety, which was released for TIT.
klZrd t/fO{ / dWo
Presently, there is virtually no demand for white grained maize in
kxf8
TIT and thus it is preserved in cold store for future uses.
Two yellow grained maize variety Makalu 2 and Ganesh 2 were
n'Dn] / kflv|af; If]q
h:tf n]s / dWo kxf8 released in 1989 for hills. Nevertheless, Ganesh 2 became popular
in the maize millete cropping system as compare to Makalu 2.

sf/0f

यसमा पहेंलो मोजाइक भाइरस रोग बढी भएको र उत्पादनमा क्रमिक रूपमा ह्रास हुदँ ै
गएको हुदँ ा यो जात कृ षकहरुले मन नपराएकाले क्रमिक रूपमा बीउ लोप हुदँ ै गएको हो ।

sf/0f

यो जातमा ओइलाउने रोग बढी देखिएको र उत्पादन समेत कम भएकाले कृ षकहरुबाट
धनषु जातको तल
ु नामा यो जातको बीउको माग कम भएको र कृ षकहरुले समेत मन
नपराएको हुदँ ा यो जात लोप भएको हो ।

l;kmfl/; ePsf] If]q
pRr kxf8 -n]s_

kxf8

l;kmfl/; ePsf] If]q

t/fO{ / leqL dw]z

l;kmfl/; ePsf] If]q

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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@)@@ -!(^%_

@)^( -@)!@_

रामपरु पहेंलो

बिग बोस

&

*

!!

@)^& -@)!!_

पायोनियर—३७८५,F1 @)^( -@)!@_
(पञ्जीकरण मात्र)

!) ३० बि ११, F1
(पञ्जीकरण मात्र)

@)^& -@)!!_

@)@( -!(&@_

हेटौंडा कम्पोजिट

^

३० पी ३०,
F1(पञ्जीकरण मात्र)

@)#@ -!(&%_

सर्लाही सेतो

%

(

pGdf]lrt jif{
@)#% -!(&*_

qm=;+ जातको नाम
$ जानकी
sf/0f

t/fO{ — lxpFb] df};d
dWodf~rn If]qsf] dWo
kxf8— jif]{ df};dt/fO{
— lxpFb] df};d
gf/fo0fL glb k"j{sf
leqL dWf]z tyf t/fO

The producer company stop to produce this variety so Nepalese
dealer of this variety request to denotify

The producer company stop to produce this variety so Nepalese
dealer of this variety request to denotify

These two varieties were also white grain variety which were
released in late 70s since past few years, the market demand for
k"aL{ t/fO{ / leqL dw]z white grained in TIT is very limited. Therefore, the highly
desirable traits of these varieties were incorporated in
Manakamana 1 and Manakamana 3 which is highly popular
among farmers.
dWo kxf8, leqL dw]z, Farmers got better option and choice through Rampur composite,
Manakamana 1 and Rampur 2 in place of Hetauda Composite for
a]+;L tyf 6f/
better yield and other desirable characters (Plant and Ear Height,
Lodging Resistant, Disease Resistance etc.)
This variety was downy mildew disease susceptible and thus
t/fO{ / leqL dw]z
replaced by Rampur composite which is DM tolerant/resistant.
This variety was released as a hybrid in Nepal, but hybrid as OP
Gff/fo0fL gbL k"j{sf
leqL dw]z tyf t/fO{ seeds were found in the market that misled seed uses.
dWodf~rn If]qsf] dWo The producer company stop to produce this variety so Nepalese
dealer of this variety request to denotify
kxf8 — jif]{ df};d

l;kmfl/; ePsf] If]q
t/fO{

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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५

४

३

२

१

qm=;+

h_ sfpnL

!

qm=;+

5_ df;

hftsf] gfd

hftsf] gfd

2046

देवि १ F1 (पञ्जीकरण मात्र)

स्नो मार्च F1 (पञ्जीकरण मात्र)

स्नो क्वीन F1 (पञ्जीकरण मात्र)

कासमिरे F1(पञ्जीकरण मात्र)

2067

2066

2066

2066

2066

l;kmfl/; jif{

kxf8

l;kmfl/; ePsf] If]q

l;kmfl/; ePsf] If]q

,,

,,

,,

,,

विगतका लगातार ३ वर्षभन्दा बढी
अवधिसम्ममा आयात नगरिएको

sf/0f

पहे ँलो छिरबिरे रोगको सक्र
ं मण धेरे भएको, कृ षकले यो जात
लगाउन छाडिसके को, यो जातको विकल्पमा नयाँ दईु वटा
जातहरू (रामपरु मास र खजरु ा मास-१) भर्खरै सिफारिस भएको.

sf/0f

,,

2068

l;kmfl/; jif{

,,

2067

sf/0f
विगतका लगातार ३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्ममा आयात नगरिएको

l;kmfl/; ePsf] If]q

2067

pGdf]lrt jif{

ह्वाइटईजल्याण्ड F1 (पञ्जीकरण मात्र)

कालु

(पञ्जीकरण मात्र)
!# डिके सी-७०७४ F1
(पञ्जीकरण मात्र)
!$ टि सि एस-९६९6F1(पञ्जीकरण मात्र)

qm=;+ जातको नाम
!@ सपु र एम ९०० -F1

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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hftsf] gfd

अल द राउण्ड F1 (पञ्जीकरण मात्र)

मेघा F1 (पञ्जीकरण मात्र)

ह्वाइट स्नो F1 (पञ्जीकरण मात्र)

८०४ F1 (पञ्जीकरण मात्र)

कास F1 (पञ्जीकरण मात्र)

hftsf] gfd

सिन्जिन F1 (पञ्जीकरण मात्र)

लङ् ह्वाइट मिनोङ F1(पञ्जीकरण मात्र)

१

qm=;+

hftsf] gfd

मनास्लु F1 (पञ्जीकरण मात्र)

एनी सिजन OP (पञ्जीकरण मात्र)

`_ Kofh

३

२

१

qm=;+

em_ d"nf

१०

९

८

७

६

qm=;+

2066

l;kmfl/; jif{

2067

2067

2066

l;kmfl/; jif{

sf/0f

,,

,,

,,

,,

,,

sf/0f

विगतका लगातार ३ वर्ष भन्दा बढी अवधि सम्ममा आयात
नगरिएको

sf/0f

,,

,,

विगतका लगातार ३ वर्ष भन्दा बढी अवधि सम्ममा आयात
नगरिएको

l;kmfl/; ePsf] If]q

l;kmfl/; ePsf] If]q

l;kmfl/; ePsf] If]q

2070

2070

2069

2067

2067

l;kmfl/; jif{

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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hftsf] gfd

hftsf] gfd

जिना OP (पञ्जीकरण मात्र)

वपेल F1 (पञ्जीकरण मात्र)

जमनु ा F1 (पञ्जीकरण मात्र)

माधरु ी F1 (पञ्जीकरण मात्र)

जिको F1 (पञ्जीकरण मात्र)

साभेरा F1 (पञ्जीकरण मात्र)

यरू े का F1 (पञ्जीकरण मात्र)

३

२

2069

२०६७

2067

2067

2066

2066

2066

l;kmfl/; jif{

एन वार्इ सि आर F1 (पञ्जीकरण मात्र)

ग्रिन च्यालेन्जर F1 (पञ्जीकरण मात्र)
2067

2066

2066

sf/0f

sf/0f

,,

,,

,,

,,

,,

,,

विगतका लगातार ३ वर्ष भन्दा बढी अवधि सम्ममा आयात
नगरिएको

l;kmfl/; ePsf] If]q

,,

,,

विगतका लगातार ३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्ममा आयात नगरिएको

sf/0f

विगतका लगातार ३ वर्ष भन्दा बढी अवधि सम्ममा आयात नगरिएको

l;kmfl/; ePsf] If]q

l;kmfl/; ePsf] If]q

l;kmfl/; jif{

२०७०

l;kmfl/; jif{

सपु रकोरोनेट F1 (पञ्जीकरण मात्र)

hftsf] gfd

मस्काडे (पञ्जीकरण मात्र)

१

qm=;+

8_ aGbf

१

qm=;+

7= ufFh/

७

६

५

४

३

२

१

qm=;+

6_ uf]ne]+8f
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१

qm=;+

b=sfFqmf]

१

qm=;+

hftsf] gfd

hftsf] gfd

मलिका ९९९ F1 (पञ्जीकरण मात्र)

hftsf] gfd

निशा ७७७ F1 (पञ्जीकरण मात्र)

hftsf] gfd

अन्ना ८०६ F1 (पञ्जीकरण मात्र)

hftsf] gfd

नैना F1 (पञ्जीकरण मात्र)

2066

l;kmfl/; jif{

2070

2069

l;kmfl/; jif{

2066

l;kmfl/; jif{

2070

sf/0f

विगतका लगातार ३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्ममा आयात नगरिएको

sf/0f

,,

विगतका लगातार ३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्ममा आयात नगरिएको

sf/0f

,,

,,

sf/0f

l;kmfl/; ePsf] If]q

विगतका लगातार ३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्ममा आयात
नगरिएको

sf/0f

विगतका लगातार ३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्ममा आयात नगरिएको

l;kmfl/; ePsf] If]q

l;kmfl/; ePsf] If]q

l;kmfl/; ePsf] If]q

l;kmfl/; ePsf] If]q

2069

2069

l;kmfl/; jif{

l;kmfl/; jif{

एशिया क्रस F1 (पञ्जीकरण मात्र)

सि जे एन-१२ F1 (पञ्जीकरण मात्र)

सद्रु F1 (पञ्जीकरण मात्र)

y_ l3/f}+nf

१

qm=;+

t_ e06f

२

१

qm=;+

0f_ v';f{gL

५

४

qm=;+
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४

३

२

१

qm=;+

hftsf] gfd

एन एस ४५३ F1 (पञ्जीकरण मात्र)

गंगा F1 (पञ्जीकरण मात्र)

सेती ४४४ F1 (पञ्जीकरण मात्र)

शिव F1 (पञ्जीकरण मात्र)

hftsf] gfd

कासिन्दा F1 (पञ्जीकरण मात्र)

जवु ोराज ४११ F1 (पञ्जीकरण मात्र)

हिरो F1 (पञ्जीकरण मात्र)

हिमालय F1 (पञ्जीकरण मात्र)

नेपा टुसी ००५ F1 (पञ्जीकरण मात्र)

पार्वती ४७८ F1(पञ्जीकरण मात्र)

रमिता F1 (पञ्जीकरण मात्र)

सालिनी F1 (पञ्जीकरण मात्र)

मनिषा F1 (पञ्जीकरण मात्र)

w=ltt] s/]nf

१०

९

८

७

६

५

४

३

२

qm=;+

2066

2066

2066

2066

l;kmfl/; jif{

2067

2067

2067

2067

2066

2066

2066

2066

2066

l;kmfl/; jif{

l;kmfl/; ePsf] If]q

sf/0f

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

sf/0f

,,

,,

,,

विगतका लगातार ३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्ममा आयात नगरिएको

l;kmfl/; ePsf] If]q

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

- 154 -

१

qm=;+

हरियाली F1 (पञ्जीकरण मात्र)

hftsf] gfd

धारा F1 (पञ्जीकरण
मात्र)

hftsf] gfd

ग्रीन डोम ११५ F1
(पञ्जीकरण मात्र)
ग्रीन डोम ८० F1
(पञ्जीकरण मात्र)
ग्रिन पारासोल F1
(पञ्जीकरण मात्र)

hftsf] gfd

2066

2066

l;kmfl/; jif{

2066

l;kmfl/; jif{

2070

l;kmfl/; jif{

2066

2066

2066

l;kmfl/; jif{

एन एस ४३३ F1(पञ्जीकरण मात्र)

km_ lrlr08f

१

qm=;+

k_ nf}sf

३

२

१

qm=;+

hftsf] gfd

एन एस ४३१ F1 (पञ्जीकरण मात्र)

g_ a|f] sfpnL

६

५

qm=;+

l;kmfl/; ePsf] If]q

l;kmfl/; ePsf] If]q

l;kmfl/; ePsf] If]q

l;kmfl/; ePsf] If]q

विगतका लगातार ३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्ममा आयात नगरिएको

sf/0f

विगतका लगातार ३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्ममा आयात नगरिएको

sf/0f

,,

,,

विगतका लगातार ३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्ममा आयात नगरिएको

sf/0f

,,

,,

sf/0f
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@)&*

- 155 -

२

१

qm=;+

विन्टर भिजिटर F1
(पञ्जीकरण मात्र)
एन ७ F1 (पञ्जीकरण मात्र)

hftsf] gfd

क्यान्टोङ् ह्वाइट OP
(पञ्जीकरण मात्र)

o_ rfOlgh aGbf

१

qm=;+

hftsf] gfd

भिसेट सि सि १६५ F1 (पञ्जीकरण
मात्र)

hftsf] gfd

सलेरी उताह टल ग्रीन OP
(पञ्जीकरण मात्र)

d_ kfsrf]o

१

qm=;+

hftsf] gfd

सोइ सिम OP (पञ्जीकरण मात्र)

e_ kf6] l3/f}+nf

२

१

qm=;+

a_ kf;{n]

2067

2066

l;kmfl/; jif{

2067

l;kmfl/; jif{

2066

l;kmfl/; jif{

2066

2066

l;kmfl/; jif{

l;kmfl/; ePsf] If]q

l;kmfl/; ePsf] If]q

l;kmfl/; ePsf] If]q

l;kmfl/; ePsf] If]q

sf/0f

,,

विगतका लगातार ३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्ममा आयात
नगरिएको

sf/0f

विगतका लगातार ३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्ममा आयात
नगरिएको

sf/0f

विगतका लगातार ३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्ममा आयात
नगरिएको

sf/0f

,,

विगतका लगातार ३ वर्षभन्दा बढी अवधिसम्ममा आयात
नगरिएको
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११.९ गुणस्तरीय बीउका विशेषताहरू एवं नेपालमा बीउको गुणस्तर कायम गर्ने तरिका
गुणस्तरयुक्त बीउबिजन भनेको के हो ?
गणु स्तरयक्त
ु बीउ भन्नाले कुनै पनि बाली/जातको बीउको वश
ु
ं ानगु त जातीय शद्घु ता, भौतिक शद्घु ता, उपयक्त
चिस्यान, राम्रो उमारशक्ति, रोग कीरा मक्त
ु स्वस्थ, समान आकार प्रकार, चमकपन (चित्र १) आदि गणु हरू तोकिएको
मापदण्दअनसु ार कायम भएको हुनपु र्दछ । बीउको उत्पादन, संकलन, प्रशोधन, भण्डारण, प्याके जिङ र बिक्री वितरण
एवं ढुवानीको क्रममा बीउको गणु स्तर निरीक्षण तथा नियन्त्रणमा विशेष ध्यान पर्
ु याउन सकिएन भने त्यस्ता गणु हरूमा
ह्रास हुन जान्छ । अतः गणु स्तरयक्त
ु बीउ उपलब्ध गराउन बीउ उत्पादक, आयातकर्ता, विक्रे ता र बीउ बिजन गणु स्तर
नियन्त्रण गर्ने निकायको अहम् भमि
ू का रहन्छ ।
ef}lts z'4tf

hftLo

;dfgtf
/
rdskg

pdf/zlQm

lr:ofg

hLljtkg

:jf:Yo

cf]h;

!))) bfgfsf]
tf}n

चित्र १. गुणस्तरीय बीउका विशेषताहरू (Seed quality attributes)
नेपालमा बीउको गुणस्तर कायम गर्ने तरिका
नेपालमा बीउबिजन ऐन, २०४५ (पहिलो संशोधन, २०६४) अनसु ार गणु स्तरीय बीउको उत्पादन तथा
बिक्री वितरणलाई नियमित एवं व्यवस्थित गर्न २ वटा प्रणालीहरु (बीउ प्रमाणीकरण र यथार्थ सङ्के तपत्र लगाउने )
अवलम्बन गरिएको छ । निम्न दईु तरिकाबाट उपलब्ध हुने बीउबिजनहरुलाई आधिकारिक गणु स्तरयक्त
ु बीउ मान्न
सकिन्छ । बीउबिजन गणु स्तर नियन्त्रण के न्द्र र सातवटै प्रदेशमा क्षेत्रीय बीउबिजन प्रयोगशालाहरुले बीउ बाली खेत
निरीक्षण, बीउ परीक्षण तथा बीउ प्रमाणीकरण र गणु स्तर नियन्त्रण कार्यमा सहयोग गर्दै आइरहेका छन् ।
१. बीउ प्रमाणीकरण (Seed Certification)
बीउ प्रमाणीकरण भनेको कुनै सिफारिस जातको बीउ उत्पादन तथा त्यस उप्रान्तका क्रियाकलापमा आवश्यक
रोहवरी र निगरानी राख्दै बीउको गणु स्तरीयताको ग्यारे न्टी गर्नका लागि अपनाइने एक कार्य प्रणाली हो । यसमा बीउ
गणु नियन्त्रण निकायले स्रोत बीउ, बीउ बाली, खलिहान, प्रशोधन के न्द्र, भण्डारण आदिको निरीक्षण गरी तयारी
बीउको नमनु ा परीक्षण गर्दछ र तोकिएको गणु स्तरको हदभित्र रहेको बीउ लटमा प्रमाणपत्र जारी गर्नुका साथै बीउ
बोरामा निसानासहितको सङ्के तपत्र राखी सिलबन्दी गर्दछ । बीउ प्रमाणीकरण गर्ने कार्य बीउबिजन ऐनअनसु ार
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स्वैच्छिक (Voluntary) छ । यस पद्धतिमा स्रोत बीउदेखि लिएर उत्पादन पक्ष र बीउ थैलाबन्दीसम्म बीउ विशेषज्ञको
निगरानीमा गरिन्छ । यस पद्धतिमा व्यवस्थित तरिकाबाट विभिन्न तहमा अनगु मन एवं परीक्षण गरी गराई खेतमा बीउ
बालीको न्यूनतम स्तर र बीउबिजनको न्यूनतम स्तर भन्दा माथि रहेको बीउलाई गणु स्तर अङ्कित प्रमाणीकरणको
ट्याग (संकेत पत्र) लगाई बीउको ग्यारे न्टी दिइन्छ । यस पद्धतिमा तीन वर्गहरुको बीउलाई (मल
ू , प्रमाणित प्रथम,
प्रमाणित द्वितीय) मात्र बीउ प्रमाणीकरण निकायबाट प्रमाणित गराइन्छ भने स्राेत बीउ (प्रजनन बीउ) लाई
प्रजननकर्ताबाट नै प्रमाणित गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
२. यथार्थ सङ्के तपत्र (Truthful Labeling)
यो पद्धति अनिवार्य (Compulsory) छ । यस प्रक्रियामा बीउ प्रमाणीकरणमा जस्तै हरे क पक्षमा बीउ प्रमाणीकरण
निकायका बीउ विशेषज्ञहरुले प्राविधिक निरीक्षण गरिदैन । यस पद्धतिमा बीउ उत्पादक वा बीउ विक्रे ताले बीउको
गणु नियन्त्रणको हरे क पक्षमा आफ्नै बन्दोबस्तबाट गरे को हुन्छ । यस किसिमबाट उत्पादन गरिएको बीउ बिक्री गर्दा
उक्त बीउको थैलोमा सो बीउको गणु स्तर अनसु ार अङ्कित गरे को यथार्थ सङ्के तपत्र लगाएको हुनपु र्छ । बीउको
उमारशक्ति र भौतिक शद्ध
ु ता बीउ गणु नियन्त्रण निकायले बीउ नमनु ा झिके र लिई जाँच गर्दछ र राष्ट्रिय बीउबिजन
समितिले तोके को हदभन्दा माथिको गणु स्तरिय बीउलाई यथार्थ सङ्के तपत्र लगाएर बिक्री वितरण गर्न सकिन्छ ।
यथार्थ सङ्के तपत्र पहेंलो रङको कागजमा कालो अक्षरले लेखक
े ो हुनपु र्दछ । साथै यस किसिमको बीउको गणु स्तर
सम्बन्धी जिम्मेवारी बीउ विक्रे ता वा बीउ उत्पादक नै हुन्छ । बीउको गणु नियन्त्रकले यस्ता सङ्के तपत्र लगाएर बिक्री
भइराखेका बीउको नमनु ा लिई परीक्षण गरी राखेको हुन्छ । यस्ता बीउमा न्युनतम स्तरभन्दा कम गणु को बीउ बिक्री
भई राखेको खण्डमा बीउबिजन ऐनमा तोकिएबमोजिम रोक्का गरी सजाय हुन सक्छ । यथार्थ सङ्के तपत्रमा तपसिल
अनसु ारको विवरण भरी बीउको थैलो अनसु ारको साइजमा प्याकिङ गर्दा स्पष्ट देखिने गरी थैलाभित्र हालेर मात्र
बीउको बिक्री वितरण गर्नुपर्दछ । यथार्थ सङ्के तपत्रको लम्बाई १३. ५ से.मि., र चौडाई ८.५ से.मि.को हुनपु र्छ ।
सङ्के तपत्रमा हुनुपर्ने विवरणहरु
१. उत्पादन वर्ष	
३. बालीको नाम
५ उमारशक्ति प्रतिशत (न्यूनतम)
७. बीउको तौल
९. 	सिफारिस क्षेत्र

२.
४.
६.
८.

परीक्षण मिति
बालीको जात
शद्ध
ु ता प्रतिशत (न्यूनतम)
लोगो

स्रोतः बीउबिजन गणु स्तर नियन्त्रण के न्द्र, हरिहरभवन २०७७ ।
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१२.१	बिरुवाको एकीकृत खाद्यतत्त्व व्यवस्थापनको अवधारणा
बिरुवालाई आवश्यक पर्ने सबै खाद्यतत्त्वहरू आवश्यकता अनरू
ु प, न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउन, रासायनिक
मलसहित प्राङ्गारिक मलहरूको सबै सम्भाव्य स्रोतहरूलाई अधिकतम उपभोगमा ल्याई बाली व्यवस्थापन, माटो
व्यवस्थापन र खाद्यतत्त्व व्यवस्थापनलाई टेवा दिँदै वातावरणमा न्यून असर पार्दै माटोको दिगो उर्वराशक्ति व्यवस्थापन
गर्दै जाने प्रकृ यालाई एकीकृ त खाद्यतत्त्व व्यवस्थापन भनिन्छ । यो पद्धति खासगरी मलू ्यांकन, निर्णय र कार्यान्वयनमा
आधारित हुन्छ । यो माटोको उर्वराशक्तिको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने भरपर्दो उपाय हो । साथै माटो, मल, पानी र
बालीको उचित व्यवस्थापनद्वारा जमिनबाट बढी तथा दिगो उत्पादन लिन सकिन्छ । कृ षकहरूमा पनि आफ्नो
खेतबारीका लागि आफै ले परीक्षण गरी सो को मलू ्याङ्कनद्वारा निर्णय लिने क्षमतामा वृद्धि गराउँछ । यसले स्थानीय
तथा बाह्य स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोगद्वारा उत्पादन बढाउनक
ु ा साथै माटोको दिगोपनामा जोड दिँदै वातावरणको
सधु ार गर्ने मात्र नभई खाद्यतत्त्वहरूको सदपु योग तथा तिनको प्रभावकारिता बढाउन पनि मद्दत गर्दछ ।
एकीकृ त खाद्यतत्त्व व्यवस्थापनको अाधार
माटोको अवस्था
निर्णायक अवस्थाहरू
• बजारको पहुचँ
• कामदारको उपलव्धता
• सामाजिक स्थिति
•	प्राकृ तिक स्रोत
• परम्परागत ज्ञान र सीप

खाद्यतत्त्व
व्यवस्थापन
• गोठे मल/कम्पोष्ट मल
• हरियोमल
•	प्राङ् गारिक पदार्थ /बालीका
अवशेष व्यवस्थापन
• जैविक स्थिरीकरण
• रासायनिक मल
•	घरायसी फोहर

१. माटोको बनु ोट तथा बनोट
२. माटोको पि.एच.
३. प्राङ् गारिक पदार्थ चहु ावट
४. भक्ष
ू य
५. खाद्यतत्त्वको उपलव्धता
६. सक्ू ष्म जीवाणक
ु ो उपस्थिति

एकीकृ त
खाद्यतत्त्व

माटो व्यवस्थापन
• भ–ू क्षय घटाउने
•	पि.एच. सन्तुलन गर्ने
•	प्राङ् गारिक पदार्थको सन्तुलन
• चहु ावट घटाउने
• खाद्यतत्त्वको उपलव्धता
बढाउने
• खनजोत व्यवस्थापन

बालीव्यवस्थापन
• बाली चक्र
• लक्षित उत्पादनको अनमु ान
• बालीले लिने खाद्यतत्त्वको
अनमु ान
• उपयक्त
ु जातको छनौट
• अन्तरबाली प्रणाली
• रोप्ने समय र तरिका
•	चिस्यानको व्यवस्था
• झारपात,
रोगकीराको
व्यवस्थापन
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१२.२ रासायनिक मलखादहरू
मलको नाम
यरू िया
एमोनियम सल्फे ट
कम्प्लेसल
कम्प्लिट
डि.ए.पि.
सिंगल सपु र फस्फे ट
डबल सपु र फस्फे ट
ट्रिपल सफ
ु र फस्फे ट
म्युरे ट अफ पोटास
जिंक सल्फे ट

नाइट्रोजन

पोषकतत्त्वहरू (प्रतिशतमा)
फस्फोरस
पोटास
जिंक

$^
@!
@)
!(
!*
–
–
–
–
–

–
–
@)
!(
$^
!^
#@
$*
–
–

–
–
–
!)
–
–
–
–
^)
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
@@–#%

–

सल्फर

@)–@%

–
–
–
–
–
–
–
–

आवश्यक क्षेत्रफलका लागि मलको मात्रा निकाल्न यो सत्रू प्रयोग गर्न सकिन्छः
१००× क× ख
मलको मात्रा (के .जी.) = ––––––––––––––––––––––––––––––––––––
मलमा भएको खाद्यतत्त्वको प्रतिशत मात्रा
क) मल प्रयोग गर्ने क्षेत्रफल (हेक्टरमा)
ख) प्रति हेक्टर सिफारिस मलको मात्रा
विभिन्न बालीनालीका लागि सिफारिस मलखाद मात्रा
बाली
अदवु ा
सर्ती
ु
मास, मसरु ो, मङु
बोडी, रहर
चना
के राउ
भटमास
किम्बु
तराईःसिञ्चित
असिञ्चित
पहाडः सिञ्चित
असिञ्चित

प्राङ्गारिक नाइट्रोजन
मल मे.टन/हे. कि.ग्रा./हे.
@$
!)
$–^
$–^
$–^
$–^
$–^
–
–
–
–

#)
#%
@)
@)
@)
!%
!)
#))
!%)
@))
!))

फोस्फोरस
कि.ग्रा./हे.

पोटास
कि.ग्रा./हे.

#)
@#
@)
$)
$)
$)
$)
!$)
&)
*)
$)

^)
^)
@)
#)
@)
!)
#)
!*)
()
!@)
^)
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आवश्यक रासायनिक मल
कि.ग्रा/हे.
युरिया डि.ए.पि. म्यू.अ.पो
39.7

65.22

100.0

56.52

50.0

100.0

26.47

43.48

33.33

9.45

86.96

50.0

9.45

86.96

33.33

86.96

16.67

86.96

50.0

533.1

304.3

300.0

266.5

152.2

150.0

366.7

173.9

200.0

183.4

86.96

100.0

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

@)&*

नोटः खेतबारीमा प्रयोग गरिने गोठमल/कम्पोष्ठ मललाई खेतबारीमा लामो समय घाम पानीमा नराखी मल माटाेमा
मिलाउनपु र्छ वा तरुु न्तै खनजोत गर्न सम्भव नभएमा थप्रो
ु बनाई स्याउलाले छोपी घामपानीबाट जोगाई पोषकतत्त्व
नष्ट हुनबाट बचाउनपु र्दछ ।
यरु िया मल बलौटे माटोमा सिफारिस मात्राको २५ प्रतिशत र अन्य माटाेमा ५० प्रतिशत जमिनको तयारीका समयमा
र बाँकी यरु ियाको मात्रा २-३ पटक गरी टप ड्रेसिङ गर्न सिफारिस गरिन्छ र फस्फोरस र पोटासयक्त
ु मलको सम्पूर्ण
सिफारिस मात्रा जमिनको तयारिको समयमा प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
स्राेतः s]Gb|Lo s[lif k|of]uzfnf, हरिहरभवन, @)&& ।

kmnk"mnsf lglDt dnvfb l;kmfl/; dfqf -k|lt af]6_
बोटको उमेर
वर्षमा

प्राङ्गारिक
मल कि.ग्रा.

१
२
३
४
५
६
७
८ र सो
भन्दामाथि

@%
#)
$)
%)
^)
^)–!))
^)–!))
^)–!))

नाइट्रोजन फस्फोरस पोटास
ग्राम
ग्राम
ग्राम
–
!))
!@%
!%)
@))
#))
$))
%))

–
%)
&%
!))
!%)
@))
@))
@))

–
@)
#)
$)
%)
&%
!))
!))

आवश्यक रासायनिक मल
ग्राम/बोट
युरिया डि.ए.पि. म्यु.अ.पो
–

–

–

179.58

108.70

33.33

215.03

163.04

50.00

250.47

217.39

66.67

321.36

326.09

83.33

500.95

434.78

125.00

718.34

434.78

166.67

935.73

434.78

166.67

१२.३ विभिन्न पि.एच. तथा बुनोट (Texture) भएको माटोमा कृषि चूनको प्रयोग
कृषि चूनको सिफारिस मात्रा (के .जी./रोपनी)
माटोको
पहाड
तराई
पि.एच.
मान बलौटे दोमट दोमट चिम्टाइलो दोमट बलौटे दोमट दोमट चिम्टाइलो दोमट
6.4

15

20

24

8

14

22

6.3

29

40

48

15

24

44

6.2

43

60

72

23

34

64

6.1

58

78

98

30

44

86

6.0

71

92

120

38

52

106

5.9

85

110

146

45

62

128

5.8

97

128

166

52

72

146

5.7

108

142

188

58

82

166
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माटोको
पि.एच.
मान बलौटे दोमट

@)&*

कृषि चूनको सिफारिस मात्रा (के .जी./रोपनी)
पहाड
तराई
दोमट चिम्टाइलो दोमट बलौटे दोमट दोमट चिम्टाइलो दोमट

5.6

119

158

208

64

90

184

5.5

130

170

230

70

100

200

5.4

140

188

252

76

110

220

5.3

150

204

274

81

118

238

5.2

160

218

294

86

126

254

5.1

169

228

314

91

136

270

5.0

176

240

334

96

142

286

4.9

184

252

354

101

150

302

4.8

191

262

374

106

158

316

4.7

199

272

390

111

166

330

4.6

205

280

406

115

174

340

4.5

210

290

420

120

180

350

– कृ षि चनू बाली लगाउनभु न्दा दईु /तीन हप्ता पहिले नै माटोमा प्रशस्त चिस्यानको प्रबन्ध गरी मिलाउनपु र्दछ ।
– रासायनिक मल र कृ षि चनू को प्रयोग एकै साथ नगरी फरक पारी मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
– धेरै अम्लीय अथवा pH कम भएको माटोमा कृ षि चनू को प्रयोग गर्दा सिफारिस मात्रालाई दईु पटक गरी प्रयोग
गर्दा लाभदायक हुन्छ ।
– कृ षि चनू माटो परीक्षण गरि सके पछि मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
कृ षि चनू पाइने स्थान र सम्पर्क टेलिफोनः

दिग्विजय प्रोडक्स प्रा.ली. हेटौ ँडा, फोन ०५७–५२७२२५, ९८५५०६८५१०

देउराली उर्वरा कृ षि चनू तथा शक्ति ग्रिट उद्योग छत्रेदउे राली धादिङ, घनेन्द्र कार्की ९८१५३०८०६७,
९७४२१११२७०
१२.४ माटो तथा रासायनिक मल विश्ले षण गर्दा प्रति नमुना लाग्ने शुल्क
माटोको नमुना विश्ले षणः
रासायनिक मल विश्ले षणः
प्राङ्गारिक मल विश्ले षणः
माटोको पि.एच. रु १०।कुल नाईट्रोजन रु ३००।पि.एच. रु १२।नाइट्रोजन रु ८०।नाईट्रेट नाइट्रोजन रु ३००।कुल नाइट्रोजन रु ४५०।फस्फोरस रु १००।एमोनिकल नाइट्रोजन रु १५०।कुल फस्फोरस रु ५००।पोटास रु ८०।कुल फस्फोरस रु ३००।पोटास रु ४००।प्राङ्गारिक पदार्थ रु १००।फ्याक्सनल फस्फोरस पानीमा
चिस्यान रु २०।घल
ु नशील रु १२००।- 161 -
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माटोको नमुना विश्ले षणः
बोरन रु ४००।जिंक रु २५०।आइरन रु २५०।कपर रु २५०।म्यागनीज रु २५०।मोलिब्डेनम रु ४००।माटोको टेक्सचर रु ३०।-

@)&*

रासायनिक मल विश्ले षणः
पोटास STTB रु २५२।पोटास फ्लेम फोटोमिटर रु४००।-

प्राङ्गारिक मल विश्ले षणः
प्राङ्गारिक कार्बन रु १२०।-

मुख्य मुख्य बालीहरु र उपयुक्त माटोको पि.एच.
खाद्यान्न बाली उपयुक्त पि.एच. तरकारी बाली उपयुक्त पि.एच. फलफूल बाली उपयुक्त पि.एच.
धान
आलु
आँप
5.0-6.5
4.5-7.5
5.5-7.0
मकै
क
रिलो
के
रा
ु
5.5-7.5
5.5-7.0
6.0-7.5
गहुँ
काँक्रो
सनु ्तला
5.5-7.5
6.0-7.5
5.5-6.5
कोदो
बन्दा
स्याउ
5.5-6.5
6.5-7.5
6.0-8.0
जौ
प्याज
किवीफल
6.5-8.0
6.5-7.5
5.0-6.5
फापर
म
ल
ा
ु
5.5-7.0
6.0-7.4
काउली
6.5-7.5
पालङु ् गो
6.0-7.5
गोलभेंडा
5.5-7.0
स्राेतः s]Gb|Lo s[lif k|of]uzfnf, हरिहरभवन @)&^।

विभिन्न बालीनालीका लागि सिफारिस मलखाद मात्रा
बाली
धानः सिञ्चित
वर्णशक
ं र धान
गहुःँ सिञ्चित
(तराई)
असिञ्चित (तराई)
गहुःसिञ्चित
(पहाड)
असिञ्चित (पहाड)
मकै
वर्णसङ्कर मकै

प्राङ्गारिक नाइट्रोजन
मल मे.टन/हे. कि.ग्रा./हे.

फोस्फोरस
कि.ग्रा./हे.

पोटास
कि.ग्रा./हे.

^
!)

!@)
!%)

$)
%)

$)
$)

^
^

!@)
^)

%)
#)

%)
#)

^
^

!))
^)

$)
#)

$)
#)

^
!)

!@)
!%)

^)
^)

$)
$)
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आवश्यक रासायनिक मल
कि.ग्रा/हे.
युरिया डि.ए.पि. म्यु.अ.पो
226.84

86.96

66.67

283.55

108.70

66.67

218.34

108.7

83.33

104.92

65.22

50.0

183.37

86.96

66.67

104.95

65.22

50.0

209.83

130.44

66.67

275.05

130.5

66.67

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

बाली
जौ,
फापर
कोदो
लट्टे
उखु मखु ्य बाली
उखु खट्ु टी बाली
सादा जटु काे
तोसा जटु
आलु
तोरी,
रायो
सर्यू मख
ु ी
तील/ झसु ेतिल
बदाम

प्राङ्गारिक नाइट्रोजन
मल मे.टन/हे. कि.ग्रा./हे.

^
^
^
^
!)
!)
^
^
@)
^
^
^
^
^
स्राेतः df6f] lj1fg cg';Gwfg s]Gb|,

फोस्फोरस
कि.ग्रा./हे.

^)
#)
%)
$)
!%)
@))
^)
$)
!))
^)
*)
^)
$)
$)
खुमलटार @)&&

#)
#)
@)
@)
^)
^)
#)
@)
!))
$)
$)
$)
#)
^)
।

पोटास
कि.ग्रा./हे.
#)
@)
@)
@)
$)
$)
^)
$)
^)
@)
@)
@)
@)
@)

@)&*

आवश्यक रासायनिक मल
कि.ग्रा/हे.
युरिया डि.ए.पि. म्यु.अ.पो
104.9

65.2

50.00

39.7

65.2

33.33

91.68

43.48

33.33

70.0

43.5

33.33

275.1

130.5

66.7
66.7

383.8

130.5

104.9

65.2

100

69.9

43.5

66.7

132.3

217.4

100

96.4

86.9

33.3

139.9

86.9

33.3

96.4

86.9

33.3

61.44

65.22

33.3

9.5

86.9

33.3

/f;folgs dn -lgoGq0f_ cfb]z, @)%% sf] bkmf % -!_ cg';f/sf] :k]l;lkms]zgdf ePsf b]xfosf
%@ j6f /f;folgs dnx? dfq g]kfndf k}7f/L ug{ ;lsg]5 . g]kfndf /f;folgs dn k}7f/L ug{
rfxg] ;+:yfn] s[lif tyf kz'kG5L ljsf; dGqfnodf btf{ x'g' kb{5 .

क्र. स.ं
1
2
3
4
5
6

मलको नाम
क्र. स.ं
मलको नाम
Ammonium Molybdate
Triple Super Phosphate (T.S.P) 16%
(NH4)6M07O24H2O
27 P2O5
Ammonium Phosphate Sulphate
Urea (46-0-0)
(20-20-0)
28
Ammonium Phosphate Sulphate
Urea (46-0-0) Granular
Nitrate (20-20-0)
29
Ammonium Sulphate (21-0-0)
30 Urea Ammonium Phosphate (28-28-0)
Borax (Spdium Tetraborate)
Zinc Heptahydrate (ZnSO4.7H2O)
(Na2B4O7.10H2O) for soil
application
31
Calcium Ammonium Nitrate (25-0Zinc Sulphate Mono-Hydrate
0)
32 (ZnSO4H2O)
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s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

क्र. सं.
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

@)&*

मलको नाम
क्र. सं.
Calcium Ammonium Nitrate (26-00)
33
Chelated Iron as Fe-EDTA
34
Chelated Zinc as Zn-EDTA
35
Copper Sulphate (CuSO4.5H2O)
36
Diammonium Phosphate (16-44-0) 37
Diammonium Phosphate (18-46-0)
38
Ferrous Sulphate (FeSO4.7H2O)
39
Manganese Sulphate
40
Mono Ammonium Phosphate
(11:52:0)
41
Mono Ammonium Phosphate
(12:61:0)
42
N.P.K. (10-26-26)
43
N.P.K. (12-32-16)
44
N.P.K. (20-20-10)
45
Nitro Phosphate (20-20-0)
46
Potassium Chloride (Muriate of
Potash) (0-0-60)
47
Potassium Chloride (Muriate of
Potash) (Granular) (0-0-60)
48
Potassium Sulphate (0-0-50)
49
Single Super Phosphate (S.S.P.)
16% P2O5 Granulated
50
Single Super Phosphate (S.S.P.)
16% P2O5 Powdered
51
Solubor
(Na2B4O7.5H2O+Na2B10O16.10H2O)
for foliar spray
52
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मलको नाम
Boronated Single Super Phosphate
(S.S.P) 16% P2O5 Granulated
Calcium Nitrate
DAP Fortified with Boron
(18:46:0:0.3)
DAP fortified with Zinc(18:46:0:0.5)
Magnesium sulphate
Mono-Potassium Phosphate (0:52:34)
(100% Water soluble)
Neem Coated Urea (46-0-0)
Nitrophoshate with Potash Fortified
with Boron (15:15:15:0.2B)
NPK 15-15-15
NPK 19-19-19 (100% Water soluble)
Potassium Nitrate (13:0:45) (100%
Water soluble)
Rock Phosphate Powdered
Rock Phosphate mixed
SSP fortified with Zinc
Sulphur (90% Granular)
Urea Briquets (46:0:0)
Zincated Urea
गहुँ मल बेसल NPK mixed fertilizer
Fortified with Boron(10:20:10:0.2)
धान मल बेसल NPK mixed fertilizer
Fortified with Zinc (20:20:20:1.0)
मकै मल बेसल NPK mixed fertilizer
Fortified with Boron (10:20:20:0.3)

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

@)&*

रासायनिक मलमा अनदु ान
साना तथा सीमान्त कृ षकहरुलाई अनदु ानमा उपलब्ध गराउने रासायनिक मल (यरु िया, डिएपी र पोटास) कृ षि
सामाग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरे शन लिमिटेड मार्फ त आयात गरी उक्त कम्पनी/कर्पोरे शनले स्थानीय
तहको सिफारिसमा दर्ता भएका मल विक्रे ताहरुबाट अनदु ानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७७ अनसु ार
उपलब्ध गराउने प्रावधान रहेको छ । उक्त कम्पनी/कर्पोरे शनका शाखाहरुमा रासायनिक मलको अनदु ानित बिक्री
मलू ्य तपसिल अनसु ार कायम रहेको छ ।
तपसिल
श्री कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटे ड/ साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन लिमिटे डका शाखा कार्यालयहरूमा
अनुदानित रासायनिक मलको मूल्य तालिका
युरिया मूल्य
डि.ए.पि मूल्य
पोटास मूल्य
क्र.
प्रति
बोरा
प्रति
बोरा
कार्यालयहरू प्रति बोरा रु. प्रति के जी
प्रति के जी
प्रति के जी
स.ं
रु. (५०
रु. (५०
(५० के जी)
रु.
रु.
रु.
के जी)
के जी)
1

विराटनगर

750

15

2200

44

1600

32

2

धनकुटा

835

16.7

2285

45.7

1685

33.7

3

इटहरी

776

15.52

2225

44.5

1625

32.5

4

इलाम

864

17.28

2314

46.28

1714

34.28

5

विर्तामोड

784

15.68

2234

44.68

1634

32.68

6

लहान

788

15.76

2238

44.76

1638

32.76

7

राजविराज

788

15.76

2238

44.76

1638

32.76

8

गाईघाट

799

15.98

2249

44.98

1649

32.98

9

वीरगंज

750

15

2200

44

1600

32

10

हे टौंडा

785

15.7

2235

44.7

1635

32.7

11

चपुर

790

15.8

2235

44.7

1640

32.8

12

भरतपुर

815

16.3

2240

44.8

1665

33.3

13

काठमाडौं

892

17.84

2341

46.82

1741

34.82

14

धुलीखेल

897

17.94

2346

46.92

1746

34.92

15

त्रिशूली

877

17.54

2326

46.52

1726

34.52

16

गजुरी

867

17.34

2316

46.32

1716

34.32

17

जनकपुर

802

16.04

2251

45.02

1651

33.02

18

ढल्केवर

799

15.98

2246

44.92

1649

32.98

19

सिन्धुली

824

16.48

2289

45.78

1665

33.3

20

सर्लाही

815

16.3

2265

45.3

1665

33.3

21

कलै या

760

15.2

2210

44.2

1610

32.2

पोखरा

867

17.34

2316

46.32

1716

34.32

22
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s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

@)&*

युरिया मूल्य

क्र.
स.ं

कार्यालयहरू

23

दमौली

डि.ए.पि मूल्य
पोटास मूल्य
प्रति बोरा
प्रति बोरा
प्रति बोरा रु. प्रति के जी
प्रति के जी
प्रति के जी
रु. (५०
रु. (५०
(५० के जी)
रु.
रु.
रु.
के जी)
के जी)
852

17.04

2301

46.02

1701

34.02

17.74

2336

46.72

1736

34.72

16.92

2296

45.92

1696

33.92

24

पर्वत

887

25

स्याङ्जा

846

26

भैरहवा

750

15

2200

44

1600

32

27

तौलिहवा

796

15.92

2246

44.92

1646

32.92

28

पाल्पा

806

16.12

2256

45.12

1656

33.12

29

वाहादुरगन्ज

796

15.92

2246

44.92

1646

32.92

30

परासी

791

15.82

2246

44.92

1641

32.82

31

कावासोती

813

16.26

2245

44.9

1645

32.9

32

सुर्खेत

866

17.32

2316

46.32

1716

34.32

33

नेपालगन्ज

846

16.92

2296

45.92

1696

33.92

34

दाङ।घोराही

821

16.42

2271

45.42

1671

33.42

35

लमही

816

16.32

2266

45.32

1666

33.32

36

तुलसीपुर

826

16.52

2276

45.52

1676

33.52

17.02

2326

46.52

1701

34.02

2326

46.52

1726

34.52

37

गुलरिया

851

38

धनगढी

876

17.52

39

महे न्द्रनगर

881

17.62

2331

46.62

1731

34.62

डोटी

831

16.62

2281

45.62

1681

33.62

40

स्रोतः कृ षि तथा पशपु न्छी विकास मन्त्रालय, २०७७
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#@

k|fËfl/s dn d]=6g÷x]=

afnL

! sfpnL v'nf
l;l~rt
cuf}6] hft
sfpnL v'nf
l;l~rt dWo
df};dL hft
sfpnL v'nf
l;l~rt
k5f}6] hft
sfpnL
xfOla|8

qm=
;
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df3—>fjof

df3—a}zfv

sf7df8f}+ :yfgLo
v'dnHofk'

8f]Nkf :gf]jn !^

l;Ne/ sk ^), x\jfO6
km\nf;, x\jfO6 sk–
cuf}6] hft_

r}t–c;f/

pRr kxf8

&)

h]7–efb| clGtd

c;f]h—d+l;/

;fpg–efb|

r}t–a}zfv
-h]7–c;f/_

dWo kxf8

a]gf{ ;fg]{ ;do

gfO6«f]hg ls=u|f=÷x]=

;nf{xL lbkfnL

hft

!#= t/sf/L v]tL k|ljlw tflnsf

तरकारी बाली

afnL

तरकारी बालीका लागि सिफारिस मलखाद मात्रा

c;f]h–d+l;/

efb|–c;f]h

c;f/–>fj0f
-ebf}–c;f]h_

@)))

!%))

!%))

!%))

!)

!)

!)

!)

^

^

^

^

o'l/of
66.67

Do'=c=kf]

%

$

$

$%

^)

^)

$%

$%

$%

!% u|fd

!*)) a]gf{
-#) u|fd_

!*)) a]gf{
-#) u|fd_

Do'/6]
ckmKff]6f; 8\ofª af]6
$
$%
$% @%)) a]gf{
-#)—$) u|fd_

a]gf{ nufpg] b"/L
aLp÷a]gf{ b/
-;]=dL=_
-u|fd jf
8\ofª × af]6 ×
;+Vof_

108.7

l8=P=lk=

cfaZos /f;folgs dn ls=u|f÷x]=

109.6

dnvfb s]=hL=÷/f]=

$)

t/fO{ ÷a]+;L sDkf]i6 o'/Lof l8=P=kL=

%)

kf]6f;
kmf]:kmf]/; ls=u|f=÷x]= ls=u|f=÷ x]=

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

afnL
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# s]/fp

@ sfFqmf]

qm=
;

pRr kxf8

r}}q–j}}zfv

,,
,,

Go' nfOg

;nf{xL cfs]{n
l;lSsd :yfgLo

dflngL,;flngL, a]nL, ,,
g]kf 6';L
eQmk'/ nf]sn
,,

x\jfO6 6k,/]ld, b]jL
!, :gf] 8f]d, ldNs j]
-dWo df};dL hft_
:gf] ldl:6s,d]3f
,Pg=P;–(),
Pg=P;=!)^ , :gf]]
8f]d, g]kf x\jfO6
-k5f}6] hft_
lgGhf !&(, 8fOg]i6L h]7–>fj0f

hft

,,

,,
>fj0f– d+l;/÷ c;f]h–sflt{s
df3–kmfu'g
,,
,,
,,
,,

kf}if–df3÷
c;f]h–d+l;/
,,

!%))

!%))

@)))

c;f]h–kmfu'g

kmfu'g–h]7÷
>fj0f–c;f]h
,,

@)))

&

!)

!)

@

@

!)

^

a]gf{ nufpg] b"/L
aLp÷a]gf{ b/
-;]=dL=_
-u|fd jf
8\ofª × af]6 ×
;+Vof_

^

%

%

,,
&%

^)

@))

&%

&%

&%

,,
&%

^)

@))

&%

&%

&%

,, ,,
!%))

!)) u|fd
-!%) la?jf
@))) ,,

!@% u|fd -!%)
la?jf_
,, ,,

!% u|fd
-!$))
la?jf_

Do'/6]
ckmKff]6f; 8\ofª af]6
%
^)
$% !% u|fd

dnvfb s]=hL=÷/f]=

t/fO{ ÷a]+;L sDkf]i6 o'/Lof l8=P=kL=

dWo >fj0f–efb|

dWo kxf8

a]gf{ ;fg]{ ;do

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

afnL

^ uf]ne]+8f
cUnf]hft
uf]ne]+8f
xf]rf]hft

% ufFh/

$ v';f{gL
-kL/f]_

qm=
;

Hjfnf, sdf{ &$&, g]
kf x6
Pg–P; !&)!
Dffz{n
Go" s'/f]bf,
s'/f]bf dfs{ ..
gflG6;
8flnnf,;[hgf, uf}/j
%%%,
;"o{ !!!
Pg=l;=Pn=!
/f]df
Dffls;\
l6 #)
;'/Iff
ldG6f]
Pg=P;=*!%
k';f ?jL
cd?tf

hft
df3–kmfu'g
df3–kmfu'g
df3–kmfu'g
efb|–d+l;/
,,
kmfu'g–efb|
,,
,,
kmfu'g–>fj0f
hi]7–>fj0f
,,
,,
r}q –>fj0f
kmfu'g–a}zfv
kmfu'g–>fj0f
,,

r}q–j}zfv
r}q–j}zfv
h]7–;fpg

,,
r}q–h]7

,,
,,
j}zfv–h]7

dWo kxf8

r}q–j}zfv

pRr kxf8

a]gf{ ;fg]{ ;do
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,
,
efb|–df3

,,
efb|–sflt{s

efb|–c;f]h
efb|–c;f]h
c;f]h–sflt{s

efb|–c;f]h

@)))
@)))
@)))
@)))
@)))
@)))
@)))
@)))

!%))

!%))
!%))
!%))

!%))

!)
!)
!)
!)
!)
!)
!)
!)

!)

%
%
%

%

!)
!)
!)
!)
!)
!)
!)
!)

(

%
%
%

%

t/fO{ ÷a]+;L sDkf]i6 o'/Lof l8=P=kL=

a]gf{ nufpg] b"/L
aLp÷a]gf{ b/
-;]=dL=_
-u|fd jf
8\ofª × af]6 ×
;+Vof_

&–%
&–%
&–%
&–%
&–%
&–%
&–%
&–%

$

^)
^)
&%
&%
&%
&%
&%
^)
&%
&%

#)
&%

$%
$%
$%
&%
$%
&%
^)
^)
&%
&%

!)
$%

,,
,,
%—!) u|fd
%—!) u|fd
%—!) u|fd
%—!) u|fd
%—!) u|fd
%—!) u|fd
%—!) u|fd
%—!) u|fd

,,
%—& uf|d

Do'/6]
ckmKff]6f; 8\ofª af]6
%
^)
#)
$))) a]gf{
-#) u|fd_
%
$%
#)
,,
%
^)
$%
,,
%
#)
!)
#)) u|fd

dnvfb s]=hL=÷/f]=

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

afnL

hft
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kmfu'g–r}q
kmfu'g–r}q
kmfu'g–h]7

a}+zfv–h]7
a}+zfv–h]7

kfnL
Pg P; $##, xL/f

efb|–c;f]h
>fj0f–kmfu'g

dw'/
lu|g :kfg, lu|g j]e
nIdL &$&, nIdL &^&
xl/of] s/]nf
a}+zfv–h]7

!)
!!
!@
!#

r'sGb/
lh/Lsf] ;fu
t/a'hf
ltt]s/]nf

a}zfv–h]7
kmfu'g–
a}zfv
h]7–;fpg
h]7 –>fj0f

kmfu'g–h]7
efb|–df3

kmfu'g–h]7
/ >fj0f
kmfu'g–r}q
kmfu'g–h]7
;fpg–kmfu'g
kmfu'g–h]7

dWo kxf8

Go' gf/fo0fL, uLtf
l7dL rD;'/

h]7–ebf}
a}zfv–h]7

pRr kxf8

( rD;'/

uf]ne]+8f
dgk|]s;, cldtf
dWod cUnf]
hft
o'/]sf
Dffw'/L
& UoFf7uf]kL
;d|f6, g]kf an
* l3/f}+nf
sflGtk'/]

qm=
;

a]gf{ ;fg]{ ;do

df3–h]7
kf}if–h]7

c;fh–sflt{s
c;f]h–sflt{s
kf}if–kmfNu'g
df3–h]7

df3–h]7
c;f]h–d+l;/

c;f]h–kf}if
df3–h]7

!)))
^))
%))
!%))

^
^
#
!)

$

!)
!)
%
@

@)))
@)))
!%))
%))

^))

!)

@)))

$
$
@
^

@

!)
!)
#
!

!)

t/fO{ ÷a]+;L sDkf]i6 o'/Lof l8=P=kL=

a]gf{ nufpg] b"/L
aLp÷a]gf{ b/
-;]=dL=_
-u|fd jf
8\ofª × af]6 ×
;+Vof_

@
@
@
#

@

&–%
&–%
@=%
!

!%)
!%)

$%
$%
@))
!%)

@))
@)

&%
&%
@)
#))

!))
!))

!)
#)
!))
!))

@))
@-#

&%
&%
@)
#))

@)) u|fd
#) u|fd
!@% u|fd
!)) u|fd
-!@% la?jf_
,,
,,

%—!) u|fd
%—!) u|fd
$) u|fd
!)) u|fd -!@%
la?jf_
,,
%))–!))) ,,

Do'/6]
ckmKff]6f; 8\ofª af]6
&–% &%
$% %—!) u|fd

dnvfb s]=hL=÷/f]=

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

afnL
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!& js'Nnf

!^ km;L{
-:Sjf;_

!% Kofh

!$ kfn'ª\uf]

qm=
;

–

gfl;s %#

a}zfv–h]7

h]7–>fj0f

h]7–>fj0f

:yfgLo

nª\ u|Lg

;gL xfp;

:yfgLo

r}q–j}+zfv

a}zfv–h]7

u|] h'lsgL

;f]G8f] le

a}zfv–h]7

c;f/] km;L{

;'k/]S;

–

/]8 lqmof]n

efb|–c;f]h

df3–efb|

df3–efb|

df3–efb|

kmfNu'g–r}q

kmfNu'g–r}q

kf}if–df3

c;f]h–kf}if

kf}if–df3

c;f]h–kf}if

a}+zfv–>fj0f efb|–df3

xl/kt]

dWo kxf8

a}+zfv–>fj0f efb|–df3

pRr kxf8

kf6g]

hft

a]gf{ ;fg]{ ;do

c;f]h–sflt{s

df3–h]7

df3–h]7

d+l;/ –k'if

c;f]h–sflt{s

d+l;/ –k'if

c;f]h–sflt{s

cflZjg–
sflt{s

cflZjg–
sflt{s

^))

!%))

!%))

!%))

!%))

!%))

!%))

!%))

!%))

!%))

!)))

!)))

@

!@

!@

!@

!@

!@

!@

!@

!@

!@

^

^

@

(

(

(

(

(

(

(

(

(

$

$

t/fO{ ÷a]+;L sDkf]i6 o'/Lof l8=P=kL=

a]gf{ nufpg] b"/L
aLp÷a]gf{ b/
-;]=dL=_
-u|fd jf
8\ofª × af]6 ×
;+Vof_

@

#

#

#

#

#

#

$

$

$

@

^)

()

()

@))

@))

!))

!))

!%

!%

!%

@)

#)

()

()

!))

@))

!))

!))

!)

!)

!)

@–#

#))) u|fd

,,

,,

,,

,,

,,

!)) u|fd

,,

,,

%)) u|fd

,,

Do'/6]
ckmKff]6f; 8\ofª af]6
@
@)
@–# %))–!)))
u|fd

dnvfb s]=hL=÷/f]=

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

afnL

!( af]8L

!* aGbf

qm=
;

r}q–c;f]h
>fj0f–d+l;/

h]7–>fj0f

sf]kg x]ugdfs]{6

u|Lg sf]/f]g]6, lu|g 6k h]7–>fj0f
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v'dn tg]
;nf{xL tg]
rGb|f )$!
of8{ n+u
dfn]kf6g !

;fpg–efb|
;fpg–efb|

r}q–a}zfv
;fpg–efb|

df3–kmfu'g
df3–kmfu'g
cfiff9–ebf}+
cfiff9–ebf}+
cfiff9–ebf}+

>fj0f–d+l;/

Uff]N8]g jn
efb|–c;f]h
efb|–c;f]h
c;f]h–d+l;/
c;f]h–d+l;/
c;f]h–d+l;/

c;f]h–sflt{s

c;f]h–sflt{s

>fj0f–d+l;/

h]7–>fj0f

c;f]h–sflt{s

>fj0f–d+l;/

c;f]h–sflt{s

d+l;/–df3

d+l;/–df3

efb|–c;f]h

^))
^))
^))
^))
^))

!)))

!)))

!)))

!)))

!)))

!)))

!)))

$
$
$
$
$

!@

!@

!@

!@

!@

!@

!@

^
^
^
^
^

(

(

(

(

(

(

(

a]gf{ nufpg] b"/L
aLp÷a]gf{ b/
-;]=dL=_
-u|fd jf
8\ofª × af]6 ×
;+Vof_

Do'/6]
ckmKff]6f; 8\ofª af]6
$
^)
$% !*)) a]gf{
-@% u|fd_
$
$%
#)
#)))
-@% u|fd_,,
$
^)
$% !*))
, -@% u|fd_,
$
$)
$) #)))
-!% u|fd_
$
$)
$) #))) a]gf{
-!% u|fd_
$
$)
$) #))) a]gf{
-!% u|fd_
$
$)
$) #))) a]gf{
-!% u|fd_
@
!@)
#)
@))) u|fd
@
!@)
#)
@))) ,,
@
&)
&)
!))),,
@
&)
&)
!))),,
@
#)
#)
!%)) u|fd

dnvfb s]=hL=÷/f]=

t/fO{ ÷a]+;L sDkf]i6 o'/Lof l8=P=kL=

h]lgy,g]kf :6f/, g]kf h]7–>fj0f
u|Lg
6L ^@!
h]7–>fj0f

r}q–c;f]h

h]7–>fj0f

;'k/ sf]/f]g]6

dWo kxf8

kmfu'g–a}+zfv >fj0f–efb|

pRr kxf8

;'k/ lu|g

hft

a]gf{ ;fg]{ ;do

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

afnL

@@ e]8] v';f{gL

@! e06f

@) a|f]sfpnL

qm=
;
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h]7–>fj0f
r}q–h]7

kk{n n+u
n'sL

h]7–;fpg

h]7–>fj0f

;nf{xL u|Lg

Pg=P;= ^#@, ;fu/

h]7–>fj0f

csf{ s]zj

h]7–>fj0f

h]7–>fj0f

Pg=P;= &(&

Soflnkmf]lgof j08/

h]7–>fj0f
kmfu'g–a}+zfv
h]7–>fj0f
h]7–>fj0f
h]7–>fj0f

pRr kxf8

lk|ldod s|k
u|Lg lkof
Pe/]i6 lu|g
;fs'/f, ;]Gtfp/f]
g'ls{

hft

kmfu'g–efb|

kmfu'g—r}t

r}q–cfiff9
r}q–cfiff9

r}q–cfiff9

r}q–cfiff9

r}q–cfiff9

>fj0f–df3
efb|–c;f]h
>fj0f–df3
>fj0f–sflt{s
r}q–cfiff9

dWo kxf8

a]gf{ ;fg]{ ;do

c;f]h–sflt{s

c;f]h–sflt{s

c;f]h–sflt{s
efb|–sflt{s

c;f]h–sflt{s

c;f]h–sflt{s

c;f]h–sflt{s

c;f]h–sflt{s
efb|–c;f]h
c;f]h–sflt{s
c;f]h–sflt{s
c;f]h–sflt{s

!%))

!%))

!)))
!)))

!)))

!)))

!)))

%))
%))
%))
%))
!)))

!)

!)

!)
!)

!)

!)

!)

!(
!(
!(
!(
!)

%

%

(
(

(

(

(

(
(
(
(
(

t/fO{ ÷a]+;L sDkf]i6 o'/Lof l8=P=kL=

%

%

$
$

$

$

$

^)

^)

^)
^)

^)

^)

^)

af]6

$%

$%

$%
$%

$%

^)

^)

$%
#)
$%
#)
$%

%–!) ,,
%–!) ,,
%–!) ,,
%–!) ,,
!*))–@)))
a]gf{ -#) u|fd_
!$))–!^))
a]gf{ -#) u|fd_
!$))–!^)),,
-#) u|fd_
!*))–@))),,
-#) u|fd_
!*))–@))),,
!*))–
@))),,
@))) a]gf{
-@%—#) u|fd_
@))) a]gf{

a]gf{ nufpg] b"/L
aLp÷a]gf{ b/
-;]=dL=_
-u|fd jf
8\ofª × af]6 ×
;+Vof_

Do'/6]
ckmKff]6f; 8\ofª
$
^)
$
$%
$
^)
$
$%
$
^)

dnvfb s]=hL=÷/f]=

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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@& n;'g

@^ /fof]

:yfgLo

v'dn /ftf]kft

tfËv'jf
Dffkmf{ rf}8fkft

kfj{tL
csf{ cgfdLsf
v'dn rf}8fkft

@$ d]yL

@% /fdtf]l/ofF

hft

x|jfO{6 g]s
ldgf] cnL{
Ko"7fg] /ftf]
6f]sLgf;L
$) lbg]
u|Lg g]s, lu|g jf]
:yfgLo
s;'/L

afnL

@# d"nf

qm=
;

a}+zfv–h]7
a}+zfv–h]7
kmfu'g–
a}zfv
h]7–c;f/
kmfu'g–
a}zfv
kmfu'g–
a}zfv
a}zfv–h]7

h]7–;fpg
h]7–;fpg
h]7–;fpg
h]7–;fpg
h]7–;fpg
h]7–;fpg
kmfu'g–j}zfv
kmfu'g–j}zfv

pRr kxf8

>fj0f–df3

efb|–d+l;/

>fj0f–h]7
efb|–d+l;/

kmfu'g–ebf}+
kmfu'g –ebf}+
efb|–d+l;/

efb|–c;f]h
>fj0f–slt{s
h]7|–c;f]h
h]7|–kmfu'g
sflt{s–kmfu'g
sflt{s–kmfu'g
efb|–d+l;/
efb|–d+l;/

dWo kxf8

a]gf{ ;fg]{ ;do

c;f]h–sflt{s

c;f]h–d+l;/

c;f]h–d+l;/
c;f]h–d+l;/

df3–h]7
df3–h]7
c;f]h–d+;L/

efb|–sflt{s
efb|–sflt{s
efb|–sflt{s
d+l;/–df3
kmfu'g–r}q
kmfu'g–r}q
c;f]h–d+l;/
c;f]h–d+l;/

!%))

!)))

!)))
!)))

^))
^))
!)))

!)))
!)))
!)))
!)))
!)))
!)))
^))
^))

!@

!)

!)
!)

^
^
!)

!)
!)
!)
!)
!)
!)
^
^

!@

(

(
(

$
$
(

(
(
(
(
(
(
$
$

t/fO{ ÷a]+;L sDkf]i6 o'/Lof l8=P=kL=

$

$

$
$

@
@
$

!%

$%

%)
$%

%)
%)
$%

af]6

!%

#)

%)
#)

#)
#)
#)

@)
@)
@)
@)
@)
@)
@–#
@–#

@%))) ,,

!) u|fd

!) u|fd
!) u|fd

%))–!))) ,,
%))–!))) ,,
!) u|fd

$))–%))u|fd
,,
,,
,,
,,
,,
%))–!))) ,,
%))–!))) ,,

a]gf{ nufpg] b"/L
aLp÷a]gf{ b/
-;]=dL=_
-u|fd jf
8\ofª × af]6 ×
;+Vof_

Do'/6]
ckmKff]6f; 8\ofª
#
@)
#
@)
#
@)
#
@)
#
@)
#
@)
@
#)
@
#)

dnvfb s]=hL=÷/f]=

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

afnL

- 175 -

## s'l/nf]
#$ t/sf/L
e6df;
#% kfsrf]O
;fu

#! :jL;rf8{
#@ ;v/v08

#) l;dL

@( ;nud

@* nf}sf

qm=
;

kmfu'g–a}zfv efb|–d+l;/

rf]sf], 6]:6L u|Lg

c;f]h–d+;L/

c;f]h–sflt{s

df3–h]7
c;f]h–d+l;/
c;f]h–d+l;/
efb|–c;f]h
efb|–c;f]h
efb|–c;f]h
c;f]h–d+l;/
efb|–c;f]h
c;f]h–d+l;/
c;f]h–d+l;/
c;f]h–d+l;/
sflt{s–d+l;/
c;f]h–d+l;/

kmfu'g–r}q
>fj0f–kmfu'g
>fj0f–kmfu'g
df3–kmfu'g
;fpg
;fpg
kmfu'g–>fj0f
;fpg
kmfu'g–>fj0f
kmfu'g–>fj0f
>fj0f–df3
h]7–eb|
h]7–eb|
kmfu'g–eb|
df3–>fj0f

j}zfv–h]7
h]7–;fpg
h]7–;fpg
r}q–j}zfv
kmfu'g–r}q
kmfu'g–r}q
h]7–c;f/
r}q–a}+zfv
h]7–c;f/
h]7–c;f/
kmfu'g–h]7
h]7–c;f/
h]7–c;f/
h]7–>fj0f

!)))

!%))
!)))
!)))
^))
^))
^))
^))
^))
^))
^))
*))
!)))
!)))
!)))
^))

!%))

!)

@
$
$
$
$
$
$
$
$
$
!)
!)
!)
!@
^

@

(

!
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
^
(
(

!

a]gf{ nufpg] b"/L
aLp÷a]gf{ b/
-;]=dL=_
-u|fd jf
8\ofª × af]6 ×
;+Vof_

$

#)

#)

@) u|fd

Do'/6]
ckmKff]6f; 8\ofª af]6
!
@))
@)) !)) u|fd -!@%
la?jf_
!
@))
@))
,,
#
#)
#)
!)) u|fd
#
#)
@)
,,
#
!@)
%)
%))–!))) ,,
#
!@)
#)
@))) ,,
#
!@)
%)
%))–!))) ,,
#
&)
&)
%))–!))) ,,
#
!@)
%)
%))–!))) ,,
#
&)
&)
%))–!))) ,,
#
$%
#)
@))) ,,
#
$%
#)
!) ,,
@
$%
$% @))) sl6Ë
@
$%
$% @))) sl6Ë
#
!))
^)
*)) af]6
#
#)
#)
!))) u|fd=

dnvfb s]=hL=÷/f]=

t/fO{ ÷a]+;L sDkf]i6 o'/Lof l8=P=kL=

cgdf]n
kk{n 6k
sf7df8f}+ /ftf]
lqz'nL
emfu]+ l;dL !
P;-(
lxdfnL /fhdf
Rff}df;]
Pn=la=#& -emf+u]_
dlGb/
;';fu
:yfgLo
hfkfgLh /ftf]
d]l/ jfl;+6g %))
t/sf/L e6df; !

dWo kxf8
kmfNu'g–c;f/ k'if–h]7

pRr kxf8

Pg=P;=$@!, sfj]/L

hft

a]gf{ ;fg]{ ;do

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

कुफिज्योति

कुफ्रिसिन्दूरी
डिजिरे
जनकदेब
खमु लसेतो—१
खमु लरातो —२
खमु ललक्ष्मी
आई.पी.वाई. ८
खमु ल उज्वल
खमु ल उपहार
खमु ल विकास
कार्डिनल
एन.पि.आई१०६

२.
३.
४.
५.
६
७.
८.
९
१०
११
१२
१३

hft

१

qm= ;+=

पौष /माघ
पौष /माघ
पौष /माघ
पौष /माघ

पौष /माघ
पौष /माघ
पौष /माघ
पौष /माघ
पौष /माघ

फागनु /चैत्र
फागनु /चैत्र

फागनु /चैत्र
फागनु /चैत्र
फागनु /चैत्र
फागनु /चैत्र

असोज-मसि
ं र
असोज-मसि
ं र
असोज-मसि
ं र
असोज-मसि
ं र
असोज-मसि
ं र
असोज-मसि
ं र
असोज-मसि
ं र
असोज-मसि
ं र
असोज-मसि
ं र
—
!%))
!%))
!%))
!%))
!%))
!%))
!%))
!%))
!%))
!%))
!%))
!%))

!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!
!!

&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&
&

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

&%–!))
&%–!))
&%–!))
&%–!))
&%–!))
&%–!))
&%–!))
&%–!))
&%–!))
&%–!))
&%–!))
&%–!))

/f]Kg] ;do÷l;kmfl/; If]q
dnvfb s]=hL=÷/f]kgL
aLp b/
t/fO{{, leqL
Do'/]6
s]=hL=÷
pRr kxf8 dWo kxf8 dw];, a+];L / sDkf]i6 l8=P=kL= o"l/of ckm
/f]kgL
vf]+r
kf]6f;
फागनु /चैत्र पौष /माघ
!%))
!!
&
% &%–!))

आलु खेती प्रविधि तालिका

&)×@%
&)×@%
&)×@%
&)×@%
&)×@%
&)×@%
&)×@%
&)×@%
&)×@%
&)×@%
&)×@%
&)×@%

&)×@%

nufpg]
b"/L
-;]=dL=_

!!)–!#)
&)–()
!))–!@)
!))–!@)
!))–!@)
!))–!@)
!))–!@)
!))–!@)
!))–!@)
!))–!!)
!))–!@)
!!)–!@)

! =@%–!=%
)=&%–!=))
! =@%–!=%
! =@%–!=%
! =@%–!=%
!–!=@%
! =@%–!=%
!–!=@%
!–!=@%
!–!=@%
!–!=@%
! =@%–!=%

!))–!@) !–!=@%

afnL
pTkfbg
tof/ x'g d]=6 ÷ /f]
nfUg] lbg
kgL

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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cfn'
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!= cfn'

qm=
afnL
;+=

pRr kxf8 dWo kxf8

6L=kL=P;=!, kmfNu'g÷r}q kf}if
6L=kL=P;=@
÷df3

hft

&

%

% u|fd

laofFb/
Do'/]6
sDkf]i6 l8=P=kL= o'l/of ckm -u|fd_÷/f]kgL
kf]6f;

dnvfb s]=hL=÷/f]kgL

c;f]h—d+l;/ !%)) !!

t/fO{{, leqL
dw]z, a]+;L
/ vf]+r

/f]Kg] ;do÷l;kmfl/; If]q

आलुको बियाँबाट खायन आलुखेती (बेर्ना सारेर) TPS

/f]Kg] ;do÷l;kmfl/; If]q
dnvfb s]=hL=÷/f]kgL
qm=
t/fO{{, leqL
Do"/]6
afnL
hft
laofFb/ -u|fd_
dWo
;+=
pRr kxf8
dw];, a]+;L sDkf]i6 l8=P=kL= o"l/of ckm
kxf8
/ vf]+r
kf]6f;
!= cfn' 6L=kL=P;=!, kmfNu'g÷r}q kf}if c;f]h—d+l;/ % s]=hL= !&
!@
!&
% u|fdn] @% au{
6L=kL=P;=@
÷df3
ld6/nfO{ k'Ug]

pTkfbg
s]=hL= ÷
au{ld6/

afnL pTkfbg
tof/ x'g d]=6 ÷
nfUg] lbg /f]kgL
!))–!!) !–!=%

a]gf{ ;fg]{
b"/L
-;]=dL=_
^)×@)

@%×$ !))–!!) $–%

l;8ln+u
nufpg]
6\o'a/
b"/L
tof/ x'g
-;]=dL=_
nfUg] lbg

/f]Kg] ;do÷l;kmfl/; If]q
dnvfb s]=hL=÷/f]kgL
lap b/ nufpg] afnL
t/fO{
,
{
leqL
Do'/]6 s]=hL÷ b"/L tof/ x'g pTkfbg d]=6
hft
÷ /f]kgL
pRr kxf8 dWo kxf8 dw];, a};L / sDkf]i6 l8=P=kL= o'l/of ckm /f]kgL -;]=dL=_ nfUg] lbg
vf]+r
kf]6f;
6L=kL=P;= !, kmfNu'g÷r}q kf}if ÷df3 c;f]h—d+l;/ !% s]=hL= !!
&
%
@%–#) &)×@% !))–!!) ! =@%–!=%
6L=kL=P;= @

बियाँबाट सिडलिंग ट्युबर उत्पादन

!=

qm=
afnL
;+=

बियाँबाट उत्पादित सिडलिंग ट्युबरबाट खायन आलु उत्पादन

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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hft

,,

–

h]7 –
>fa0f

8Da/;fO{

;fpg]

h]7 –
>fa0f

pRr
kxf8

uf]n;fO{

!= cn}+rL /fd;fO{

qm=
afnL
;+

,,

,,

,,

h]7 – >fa0f

dWo kxf8

nufpg] ;do

मसला बाली उत्पादन प्रविधि तालिका

–

–

–

तरकारी बालीहरुमा उपयुक्त माटोको पि.एच.
तरकारी बाली
आलु
कुरिलो
काँक्रो
बन्दा
प्याज
मल
ू ा
काउली
पालङु ् गो
गोलभेंडं ा

t/fO{{

,,

,,

,,

%)–^)

,,

,,

,,

%

,,

,,

,,

#

,,

,,

,,

#

sDkf]i6
gf=
km=
kf]=
-8f]sf] / -s]=hL= / -s]=hL= -s]=hL= /
/f]kgL_ /f]kgL_ / /f]kgL_ /f]kgL_

dnvfb

a]gf{÷ aLp afnL tof/
dfqf
x'g nfUg]
/ /f]kgL_
cjwL

!=@–!=%ld !=@–!=%ld ^^&–!)$! ,,
a]gf{

!=@–!=%ld !=@–!=%ld ^^&–!)$! ,,
a]gf{

!=@–!=%ld !=@–!=%ld ^^&–!)$! ,,
a]gf{

!=@–!=%ld !=@–!=%ld ^^&–!)$! ltg aif{
a]gf{

af]6b]lv nfOg b]lv
af]6
nfO{g

nufpg] b"/L

$=%– &=%
%=%– &=)
^=)– &=%
^=%– &=%
^=%– &=%
^=)– &=$
^=%– &=%
^=)– &=%
%=%– &=)

उपयुक्त पि.एच.

,,

,,

,,

#)–$)
-;'Vvf_

pTkfbg
-s]=hL= /
/f]kgL_

,, ,,

,, ,,

,, ,,

# a]gf{ / vf8n
-l;kmfl/; hft_

s}lkmot

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

kmfNu'g–
r}q

@= cb'jf sk'/sf]6
cb'jf—!,
sk'/sf]6
cb'jf–@
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c;f]h
–sflt{s

—

–

%= n;'g :yfgLo

^= d/Lr :yfgLo
kGo'/–!

&= lh/f cf/=h]8 –!(
lh= l;–!

;]6 pTkfbg

>fj0f

–

c;f]h –
sflt{s

^)–&)

8Nnf pTkfbg

c;f]h
–sflt{s

>fj0f

!=%

*

%

&

%

$

!=%

#

@=%

&

#

@=%

!=)

!=$

#

#=%

#

@=%

af]6 #)
;]=ld

@=%ld

!%;]= lDf &—*
;]= lDf
@=%ld

@@%–#)) &–(dlxgf
s]=hL

a]gf{÷ aLp afnL tof/
dfqf
x'g nfUg]
/ /f]kgL_
cjwL

%

स्रोतः राष्ट्रिय आलु तरकारी तथा मसला बाली विकास के न्द्र, खमु लटार ललितपरु ,२०७७

^

%

!%

s}lkmot

!)))–!%)) -pGdf]lrt
hft_

pTkfbg
-s]=hL= /
/f]kgL_

$–^dlxgf

! s]=hL

$ dlxgf

#%))—%))) # aif{
a]gf{ # a]gf{
/ vf8n

@%—#)
;]= lDf

%) s]= lh= (–!)dlxgf

@)

@)–#)

&)

s}lkmot

-l;kmfl/;
hft_

!%)) –@%))

pTkfbg
-s]=hL=_

#)–#%

&%—!)) ;'s] -l;kmfl/; hft_
dnsf] !÷# efu
sf]
klxnf] aif{, @÷#
efu bf];|f] aif{

^))—!)))

!)))–!%)) -k|rlnt hft_

@% ;]=ld !))–!%) *–!) dlxgf @)))–@@)) -k|rlnt hft_
s]=hL

#);]=ld

@% ;]= lDf @%;]] ld

#) ;]ld

#);]=ld

af]6b]lv nfOg b]lv
af]6
nfO{g

nufpg] b"/L

dnvfb
aLp a]gf{ pTkfbg
nufpg] b"/L -;]=dL=_
-s]=hL=÷/f]kgL_
b/
lng] ;do
sDkf]i6 gf= km= kf]= af]6×af]6 8\of8 × 8\of8= -s]=hL=_ -lbg_

$)–%)

$)–%)

sflt{s— %)–^)
d+l;/

*)–()

r}q–a}zfv ^)–&)

efb|–cflZjg —

dnvfb
sDkf]i6
gf=
km=
kf]=
-8f]sf] / -s]=hL= / -s]=hL= -s]=hL= /
/f]kgL_ /f]kgL_ / /f]kgL_ /f]kgL_

!= Kofh Pg—%# c;f]h—sflt{s !% c;f/—>fj0f e/ !)))

qm=
afnL hft
;+=

Kofhsf] ;]6af6 ufgf] pTkfbg

>fj0f

$= n;'g rfOlgh

t/fO{{

kmfNu'g –r}q kmfNu'g
–r}q

dWo kxf8

#= a];f/ sk'/sf]6 xn] r}q–a}zfv r}q–a}zfv
bf] !, sk'/
sf]6 xn]bf] @

pRr
kxf8

hft

qm=
afnL
;+

nufpg] ;do

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

@)&*

१३.२ पोष्टहार्भेष्ट
ताजा कृषि उपजहरूको भण्डारणको मापदण्ड तथा उपजलाई सरु क्षित राख्न सकिने अवधि
बजारको मागबमोजिमको परिपक्व अवस्थामा लिइएको बाली खाँदा स्वादिलो हुने, तरकारी तथा फलफूलहरुलाई
बारीबाट भर्खरै टिपेको जस्तो ताजा अवस्थामा राखी भण्डारण अवधि लम्व्याउँदा हतारमा सस्तोमा बेच्नुपर्ने बाध्यता
नपर्ने; बजारको मागबमोजिमको परिपक्व अवस्थामा लिइएको बाली खाँदा स्वादिलो हुने, बिक्री गर्ने अवधि बढाउन
सकिने, रुप, स्वाद र बास्ना कायम रहने; उपजको गणु स्तरमा विश्वसनीयता बढ्ने; आकर्षक हुने भएकाले स्तरीय
उत्पादनलाई सेलार, रष्टिक, शनू ्य शक्ति वा कोल्डस्टोरमा राखी बालीको बजारीकरण अवधि बढाउन आवश्यक
सर्तहरु तल दिइएका छनः्
क्र.
स.ं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१

बालीको नाम
साग
हरियो के राउ
टाटे सिमी
गाजर
भेडे खर्सा
ु नी
हरियो खर्सा
ु नी
करे ला
खर्वुजा
जक
ु ीनी फर्सी
स्थानीय फर्सी
पाके को टमाटर
रामतोरीयाँ
आलु (वर्षे)
प्याज (सक
ु े को)
गोलभेंडा (छिप्पेको
अवस्था)
लसनु (सक
ु े को)
ताजा अदवु ा
चम्सुरको साग
कुरिलो
भण्टा
मल
ू ा

भण्डारण गर्ने
उपयुक्त तापक्रम
(डि.से.)

उपयुक्त
आद्रता
(प्रतिशत)

)
)=!
)
)
&–!)
%–!)
!)–!@
!)–!%
&–!)
!@–!%
*–!)
!)–!@
!)–!%
)
!)–!#

()–(%
()–(*
()–(%
(*–!))
(%–(*
*%–(%
*%–()
()
(%
%)–&)
*%–()
()–(%
()–(%
^%–&)
()–(%

)
!#
)
@=%
!)–!@
)

^%–&)
^%
((–!))
(%–!))
()–(%
(%–!))
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बरफ बन्ने
तापक्रम, freezing
point (डि.से.)
– )=^
– !=$
–)=&
– )=&
– )=$
– )=%
– )=*
– )=%
– )=*
–)=*
–)=%
–)=*
– )=@
–)=^
–)=*
– )=&

अनुमानित
भण्डारण
अवधि
७–१४ दिन
१–२ हप्ता
१–२ हप्ता
६–८ महिना
२–३ हप्ता
२–३ हप्ता
२–३ हप्ता
२–३ हप्ता
१–२ हप्ता
२ – ३ महिना
१–३ हप्ता
१–२ हप्ता
१०–१४ दिन
१–८ महिना
२–५ हप्ता
६–७ महिना
६ महिना
२–३ हप्ता
२–३ हप्ता
१–२ हप्ता
१–२ महिना

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

क्र.
स.ं
२२
२३
२४
२५
२६
२७

बालीको नाम
काउली
बन्दा
ब्रोकाउली
पालङु ् गो
सखरखण्ड
काँक्रो

भण्डारण गर्ने
उपयुक्त तापक्रम
(डि.से.)

उपयुक्त
आद्रता
(प्रतिशत)

बरफ बन्ने
तापक्रम, freezing
point (डि.से.)

)
)
)
)
!#–!%
!)–!@

(%–(*
(%–!))
(%–!))
(%–!))
*%–(%
*%–()

– )=*
– )=(
– )=^
– )=#
– !=#
– )=%

@)&*

अनुमानित
भण्डारण
अवधि
३–४ हप्ता
२–३ महिना
१०–१४ दिन
१०–१४ दिन
४–७ महिना
१०–१४ दिन

स्रोतः राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसलाबाली विकास के न्द्र, खुमलटार ललितपुर, २०७७

!#=# ;/sf/L kmfd{ / s]Gb|df pTkflbt t/sf/L aLpsf] d"No–;"rL
(मिति २०६७/५/३१ मा निर्धारण गरिएको)
प्रति के .जी. मलू ्य (रु.)
क्र.
तरकारी
जात
सं.
मल
ू बीउ उन्नतबीउ
काउली
काठमाडौं
स्थानीय
1
1540
720
डोल्पाली स्नोबल
1540
720
किबो जाइन्ट
1540
800
सर्लाही दिपाली
1540
715
ज्यापू
2000
1000
बन्दा
सबै जात (O.P.)
2
1000
715
ब्रोकाउली
सबै जात (O.P.)
3
1540
715
ग्याँठकोपी
व्हाईट
भियाना
4
1540
715
म
ल
ा
मिनो
अर्लि
ू
5
500
300
चालिस दिने
500
300
प्युठाने रातो
500
300
ह्वाईट नेक
500
300
टोकिनासी
800
600
सलगम
पर्पलटप
6
500
250
काठमाडौं रातो
600
250
गाजर
न्यू
क
रोडा
ु
7
1400
1000
नान्टीस
1400
650
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s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

क्र.
सं.
8
9
10

11

12
13
14
15

16

17
18

19
20
21
22
23

24
25

तरकारी
चक
ु न्दर
चम्सुर
पालङु ् गो
रायो

स्वीसचार्ड
जिरीको साग
बकुल्ला
लहरे सिमी
झ्याङ्गे सिमी
तने बोडी
के राउ

स्कवास
काँक्रो
घिरौंला
चिचिण्डो
करे ला
फर्सी
लौका

@)&*

जात
स्थानीय
स्थानीय
पाटने
हरियो
मार्फा चौडा पात
खमु ल चौडा पात
खमु ल रातो पात
मनकामना
ताङ्खवु ा
ससु ाग
ग्रेट लेक
स्थानीय
त्रिशल
ू ी
चौमासे
कन्टेन्डर
प्रोभाइडर
खमु ल तने/सर्लाही तने
आर्के ल
एन.एल.पि.
सिक्किम लोकल
ग्रे जकि
ु नी
भक्तपरु स्थानीय/कुसल
ु े
कान्तिपरु े /पसु ा चिल्लो
स्थानीय
कोयम्बटुर लङ्ग
पषु ा दोमौसमी
स्थानीय
स्थानीय
पि.एस.पि.एल.
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प्रति के .जी. मलू ्य (रु.)
मल
ू बीउ उन्नतबीउ
1500

200

1500

150

1000

250

1000

200

1500

600

1000

300

1000

300

1000

500

1000

300

735

300

735

200

500

200

500

300

500

300

500

200

500

200

500

200

500

150

500

150

500

300

3000

1500

5000

3000

3000

2150

2000

1500

3000

1500

3000

1200

2000

1200

3000

2000

3000

1500

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

क्र.
सं.
26
27
28
29

30
31
32

33
34

35
36
37

38
39
40
41
42
43

तरकारी
कुभिण्डो
तरबजु ा
खरबजु ा
पिरो खर्सा
ु नी
भेंडे खर्सा
ु नी
भण्टा
गोलभेंडा

रामतोरियाँ
मेथी
धनियाँ
सपु
प्याज

कुरिलो
चाइनिज बन्दा
आलक
ु ो बीयाँ
अदवु ा
बेसार
अलैंची

जात
स्थानीय
सगु र बेबी
स्थानीय
सबै जात (O.P.)
अकबरे
क्यालिफोर्निया वण्डर
सबै जात (O.P.)
मनप्रेकस
सबै जात (O.P.)
हाइब्रिड सिर्जना
सबै जात (O.P.)
कसरु ी
स्थानीय
स्थानीय
स्थानीय
रे ड क्रियोल
नासिक रे ड
नासिक ५३
एग्री फाउन्ड डार्क रे ड
मेरी वाशिङ्गटन स्थानीय
सबै जात (O.P.)
टि.पि.एस.
सबै जात
सबै जात
सबै जात
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@)&*

प्रति के .जी. मलू ्य (रु.)
मल
ू बीउ उन्नतबीउ
2000

1200

3000

1500

3000

1500

3000

2000

6000

5500

9050

4100

9700

1500

9700

2000

9700

3500
105000

600

300

1000

400

1000

400

500

300

700

400

2000

1100

1000

500

1000

400

2000

1000

4000

2000

1000

600

-

25000

-

100

-

100

-

15000
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अगौटे-देशी, अर्लिवेदाना,
मजफ
ु रपरु
मध्य-शाही, पर्वी
ू , चाइना,
रोजसन्टेड
पछौटे-कसवा, लेट, बेदाना,
कलकत्तिया
वसराईड्वार्फ , हरिछाल,
रोबष्टा, विलियम हाइब्रिड,
मोलभोग, चिनिचम्पा,
स्थानीय, मङु ्ग्रे, ढुसेर ।

२ लिची

३ के रा

अगौटे–बम्बई ग्रीन, बम्बई
एलो, गोपालभोग, सक
ु तारा,
गल
ु ाबखास
मध्य-दशहरी, मालदह,
मल्लिका, अम्रपाली
पछौटे-चौसा, कलकत्तिया,
सीपिया, अबेह्यात ।

जातहरू

१ आँप

क्र. फलफूलको
स.ं
नाम

क) 	वर्षे फलफूल

!$=! kmnkm"n v]tL k|ljlw tflnsf

!$= kmnkm"n

&–*

cUnf] hft @–# %)–%%
!@%
x @–#
xf]rf] hft @ x
@

!) × !)

!)–!@x !)–!@, % jf]6
% jf]6
xf]rf hft
cd|kfnLsf] nflu
*x*

लगाउने दूरी
(मिटर)

@%

%)

%)

@#(=!# #$!=@!

&–*

*–!)

उत्पादन
मे.ट. /हे

हरियोबाट रातोमा परिणत
भई बोक्रामा भएको
काँडाहरू नरम भएपछि
(जेठ–श्रावण) फल टिप्नु
पर्दछ ।
$!^=^& कोसाका पाटाहरू परू ा भई !%–@)
पष्टु र फलको आकार गोलो
र रङ गाढा हरियोबाट
हल्का हरियाे भएपछि फल
टिप्नु पर्दछ ।

$#$=&* !!#$=@@ !)))=) बोक्रोको बाहिरी रङ

पहे ँलो रङ चढी एक दईु
फल पाके र झर्न सरुु गरे पछि
(जेठ–भदौ) वा फल टिपी
पानीमा डुबाउँदा डुब्यो भने
फल टिप्ने बेला भयो भन्ने
बझु ्नुपर्दछ ।

फल टिप्न तयार हुने
समय

(#!=#) !$##=*$ !!##=## फलको भेट्नोतिरबाट

मलखाद/फलदिने बोट (वार्षिक)
बिरुवा
प्राङ्गारिक
म्युरेट
सख
ं ्या/ मल (के . डि. ए. युरिया अफपोटास
पि. ग्राम (ग्राम)
रोपनी
जी.)
(ग्राम)

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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७ रुखकटहर

६ अम्बा

५ मेवा

४ भइु क
ँ टहर

क्र. फलफूलको
स.ं
नाम

k|lt Aof8 @
nfOg Aof8sf]
b"/L &%–()
;]=dL=, nfOg
^) x af]6 #)
;]=ld=
वाशिटं न, हनिड्य,ु कोयमवटुर, @ x @
सिंगापरु पिंक, रांचीड्वार्फ , पौष
डेलिसियस, सोलो
लखनउ –४९, इलाहावाद
^–&x ^–&
सफे दा, रे डफ्लेस, सिडलेस,
चितिदार, के .जि.–१ र स्थानीय
जात ।
रुद्राक्षी, सिंगापरु , करुबाराका, !@–!% x !@–
पेनीवाराका, स्थानीय
!%

जायन्टक्यु, कव्नि, मोरिसस

जातहरू

लगाउने दूरी
(मिटर)

#–$

!%

!@%

!)))

%)

$)

उत्पादन
मे.ट. /हे

%))=) फलमा हल्का पहे ँलो रङ

चढेपछि फल टिप्नुपर्दछ ।

*##=## फलमा हल्का पहे ँलो रङ

र फे दको ३–४ घेरामा
पहे ँलो दाग चढे पछि
आँख्लाका भतु ्ला खैरो
खक
ु ु लो भएपछि (आषाढभदौ) फल टिप्नुपर्दछ ।

&–!@

!%–@)

@^^=^& बोक्राको रङ हल्का पहेंलो @)–@%

फल टिप्न तयार हुने
समय

बढेपछि र नरमपना
आएपछि (श्रावण-कार्त्तिक)
फल टिप्नु पर्दछ ।
^%@=!& !)$(=!% $))=) तरकारीको लागि बीउ
!%–@)
नछिप्पिएसम्म कलिला
फल टिप्ने, फल परिपक्व
हुन ९०-११०दिन लाग्छ,
फललाई हातले
थपथपाउँदा गहिरो आवाज
आएपछि (जेठ-भदौं) फल
टिप्नुपर्दछ ।

#@^=)( %@$=%&

@)–@% %$#=$* ##)=*!

@%)) !&#=(! #@@=@%
s]=hL=÷x]=

मलखाद/फलदिने बोट (वार्षिक)
बिरुवा
प्राङ्गारिक
म्युरेट
सख
ं ्या/ मल (के . डि. ए. युरिया अफपोटास
पि. ग्राम (ग्राम)
रोपनी
जी.)
(ग्राम)

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

फुर्ट, इथिन्जर, रिड, ह्यास,
टोपाटोपा

९ एभोकाडो
*–!) x *–!)

%–^x %–^

लगाउने दूरी
(मिटर)
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११ स्ट्रबेरी

न्योहो, ओनो
8\ofªb]lv 8\ofª
() ;]=dL= af]6
#)–$% ;]=dL=

१० मेकाडेमियानट के उहाउ, काकी, इकै का, किउ ^ x ^

बनारसी, चकै या, कन्चन,
फ्रन्सीस, कृ ष्ण र स्थानीय
जातहरू

जातहरू

८ अमला

क्र. फलफूलको
स.ं
नाम

%)

$)

$)

(&=*#

@!&=#( #$(=&@

!^#=)$ #&)=(*

!)*^=(^ @@^=*#

!%)) @@%)) )=))
s]=hL=÷x]=

!#–!%

^

!%–@)

फल टिप्न तयार हुने
समय

उत्पादन
मे.ट. /हे

वा हल्का पहे ँलो, चिल्लो र
पारदर्शी राता थोप्लाहरू
प्रष्ट हुदँ ै गएपछि (कार्तिक–
माघ) फल टिप्नुपर्दछ ।
###=## ध्यू फल क्लाइमेक्टेरिक
*–!)
फल भएको हुदँ ा फल टिपे
पछि ४–५ दिन राख्नु
पर्दछ । फलमा जात
अनसु ारको रङ चढी पर्णू
विकसित फल भएपछि
(भदौ–कार्तिक) फल टिप्नु
पर्दछ ।
###=## भाद्रको अन्तिम हप्तादेखि
@–#
परिपक्व फलहरू झर्न सरुु
भएपछि सम्पूर्ण फलहरू
टिप्नुपर्दछ ।
!$!=^& फलको आधादेखि तीन
!@–!%
चौथाइ भागमा रातो रङको
विकास भएपछि फल टिप्नु

*##=## फलको बोक्राको रङ हरियो (–!@

मलखाद/फलदिने बोट (वार्षिक)
बिरुवा
प्राङ्गारिक
म्युरेट
सख
ं ्या/ मल (के . डि. ए. युरिया अफपोटास
पि. ग्राम (ग्राम)
रोपनी
जी.)
(ग्राम)

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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cUnf] hft
&=%–( x&=%–(
xf]rf] hft
^=%–&x ^=%–&

अग्लोजात – वेस्टकोष्टटल,
फिजी, एस.एस.ग्रीन, सान
रामोन, फिलिपिनो, लगनु ा
होचो जात –लंका द्विप
अण्डामन ड्वार्फ ,

१४ नरिवल

$–^ x $–^

छलिया, मोहितनगर, कामरुप, # x #
मगं ला

उम्रान, गोला, चोचल,
बनारसी, नाजक
ु , कै थली

जातहरू

लगाउने दूरी
(मिटर)

१३ सपु ारी

१२ बयर

क्र. फलफूलको
स.ं
नाम

!$

%)

!%

@%

@%

$)

$#$=&* %$&=@^

#@^=)( $!%=**

$#$=&* (!^=*@

फल टिप्न तयार हुने
समय

उत्पादन
मे.ट. /हे

पर्दछ । एक पटक नपाक्ने
हुदँ ा पटक–पटकगरी टिप्नु
पर्दछ । (कार्तिक–चैत्र)
###=## हावापानीअनस
ु ार कार्तिक/ (–!@
मसि
ं र देखि फागनु /चैत्र
महिनामा फल परिपक्व
हुन्छन् । फलको बोक्रा
सनु ौला पहे ँलो वा खैरो रङ
चढेपछि फल टिप्नु पर्दछ ।
*##=## फल लागेको ६–८
!–@
महिनापछि फल परिपक्व
हुन्छ । फलहरू चम्किलो र
रातो पहे ँलो भएपछि टिप्नु
पर्दछ । (जेठ–अषाढ)
%%=)) फल लागेको करिब १२
महिना पछि फल परिपक्व
हुन्छ र ताजा प्रयोगको
लागि हो भने परिपक्व फल
मा पानीको मात्र कम

मलखाद/फलदिने बोट (वार्षिक)
बिरुवा
प्राङ्गारिक
म्युरेट
सख
ं ्या/ मल (के . डि. ए. युरिया अफपोटास
पि. ग्राम (ग्राम)
रोपनी
जी.)
(ग्राम)

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

मिर्जापरु ी, कागजी गाण्डा,
कागजी इटावा, कागजी
बनारसी

कालीपत्ति, क्रिके टबल,
बरु ीपत्ती आदि

१६ सापोटा

चेनी, रे जिया, ड्वार्फ ग्रीन,
ड्वार्फ ओरे नज, कोकोनिनो,
नल
ु ेका

जातहरू

१५ बेल

क्र. फलफूलको
स.ं
नाम
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!) x!)

lah' la?jf –
!) x!) sndL
la?jf– * x*

लगाउने दूरी
(मिटर)

%

%–*

$)

%)

@))

&#)

&%

!*)

@))

^*)

मलखाद/फलदिने बोट (वार्षिक)
बिरुवा
प्राङ्गारिक
म्युरेट
सख
ं ्या/ मल (के . डि. ए. युरिया अफपोटास
पि. ग्राम (ग्राम)
रोपनी
जी.)
(ग्राम)
उत्पादन
मे.ट. /हे

हुन्छ । ताजाको प्राको
लागि भने १० महिनामा
फल टिप्नुपर्दछ । (जेठआषाढ)
फल लागेको करिब आठ @)–#)
महिनामा फल पर्णू रूपमा
पाक्दछ । फल पाक्दा गाडा
हरियोबाट हल्का हरियो र
गदु ी हल्का पहेंलोबाट
गाडा पहे ँलो भएपछि फूल
टिप्नुपर्छ ।
झसु झर्नु थालेपछि फलको !%–@)
बाहिरी बोक्रा कोट्याउँदा
सेतो दधू आउन छोडेपछि
फल टिप्नुपर्छ ।

फल टिप्न तयार हुने
समय

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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४.

३.

२.

१.

qm=
;+=

dnvfb÷kmn lbg] af]6 -jflif{s_
Ps
nufpg]
pTkfbg
kmnkm"nsf]
/f]kgLdf k|fËfl/s
Do'/]6 ckm
hftx¿
b"/L
kmn l6Kg tof/ x'g] ;do
d]=6g
l8=P=lk= o'l/of
gfd
nufpg] dn
kf]6f;
-ld6/_
÷x]=
-u|fd_ -u|fd_
la?jf -s]=hL=_
-u|fd_
स्याउ
बढी चिसो चाहिने –गोल्डेन
ु ार *–!)
!%
%) $#$=&* ^((=$# !##=## फलको आकार उमेर, स्वादको अनस
^x^
डेलिसियस, रे ड डेलिसियस, रोयल
फलको रङमा (रातो, पहे ँलो, हरियाे)
डेलिसियस, रिच ए रे ड डेलिसियस,
परिवर्तन भएपछि असार-असोजसम्म
जोनाथन, मैकन्टस, रोमब्युटी, ग्रानी
फल दिप्नुपर्दछ ।
स्मिथ, मध्य चिसो चाहिने – क्रिस्पिन,
काट्जा, रे डजनु , कक्स ओरे नज
पिपिन, कम चिसो चाहिने – अन्ना,
भेरिड, नाओयी
नास्पाती
बढी चिसो चाहिने ( यरु ोपियन जात) ^–* x
!%
%) $#$=&* ^((=$# ^^=^& फलको रङ हरियोबाट अलि अलि
!)–!%
वार्टलेट, अन्जुव्यूरे हार्डी, कनफरे न्स ^–*
पहेंलो वा खैरो फुस्रोमा परिणत भएपछि
आदि । कम चिसो चाहिने – फर्पिङ
(श्रावण-असोज) फल टिप्नुपर्दछ ।
(स्थानीय) मध्य चिसो चाहिने होसइु ,
चोजरु ो, सिन्को (जापानिज)
ओखर
थिनसेल, हार्टले, एशले,
^
%) $#$=&* ^((=$# ###=## फलको बाहिरी बोक्रा फुटी के ही फल #–$
!)–!@x
झर्न थालेपछि (भदौ-असोज) फल
फ्लाङ्गकवेट, पायने
!)–!@
टिप्नुपर्दछ ।
आरु
अगौटे – ओरायन, स्प्रिङटाइम,
@% #@^=)( %*(=&( !%)=)) फलको आकार बढेर फल हल्का हरियो ^–&
%–^ x %–^ !%
वा रातोमा परिणत भई अलि नरम
आर्मगोल्ड । मध्य – फ्रे न्चअर्लि,
भएपछि (जेठ-श्रावण) फल टिप्नुपर्दछ ।
रे डहाभेन, टेक्सास एलो ल्फोरिडास
पछौटे –पेरीग्रीन, अल्वर्टा, जल
ु ाई
अल्वर्टा

(ख)हिउँदे फलफूल

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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;fs/kf/f, s};f, Go" Sof;n,
-sd lr;f] rflxg]_

!)= nK;L

:yfgLo

(= sfuhL abfd gfgkf/]n, g]Nk; cN6«f, 6]S;f;,
ld;g

*= v'kf{gL

!%

!%
^

%–^ x %–^
!) x !)

!%

*

^x^

km'o", lh/f] -6/f]{ gx'g] hft_,
%–^ x %–^
h]GhLdf/f] (Pollinizer Variety),
lx/ftfg]gf;L, -6/f]{ x'g] hft_

&= xn'jfj]b

*x*

6fGhfjf, ofdf6f]jf;], Oa'sL,
Ol;h'rL, df]l/jf;], r's'jf,
rfOlgh

dWo – k]/Lkf];f, Jo'6L, a/a}s,
k5f]6] – ;Gtf/f]hf

@%

@%

@%

@%

%)

h]7 dlxgfdf hftcg';f/sf] /ª r9L ^–&
cln g/d x'g yfn]kl5 kmnx¿
l6Kg'kb{5 .
@(!=^& ebf}–c;f]h dlxgfdf kmnsf] Aflx/L !–@
af]qmf km'6\g yfn]kl5 kmn l6Kg'kb{5 .

*#=##

^–&

hftcg';f/ efb|b]lv sflQ{s dlxgf &
;Dd kmnx¿ emg{ ;'? u/]kl5 kmn
l6Kg] ug'{kb{5 .

$!^=^& efb|–sflt{s dlxgfdf kmnx¿df
hftLo u'0fcg';f/ /+usf] ljsf;
eO{;s]kl5 kmn l6Kg'kb{5 .

###=##

^–&

pTkfbg
d]=6g
÷x]=

%$#=$* %$*=@) @%)=)) sflt{s–d+l;/ dlxgfdf kmnx¿ x]bf{ !)–!%
xNsf xl/of] kx]Fnf] ePkl5 kmn
l6Kg'kb{5 .

#*)=$# ^!@=))

@!&=#( #$(=&@

#@^=)( $!%=**

$#$=&* ^((=$#

cg';f/ km/s kb{5 . kmnsf] /ª
uf9f u'nfjL, u'bLsf] /ª clncln
/ftf] kx]Fnf] x'g yfn]kl5 -h]7–>fj0f_
kmn l6Kg'kb{5 .

dnvfb÷kmn lbg] af]6 -jflif{s_
Ps
nufpg]
/f]kgLdf k|fËfl/s
Do'/]6 ckm
hftx¿
b"/L
kmn l6Kg tof/ x'g] ;do
l8=P=lk= o'l/of
nufpg] dn
kf]6f;
-ld6/_
-u|fd_ -u|fd_
la?jf -s]=hL=_
-u|fd_
cuf}6] – u|Lgu]h, d}ynL, kmdf]{;f %–^ x %–^ !%
@% @!&=#( #$(=&@ @%)=)) kmnx¿ kl/kSj x'g] ;do hft

^= s6';

%= cf?av8f

qm= kmnkm"nsf]
;+=
gfd

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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!$= lsjL k"m|6

cfln;g, x]=–jf8{ -kf]yL_ 6f]
df]/L-efn]_

^x$
@)

#)

!))

@))

!))

sflt{s–d+l;/, em'; emg{ yfn]kl5
kmn l6Kg'kb{5 .

dnvfb÷kmn lbg] af]6 -jflif{s_
Ps
nufpg]
pTkfbg
/f]kgLdf k|fËfl/s
Do'/]6 ckm
hftx¿
b"/L
kmn l6Kg tof/ x'g] ;do
d]=6g
l8=P=lk= o'l/of
nufpg] dn
kf]6f;
-ld6/_
÷x]=
-u|fd_ -u|fd_
la?jf -s]=hL=_
-u|fd_
!!= r'Rr] cf]v/ dxfg, rf]S6f, df]xs .
*–(
!)–!@ x
^
%) $#$=&* ^((=$# ###=## kmnsf] jf]qmf km'6L k|fs[lts
!)–!@
?kdf kmn em5{g tt\kZrft\
;+sng ug]{ . ebf}–c;f]h
dlxgfdf kmn kfs]/ emg{ ;'? u/]
kl5 kmn l6Kg'kb{5 .
!@= cgf/
a]bfgf, sfGwf/L, u0f]z, l;Gw'l/ %x %
!%
@% %$#=$* *&$=@( $!^=^& cgf/sf] kmn gg\SnfOd]S6]l/s ^–*
of, d[b'nf .
ePsf] x'Fbf kl/kSj ePkl5 l6Kg'
kb{5 . kmnx¿ kx]Fnf] / aLp /ftf]
ePkl5 l6Kg'kb{5 . kmnx¿nfO{
cf+}nfn] xfGbf wft'sf] cfjfh
cfPkl5 ->fj0f–cflZjg_ kmn
l6Kg'kb{5 .
!#= c+u'/
:6'j]g, cf]nlDkof, lxd/8
@–# x @–# %)
#) &^)=*& @$%=&% $!^=^& kmnsf] /ª r9L u'lnof] ePkl5 !%–@)
l;8n];, Sof]xf], d:sf6 j]nL P, $ x %
@%
hftcg';f/ s]xL ;]tf], kx]+nf jf
SofDa]n cnL{, akm]nf], 8]nfa]/ .
kf/bzL{ ePkl5 -c;f/–efb|_ kmn
l6Kg'kb{5 .

qm= kmnkm"nsf]
;+=
gfd

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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! ;'Gtnf

qm= kmnkm"nsf]
;+=
gfd

wgs'6f :yfgLo, kf]v/f %–^ x %–^
:yfgLo, lsGgf], of]lzbf $–%
kf]ªsfg, d/s6hfkfgLh_, cf]tf kf]
ªsfg, pG;' -cf]
lsr'jf;],
ldofuffjfjf;]_, yfO{
tfGhfl/g .

hftx¿

nufpg] b"/L
-ld6/_

dnvfb÷kmn lbg] af]6 -jflif{s_
Ps
pTkfbg
/f]kgLdf k|fËfl/s
Do'/]6 ckm
kmn l6Kg tof/ x'g ;do
d]=6g
8L=P=kL=
o'
l
/of
nufpg] dn
kf]6f;
÷x]=
-u|
f
d_
-u|
f
d_
la?jf -s]=hL=_
-u|fd_
!% –@) %)
%$#=$* *&$=@( *##=## kmnsf] af]qmfsf] /ª xl/of]jf6 kx]+nf], (–!@
-u]?_ kx]Fnf] ePkl5 / /;df
u'lnof]kgf a9]kl5 e08f/0fsf nflu
%)Ü /ª r9]kl5 / tfhf kmnsf]
nflu &%Ü /ª r9]kl5 sflQ{s–
d+;L/df kmn l6Kg'kb{5 .

dnvfb÷kmn lbg] af]6 -jflif{s_
Ps
nufpg]
pTkfbg
/f]kgLdf k|fËfl/s
Do'/]6 ckm
hftx¿
b"/L
kmn l6Kg tof/ x'g] ;do
d]=6g
l8=P=lk= o'l/of
nufpg] dn
kf]6f;
-ld6/_
÷x]=
-u|fd_ -u|fd_
la?jf -s]=hL=_
-u|fd_
k]G8f]lngf], Solggf], sf]/fl6gf , * x *
*
@%
#%)
!&%
!&% kmndf /ª r8L kl/jt{g eP/
k|mf]G6f]o cfbL
kmnsf] u'0f:t/ /fd|f] ;do kf/]/
l6Kg'k5{ .

(ग) सन्त
ु ला जात फलफूलहरु

(Olive)

!%= h}t'g

qm= kmnkm"nsf]
;+=
gfd

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*
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& Hofld/

^ d'Gtnf

%= ef]u6]

$ n]dg
-lgj'jf_

# sfutL

@ h'gf/

qm= kmnkm"nsf]
;+=
gfd

;]tL Hofld/, sfnL
Hofld/

yfO{ -;]tf] u'bL_ /
:yfgLo 5gf}6 -/ftf]
u'bL_
Hffkflgh uf]nf]
!%

^x%

%)

#) –$) %)

#x$

%)

%)

%)

!%

!%

@%

%))

%))

@%)

@%)

%))

%))

%$#=$* *&$=@( *##=##

$#$=&* ^((=$# %%=))

$#$=&* ^((=$# %%=))

kmnsf] af]qmfsf]/ª xl/of]jf6 k/fn &–*
h:tf] kx]Fnf]df kl/0ft ePkl5 /
kmnn] k"0f{ cfsf/ lnPkl5 cflZjg–
kf}if ;Dd kmn l6Kg'kb{5 .
kmnsf] af]qmfsf] /ª xl/of]af6 k/fn &–*
h:tf] kx]Fnf]df kl/0ft ePkl5 /
kmnn] k"0f{ cfsf/ lnPkl5 cflZjg–
kf}if ;Dd kmn l6Kg'kb{5 .
kmnsf] af]qmfsf] /ª xl/ofaf6 k/fn &–*
h:tf] kx]Fnf]df kl/0ft ePkl5
sflt{s–kf}if ;Dd kmn l6Kg'kb{5 .
Uff9f ;'Gtnf /ª r9]kl5 df3 –
$–%
kmfu'gdf kmn l6Kg'k5{ .
Uff9f ;'Gtnf /ª r9]kl5 kf}if –
!@–!%
df3df l6Kg'k5{ .

dnvfb÷kmn lbg] af]6 -jflif{s_
Ps
pTkfbg
/f]kgLdf k|fËfl/s
Do'/]6 ckm
kmn
l6Kg
tof/
x'
g
;do
d]=6g
nufpg] dn 8L=P=kL= o'l/of
kf]6f;
÷x]=
-u|
f
d_
-u|
f
d_
la?jf -s]=hL=_
-u|fd_
!% –@) %)
%$#=$* *&$=@( *##=## kmnsf] af]qmfsf] /+u *) Ü jf ;f] !)–!$
eGbf a9L /ª a9]kl5 / /;df
u'lnof]kgf a9]kl5 sflQ{s–d+l;/df
kmn l6Kg'kb{5 .

%–^ x %–^

g]kfnL cldnf], o'/]sf % x %
/fp08, o'/]sf cjnª,
ln;jg, kGt–!

:yfgLo h'gf/, gfe]n %–^ x%–^
cf]/]gh, jfl;Ë6g gfe]
n, of]lzbf gfe]n, tf/
Ssf] Go";]n/ .
d]S;Lsg, agf/;L / $–% x $–%
:yfgLo ;'g sfutL

hftx¿

nufpg] b"/L
-ld6/_

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

@)&*

१४.२ फलफूल बिरुवाहरूको सरकारी मूल्य सच
ू ी
विभिन्न फलफूल बिरुवाहरूको सरकारी मलू ्य सचू ी (मिति २०७६/०६/०६ बाट लागू हुने गरी )
(क) फलफूलको कलमी बिरुवा
सि.नं.
फलफूलको नाम
उमेर (वर्ष) उचाइ (फिट) सश
ं ोधित मूल्य (रु.)
१ स्याउ (Apple)
1-2
2-3
70|२ स्याउ (Apple) (M-9 मा कलमी गरिएको)
1-2
2-3
100|३ नासपाती (Pear)
1-2
2-3
70|४ आरु (Peach)
1-2
2-3
50|५ आरुवखडा (Plum)
1-2
2-3
50|६ स्विट चेरी (Sweet Cherry)
1-2
2-3
100|७ खर्पा
ु नी (Apricot)
1-2
2-3
50|८ कागजी बदाम (Almond)
1-2
2-3
60|९ जापानी हलवु ावेद (Persimmon)
1-2
2-3
60|१० ठूलो कटुस (Chest Nut)
1-2
2-3
100|११ दाँते ओखर (Walnut)
1-2
1-2
100|१२ चचु ्चे ओखर (Picanut)
1-2
1-2
100|१३ लप्सी (Monbin)
1-2
2-3
75|१४ किवीफ्रु ट (Kiwifruit)
1-2
1-2
100|१५ सनु ्तला (Mandarin)
1-2
1.5-2.5
45|१६ जनु ार (Sweet Orange)
1-2
1.5-2.5
45|१७ कागती (Acid Lime)
1-2
1.5-2.5
45|१८ भोगटे (Pummelo)
1-2
1.5-2.5
45|१९ निबवु ा (Lemon/Hill Lemon)
1-2
1.5-2.5
45|२० चाक्सी (Sweet Lime)
1-2
1.5-2.5
45|२१ विमिरो (Citron)
1-2
1.5-2.5
45|२२ मनु ्तला (Kamquat)
1-2
1-2
75|२३ आपं (Mango) (अवेहयात)
1-2
1.5-3
100|२४ आपं (Mango) (आम्रपाली, मल्लिका)
1-2
1.5-3
100|२५ आपं (Mango) (अन्य जात)
1-2
1.5-3
75|२६ लिची (Litchi)
1-2
1.5-2
75|२७ अम्वा (Guava)
1-2
1.5-2
50|२८ एभोकाडो (Avocado)
1-2
1.5-3
100|२९ अमला (Gooseberry)
1-2
1.5-3
50|३० सपोटा (Sapota)
1-2
1.5-2
50|- 194 -

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

सि.नं.
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९

फलफूलको नाम
लोक्वाट (Loquat)
जैतनु (Olive)
फे जवु ा (Feijoa)
अारु फूल (Flowering Peach)
के रा (Banana) (Tissue culture)
(प्राविधिबाट उत्पादित)
अङ्गरु (Grapes)
रुख कटहर (Jackfruit)
मेकाडमियानट् (Macadamianut)
अलैंचीको बिजु िबरुवा

@)&*

उमेर (वर्ष) उचाइ (फिट) सश
ं ोधित मूल्य (रु.)
1-2

1.5-2

100|-

1-2

1.5-3

100|-

1-2

1-2

80|-

1-2

1.5-3

50|-

1-2

35|-

1-2

1.5-3

100|-

1-2

1.5-3

75|-

1-2

1-2

100|-

३ महिना६ महिना

4.55|-

(ख)	विभिन्न फलफूलको जरा भएको कटिङ बिरुवा
बिरुवाको
क्र.स.
फलफूलको नाम
उचाइ (फिट) सश
ं ोधित मूल्य (रु.)
उमेर (वर्ष)
१ अङ्गरु (Grapes)
1-2
1-3
35|२ अनार (Pomegranate)
1-2
1-3
75|३ अजि
ं र (Fig)
1-2
1-2
50|४ जैतनु (Olive)
1-2
1-3
50|५ हेजलनट (Hazelnut)
1-2
1-2
50|६ भइु क
ँ टहर (Pineapple)
6 महिना
1
25|७ भइु ँ ऐसेलु (Strawbeery)
3-6 महिना
1
25|८ के रा (सकर्स)
3-6 महिना
1-2
25|९ ब्लूबेरी (Blueberry)
1-2
1-2
100|१० ड्रागन फ्रु ट (Dragon fruit)
6 महिना 1 jif{
1-2
100|(ग)	विभिन्न फलफूलको विजू बिरुवा
क्र.स.
१
२
३
४
५
६
७

फलफूलको नाम
दाँते ओखर (Walnut)
चचु ्चे ओखर (Picanut)
लप्सी (Monbin)
कागजी वदाम (Almond)
कटुस (Chestnut)
सनु ्तला (Mandarin)
जनु ार (Sweet Orange)

बिरुवाको
उचाइ (फिट) सश
ं ोधित मूल्य (रु.)
उमेर (वर्ष)
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1-2

1-2

40|-

1-2

1-2

40|-

1-2

2-3

25|-

1-2

2-3

35|-

1-2

2-3

40|-

1-2

1.5-2.5

25|-

1-2

1.5-2.5

25|-

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

क्र.स.
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६

@)&*

फलफूलको नाम
कागती (Acid Lime)
निववु ा (Lemon/Hill Lemon)
चाक्सी (Sweet Lime)
रुखकटहर (Jackfruit)
नरिवल (Coconut)
मेकाडमियानट् (Macadamia nut)
एभोकाडो (Avocado)
सपु ारी (Areca nut)
काजु (Cashew nut) वर्णसङ्कर
मेवा (Papaya)
सरिफा (Custard apple)
कफी (Coffee)
अमला (Gooseberry)
अम्बा (Guava)
लोक्वाट (Loquat)
बयर (Jujube)
बेल (Wood apple)
जैतनु (Olive)
फे जवु ा (Feijoa)

बिरुवाको
उचाइ (फिट) सश
ं ोधित मूल्य (रु.)
उमेर (वर्ष)

3

1-2

1.5-2.5

25|-

1-2

1.5-2.5

25|-

1-2

1.5-2.5

25|-

1-2

1.5-2

30|-

1-2

1-2

150|-

1-2

1-2

50|-

1-2

1-2

50|-

1-2

1-2

50|-

1-2

1-2

50|-

महिना

1-2

35|-

1-2

1.5-2

25|-

1-2

1.5-3

25|-

1-2

1.5-3

30|-

1-2

1.5-2

25|-

1-2

1.5-2

50|-

1-2

1-2

25|-

1-2

1.5-2

50|-

1-2

1.5-2

20|-

1-2

1.5-2

25|-

(घ) फलफूलको रुटस्टक बिरुवा
क्र.स.

फलफूलको नाम

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

अङ्गरु (5BB, So4)
स्याउ (M-9)
स्याउ (क्राबएपल, इडी मयल, एम, पी,)
हाडे ओखर
हलवु ावेद
पैयँू (चेरी)
तिनपाते सनु ्तला
सिट्रेन्ज
ज्यामिर
लप्सी

बिरुवाको
उमेर (वर्ष)

उचाइ (फिट)

सश
ं ोधित मूल्य (रु.)

1

2

25|-

1

2-3

35|-

1

2-3

25|-

1

1-2

25|-

1

1-2

25|-

1

1-2

25|-

1

1-2

25|-

1

1-2

25|-

1

1-2

10|-

1

1-2

25|-
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क्र.स.
११
१२
१३
१४
१५

फलफूलको नाम
आपं
किवीफ्रु ट
आरु (स्थानीय)
जैतनु (स्थानीय)
चिली (स्थानीय)

बिरुवाको
उमेर (वर्ष)

उचाइ (फिट)

@)&*

सश
ं ोधित मूल्य (रु.)

1

1-2

15|-

1

1-2

25|-

1

1-2

25|-

1

1-2

25|-

1

1-2

25|-

(ङ) सरं क्षित जालीघर (प्रोटे क्टेड स्क्रीन हाउस) िभत्र वड् उड् सर्टिफिके शन प्रविधि अपनार्इ प्रमाणीकरण
गरी उत्पादन गरिएको सन्त
ु ला जातको फलफूलको कलमी बिरुवा
बिरुवाको
क्र.स. फलफूलको नाम
उचाइ (फिट)
सश
ं ोधित मूल्य (रु.)
उमेर (वर्ष)
१ सनु ्तला
1-2
1-2
150|२ जनु ार
1-2
1-2
150|३ कागती
1-2
1-2
150|(च) 	विभिन्न फलफूलको कलमीको लागि हाँगा (सायनिस्टक) प्रयोजनार्थ
क्र.स.
१

फलफूलको नाम

हाँगाको
उमेर (वर्ष)
६ महिना - १ वर्ष

लम्बाइ
(फिट)

सश
ं ोधित मूल्य
(रु.)

सनु ्तला, जनु ार सरं क्षित जालीघर
1
25|(Protected screen house) भित्रको
२ कागती संरक्षित जालीघर (Protected ६ महिना - १ वर्ष
1
30|screen house) भित्रको
३ सनु ्तला, जनु ार, भोगटे
६ महिना - १ वर्ष
1
10|४ कागती
६ महिना - १ वर्ष
1
20|५ मनु ्तला
६ महिना - १ वर्ष
1
20|६ स्याउ, नास्पाती, आरु, आरुबखडा, किबी ६ महिना - १ वर्ष
1
5|७ हलवु ाबेद, कागजी बदाम, चेरी
६ महिना - १ वर्ष
1
20|८ ओखर, चचु ओ
े खर, लप्सी
६ महिना - १ वर्ष
1
30|९ एभोकाडो
६ महिना - १ वर्ष
1
20|१० जैतनु
६ महिना - १ वर्ष
1
20|११ आँप (अबेहयात, अाम्रपाली मल्लिका) ६ महिना - १ वर्ष
1
25|१२ आँप अन्य
६ महिना - १ वर्ष
1
10|१३ अनार
६ महिना - १ वर्ष
1
10|१४ अङ्गरु
६ महिना - १ वर्ष
1
10|नाेटः सदबहादर फलफूलमा खल
ु ा जरा राखी बिक्री-वितरण गर्दा बिरुवा मर्ने दर (मोटालिटी) बढी हुने भएकाले
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चिया

@–@ x @–@=%

nufpg] b"/L
-ld6/_

सि.टि.सि.:टि.भिसेरिज१–३०,
)=( x )=^
हिलिका, मनोहरी, तिनआली,
नगरजल
ु ी
अर्थोडकसः गमु ्तीसेलेकसन,
)=^ x )=$
फुवाछिरिङ्गि –३१२, तक्दा–७८,
तक्दा–१४५, तक्दा–३८३, तक्दा–
२४६, वेनकवर्न–१५७, आम्वारी–२

अरे विका, रोवस्टा

जातहरू

स्रोतः राष्ट्रिय फलफूल विकास के न्द्र, कीर्तिपरु २०७७ ।

३

२. चिया

१. कफी

क्र. कफी तथा
स.ं
चिया

१४.३ कफी तथा चिया खेती प्रविधि तालिका

&))–
*))

^))–
&))

!!)

%

*=&)

*=&)

!#=(( @)=))

!#=(( @)=))

!!(=%& !!^=@^ !@%=))

चैत्रदेखि आश्विनसम्म )=#))
मनु ा टिप्नु सकिन्छ ।

फल हरियोवाट
!–#
रातोमा परिणत
भएपछि ४–५ पटक
गरी (पौष–फागनु )
टिप्नुपर्दछ ।
चैत्रदेखि कार्तिकसम्म )=^%)
मनु ा टिप्नु सकिन्छ ।

Ps
dnvfb k|lt af]6 -s]=hL_
pTkfbg
/f]kgLdf
kmn tyf kft l6Kg
d]=6g
k|fËfl/s
Do'/]6 ckm
l8=P=lk= o'l/of
nufpg]
tof/ x'g] ;do
dn
kf]6f;
÷x]=
la?jf -s]=hL=_ -u|fd_ -u|fd_
-u|fd_

सदाबहादर फलफूलको हकमा पोलीब्यागमा उत्पादन गरे को हुनपु र्नेछ र पतझड् फलफूलको हकमा झ्याउ वा परालमा राखी जटचट्टीले प्याकिङ गरे को हुनपु र्नेछ ।

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

nufpg] ;do
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माघ-फागनु

४. स्टाटिस

६. जिप्सोफिला

५. गल
ु ाब

माघ-फागनु

३. जर्बेरा

पास्टेल, सन्डे, विइङ्ग

अमेरिकन ब्यूटी, जेष्टर,
इन्टरपिट, कोन्डिमन,
समरसनसाइन, हल्यान्ड
व्यूटी
नेल्सन, जेनारो, गोलेम,
पाम्पल्लोमा, लिबर्टि,
हिलिक्स, बाल्टीको,
लोर्का
मिमोसा, सिल्भर स्नो,
ग्यामर, ह्वाइट हाउस,
ब्नरु ेलो, डुने

k'iksf]] hftx¿

#)x#) !%))

#)x@% #)))

@)x@) #)))

#)–@) #)))

@

!%

*

!)

!)

!%

%

!)

*

!)

!)

!%

$

!)

%

!%

!%

@)

l:6s

/f]k]sf] () (),)))
lbg kl5 l:6s
/f]k]sf] () *%,)))
lbg kl5 l:6s

पोली
हाउस
पोली
हाउस

पोली
हाउस

/f]k]sf]
^),)))
!@) lbg
l:6s
kl5

खलु ्ला ठाउँ
वा पोली /f]k]sf] () !,@),)))
lbgkl5 l:6s
हाउस

/f]k]sf]
&%,)))
!@) lbg
l:6s
kl5

पोली
हाउस

lbg kl5

pTkfbg÷
/f]kgL ÷jif{

खलु ्ला ठाउँ /f]k]sf] ^) !%,)))

dnvfb k|lt /f]kgL -s]=hL_
nufpg]
km"n l6Kg]
b'/L
Joj:yfkg
k|fËfl/s
;do
gfO6«f]hg km:kmf]/; kf]6f;
-;]=dL=_
dn

एन्जेलिना,
^–*
पहाडः माघ-फागनु लभअनलिमिटेड,
कुलवाटर, स्टुटनिक,
%)x#)
s]=hL÷
तराईः भदौ-असोज स्लिपिङ ब्युटि, ह्वाइट
jf]6
क्वीन
ह्वाइट फायर, माइ पिंक,
माघ-फागनु
गोलान, मिलियन स्टारस,् %)x#) @)))
न्यू लभ

माघ-फागनु

२. कार्नेशन

मध्य पहाडः माघ१. ग्लाडिओलस चैत्र तराईः असोजकार्तिक

qm=
k'iksf] gfd
;+=

१४.४ पुष्प खेती प्रविधि तालिका
कट फ्लावरको लागि

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

nufpg] ;do

k'iksf]] hftx¿
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१५.१ विभिन्न बालीका रोग तथा कीराहरू र तिनको व्यवस्थापन
१५.१.१ अन्नबाली
धान बालीमा क्षति गर्ने मुख्य कीराहरू
कीराको नाम
पहिचान
क्षतिको लक्षण
व्यवस्थापन विधि
१. रिट्ठे, ट्वाँटी र वयस्क अवस्था चम्किलो कालो • बिरुवाको कलिलो अवस्थामा • खेतमा पानी पटाउने ।
कीर्थो कीरा
हुन्छ र लाभ्रे खैरो रङको हुन्छ ।
माटो मनि
ु रहेको जरा र डाँठको • सालिन्दा आक्रमण हुने खेतमा, रोपाइँ गर्नु अगावै क्लोरपाइरिफस
(Seed bed
वयस्क र लाभ्रे दवु ै माटो भित्र
भाग खाइदिन्छ र बिरुवाहरू
१०% जी आर ०.५ के जी वा क्लोरपाइरिफस ४% जी आर ०.७५
beetle, Mole बस्दछन् । ट्वाँटी कीराको खट्ु टा
मर्दछन् ।
के जी प्रति रोपनी वा क्लोरपाइरिफस २०% इ सी (जस्तै डर्सवान वा
Cricket, Field बढी मोटो र बलिया नङ्ा भएका • ट्वाँटी कीराले आलीमा दल
फिनेवान वा रुसवान) नामक कीटनाशक विषादी १ मि.ली. प्रति
ु ो
Cricket)
हुन्छन् भने कीर्थोमा साधारण उफ्रने
पारे र पानी चहि
लिटर पानीका दरले खेतमा पानी सक
ु ने समस्या पनि
ु ाएर छर्ने ।
किसिमका खट्ु टा हुन्छन् ।
गराउँछन् ।
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सिङ्गलः सिङ्गार,
पहाडः माघ-फागनु
प्रज्वल, रजतरे खा, डबल
७. रजनीगन्धा तराईः असोज#)x@) @)))
स्वर्णरे खा, सवु ासीनी,
कार्तिक
सेमिडवल बैभव
एनिमोन, पमपोन,
डेकोरटिभ, इनकर्भ,
८. गोदावरी
जेठ-असार
#)x#) #)))
स्पाइडर, स्पून, क्विल,
िरफ्लेक्स, स्नोबल
स्रोतः पष्प
ु विकास के न्द्र गोदावरी २०७७ ।
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३. धानको
काँडादार खपटे
हिस्पा (Rice
Hispa)

कीराको नाम
२. गभारो
(Borer)

वयस्क खपटे कीरा निलो–कालो
रङको काँडा दार पखेटा भएको
हुन्छ ।

पहिचान
वयस्क अवस्थामा विभिन्न आकार
प्रकारका पतु ली हुन्छन् । लाभ्रेहरू
फिका पहे ँला अथवा गल
ु ाबी रङका
अथवा शरीरमा धर्का भएका हुन्छन्
यिनीहरू बिरुवाको डाँठ भित्र
रहन्छन् ।

क्षतिको लक्षण
व्यवस्थापन विधि
बिरुवाको कलिलो अवस्थामा
• गभारोको क्षति कम गर्न हरे क वर्ष धान काटी सके पछि रहेको सम्पूर्ण
ठुटा निकाली जलाइदिने अथवा ठुटा डुब्ने गरी पानी पटाइदिने
आक्रमण भएमा मृत गावा (Dead
अथवा धान काटेपछि खेतलाई जोतिदिने ।
heart) देखिन्छन् यदि बिरुवाको
• बेर्नाको पातको टुप्पोमा देखिएका फूलहरूलाई पातको टुप्पो चडँु ेर
फूलफूल्ने अवस्थामा आक्रमण
नष्ट गर्ने ।
भएमा भसु मात्र भएको सेतो बाला
•
प्रकाश पासोको माध्यमबाट वयस्क पतु लीलाई आकर्षण गरी मार्ने ।
(White head) देखिन्छन् ।
• ट्राइकोग्रामा परजीवी कीरा ५०,०००–१,००,००० प्रति हेक्टरका
दरले रोपाई गरे को ३–४ हप्ता पछि छाड्ने ।
• धान खेतको आलीमा भटमास लगाउने
• ब्यासीलस थरु ीनजियन्सिस (बी टी.) ३ ग्राम प्रति लिटर पानीका
दरले छर्क ने ।
• गभारोहरूको धेरै प्रकोप भएको खेतमा कारटाप हाइड्रोक्लोराइड ४
% जी आर (जस्तै अनदु ान, विदान, कीटाप, आदि) वा फिप्रोनिल
०.३ % जी आर (जस्तै रीफ्री, रिजेन्ट, टाटाजेन्ट आदि) दाना
विषादी कुनै एक १.२५ के .जी. प्रति रोपनीका दरले वा
क्लोरानट्रानीलीप्रोल ०.४ % जी आर (जस्तै फे रटेरा) खेतमा
छिपछिपे पानी जमाइ छर्ने । विषादी छरे पछि ४ दिनसम्म खेतबाट
पानी बग्न दिनु हुदँ नै ।
• माकुरा, लामा सिगं े फट्याङ्ा जस्ता मित्र जीवको सरं क्षण गर्ने ।
यसले नोक्सान पर्
• बेर्नाको पातको टुप्पोमा देखिएका फूलहरूलाई पातको टुप्पो चडँु ेर
ु याएको पातमा
नष्ट गर्ने
सेता धर्साहरू र सेता धब्बाहरू
• व्याडमा टम्म पानी जमाएर पानीमा उत्रेका खपटेलाई जम्मा गरी नष्ट
देखिन्छन् ।
गर्ने ।
• प्रकोप बढी भएमा अन्तिम बिकल्पको रूपमा बजारमा सजिलैसँग
उपलब्ध हुने सम्पर्क विषादी क्लोरपाइरिफस २० % इ सी (जस्तै
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कुनै हरिया, कुनै सेता र कुनै खैरा
किसिमका फुत्तफुत्त उफ्रने
किसिमका मसिना कीराहरू
हुन्छन् ।

कीराको नाम

४.फड्के (कीराहरू
हरियो, खैरो र सेतो
पिठ्यू भएको)
(Hoppers)

• धानका बिरुवाहरू सक
ु ेर
मर्दछन् ।
• बिरुवाहरू गाँजिन र बढ्न
सक्दैनन् ।
• धानको बोटमा वाला नलागी
पराल जस्तो भई बोट सक
ु ेर
जान्छ ।

क्षतिको लक्षण
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•

•

•
•

•

•

व्यवस्थापन विधि
डर्सवान, डरमेट, फाइनवेन) १.२५ मिलि प्रति लि वा
लाम्डासाइहेलोथ्रिन ५ % इ सी (जस्तै एजेन्ट प्लस, व्राभो ५०००,
कराते, सर्यू एजेन्ट) ०.५ मिलि प्रति लिटर वा मालाथियन ५० % इ
सी (जस्तै साइथियन, अनु मालाथियन, सर्
ू याथियन) १.५ मिलि प्रति
लिटर पानीमा मिसाइ छर्ने ।
उपयक्त
ु जातको छनौट गर्ने । ढिलो लगाइएको भन्दा छिटो
लगाइएको र ढिलोपाक्ने भन्दा छिटो पाक्ने धान बालीमा
फड्केकीराको प्रकोप कम भएको पाइएको छ ।
गाँजको घनत्व कम गर्ने । धान रोप्ने समयमा प्रतिगाँजमा २-३ वटा
भन्दा बढी बेर्नाहरू नरोप्ने ।
नाइट्रोजनयक्त
ु मलखादको उचित प्रयोग गर्ने ।
समय समयमा गोडमेल तथा सरसफाई गरी कीराको बैकल्पिक
आश्रयस्थल नष्ट गर्ने ।
३–४ दिनको फरकमा खेतमा पानीको सतह बढाउने घटाउने र
सक
ु ाउने गर्नुपर्छ ।
धान खेतको पर्यावरणमा मित्र जीवको संख्या अत्यन्त कम वा शनू ्य
र शत्रु जीवको संख्या अत्यधिक रहेको समयमा अन्तिम बिकल्पको
रूपमा रासायनिक विषादीको प्रयोग गर्ने । दैहिक विषादीहरू
एसीफे ट ७५ % एस पी (जस्तै एसीफे ट, आस्ताफ, लेन्सर) २ मिलि
वा वप्रो
ु फे जिन २५ % एस सी (जस्तै वप्रो
ु लोड, डेभिफे जिन) १.५
मिलि वा फिप्रोनिल ५ % एस जी (जस्तै रिजेन्ट, स्टाल्कर,
डेभिजेन्टप्लस) २–३ मिलि वा इमिडाक्लोप्रीड १७.८ % एस एल
(जस्तै अनमि
ु दा, एटम, के मिडा, हिमिडा) १ मिलि प्रति ४ लिटर
पानीमा वा एजाडिराक्टीन ०.०३ % इ सी (जस्तै निम्वेसिडीन,
मल्टीनीम)
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वयस्क पतेरो खैरोमा हरियो
मिसिएको हुन्छ भने वच्चा पतेरो
हरियो हुन्छ । यसलाई समातेर
बिस्तारै थिच्दा नराम्रो गन्ध
छोड्छ ।

कीराको नाम

५.धानको पतेरो
(Rice bug)

पातमा बढी आक्रमण भएमा बोट नै
पहेंलिने हुन्छ र वालामा आक्रमण
गरे को छ भने दानाहरूमा खैरो दाग
देखिने, दानाहरू फोस्रा हुने अथवा
आधा फोस्रिएका दाना हुने गर्दछ ।

क्षतिको लक्षण

•

•
•
•

•

व्यवस्थापन विधि
२ मिलि आलो पालो गरी एक–एक हप्ताको फरकमा छर्क नपु र्दछ ।
विषादी छर्कं दा धानको बिरुवा माथिबाट होइन बिरुवाको फे दमा पर्ने
किसिमले छर्क नपु र्दछ ।
खेत भित्र तथा वरपरको झारपात गोडमेल गरी पतेरोको वैकल्पिक
आश्रयस्थललाई नष्ट गर्ने ।
एकै समय पाक्ने धानका जातहरू छनोट गरी लगाउने ।
प्रकाश पासोको माध्यमबाट वयस्क कीरालाई मार्न सकिन्छ ।
डर्टी ट्रयापको प्रयोग गर्ने । यसको लागि गाई भैंसीको ताजा
पिसावमा कपडा वा जटु को वोरालाई भिजाएर एउटा घोचोको एक
छे उमा बांध्ने र उक्त घोचोलाई धान बारीको बीचमा लगेर गाड्ने
गर्नुपर्दछ । ट्रयापमा आकर्षित भएका पतेरोहरूलाई बाहिर पट्ठीबाट
प्लाष्टिकको झोलाले छोपी संकलन गरी मार्ने ।
यो कीराको प्रकोप ज्यादा भएमा अन्तिम बिकल्पको रूपमा
कीटनाशक विषादी जस्तै मालाथियन ५० % इ सी (जस्तै
साइथियन,
अनमु ालाथियन, सर्
ू याथियन) २ मिलि प्रतिलिट र अथवा
साइपरमेथ्रिन २५ % इ सी (जस्तै अनक
ु ील, साइपरसीड,
के आइसाइपर) वा फे न्भेलेरेट २० % इ सी (जस्तै अनफ
ु े न, फे नभल,
कीफे न ) ०.५ मिलि प्रति लिटर पानीका दरले कुनै एक विषादी
बिरुवा राम्ररी भिज्ने गरी छर्नुपर्दछ ।

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

- 203 -

@)&*

७. मिलिवग
(Mealy bug)

कीराको नाम
६. पात वेरुवा
(Leaf roller)

•

•

•
•
•
•

वयस्क सानो, गल
•
ु ाबी रङको, नरम बिरुवा रोगाउने, बढ्न नसक्ने,
शरीर भएको, सेतो मैन जस्तो
जिङरिङ्ग परे र पहेंलिन्छन् बिरुवामा •
•
पदार्थले ढाकिएको हुन्छ । कुनै
बाला लाग्दैन ।
पखेंटा भएका र कुनै पखेंटा विहीन
हुन्छन् ।

पहिचान
क्षतिको लक्षण
हल्का खैरो रङका वयस्क पतु ली पातलाई वेरेर भित्र पट्टि बसी पातको
हुन्छन् । पखेटामा दईु वटा बाङ्गा– हरियो पदार्थ खाईदिन्छन् र पात
टिङ्गा धर्साहरू हुन्छन् । लार्भा
सकु ्दछन् ।
हल्का हरियो रङका हुन्छन् ।

व्यवस्थापन विधि
धान रोप्ने बेलामा स्वस्थ र बलिया बेर्नाहरूको प्रयोग गर्ने ।
नाइट्रोजनयक्त
ु मलको उचित प्रयोग गर्ने ।
धान खेतको राम्ररी गोडमेल गर्ने ।
काँडेदार डोरी लिई दवु ै छे उमा समातेर खेतको दईु छे उमा बस्ने र
धानलाई छुवाएर क्रमशः विपरीत दिशातिर जाने । यसो गर्नाले धानको
पातमा रहेका पात बेरुवाका लार्भाहरू पानीमा खसेर नष्ट हुन्छन् ।
बि. टी.क्रु स्टाकी नामक जैविक विषादी १.५ मि.लि. प्रति लिटर
पानीमा मिसाई खेतमा छर्क ने । प्रति हेक्टर जमिनमा ५००—६००
लिटर जैविक विषादी र पानीको झोल प्रयोग गर्ने ।
प्रकोप बढी भएमा अन्तिम विकल्पको रूपमा बजारमा सजिलैसँग
उपलब्ध हुने सर्म्पक विषादी क्लोरपाइरिफस २० % इ सी (जस्तै
डर्सवान, डरमेट, फाइनवेन) १.२५ मिलि प्रति लि वा कारटाप
हाइड्रोक्लोराइड ४ % जी आर (जस्तै अनदु ान, विदान, कीटाप) १
मिलि प्रतिलिटर वा लाम्डासहोइलोथ्रिन ५ % इ सी (जस्तै
एजेन्टप्लस, व्राभो ५०००, कराते) ०.५ मिलि प्रति लिटर वा
अजाडीराक्टीन ०.१५ % (जस्तै मल्टीनेमोर, निकोनिम) ३–५ मिलि
प्रति लिटर दरले छर्ने ।
खेतमा पानीको सतह बढाउने ।
खेतभित्र र वरिपरी रहेका घाँसपातहरू हटाउने ।
कीराको प्रकोप ज्यादा भएमा अन्तिम विकल्पको रूपमा गभारोमा
वताइएका विषादी प्रयोग गर्ने ।
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•
•

•

३. खैरो थोप्ले रोग
(Brown leaf spot
disease)

पात वा धानका गेडामास–साना
गोलाकार वा लाम्चिला खैरो
थोप्लाहरू देखिन्छन् ।

•
•
•
•

•
•
•

•
•

२.व्याक्टेरियल लिफ
पातको किनाराबाट लामो पहेंला वा
व्लाइट (Bacterial leaf खैरा रङका धर्साहरू देखिन्छन,् पात
blight)
टुप्पोबाट सक
ु े र मर्दछ ।

धान बालीका मुख्य रोगहरू
रोगको नाम
लक्षण
१. व्लाष्ट रोग (Blast)
पातमा स–साना सेता टीका बीचमा
भएका लाम्चिला खैरा थोप्ला देखा
पर्दछन् । बालादेखि तलको डाँठको
वरिपरि वा आँख्लामा खैरो रङ भएको
दाग पनि देखिन्छन् । थोप्ला जोडिदै
जादा परू ै पात डढेको देखिन्छ ।
व्यवस्थापन विधि
रोग निरोधक जातहरू लगाउने ।
कार्बेन्डाजिम ५०% डब्लु पी (जस्तै बेभिष्टिन वा डेरोसाल) २–३ ग्राम प्रति किलो ग्राम
बीउका दरले बीउ उपचार गरी व्याड राख्ने ।
सिफारिस अनसु ार नाइट्रोजन मल प्रयोग गर्ने ।
खेतमा पानी जमाई राख्ने ।
ट्राइसाइकाजोल ७५% डब्लु पी ( जस्तै बान, लोजिक, ट्रिप ) ०.७५ ग्राम प्रति लिटर वा
सगु ामाइसिन ३% एस एल (जस्तै कास-ु बी, किमाइसिन) १.५ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा, वा
हेक्जाकोनाजोल ५% इ सी (जस्तै एभोन, कम्फोर्ट , हेक्जाप्रस) २ ग्राम प्रति लिटर वा
क्रे सोक्जिम मिथाइल ४४.३ एस सी (जस्तै इर्जोन) १मि.लि. प्रतिलिटर पानीमा मिसाई १५
दिनको फरकमा २–३ पटक छर्ने ।
रोग निरोधक जातहरू लगाउने
सिफारिस अनसु ार रासायनिक मल हाल्ने ।
रोग लागेको खेतमा के ही दिन पानी सक
ु ाइदिने ।
स्टेप्टोमाइसिन सल्फे ट ९% + टेट्रासाइक्लिन ह्याइड्रोक्लोराइड १% डब्लु पी
एग्रिमाइसिन–१००, ०.२५ ग्राम प्रति लिटर पानीको झोलमा बीउलाई ३० मिनेटसम्म डुबाएर
बीउ उपचार गर्ने ।
कार्बेन्डाजिम ५०% डब्लु पी (जस्तै बेभिष्टिन वा डेरोसाल) २–३ ग्राम प्रति किलोग्राम बीउका
दरले बीउ उपचार गरी ब्याड राख्ने ।
सिचं ाइ भएको ठाउँमा चैत्र महिनाको सरुु मा नै सिफारिस गरिएका उन्नत जातका धानहरू रोप्ने ।
मेन्कोजेव ७५ % डब्लु पी (जस्तै डाइथेन एम–४५.) विषादी ३ ग्राम प्रति लिटर वा प्रोपिनेब
७०% डब्लु पी (जस्तै एनाट्राकोल, किएन्ट्रा, एन्ट्रगोल्ड) ३ ग्राम प्रति लिटर पानीको दरले
मिसाई १५ दिनको फरकमा ३ पटक छर्क ने ।
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६. खैरा रोग (Khaira
disease)

जिक
ं को कमीले देखिने यो रोगमा रोगी
बोटको फे दतिरको पात पहेंलिएर
जान्छ । पातमा खैरा थोप्लाहरू पनि
देखिन्छन् । पछि परू ै पात खैरो वा रातो
हुन्छ । गाँज थपिने र बढ्ने क्रम
रोकिन्छ

५.पातको फे द डढुवा रोग पातको फे दमा अण्डाकार खैरा
(Sheath blight)
थोप्लाहरू भएपछि आकारमा वृद्धि
हुदँ ै जान्छ र ढुसीको कालो गिर्खाहरू
(Sclerotia) देखापर्दछ । बोटको
माथिल्लो भागमा समेत पगु ्छ र सक
ु ेर
डढेको जस्तो देखिन्छ ।

रोगको नाम
लक्षण
४.फे द कुहिने रोग (Foot रोगी बिरुवा अग्लो हुने, पहेंलिने र
rot)
अन्तमा फे द कुहिएर मर्दछन् ।तल्लो
आँख्लाहरूबाट जरा निस्कन्छन् ।

•
•

•
•

•
•
•
•
•

•
•

व्यवस्थापन विधि
रोगी बोट भएको खेतबाट बीउ सक
ं लन नगर्ने ।
कार्वेन्डाजिम ५०% डब्लु पी (जस्तै बेभिष्टिन वा डेरोसाल) ढुसीनाशक विषादी २ ग्राम प्रति
किलो बीउका दरले उपचार गरी ब्याड राख्ने ।
रोग ग्रस्त बोटहरू उखेलेर नष्ट गर्ने ।
रोग अवरोधक जात लगाउने तर खमु ल-४ जस्ता रोग नसहने जात नलगाउने ।
नाइट्रोजन मल सिफारिस मात्रामा भन्दा बढी प्रयोग नगर्ने ।
उन्नत जातको धान रोप्दा बोट देखि बोटको दरू ी बढाउने ।
भेलिडामाइसिन ३% एल (जस्तै सिथमार , भालिगन, ओजोरो) ३ ग्राम प्रति लिटर
पेनसाइक्यूरोन २२.९ % एस सी (जस्तै मोन्सेरे न २५०) १.५ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा वा
कार्वेन्डाजिम ५० % डब्लु पी (जस्तै बेभिष्टिन वा डेरोसाल) ढुसीनाशक विषादी १.५ ग्राम
प्रति लिटर पानीको दरले मिसाई १०–१२ दिनको फरकमा २ पटक छर्ने वा प्रोपिकोनाजोल
२५% इ सी (जस्तै बम्पर, बोनस,टिल्ट) १ मि.लि. प्रति ४ लिटर पानीमा मिसाई १०–१२
दिनको फरकमा २ पटक छर्ने ।
धान र उखक
ु ो घमु ्ती बाली लगाउने ।
लक्षण देखापरे पछि २० ग्राम जिंक सल्फे ट र १२% ग्राम चनू ५० लिटर पानीमा मिसाई प्रति
रोपनीका दरले १० दिनको फरकमा २ पटक छर्क ने ।
नाइट्रोजन र फस्फोरस मल सिफारिस मात्रा भन्दा बढी प्रयोग नगर्ने ।
लक्षण देखिएमा के ही दिनसम्म खेतमा पानी सक
ु ाउने ।
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२. खम्ु रे कीरा खम्ु रे खपटेहरू विभिन्न रङका
(White
हुन्छन् । लाभ्रेहरूको टाउको खैरो
grub)
रङको र शरीर सेतो रङको हुन्छ ।
छोइदियो भने बटारिएर बस्छ ।

मकै बालीमा क्षति गर्ने मुख्य कीराहरू
कीरा
पहिचान
१. फे द काट्ने वयस्क पतु ली ध्वाँसे रङको र
कीरा
मध्यम आकारको हुन्छ । लाभ्रे
(Cutworm) खरानी रङको हुन्छ र छोइ दियो
भने बटारिएर बस्दछ ।

यिनीहरूले माटो भित्रै बसी
जराहरू खान्छन् जसले गर्दा
बिरुवाहरू बढ्न सक्दैनन् मर्दछन् ।
मर्न लागेको बिरुवा उखलेर हेर्दा
जराहरू सबै खाएको पाइन्छ ।

क्षतिको लक्षण
दिउँसो लाभ्रेहरू लक
ु े र बस्छन र
राती बाहिर आई बोटलाई
जमिनको सतहमनि
ु बाट वा
माथिबाट काट्दछन् ।
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•

•
•
•

•

•

•

•
•

व्यवस्थापन विधि
काटेको बिरुवाको जरा नजिक माटोमा कोट्याएर लाभ्रेहरू खोजी नष्ट गर्ने ।
१ के .जी. प्रति रोपनीका दरले दानामा उत्पादित हरियो ढुसी मेटाराइजियम
एनिसोप्लीएइ मकै छर्ने समयमा लाइनमा छर्ने ।
वि. टी.के . नामक जैविक विषादी वा मालाथियन ५ % डी पी २ ग्राम प्रति
के जी गहुक
ँ ो चोकर मिसाएको चारा प्रति रोपनी आधा के जी का दरले
साँझमा प्रयोग गर्ने ।
क्लोरपाइरीफस १०% जी आर (जस्तै देवीवान) वा मालाथियन ५% डी
पी (मालाथियन ५% धल
ु ो) १ के .जी. प्रति रोपनीका दरले माटोको उपचार
गर्ने ।
खेतबारीलाई गहिरो गरे र जोती दिनाले यी कीराहरू सर्यू को तापले गर्दा
मर्दछन् साथै परजीवी एवं चराहरूले खाईदिन्छन् ।
काँचो गोवर मल प्रयोग नगर्ने ।
खपटे माउलाई बिजल
ु ी बत्तीको पासोमा आकर्षण गरी मार्ने ।
१ के .जी. प्रति रोपनीका दरले दानामा उत्पादित हरियो ढुसी
(Metarhizium anisopliae) मकै छर्ने समयमा लाइनमा छर्ने ।
क्लोरपाइरीफस (जस्तै डर्सवान १०%) विषादी १ के .जी. वा
क्लोरान्ट्रानिलिप्रोल ०.४% जी आर (जस्तै फरटेरा) प्रति रोपनीका दरले
मकै छर्नु भन्दा अघि छर्ने ।
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खेतबारीमा मकै उम्रेदखि
े नियमित रूपमा अनगु मन गरी कीराको उपस्थिति र
सम्भावित क्षतिको आँकलन गर्नुपर्दछ ।
मकै को घोगामा समेत नोक्सान गर्नसक्ने भएकाले खोस्टाले परू ा घोगा छोपिने
जातको मकै लगाउने, एउटा पके ट क्षेत्रमा सके सम्म एकै समयमा र अगाडि
मकै रोप्ने, मकै को एकल बाली लगाउनु भन्दा कोसेबाली अन्तरबाली वा
मिश्रित बालीको रूपमा लगाउँदा कीराको प्रकोप कम हुन्छ, डेस्मोडियम घाँस
एक किसिमको गन्ध आउने जनु यो कीरालाई मन नपर्ने हुनाले विकर्षक
बालीको रूपमा मकै को बीच बीचमा लगाउने र छे उछाउमा पासो बालीको
रूपमा नेपियर घाँस लगाएर कीरालाई आकर्षित गरी नेपियरमा मात्र विषादी
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•
•
•
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कुनै हल्का खैरो रङका हुन्छन्
शरीरमा चारवटा खैरो रङका
धर्काहरू हुन्छन् । कुनै लाभ्रेको रङ
हल्का पहे ँलोमा गल
ु ाबी रङ
मिसिएको हुन्छ ।

भर्खर निस्के का लाभ्रेहरूले पात
खान्छन् पातहरूमा प्रशस्त
छिद्राहरू हुन्छन् । पछि यिनीहरू
डाँठ भित्र पसी गवु ो खानाले गभु ो
मर्दछ । बिरुवाको टुप्पोमा
लाभ्रेहरूले बिष्ट्याएको पदार्थ
देखिन्छ ।
५ अमेरिकन वयस्क लार्भाको निधारमा दइु वटा अण्डावाट भर्खर निस्किएका साना
फौजी कीरा आखाको बीच भागमा अग्ं रेजी
लार्भाले पातको बाहिरी सतहमा
(Fall Army अक्षरको उल्टो जस्तो चिन्ह र
वसी कोत्रेर खाई पातमा सिसाको
Worm)
पेटको आठौ ँ खण्डको माथितिर
झ्याल जस्तो आकृ ति देखिने ।
वर्गाकार रूपमा मिलेर रहेका ४ वटा त्यसपछि लार्भा कलिलो
काला थोप्ला देखिने र वयस्क भाले अवस्थाको मकै को गभु ो भित्र प्वाल
पतु लीको अघिल्लो पखेटाहरुको पारी पस्दै खान थाल्छ । बिरुवा

४. गभारो
(Borer)

व्यवस्थापन विधि
व्यासिलस थरु े न्जेन्सिस कुर्स्टाकी ब्याक्टेरिया (बी टी के .) १ ग्राम प्रति
लिटर पानीमा मिसाई छर्ने ।
अर्को खेतमा जाने बाटो अवरोध हुने गरी खाडल खनि खाडलमा पानी र
विषादी राखिदिने ।
इमिडाक्लोप्रिड १७.८% एस एल (जस्तै अनमि
ु दा, एटम, के मिडा,
िहमिडा) १ मिलि प्रति ४ लिटर पानीमा वा डेल्टामेथ्रिन २.८% इ सी
(जस्तै डेसिस, डेल्साइड, डिस) १.२ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा मिलाई
छर्ने
परजीवी कीरा ट्राइक्रोग्रामा १ लाख प्रति हेक्टरका दरले छोड्ने ।
गभारो लागेको बोटहरू उखेलेर नष्ट गरी दिने ।
मकै भाँचरे ढोड काटेपछि ठुटाहरू नष्ट गर्ने ।
डाइमेथोयट ३०% इ सी १.५ मिली प्रति लिटर वा थायामेथोक्जाम
१२.६% इ सी+लाम्डा साइलाथ्रिन ९.३% इ सी १ एम एल प्रति ४ लिटर
पानीमा मिसाई ५०० लिटर मिश्रण प्रति हेक्टर छर्ने ।

कीरा
पहिचान
क्षतिको लक्षण
३. फौजी
वयस्क पतु ली ध्वाँसे रङको हुन्छ लाभ्रेहरूले मकै को बिरुवाको सबै •
कीरा (Army र पर्णू रुपले बढेका लाभ्रेहरू गाढा भाग खाइदिन्छन् बाँकी के ही
worm)
हरियोमा अलि पहेंलो रङ
राख्दैन ।
•
मिसिएको जस्ता हुन्छन् पिठ्यँू
पट्टि अस्पष्ट धर्काहरू हुन्छन् ।
•
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कीरा

पहिचान
टुप्पोतिर ठूलो सेतो धब्बा र बीच
तिर अण्डाकार हल्का खैरो धब्बा
देखिने ।
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•

•

•

क्षतिको लक्षण
बढ्दै जाँदा पातमा लहरै स साना
प्वाल परे को देखिन्छ । लार्भाहरू •
बढ्दै जाँदा आक्रमण भएको ठाउँमा
विष्टा देखिने र धेरै आक्रमण भएको
ठाउँमा पातहरु छियाछिया भएको
हुन्छ । पछि धान चमरा जँगु ा तथा
घोगामा समेत नोक्सानी गर्छ ।

व्यवस्थापन विधि
प्रयोगद्वारा मार्न सकिन्छ ।
बिरुवालाई स्वस्थ्य र कीराको क्षति सहनसक्ने बनाउन सिफारिस गरिए
अनसु ार सन्तुलित मलखादको प्रयोग गर्ने, मकै रोप्नु अघि इमिडाक्लोप्रिड
(Imidacloprid) ४८ प्रतिशत एफ एस विषादी प्रति किलोग्राम बीउमा ४
मि.लि.का दरले बीउ उपचार गरे र रोप्दा सरुु को ३ हप्तासम्मको बिरुवाहरुलाई
क्षति हुनबाट बचाउन सकिन्छ, निरीक्षणको क्रममा पातको तल्लो सतहमा
झणु ्डमा पारिएका अण्डाहरु संकलन गरी नष्ट गर्ने ।
पातमा सेता लाम्चा झिल्ली सहितका प्वाल (Papery window) हरु देखा
परे मा नीमजन्य विषादी एजाडिराक्टिन १५०० पीपीएम (Azadirachtin
1500 ppm) ५ मिली लिटर प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्ने ।
मकै को पातमा लार्भाले क्षति गरे को प्वालहरु तथा गभु ोमा क्षतिको लक्षण देखा
परे मा अनिवार्य रूपमा सरु क्षित पहिरन लगाई निम्नानसु ारका रासायनिक
विषादीहरु आलोपालो गरी विषादी मिसाएको घोल प्रति रोपनी २५ लिटरका
दरले प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
स्पाइनेटोराम (Spinetoram) ११.७ एस.सी. १ मि.लि. प्रति २ लिटर पानीका
दरले वा इमामेक्टिन बेन्जोएट (Emamectin Benzoate) ५ प्रतिशत एस.
जी. १ ग्राम प्रति २.५ लिटर पानीका दरले वा क्लोरएन्ट्रानिलीप्रोल
(Chlorantraniliprole) १८.५ प्रतिशत एस.सी. १ मि.लि. प्रति २.५ लिटर
पानीका दरले वा स्पाइनोस्याड (Spinosad) ४५ प्रतिशत एस.सी. १ मि.लि.
प्रति ३ लिटर पानीका दरले मिसाएर छर्ने
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पहिचान
यसको एकल र झणु ्डमा रहने प्रवृित्त
अनसु ार रङ पनि फरक फरक हुन्छन्
। अपरिपक्व वयस्क गल
ु ाबी हुन्छ र
परिपक्व वयस्क पहेलो रङको हुन्छ
भने एकल प्रवृित्तका सलहको
वयस्कको रङ खैरो हुन्छ । झणु ्डमा
रहने प्रवृित्तका सलहको पहिलो
अवस्थाको बच्चा (िनम्फ) कालो
हुन्छ ।
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घोगाको टुप्पोबाट रातो वा गल
ु ाफी रङ भई कुहिन
थाल्दछ । कुनै बेला घोगाको फे दबाट पनि कुहिने
गर्दछ ।

धान चमरा कालो भई लट्टा परे को जस्तो देखिन्छ ।
घोगामा दानाको सट्टा कालो बीजाणक
ु ो धल
ु ोले
भरिएको हुन्छ ।

२.घोगा कुहिने
(Ear rot)

३.कालो पोके
(Head smut)

•
•
•

•
•
•

•
•
•

व्यवस्थापन विधि

व्यवस्थापन विधि
यो कीरा रातभरि बास बस्ने र बिहानपख घाम लाग्ने बित्तिकै यसको समहू नउड्ने
हुनाले बिहानपख निम्न विषादीहरू ९मालाथियन ५० ई.सी.३ मि.ली./लि. पानी,
ल्याम्डा साइहेलोथ्रिन ५५ ई.सी. ०.७० मि.लि./लि. पानी, क्लोरपाइरिफोस २० ई.सी
१.८८ मि.ली./लि.० मध्ये कुनै एक उल्लेख भएअनसु ार मात्रामा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

स्वस्थ बीउको प्रयोग गर्ने ।
रोग अवरोधक जातहरूः मनकामना–३, गणेश–१, गणेश–२ लगाउने ।
कार्वेन्डाजिम ५० % डब्लु पी (जस्तै बेभिष्टिन) ढुसीनाशक विषादी २ ग्राम प्रति
किलो बीउका दरले बीउ उपचार गरी रोप्ने ।
रोग अवरोधक जातहरूः गणेश–२, मनकामना–१ रोप्ने ।
स्वस्थ्य घोगाहरू छनोट गरी बीउ राख्ने ।
कार्वेन्डाजिम ५० % डब्लु पी (जस्तै बेभिष्टिन) ढुसीनाशक विषादी २ ग्राम प्रति
किलो बीउका दरले बीउ उपचार गरी बीउ रोप्ने ।
स्वस्थ बीउको प्रयोग गर्ने ।
बारीमा कालो पोके रोग देख्नेबित्तिकै जम्मा गरी नष्ट गर्ने
धेरै रोग आउने क्षेत्रमा कार्वेन्डाजिम ५० % डब्लु पी (जस्तै बेभिष्टिन) २ ग्राम प्रति
के .जी. बीउको दरले उपचार गरी रोप्ने ।

क्षतिको लक्षण
सम्पूर्ण हरिया वनस्पतिहरू छोटो
समयमा नै सखाप पारी खाइदिने
तथा बिरुवाहरूका हाँगा एवं
बोक्रालाई समेत सखाप पार्ने क्षमता
भएकाले यो फट्याङ्ग्रा अन्य
कीराभन्दा बढी क्षति गर्ने खालको
देखियो ।

मकै बालीका मुख्य रोगहरू
रोगको नाम
लक्षण
१.पातमा लाग्ने
पातमा ठूला लाम्चिला आँखा आकारका खैरा
डढुवा (Leaf
दागहरू देखा पर्दछन् । पछि ती थोप्लाहरू एक
blight)
आपसमा जोडिई पात सक
ु ाइ दिन्छन् ।

कीरा
५ मरभमि
ू
सलह
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धान चमरा निस्किने बेलामा फे द नजिकका पातमा
सरुु मा स–साना पहेंला वा खैरा दाग बनाउँछ र दइु तीन हप्ता भित्र नशासँग समान अन्तरमा लाम्चिला
धर्साहरुमा परिवर्तन हुन्छ । धर्साहरु जोडिंदै गई परू ै
पात ध्वस्त हुन्छ । पातबाट डाँठ, घोगाको खोस्टामा
पनि लाग्छ । घोगाहरु साना, हलक
ु ा, थोते, टेडा हुने
हुन्छ ।

लक्षण
जमिन भन्दा माथि डाँठको दोश्रो आँख्ला नजिकै को
भित्री भागको गदु ीको रङ बदलिन्छ र डाँठ कुहिन
गई बोट ढल्दछ ।
पातहरू पहेंलिएर सानो हुने र पातमा धर्साहरू
देखिन्न् ।

•

•
•

•

•
•
•

•
•

३.गल
ु ाबी गभारो

२. लाही कीरा

व्यवस्थापन विधि
मकै को फें द काट्ने कीराको जस्तै विषादी प्रयोग गर्ने ।
सिंचाइ सवु िधा भएमा राम्रोसँग सिंचाइ गर्ने ।
लेडी विटल्स (मित्रु खपटे) को संरक्षण गर्ने ।
डायमेथोएट ३०% ई.सी. को १ मि.लि.प्रति लिटर पानीका दरले छर्क ने ।
धानमा नोक्सानी गर्ने गबारोको नियन्त्रणका उपायहरु अपनाउने ।

गणेश १, मनकामना ३, मनकामना १, हिलपल
ु पहेंलो र देउती जातका रोग सहन
सक्ने जात लगाउने ।
मकै छिटो रोप्ने र पातलो रोप्ने । घमु ्ती बाली अपनाउने ।
रोगीबोटका अवशेष जलाउने, रोगको लक्षण देखिनासाथ पात हटाउने । सन्तुलित
मलखाद प्रयोग गर्ने ।
ढुसीनाशक विषादी कार्बेन्डाजिम ५०% डब्लु पी (जस्तै बेभिष्टिन वा धनष्टि
ु न) १ ग्राम
वा मेन्कोजेब (डाइथेन एम ४५) वा साफ २ ग्राम प्रति लिटर पानीको दरले छर्ने ।

स्वस्थ बीउको प्रयोग गर्ने ।
रोग अवरोधक जातहरू रामपरु २, रामपरु कम्पोजिट लगाउने ।
मेन्कोजेव ७५ प्रतिशत डव्लु. पि. (जस्तै डाइथेन एम–४५.) विषादी ३ ग्राम प्रति
लिटर वा मेटालेक्सिल ८ % मेन्कोजेव ६४ % ( जस्तै क्रिनोक्सिल गोल्ड, रिडोमिल
एम जेड, टयागमील) २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्ने ।

व्यवस्थापन विधि
सिफारिस मात्रामा मल प्रयोग गर्ने ।
रोगको जीवाणु गभारोबाट सर्ने हुदँ ा उक्त गभारो नियन्त्रण गर्न विषादी प्रयोग गर्ने ।

•
•
बाला पसाउने बेलामा यसले दःु ख दिन्छ । लाही कीराहरूले •
कलीलो बालाको रस चसु ी नोक्सान गर्दछन् ।
•
यिनीहरूले गहुक
ँ ो गभु ो काटी नोक्सान गर्छन् ।
•

गहुँ बालीमा लाग्ने कीराहरू
कीराको नाम
लक्षण
१.कीटकीटे खपटे
लार्भा (Wire worm) ले जरा काटी दिन्छ र बोट सकु ्छ ।

६. ध्वाँसे थोप्ले
रोग (Gray Leaf
spot)

५. डाउनी मिल्ड्यु
(Downy
mildew)

रोगको नाम
४.डाँठ कुहिने
(Stalk rot)
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पातको माथिल्लो सतहमा पहेंला, लाम्चिला
फोकाहरू एकअर्कासँग मिली धर्सा परे र रहेका
हुन्छन् ।
४. कालो पोके (Loose बालामा दाना लाग्नुको सट्टा कालो ढुसीको
smut)
जीवाणल
ु े भरिएको हुन्छ ।

३. पहे ँलो सिन्दुरे
(Yellow rust)

२. खैरो सिन्दुरे (Brown पातको माथिल्लो सतहमा सनु ्तला रङका
rust)
फोकाहरू देखिन थाल्दछन् । ती फोकाहरू
छुट्टाछुट्टै रहेका हुन्छन् ।

•
•

•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

गहुबँ ालीका मुख्य रोगहरू
रोगको नाम
लक्षण
१. डढुवा रोग (Leaf
साना खैरो रङको थोप्लाहरू पातमा देखिन्छन् । •
blight)
पछि ती थोप्लाहरू बढ्छन् एक आपसमा
जोडिई पातसक
ु े को वा डढेको जस्तो देखिन्छ । •
व्यवस्थापन विधि
कार्बोक्सिन १७.५%+थिराम १७.५%(जस्तै भाइटाभेक्स–२००) २ ग्राम प्रति
किलोका दरले बीउ उपचार गर्ने ।
वा कार्वेन्डाजिम ५० % डब्लु पी (जस्तै बेभिष्टिन) ढुसीनाशक विषादी २ ग्राम प्रति
किलो बीउका दरले बीउ उपचार गर्ने ।
सिफारिस मात्रामा पोटास मलको प्रयोग गर्ने ।
ठिक समयमा गहुँ छर्ने ।
रोग अवरोधक जातहरू लगाउने ।
रोग अवरोधक जातहरू लगाउने ।
सिफारिस गरिए अनसु ार मलखादको प्रयोग गर्ने, ठीक समयमा गहुँ छर्ने
गहुक
ँ ो बोट ठूलो भएमा म्यान्कोजेव ७५% डब्लु पी (जस्तै डाइथेन एम–४५) नामक
विषादी १.५–२ के .जी. प्रति हे. ७५०लिटर पानीमा मिसाई १५ दिनको अन्तरमा २–३
पटक छर्क ने । वा
प्रोपिकोनाजोल २५% इ सी ( जस्तै बोनस, बम्पर, टिल्ट २५) ०.७५ ग्राम प्रति लिटर
पानीका दरले मिसाई छर्क ने ।
रोग अवरोधक जातहरू जस्तैः डव्लु के १२०४, पासाङ्गल्हामु लगाउने र ठीक
समयमा गहुँ छर्ने । सिफारिस गरिएअनसु ार रासायनिक मल प्रयोग गर्ने ।
माथि खैरो सिन्दुरे जस्तै व्यवस्थापन विधि अपनाउने ।
स्वस्थ बीउको प्रयोग गर्ने ।
कार्बोक्सिन १७.५%+ थिराम १७.५% (जस्तै भाइटाभेक्स–२००) विषादी २ ग्राम वा
टेबक
ँ ो
ु ोनाजोल २ % डि एस (जस्तै क्याभियट , राक्सिल) १ ग्राम प्रति के जी गहुक
बीउका दरले बीउ उपचार गरी छर्ने ।
रोग लागेको बालाबाट धल
ु ो नझर्दै उखेलरे खाल्डोमा गाड्ने अथवा जलाइदिने ।
अन्नपर्णू –४ जातको गहुमँ ा यो रोग कम लाग्ने हुदँ ा यो जात लगाउने
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लक्षण
रोगी दानाहरू गोलाकार हुन्छन् कालो रङको
रोगको जीवाणहु रू ले भरिएका हुन्छन् । ती
जीवाणहु रू दाना फुटाएर बाहिर झर्दछन् ।
नजिकबाट सँघु ्दा माछा कुहिएको जस्तो गन्ध
आउँछ ।
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•

बालामा दाना लाग्नुको सट्टा कालो ढुसीको •
•
जीवाणल
ु े भरिएको हुन्छ ।

३.कालो पोके (Smut)

२. धर्से रोग (Stripe rust)

कार्बोक्सिन १७.५% + थिराम १७.५% (जस्तै भाइटाभेक्स–२००) २ ग्राम
प्रति के जी बीउका दरले उपचार गरी लगाउनाले रोगको प्रकोप एकदमै कम
भएको पाइएको छ ।
स्वस्थ बीउको प्रयोग गर्ने ।
कार्बोक्सिन १७.५%+ थिराम १७.५% (जस्तै भाइटाभेक्स–२००) विषादी २
ग्राम प्रति के जी बीउका दरले बीउ उपचार गरी छर्ने ।
रोग लागेको बालाबाट धल
ु ो नझर्दै उखेलेर खाल्डोमा गाड्ने अथवा
जलाइदिने ।

व्यवस्थापन विधि
रोग अवरोधक जात लगाउने ।

व्यवस्थापन विधि
दईु तीन वर्षसम्म घमु ्ती बाली लगाउने वा गहुँ नै नलगाउने ।
कार्बोक्सिन १७.५%+थिराम १७.५% (जस्तै भाइटाभेक्स–२००) २ ग्राम प्रति के जी
गहुक
ँ ो बीउका दरले बीउ उपचार गरी छर्ने ।
स्वस्थ बीउको प्रयोग गर्ने ।

लक्षण
पातको माथिल्लो सतहमा पहेला,
•
लाम्चिला फोकाहरू एकअर्कासँग मिली
धर्सा भएर रहेका हुन्छन् ।
पातको माथिल्लो सतहमा पहेंला धर्साका र •
धब्बाहरू देखिन्छन् ।

•

•
•

रोगको नाम
१. पहे ँलो सिंन्दुरे (Yellow rust)

जौ बालीमा लाग्ने मुख्य रोगहरू

रोगको नाम
५.गन्हाउने कालो
पोके (Stinking smut
or hill bunt)
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•

•
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•

२.कोसामा लाग्ने वयस्क पतु ली हल्का पहे ँलो रङका हुन्छन् ।
कोसामा प्वालहरू देखिन्छन् ।
•
गभारोहरू (Pod अन्य गभारोको वयस्क पतु लीको पखेटामा सेता लाभ्रेले आधा शरीर कोसा भित्र
borers)
धब्बा भएका ध्वाँसे खालका हुन्छन् । कुनै
पसाएर खाएको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।
वयस्क पतु ली नीलो रङका पनि हुन्छन् । पर्णू
विकसित लार्भाको शरीरमा रङी बिरङ्गी
•
धर्साहरू हुन्छन् यिनले समय समयमा रङ वदली
रहन्छन् ।
•

१५.१.२ कोसे बालीः चना, मास, भटमास, मुङ, चना र रहरमा क्षति पुर्याउने कीराहरू
कीराको नाम
पहिचान
क्षतिको लक्षण
१.झसि
झसि
ु लकीरा वयस्क हल्का पहेंला पखेटा भएको पतु ली
ु ल कीराहरूले पातको सम्पूर्ण
(Hairy
हुन्छ । यसका अघिल्ला पखेटामा मसिना र
हरियो भाग खाइदिनाले पातहरू
caterpillar)
पछिल्ला पखेटामा अलिक ठूला काला
सेतो पातलो कागज जस्ता हुन्छन् ।
थोप्लाहरू हुन्छन् पतु लीको पेटको रङ रातो
अन्तमा बिरुवा पातविहीन
हुन्छ । पर्णू विकसित लाभ्रेको शरीरमा राता
हुने गर्दछ ।
काला झसु ै झसु ले भरिएको हुन्छ ।
व्यवस्थापन विधि
झसि
ु लकीराहरू झणु ्डमा रहेकै अवस्थामा पातलाई टिप्ने
र संकलन गरी नष्ट गर्ने ।
कीराको प्रकोप ज्यादा भएमा कीटनाशक विषादी
डेल्ट्रामेथ्रिन २.८% ई.सी. (जस्तै डेसिस) १ मि.लि. वा
साइपरमेथ्रिन १०% ई.सी. (जस्तै रिपकड, डेभिसाइपर)
१. मि.लि. प्रति लिटर पानीका दरले कुनै एक विषादी
छर्ने ।
यौनजन्य कीरा आकर्षण पदार्थ “हेलील्यूर” को प्रयोग
गरे र भाले पतु लीलाई समात्न सकिन्छ । धेरै सखं ्यामा
भाले पतु ली देखिएमा अन्य व्यवस्थापन विधि अपनाउन
सकिन्छ ।
मसिना लाभ्रे देखिनासाथ व्यासीलस थरु ीन्जेन्सिस
भेराइटी कुर्सटाकीको पानीमा मिसिने धल
ु ो १ ग्राम प्रति
लिटर पानीका दरले मिसाएर वेलक
ु ी पख छर्ने ।
न्युक्लियर पोलिहेड्रोसीस भाइरस, हेली (एन.पी.भी.) को
१०० एल. ई. को १ मि.लि. वा २०० एल. ई. को०.५
मि.लि. प्रति लिटर पानीमा२–३ थोपा नीर
मिसाई मिसाएर बनाएको झोल बेलक
ु ीपख छर्ने ।
निममा आधारित कीटनाशक विषादीहरू जस्तै
मार्गोसोम ०.१ ई.सी.वा मल्टिनिम ०.०३ ई.सी. ५ मि.
लि. प्रति लिटर पानीका दरले बनाएको झोल छर्ने ।
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पहिचान

क्षतिको लक्षण

लक्षण
बेर्ना अवस्थामा बोट एक्कासी ओइलाउन थाल्दछ र पात
सकु ्दै जान्छ । फूल फुल्ने बेलामा पनि बोटको टुप्पो
ओइलाउँदै जान्छ । पात पहेंलिदै जान्छ र परू ै बोट ओइलाएर
मर्दछ ।
२. जरा कुहिने रोग (Root rot) बोटको तल्लो पातहरू पहेंलिदै माथितिरका पातहरू
पहेंलिन थाल्दन् । रोग लागेको बोटको मखु ्य जराहरू र
सहायक जराहरू कुहिएका हुन्छन् ।
३.डढुवा रोग (Blight)
पातका टुप्पाहरू खाद्यतत्त्वको कमीबाट भए जस्तो रङ
बदलिई सकु ्दै जान्छ । माथिल्ला हाँगाहरू पहेला भई
सकु ्दछन् ।

व्यवस्थापन विधि
• इमामेक्टिन बेन्जाेएट ५% एस जी (जस्तै किङ्ग स्टार,
एनस्टार) ०.५ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा बनाएको
झोल छर्ने ।
• अरू विषादी गोलभे ँडाको गभारोमा जस्तै प्रयोग गर्न
सकिन्छ ।
• गोलभे ँडामा बताए जस्तै व्यवस्थापनका उपायहरु
अपनाउने ।
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• रोग देखापर्नेबित्तिकै म्यान्कोजेव ७५% डब्लु पी (जस्तै डाइथेम
एम. ४५, इन्डोफिल एम ४५, सर्यू एम ४५) नामक विषादी २–३
ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाई ७ दिनको फरकमा २–३ पटक छर्ने ।

व्यवस्थापन विधि
• रोग नलाग्ने वा कम लाग्ने जातहरू सिमल, शिखर, खजरु ा–१,
खजरु ा–२ लगाउने ।
• दईु वर्षको घमु ्ती बाली अपनाउने ।
• चाडै रोपेमा रोग लाग्ने समय छल्न सकिन्छ ।
• रोगग्रस्त क्षेत्रमा ३–४ वर्षसम्म मसु रु ो नलगाउने ।
• घमु ्ती बाली प्रणाली अपनाउने ।

लाही सानो कीरा जस्ले बिरुवाको रस चसु ेर
बोट रोगाउने, बढ्न नसक्ने साथै
खान्छ । पात खन्ने कीराको लार्भाले बिरुवामा पहेंलो हुने हुन्छ ।
नागवेली आकारको सरुु ङ बनाएर पातको भित्र
बसी हरियो भाग खान्छ ।

मुसरु ो बालीका रोगहरू
रोगको नाम
१. ओइलाउने रोग (Wilt)

३. लाही र पात
खन्ने कीरा
(Aphid and
leafminor)

कीराको नाम
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२.बाँझोपन (Sterility
mosaic)

रोगको नाम
१.ओइलाउने (Wilt)

रहर बालीमा लाग्ने रोगहरू

३. कालो जरा कुहिने (Root
rot)

२. फे द कुहिन रोग (Foot rot)

चना बालीका रोगहरू
रोगको नाम
१. खैरे रोग (Botrytis grey
mold)

लक्षण
बोटको फे दबाट टुप्पोतिर प्याजी रङको धब्बा फै लँदै जान्छ
। यो रोगमा कुनै कुनै हाँगा मात्र ओइलाउन पनि सक्छ ।
खास गरे र फूल फुल्ने र कोसा लाग्ने बेलामा ओइलाउने रोग
देखा पर्दछ ।
खेतबारीमा ठाउँठाउँमा होचा, फूलका हाँगाहरू गचु मु चु ्च
भई फूल फुलेको हुन्छ । उक्त हाँगाहरू फिक्का हरियो कोसा
नलागेका बोटहरू टाढैबाट सजिलैसँग देखिन्छन् । पातहरू
फिक्का हरियो र गाढा हरियोको मिश्रण भई छिर्बिरे पनि हुन
सक्छ ।

लक्षण
पातका टुप्पाहरू रङ विहिन भएर सक
ु े र जान्छन् । फूल कुहेर
कोसा नलाग्नु नै रोगको प्रमख
ु लक्षण हो । जीवाणक
ु ा लागि
वातावरण सहु ाउँदो भएमा बोटको सबै भागमा फुस्रो वा
काला खैरा थोप्लाहरू देखापर्दछन् ।
रोगी बेर्ना वा बोटहरू पहेंला हुन्छन् तर पातहरू
ओइलाएका हुदँ नै न् । माटोको सतह र तलतिर बोट
कुहिएको हुन्छ र सेतो ढुसीले ढाके को हुन्छ ।
यो रोग लागेपछि बोट पहेंलिन्छन् र ओइलाउँछ । मसिनो
जराहरू कुहेर झर्दछन् बाँकी भएका जरा कालो हुन्छन् ।

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•

•
•

व्यवस्थापन विधि
रोग नलाग्ने जात जस्तै रामपरु रहर लगाउने ।
रोग मक्त
ु खेतबाट बीउ छान्ने ।
रहर र अन्नबाली मिश्रित खेती गर्ने ।
बाली चक्र अवलम्बन गर्ने ।
रोग कम लाग्ने जातहरू जस्तै बागेश्वरी, रामपरु रहर लगाउने ।
रोगको स्रोतको रूपमा रहेको बहुवर्षीय रहर र हाँगा काटिएका
रहरका बोटहरू नाश गर्ने ।
रोग सार्ने सल
ु सल
ु ेको संख्या घटाउन घमु ्ती बाली लगाउने ।
प्रोपरजाइट ५७% एस पी (जस्तै किमाइट) सल
ु सल
ु ेनासक विषादी
छर्ने ।

घमु ्ती बाली प्रणाली अपनाउने ।
कार्वेन्डाजिम ५०% डब्लु पी (जस्तै बेभिष्टिन) ३ ग्राम प्रति के जी
बीउको दरले उपचार गरे र रोप्ने ।
फे द कुहिन रोगको व्यवस्थापनका उपायहरु अपनाउने ।

व्यवस्थापन विधि
चनाको बोट ठाडो हुने जात पातलो हुने गरी लगाउने ।
कार्वेन्डाजिम ५०% डब्लु पी (जस्तै बेभिष्टिन) १ ग्राम प्रति लिटर
पानीमा मिसाई फूल फुल्ने बेलामा छर्ने ।
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पहिचान
ध्वाँसे वा खैरो रङ चिल्लो शरीरको
ढाडतर्फ अस्पष्ट धर्साहरू र चलाई
दिँदा गडु ु ल्किने हुन्छ ।

२. रातो कमिला (Red ant) भाले कमिलाको शारीरिक बनोटमा
अरिंगालको जस्तो हुन्छ र पारदर्शक
पखेटा- हरूका नसाहरू काला खैरा
देखिन्छन् । पोथी कमिला लामो
बनावटको हुन्छ र यसका पखेटाहरू
हुदँ नै न् ।
३. खम्ु रे (White grub)
बोसो समानको सेतो शरीर, टाउको
खैरो–रातो, ठूल – ठूला ३ जोर खट्ु टा
भएको र छुँदा खम्चि
ु ने हुन्छ ।

कीरा
१.फे द काट्ने लाभ्रे
(Cut worm)

१५.१.३ आलु बालीका हानिकारक कीराहरू

•

•

•
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माटो मनि
ु चपाइएका डाँठ
देखिन्छन् ।

•
•

•

•
•

आलमु ा माटो सहितका मसिना •
वा ठूला छिद्रहरू हुन्छन् ।
•
•

क्षतिको पहिचान
काटिएको बोटको फे द र
आलमु ा प्वाल हुन्छ ।

व्यवस्थापन विधि
काटेको बिरुवाको जरा नजिक माटोमा कोट्याएर लाभ्रेहरू
खोजी नष्ट गर्ने ।
खेतमा बिरुवा नजिक के ही झारपात राखेमा रातमा लार्भा
त्यहाँ वस्छन र बिहानीपख हेरी मार्ने ।
क्लोरपाइरिफस १०% जी आर (जस्तै डर्सवान १०%
गेडा) वा मालाथियन धल
ु ो १ के .जी. प्रति रोपनीका दरले
माटोको उपचार गर्ने ।
आलु रोप्नु अघि क्लोरपाइरिफस १०% जी आर वा
२०% झोलले माटोको उपचार गर्ने ।
कमिला खेतमा देख्ना साथ सिचं ाइको व्यवस्था गर्ने ।
गहुतँ , असरु ो, के तक
ु ी,तीते पाती,खिर्रो वा चिउरीको
पीनाको प्रयोग गर्ने ।
कमिलाकाे गाेला नजिक भएकाे शक
ं ा लागेमा नष्ट गर्ने ।
खपटे माउलाई बिजल
ी
बत्तीको
पासोमा
आकर्षण गरी
ु
मार्ने ।
१ के .जी. प्रति रोपनीका दरले दानामा उत्पादित हरियो
ढुसी मेटाराइजियम एनिसोप्लीएइ आलु रोप्ने समयमा
लाइनमा छर्ने ।
काँचो गोबर मल प्रयोग नगर्ने ।
रातो कमिलालाई जस्तै विषादी छर्ने ।
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निलो, कालो शरीर र टाउको खैरो
रातो हुन्छ ।

५. कागे खपटे

६.आलक
ु ो पतु ली (Potato लाभ्रेको रङ हलक
ु ो गल
ु ाबी, टाउको
tuber moth)
गाढा खैरो र छुँदा असाध्यै
चलमलाउने हुन्छन् । वयस्क पतु ली
खैरो र सानो हुन्छ ।

पहिचान
वयस्क खपटे, गोलाकार, खैरो र
माथिल्लो पखेटाहरूमा १२ वा २८
वटा थोप्ला भएको । लाभ्रे,
बाङ्गाटिङ्गा काँडा र पहे ँलो शरीर
भएको हुन्छ ।

कीरा
४. थोप्ले खपटे
(Epilachna beetle)

पातमा हरियो, सेतो धब्बा,
खैरो–डढेको धब्बा, डाँठर
आलमु ा सरुु ङ्गहरू देखिने र
आलक
ु ा आँख्ला बाट खैरो
पदार्थ निस्कन्छ ।

बोटभरि बसी पातहरू
खाएपछि बोट नासिन्छ ।

• लक्षण देखिएका पात चडँु ेर नष्ट गरि दिने ।
• बत्तिको पासो प्रयोग गर्ने ।
• गहिरोमा आलु रोप्ने र आलक
ु ो दाना छोपिने गरी उके रा
दिने ।
• सिँचाइको राम्रो व्यवस्था गर्ने ।
• कीरा भएको शक
ं ा लागेका बीउ आलु मालाथियन ५० %
इ सी १ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा झोल बनाइ ५–१०
मिनेट डुबाएर छहारिमा सक
ु ाएर भण्डार गर्ने ।
• पि.टि. एम. लरु को प्रयोग गर्ने ।
• बि.टि.के . जैविक विषादीको प्रयोग गर्ने ।
• नयाँ आलल
ु ाई परु ानो कीरा लागेको आलसु ँग नमिसाउने ।
• छहारिमा सक
ु ाइएका तीतेपाती वा ठूला पाते वेथे, पदि
ु ना
वाेझाेको धल
ु ाे बीचबीचमा राखिदिने हात्तीबार सिस्नुका
पात टुक्रापारी सञ्चित आलु माथि तह मिलाई राख्ने ।

• थोप्ले खपटेको जस्तै ।

क्षतिको पहिचान
व्यवस्थापन विधि
पातको हरियो भागहरू कोत्रेको • डेल्ट्रामेथ्रिन २८ % इ सी १ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा वा
र आँखी परे का पातहरू
मालाथियन ५० % इ सी १ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा
देखिन्छन् ।
मिसाइ छर्ने
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व्यवस्थापन विधि
यसको प्रकृ तिक शत्रु लेडीबर्ड बिटल वा जालीदार पखेटा
भएको कीरा सरं क्षण गर्ने ।
पहे ँलो पासो (Yellow trap) को प्रयोग गर्ने ।
रोपेको एक महिना पछि लाही देखिएमा डायमेथोएट
३०% इ सी को १ मि.लि.प्रति लिटर पानीमा मिसाइ
छर्क ने ।
गोलभे ँडामा जस्तै व्यवस्थापन गर्ने ।

व्यवस्थापन विधि
• रोग कम लाग्ने वा रोग अबरोधक जातहरू लगाउने ।
• खेतबारी सरसफाइ गर्ने, नाभो हटाउने, स्वस्थ बीउ प्रयोग गरी आलु खेती गर्ने ।
• रोग देखिनेबित्तिकै म्यान्कोजेव ७५% डब्लु पी (जस्तै डाइथेन एम–४५) को २- ३
ग्राम प्रति लिटर पानीको दरले ७ दिनको फरकमा ३ देखि ४ पटक छर्ने । वा
• कपर अक्सिल्कोराइड ५०% डब्लु पी (जस्तै अनक
ु प ५० ब्लाइटक्स ५०) को
२- ३ ग्राम प्रति लिटर पानीको दरले ७ दिनको फरकमा ३ देखि ४ पटक छर्ने वा ।
• डाइमिथोमर्फ ५०% डब्लु पी (जस्तै किंगस्टिभल ५०) १.५-२.५ ग्राम प्रति
लिटर पानीको दरले छर्ने ।
• रोग धेरै बढेमा मेटाल्याक्सिल ८% म्यान्कोजेव ६४% डब्लु पी (जस्तै रिजेमिल
७२% डब्लु पी वा क्रिनोक्सील गोल्ड ७२% डब्लु पी) १.५ ग्राम प्रति लिटर
पानीमा राखी छर्ने । अरू विषादी गोलभेंडाको डढुवामा जस्तै गर्ने ।

क्षतिको पहिचान
लाहीको माउ र बच्चा दवु ैले
कलिला पातहरूको तल्लो
सतहमा बसेर रस चसु ्दछ ।
यसले गर्दा बोट ख्याउटे हुन्छ ।
पात पहे ँलो र गजु मु जु ्ज परे को
हुन्छ । लिफमाइनरले पातमा
सरु ङ वनाएर हरियो भाग खादा
चराले लेखे जस्तो देखिन्छ ।

आलु बालीका रोगहरू
रोगको नाम
लक्षण
१. डढुवा रोग (Leaf पातको टुप्पा वा किनारमा सानो खैरो भिजेको जस्तो
blight)
दाग देखापर्दछ । जनु चाँडै बढ्छ र दागको पछाडि
हेर्दा सेतो भवु ा जस्तो ढुसी देखिन्छ । यो रोग डाँठ र
दानामा पनि लाग्दछ पछि परू ै बोट सक
ु े र डढेको
जस्तो देखिन्छ ।

कीरा
पहिचान
७. लाही कीरा र लिफमाइनर कमलो, हरियो वा पहे ँलो, हरियो
(Aphid)/ Leaf minor
शरीर र पखेटा भएको वा नभएको
हुन्छ ।
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रोग लागेको खेतबाट उत्पादित बीउ नरोप्ने ।
रोग ग्रस्त क्षेत्रमा अन्नबालीसँग घमु ्ती बाली लगाउनपु र्दछ ।
रोग लागेको बोट जलाउने वा दाना जम्मा गरी गाड्ने ।
रोग रहित स्वस्थ्य आलु रोप्ने । रोगी आलु नष्ट गर्ने ।
रोग ग्रस्त क्षेत्रमा घमु ्ती बाली लगाउने ।
आलु बढ्ने बेलामा माटोमा चिस्यान कायम राख्ने ।

व्यवस्थापन विधि
• रोग लागेको खेतबाट उत्पादित बीउ नरोप्ने ।
• रोग लागेको खेतमा आलु नरोप्ने ।

१५.१.४ तरकारी बालीका रोग र कीराहरू
फूलकोबी समूह (फूलकोबी, बन्दाकोबी, ब्रोकाउली, मूला, रायो, सलगम, ग्याँठकोबी आदि) का बालीलाई क्षति पु-याउने प्रमुख कीराहरू
कीराको नाम
पहिचान
क्षतिको पहिचान
व्यवस्थापन विधि
१. बन्दाको
वयस्क पतु लीको पखेटाको रङ सेतो पातमा प्वालै प्वाल • कीराका पहेंला फूल र लाभ्रेहरूलाई जम्मा गरी नष्ट गर्ने ।
पतु ली
र अघिल्ला पखेटाको करीब अग्र भेटिन्छन् । प्रकोप बढी • पतु लीहरूलाई हाते जालीले पक्रे र नष्ट गर्ने ।
(Cabbage
भागमा काला धब्बाहरू हुन्छन् । भएको खण्डमा सम्पूर्ण • कीराको प्रकोप बढी भएमा साइपरमेथ्रिन १०% इ सी १ मि.लि. अथवा
butterfly)
कुनै पतु लीका लाभ्रेहरूको शरीरमा पातहरू खाइदिन्छन् ।
मालाथायन ५०% ई.सी. २ मि.लि. प्रति लिटर वा इमामेक्टिन बेन्ज्वाइड ५% एस
पहेंला धर्साहरू हुन्छन् भने कुनै
जी १.५ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा बनाएको झोल छर्ने ।
पतु लीका लार्भाहरू हरिया हुन्छन् ।

लक्षण
आलक
ु ो दानाको आँखाहरूमा ससाना सेता
खटिराहरू जस्ता लक्षण देखिन्छन् । जनु पछि बिस्तारै
बढेर काउली जस्तो फुक्क भई परू ा दानालाई नै घेरी
आलक
ु ो आकार बिग्रिन्छ । त्यस्तो आलु पछि कालो
हुदँ ै जान्छ र कुहिन्छ ।
३. ओइलाउने वा खैरो बोट एक्कासि पानी नभएको जमिनमा उम्रे जस्तो
पिप चक्के रोग (Brown ओइलाएर मर्न थाल्दछ । रोगी दाना काट्दा नशा
rot)
वरिपरी खैरो चक्का हुने र पिप जस्तो निस्कन्छ ।
४. दादे रोग (Common आलक
ु ो सतहमा के ही उठे का अथवा खाडल परे का
scab)
दादहरू देखापर्दछन् ।

रोगको नाम
२. ऐजेरु (Wart
disease)

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

सरुु को आक्रमणमा
पातहरूमा प्वालै
प्वाल देखिन्छन् ।
प्रकोप बढी हुदँ ा
सम्पूर्ण पात खाई
बिरुवा पातबिहीन
बन्दछ ।

• माथि सर्ती
ु को पात खाने लाभ्रेलाई बताइएको निमजन्य पदार्थ र विषादी प्रयोग
गर्ने ।

वयस्क पतु ली खैरो रङको हुन्छ र
यसका पखेटामा बाङ्गा-टिङ्गा
धर्साहरू हुन्छन् । लाभ्रेहरू प्रायः गरी
हरियो खैरो रङका हुन्छन् ।

४.उफ्रने खपटे वयस्क कालो उपियाँ जस्तो फड्कने पातहरू मसिना
(Flee beetle) खपटे हुन्छ
प्वालैप्वाल हुन्छन् ।

३.सर्ती
ु को पात
खाने लाभ्रे
(Tobacco
caterpillar)

व्यवस्थापन विधि
• तरकारी लिइसके पछि बाँकी रहेका बोट र पातलाई नष्ट गर्ने ।
• फूलकोबी समहू का बाली र गोलभेंडासँगै लगाउने ।
• प्राकृ तिक शत्हरु रू जस्तै कोटेसिया प्लुटेली, एपान्टेलिस, कमिला, माकुरा, चरा
आदिको संरक्षण गर्ने .
• यसको आकर्षण ल्यूरको प्रयोग गर्ने ।
• लार्भा साना हुदँ ा बी टी के . को प्रयोग गर्ने ।
• एजाडिराक्टीन ०.०३% इ सी (जस्तै मल्टिनीम, निम्बिसिडिन) ५ मि.लि.
प्रतिलिटर पानीमा राखेर छर्ने ।
• ब्युभेरिया वेसियाना जैविक विषादी २-५ मि.लि. प्रतिलिटर पानीका दरले साँझ
पख छर्ने ।
• इमामेक्टीन बेन्ज्वाइट ५% एस जी (जस्तै किङ्ग स्टार , एनस्टार) ०.५ ग्राम
प्रतिलिटर पानीमा मिसाएर छर्ने ।
• फुल र लाभ्रेहरू जम्मा गरी नष्ट गर्ने ।
• खेतबारीमा पानी पटाउने ।
• माथि इँटवट्ु टे पतु लीको व्यवस्थापन गर्न बताइएका निमजन्य विषादी प्रयोग गर्ने ।
• अडीरलाई पासो बालीको रूपमा लगाउन सकिन्छ ।
• स्पोडो ल्यूर वा स्पोडो एन.पि.भि. को प्रयोग गर्ने ।
• गोलभे ँडामा बताए जस्तै गर्ने ।

क्षतिको पहिचान
पातको हरियो भाग
खाइदिनाले पातहरू
हरियो झिल्ली जस्तो
बन्दछन् । प्रकोप बढी
भएमा बिरुवाको
सम्पूर्ण पातहरू नष्ट
भई बढ्न सक्दैनन् ।

कीराको नाम
पहिचान
२.इँटबट्ु टे पतु ली वयस्क पतु ली खैरो रङको हुन्छ ।
(Diamond
पखेटाको भित्री किनारामा सेतो
Back Moth) त्रिकोणाकार तीनवटा चिन्हहरू
हुन्छन् । पतु ली बसेको बेला उक्त
चिह्नहरू मिलेर इँटको आकार
बन्दछ ।
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• पखेटा भएका र नभएका
• बिरुवा रोगाउने ।
मसिना हरिया रङका हुन्छन् । • लाहीले आक्रमण
लाखौंको संख्यामा देखिन्छन् ।
गरे को देखिने ।
• अन्य कमिला
हिँडेको देखिने ।

६. लाही

•

•
•
•

•
•
•
•
•

व्यवस्थापन विधि
काँचो गोबर प्रयोग नगर्ने ।
पानी पटाउने ।
झारपातको थप्रो
ु राखी कीरा जम्मा हुने पासो बनाउने ।
गहुतँ को झोल बनाई माटो भिजाउने ।
सालिन्दा आक्रमण हुने खेतमा, रोपाई गर्नु अगावै क्लोरपाइरीफस १०% जी आर
(जस्तै देवीवान १०% जी आर) वा मालाथियन ५% डी पी (मालाथियन ५%
धल
ु ो) १ के .जी. प्रति रोपनीका दरले माटोको उपचार गर्ने वा
क्लोरपाइरिफस २० ई.सी. (जस्तै डर्सवान, फाइनबान, रसबान) नामक कीटनाशक
विषादी १ मि.लि. प्रति लिटर पानीका दरले खेतमा छर्ने ।
सर्ती
ु को झोल बनाई छर्ने ।
पहेंलो पासो प्रयोग गर्ने ।
गाईवस्तुको मत्रु र पानी (१:४) को अनपु ातमा मिसाइ २–३ दिन फरकमा पटक
पटक छर्ने ।
गोलभेंडामा वताए जस्तै गर्ने विषादी छर्ने ।

१५.१.५ फूलगोबी समूह बालीका रोगहरू
रोगको नाम
लक्षण
व्यवस्थापन विधि
१.अल्टरनेरिया थोप्ले • खैरो वा कालो स–साना गोलाकार थोप्लाहरू • रोगी पात र अन्य झारपात बटुलेर जलाउने।
(Altenaria Leaf
पहिले पातमा देखा पर्दछन् । ती थोप्लामा पछि • स्वस्थ बीउ प्रयोग गर्ने ।
Spot)
चक्का विकास हुन्छ । त्यस्ता थोप्लाहरू डाँठ र • म्यानकोजेव ७५% % डब्लु पी (डाइथेनएम–४५, अनु एम-४५) ढुसीनाशक विषादी
३ ग्राम प्रति किलो बीउका दरले बीउ उपचार गर्ने ।
कोसामा समेत देखापर्छन् ।
• म्यानकोजेव ७५ % डब्लु पी (डाइथेनएम–४५, अनु एम-४५) वा
कपरअक्सील्कोराइड ५०% डव्लु पी (ब्लाइटक्स, क्युरे क्स) ढुसीनाशक विषादी
२–३ ग्राम प्रति लिटर छर्ने ।

पहिचान
क्षतिको पहिचान
खम्रेः
ु वयस्क खैरो तथा कालो हुन्छ • बिरुवा
र लाभ्रे हँसिया आकारको हुन्छ ।
ओइलाउने र
फे द काट्नेः ध्वाँसे पतु ली, लार्भा
मर्ने ।
चिल्लो कालो
• बिरुवा ढल्छ,
रातो कमिलाः जरा वरिपरी मसिना
बिरुवा
खैरा राता कीराको समहू
ओइलाउँछ र
मर्छ ।

कीराको नाम
५. माटो मनि
ु
बसी क्षति गर्ने
कीराहरू (खम्ु रे,
फे द काट्ने कीरा,
रातो कमिला,
कीर्थो) (Soil
Insects)
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• घमु ्ती बाली लगाउने (३–४ वर्षमा मात्रै फूलकोबी वर्गका तरकारी लगाउने )
• रोगी बोट जलाइ दिने वा गाडिदिने ।
• यो रोग कम पि.एच. भएको (अम्लीय) माटोमा धेरै छिटो फै लने भएकाले चनू प्रयोग
गरी माटोको पि.एच.७.२ भन्दा बढी बनाउने

व्यवस्थापन विधि
रोग मक्त
ु क्षेत्रको बीउ प्रयोग गर्ने ।
रोगी बोटहरूको डाँठ बटुलेर जलाउने ।
तीन हप्तादेखि एक महिनासम्म रोग ग्रस्त खेतमा बाली लगाउनु अगाडि पानी जमाउने ।
धानसँग घमु ्ती बाली लगाउने ।
जमिन तयार गर्दा गहिरो खनजोत गर्ने ।
रोग नलागेको क्षेत्रको स्वस्थ बीउ मात्र प्रयोग गर्ने ।
रोगी बोट बिरुवा हटाई नष्ट गर्ने ।
क्रुसिफे री परिवार बाहेक अन्य बालीसँग घमु ्ती बाली लगाउने ।
बीउलाई कार्बेन्डाजिम 50% डब्लु पी (डेरोसाल) ले उपचार गरे र मात्र ब्याड राख्ने
ब्याड राख्दा धेरै बाक्लो नराख्ने ।
रोगी पातहरू र झारहरू बटुलेर नास गर्ने ।
धेरै रोग लागेको खेतमा घमु ्ती बाली लगाउने ।
म्यानकोजेव ७५% डव्लु पी (डाइथेनएम–४५, अनु एम-४५) वा
कपरअक्सील्कोराइड ५०% डव्लु पी (ब्लाइटक्स, क्युरे क्स) ढुसीनाशक विषादी
२–३ ग्राम प्रति लिटर छर्ने ।
पातमा गाढा हरियो र हल्का हरियो रङको छिरबिरे • रोगी बोट देखा पर्नासाथ उखेली जलाउने ।
लक्षण देखा परि गाढा हरियो भागहरू माथि उठे का • रोग सार्ने लाही कीरा नष्ट गर्ने ।
देखिन्छन् ।
• रातो जातको रायोमा यो रोग कम लाग्दछ ।

•
•
•
•
•
पातको छे उबाट लक्षण सरुु भई अग्ं रेजी भी (V)
•
आकारको पहे ँलो लक्षण देखा पर्दछ र पछि नसाहरू •
कालो भै डाँठसम्म पगु ी बोट कुहिन्छ ।
•
पातमा स–साना प्याजी रङका थोप्लाहरू देखिई
•
तल्लो सतहमा सेतो ढुसी उम्रेको देखिन्छ रोग ज्यादा •
व्याडमा लाग्ने भएतापनि अनक
•
ु ु ल वातावरणमा
काउली समेत कालो भई सकु ्दछ । त्यस्तो पलको •
डाँठहरू समेत कालो हुन्छ ।
•

लक्षण
माटोको सतहनिरको काउलीको डाँठ कुहिन्छ र सेतो
ढुसी उम्रेको देखिन्छ वा फूल फुलेको बेलामा बोट
ओइलाउँछ । बोटको डुकुको रङ सेतो फुस्रो हुनक
ु ा
साथै डाँठभित्र काला गिर्खाहरू देखिन्छन् ।

६. क्लब रुट (गदा
• बिरुवाको वृद्धि रोकिन्छ, पहेंलिन्छ, बढ्न
जस्तो जरा हुने) (Club
सक्दैन ।
Root)
• यस्ता बिरुवा उखेलेर हेरेमा जरा गदा जस्तो
डल्लो परे को आकार देखिन्छ । जरा बाक्लो,

५. टर्निप मोज्याक
भाइरस (Turnip
mosaic)

४.डाउनी मिल्ड्यू
(Downy mildew)

३. नसा कालो भई
कुहिने (Black rot)

रोगको नाम
२.डाँठ कुहिने रोग
(Sclerotinia Rot)
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•
•
•
•
•
•

एजाडिरे क्टीन ०.०३% इ सी ( मल्टीनीम,निम्बेसिडिन)
जैविक विषादी हेली एन पी भी (हेली साइड)१०० एल इ
जैविक विषादी बी टी के
नोभालरु न १० % इ सी (रिमोन)
लाम्डासाइहेलोथ्रिन ५% इ सी (सिल्भा प्लस, कराटे)
हेलि ल्यूर पासो को प्रयोग गर्ने, परजीवी कीरा ट्राइक्रोग्रामा १
लाख प्रति हेक्टरका दरले छोडने ।
एजाडिरे क्टीन ०.०३% इ सी (मल्टीनीम,निम्बेसिडिन)
जैविक विषादी स्पोडो एन पी भी १०० एल इ
जैविक विषादी बी टी के नोभालरु न १० % इ सी (रिमोन)
लाम्डासाइहेलोथ्रिन ५% इ सी (सिल्भा प्लस, कराटे)

कीटनाशक विषादीहरू

• स्पोडो ल्यूर पासोको प्रयोग गर्ने परजीवी कीरा ट्राइक्रोग्रामा १
लाख प्रति हेक्टरका दरले छोड्ने ।

सर्ती
ु को पात खाने •
लार्भा
•
•
•

फलमा लाग्ने
गभारो

कीराहरू

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

व्यवस्थापन विधि
मात्रा
कहिले हाल्ने
५ मि.लि.प्रति लिटर पानीमा
फुल पारे को देख्ना
१ मि.लि.प्रति लिटर पानीमा
साथ
१–३ मि.लि.प्रति लिटर पानीमा
१ मि.लि.प्रति लिटर पानीमा
०.५ –१ मि.लि.प्रति लिटर पानीमा
फुल पारे को देख्ना
साथ
५ मि.लि.प्रति लिटर पानीमा
फुल पारे को
१ मि.लि.प्रति लिटर पानीमा
देख्नासाथ
१–३ मि.लि.प्रति लिटर पानीमा
१ मि.लि.प्रति लिटर पानीमा
०.५ –१ मि.लि.प्रति लिटर पानीमा

लक्षण
व्यवस्थापन विधि
मोटो र ठूलो हुनाले जराको तलको भाग
• जीवाणु रहित नर्सरीमा बेर्ना हुर्काउने ।
अत्यधिक ठूलो हुन जान्छ । तर फे द जरा
• रोग लागेको ठाउँको बेर्ना अन्य ठाउँमा लैजाने रोक लगाउने ।
(जमिन माथिको भाग) सामान्य हुने हुनाले जरा • ल्फु सल्फामाइड ०.३% डब्लु पी (नेभिजिन) १०–१५ के जी/रोपनी वा ३ ग्राम प्रति
गदा जस्तो देखिन्छ । यसरी वृद्धि भएका
बोट । नर्सरी ब्याडमा ३ के जी प्रति १० घन मिटर ।
जराहरू कुहिएर काला भएर जान्छन।्

भण्टा, फर्सी काँक्रो, लौका, घिरौंला, करेला, चट्टे ल आदि बालीमा लाग्ने कीराहरू

रोगको नाम
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टुटा पात खन्ने
कीरा

सेतो झिगं ा/
लाही/ लिफ
माइनर

कीराहरू
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•
•
•
•
•

गहुतँ पानी
क्लोरोएन्टानिलिप्रोल १८.५ प्रतिशत एस. सी.
स्पिनोस्याड ४५ प्रतिशत एस. सि.
फ्लुविन्डियामाइड ३९.३५ प्रतिशत एस. सी.
इमामेक्टिन बेन्जोएट ५ प्रतिशत डब्लुडिजी

• जैविक विषादी भर्टिसिलियम लेकानी १.१५ डब्लु पी
(मिलकील, भर्टिजिन)
• एजाडिरे क्टीन ०.०३% इ सी ((मल्टीनीम,निम्बेसिडिन))
• इमिडाक्लोप्रिड १७.८ एस एल (एडमाइर, एटम, चेमिडा)
• एसिटामिप्रिड २०% एस पी (एक्का, म्याजिक, मनिक)
• थायमेथोक्जाम २५ % डब्लु जी (एरे भा, एरो, रे नोभा)
• पहेंलो टाँसिने पासो प्रयोग गर्ने
• बाली चक्र अपनाउने
• प्रति रोपनी एउटा टि एल एम ल्यूर ओटा टी पासोमा राखी
कीराको अनगु मन गर्ने र प्रति रोपनी ५ वटा राखी व्यवस्थापन
गर्ने
• स्टीकी टाप प्रयोग गर्ने
• संक्रमित बिरुवाका भागहरु संकलन गरी जलाउने
• निममा आधारित विषादीहरु एजाडिरिक्टिन १ प्रतिशत ई सी
• मेटाराइजियम एनिसाफिलाई

कीटनाशक विषादीहरू

५ ग्राम..प्रति लिटर पानीमा
१ मि.लि.प्रति ५ लिटर पानीमा
१ ग्राम. प्रति १० लिटर पानीमा
२ ग्राम प्रति ५ लिटर पानीमा
१ मि.लि.प्रति लिटर पानीमा

• ३ एम एल प्रति लिटरको दरले
• ४ के जी प्रति हेक्टर प्रयोग गरी
प्यूपाहरुको व्यवस्थापन गर्ने
• १:५ को अनपु ातमा मिसाई
• १ एमएल/लिटर पानीमा मिसाइ
• १ एमएल/३लिटर पानीमा मिसाइ
• १ एमएल/३–५ लिटर पानीमा मिसाइ
• १ एमएल/३लिटरपानीमा मिसाई

•
•
•
•
•

व्यवस्थापन विधि
मात्रा
• ५ ग्राम.प्रति लिटर पानीमा

१०–१५ दिन
फरकमा छर्ने १०–
१५ दिन फरकमा छर्ने
१०–१५ दिन
फरकमा छर्ने १०–
१५ दिन फरकमा छन

कीरा देखिएपछि
७/७ दिनको फरकमा
छर्ने ।
५/५ दिनको अन्तराल

कहिले हाल्ने
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•
•
•
•
•

एजाडिरे क्टीन ०.०३% इ सी ((मल्टीनीम,निम्बेसिडिन)
इमामेक्टीन बेन्जोएट ५% यस जी (किंग स्टार, एन स्टार)
साइपरमेथ्रिन २५% इ सी (नागसाइपर, साइपर हीट, अलसपु र)
लाम्डासाइहेलोथ्रिन ५% इ सी (ब्राभो, एभोन, कराटे)
फे नभलेरेट २०% इ सी (फे नभल, नागफे न, डेभिफे न)

कीटनाशक विषादीहरू
•
•
•
•
•

व्यवस्थापन विधि
मात्रा
५ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा
०.५ ग्राम .प्रति लिटर पानीमा
०.५ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा
०.५ –०.७५ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा
०.७५ मि.लि.प्रति लिटर पानीमा
कहिले हाल्ने
बिरुवा हुर्कि सके पछि
छर्ने
र कीरा लागेपछि पनि
छर्ने
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औसं ाको माउ झिगं ा यता
उता उडेको देख्नासाथ

२ मि.ली प्रति लिटर पानीमा

अन्य उपायः
• क्युलियर फे रोमोन पासोको प्रयोग गर्ने, औसं ा लागी कुहिएर झरे का फललाई बटुली गहिरो खाडलमा हाली परु िदिने । वेक्ट्रोसेरा कम्पोजिटी ल्यूरको
प्रयोग गर्ने ।
३) थोप्ले खपटे भन्टामा जस्तै
भन्टामा जस्तै
कीरा लागेपछि
४) लाही
बन्दा काउलीमा जस्तै
बन्दा काउलीमा जस्तै
बाली टिप्ने बेला नभएमा

अन्य उपायः कुहेर झरे को
फललाई बटुली गहिरो
खाडलमा हाली परु ि दिने

२ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा

अन्य उपायः फुल, लाभ्रे तथा वयस्क अवस्थाका कीराहरू बटुली नष्ट गर्ने । वयस्क खपटे बटुली नष्ट गर्ने । भन्टाको गभारोको पतु ली ल्युसिनोडस फे रोमेन
ट्रयाप को प्रयोग गरी संकलन गर्ने र नष्ट गर्ने । जनु मा भान्टा रोपाइ गर्ने,गभारो लागेको मनु ा र फललाई नष्ट गर्ने

१) भण्टाको
गभारो
२) थोप्ले खपट

कीराहरू

काँक्रो, फर्सी, १) फर्सीको रातो • मालाथियन ५०% ई.सी. (मालाथियन रिमेडी, सायथियन,
लौका,
खपटे
सर्
ु याथियन)
घिरौला,
• निममा आधारित कीटनाशक विषादी छर्ने।
करे ला,
२) फर्सीको फल • मालाथियन ५०% ई.सी. (मालाथियन रिमेडी, सायथियन,
चट्टेल
कुहाउने औसं ा
सर्
ु याथियन)

भन्टा

बाली
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लक्षणहरू
पातमा सेतो खरानी छरे को जस्तो लक्षण देखा
पर्दछ र ज्यादा प्रकोप भएमा डाँठमा समेत सो
लक्षण देखापरी पातहरू सकु ्न थाल्दछन् ।

यो रोगको प्रकोप काँक्रोमा धेरै देखा पर्दछ । पातमा
हल्का खैरो रङको कुनापरे का थोप्लाहरू
देखापर्दछन् । पातको तल्लो सतहमा ढुसी उम्रेको
देखिन्छ । पातहरू छिट्टै सक
ु ाई बोटलाई समेत
सक
ु ाउँदछ । फलको आकारमा विकृ ति देखा
पर्दछ ।

रोगको नाम
१. पाउडरी मिल्ड्यू
(Powdery Mildew)

२. डाउनी मिल्ड्यू
(Downy Mildew)

काँक्रो फर्सी जातका बालीमा लाग्ने रोगहरू
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•

•

•
•
•
•
•

•
•

व्यवस्थापनका विधि
खेतबारी सफा राख्न रोग लागेको पातहरू र झारहरू नष्ट गर्ने ।
दईु भाग चनू र एक भाग गन्धकको धल
ु ो मिसाएर मलमलको कपडामा पोको पारे र
राम्ररी छर्ने । अथवा डिनोक्याप ४८%इ सी (क्याराथेन) 0.5-1 मि.लि. प्रति लिटर
पानीमा मिसाएर पातहरू राम्ररी भिज्ने गरी छर्क ने । अथवा कार्वेन्डाजिम ५० %
डब्लु पी (वेभिस्टिन, धनष्टी
ु न , डेरोसल) १ ग्राम प्रति लिटर पानी अथवा
सल्फर ८० % (सल्फे क्स, सल्फर, सल्फील) २.५ ग्राम प्रति लिटर पानीमा अथवा
थायोयानेट मिथाइल ७०% डब्लुपी (कन्ट्ल, हेक्जास्टप, किंगसीन) १.५ ग्राम
प्रतिलिटर पानीमा राखी छर्क ने ।
रोग रहित क्षेत्रको स्वस्थ बीउ मात्र प्रयोग गर्ने ।
उपचारित बीउबाट मात्र उत्पादित बेर्ना रोप्ने ।
रोगी बोट र अन्य झारपातहरू उचित तरिकाले नष्ट गर्ने ।
थिराम ७५ % डब्लु एस २ ग्राम प्रति किलोको दरले बीउ उपचार गर्ने ।
फल नलागेको अवस्थामा भए कपर अक्सिक्लोराइड ५०% डब्लु पी
(ब्लाईटक्स, क्युरे क्स) विषादी २-३ ग्राम प्रति लिटर पानीका दरले मिसाई छर्क ने ।
अथवा
म्यानकोजेव ७५% डव्लु पी (डाइथेनएम–४५, सर्
ु या एम ४५, अनु एम-४५) २
ग्राम अथवा कार्वेन्डाजिम ५० % डब्लु पी (वेभिस्टिन, धनष्टी
ु न , डेरोसल) १
ग्राम प्रति लिटर पानीका दरले मिसाई छर्क ने । अथवा
डाइमेथोमर्फ ५०% डव्लु पी (किगस्टीभल, एन ब्याट, रियल) १.५ ग्राम अथवा
जिनेव (अल जेड ७८, इन्डोफिल जेड ७८) २ ग्राम प्रति लिटर पानीका दरले
मिसाई छर्क ने ।

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

व्यवस्थापन विधि
• रोग लागेको बोट, परु ाना बोटहरू र झारपात बटुली जलाउने र खेतबारी
सफासगु ्घर राख्ने ।
• रोग सरुु हुने बेलादेखि कपर अक्सिक्लोराइड (ब्लाइटक्स ५०% डब्लु
पी) १.५ ग्राम र मेन्कोजेव ७५% डब्लु पी (डाइथेनएम–४५) विषादी १.५
ग्राम मिलाई जम्मा ३ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर ७–१० दिनको
फरकमा ३–४ पटक बोट राम्ररी भिजिने गरी छर्क ने । अथवा
क्लोरोथालोनिल ७५% डब्ल पी (डिफरे न्स, कवाच, प्रोटेक्टर) १.५ ग्राम
अथवा प्रोपिनेव ७० % डब्ल पी (एन्ट्कोल, एन्ट्गोल्ड, ) ३ ग्राम
प्रतिलिटर पानीमा मिसाएर छर्क ने ।
• डाइमेथोमर्फ ५०% डव्लु पी (किगस्टीभल, एन ब्याट, रियल) १.५ ग्राम
वा फे नामिडन १०% + म्यानकोजेब ५० % डब्लु जी (किन टेन,
सेक्टीन) ३ ग्राम प्रतिलिटर पानीमा मिसाएर छर्क ने।
• साइमोक्सानील ८% + म्यानकोजेब ६४% (किंगमील ७२,मोक्सीमेट) २
ग्राम वा मेटाल्याक्सील ८% + म्यानकोजेब ६४ % (रिडोमिल, किंगमील
एमजेड, क्रिनोक्सील गोल्ड ) २ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्क ने ।

लक्षणहरू
व्यवस्थापनका विधि
पातमा हरियो र फिका पहे ँलो छिरबिरे लक्षण
रोगी बोट देखा पर्ना साथ उखेलेर नाश गर्ने ।
देखापरी बोट बढ्न सक्दैन । प्रकोप धेरै भएमा
• स्वस्थ बीउ रोप्ने ।
बोटका टुप्पाहरूमा गजु मजि
ु एको लक्षण देखा पर्दछ । • रोग सार्ने खपटे कीरा र लाही कीराको नियन्त्रण गर्ने ।

गोलभेंडा, भण्टा र खुर्सानी वर्गका बालीमा लाग्ने रोग र कीराहरू
रोगको नाम
लक्षणहरू
१. डढुवा रोग
पातमा डढेको जस्तो लक्षण देखिन्छ । सरुु मा पानीले भिजेको
(Blight)
जस्तो हल्का खैरो हुन्छ र गाढा खैरो वा कालो रङमा परिणत
हुन्छ । अनक
ु ु ल वातावरणमा त्यस्ता थोप्लाहरूको वृद्धि भई
बोटलाई डढाइदिन्छ । ओसिलो अवस्थामा पातको तल्लो
सतहमा सेतो ढुसी देखिन्छ र फलमा खैरा काला दागहरू देखा
पर्दछन् ।

रोगको नाम
३. कुकम्बर मोज्याक र
स्क्वास मोज्याक भाइरस
(Mosaic Virus)
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लक्षणहरू
व्यवस्थापन विधि
साधारण पातको हरियोपन भन्दा बेग्लै हरिया र हल्का हरिया
• स्वस्थ बोटमा फलेका फलबाट मात्र बीउ छान्ने ।
भागहरूमा छिरबिरे लक्षण देखापर्दछ । त्यस्ता पातहरूमा खाल्डा • रोगी बोट हटाई नष्ट गर्ने ।
खलु ्डी परे को समेत देखिन सक्छ । बोटबेर्नाको वृद्धि राम्रोसँग
• रोगी बोट छोएर हात राम्ररी नधोई स्वस्थ बोटलाई नछुने ।
हुदँ नै र फल कम लाग्छ ।
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५.ओइलाउने रोग
(Wilt)

४.डढुवा
(Phomopsis
Blight)

बेर्नामा डाँठ कुहिएको लक्षण देखा पर्छ भने पातमा गोलो खैरा • स्वस्थ बीउ मात्र प्रयोग गर्ने ।
थोप्लाहरू देखिइ बीच भागमा के ही फिक्कापन देखिन्छ । मसिना • कार्बेन्डाजिम ५०% डब्लु पी (बेभिष्टिन, डेरासल, धनष्टी
ु न) २ ग्राम प्रति
काला काला पिनको टाउको जस्ता दागहरू हुन्छन् । त्यस्तै
किलोको दरले बीउ उपचार गरे र मात्र बेर्ना राख्ने ।
फलमा चक्का परे को ठूलठूला थोप्लाहरूको विकास भई कालो • मेन्कोजेव ७५% डब्लु पी (डाइथेनएम–४५, इन्डोफिल एम ४५, सर्
ु या एम
मसिना गिर्खाहरू देखिइ फललाई कुहाइदिन्छ ।
४५) अथवा कपर अक्सिक्लोराइड५०% डब्लु पी (ब्लाइटक्स, क्युरे क्स),
२-३ ग्राम प्रति लिटर पानीका दरले मिसाई छर्क ने ।
• घमु ्ती बाली लगाउने ।
बोटहरू सर्लक्क ओइलाएको देखिन्छ । त्यस्ता बोटलाई काटेर • सोलानेसी परिवारको बाहेक अन्य बाली सँग घमु ्ती बाली लगाउने ।
सफा पानीमा डाँठ डुबायो भने सेतो शांकाणु निस्के र पानीमा
• रोग अवरोधक जातहरू लगाउने ।
घोलिन्छ र धमिलो बन्छ ।

३. लीफ कर्ल भाइरस यो रोग खर्सा
ु नी र गोलभेंडाको लागि महत्त्वपर्णू छ । रोग लागेको • रोग लागेको बोट देखा पर्नासाथ उखेलेर नष्ट गर्ने
(पात घम्रि
बोटका पातहरू घम्रि
• यो रोग सेतो झिँगाबाट सर्ने हुनाले डाईमेथोएट (रोगर ३०% ई.सी.)
ु ने रोग)
ु एर माथितिर फर्क न्छ र पातहरू फिका
(Leaf Curl Virus) पहे ँलो र साना साना हुन्छन् । खर्सा
नीमा
पातहरू
ड
ग
ाको
कीटनाशक विषादी १ मि.लि. प्रति लिटर पानीका दरले प्रयोग गरी
ु
ुं
आकारमा घम्रि
त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने ।
ु न सक्छ । त्यस्तो रोग लागेको बोटहरूमा कम
फुल्ने वा फलै नलाग्ने पनि हुन सक्छ । यसबाहेक पातहरूमा
गजु मजि
ु एको लक्षण पनि देखा पर्दछन् ।

रोगको नाम
२. टोमाटो मोज्याक
भाइरस (Mosaic
Virus)
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व्यवस्थापन विधि
अन्न बालीसँग घमु ्ती बाली अपनाउने ।
खेतको खनजोत गहिरोसँग गर्ने ।
मखु ्य बालीसँग सर्यू मख
ु ी, सयपत्री जस्ता फूलको बोटहरू रोप्ने ।
रोगी बोटहरू उचित तरिकाले नष्ट गर्ने ।
रोगी बोटको फलबाट बीउ नराख्ने ।
क्याप्टान ५०% डब्लु पी (धानटु ान) विषादीले बीउ उपचार गर्ने
खेतमा सफासगु ्घर राख्न रोग लागेका परु ाना बोटहरू र झारपातहरू बटुलेर
जलाउने ।
• रोगको लक्षण देखा पर्नासाथ कपर अक्सीक्लोराइड ५०% डब्लु पी
(व्लाइटक्स) म्यान्काेजेव वा ७५ डब्लु पी (डाइथेन एम–४५) ३ग्राम प्रति
लिटर पानीमा मिसाएर ७-७ दिनको फरकमा ३ पटक छर्क ने । अथवा
क्लोरोथालोनिल ७५% डब्ल पी (डिफरे न्स, कवाच, प्रोटेक्टर) २ ग्राम
अथवा क्याप्टन ५० % डब्ल पी (क्याप्टन, क्याप्ट्) ३ ग्राम प्रति लिटर
पानीमा मिसाए र छर्क ने ।
•
•
•
•
•
•
•

लक्षणहरू
व्यवस्थापन विधि
यसले कलिलो फल बढी नष्ट गर्छ । लार्भाले पात, डाँठ, मनु ा र • बत्तिको पासोको रूपमा प्रयोग वा टिएलएम ल्यूर फे रोमन ओटाटी ट्रयाप
फल भित्र छे डेर क्षति गर्दछ । क्षतिग्रस्त पातलाई नियालेर हेर्दा
वा स्टीकी ट्रयापमा प्रति रोपनी एउटा प्रयोग गर्ने ।
सेतो झिल्ली भित्र लार्भा देख्न सकिन्छ । यो कीराको प्रकोप बढी • ब्यासिलस थरु िन्जीनेसीस कुस्टाकी –बीटी) १% डब्लुपी १–२ ग्राम प्रति
भएमा परू ै पातहरु जलेर नष्ट भएको देख्न सकिन्छ ।
लि. पानीमा सानो अवस्थाको लार्भा हुदँ ा साँझपख छर्क ने ।
• क्लोरएन्ट्रानिलिप्रोल १८.५% एससी ३ मिली प्रति १०लि. पानीमा राखी
छर्क ने ।
• स्पिनोसाड ४५% एससी १ मिलि प्रति ३ लि. पानीमा राखी छर्क ने ।

बोटको टुप्पा माथिबाट सकु ्दै आउँछ । यसले गर्दा परू ै हाँगा वा
बोट सक
ु े र मर्दछ । बोटको डाँठहरूमा काला काला स–साना
गिर्खाहरू देखिन्छन् । खर्सा
ु नीको फलमा खास गरी रातो हुने
बेलामा दागहरू देखिई पछि फल कुहिन्छ । त्यस्ता दागहरूमा
थप्रैु काला गिर्खाहरू बन्दछन् ।

७.कोत्रे रोग
(Anthracnose)

कीरा
गोलभेंडाको पात खन्ने
कीरा
Tomato leaf
minor
Tuta absoluta
(Meyrick)

लक्षणहरू
बोट सानो र ख्याउटे भई बढ्न सक्दैन र पातहरू पहेंलिएर झर्न
थाल्छ । त्यस्ता बोटको जरामा साना गिर्खाहरू बनेका हुन्छन्
जसले गर्दा पछि बोट ओइलाउँछ ।

रोगको नाम
६.जरामा गाँठा पर्ने
रोग (Root Knot
Nematode)
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४.एन्थ्य्राकनोज
(Anthracnose)

३. मोज्याक भाइरस
(Mosaic virus)

२. धल
ु े ढुसी/खराने
(Powdery
mildew)

व्यवस्थापन विधि
• रोगी बोटका भागहरू, ठुटाहरू अनि झारपातहरू बटुलेर जलाई खेतबारी सफा
राख्ने ।
• बीउ उत्पादन गर्ने बालीमा भए रोग देखा पर्ना साथ गन्धक र चनू १:२ भागको
अनपु ातमा मिसाएर मलमलको कपडामा पोको पारे र छर्ने ।
• सल्फर ८० %डब्लु पी (सल्फे क्स, सल्फर, सल्फील) ३ ग्राम प्रति लिटर पानीमा
मिसाएर छर्क ने ।
सरुु मा पातहरूमा फिका रङमा बदलिएको भागहरू
• रोगी बोटहरू बटुलेर जलाउने र खेतबारी सफासगु ्घर राख्ने ।
देखिन्छन् । त्यस्ता भागहरूमा सेतो धल
ु ो मिसाएर मलमलको कपडामा पोको पारे र
ु ो छरे को जस्तो • दईु भाग चनू र एक भाग गन्धकको धल
राम्ररी छर्ने । अथवा डिनोक्याप ४८% इ सी (क्याराथेन) ०.५ १ मि.लि. प्रति लिटर
ढुसी उम्रेको देखिई पछिबाट सबै भाग ढाकिन्छन् ।
पानीमा मिसाएर पातहरू राम्ररी भिज्ने गरी छर्क ने ।
त्यस्तो लक्षण जरा बाहेक सबै भागमा लाग्दछ । रोग
अथवा कार्वेन्डाजिम ५० % डब्लु पी (वेभिस्टिन, धनष्टी
ु न , डेरोसल) ०.५-१
लागेको कोसा भण्डारणमा छिटो कुहिन्छ ।
ग्राम अथवा सल्फर ८० % डब्लु पी (सल्फे क्स, सल्फर, सल्फील) २.५ ग्राम
अथवा थायोयानेट मिथाइल ७०% डब्लुपी (कन्ट्ल, हेक्जास्पट, कींगसीन एम)
१.५ ग्राम प्रति लिटर पानीमा राखी छर्क ने ।
पात पहे ँलो, गजु मजु ्ज परे को र सानो हुन्छ ।
• सम्भव भएसम्म रोग अवरोधक जात लगाउने।
• स्वस्थ बीउ प्रयोग गर्ने ।
• रोगी बोट उखलेर नष्ट गर्ने ।
सरुु मा पातमा खैरा थोप्ला देखिन्छन,् पछि गाढा खैरो • क्याप्टान ५०% डब्लु पी (धानटु ान ) विषादीले बीउ उपचार गर्ने
बन्छ र बीचमा कालो खाल्डो परे को देखिन्छ । यस्ता • रोगको लक्षण देखा पर्नासाथ कपर अक्सीक्लोराइड (व्लाइटक्स–५०% डब्लु पी )
थोप्लाको चारै तिर खरानी रङको हल्का खैरो देखिन्छ ।
वा मेन्कोजेव (डाइथेन एम–४५, ७५% डब्लु पी ) ३ ग्राम प्रति लिटर पानीमा
मिसाएर ७–७ दिनको फरकमा ३ पटक छर्क ने । अथवा क्लोरोथालोनिल ७५%
डब्ल पी (डिफरे न्स, कवाच, प्रोटेक्टर) २ ग्राम अथवा क्याप्टन ५० % डब्ल पी
(क्याप्टन, क्याप्ट्) ३ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाएर छर्क ने ।

सिमी र के राउ बालीका रोगहरू
रोगको नाम
लक्षण
१. सिन्दुरे रोग (Rust) सरुु मा पातमा मसिना झन्डै सेता फोकाहरू देखिन्छन्
पछि ती फोकाहरू खैरो रङमा परिणत भई फुटेर धल
ु ो
निस्कन्छ । कोसामा पनि यस्ता फोकाहरू देखिन
सक्छन् । रोग लागेका पातहरू सक
ु े र बोट चाँडै मर्छ ।

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
@)&*

- 232 -

वयस्क घनु मध्यम आकारको,
लाभ्रेहरू आँपको गदु ी खाँदै कोयासम्म • बोटबाट झरे का फलहरू र कीरा लागेका फलहरूलाई नष्ट गर्ने
डल्लो र गाढा खैरो रङको हुन्छ । पस्दछन र फल खान लायक हुदँ नै । • डाइमेथोएट ३०% इ सी (रोगर, अनगु र,रोगोहिट) १.५ मि.
लि.प्रति लिटर पानीमा वा मालाथियन ५०% ई.सी.
छोइ दिदं ा मरे को जस्तै बहाना
(मालाथियन रिमेडी, सायथियन, सर्
गर्दछ ।
ु याथियन)
• १.५ मि.लि.प्रति लिटर पानीमा मिसाइ छर्ने ।

२. आँप वीज/
कोयाको घनु
(Stone weevil)

३. आँपको साइलिड वयस्क कीरा सानो खरानी रङको यो कीराले कोपिलामा आक्रमण गर्दछ • १ मि.लि.प्रति दश लिटर पानीमा पानीमा मिसाई फूल फुल्नु
(Mango psyllid) पखेटा भएको हुन्छ ।
जसको फलस्वरुप यसमा गाँठाहरू
अगाडि र फूल झर्न सरुु हुदँ ा १–१ पटक छर्ने ।
निस्कन्छन् ।

पहिचान
क्षतिको लक्षण
व्यवस्थापन विधि
वयस्क कीरा हल्का हरियोमा खैरो यिनीहरूले गर्दा बिरुवामा कालो ढुसी • डाइमेथोएट ३०% इ सी (रोगर, अनगु र,रोगोहिट) १.५ मि.
मिसिएको हुन्छ र उफ्रन्छन् ।
लाग्छ ।
लि.प्रति लिटर पानीमा वा बप्रो
ु फे जीन २५ % एस सी
(बप्रो
लोड)
१-२
मि.लि.प्रति
लिटर पानीमा वा मालाथियन ५०
ु
% इ सी (मालाथियन रिमेडी, साइथियन, सर्
ु याथियन) १.५
मि.लि.प्रति लिटर पानीमा वा डेल्टामेथ्रिन २.८ % इ सी
(डेसिस, डाइस) ०.५ मि.लि.प्रति लिटर पानीमा वा
इमिडाक्लोप्रिड १७.८ एस एल (एडमाइर, एटम, चेमिडा)
• १ मि.लि.प्रति चार लिटर पानीमा वा थायमेथोक्जाम २५ %
डब्लु जी (एरे भा, एरो, रे नोभा)
• १ मि.लि.प्रति दश लिटर पानीमा पानीमा मिसाई फूल फुल्नु
अगाडि र फूल झर्न सरुु हुदँ ा १–१ पटक छर्ने ।

कीरा
१.फड्के कीरा
(Hopper)

१५.१.६ फलफूलका कीरा तथा रोगहरूको व्यवस्थापन
आँपका कीराहरू
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लक्षण
पात, कमलो डाँठ, फूलको झपु ्पा तथा फलमा कालो
दागहरू देखा पर्दछन् मनु ्टाको टुप्पोबाट सकु ्दै जान्छ ।
फलमा रोग सरुु मै लागेमा फल झर्दछन् ।
पात, फूलको कोपिला, फूलको झपु ्पो र फलमा फुस्रो सेतो
धल
ु ो देखापर्दछ । पछि ती सक
ु े र काला हुन्छन् ।
फूल फक्रनु अघि ढुसी नाशक डिनोक्याप ४८% ई.सी. (के राथेन) १/२ ग्राम/लिटर
पानीमा वा कार्वेन्डाजिम ५० % डब्लु पी (वेभिस्टिन, धनष्टी
ु न , डेरोसल) ०.५-१
ग्राम/लिटर पानीमा अथवा सल्फर ८० %डब्लु पी (सल्फे क्स, सल्फर, सल्फील) ३
ग्राम प्रतिलिटर अथवा हेक्जाकोनाजोल ५ % इ सी (एभोन, कमफर्ट, हेक्जाहीट)
१-२ मि.लि. प्रतिलिटर पानीमा मिसाइ १ पटक पर्णू फूल फक्रिसके पछि र १०-१२
दिनको फरकमा २–३ पटक छर्क ने ।

व्यवस्थापन विधि
रोग लागेका भागहरू काँटछाँट गरी नष्ट गर्ने । वर्षा सरुु हुनु अगाबै फूल फक्रनअ
ु घि ३
देखि ४ पटकसम्म कपर अक्सीक्लोराइड (व्लाइटक्स ५०%) छर्ने ।

लक्षण
व्यवस्थापन विधि
माटोको सतह नजिक बोटको जरा र डाँठको जोर्नीबाट ऐजं ेरु जस्तो • रोग लागेको थाहा भएको क्षेत्रमा स्याउलगायत यो रोग लाग्ने कुनै
डल्लो पलाउने गर्दछ । डल्लो के राउको दाना जत्रो देखि ठूलो
पनि फलफूलको बिरुवा नलगाउने ।
आकारमा ६ इन्च जति डायमिटर सम्मका हुन्छन् । डल्लो सरुु मा • रोग देखापरे का बिरुवाहरू नष्ट गर्ने ।
नरम फुस्रो हुने र पछि परु ानो हुदँ ा कडा र कालो हुन्छ ।
• बोटबिरुवामा काम गर्दा सकभर घाउ, चोट नलाग्ने गरी काम गर्ने ।
• रोग नलागेको क्षेत्रमा मात्र नर्सरी तयार गर्ने ।
• बिरुवा लगाइएको ठाउँमा पानी जम्न नदीने ।
२. दाद (Apple scab) प्रायः फूलको कोपिलाका पातहरू, डाँठ तथा फलमा हल्का खैरा • बगैंचा सफा राख्ने ।
दागहरू बन्दछन् जनु पछि कालो मखमल जस्तो के ही उठे का
• बोटमा पात झर्ने बेलामा यरु ियाको घोल बोटमा छर्क ने ।
हुन्छन् । रोग लागेका फलहरूका आकार बिग्रेका, चिरा परे का दाना • म्यानकोजेव ७५% डव्लु पी (डाइथेनएम–४५, सर्
ु या एम ४५, अनु
दागहरूले गर्दा नराम्रो हुन्छन् ।
एम-४५)वा क्याप्टन ५० % डब्ल पी (क्याप्टन, क्याप्ट्) ३ ग्राम
प्रतिलिटर वा क्लोरोथालोनिल ७५% डब्ल पी (डिफरे न्स, कवाच,

स्याउका रोगहरू
रोग
१. क्राउन गल
(Crown gall)

२. सेतो धल
ु े रोग
(Powdery
mildew)

आँपका रोगहरू
रोग
१. कोत्रे
(Anthracnose)
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लक्षण

• रोग लागेका डाँठहरू काँटछाँट गरी हटाउने ।
• फूलको कोपिला बन्न थाले देखि टुप्पोका डाँठहरू आउन्जेलसम्म
कार्बेन्डाजिम (बेभिष्टिन ५०% डब्लु.पी.) १–२ ग्राम/लिटर पानीमा
हाली वा के राथेन १/२ ग्राम/लिटर पानीमा हाली छर्क ने । आपं को
धल
ू े ढुसी जस्तै गर्ने

व्यवस्थापन विधि
प्रोटेक्टर)२ ग्राम प्रतिलिटर पानीमा घोलेर बोटमा फूलका
कोपिलाहरूको झपु ्पाहरू हरियो बनेका अवस्थामा, फूलफुल्नु
अगाडि र फूलको पातहरू झरे पछि फलको चिचिलो अवस्था सम्म
१०–११ दिनको फरकमा छर्क ने ।
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५. बोक्रा खइु लिने
(Papery bark)

सरुु मा हाँगाहरूमा गोलो दाग देखिन्छ । उक्त दागहरूमा स–साना • धेरै रोग लागेर बोट नै सकु ्न थालेमा बोटलाइै नै नष्ट गर्ने ।
खटिराहरू बाहिरी बोक्राको भित्रबाट उठे का देखिन्छन् । रोगको
• हाँगामा रोग लागेको देखियो भने तरुु न्त बोर्डोपेष्ट वा अन्य ताँवायक्त
ु
प्रकोप बढी भयो भने उक्त दागहरू मिलेर हाँगा वा बोटलाई वरिपरि
विषादीको पेष्ट बनाइ रोग लागेको भागमा लगाउने ।
घेर्दछ । रोग लागेका बोक्राहरू कागज जस्तो भई च्यातिएर
• रोग लागेको हाँगा सकि
ु सके को भए काट्ने र काटेको भागमा
उप्किन्छन् । रोगी हाँगा सक
ताँवायक्त
ु े र मर्दछ ।
ु विषादी लगाउने ।

४. गल
• हिउँदमा रोग लागेको भागहरू काँटछाँट गरी हटाउने । काँटछाँट पछि
ु ाबी रोग (Pink हाँगाबिगाँका डाँठका सतहमा सरुु मा पानीले भिजेको जस्तो दाग
disease)
बन्दछ । पछि फिका गल
कपर अक्सिक्लोराइड ५०% डब्लु.पी. (ब्लाइटक्स) ३ ग्राम
ु ाबी रङका ढुसीका रचनाहरू देखापर्दछन् ।
प्रतिलिटर पानीमा हाली छर्क ने
• बोड्रोपेष्टको लेपले काटिएको सतहमा लेपिदिने ।

३. धल
त्यो रोग पात, कमलो डाँठ, फूलका कोपिलाहरू तथा फलमा रोग
ु े ढुसी/खराने
(Powdery mildew) लाग्दछ । पात सेतो घम्रि
ु ने हुन्छ । कमलो डाँठ नबढ्ने र फलमा
जालो जस्तो हुन्छ ।

रोग
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२.गभारो (Borer)

स्याउका कीराहरू
कीरा
१. भवु ादार लाही
(Wolly aphids)
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क्षतिको लक्षण
यिनीहरू सयकडौं संख्यामा स्याउको हाँगा, मल
ू
स्तम्भ र जरामा बसेर रस चसु ्दछन् जसले गर्दा
गाँठाहरूको विकास भै मसिना जराहरू
निस्कन्छन् ।

•

•

•

•

व्यवस्थापन विधि
जाडोयाममा यो कीरा जरामा आई बस्ने हुनाले
यसको निम्ति फिप्रोनील कार्टाप हाइड्राे क्लाेराइड
गेडा जाडोयाममा फे दको वरिपरि माटो मनि
ु पर्ने
गरी बोटको उमेर अनसु ार १०–३० ग्राम प्रति
बोटको हिसाबले राखी सिचं ाइ गरिदिने ।
कीरा लागेको नर्सरी बोटहरूलाई इमिलाकोलपीट
०.५ एम. एल./लिटर पानीको मिश्रणले उपचार
गर्ने ।
खनिज तेल एटसो १० मिलि प्रतिलिटर पानीमा
मिसाइ छर्ने
परजीवी कीरा एफिलिनस मालीको चैत-वैशाख
तिर प्रयोग गर्ने ।

वयस्क खपटे कीरा ठूलो र खैरो
लाभ्राहरू कलिलो हाँगा छे डेर काठ खान थाल्दछ • जाडोयाममा सक
ु े का हाँगाहरू र कीरा लागेका
हाँगाहरूलाई काँटछाँट गरी जलाइदिने ।
रङको हुन्छ । यसका सिँगहरू लामा, जसले गर्दा हाँगा सक
ु े र मर्दछन् । कीरा पसेको
• कीरा लागेको हाँगामा दल
पखेटा सेतोमा मसिना थोप्लाहरू प्वालमा काठको धल
ु ो देखिन्छ ।
ु ो पत्ता लगाई
डाइक्लोरभस ७६% ई.सी (नभु ान) १ मि.लि.
मिसिएको हुन्छ । लार्भा घिउ रङको,
प्रतिलिटर पानीको झोलमा वा डाइमेथोएट ३०%
टाउको ठूलो र खट्ु टा नभएको हुन्छ ।
इ सी (रोगर, अनगु र,रोगोहिट) ) १ मिलि
प्रतिलिटर पानीमा मिसाइ छर्ने वा मट्टितेलमा
कपास चोपलेर प्वाल टालीदिने ।

पहिचान
यो लाहीको शरीर बैजनी रङको र
सेतो कपास जस्तो पदार्थले
ढाकिएको हुन्छ ।
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पहिचान
वयस्क खपटे कीरा कालो रङको र
थेप्चो आकारको हुन्छ ।

क्षतिको लक्षण
व्यवस्थापन विधि
बोक्राभित्र पट्टि बसी डाँठमा सानो प्वाल पारी
• बोटमा बोर्डोलेप लगाउँदा क्लोरोपाइरीफस
सरुु ङ जस्तै खनेर टाउको पसाई बोटलाई नोक्सान
(डर्सवान २०% ई.सी.) १:१९ भाग लेपमा मिसाई
गर्दछ ।
लगाइदिने ।
• वैशाखतिर मालाथियन ५०% ई.सी. (मालाथियन
रिमेडी, सायथियन, सर्
ु याथियन) १.५ मिलि
अथवा डेसिस आधा मि.लि. प्रतिलिटर पानीमा
झोल बनाइछर्ने ।
४.गभारो (Short
वयस्क खपटे कीरा सानो, कालो
यसले हाँगा भित्र सानो प्वाल बनाई बोटलाई
• बोटमा बोर्डोलेप लगाउँदा क्लोरोपाइरीफस
hole borer)
रङको र मख
(डर्सवान २० ई.सी.) १:१९ भाग लेपमा मिसाई
ु तलतिर फर्के को हुन्छ । नोक्सान गर्दछ ।
लगाइदिने ।
• वैशाखतिर मालाथियन ५०% ई.सी. (मालाथियन
रिमेडी, सायथियन, सर्
ु याथियन) ) १.५ मिलि
अथवा डेसिस आधा मि.लि. प्रतिलिटर पानीमा
झोल बनाईछर्ने ।
५. कत्लेकीरा
यो कीरा सानो, एकै ठाउँमा बसिरहने यो कीराले रुखको मल
• कीरा लागेका बोटबिरुवाहरू एक ठाउँबाट अर्को
ू स्तम्भ र हाँगाबाट रस
(Sanjose scale) र कत्लाले ढाकिएको हुन्छ ।
चसु ्दछ जसले गर्दा बोट फष्टाउन सक्दैन । साथै
ठाउँमा नलैजाने ।
फलको पनि रस चसु ेर खान्छ ।
• डाइमेथोएट ३०% इ सी (रोगर, अनगु र,रोगोहिट)
१ मिलि प्रतिलिटर पानीमा मिसाइ दईु दईु
महिनामा एक पटक छर्ने ।
६.पाल बनाउने लाभ्रे लाभ्रेको शरीरमा झसु हुन्छ र कालो हाँगा फाटिएको ठाउँका पातहरूमा जालोको पाल • मालाथियन ५०% ई.सी. (मालाथियन रिमेडी,
(Tent caterpillar) खैरो रङको हुन्छ
बनाई बस्दछन ।
सायथियन, सर्
ु याथियन) १.५ मिलि प्रतिलिटर
पानीमा झोल बनाईछर्ने ।

कीरा
३.घनटाउके गभारो
(Flat headed
borer)
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पहिचान
साना धेरै खट्ु टा भएको रातो माउ
सल
ु सल
ु े एक ठाउँमा बस्दैन र
हिडि
ं रहन्छ भने बच्चा भने हाँगा वा
रुखका कुनाकाप्चा पातको फे द
आदिमा थप्रेु र बसी रहन्छ । हातले
त्यसलाई मिच्यो भने रगत जस्तै
रातो हातमा लाग्छ ।

क्षतिको लक्षण
व्यवस्थापन विधि
बोटको कलिला भागहरूमा (हाँगा, पात) आदि • प्रोपरजाइट ५७ % इ सी (किंगमाइट, अमाइट)
स्थानको रस चसु ी नोक्सान पर्
३ मिलि प्रतिलिटर पानीमा वा रोगर १ एम एल
ु याउँछ । सल
ु सल
ु े धेरै
लागेका पातहरू प्याजी रङमा परिणत हुन्छ र
प्रतिलिटर पानीमा मिसाई नयाँ पालवु ा आउन
समय अगावै झर्न थाल्दछन् ।
साथ १५ दिनको फरकमा ३ पटक छर्ने ।
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के रा बालीका कीराहरू
कीरा
पहिचान
१. के राको थाम घनु वयस्क खपटे कालो वा
(Stem weevil) रातो रङको हुन्छ यसको
सँडु निकै लामो हुन्छ ।
यसका लाभ्रे सेतो शरीर र
रातो टाउको भएको हुन्छ ।
क्षतिको लक्षण
लाभ्रे थाम भित्रभित्रै खोतलेर
खाने हुनाले थाम भित्र छियाछिया
हुन्छ । बिरुवा पहेंलिन थाल्छ ।
साधारण हुरी बतासले पनि बोट
ढल्ने हुन्छ ।
•
•
•
•
•

व्यवस्थापन विधि
रोगाएका बोटहरूलाई जरै दखि
े उखेलेर मसिना टुक्रा गरी नष्ट गर्नुपर्छ ।
एउटा गाँजमा ३ वटा सम्म मात्र बोट राख्ने ।
लत्रेका वा लत्रन लागेका पातहरू के राको थामको सङ्गमबाटै काट्ने गर्नुपर्छ ।
एउटा लामो चक्कु ले कीरा लागेको थामलाई खोतलेर लार्भाहरूलाई नष्ट गर्ने ।
काम नलाग्ने के राका बोटहरू काटेर टुक्राटुक्रा पारी के रा बगैंचामा यताउती
राखिदिनाले त्यसमा वयस्क घनु हरू जम्मा हुन्छन् तिनलाई सक
ं लन गरी नष्ट
गर्न सकिन्छ ।

भुइक
ँ टहरका कीराहरू
कीरा
पहिचान
क्षतिको लक्षण
व्यवस्थापन विधि
१. कत्ले कीरा (Scale insect) यो सानो कत्लाले ढाकिएको
डाँठ र पातमा बसेर रस चसु ्दछन् । • माथि उल्लेखित कत्ले कीरालाई जस्तै नियन्त्रण विधि
कीरा हो ।
पातमा कालो ढुसी जमेको देखिन्छ ।
अपनाउने ।
२. मिलिबग (Mealy bug) यो नरम, चेप्टो शरीर भएको कीरा कत्ले कीराले जस्तै लक्षण देखाउँछ । • माथि उल्लेखित जस्तै विधि अपनाउने ।
हो ।

कीरा
७. रातो सल
ु सल
ु े
(Red Spider
Mite)
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२. बन्ची टप (Bunchy top)

कीरा
१. ओइलाउने रोग (Wilt)

के रा बालीका रोगहरू
व्यवस्थापन विधि
• रोगी के रालाई उखलेर जलाउने ।
• रोगी बोटको पातहरू जलाउने र झाङमा चनू वा बोर्डेक्स
मिक्स्चर छर्ने ।
• एकै ठाउँमा के रालाई सकभर ३ वर्ष भन्दा बढी नलगाउने ।
• रोगी बिरुवा जम्मा गरे र जलाइदिने ।
• यो लाही कीराबाट सर्ने रोग भएको डाइमेथोएट ३०% इ सी
(रोगर, अनगु र,रोगोहिट) १ मिलिप्रतिलिटर पानीमा मिसाएर
छर्ने ।
• बीउको लागि प्रयोग हुने गानाहरू स्वस्थ्य क्षेत्रको बोटबाट
मात्र लिने ।

क्षतिको लक्षण
व्यवस्थापन विधि
यो घनु का लाभ्रेले के राको गानो • घनु ले आक्रमण गरे को गानु र थामलाई टुक्रा टुक्रा पारी नष्ट गर्नुपर्छ ।
खाइदिनाले जराहरू कमजोर हुने • घनु लागेको गाँजको बिरुवा अन्यत्र रोप्नु हुदँ नै ।
गर्दछन् । बोट सजिलै ढल्ने
• के राको बोटमा लत्रेका पातहरू हटाई गाँजलाई सफासगु ्घर राख्नुपर्छ ।
गर्दछ । के रा पसाउन सक्दैन र यदि
पसाईहाले पनि फल पष्टु हुदँ नै न् ।
• घनु लाग्ने बारीमा नयाँ के राको बोट रोप्नु अघि सम्पूर्ण परु ाना बोटहरूलाई
जरै दखि
े उखेलेर हटाउनपु र्छ ।
• के राको प्रत्येक गाँजमा क्लोरपाइरिफस (डर्सवान १० धल
ु ो) ३० ग्रामका दरले
बोटको वरिपरि छरे र माटोमा मिलाई दिदं ा घनु को नियन्त्रण हुन्छ ।

क्षतिको लक्षण
सरुु मा परु ाना पातको किनाराबाट पहेंलिन सरुु भई मखु ्य
नशातिर बढ्छ । रोगी पातको भेटनो फुटी तलतिर झन्डि
ु न्छन्
पात ओइलाउँछ । जमिन छे उका डाँठ ढाक्ने पातहरू लम्बाइ
पट्टिबाट फाँटछन् ।
रोगी पातहरूको आकार साना, पहेंला र किनारा माथितिर
बटारिएका हुन्छन । रोगी पातमा मसिना हरिया थोप्ला र
धब्बा पनि देखिन्छन् ।

कीरा
पहिचान
२. के रा गानक
ु ो घनु वयस्क खपटे चम्किलो
(Rhizome
कालो हुन्छ ।
weevil)
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३.
खपटे
कीरा (Weevil)

२. बोक्रे झिगं ा (Husk
fly)

ओखरमा लाग्ने कीराहरू
कीरा
पहिचान
१. कडलिङ्ग मथ
(Codling moth)

४. गानो कुहिने (Rhizome rot)

कीरा
३. कोत्रे (Anthracnose)

क्षतिको लक्षण
वयस्क पतु लीले फलको भेट्नोमा फुल पारी त्यसबाट
विकसित लार्भाले फलको कलिलो अवस्थामा नै
भेट्नोबाट भित्र छिरी फलको गदु ी खाने गर्दछ । यसले
क्षति पर्
ु याएका फलहरुमा स साना प्वालहरु देखिन्छन् ।
राता पहं ल
े ा पखेटा भएका घरमा हुने झिगं ाभन्दा ठूला
आकारका झिगं ाहरुले फलमा फुल पार्दछन् र त्यसबाट
लार्भा निस्किई फलको गदु ी खाई नष्ट गर्ने र फल कुहाउने
गर्दछ । यसको प्रकोप भएको ठाउँमा फल परिपक्व नभई
झर्ने गर्दछ ।
यसले नयाँ पात आएपश्चात् पालवु ा तथा मनु ामा बसेर
खाई नष्ट गर्दछ । खपटेका प्रजाति अनसु ार कुनै काला त
कुनै खैरो वर्णका हुन्छन् । हाँगा तथा फलमा कोतरे र फुल
पार्ने गर्दछ जसवाट लार्भा विकसित भई प्वाल पारे र क्षति
गर्दछ ।

क्षतिको लक्षण
रोगी फलहरू पहेलिन्छ र बोक्रामा साना र खैरा थोप्ला
देखापर्दछ । यि थोप्लाहरू जोडिएर के ही धस्रेको जस्तो
हुन्छन धेरै आक्रमण भएमा फल कालो भई चाउरिन वा सकु ्न
सक्छ ।
गानामा सरुु मा पानीले भिजेको जस्तो खैरा धब्बाहरू
देखापर्दछ । पछि ती धब्बाहरूबाट नै कुहिन सरुु हुन्छ ।

• बगैंचा सरसफाइमा ध्यान दिने ।
• भइु मँ ा खसेका संक्रमित फल तथा हाँगाहरुलाई संकलन गरि
जलाउने ।
• दैहिक विषादी जस्तै रोगर २ मि.लि./लि पानीमा मिसाएर
छर्ने ।

व्यवस्थापन विधि
• नियन्त्रणको लागि मोहिनी पासो (Pheromone trap) राखी
त्यसमा भाले पतु लीलाई आकर्षित गरी नष्ट गर्न सकिन्छ ।
• बगैंचाको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनपु र्दछ ।
• दैहिक विषादी प्रयोग गर्ने ।
• बगैंचालाई सफासगु ्घर राख्ने ।
• झरे का फलहरुलाई संकलन गरी गहिरो खाडल खनी गाड्ने ।
• सेभिन/कार्वारिल विषादी २ मि.लि./लि. पानीमा मिसाई छर्ने ।

• स्वस्थ्य ठाउँबाट गानो ल्याई रोप्ने ।
• रोगी बोट जलाएर नष्ट गर्ने ।
• गानालाई स्ट्रे्प्टोमाइसिनमा के ही कति समय डुबाएर रोप्ने ।

व्यवस्थापन विधि
• फल र बिरुवालाई चोटपटक लाग्नबाट जोगाउने ।
• कपर अक्सिक्लोराइड ३ ग्राम प्रतिलिटर पानीको दरले
कोसामा छर्ने ।
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•
•
•

•

•

• बगैंचा सरसफाइमा ध्यान दिने ।
• दैहिक विषादी जस्तै इमिडाक्लोरोपिड ०.५ मि.लि./लि.
पानीमा मिसाई छर्क ने ।
• ढुसी नियन्त्रण गर्न १ प्रतिशतको बोड्रो मिश्रण बनाई १५/१५
दिनको फरकमा छर्क ने ।

• बगैंचा सफासगु ्घर राख्ने ।
• बोटको फे दको वरिपरि खपटे कीरा देखिएमा टिपेर नष्ट गर्ने ।
• गभारोले प्वाल पारे को ठाउँमा कपासमा मट्टितेल, पेट्रोल वा
मालाथियनमा चोपेर तारको सहायताले भित्रसम्म पर्
ु याउने र
प्वाललाई माटोको लेप बनाई बन्द गरिदिने ।

व्यवस्थापन विधि
भइु मँ ा झरे का पात तथा फलहरुलाई सङ्कलन गरे र जलाउने । बगैंचा
सफासगु ्घर राख्ने ।
नयाँ पालवु ा पलाउन सरुु भए पश्चात् १ प्रतिशतको बोड्रो मिक्चर वा
कपरअक्सिक्लोराईड २ ग्राम/प्रति लिटर पानीमा १०–१५ दिनको
फरकमा २–३ पटक बिरुवा परू ै भिज्ने गरी छर्क ने ।
बगैंचाको सरसफाइमा ध्यान दिने र परू ा सफासगु ्घर राख्ने ।
रोगी पात तथा हाँगाहरुलाई काटेर जलाउने ।
एक प्रतिशतको बोड्रो मिक्चर वा कपरअक्सिक्लोराईड २ ग्राम/प्रति
लिटर पानीमा १०–१५ दिनको फरकमा २–३ पटक बिरुवा परू ै भिज्ने
गरी छर्क ने ।

विशेषगरी मखु ्य काण्ड र मनु ामा पोथी खपटे कीराले
फुल पार्दछ । फुलबाट लार्भा विकसित भई उक्त लार्भाले
काण्डमा प्वाल पारे र क्षति पर्
ु याउँछ । यसको प्रकोप धेरै
भएमा काण्ड तथा हाँगामा प्वाल धेरै पर्दछ फलस्वरुप
सानो हाँगाहरु भाँचिने डर हुन्छ । यसको क्षति थाहा
पाउन काण्ड तथा हाँगाबाट काठको धल
ु ो र विष्टाहरु
बाहिरै देखिन्छ ।
यो चसु वु ा कीरा हो । यस्ले पातको तल्लो भागमा बसेर
रस चसु ्ने गर्दछ । कलिला मनु ा र कलिला पातवाट रस
चसु ी बढी क्षति पर्
ु याएको पाइएको छ । यसले छोडेको
गलि
यो
र्या
ल
मा
कालो
ढुसी (Shooty mould) पैदा भई
ु
मनु ा तथा पातलाई क्षति पर्
ु याउँछ ।

लक्षण
बढी आर्द्रता र गर्मी हुने मौसममा यसको आक्रमण बढी हुने
गर्दछ । यो Ganomonia leptostyla भन्ने ढुसीबाट हुने रोग
हो । कलिला हाँगाहरुमा एवं स-साना फलहरुमा खैरा धब्बाहरु
देखिन्छन् जनु पछि गएर ठूला धब्बाहरुमा परिणत हुन्छन् ।
रोगको प्रकोप बढ्दै जाँदा पात र फलहरु झर्दछन् ।
Glomerella cingulata नामक ढुसीबाट लाग्ने यो रोगमा
सरुमा पातमा खैरा थोप्लाहरु देखा पर्दछन् । पछाडि ससाना
२. टुप्पा सकु ्ने रोग (Die ु
थोप्लाहरु बढेर परू ै पात ढाक्छ तथा परू ै पातहरु झर्दछन् ।
back)
कलिला हाँगाहरु टुप्पाबाट कालो हुदँ ै सकु ्दै जान्छन् भने
ससाना बोटहरु परू ै सकु ्दछन् ।

ओखर बालीका रोगहरू
रोग
१. खैरो पात थोप्ले
रोग(Anthracnose/
Leaf blotch)

५. लाहि कीरा
(Aplids)

४.
डाँठमा
प्वाल पार्ने कीरा वा
गभारो (Stem/shoot
borer)
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व्यवस्थापन विधि
• डेल्ट्रामेथ्रिन २८% ई.सी. (डेसिस) विषादी २ एम.
एल. प्रतिलिटर पानीमा मिसाई छर्ने ।

• बगैंचाको सरसफाईमा ध्यान दिने ।
• बगैंचामा चिस्यान कायम राख्ने तर बढी चिस्यान हुन नदीने, पानीको
निकासको राम्रो प्रबन्ध मिलाउने ।
• बगैंचा खनजोत गर्दा जरा तथा काण्डमा चोटपटक लाग्न नदीने ।
• हिउँदमा काँटछाँट तथा गोडमेल पश्चात् अनिवार्य रूपमा जरा भिज्ने गरी
बोड्रोमिश्रणले ड्रेन्चिङ गर्ने र काण्डमा वोर्डाेपेष्ट लगाउने ।

व्यवस्थापन विधि
• भइु मँ ा झरे का पात तथा फलहरुलाई सङ्कलन गरे र जलाउने । बगैंचा
सफासगु ्घर राख्ने ।
• नयाँ पालवु ा पलाउन सरुु भए पश्चात् १ प्रतिशतको बोड्रो मिक्चर वा
कपरअक्सिक्लोराईड २ ग्राम/प्रति लिटर पानीमा १०–१५ दिनको
फरकमा २–३ पटक बिरुवा परू ै भिज्ने गरी छर्क ने ।

क्षतिको लक्षण
• लाभ्रेले बिरुवाको पात खाई
बिरुवालाई नाङ्गो पारि दिन्छ ।
वसन्त र शरद ऋतमु ा यिनको
आक्रमण बढी हुन्छ

लक्षण
Xanthomonas arboricola pv. Juglandis भन्ने
ब्याक्टेरियाको आक्रमणवाट यो रोग लाग्दछ । पातमा पानीले
भिजेको जस्तो दाग र पंहल
े ो तथा हरियो घेरा लिएको खैरो
कालो धब्बा देखिन्छ । कलिला फलहरु झर्दछन् भने
छिप्पिएका फलहरु कालो र चाउरिएर जान्छन् । विशेषगरी यस
रोगले पात, फूल तथा फलमा आक्रमण गर्दछन् । बढी वर्षा,
कुहिरो तथा तवु ाँलो भएमा यो रोग छिटो फै लन मद्दत गर्दछ ।
यो रोग Phytophthora नामक ढुसीबाट लाग्दछ । फे दमा
चोटपटक लागेमा, बढी चिस्यान भएमा तथा संक्रमित
बिरुवाहरुको प्रयोग गरे मा यसको जोखिम बढी हुन्छ । यसबाट
संक्रमित बोटहरु ओइलाउँदै जाने, एकपट्टिका हाँगाहरु सकु ्दै
जाने, बोटहरु टुप्पाबाट सकु ्दै जाने जस्ता लक्षणहरू देखिन्छन्
र अन्तमा परू ै बोट नै सक
ु े र नष्ट हुन्छ ।

अमिला जातका फलफूलका कीराहरू
कीरा
पहिचान
१. हरियो ठूलो वयस्क पतु ली ठूलो र रङीबिरङी हुन्छ,
पतु ली (Lemon पछाडिको पखेटाको तल पचु ्छर जस्तो सानो
butterfly)
भाग निस्के को हुन्छ । लार्भा सानो हुदँ ा खैरो
रङको हुन्छ र पर्णू विकसित लाभ्रे हरियो
रङको हुन्छ ।

४. फे द तथा जरा कुहिने
रोग (Foot and root
rot)

रोग
३. डढुवा रोग (Blight)
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क्षतिको लक्षण
• लाभ्रेहरू आफूले बनाएको पातको
सरुु ङभित्र पसी हरियो भाग खाँदै
जान्छन् । यस्तो पातहरू सेतो र
खम्चि
ु एको देखिन्छ र भित्र पट्टि
सरुु ङ जस्तो धर्सा देखिन्छ ।
• यिनीहरू धेरै संख्यामा बसेर
बिरुवाबाट रस चसु ्दछन् जसले
गर्दा बिरुवाहरू रोगाएर जान्छन् ।

व्यवस्थापन विधि
• पालवु ा आउना साथ डेल्ट्रामेथ्रिन २८% ई.सी.
(डेसिस) विषादी २ मि.लि. प्रतिलिटर पानीमा मिसाई
छर्ने वा रोगर ०.०३ प्रतिशत छर्ने ।
• खनिज तेल एटसो १० मिलि प्रतिलिटर पानीमा मिसाई
छर्ने
३. कत्ले कीरा यो धेरै सानो, एकै ठाउँमा बसीरहने कुनै
• कीरा लागेका बोटहरू नसार्ने ।
• फागनु र चैत्र महिनामा एक एक पटक
(Scale insect) लाम्चिलो र बोक्रासँग मिल्दोजलु ्दो रङको
• डाइमेथोयट ३०% ई.सी. १ एम. एल. प्रतिलिटर
हुन्छ ।
पानीमा मिसाई छर्क ने
• मट्टितेल र साबनु को झोल बनाईछर्ने, मेसिनको तेल
कपडामा भिजाई पछ
ु ्ने ।
• एट्सो १० मिलि प्रति लि मिसाई छर्ने ।
४.लाही कीरा
यो लाही सानो र अलि कालो रङको हुन्छ । • यी कीराले बिरुवाबाट रस चसु ्दछन् • फूल फुल्नु अगाडि डाइमेथोयट ३०% ई.सी. १ एम.
एल. प्रति लिटर पानीमा मिसाइ छर्क ने
(Aphid)
र यसले आक्रमण गरे का बिरुवाका
पातहरूमा कालो ढुसी देखिन्छ ।
५. सिट्रस सिल्ला वयस्क कीरा सानो नरम र खैरो हुन्छ । पखेटा • बिरुवाको कलिलो भागमा बसी • माथि उल्लेखित लाही कीरालाई जस्तै विधि
अपनाउने ।
(Psylla)
पारदर्शक र तिनमा सेतो थोप्ला हुन्छन् ।
रस चसु ्दछन् र पातहरूमा ढुसी
बच्चाहरू मसिना र पहे ँलो रङका हुन्छन् ।
फै लिएको देखिन्छ ।
६.फल कुहाउने वयस्क कीरा करिब घरको झिगं ा जस्तै हुन्छ । • औसं ाहरूले फलको भित्रभित्रै
• फलफूलको बोटमा पालवु ा लागेको बेलामा र
चिचिला लागिसके पछि मालाथियन ५०% ई.सी. १
औसं ा (Fruit पखेटा बाहिर पटिृ तन्के का हुन्छन् । औसं ाहरू
बसेर खान्छन जसले गर्दा फलहरू
मि.लि. प्रतिलिटर पानीमा मिसाई छर्ने ।
fly)
सेतो रङका र टाउको तिखारिएका हुन्छन् ।
कुहिएर भइु मँ ा झर्दछन् ।
• बिरुवामा कुनै गलि
ु यो पदार्थमा मालाथियन विषादी
मिसाई यसको लेप बनाई ठाउँ–ठाउँमा लगाइदिनाले

कीरा
पहिचान
२. पातको झिँगा वयस्क पतु ली सानो सेतो रङको हुन्छ । लाभ्रे
(Leaf miner) हल्का हरियो रङको हुन्छ ।
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सेता, कपास जस्तै जीउ भरी काँडैकाँडा
देखिएको नरम कीरा हो ।

पहिचान

• पात र डाँठको रस चसु ्दछ ।

क्षतिको लक्षण

व्यवस्थापन विधि
वयस्क कीराहरू आकर्षित भई खान आई मर्दछन् । सो
कार्य पालवु ा लाग्ने बेलादेखि लिएर फल टिप्ने
बेलासम्म गरे मा बढी प्रभावकारी देखिन्छ ।
• कीरा लागेर झरे का फलहरू जम्मा गरी नष्ट गरिदिने ।
• मिथायल यजि
ु नल र मालाथियन ५०% ई.सी. को
फे रोमेन ट्र्याप राखी भाले झिगं ा मार्ने ।
• इमिडाकोलपीट ०.२ मि.लि. प्रतिलिटर पानीमा झोल
बनाई छर्ने ।
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अमिलो जातका फलफूलका मुख्य रोगहरू
रोग
लक्षणहरू
व्यवस्थापन विधि
१.क्याङ्कर
पात, डाँठ र फलमा सरुु मा बाटुलो पछि वेआकारका • बगैंचा सफा राख्ने ।
(Canker)
के ही उठे को काठ जस्तो र पहे ँलो घेरा भएका हाँगाहरू • हिउँदमा बोटका मरे का हाँगा बिंगाहरू काँटछाँट गरी हटाउने । कपर अक्सिक्लोराइड
(ब्लाइटक्स ५० डब्लुपी.) ३ ग्राम प्रतिलिटर झोल काँटछाँटपछि छर्क ने र फे द वरिपरी
देखा पर्दछन् ।
सफा पारी १ देखि १.५ हातसम्म बोड्रोपेष्टले लिपि दिने ।
• वर्षा सरुु हुनु अगावै नयाँ पालवु ा आउन लागेको बेलामा एकपटक र वर्षायाममा २–३
पटक १ प्रतिशतको बोड्रोमिश्रण स्प्रे गर्ने ।
२. कालो ध्वाँसे पात, डाँठ र फलमा कालो ध्वाँसो जस्तो तहले
• बोटहरू सफा राख्ने ।
• कीराको प्रकोपले यो रोग लाग्ने हुदँ ा सरुु मा ती कीरा नियन्त्रण गर्ने ।
(Shooty
ढाक्दछ ।
• अन्य रोग नियन्त्रणको लागि प्रयोग गरिएको ढुसीनाशकले यसलाई पनि नियन्त्रण गर्दछ ।
mould)

अमिलो जातका फलफूलमा फल टिपिसके पछि विशेष गरी वसन्त याम सरुु पर्वू या जाडो याममा खनजोत मलजल रोग कीरा लागेका हाँगा या पात हल्का काँटछाँट गर्न कुहेका
झरे का फलफूल जलाउने वा गाड्ने तत्पश्चात् आवश्यकता हेरी छिटो नाशवान सरु क्षित/वातावरणमा कम हानिकारक विषादी प्रयोग गर्ने त्यसपछि फल लागिसके पछि
बोटबिरुवाको निरीक्षण र आवश्यकता हेरी रोग कीरा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अपनाउनपु र्दछ ।

७. मिलिबग
(Mealy bug)

कीरा
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५.फे द कुहिने
(Stalk rot)

४.जरा कुहिने
(Root rot)

व्यवस्थापन विधि
• रोगी हाँगाबिंगा काटेर नष्ट गर्ने ।
• वर्षायाममा रोग वढ्ने हुदँ ा २–३ पटक १ दिनको फरकमा र हिउँदमा काँटछाँटपछि १
प्रतिशतको बोड्रोमिश्रण वा कपर अक्सिक्लोराइड (ब्लाइटक्स ५०% डब्लु.पी.) ३ ग्राम
प्रतिलिटरको झोल छर्क ने ।
पातहरू पहे ँलो भई मर्दै जान्छ र टुप्पाबाट बोट सकु ्दै • निकासको राम्रो प्रबन्ध मिलाउने ।
• तीनपाते (जङ्गली सनु ्तला) मा कलमी गरे को बिरुवा लगाउने ।
जान्छ ।
• खनजोत गर्दा जरामा चोट नप-ु याउने ।
• माघ महिनातिर रोगी बोटको जरानिरको माटो हटाई कुहिएको जरा हटाउने र करिब १–२
हप्ता जरालाई खलु ्ला छाडी सम्भव भए खरानी र राम्रो पाके को मल माटोमा मिसाई जरा
पर्ु ने । रोगी बोटको फे द वरिपरि राम्ररी भिज्ने गरी बोड्रो मिश्रण (१ प्रतिशत) वा
म्यान्कोजेव (इन्डोफिल एम–४५, ७५% डब्लु. पी.) वा कपर अक्सिक्लोराइड
(ब्लाइटक्स–५०% डब्लु. पी.) या कार्वेन्डाजिम (डेरोसाल) २ ग्राम प्रतिलिटर पानीमा
मिसाई ड्रेन्च गर्ने साथै कार्वेन्डाजिम (डेरोसाल ५०% डब्लु. पी.)
२ ग्राम प्रतिलिटर पानीमा मिसाई परु ा बोट भिज्ने गरी छर्ने र १ दिनपछि फे रि एकपटक
कार्बेन्डाजिम (डेरोसाल ५०% डब्लु.पी.) छर्ने ।
• वर्षात सरुु हुन थालेपछि माथि उल्लेख गरे बमोजिमको विषादी ड्रेन्च गर्ने र बिरुवामा
पनि छर्ने ।
फे द वरिपरि बोक्रा चर्कि ने कहिले सकु ्खा हुने झर्ने र
• रोग सहन सक्ने जात लगाउने ।
भित्री डाँठ देखापर्ने गर्दछ । समयमै सावधानी लिइएन • तिनपाते (जङ्गली सनु ्तला) मा कलमी गरे को बिरुवा लगाउने ।
भने पात पहे ँलो भएर हाँगा सकु ्दै जाने गर्दछ ।
• सडेको भाग हटाई बोड्रो लेप लगाउने ।
• तिनपातेको सहायक जरा दिने ।
• हिउँदको समयमा १ प्रतिशतको यरु िया + ४:४:५० को बोर्डो मिश्रण बोटमा स्प्रे गर्ने
• फे दमा कृ षि चनू छर्ने र खरानी थपु ार्ने ।
• पानी जम्न नदीने, निकास राम्राे बनाउने ।

रोग
लक्षणहरू
३. कोत्रे
स–साना काला दागहरू डाँठ र पातमा देखापर्दछन् ।
(Anthracnose)
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७.ग्रीनीङ
(Citrus
greening)

• सनु ्तला जात फलफूल (जनु ार) का पातहरू परू ै • तराई/भित्री मधेश र रोगग्रस्त क्षेत्रबाट ल्याई रोपेका बिरुवाहरूमा यस्ता लक्षणहरू
देखापर्ना साथ बोटहरू काटी जलाइदिने ।
पहे ँलो हुने वा पहे ँलो पातमा हरियो नसाहरू
• समद्रु सतहदेखि १३०० मीटर भन्दा कम उचाइ भएको ठाउँमा बिरुवा उत्पादन गर्नु हुदँ नै
हुनक
ु ा साथै हरिया दागहरू पनि देखिन्छन्
साथै त्यहाँबाट बिरुवा ल्याउनु हुदँ नै ।
• छिप्पिएको पातहरूको बीचको मखु ्य नशा
• यो रोग सिट्रस सिल्ला कीराले सार्ने भएको हुदँ ा तालिका बनाई डाइमेथोयट ३०% ई.
असामान्य रूपमा प्रष्ट देखिन्छ । यो अवस्था
सी.) १ एम.एल. प्रतिलिटर पानीको दरले प्रयोग गर्नुपर्छ ।
बिस्तारै बिस्तारै पातका अरू नसाहरूमा सर्दै
जान्छन् र पात पहेंलिई टुप्पाहरू सक
ु ी अन्तमा
बिरुवा नै मर्छ ।
• धेरै फूल फुल्नुका साथै बेमौसममा पनि फूल फुल्न
सक्छ, दाना सानो हुदँ ै जाने, दाना एकतर्फी मात्र
बढ्ने, असामान्य रूपमा फल झर्ने र कम फल्ने
हुन्छ ।
• छिप्पिएका फलहरूमा सर्यू तर्फ भएको भाग मात्र
पहेंलो रङको हुन्छ अर्कोपट्टि हरियो नै रहन्छ
• उपरोक्त लक्षणहरू बोटको कुनै एक भाग वा
एउटा हाँगामा पनि हुन सक्छ ।

रोग
लक्षणहरू
व्यवस्थापन विधि
६. गल
ाबी
रोग
आर्द्र
त
ा
बढी
भएपछि
बोक्रा
चर्क
ने
,
फ
ट
न
े
र
काठ
माथि
•
रोग
लागे
क
ो
भागलाई
काटे
र
जलाउने
।
ु
ु ्
(Pink disease) खटिरा निस्कने र सिंदरु रङको धल
ु ो देखिने, बिरुवा मर्दै • रोग लागेको भाग खर्कि
ु एर चौबाटियापेष्ट वा बोड्रो लेप लगाउने ।
जाने ।
• कार्बेन्डाजिम (डेरोसाल ५०% डब्लु.पी.), म्यान्कोजेब (इन्डोफिलएम–४५–७५%
डब्लु. पी.) र बोड्रोमिश्रण पालैपालो छर्ने ।
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अदवु ा गानो कुहिने
(Rhizome rot)

बोटको माथिल्लो पातको टुप्पो पहेंलिदै पातको किनार हुदँ ै रोग
तलतिर बढ्दै जान्छ । पछि तल पातसँग जोडिएको ठाउँमा
पानीले भिजेको जस्तो भएर गिलो हुन्छ बिरुवा तान्दा सजिलै
पातसँग छुट्टिएर आउँछ ।

१५.१.७ अन्य बालीका रोगहरू र तिनको व्यवस्थापन
बाली तथा रोगका नाम
लक्षण
अम्बा ओइलाउने रोग
रोगी बिरुवाका टुप्पातिरका पातहरु पहेंलिन्छन, ओइलाउछन् ।
(wilt)
ती पातहरु सक
ु े र झर्दछन । डाँठमा वरिपरि खैरो रङले धेरिएर
बोट मर्न थाल्दछ ।
सपु ारी मनु ा कुहिने रोग बोटको टुप्पोको पातमा पहे ँलो घेरा भएको खरानी रङको
थोप्ला बन्दछ । रोगी पातको नसाहरु कालो भएर जान्छन ।
कोले रोग वा महाली रोग रोगी दानाको बाहिरी सतहमा पानीले भिजेको जस्तो देखापर्छ र
(koleroga)
सेता ढुसीले छोप्छ र छिप्पिनु अगाडि नै फलको भेट्ना हुदं ै
पछि परू ै बोट सडेर मर्दछ ।
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

व्यवस्थापन विधि
रोप्ने र गोड्ने बेलामा जरामा चोटपटक नलगाउने ।
बोटको वरिपरि चनू छरी सिचं ाइ गर्ने ।
बेर्ना रोप्नुभन्दा दईु हप्ता अगाडि फर्मा लिनले माटो उपचार गर्ने ।
रोगी बिरुवा देखिएमा हटाउने ।
स्ट्रेप्ट्रोमाइसिन ०.०५ प्रतिशतको झोल बनाएर छर्क ने ।
सडेका मनु ा र मरे का भागहरु खर्केु र हटाउने ।
कपर अक्सिक्लोराइड ५०% डब्लु.पी. ( ब्लाइटक्स) ३ ग्राम /लिटर
पानीका दरले १ देखि १.५ महिनाको फरकमा छर्क ने ।
बिरुवाको वरिपरि पानी जम्न नदीने ।
रोगी गाना वा पाना बीउको लागि प्रयोग नगर्ने ।
माटोमा उचित निकासको व्यवस्था मिलाउने ।
घमु ्ती बाली चक्र अपनाउने ।
कार्बान्डाजिम ५०% डब्लु. पी. (बेभिष्टिन/डेरोसाल) ले बीउ उपचार गर्ने ।
ट्राइकाेडर्मा भिरीडी जाैविक विषादीले बिउ उपचार र कम्पाेट उपचार गर्ने

रोग
लक्षणहरू
व्यवस्थापन विधि
८. टुप्पा सकु ्ने
• Glomerella cingulata नामक ढुसीबाट लाग्ने • बगैंचाको सरसफाइमा ध्यान दिने र परु ा सफासगु ्घर राख्ने ।
रोग (Die back)
यो रोगमा सरुु मा पातमा खैरा थोप्लाहरु देखा
• रोगी पात तथा हाँगाहरुलाई काटेर जलाउने ।
पर्दछन् । पछाडि ससाना थोप्लाहरु बढेर परू ै पात • एक प्रतिशतको बोड्रो मिक्चर वा कपरअक्सिक्लोराईड २ ग्राम/प्रति लिटर पानीमा १०–
ढाक्छ तथा परू ै पातहरु झर्दछन् । कलिला हाँगाहरु
१५ दिनको फरकमा २–३ पटक बिरुवा परू ै भिज्ने गरी छर्क ने ।
टुप्पाबाट कालो हुदँ ै सकु ्दै जान्छन् भने स साना
बोटहरु परू ै सकु ्दछन् ।
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ठिगरु े ( Rossete)

व्यवस्थापन विधि
• रोगी पात जम्मा पारी जलाइदिने ।
• कपर अक्सिक्लोराइड ५०% डब्लु.पी. (ब्लाइटक्स) ३ ग्राम/लिटर
पानीका दरले रोग देखापरे पछि छर्क ने ।
• सग्ला र स्वस्थ दाना छानेर सकु ्खा ठाउँमा भण्डार गर्ने क्याप्टान ५०%
डब्लु. पी. विषादीले २ ग्राम प्रति के .जी. बीउका दरले बीउ उपचार गर्ने ।

• रोगी ठुटा जम्मा गरी जलाइदिने
• घमु ्ती बाली अपनाउने
• क्याप्टान ५०% डब्लु. पी. विषादी २ ग्राम प्रति के .जी. का दरले बीउ
उपचार गर्ने ।
• पातमा थोप्ला देखापर्न थालेपछि कार्वेन्डाजिम ५०% डब्लु. पी.
(बेभिष्टिन) १ ग्राम प्रति लिटर वा क्लोरोथालोनिल ७५% डब्ल पी
(डिफरे न्स, कवाच, प्रोटेक्टर)२ ग्राम प्रतिलिटर पानीमा मिसाई १५–२०
दिनको अन्तरमा छर्क ने । वा सल्फर ८० %डब्लु पी (सल्फे क्स, सल्फर,
सल्फील) ३ ग्राम प्रतिलिटर अथवा हेक्जाकोनाजोल ५ % इ सी
(एभोन, कमफर्ट, हेक्जाहीट) ३ मि.लि. प्रतिलिटर पानीमा मिसाई
छर्क ने ।
बिरुवा असामान्य रूपमा ठिगरु िन गई बोट ज्यादै होचो र सानो • रोगी बोट उखेली जलाउने ।
हुन्छ । बिरुवाका पातका नसाहरू फक्रन्न् पातहरू उल्टो
• घमु ्ती बाली लगाउने ।
दोब्रिएर जान्छन् । बोटमा कोसा लाग्दैन ।
• डाइमेथोएट ३०% इ सी (रोगर, अनगु र,रोगोहिट) १ मि.लि. प्रतिलिटर
पानीमा मिसाई छर्क ने ।

बाली तथा रोगका नाम
लक्षण
पातको थोप्ले (Leaf
पातमा साना, गोला अण्डाकारदेखि हल्का पहेंला थोप्ला
spot)
देखापर्दछ र पछि सक
ु े र प्वाल पर्न सक्दछ । पात दोब्रिन्छ,
लत्रिन्छ र बोट होचो हुन्छ ।
बदाम
ओसिलो ठाउँमा भण्डार गरे का बीउहरू रोप्दा बोटको फे द
बेर्ना कुहिने (Seedling कुहिन्छ र मर्दछ ।
blight)
टीका रोग (Tikka)
पातमा दईु किसिमको, पहेंलो रङको थोप्ला र मसिना, गोलाकार
गाढा खैरो वा कालो रङका थोप्लाहरू देखा पर्दछन् ।
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सरुु मा पातका मखु ्य नशामा पहेला धब्वाहरू
देखापरी पातमा फै लिन्छन् पछि पहेंला
थोप्लाहरू खैरो रङ भई पात सक
ु े र जान्छ र
बोट होचो भई वृद्धि रोकिन्छ ।

३. जरा तथा गानो कुहिने बोटको गानो पानीले भिजेको जस्तो गिलो
(Rhizome rot)
हुन्छ र कालो भएर कुहिन थाल्दछ । बोटको
पातहरू टुप्पोबाट पहेंलिंदै सक
ु े र जान्छन् ।

२. छिर्के (Chhirke)

• स्वस्थ गाना वा बीउबाट बेर्ना बनाई रोप्ने ।
• बोटको गोडमेल गर्दा गानोमा चोटपटक नलाग्ने गरी गर्ने ।
• ट्राइकोडर्माको प्रयोग गर्ने ।

• बीउबाट उत्पादित बेर्ना लगाउने ।
• रोगी बिरुवा जम्मा गरी जलाउने ।
• मालाथिन ५०% ई.सी. १ मि.लि. वा डाइमेथोएट ३०% इ सी (रोगर, अनगु र,रोगोहिट)
१ मि.लि. प्रतिलिटर पानीमा मिसाई छर्क ने ।

अलैंची
बाली तथा रोगका नाम
लक्षण
व्यवस्थापन विधि
१. फुर्के (Foorke)
रोगी बिरुवाको फे दमा धेरै स साना काण्डहरू • रोगी बिरुवा बीउ उत्पादन नगर्ने
निस्कन्छन् र बोटमा फूल फुल्दैन । बोट होचो • रोगी बिरुवा जम्मा गरी जलाउने ।
हुन्छ ।
• रोगका विषाणु सार्ने कीरा मार्न डाइमेथोएट ३०% इ सी (रोगर, अनगु र,रोगोहिट) १
मि.लि. प्रतिलिटर पानीमा मिसाई छर्क ने ।

बाली तथा रोगका नाम
लक्षण
व्यवस्थापन विधि
सिदं रु े (Leaf rust)
पातको तल्लो सतहमा सनु ्तला रङको पहेंला दानादार थोप्ला र क्लोरोथालोनिल ७५% डब्ल पी (डिफरे न्स, कवाच, प्रोटेक्टर) २ ग्राम
माथिल्लो तहमा खैरो थोप्ला देखिन्छन् ।
प्रतिलिटर पानीमा मिसाई १५–२०दिनको अन्तरमा छर्क ने वा सल्फर ८०
%डब्लु पी (सल्फे क्स, सल्फर, सल्फील) ३ ग्राम प्रतिलिटर पानीमा अथवा
हेक्जाकोनाजोल ५ % इ सी (एभोन, कमफर्ट, हेक्जाहीट )३ मि.लि.
प्रतिलिटर पानीमा मिसाई छर्क ने ।
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क्षतिको लक्षण
गल
ु ाबका पात, मनु ाहरूमा खरानीको धल
ु ो
झरे को जस्तै गरी रोग देखा पर्दछ र मनु ा/
पातहरू घम्रि
ु ने हुन्छन् ।

- 249 -

पहिचान
१. यो कीरा एकदमै सानो र सेतो रङको
हुन्छ ।

लिचीको पात गुजुमुज्ज पार्ने सल
ु सल
ु े
व्यवस्थापन विधि
• हेक्जिथियाजोक्स वा फे नपाइरोजी वा प्रोपरजाइट ५७ % इ सी (किंगमाइट,
अमाइट) ३ एम एल प्रतिलिटर पानीमा मिसाई छर्ने ।

• रोग सरुु हुन लागेको थाहा पाउनेबित्तिकै म्यान्कोजेब डाइथेन एम ४५ (७५डब्लु. पी.), ६
ग्राम प्रतिलिटर पानीमा मिसाएर । प्रत्येक वर्ष बोट काँटछाँट गर्ने र मरे का भागहरू
हटाउनाले रोगको स्रोत न्यून हुन्छ ।

व्यवस्थापन विधि
• यो रोगको लक्षण सरुु भएको थाहा पाउने डिनोक्याप ४८% ई.सी. (के राथेन) ०.५ ग्राम प्रति
लिटर पानीमा मिसाई वा कार्वेन्डाजिम ५० % डब्लु पी (वेभिस्टिन, धनष्टी
ु न , डेरोसल)
०.५( १ ग्राम प्रति लिटर पानीमा मिसाइ अथवा सल्फर ८० %डब्लु पी (सल्फे क्स,
सल्फर, सल्फील)३ ग्राम प्रति लिटर पानीमा अथवा हेक्जाकोनाजोल ५% इ सी (एभोन,
कमफर्ट, हेक्जाहीट )३ मि.लि. प्रति लिटर पानीमा मिसाई छर्क ने ।

क्षतिको लक्षण
पातको तल्लो सतहमा बसी रस चसु ्दछ,
पातहरू गजु मु जु ्ज भै खैरो रङमा
बदलिन्छ ।

२. कालो थोप्ले (Black पातको सतहमा पहे ँलो घेरा भएका बीचमा
leaf spot)
कालो रङका बाटुलो आकारका थोप्लाहरू
देखापर्दछन् ।

पहिचान
१. धल
ु े ढुसी/खराने

गुलाब
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१५.२ नेपालमा पञ्जीकृत र प्रतिबन्धित विषादीहरूः
१५.२.१ नेपालमा पञ्जीकृत विषादीहरु (२०७६ मंसिर सम्म)
क्र.स.
विषादीको प्रकार
साधारण नाम
१ कीटनाशक
६१
२ ढुसीनाशक
४३
३ ब्याक्टेरियानाशक
१
४ झारनाशक
३०
५ सल
६
ु सल
ु ेनाशक
६ शख
े ीरानाशक
१
ं क
७ मसु ानाशक
२
८ जैविक विषादी
१४
९ हर्बल
१३
१० निमाटीसाइड
१
जम्मा
१७२

व्यापारिक नाम
१६३६
७४७
१७
४३६
२८
२
३८
११३
१९
१
३०३७

१५.२.२ प्रतिबन्धित विषादीहरूः
क्र.स.ं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

विषादीको नाम
क्लोरोडेन
डी.डी.टी.
डाइएल्ड्रिन
इन्ड्रिन
अल्ड्रिन
हेप्टाक्लोर
माइरे क्स
टोक्साफे न
वी.एच.सी.
लिन्डेन
फस्फामिडन
अर्गानो मर्क री कम्पाउन्ड
मिथाइल पाराथियन
मोनोक्रोटोफस
इन्डोसल्फान
फोरे ट
कावोफ्युरान

प्रतिबन्धित वर्ष

२०५७।१२।२७
२०५७।१२।२७
२०५७।१२।२७
२०५७।१२।२७
२०५७।१२।२७
२०५७।१२।२७
२०५७।१२।२७
२०५७।१२।२७
२०५७।१२।२७
२०५७।१२।२७
२०५७।१२।२७
२०५७।१२।२७
२०६४।९।१६
२०६४।९।१६
२०६९।७।२०
२०७२/३/२० को विषादी समितिबाट निर्णय भएको ।
राजपत्रमा प्रकाशित हुन बाँकी ।
२०७५।९।१६
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क्र.स.ं
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४

विषादीको नाम
कार्बारिल
डाइक्लोरोभस
ट्राइजोफस
बेनोमिल
कार्बोसल्फान
डाइकोफल
एल्मोनियम फस्फाइड ३ ग्राम
टेबलेट

२०७५।९।१६
२०७५।९।१६
२०७५।९।१६
२०७५।९।१६
२०७६।४।१९
२०७६।४।१९
२०७६।४।१९

@)&*

प्रतिबन्धित वर्ष

१५.३ पञ्जीकृत विषादीहरुको सामान्य नाम तथा विषादी बालीमा प्रयोग गरिसके पछि बाली टिप्न वा
कटानी गर्नका लागि पर्खनुपर्ने प्रतीक्षा अवधि
क्र.स.

सामान्य नाम

१.कीटनाशक
१ एबोमेक्टिन
२ एसिफे ट
३ एसिटामिप्रिड
४ अल्फसाइपरमेथ्रिन
५ अल्फामेथ्रिन
६ एल्मुनियम फोस्फाइड
(सञ्चित अनाजमा
प्रयोज गरिने
७ बेटासाइफ्लुरन
्
८ बाइफ्नथ्रिन
९ बप्रो
ु फे जिन
१० कार्टाप हाइगोक्लोराइड
११ क्लोरफ्लुजरु ान
१२ क्लोरानट्राअलिपोर
१३ क्लोरपाइरिफोस
१४ साइफ्लुथ्रिन
१५ साइपरमेथ्रिन
१६ साइरोमेजिन

पर्खनुपर्नेसमय
क्र.स.
(दिन)
14
15
15
14
7

4
6
5
21
7
7
28-35
7
7
7

सामान्य नाम

२२
२३
२४
२५
२६
२७

इथियन
फे नभेलारे ट
फे नपाइरोक्सिमेट
फिप्रोनिल
फ्लुबेन्डियामाइड
इमिडाक्लोरप्रिड

२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७

इण्डोअक्जाकाव
इटेफेनप्रोक्स
ल्याम्डासाइहालोथ्रिन
लफ
ु े नरु ोन
मालाथियन
निटेनपाइराम
नोभालरु ोन
फे नथोयट
प्रोफे नफोस
प्रोपोक्जर
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पर्खनुपर्ने
समय (दिन)
14
7
3-7
32
30
40

14
15
14
14
14
16
5
5
14
30
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क्र.स.

सामान्य नाम

१७ डल्टामेथ्रिन
१८ डाइफ्लुबेन्जुरोन
१९ डाइमेथोएरट
२० डाइनोटफुरन
२१ इमामेक्टिन बेन्जोएट
२ सल
ु सल
ु े नाशक
१ फे नपाइरोक्जिमेट
२ हेक्जिथियाजोक्स
३ ढुसीनाशक
१ क्याप्टान
२ कार्बेन्डाजिम
३ कार्बोक्सिन
४ क्लोरोथालोनिल
५ कपर हाइड्रोक्लोराइड
६ कपर हाइड्रोक्साइड
७ कपर अक्सिक्लोराइड
८ साइमोक्सानिल
९ डाइफिनाकोजाजोल
१० डाइमिथोमोर्फ
११ डिनोक्याप
१२ फ्लुसल्फामिड
१३ हेक्जाकोनाजोल
१४ इप्रोभेलिकार्व
१५ इप्रोवेनफस
4. मुसानाशक
ब्रोमाडियोलोन
1
6. जै विक विषादी
१ एजाडिरे क्टिन
२

ब्युभेरिया बेसिआना

@)&*

पर्खनुपर्नेसमय
क्र.स.
(दिन)
३८
7
३९
7
४०
15
४१
38
४२
10
2

सामान्य नाम
क्वनालफस
स्पाइरोमेसिफे न
टेमफ
े स
थायोमेथोक्साज
थायोडिकार्व

३

प्रोपरजाइट

१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९

कासगु ामाइसिन
किरोक्सिममिथाइल
मेन्कोजेब
मेटालाक्सिल
मेटिराम
पेन्सिक्रोन
प्रोविकोनाजोल
प्रोपिनेव
सल्फर
थाइफोनेट मिथाइल
थिराम
ट्राइसाइक्लाजोल
भेलिडामाइसिन
जिनेव

पर्खनुपर्ने
समय (दिन)
40
7
30
14-21
7

14

20

30
14
21
14
14
14
21
14
34
14
21
28
40
30-90

30
14
14-28
49
6
79
15-30
30
14
14
14-30
30
21
10

14

मोलुसिसाइड
मेटलडिहाइड
1
7. ब्याक्टेरियानाशक
स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फे ट +
1.
टेट्रासाइक्लिन
5.

3
7
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क्र.स.

सामान्य नाम

३ मेटाराइजम एनिसेपाली
४ स्युडोमोनास फ्लुरे न्सेस
५ ट्राइकाडर्मा भिरिडि
६ भर्टिसिलियम लेकानी
८. झारपातनाशक
१ २,४ डि सोडियम साल्ट
२ २,४ डि इथाइल इस्टर
३ एमोनियम साल्ट अफ
ग्लाइफोसेट
४ एट्राजिन
५ बिसपर्विक सोडियम
६ ब्युटाक्लोर
७ क्यालडिनाफोप
प्रोपार्जिल
८ ग्लाइफोसेट
९ मेट्रिब्युजिम

पर्खनुपर्नेसमय
क्र.स.
(दिन)

सामान्य नाम
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पर्खनुपर्ने
समय (दिन)

3
3
7
7

7

10

21

11

56

12

60

13
14

90

15
16

90

17

7

18

मेटसल्फु रोन मिथाइल
अक्सिडार्जिल
अक्सिफ्लोरफे न
पाराक्वाट डाइक्लोराइड
पेन्डिमिथालिन
प्रेटिलाक्लोर
प्रोपाक्विजाफोप
पाइराजोसल्फु रान इथाइल
सल्फोसल्फु रोन मिथाइल

14
97
15
90
75
75
21
7
60

नोटःविषादीको प्रतीक्षा अवधिलाई निम्न कुराहरुले असर गर्ने हुदँ ा पर्खनपु र्ने अवधिमा के ही फे रबदल हुन सक्दछ ।

१. बालीको प्रकार र यसको फिजियोलोजी ।
२. बाली लगाउने स्थानको मोहडा, उचाइ, हावाको गति ।
३. 	विषादीको प्रयोग मात्रा ।
४. 	विषादी प्रयोग गर्दाको मौसम तथा ऋतु आदि ।
५.	विषादीलाई माटोमा प्रयोग गर्दा प्रतीक्षा अवधि के ही लामो हुने ।
१५.४ एकीकृत शत्रु जीव व्यवस्थापन कार्यक्रम (आइ.पि.एम.)
एकीकृ त शत्रु जीव व्यवस्थापन (Integrated Pest Management)
एकीकृ त शत्रु जीव व्यवस्थापन बाली बिरुवाका शत्हरु रू (रोग, कीरा, झारपात, चरा, मसु ा आदि) लाई आर्थिक
रूपले न्यायोचित, पर्यावरणीय दृष्टिकोणले दिगो तथा सामाजिक रूपमा स्वीकार्य बाली सरं क्षण गर्ने एक विधि हो ।
यसमा एकभन्दा बढी व्यवस्थापनका विधिहरूको एकीकृ त रूपमा प्रयोग गरिन्छ जसले गर्दा रासायनिक विषादीहरूको
प्रयोगमा कमी हुन आउँछ ।
एकीकृ त व्यवस्थापनका मखु ्य सिद्धान्तहरूः (१) स्वस्थ बाली उत्पादन, (२) खेतबारीको नियमित अवलोकन, (३)
मित्र जीवहरूको सरं क्षण (४) कृ षकहरूलाई स्वयं दक्ष बनाऔ ं ।
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एकीकृत बाली शत्रु व्यवस्थापनका विधिहरूः
१. रोग कीरा अवरोधक जातको प्रयोग (Resistant Varieties): रोग कीराले नोक्सानी नहुने वा कम हुने जातको
प्रयोग गर्ने ।
२. कृ षि कर्ममा आधारित तरिका (Cultural Method): बाली चक्र, बिउ छर्ने वा रोपाइँ गर्ने समयको हेरफे र,
खेतको सरसफाइ, उचित खनजोत, बाली कटानीपछि अवशेष नष्ट गर्ने ।
३. भौतिक तथा यान्त्रिक तरिका (Physical and Mechanical): हातले टिप्ने, अवरोध राख्ने, पासो थाप्ने,
अनाज सक
ु ाउने आदि ।
४. जैविक तरिका (Biological Control Method): परजीवी एवं शिकारी कीराका साथै विभिन्न जीवाणजु स्तै
ब्याक्टेरिया (विटी.), फंगस, भाइरस (एन.पि.भि.) र निमाटोडको प्रयोग ।
५. आकर्षक रासायनिक पदार्थको प्रयोग (Chemical Atractants): विभिन्न आकर्षक रासायनिक पदार्थ जस्तैः
मिथाइल यजि
ु नल, क्युलियर र विभिन्न फे रोमेन जस्तैः हेलील्यूर स्पोडोल्यूर आदिको प्रयोग ।
६.	घरे लु व्यवस्थापनका विधिहरु ।
७. हर्मोनको प्रयोगः विभिन्न हर्मोन जस्तै आप्लोरको प्रयोग ।
८.	विषादीको प्रयोग (Chemical Control Method): अन्य विधिहरूले नियन्त्रण नभएमा उपयक्त
ु विषादीको
सावधानीपर्वू क प्रयोग गर्ने ।
नेपालमा कृषकहरूले अपनाइसके का के ही आई.पि.एम. प्रविधिहरूः
• नीम, टिमरु , बोझो, तितेपाती, ज्वान,ु तोरीको तेल प्रयोग गरी अन्न भण्डारणमा रोग कीरा नियन्त्रण ।
• काठको धल
ु ो, गहुतँ , साबनु पानी, सर्ती
ु को झोल प्रयोग गरी तरकारी बालीको कीरा नियन्त्रण ।
• सनु ्तलाजात फलफूल र लहरे तरकारीको औसं ा कीरा नियन्त्रणका लागि फे रोमेन ट्रयाप, खेतबारीको सरसफाइ ।
• स्थानीय वनस्पतिबाट तयार गरिने झोलमल, गाईको गहुतँ , मोही आदिको प्रयोग ।
• के ही मात्रामा विभिन्न पासोहरूको प्रयोग ।
• के ही मात्रामा ढुसीजन्य, ब्याक्टेरीया, भाइरस तथा निमाटोड जन्य जैविक विषादीको प्रयोग ।
• मित्र जीवहरूको संरक्षण ।
फलफूल तथा तरकारी बालीमा फे रोमेन ट्रयापको प्रयोगः
क) लहरे तरकारी बाली (कुकरविट्स) जस्तै काँक्रो, घिरौंला, लौका, आदि कुकरविट्स समदु ायका तरकारी
बालीमा लाग्ने कीराहरू र तिनबाट हुने हानि-नोक्सानी नियन्त्रणको लागि क्युलियर नामक फे रोमेनको प्रयोग
गरिन्छ । फे रोमेन ट्रयापको बट्टाभित्र राखिएको कपासमा ५/५ थोपा क्युलियर र मालाथायन ५० को झोल राखी
जमिनबाट ५ फिट उचाइमा राख्नुपर्दछ । फे रोमेनको गन्धले भाले झिगं ाहरू आकर्षित भई मालाथायनको
प्रभावले मर्दछन् । पोथीले बतासे फुल पार्दछ । प्रतिरोपनी ५ वटा ट्रयाप राख्नुपर्दछ ।
ख) फलफूल बालीः फलफूलमा लाग्ने औसं ा कीरा नियन्त्रणका लागि मिथायल यजि
ु नल नामक फे रोमेनको प्रयोग
गरिन्छ । ट्रयापलाई बलियो हाँगामा झनु ्ड्याउनपु र्दछ । फे रोमेनको गन्धले भाले झिगं ा आकर्षित हुने र मर्ने
गर्दछन् । पोथी झिगं ाले बतासे फुल पार्दछ । यसबाट कीराको सखं ्यामा कमी भई नियन्त्रण हुन्छ । प्रति ट्रयाप
५/५ थोपाका दरले मिथायल यजि
ु नल र मालाथयन झोल राख्नुपर्दछ । नोटः हरे क १/१ महिनामा मालाथायन
झोल ५ थोपा प्रति ट्रयाप थप्ने ।
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कीरा व्यवस्थापनका लागि उपलव्ध हुन सक्ने के ही पासोहरू
क्र.स.ं
१
२
३
४
५
६
७
८

पासोको नाम
लाइट ट्रयाप
एलो स्टीकी ट्रयाप
स्टेनर ट्रयाप
फनेल ट्रयाप
डेल्ट्रा ट्रयाप
ओटा टी ट्रयाप
म्याकफल ट्रयाप
पिटफल ट्रयाप

प्रयोग हुने

रातीमा उडने कीराहरू
साना उड्ने कीराहरू जस्तै लाही, सेतो झिगं ा, लिफमाइनर
मिथाइल यजि
ु नल, क्युलियर फे रोमन
हेलील्यूर, स्पोडो ल्यूर, ल्युसिनोडस ल्यूर, पेक्टिनो ल्यूर, सीप्रो ल्यूर
डि. वि. एम/प्रोटुला ल्यूर
डि.वि.एम/प्रोटुला ल्यूर, पि. टि. एम १,२ ल्यूर
विभिन्न ल्यूरको लागि
माटोको सतहमा हिडं ् ने कीराहरू

बजारमा उपलब्ध हुन सक्ने के ही फे रोमन/ल्यूर
क्र.स.ं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

पासोको नाम
मिथाइल यजि
ु नल
क्युलियर
व्याक्टोसेरा कम्पोजिटिइ
हेली ल्यूर
स्पोडो ल्यूर
डि.वि.एम/प्रोटुला ल्यूर
ल्युसिनोडस ल्यूर
पि.टि.एम १,२ ल्यूर
सीप्रो ल्यूर
पेक्टिनो ल्यूर
इरमिट र इरमिन ल्यूर
टिएलएम ल्यूर

कीरा
फल कुहाउने औसं ा
फल कुहाउने औसं ा
फल कुहाउने औसं ा
गोलभेंडाको फलको गभारो
सर्ती
ु को पातखाने लार्भा
इँट बट्ु टे पतु ली
फल र डाँठमा लाग्ने गभारो
जोताहा पतु ली
पहेंलो गभारो
दानामा लाग्ने गल
ु ाबी गभारो
दानामा लाग्ने छिर्के गभारो
टमाटरको पात खन्ने टुटा कीरा

बाली
सनु ्तला जात आप फलफूल
काक्रो फर्सी समहु का बाली
माथिका दवु ै बाली
गोलभेंडा, चना, रहर
सर्ती
ु , काउली वर्ग,आलु गोलभेंडा
काउली बन्दा समहु का
भाण्टा
आलु
धान
कपास
कपास
टमाटर

के ही प्रचलित जैविक तथा वानस्पतिक विषादी
क्र.स.ं
नाम
१ एजाडीरे क्टीन (नीममा आधारित)
२ व्युभेरिया बेसियाना (ढुसीजन्य)
३ मेटाराइजियम एनीसोप्लेई (ढुसीजन्य)
४
५

प्रयोग
विभिन्न कीराहरूको लागि
पतु लीका लार्भा, साना चसु ्ने कीरा
खपटे र पतु लीका लार्भाहरू (माटोमा वस्ने जस्तै
खम्ु रे)
भर्टिसेलियम लेकानी (ढुसीजन्य)
सेतो झिगं ा, लाही, लिफमाइनर
वेसिलस थरु नजेनेसिस कुस्टाकी (ब्याक्टेरियाजन्य) विभिन्न पतु ली समहू का लार्भाहरू
- 255 -

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

@)&*

क्र.स.ं
नाम
६ न्युक्लियर पोलीहेड्रोसिस भाइरस
क) हेली
ख) स्पोडो
७
८
९

प्रयोग
क) गोलभेंडाको फल खाने गभारो (हेलीकोभर्पा
आर्मीजेरा)
ख) सर्ती
ु को पात खाने लार्भा (Spodopterea
litura)
माटोमा बस्ने विभिन्न कीराहरू जस्तै खम्ु रे
ढुसीजन्य रोग विशेष गरी माटोमा रहने
के राको पनामा बिल्ट, ड्याम्पिङ अफ, धानको
सीथ ब्लाइट, उखक
ु ाके रे ड रट, चना र
गोलभेंडाको ओइलाउने रोग

इन्टोमोप्याथोजनीक निमाटोड
ट्राइकोडर्मा भिरिडी र हर्जानियम
स्युडोमोनास फ्लुरे सेन्स

जीवनाशक विषादीको सरु क्षित प्रयोग तथा व्यवस्थापन
क) जीवनाशक विषादीको विषालपु नाको तल
ु नात्मक वर्गीकरण (WHO, 2009)
खतराको स्तर
एल.डी. ५० मसु ामा (मिलिग्राम प्रति के जी शरीरको तौलमा)
मौखिक
छालावाट
अत्यन्त खतरनाक
५ मिलिग्राम भन्दा कम
५०मिलिग्रामभन्दा कम
अति खतरनामक
५–५०मिलिग्राम
५०–२००मिलिग्राम
माध्यम रूपले खतरनाक
५१–२००० मिलिग्राम
२००–२०००मिलिग्राम
सामान्य रूपले खतरनाक
२०००–५००० मिलिग्राम
२०००–५०००मिलिग्राम
सरु क्षित
५०००मिलिग्रामभन्दा माथि
५०००मिलिग्रामभन्दा माथि
(एल.डि. ५०: विषादीको मात्रा जसले परीक्षण गरिएको जनावरको ५०% सखं ्यालाई मार्दछ)
ख) जीवनाशक विषादीको सरु क्षित प्रयोगः विषादीको उचित रूपमा उपयोग नगरिएमा यसले उपयोग कर्ता, अरू
मानिस, घरपालवु ा पशहु रू, वन्यजन्तुहरू र लाभकारी कीराहरूलाई समेत हानि प-ु याउनक
ु ा साथै वातावरणलाई
पनि नोक्सान गर्दछ ।
१) सामान्य सिद्धान्तः
क) अनावश्यक रूपमा विषादी प्रयोग नगर्नुहोस् ।
ख) सम्भावित खतराबाट सावधान हुनहु ोस् ।
ग)	विषादीको लेबल र अन्य पर्चाहरू पढ्नहु ोस् ।
घ) के टाके टीलाई विषादीबाट टाढा राख्नुहोस् ।
२) कीटनाशक विषादी उपयोग गर्नु अगाडिः
क)	विषादी सरु क्षित ठाउँमा तालाबन्दी गरी राख्नुपर्छ ।
ख)	स्प्रेयर/डष्टर राम्रो अवस्थामा हुनपु र्छ ।
ग) उपकरणलाई काम गर्नु अघि र काम सकिएपछि जाँच गर्नुपर्छ ।
घ) कम घातक (प्रति किलोग्राम ५०१ मिलीग्राम भन्दा माथि एल.डी. ५० भएको) सरु क्षित विषादी प्रयोग
गर्नुपर्छ ।
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३) 	मिश्रण बनाउँदा र छर्दाः
क) सरु क्षात्मक पहिरन लगाउनपु र्छ, जस्तैः परु ा बाहुलाको कमीज, लामो पतलङु ् ग, जत्ता
ु वा बटु , चौडा किनारा
भएको टोपी, हातमा रबरको पन्जा, मास्क, कृ त्रिम श्वास उपकरण आदि ।
ख) चरु ोट पिउन वा धम्रु पान गर्नु हुदँ नै ।
ग)	विषादी अन्य ठाउँमा फै लिन नपाओस् भन्नका लागि विषादीको प्याके टलाई सावधानीपर्वू क खोल्नुपर्दछ ।
घ) हावाको बहाव कम भएको बेलामा छर्ने गर्नुपर्दछ ।
ङ) बन्द भएको नोजललाई मख
ु ले फुक्नुहुदँ नै ।
४) जीवननाशक विषादी प्रयोग पश्चातः्
क)	विषादीको प्रयोग गरे का कागजी पदार्थलाई सरु क्षित स्थानमा जलाएर वा गाडेर नष्ट गर्नुपर्छ ।
ख) प्रयोग गरिएको भाडा कम्तीमा ३ पटक साबनु पानीले सफा गर्नुपर्दछ ।
ग) हात मख
ु राम्ररी साबनु पानीले धनु पु र्दछ ।
घ) उपकरणलाई राम्ररी सफा गरे र राख्नुपर्दछ ।
५) 	विष लागेका लक्षणहरू र प्राथमिक उपचारः
ओर्गानोफस्फे ट र कार्बमेट यौगिकहरू जस्तै मेटासिड, मेटासिस्टक्स, नभु ान आदिले कोलिनेष्टेर रोक्दछन,् जसले
गर्दा स्नायु प्रणालीमा विकार उत्पन्न हुन जान्छ । टाउको दखु ्ने, रिंगटा लाग्ने र वाकवाकी हुने र त्यसपश्चात् जाडो
भई पसिना आउने, झाडा लाग्ने र बान्ता हुने लक्षणहरू देखापर्दछन् । मांसपेशीहरू थर्क न,ु भीषण कम्पन हुनु र
अचेत नहुने अवस्थाहरू समेत हुन सक्छ ।
प्राथमिक उपचारः
क) रोगीलाई आधा झक
ु े को रूपमा टाउको तल पर्ने गरी राख्नुपर्दछ ।
ख) बान्ता गराउने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
ग) राम्ररी हावा आउने व्यवस्था मिलाउनपु र्दछ ।
घ)	छिटो अस्पताल लैजाने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
च) एट्रोफिन सल्फे टको २ मिली ग्राम इन्ट्राभेनस सईु दिनपु र्छ ।
स्रोतः प्लान्ट क्वारे न्टिन एवं विषादी व्यवस्थापन के न्द्र, हरिहरभवन ललितपरु २०७७।
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४ कठ्ठा १२
धरु

बजार ब्यबस्थापन समिति,
सिन्धुली कमलामाई
४
नगरपालिका वार्ड न. ६
बागमती प्रदेश
नगरपालिका

नेपाल सरकार, खाद्य
१ बिघा ३
तथा कृ षि बजार सेवा
कठ्ठा ६ धरु
विभाग

बजार ब्यबस्थापन समिति,
ढल्केवरमिथिला
३
नगरपालिका, ढल्केवर,
धनषु ा प्रदेश नं. २

नेपाल सरकार,
तत्कालिन बजार
विकास महाशाखा

नेपाल सरकार, खाद्य
तथा कृ षि बजार सेवा
विभाग

जग्गाको स्वामित्व

१ बिघा
१३ कठ्ठा
१२ धरु

३ बिघा
१८ कठ्ठा

जग्गाको
क्षेत्रफल

कृ षि बजार ब्यवस्थापन
समिति, धरान, धरान
२
उपमहानगरपालिका, वडा
न. १३, सनु सरी, प्रदेश नं. १

बजार ब्यबस्थापन समिति,
बिर्तामोड, बिर्तामोड
१
नगरपालिका वार्ड न. ५,
प्रदेश नं. १

क्र.
स

कृषि थोक बजारहरूको विवरण

!^= s[lif yf]s ahf/sf ljj/0fx?

कृ षि बजार विकास
तथा व्यवस्थापन
निर्देशिका २०७३
अनसु ार

कृ षि बजार विकास
तथा व्यवस्थापन
निर्देशिका २०७३
अनसु ार

कृ षि बजार विकास
तथा व्यवस्थापन
निर्देशिका २०७३
अनसु ार

कृ षि बजार विकास
तथा व्यवस्थापन
निर्देशिका २०७३
अनसु ार

सञ्चालन प्रकृ या

-

०७

०४

-

६०

१०८

६०

४३

के न्द्रमा सटर
दर्ता नं. संख्या

५८

९७

६०

४३

६३८८५

२८४७७३

५८१३१८४

३९८१५६०

२५१२९२२

२६५०४७३

८५६००००

५८७०४३०

२४९७२४६

१७३०२७७

७९०७०००

५६५९५१४

ख

ख

क

क

भाडामा कारोबार रकम औषत बार्षिक
औषत बार्षिक
लागेको (रु. हजारमा)
आम्दानी
बजारको
खर्च आ.ब.
सटर
आ.ब.
आ.ब.
बर्गीकरण
२०७६/७७
संख्या २०७६/७७ २०७६/७७

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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बजारको नाम

जग्गाको
क्षेत्रफल

जग्गाको स्वामित्व
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बजार ब्यबस्थापन समिति,
बटु वल बटु वल उप१ बिघा ७
७
महानगरपालिका-६,
कठ्ठा
रुपन्देही, लम्बि
ु नी प्रदेश

बटु वल
उपमहानगरपालिका

कृ षि बजार ब्यवस्थापन
समिति, पोखरा पोखरा
पोखरा उपत्यका नगर
६
४६ रोपनी
महानगरपालिका वडा न. ९,
विकास समिति
गण्डकी प्रदेश

कृ षि बजार ब्यवस्थापन
स्वामित्व बन
समिति, कावासोती
मन्त्रालय, भोगाधिकार
५
४ बिगाहा
कावासोती नगरपालिका २,
कृ षि तथा पशपु न्छी
नवलपरासी, गण्डकी प्रदेश
विकास मन्त्रालय

क्र.
स

कृ षि बजार विकास
तथा व्यवस्थापन
निर्देशिका २०७३
अनसु ार

कृ षि बजार विकास
तथा व्यवस्थापन
निर्देशिका २०७३
अनसु ार

कृ षि बजार विकास
तथा व्यवस्थापन
निर्देशिका २०७३
अनसु ार

सञ्चालन प्रकृ या

०३

०६

०८

१५५

१९

३१६८१००

८००००००

३०८३६१०

४८८१७७७ १४८९७८६८ ११९३९२३०

७८३६४३३ १४२७६८८३

६७२८००

क

क

ख

भाडामा कारोबार रकम औषत बार्षिक
औषत बार्षिक
लागेको (रु. हजारमा)
आम्दानी
बजारको
खर्च आ.ब.
सटर
आ.ब.
आ.ब.
बर्गीकरण
२०७६/७७
सखं ्या २०७६/७७ २०७६/७७

भईु
तल्ला
६५,
पहिलो
६५ वटा
तल्ला
३९,
जम्मा
१०४

१५५

१९

के न्द्रमा सटर
दर्ता नं. सखं ्या

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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सर्खे
ु त नगर विकास
समिति

कृ षि बजार ब्यवस्थापन
समिति, सर्खे
ु त बीरे न्द्रनगर
९
नगरपालिका ६, सर्खे
ु त,
कर्णाली प्रदेश

कृषि उपज बजारको नाम

श्री कम्पलेक्स प्रा.लि., पोखरा कास्की

क्र.स.ं

१

बजारको
प्रकृति
थोक

स्वामित्व बन
३ बिघा मन्त्रालय, भोगाधिकार
१५ कठ्ठा कृ षि तथा पशपु न्छी
विकास मन्त्रालय

निजीस्तरबाट सञ्चालित कृषि उपज बजार

कृ षि बजार ब्यवस्थापन
समिति, अत्तरिया गोदावरी
१०
नगरपालिका, वडा न. १,
कै लाली, सदु रू पश्चिम प्रदेश

नेपाल सरकार,
तत्कालिन बजार
विकास महाशाखा

कृ षि बजार ब्यवस्थापन
समिति, कोहलपरु कोहलपरु
८
१ बिगाहा
नगरपालिका वडा न. ११,
लम्बि
ु नी प्रदेश

१८ कठ्ठा

जग्गाको स्वामित्व

बजारको नाम

जग्गाको
क्षेत्रफल

क्र.
स

9856029848

फोन नं.

कृ षि बजार विकास
तथा व्यवस्थापन
निर्देशिका २०७३
अनसु ार
कृ षि बजार विकास
तथा व्यवस्थापन
निर्देशिका २०७३
अनसु ार

कृ षि बजार विकास
तथा व्यवस्थापन
निर्देशिका २०७३
अनसु ार

सञ्चालन प्रकृ या

३७

५०

२५

३७

४९

२०

३९००४

७४००००

६५७२९२

२७७७६९१

२९०००००

9848594263

फोन नं.

१५५४३४७

२००००००

३२७६००० १७१२०८०

ख

ख

ख

भाडामा कारोबार रकम औषत बार्षिक
औषत बार्षिक
लागेको (रु. हजारमा)
आम्दानी
बजारको
खर्च आ.ब.
सटर
आ.ब.
आ.ब.
बर्गीकरण
२०७६/७७
सखं ्या २०७६/७७ २०७६/७७

हरित कृषि सहकारी सस्था
ं लि. द्वारा सञ्चालित
बजारको
कृषि उपज बजारको नाम
प्रकृति
हरित सामदु ायिक कृ षि बजार
थोक तथा खद्ु रा

०१

०२

०५

के न्द्रमा सटर
दर्ता नं. सखं ्या

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L
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कृषि उपज बजारको नाम

थोक

बजारको
प्रकृति
थोक

56, 541489

079-410055,

01-427935

9851045591,

फोन नं.

इच्छुमति सामदु ायिक कृ षि बजार

थोक तथा खद्ु रा

हरित कृषि सहकारी सस्था
ं लि. द्वारा सञ्चालित
बजारको
कृषि उपज बजारको नाम
प्रकृति
हरित सामदु ायिक कृ षि बजार
थोक तथा खद्ु रा
9851106438

01-4238403/

9851080047

फोन नं.
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!

क्र.स.ं

मेसिनको नाम
कोदो चटु ् ने र फल्ने
(Millet thresher)

मेसिनको काम
कोदो चटु ् ने र फल्ने मेसिन खट्ु टा
वा विद्युत् दबु ैले संचालन गरी
कोदो चोट्न र फल्न सकिन्छ ।
विद्युतब् ाट चलाउने

मेसिनको प्रकार
खट्ु टाले चलाउने

मेसिनको क्षमता
मान्यता प्राप्त उत्पादक
एक घण्टामा ४० देखि ६० किलो सम्म जे.वि. वर्क शप,
कोदो चटु ् न र फल्न सकिने ।
ग्वार्को, ललितपरु
एक घण्टामा ६० देखि ८० किलो सम्म फोन नं. ९८४१२३९३४६
कोदो चटु ् न र फल्न सकिने ।

!&= s[lif OlGhlgol/ª dxfzfvf, v'dn6f/af6 ljsl;t tyf Jofj;flos ?kaf6 pTkflbt s[lif cf}hf/÷pks/0fx?

सम्झनपु र्ने कुराः प्लाष्टिक घर बेमौसमी तरकारी उत्पादनको पर्वाध
ू ार हो यदि बढी उत्पादन तथा आम्दानी लिने हो भने उपयक्त
ु तरकारीको जातको छनौट, सिफारिस बाली
व्यवस्थापन प्रविधिको अवलम्बन तथा बजारको मागअनसु ारको उत्पादन गर्न आवश्यक हुन्छ ।

४. धमु ्बाराही तरकार तथा फलफूल बिक्रि थोक
के न्द्र
कृ षि प्रवर्द्धन बजार विकास प्रा.लि.,
थोक र मद्ु रा
5.
भरतपरु - २ क्षेत्रपरु , िचतवन
नोटः सामग्रीहरूको मलू ्य स्थानअनसु ार फरक पर्ने गर्दछ ।

२. बल्खु कृ षि तथा तरकारी बजार,
काठमाडौं
३ पैचौ पसल प्रा. लि.

क्र.स.ं

निजीस्तरबाट सञ्चालित कृषि उपज बजार
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क्र.स.ं

धान र गहुँ चटु ् ने थ्रेसर
(Rice and Wheat
Thresher)

हलक
ु ा वजन भएको यस
मेसिनको प्रयोगले धान र गहुँ
खट्ु टाले चलाएर चटु न सकिन्छ

मेसिनको काम
मकै छोडाउने मेसिन कुनै काठ वा
टेबल जस्तो ठाउँमा जडान गरि
मकै छोड्याउन सकिन्छ ।
मकै रोप्ने (Jab
मकै को बीउ र मल एकै पटकमा
seeder)
खनजोत भएको वा खनजोत
नभएको खेतमा रोप्न मिल्ने ।
धानको झार गोड्ने
यस मेसिनको प्रयोगले लाइनमा
(Paddy weeder)
रोपेको धानलाई गोडमेल गरि
झारलाई माटोमा नै मिलाउने
गर्छ ।
बीउ सफा गर्ने (Seed यस मेसिनको प्रयोगले रायो,
cleaning machine) मल
ू ा, के राउ, भिण्डी, गँहु जस्ता
अन्य बीउहरुलाई सफा गर्ने गर्छ ।
ए.इ.डि. कफी पल्पर यस मेसिनको प्रयोगले कफीका
(A.E.D. Coffee
बोक्रा छोड्याउने गर्छ ।
pulper)

मेसिनको नाम
मकै छोडाउने (Corn
sheller)

मेसिनको क्षमता
एक घण्टामा १३ देखि १५ किलो सम्म
छोडाउने सकिन्छ ।

मान्यता प्राप्त उत्पादक
जेन्युन इन्जिनियरिङ्ग वर्क शप,
ग्वार्को, ललितपरु , मोबाइल नं.
९८४१२११२२३
हातले चलाउने
एक घण्टामा १ रोपनी सम्म जग्गामा मकै जेन्युन इन्जिनियरिङ वर्क शप,
रोप्न सकिन्छ ।
ग्वार्को, ललितपरु , मोबाइल नं.
९८४१२११२२३
हातले चलाउने कोनो एक रोपनीको झार ५ देखि ६ घण्टामा जेन्युन इन्जिनियरिङ वर्क शप,
गोड्न सकिन्छ ।
विडर
ग्वार्को, ललितपरु , मोबाइल नं.
हातले चलाउने रोटरी एक रोपनीको झार ५ देखि ६ घण्टामा ९८४१२११२२३
गोड्न सकिन्छ ।
विडर
हातले चलाउने
बीउको आकार तथा तौल आनसु ार एक जेन्युन इन्जिनियरिङ वर्क शप,
घण्टामा ६० देखि ८५ किलो सम्म सफा ग्वार्को, ललितपरु , मोबाइल नं.
गर्न सकिन्छ ।
९८४१२११२२३
हातले चलाउने
एक घण्टामा ५० देखि ६० किलो सम्म जे.वी. वर्क शप,
कफीका बोक्रा छोड्याउन सकिन्छ ।
ग्वार्को, ललितपरु
खट्ु टाले चलाउने
एक घण्टामा १०० देखि १२० किलो
फोन नं. ९८४१२३९३४६
सम्म कफीका बोक्रा छोड्याउन सकिन्छ ।
विद्युतब् ाट चलाउने एक घण्टामा १२० देखि १५० किलो
सम्म कफीका बोक्रा छोड्याउन सकिन्छ ।
खट्ु टाले चलाउने
एक घण्टामा ५० देखि ६० किलोसम्म जेन्युन इन्जिनियरिङ वर्क शप,
गहुँ चटु ् न सकिन्छ ।
ग्वार्को, ललितपरु , मोबाइल नं.
एक घण्टामा ७० देखि ८० किलोसम्म ९८४१२११२२३
धान चटु ् न सकिन्छ ।

मेसिनको प्रकार
हातले चलाउने
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बर्षातको पानीलाई सक
ं लन गरि
कृ षिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ

यस मेसिनको प्रयोगले लाइनमा
लगाएको (तरकारी, मकैं बाली,
इत्यादि) बालीको झारलाई गोड्ने
काम गरिन्छ ।

प्लाष्टिक पोखरी
(Plastic Pond)

बारीको झार गोड्ने
विडर (Dry Land
Weeder)

२५० देखि ३५० जि.
एस.एम. को रगिन
सिल्पोलीन
प्लास्टिकको प्रयोग
गरिन्छ
हातले चलाउने

एक जना किसानले एक दिनमा २ देखि
२.५ रोप्नी खेत बारीमा गोडमेल गर्न
सक्छ ।

६०,००० लिटर क्षमताको पोखरीको
पानीबाट करिब दईु देखि तिन रोपनी
जग्गामा लगाएका तरकारी खेतीमा
सिंचाई गर्न सकन्छ ।

एक घण्टामा ४०० किलो सम्म अदवु ा
सफा गर्न सकिन्छ र एक घण्टामा १.५
यनि
ु ट विद्युतको खपत हुन्छ
परम्परागत (काठे ) हलो भन्दा टिकाउ हुने

यस मेसिनको प्रयोगले अदवु ा वा विद्युतब् ाट चलाउने
बेसारमा टाँसिएका माटोलाई
पानीक फोहराले सफा गरिन्छ ।
गोरुले तान्ने
ु ारिएको फलामे हलो यस मेसिनको प्रयोगले
!) सध
(Improved metalic खेतबारीमा जोत्ने काम गरिन्छ ।
plough)

(

*

मेसिनको काम
यस मेसिनको प्रयोगले चौपाया
गाई, भैंसीहरूका लागि यरु िया
मोलासिस ब्लक बनाईन्छ

मेसिनको क्षमता
यस मेसिनले १६x१२x६ सेन्टिमिटरको
५ मिनेटमा एकै पटकमा तिनवटा यरु िया
मोलासिस ब्लक बनाइन्छ ।

मेसिनको नाम
यरु िया मोलासिस मिनेर्ल
ब्लक (Urea
Molasses Mineral
Block)
अदवु ा सफा गर्ने मेसिन
(Ginger washer)

मेसिनको प्रकार
हातले चलाउने

क्र.स.ं

राष्ट्रिय कृ षि इन्जिनियरिङ
अनसु न्धान के न्द्र, नार्क ,
खमु लटार, ललितपरु , फोन नं.
०१-५५२१३०७
जे.वी. वर्क शप,
ग्वार्को, ललितपरु
फोन नं. ९८४१२३९३४६

जेन्युन इन्जिनियरिङ वर्क शप,
ग्वार्को, ललितपरु , मोबाइल नं.
९८४१२११२२३
राष्ट्रिय कृ षि इन्जिनियरिङ
अनसु न्धान के न्द्र, नार्क ,
खमु लटार, ललितपरु , फोन नं.
०१-५५२१३०७
राष्ट्रिय कृ षि इन्जिनियरिङ
अनसु न्धान के न्द्र, नार्क ,
खमु लटार, ललितपरु , फोन नं.
०१-५५२१३०७

मान्यता प्राप्त उत्पादक
जे.वी. वर्क शप,
ग्वार्को, ललितपरु
फोन नं. ९८४१२३९३४६
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मेसिनको काम
छिटो कुहिने कृ षि उपजहरू
व्यावसायिक रूपमा कृ षि उपज
सक
ु ाउन सकिने ठूलो क्षमताको
सोलार ड्रायर प्रविधिको प्रयोग
गर्न सकिन्छ ।
धानको भसु लाई इन्धनको रूपमा
प्रयोग गरी खाना पकाउन
सकिन्छ ।

मेसिनको प्रकार
सौर्य शक्तिको प्रयोग
गरे र ५५ डिग्री
सेन्टिग्रेड सम्म
तापक्रम पगु ्दछ

ईन्धन वा दाउरा
Husk Stove)
अभाव भएको ठाउँमा
सानो परिवारका
घरायसी प्रयोजनको
लागि
ु ारिएको प्लाष्टिकको यस प्रविधिको प्रयोगले बेमौसमी १२० जि.एस.एम.
!% सध
घर (Improved
(वर्षायाम वा हिउँदमा) तरकारी सेतो सिल्पोलिन
Plastic house)
खेती गर्न सकिन्छ ।
प्लास्टिक र बाँसको
प्रयोग गरिन्छ
भ
स
ा
काट
न
े
(Chaff
यस
मे
सि
नको
प्रयोगले
हरियो
र
हातले चलाउने, साना
्
ु
!^
Cutter)
सक
च्याउ खेती तथा
ु े को घाँसलई सजिलै सानो
- सानो टुक्रामा काट्ने गर्छ ।
पशपु ालन किसानका
लागि उपयक्त
ु
सौर्य शक्तिको प्रयोग गरी कृ षि साना किसान,
!& मल्टि-याक सोलार
ड्रायर (Multi Rack उपजहरू: माछा, मास,ु स्याउ,
व्यावसायिक तथा
Solar Dryer)
च्याउ, कफी, मसला, अदवु ा,
दर्गु म क्षेत्रका लागि
वेसार, तरकारी इत्यादि
उपयक्त
ु
सक
ु ाउनको लागि उपयोगी

ु े चल
ु ो (Rice
!$ भस

मेसिनको नाम
सोलार
टनेल ड्रायर
!#
(Solar Tunnel
Dryer)

क्र.स.ं

राष्ट्रिय कृ षि इन्जिनियरिङ
अनसु न्धान के न्द्र, नार्क ,
खमु लटार, ललितपरु , फोन नं.
०१-५५२१३०७

मान्यता प्राप्त उत्पादक
राष्ट्रिय कृ षि इन्जिनियरिङ
अनसु न्धान के न्द्र, नार्क ,
खमु लटार, ललितपरु , फोन नं.
०१-५५२१३०७

समद्ु री सतहबाट ६०० देखि १२०० मिटर राष्ट्रिय कृ षि इन्जिनियरिङ
सम्मको उचाइमा रहेको ठाँउहरुका लागि अनसु न्धान के न्द्र, नार्क ,
उपयोगी हुने ।
खमु लटार, ललितपरु , फोन नं.
०१-५५२१३०७
एक घण्टामा ३० देखि ३५ किलोसम्म राष्ट्रिय कृ षि इन्जिनियरिङ
एक जनाले भसु काट्न सक्छ ।
अनसु न्धान के न्द्र, नार्क ,
खमु लटार, ललितपरु , फोन नं.
०१-५५२१३०७
१ x २ मिटर साइजको ड्रायरको क्षमता: सन वर्क्स नेपाल, बल्खु,
२५ किलो कृ षि सक
ु ाउन १ देखि १.५ काठमाडौं, फोन नं. ०१दिन लाग्ने
४३३०८५४, मोबाइल नं.
९८५१०४८९७१

यसको तापीय क्षमता १३०० वाट सम्म
पगु ्छ ।

मेसिनको क्षमता
५x२ मिटर साइजको एक पटमा १५०
देखि २०० किलो कृ षि उपज सक
ु ाउन
सकिन्छ ।
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मेसिनको काम
सौर्य शक्तिको प्रयोग गरि कृ षि
उपजहरू: माछा, मास,ु स्याउ,
च्याउ, कफी, मसला, अदवु ा,
बेसार, तरकारी इत्यादि
सक
ु ाउनको लागि उपयोगी ।

सौर्य शक्ति वा दाउराको प्रयोग
गरि कृ षि उपजहरू: माछा, मास,ु
स्याउ, च्याउ, कफी, मसला,
अदवु ा, बेसार, तरकारी इत्यादि
सक
ु ाउनको लागि उपयोगी ।
यस मेसिनको प्रयोगले
@) बाँदर धपाउने
(Monkey Repeller) बाँदरहरुलाई ठुलो आवाजको
माध्यमले धपाउने गरिन्छ

- 265 -

राष्ट्रिय कृ षि इन्जिनियरिङ
अनसु न्धान के न्द्र, नार्क ,
खमु लटार, ललितपरु , फोन नं.
०१-५५२१३०७

१ x २ मिटर साइजको ड्रायरको क्षमता: राष्ट्रिय कृ षि इन्जिनियरिङ
२५ किलो कृ षि उपज सक
ु ाउन १ दिन अनसु न्धान के न्द्र, नार्क ,
लाग्ने गर्छ ।
खमु लटार, ललितपरु , फोन नं.
०१-५५२१३०७

मेसिनको क्षमता
मान्यता प्राप्त उत्पादक
१ x २ मिटर साइजको ड्रायरको क्षमता: राष्ट्रिय कृ षि इन्जिनियरिङ
१० किलो कृ षि उपज सक
ु ाउन १ देखि २ अनसु न्धान के न्द्र, नार्क ,
दिन लाग्ने ।
खमु लटार, ललितपरु , फोन नं.
०१-५५२१३०७

बाँदरको समस्या
यस मेसिनले ९० डि.वि. सम्मको
भएको ठाँउको लागी आवाजले बाँदरहरुलाई धपाउने काम
उपयक्त
गर्छ ।
ु

साना किसान,
व्यावसायिक तथा
दर्गु म क्षेत्रका लागि
उपयक्त
ु

मेसिनको प्रकार
साना किसान,
व्यावसायिक तथा
दर्गु म क्षेत्रका लागि
उपयक्त
ु

कृषि औजार अनुसन्धान के न्द्र, रानीघाट, वीरगन्ज, पर्साबाट विकसित तथा व्यावसायिक रूपबाट उत्पादित कृषि औजार/उपकरणहरू
किसिम/शक्तिको
सो सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध
क्र.
मेसिन/प्रविधिको नाम
मेसिनको काम
कार्य क्षमता/विशेषता
स.
स्रोत
हुने स्थान
ड्रम
सिडर
(Drum
Seeder)
हिल्याइएको
खे
त
मा
हातले
चलाउने
३-४
कट्ठा
प्रति
घन्टा
अर्थात
२
जनाले
८
कृ
षि
औजार
अनसु न्धान के न्द्र,
्
1
छरुवा धान (टुसाएको)
घन्टामा १ हे. छर्न सकिने
रानीघाट, वीरगन्ज, पर्सा, फोन नं.
लाइनमा लगाउन
०५१-५२२२३०

(Hybrid Solar
Dryer)

!( हाइब्रिड सोलार ड्रायर

मेसिनको नाम
सरल
थ्याप्चो सोलार
!*
ड्रायर (Simple
Thyapcho Solar
Dryer)

क्र.स.ं
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मकै लगाउने

मकै लगाउने मेसिन (Maize
Planter)

बमु स्प्रेयर (Boom Sprayer) विषादी छर्ने

धान रोप्ने

धान रोप्ने मेसिन (Rice
Transplanter)

मेसिनको काम

४ पाङ्ग्रे
ट्रयाक्टरबाट
सञ्चालित

पावरटिलरबाट
सञ्चालित

हातले चलाउने

सो सम्बन्धी जानकारी उपलब्ध
हुने स्थान
कृ षि औजार अनसु न्धान के न्द्र,
रानीघाट, वीरगन्ज, पर्सा, फोन नं.
०५१-५२२२३०
कृ षि औजार अनसु न्धान के न्द्र,
रानीघाट, वीरगन्ज, पर्सा, फोन नं.
०५१-५२२२३०

कृ षि औजार अनसु न्धान के न्द्र,
रानीघाट, वीरगन्ज, पर्सा, फोन नं.
०५१-५२२२३०
९-१२ कट्ठा प्रति दिन (६ लाइनको)
कृ षि औजार अनसु न्धान के न्द्र,
रानीघाट, वीरगन्ज, पर्सा, फोन नं.
६-९ कट्ठा प्रति दिन (४ लाइनको)
०५१-५२२२३०
१.१ हे. प्रति दिन
कृ षि औजार अनसु न्धान के न्द्र,
रानीघाट, वीरगन्ज, पर्सा, फोन नं.
०५१-५२२२३०
०.१६ हे. प्रति घन्टा १० ओटा बमु नोजल कृ षि औजार अनसु न्धान के न्द्र,
भएको
रानीघाट, वीरगन्ज, पर्सा, फोन नं.
०५१-५२२२३०

किसिम/शक्तिको
कार्य क्षमता/विशेषता
स्रोत
जिरो टिल सिड कम
सकु ्खा अवस्थामा बिना पावर टिलरबाट
५-६ कट्ठा प्रति घन्टा लगाउन सकिने
फर्टिलाइजर ड्रिल (Zero Till खनजोत धान, गहु,ँ
सञ्चालित
seed cum fertilizer Drill) मङु , मसरु ो लगाउने
खेत हिल्याउने हलो (Field
धान रोप्न खेत
पशु चालित
१.३ हेक्टर प्रति दिन (ठुटो नभएको
Puddler)
हिल्याउने
अवस्थामा)
०.६ हेक्टर प्रति दिन (ठुटो भएको
अवस्थामा)
मकै रोप्ने हलो (Maize
मकै लगाउने
पशु चालित
१०-१५ कट्ठा प्रति दिन एक जोडा गोरुको
Planter)
प्रयोगले

मेसिन/प्रविधिको नाम

स्रोतः कृ षि इन्जिनियरिङ महाशाखा, खमु लटार ललितपरु २०७७

7

6

5

4

3

2

क्र.
स.
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१८.१ गाईका जातहरू
(क) नेपालमा पाइने स्थानीय गाईका जातहरूः
गाईका जात
उत्पत्ति
विशेषताहरू
१.अछामी यस गाईको उत्पत्ति
• संसारको सबैभन्दा सानो गाई हो ।
गाई
अछाम जिल्लामा भए • यसलाई नौ मट्ु ठे गाईको नामले पनि चिनिन्छ ।
पनि बझाङ,बाजरु ा र • यसको रङ कालोदेखि खैरो, खरानी, टाटेपाटे आदि हुन्छ ।
डोटीमा समेत पाइन्छ । • शारीरिक तौल १२० देखि १५० के .जी. सम्म हुन्छ ।
• दैनिक दधू उत्पादन १.५ देखि २ लिटर र बढीमा ४ लिटरसम्म
दिन्छ ।
२.लल
• यो जरु ो नभएको उच्च हिमाली भेगको सकु ्खा चिसो हावापानीमा
ु ु गाई यस गाईको उत्पत्ति
मसु ्ताङ जिल्लामा भए
हुर्क न सक्ने गाई हो ।
पनि मनाङ र डोल्पामा • यसको होचो कद, लामो पचु ्छर,छोटा खट्ु टा, बाक्ला रौं हुन्छन ।
समेत पाइन्छ ।
• वयस्क भालेको शारीरिक तौल १५० देखि २२५ के .जी. सम्म र
माउको शारीरिक तौल १२० देखि १६० के .जी सम्म हुन्छ ।
• दैनिक दधू उत्पादन औसत १.६ लिटरसम्म दधू दिन्छ ।
३.खैला गाई यस गाईको उत्पत्ति
• यसको साढे तथा गोरु रिसालु स्वभाव, सिङ सिधा र माथितिर
सदु रू पश्चिम प्रदेशको
फर्के को, शरीर बलियो भएको, मालसमान बोक्न र खेत जोत्नको
पहाडी जिल्ला
लागि उपयक्त
ु जात हो ।
खासगरी बैतडी,
• अन्य स्थानीय जातका गाईहरू भन्दा ठूलो शरिर हुन्छ ।
डडेलधरु ा, डोटी
• यसको गर्भधारण अवधि २८८ दिनको हुन्छ ।
जिल्लामा पाइन्छ ।
• यसले ३०५ दिनको दहु ुनो अवधिमा दैनिक औसत दधू उत्पादन
२.५ लिटर दिन्छ ।
४.पहाडी गाई पहाडी क्षेत्र
• यो गाई मध्य पहाडको लागि उपयक्त
ु , प्राय कालो रङ, दधू
उत्पादन क्षमता कम भएको, विषम हावापानीमा हुर्क न सक्ने सानो
कदको गाई हो ।
• यो ४ वर्षको उमेरमा वयस्क भई ५ वर्षको उमेरमा पहिलो बेत ब्याउँछ ।
• गर्भधारण अवधि २७५ दिनको हुन्छ ।
• यसले २४० दिनको दहु ुनो अवधिमा औसत दैनिक दधू उत्पादन
१.१ लिटर हुन्छ ।
५.तराई गाई तराई क्षेत्र
• तराईको समथर भू भागको लागि उपयक्त
ु गाईको जात हो ।
• प्रायः सेतो रङ, दधू उत्पादन क्षमता कम भएको, मध्यम कदको,
कान सिधा, बलियो र गर्मी हावापानीका लागि उपयक्त
ु गाई हो ।
• यसको औसत शारीरिक तौल २१० के .जी.सम्म हुन्छ ।
• यसको गर्भधारण अवधि २९६ दिनको हुन्छ ।
• यसले २४६ दिनको दहु ुनो अवधिमा औसत दैनिक दधू उत्पादन
२.१ लिटर हुन्छ ।
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गाईका जात
उत्पत्ति
६.सिरी गाई पर्वी
पहाडको
ू
(लाेपउन्मुख) ,खासगरी इलाम
जिल्ला

७.याक

हिमाली क्षेत्र
(समद्रु सतहबाट
३००० देखि ४५००
मिटर उचाइसम्म )

८. चौंरी गाई उच्च पहाडी क्षेत्र (९
हजारदेखि १५ हजार
फिटसम्म)

विशेषताहरू
• पहाडका लागि उपयक्त
ु गाईको जात हो ।
• कालो देखि सेतो रङ, दधू उत्पादन क्षमता राम्रो भएको, चौडा र
च्याप्टो निधार, कान सानो र अगाडि निस्के को,थोरै माथि फर्के को
तिखो सिङ हुन्छ ।
• गर्भधारण अवधि २९५ दिनको हुन्छ ।
• यसले २६८ दिनको दहु ुनो अवधिमा औसत दैनिक दधू उत्पादन
४.५ लिटर हुन्छ ।
• यसको भालेलाई याक र पोथीलाई नाक भनेर चिनिन्छ ।
• यसको दधू उत्पादन क्षमता कम भए पनि चिल्लो पदार्थ ६.६ %
सम्म हुन्छ ।
• यसको काध सिधा, रौं लामा, सिङ तिखो, लामो र बलियो ,
अत्यधिक चिसो सहन सक्ने क्षमता हुन्छ ।
• यसको गर्भधारण अवधि २५२ देखि २५५ दिनको हुन्छ ।
• नाकलाई ब्याएको दईु महिनासम्म दहि
ु दं नै नवजात बाछाको लागि
छोडिन्छ र त्यसपछि मात्र दहि
ु न्छ ।
• यसले १६७ दिनको दहु ुनो अवधिमा औसत दैनिक दधू उत्पादन
१.३ लिटर हुन्छ ।
• वयस्क याकको शारीरिक तौल औसत ३५५ के .जी. र नाकको
अधिकतम ३२५ के .जी. सम्म हुन्छ ।
• चौंरीबाट चौंरी जन्मदैन र चौंरी उत्पादनका लागि शद्ध
ु जातको
याक नाक आवश्यकता पर्दछ ।
• शद्ध
ु जातको भालेलाई याक र पोथीलाई नाक भनिन्छ भने
वर्णसङ्करलाई चौंरी भनिन्छ ।
• चौंरीको भालेलाई झोपा भनिन्छ । यो नपंसु क हुन्छ , भारी बोक्ने
र खेत जोत्न प्रयोग गरिन्छ ।
• चौंरीको पोथीलाई झमु ा भनिन्छ यो उत्पादनशील हुन्छ । यसले
दैनिक ४ लिटरसम्म दधू दिन्छ ।
• नाक र स्थानीय जातको बहरको क्रसबाट जन्मेको डिम्जो चौंरी र
याक र स्थानीय गाईको क्रसबाट जन्मेकोलाई उराङ्ग चौंरी भनिन्छ ।
• डिम्जो चौंरी उचाइमा गएर चर्न सक्ने, ठण्डी सहन सक्ने र दधू
उत्पादन राम्रो दिन्छ ।
• उराङ्ग चौंरी उचाइमा गएर चर्न नसक्ने, ठण्डी सहन नसक्ने र दधू
उत्पादन कम हुन्छ ।
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(ख) नेपालमा पाइने उन्नत गाईका जातहरूः
गाईका जात
उत्पत्ति
१. जर्सी गाई यसको उत्पत्ति बेलायत •
को जर्सी टापमु ा भएको
हो ।
•
•
२.
होलिस्टीन
फ्रिजियन

यसको उत्पत्ति
नेदरल्यान्डको
फ्रिजल्यान्डमा भएको
हो ।

•
•
•

३. ब्राउन
स्वीस गाई

यसको उत्पत्ति
•
स्वीजरल्यान्डमा भएको
हो ।
•

४. साहिवाल यसको उत्पत्ति
गाई
पाकिस्तानको
मन्टगोमेरीमा भएको
हो ।
५. रे ड
सिन्धी

यसको उत्पत्ति
पाकिस्तानको सिन्धु
प्रान्तमा भएको हो ।

•
•
•
•
•
•
•

@)&*

विशेषताहरू
यो करिब त्रिभजु ाकार, रङ प्रायः रातो, खैरो वा कालो, डडाल्नु
सिधा, फाँचो र थनु ठूला, टाउको बीचमा खोप्रो परे जस्तो,
अनहु ार छोटो र यसको भाले रिसालु हुन्छ ।
साँढेको शारीरिक तौल ६७५ कें .जी. र माउको तौल ४५०
के .जी. हुन्छ ।
प्रतिवेत प्रति जनावर दधू उत्पादन ५००० देखि ६०००
लिटरसम्म हुन्छ ।
यो गाई ससं ारकै सबभन्दा बढी दधू दिने, सेतो, कालो,
टाटेपाटे, ढाड अलि कुप्रेको, लामो र साँघरु ो मख
ु , गाई शान्त
स्वभावको र साँढे हिस्रं क स्वभावको हुन्छ ।
साढेको शारीरिक तौल १००० के .जी र माउ ६७५ के .जी.
सम्म हुन्छ ।
दधू उत्पादन प्रतिबेत ६५०० देखि ९००० लिटरसम्म भए
तापनि ११००० लिटर भन्दा बढी दिएको पनि पाइन्छ ।
यो गाई खैरो वा कालो रङको, ससु ्त र सोझो हुन्छ । प्रतिकुल
मौसम खप्नसक्ने, डाँडाकाँडामा पनि पाल्न सकिने, गर्मिमा
पनि पाल्न सकिने ।
शारीरिक तौल सांढेको ९०० के .जी. रमाउको ६२५ के .जी.
सम्म हुन्छ ।
औसत दधू उत्पादन प्रतिबेत ५५०० लिटरसम्म पाइन्छ ।
चाकलो निधार, छोटा खटु ृा, छोटा सिङ पछाडि फर्के का, निकै
ठूलो र लगभग एकतर्फ ढल्के को जरु ो तथा माल भएको हुन्छ ।
यसको रङ रातो र हल्का खैरो हुन्छ । यो एसियाको राम्रो
दधू ालु गाई हो । सांढेको तौल ५०० के .जी. र माउको तौल
३४० के .जी. हुन्छ ।
प्रतिबेत दधू उत्पादन १३५० लिटर हुन्छ ।
यसको रङ रातो कालो, वोधो सिङ भएको धेरै ठूलो जरु ो तथा
माल भएको, दरिलो शरीर निकै शान्त प्रकृ तिको, फाँचो ठूलो र
तल झरे को हुन्छ ।
साँढेको शारीरिक तौल ४५० के .जी. र माउको ३०० के .जी.
सम्मको हुन्छ ।
औसत दधू उत्पादन प्रतिबेत १५०० देखि २२०० लिटर
हुन्छ ।
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गाईका जात
उत्पत्ति
विशेषताहरू
६. हरियाणा यसको उत्पत्ति भारतको • यसको रङ सेतो, कसिलो र अग्लो शरिर हुन्छ । यसको साँढे
गाई
हरियाणामा भएको हो ।
जोत्न र गाडा तान्न उपयक्त
ु हुन्छ । वयस्क गाईको तौल ५५०
के .जी. हुन्छ ।
• प्रतिवेत औसत दधू उत्पादन १२०० लिटर हुन्छ ।

१८.२ भैंसीका जातः
(क) नेपालमा पाइने स्थानीय जातका भैंसीहरूः–
भैंसीका
उत्पत्ति
विशेषताहरू
जात
१. लिमे
यसको उत्पत्ति
स्थानीय भैंसी मध्ये सबैभन्दा सानो जातको भैंसी हो । यसको सिङ घांटी
भैंसी
गण्डकी प्रदेशको तिर घमु क
े ो हँसिया आकारको हुन्छ ।
कास्की, स्याङ्जा, भैंसीको शारीरिक तौल औसत ३१० देखि ३१५ के .जी र यसको प्रतिबेत
पर्वत, बागलङु तनहुँ दधू उत्पादन १०४८ लिटर हुन्छ ।
र लमजङु मा भएको यो भैंसीको संख्या घट्दो क्रममा भएकाले संरक्षणका लागि ध्यान पर्
ु याउन
हो ।
आवश्यक छ ।
२. पार्कोटे यो जातको भैंसी
यसको रङ कालो हुन्छ । तर कहिक
ं हीं खैरो र हल्का खैरो रङमा पाइन्छ ।
भैंसी
मध्य पहाड देखि अनहु ार लाम्चो, टाउको चेप्टो, सिङं तरवार आकारको र शारीरको पछाडी
उच्च पहाडमा
भागतिर फर्के को हुन्छ ।
पाइन्छ ।
दधू उत्पादन प्रतिबेत १००० लिटर हुन्छ ।
३. गड्डी यसको उत्पत्ति
यसको रङ कालो र निधारमा सेतो थोप्ला तारो भएको कहिकतै खैरा र
भैंसीः
सदु रू पश्चिम प्रदेश फिक्का रङको हुन्छ । लामो अनहु ार फराकिलो निधार र टाउको, सिङ
पहाडी भेगमा
लामो अर्ध घमु ाउरो, पर्णू विकसित फाँचो, दधू का नसा स्पष्ट देखिने हुन्छ ।
भएको हो ।
औसत शारीरिक तौल ४५२ के .जी. र दधू उत्पादन दैनिक ३.५ लिटर
पाइन्छ ।
यसको संख्या घट्दो अवस्थामा रहेकाले संरक्षणमा ध्यान दिन आवश्यक
छ।
(ख) उन्नत जातको भैंसीः–
भैंसीका
उत्पत्ति
विशेषताहरू
जात
१. मरु ्रा भैंसी यसको उत्पात्ति भारतको यो निक्खर कालो शरिर, लामो घाँटी, छोटा नजिकै बाट घमु क
े ा
हरियाणामा भएको हो । कसिएको सिङ, राम्रो विकसित भएको फाँचा लामो पचु ्छर र
पचु ्छरको बीचमा सेतो फुर्को हुन्छ । यसको शारीरिक तौल ४५०
देखि ५०० के .जी र प्रतिबेद औसत दधू उत्पादन १५०० देखि
२५०० लिटर हुन्छ ।
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१८.३ बाख्राका जातहरू
क) स्थानीय जातका बाख्राहरू
नेपालमा मखु ्यतया चार जातका स्थानीय बाख्राहरू पाल्ने गरे को पाइन्छ । यी स्थानीय जातका बाख्राहरू यस प्रकार
छनः्
१. तराई बाख्रा ः
नेपालकाे तराई (समद्ु री सतहबाट ६० देखि ३०० मिटरसम्मको उचाइमा पर्ने) क्षेत्रतिर पाइने जातको बाख्रालाई तराई
बाख्रा भनिन्छ । यो शद्ध
ु जातको बाख्रा नभएर भारतीय जातको बाख्रा जमनु ापारिको गणु हरू जस्तैः माथि उठे का
नाक, झन्डि
ु एको लामो कान पनि देखिने यसलाई जमनु ापारिको खच्चड पनि भनिन्छ, यद्यपि यसबारे अध्ययन
अनसु न्धान हुनु जरुरी देखिन्छ । यो बाख्रा मझौला आकारको र विभिन्न रङको भए तापनि प्रायः खैरो शरीरमा सेतो
धर्सो रहेको हुन्छ । यो बाख्राको शद्ध
ु नश्ल पाउन कठिन भएकाले तराई बाख्राका जातीय विशेषताहरूमा पनि समानता
छै न । यो बाख्रा दधू तथा मासु दवु ैको लागि उपयक्त
ु मानिन्छ । यसको शारीरिक तौल करिब १८ देखि ३५
किलोग्रामसम्म हुन्छ । सालाखाला १५ महिनाको उमेरमा पहिलो पटक ब्याउने र खरी तथा तराई बाख्राको प्रजनन्
क्षमतामा धेरै समानताहरू पाइन्छ ।
२. खरी/औले बाख्रा ः
समद्ु री सतहबाट ३०० देखि १५०० मिटर बीचको मध्यपहाडी क्षेत्रमा पाइने बाख्रालाई पहाडी वा खरी बाख्रा भन्ने
गरिन्छ । विभिन्न सात रङका खरी बाख्राहरू मध्ये कालो तथा खैरो रङका बाख्राहरू तल
ु ानात्मक रूपमा धेरै
पाइन्छन् । प्रायः खरी बाख्राहरूमा मध्यम आकारका पछाडी फर्के का सिङ हुन्छन् । थोरै बाख्राहरू मडु ु ले पनि
पाइएका छन् । खरी बाख्राको शारीरिक तौल १५ देखि २५ किलोग्रामसम्म हुन्छ भने बोकाको शारीरिक तौल २५
देखि ३५ किलोग्रामसम्म हुन्छ । यो जातको बाख्रा सालाखाला १६ महिनाको उमेरमा पहिलो पटक ब्याउने, साधारण
अवस्थामा २ वर्षमा ३ पटक ब्याउने र प्रति बेत २ वा २ भन्दा बढी पाठापाठी हुर्काउन सक्ने क्षमता भएका हुनाले
नेपालको अधिकांश भ–ू भागमा यो बाख्रा लोकप्रिय भएको पाइन्छ ।
३. सिन्हाल ः
समद्ु री सतहबाट १५०० देखि २५०० मिटर बीचको उच्च पहाडी क्षेत्रमा पाइने यो जातको बाख्रा बरुवाल वा
भ्याङ्गलङु जातको भेडाको बथानमा चर्न रुचाउने हुन्छ । सिन्हाल जातको बाख्रा अन्य नेपाली बाख्राहरूमध्ये
सबैभन्दा ठूलो शरीर भएको बाख्रा हो । यसको छोटो टाउको, सिधा नाक, चिसो सहन सक्ने क्षमता भएको र यसबाट
के ही मात्रामा पश्मिना समेत उत्पादन गर्न सकिन्छ । वयस्क बाख्राको शारीरिक तौल ३० देखि ३५ किलोग्राम सम्म
हुन्छ । सिन्हाल बाख्राहरू करिब २ वर्षको उमेरमा पहिलो पटक ब्याउने, साधारणतया वर्षमा एकपटक ब्याउने र एउटै
पाठा वा पाठी मात्र पाउने गर्दछ ।
४. च्याङ्ग्रा ः
समद्ु री सतहबाट २५०० मिटरभन्दा माथिको च्याङ्ग्रा हिमालय पर्वत श्रृंखलाको पछाडिपट्टि सकु ्खा, बढी हावा
लाग्ने, चिसो र अर्धभमि
ू जस्तो ठाउँमा पाइन्छ । च्याङ्ग्राले त्यस क्षेत्रमा पाइने ताल्ला भन्ने झारमा पलाएको पात,
फूल, जरा र घाँसहरू खाएर जीवन निर्वाह गर्दछन् । च्याङ्ग्रा पश्मिना र नरम खालको न्यानो भवु ा उत्पादनका लागि
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प्रसिद्ध छ । च्याङ्ग्राको शरीर बाक्लो लामो रौंले ढाके को हुन्छ । रौंको भित्री भागमा मसिना पश्मिना रहेको हुन्छ ।
यसको सानो तर लामो टाउको, सिधा नाक, साँघरु ो थतु नु ो र कसिलो शरीर तथा बटारिएको सिङ हुन्छ । यिनीहरू
अन्दाजी १८ देखि १९ महिनाको उमेरमा पहिलो पटक ब्याउने, वर्षमा एकपटक ब्याउने र अधिकांशले एक पटकमा
एउटा मात्र पाठापाठी पाउने गर्दछन् । वयस्क च्याङ्ग्राबाट वर्षमा १५० देखि २०० ग्रामसम्म पश्मिना उत्पादन हुने
गर्दछ । वयस्क च्याङ्ग्राको तौल २५ देखि ३० किलोग्रामसम्म हुन्छ । यसको आफ्नो शारीरिक तौलको ३० प्रतिशत
बराबर वजनको भारी बोक्न सक्ने क्षमता हुन्छ ।

(ख) नेपालमा पालिने विदेशी जातका बाख्राहरू
१. जमुनापारि ः
यो बाख्राको उत्पत्ति भारतको उत्तर प्रदेश अन्तर्गत इटहवामा भएको हो । जमनु ापारि बाख्राको रङ एकनासको हुदँ नै
तर साधारणतया सेतो रङ भएका बाख्राहरूमा कहीकही गाढा रङको चिन्हहरु हुने गर्दछ । यो जातको बाख्राको जीउ
ठूलो तथा अग्लो, लामो खट्ु टा, नाकको बीच भाग उठे को (सगु ानाके ) र झन्डि
ु विशेषताहरू
ु एको लामा कानहरु प्रमख
हुन् । जमनु ापारि बाख्राको पहिलो पल्ट व्याउने उमेर तथा ब्याउने अन्तर क्रमशः औसत ७७० दिन तथा ४२८ दिन
उल्लेख भएको पाइन्छ ।
२. बारबरी ः
यो बाख्राको उत्पत्ति पर्वी
ू अफ्रिकाको बारबाेरा प्रान्तमा भएको हो । यसको कान छोटो तथा ठाडो, शरीर सानो, रङ
रातो र सेतो रङको टाटेपाटे किसिमको हुन्छ । झट्ट हेर्दा मृग जस्तो देखिने बारबरी जातको बाख्रा चर्न त्यति मन
पराउँदनै । खोरभित्रै पालिने जात भएकाले यो जातको बाख्रा खासगरी शहरी वा शहरको वरिपरीको क्षेत्रमा पालिन्छन् ।
यो जातको बाख्राको सरदर शारीरिक तौल बाख्रीको २७ देखि ३६ र खसी बोकाको ३१ देखि ४१ किलोग्रामसम्म
हुने गरे को पाइन्छ । पहिलो पल्ट ब्याउने औसत उमेर तथा दईु बेत बीचको अन्तर क्रमशः ५८८ दिन तथा २७४ दिन
पाइएको छ ।
३. सानन् ः
दधू उत्पादनको लागि विश्व प्रशिद्ध सानन् जातको बाख्राको उत्पत्तिस्थल स्वीजरल्यान्डको सानन उपत्यका हो । यो
जातको बाख्रा सेतो क्रिम रङको हुन्छ । यसको अनहु ार सिधा वा अलि थेप्चिएको र कानहरू ठाडो तथा अगाडितिर
तेर्सिएको हुन्छ । विकसित फाँचो भएकाले यसले प्रतिदिन २ देखि ४ के .जी. सम्म दधू दिन्छ । साधारणतया यो
जातको बाख्राको सिङ्ग हुदँ नै । बोकाको शारीरिक तौल औसतमा ९५ किलोग्राम र बाख्रीको ६५ किलोग्रामसम्मको
हुने गरे को छ । धेरै दधू दिने हुनाले यो ब्राखालाई Dairy goat तथा holstein goat पनि पाइन्छ ।
४. विटल (Bettle) ः
यो बाख्रा हेर्दा जमनु ापारिसँग मिल्दोजलु ्दो हुन्छ । यो बाख्रामा सामान्यतया कालो र खैरो रङमा बढी पाइने, कान
चौडा लामो र घम्रि
ु एको, चौडा मझौला शरिर जस्ता चारित्रिक विशेषताहरू भएको पाइन्छ । यस जातको बाख्राको
औसत तौल वयस्क भालेको ५९ के .जी. र वयस्क पोथीको ३५ के .जी. हुन्छ । दईु वर्षमा पहिलो पल्ट ब्याउने र दईु
बेतबीचको अन्तर औसतमा एक वर्ष भएको पाइएको छ । सरदर दईु वर्षमा ३ पटक ब्याउने र ५० प्रतिशत जमु ्ल्याहा
पाउने गर्दछ । नेपालको तराई र भावर क्षेत्रमा बँधवु ा प्रणालीमा यसबाट राम्रो उत्पादन लिन सक्ने देखिन्छ ।
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५. बोयर बाख्रा (Boer Goat ) ः
यो दक्षिण अफ्रिकामा विकास गरिएको मासु उत्पादनका लागि प्रशिद्ध जातको बाख्रा हो । विगत के ही वर्षदेखि
नेपालमा अगवु ा कृ षकहरूले यो बाख्रा पालन गर्न थालेका छन् । नेपालको विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा यो बाख्रा
पाल्न आवश्यक प्रविधि विकासका लागि नार्क ले कृ षि अनसु न्धान के न्द्र (बाख्रा) बन्दिपरु मा २०६५ सालदेखि
विस्तृत अध्ययनको थालनी गरे को छ । यो बाख्राको छिटो बढ्ने (८०–९० ग्राम प्रतिदिन) गर्दछ । दईु वर्षमा ३ पटक
ब्याउने र प्रतिवेत दईु पाठापाठी पाउने यस जातका विशेषताहरू हुन् । बाली जाने सिजनको प्रभाव कम पर्ने भएकाले
बोयर बाख्राले बाह्रै महिना पाठापाठी जन्माउन सक्दछ ।

१८.४ भेडाका जातहरू
क) नेपालमा पालिने भेडाका स्थानीय जातहरू
भेडाका जातहरू
(१) लामपुच्छ्रे भेडा •
•
•
•
(२) कागे भेडा

•
•
•

(३) बरुवाल भेडा

•
•
•
•
•

ljz]iftf
लामपच्ु छ्रे तराई क्षेत्रमा पाइने भेडा हो ।
पचु ्छर लामो भएकाले यसलाई लामपछ्
ु रे भनिएको हो ।
यो विभिन्न रङ (सेतो, कालो वा टाटेपाटे) को हुन्छ । वयस्क थमु ाको तौल ३०
देखि ४० के .जी. सम्म हुन्छ भने भेडीको तौल २० देखि २५ के .जी. हुन्छ ।
वार्षिक ऊन उत्पादन ५०० देखि ७५० ग्राम र यसको ऊन खैरो र खस्रो भएकोले
सेतो ऊनसँग मिसाएर राडीपाखी र कम्बल बनाउन प्रयोगमा ल्याउने गरे को
पाइन्छ ।
३०० देखि १५०० मिटरको उचाइमा रहेको उपत्यका, भित्री मधेश तथा मध्य
पहाडी क्षेत्रमा पालिदै आएको यो भेडाको टाउको काग जस्तो देखिने भएकाले
यसलाई कागे भेडा भनिएको हो ।
यो नेपालको सबैभन्दा सानो जातको भेडा हो । वयस्क थमु ाको तौल २० देखि २५
के .जी. र भेडीको तौल १५ देखि २० के .जी. हुन्छ ।
यो भेडा ऊन र मासक
ु ा लागि पाल्ने गरिन्छ । यसबाट वार्षिक ५०० ग्राम ऊन
उत्पादन हुने गर्छ । खस्रो र कमसल खालको ऊन उत्पादन हुने भएकाले यसको ऊन
राडीपाखी बनाउन प्रयोग गरिन्छ ।
नेपालको उच्च तथा मध्य पहाडी क्षेत्रमा पालिदै आएको यो भेडाको संख्या
सबभन्दा धेरै रहेको छ ।
यसको रङ सेतो, कालो वा सेतो-कालो र थमु ामा सिङ हुन्छ तर भेडीमा हुदँ नै ।
बलियो शारीरिक बनावट र कठिन वातावरणमा बाच्न सक्ने गणु ले यो भेडा
लोकप्रिय छ ।
वयस्क थमु ाको तौल ३० देखि ४० के .जी. र भेडीको तौल ३० देखि ३५ के .जी.
सम्म हुन्छ ।
यो वर्षमा एक पटक ब्याउने र एक पटकमा १ पाठापाठी मात्र पाउने गर्छ । यो मासु
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र ऊन उत्पादनका लागि पाल्ने गरिन्छ ।
यसको वार्षिक ऊन उत्पादन ७५० ग्राम छ । खस्रो ऊन उत्पादन हुने भएकोले
यसको ऊन राडी, पाखी, कम्बल, लिउ, लक
ु ु नी र खस्रो गलैंचा बनाउन प्रयोग
गरिन्छ ।
यो भेडा मनाङ, मसु ्ताङ, डोल्पा तथा जमु ्लाको २५०० मि. भन्दा माथिल्लो उच्च
पहाड तथा हिमाली क्षेत्रमा पाइन्छ ।
अत्यन्त न्यून संख्यामा रहेको यस भेडाको शारीरिक तौल २५ देखि ३५ के .
जी.सम्म हुन्छ । यसले वार्षिक ७५० देखि ११०० ग्राम सम्म ऊन उत्पादन गर्छ ।
मसिनो र नरम ऊन उत्पादन गर्ने भएकाले गलैंचा (कार्पेट) उद्योगका लागि यो भेडा
महत्त्वपर्णू मानिन्छ ।
यसको ऊन मफलर, सल, पन्जा, टोपी, मोजा आदि बनाउन समेत प्रयोग गरिन्छ ।

१८.५ कुखुराका जातहरू
संसारभर कुखरु ाका थप्रैु जातहरू छन् तर ती सबै जातहरूलाई व्यावसायिक रूपमा पाल्ने गरिंदनै । सबैजसो देशहरूमा
कुखरु ा पाइए तापनि कुखरु ालाई सामान्यतः निम्नलिखीत चार वर्गहरुमा विभाजन गर्दै आएको पाइन्छः
१) अमेरिकन वर्गः जस्तै प्लाइमाउथ रक, रोड आइल्यान्ड रे ड, न्यू हेम्पशायर, वायनडट आदि ।
२) भूमध्यसागरीय वर्गः जस्तै लेगहर्न, ह्वाइट मिनोर्का, एन्कोना आदि ।
३) बेलायती वर्गः जस्तै अष्ट्रालोप, ह्वाइट कर्निस, अरपिंग्टन आदि ।
४) एसियाली वर्गः जस्तैः लांगसांग, ब्रम्हा, कोचीन आदि ।
तर ब्रोइलर, लेयर्स तथा अन्य के ही कुखरु ामा सिमित रहेका कुखरु ापालक कृ षकहरुमा यस्ता वर्गहरुको बारे मा चर्चा
गर्दा अलमल हुने स्थिति रहेकाले हामी यस पसु ्तकमा यिनै वर्गहरुबाट विकास भएका र नेपालमा पाइने के ही बाह्य र
यहाँका स्थानीय कुखरु ाहरूमा बढी के न्द्रित हुनेछौं ।
क) ब्रोइलर तथा जातहरूः
मासु उत्पादनकाे उद्देश्यले पालन गरिने कुखरु ालाई ब्रोइलर कुखरु ा भनिन्छ । ब्रोइलर कुखरु ा शद्ध
ु जात नभई विभन्न
जातका इच्छाइएका र छानिएका वश
हरुको
लाइन
क्रस
गराउँ
द
ै
पटक
पटक
छनौट
र
प्रजनन
िवधिबाट
एउटै लाइनमा
ं
के न्द्रित गरी विकास गरिएका Synthetic Breed हरू हुन् । यिनीहरूको Parent stock पनि भविष्यमा अन्य
Synthetic Breed निकाल्न सकिने गरी अन्य Population तथा F1 Hybrid को रूपमा रहेका हुन्छ । बढी तौल
भएका र चाडो बढ्ने स्वभाव भएका विभिन्न जात तथा उपजात क्रस गरी निकालिने यी ब्रोइलरहरूमा जातअनसु ार
छिटो वा ढिलो बढ्ने, छाती, लेग र अन्य भागमा कम वा बढी मासु लाग्ने, दाना कम या ज्यादा खपत गर्ने जस्ता
विशेषताहरू हुन्छन् । आजभोलि हाम्रो देशमा पालिने प्रायः ब्रोइलर कुखरु ाहरूमा भने कव ५००, हब्बर्ड, कव-१००,
कसिला, हाइब्रो मासेल आदि नै हुन् जसलाई ४० देखि ५० दिनको अवधिमा औसत तौल २ देखि २.८ के जी बनाएर
बिक्री गर्ने गरिन्छ । यस अवधिमा यी कुखरु ाहरूले औसतमा ४ देखि ५.५ के जी दाना खान्छन् वा भाँडाबाट पोखेर
नष्ट गर्छन् ।
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बोइलर कुखरु ाका के ही जातहरूमध्ये भेनकव भनिने अमेरिकाको कव १००, २००, ४००, ५००, ७०० आदि रहेका
छन् भने नेपालमा कव ७०० चाहिँ अझै भित्रीसके को छै न । यसैगरी फ्रान्सको (हाल अमेरिकामा समेत) हब्बर्ड पनि
संसारभर नै कवको प्रतिस्प्रर्धी जात मानिन्छ । नेपालमा भने छाती तथा तिघ्रामा धेरै मासु लाग्ने र व्यवसायीले धेरै
रुचाउने कारणले गर्दा हब्बर्डभन्दा कव बढी लोकप्रिय रहेका छन् ।
ख) लेयर्स तथा जातहरूः
लेयर्सलाई पनि माथि उल्लेख गरिएजस्तै गरी धेरै अण्डा उत्पादन गर्ने र हलक
ु ा तौल भएका विभिन्न जातहरूवाट
विकास गरिएकाले यिनीहरू पनि एकप्रकारका सिन्थेटीक जातहरू नै हुन् । हाल नेपाली बजारमा भित्रीएका
व्यावसायिक लेयर्स जातहरूमा ल्होमेन ब्रोन, ह्वाइट तथा अन्य, हाइलाइन ब्रोन, ह्वाइट तथा अन्य, बेबकक, कि
स्टोन, ईसाब्राउन, गोल्डेन कमेट, टेट्रा, वि.भि. ३०० आदि पर्दछन् । लेयर्स कुखरु ाहरू पनि धेरै फुल पार्ने लेगहर्न,
मिनोर्का, ससेक्स, रोड आइल्याण्ड रे ड आदिहरूबाट नै विकास गरिएका हुन् ।
यी कुखरु ाहरूले औसतमा सामान्यतः १८ हप्तादेखि फुल पार्न सरुु गरी ७५ हप्तासम्ममा औसत वार्षिक ३१०
गोटाभन्दा बढी अण्डा दिने गर्छन् । यी मध्ये पनि नेपालमा हाल आएर अन्य कुखरु ाहरूभन्दा लोम्यान र हाइलाइन
कुखरु ाहरू नै धेरै लोकप्रिय रहेका छन् ।
ग. नेपालका स्थानीय कुखुराहरुः
व्यावसायिक रूपमा लेयर्स र बोइलर कुखरु ाको प्रचलन बढी भएपछि रै थाने कुखरु ाहरू ओझेलमा पर्दै गएका छन् ।
तिनका जात र बिशेषताहरू निम्नबमोजिम छनः्
१) साकिनी
२) घाँटीखइु ले
३) प्वाँखउल्टे
नेपालका स्थानीय जातका कुखरु ाहरूले वार्षिक मात्र ६० गोटाको हाराहारीमा अण्डा उत्पादन गर्ने गर्दछन् भने यी सबै
जातिमा ओथारो बस्ने र चल्ला कोरल्ने स्वभाव रहेको हुन्छ । यीमध्ये साकिनी सबैभन्दा बढी संख्यामा देशभै री पाइने
कुखरु ाको जात हो । साकिनीले जन्मेको ६ महिनाको उमेरमा वयस्क भएर अण्डा दिन सरुु गर्छ र अवस्था हेरी
सामान्यतया एक वर्षमा २–३ पटक चल्ला काढ्ने गर्छ । यसको भालेको तौल बढीमा २.० के जीसम्म हुने गर्छ भने
पोथीको १.५ के जी हुन्छ । सबै स्थानीय जातका कुखरु ाहरूको रोगसँग लड्ने क्षमता अत्यधिक हुन्छ र स्थानीय
कुखरु ाहरूलाई छाडा छोडेर पाल्न सकिन्छ । त्यसैले यी कुखरु ाहरूलाई मासु तथा अण्डा दवु ैको लागि पाल्न
सकिन्छ । यीमध्ये घाँटीखइु ले र साकिनी सबैतिर पाइने भए पनि घाँटीखइु लेको संख्या पनि क्रमशः घट्दै गइरहेको
छ । प्वाँख उल्टे कुखरु ाहरू तराईका कतिपय जिल्ला तथा सिन्धुली, उदयपरु अादि जिल्लामा बढी मात्रामा देखिन्छन,्
तर यसको सखं ्या पनि घटिरहेको छ । यी कुखरु ाहरूलाई पनि शद्ध
ु रूपमा वा न्यू हेम्पसायर तथा अष्ट्रालोप जातका
कुखरु ाहरूसँग क्रस गराई नश्लसधु ार गरी व्यावसायिक रूपले पाल्न सकिने कुरा नेपालकै कतिपय भभू ागहरूमा
व्यावहारिक रूपमै प्रमाणित भइसके को छ जसको सरुु वात सरुु मा कास्कीको लमु ्ले कृ षि अनसु न्धान के न्द्रले गरे को
थियो । नेपाल कृ षि अनसु न्धान परिषद् (नार्क ) मा हालै गरिएको अनसु न्धानको प्रारम्भिक नतिजाअनसु ार साकिनी
कुखरु ाले पनि सघन प्रणालीमा पाल्दा १०० भन्दा बढी अण्डा वार्षिक रूपमा उत्पादन गर्न सक्ने देखिएको छ तर
अनसु न्धान जारी रहेकाले अहिले नै के ही भन्न सकिने अवस्था छै न । हाल नेपाल कृ षि अनसु न्धान परिषदल
् े साकिनी
कुखराको बढी तौल र धेरै अण्डा पार्ने क्षमताको वंश विकासका लागि अनसु न्धान गरिरहेको छ भने घाँटीखइु ले र
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प्वाँख उल्टे कुखरु ाको Necleus Herd विकास गर्ने कार्य भैरहेको छ ।
घ) अन्य विदेशी कुखुराहरूः
अन्य विदेशी जातहरूमा अष्ट्रालोप, न्यू हेम्पसायर तथा गिरीराज (हाल नेपालको हावापानीमा राम्रोसँग घल
ु मिल
भैसके का जातहरू) का साथै कुरोइलर, रोड आइल्यान्ड रे ड, ब्रह्मा, कोचिन, ससेक्स, अरपिंग्टन, मिनोर्का, निकोवारी,
लाङसाङ, मोंग्रेल, व्ल्याक रक आदि रहेका छन् । मासु र अण्डा उत्पादनमा यी जातहरू ब्रोइलर र लेयर्सको तल
ु नामा
कमजोर भए तापनि रोग प्रतिरोधी क्षमता स्वाद, उत्पादन लागत, भौगोलिकता र व्यवस्थापन सहजताको हिसाबले
ती जातहरूभन्दा अगाडि छन् । सजिलै पाल्न सकिने र बजार पनि निकै राम्रो भएकाले यी जातहरूको पनि संरक्षण र
संवर्द्धन गर्नु जरुरी देखिन्छ । यी जातका कुखरु ाहरूको मासु तथा अण्डा दवु ैको मलू ्य र माग अत्यधिक रहेको छ र
बजार पनि निकै सरु क्षित छ । नेपालमा पनि यी कुखरु ाहरूलाई पनि शद्ध
ु रूपमा वा अन्य जातहरूसँग क्रस गराई
व्यावसायिक रूपले पाल्न सकिने सम्भावना रहेको छ । न्यू हेम्पसायर तथा अष्ट्रालोप जातिका कुखरु ाहरू आफँै मा
चल्ला कोरल्ने स्वभावका नभए तापनि स्थानीय जातका कुखरु ाहरूमा क्रस गराएपछि जन्मेका क्रस पोथीहरूले भने
चल्ला कोरल्ने गरे का छन् । हुन त पशु विकास फार्म, पोखरा तथा कुखरु ा विकास फार्म, वाँकेको न्यू हेम्पसायर तथा
अष्ट्रोलोप कुखरु ा फार्ममा बिसौं वर्षसम्म काम गरिसके का कर्मचारीहरूको अनभु वमा यी दवु ै थरी कुखराहरूमा पनि
५ देखि १० प्रतिशत कुखरु ाले ओथारो बस्ने प्रवृत्ति देखाउने गरे को र अण्डा पारे पछि त्यसैमाथि ओथारो बस्ने गरे को
देखिएको छ । तर आम रूपमा शद्ध
ु नश्लका यी कुखरु ालाई ओथारो नबस्ने कुखरु ा भनेर नै चिनिन्छ । नेपालमा
खासगरी लमु ्ले कृ षि अनसु न्धान के न्द्रले साकिनी जातका कुखरु ाहरूमा न्यू हेम्पसायर जातका भालेहरू लगाई
नश्लसधु ारको कार्यक्रम अगाडि बढाएको थियो । पछिल्ला वर्षहरूमा आएर कुखरु ापालनमा सरकारी क्षेत्रभन्दा निजी
क्षेत्र हरे क दृष्टिले अगाडि रहँदै आइरहेको र ब्रोइलर तथा लेयर्स कुखरु ाहरुमा मात्रै के न्द्रित रहेको अवस्थामा सरकारको
प्रयास भने स्थानीय जातहरूको संरक्षणमा नै के न्द्रित रहँदै आएको देखिन्छ ।
नेपालमा ग्रामीण कुखुरा विकासका लागि प्रयोग भइरहेका विदेशी जातहरूः
१) न्यू हेम्पसायर
• सघन प्रणालीमा पाल्दा भालेको तौल ३.७ देखि ४ के जीसम्म र पोथीको तौल २.७ देखि ३ के जीसम्म हुने
भए पनि अर्धसघन प्रणालीमा सोभन्दा उल्लेख्य कम हुने ।
• सघन प्रणालीमा अण्डा उत्पादन २०० देखि २२० प्रतिपोथी प्रतिवर्ष हुने भए पनि अर्धसघन प्रणालीमा १५०
गोटा वार्षिक मात्रै उत्पादन हुने गरे को ।
• नेपालका प्राय सबै भभू ागमा पाल्न सकिने ।
• स्थानीय साकिनी, घाँटीखइु ले र प्वाँखउल्टेजातका कुखरु ासँग क्रस गराई अपग्रेडींग गर्न सकिने
• ग्रामीण क्षेत्रमा सघन तथा अर्धसघन रूपमा अण्डा तथा मासु दवु ै उद्देश्यको लागि पाल्न सकिने
२) ब्ल्याक अष्ट्रालोप (कालो)
• सघन प्रणालीमा पाल्दा भालेको तौल ३ देखि ४ के जीसम्म र पोथीको तौल २.५ देखि ३ के जीसम्म हुने भए
पनि अर्धसघन प्रणालीमा सोभन्दा उल्लेख्य कम हुने ।
• सघन प्रणालीमा अण्डा उत्पादन १८० देखि २०० प्रतिपोथी प्रतिवर्ष हुने भए पनि अर्धसघन प्रणालीमा १५०
गोटा वार्षिक मात्रै उत्पादन हुने गरे को ।
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•
•
•
•

नेपालका प्रायः सबै भभु ागमा पाल्न सकिने ।
स्थानीय साकिनी, घाँटीखइु ले र प्वाँखउल्टे जातका कुखरु ासँग क्रस गराई अपग्रेडींग गर्न सकिने ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सघन तथा अर्धसघन रूपमा अण्डा तथा मासु दवु ै उद्देश्यका लागि पाल्न सकिने ।
खासगरी न्यू हेम्पशायर कुखरु ा लोकलजस्तै हुने भएकोले मासक
ु ो स्वाद तथा बजार निकै आकर्षक रहेको र
अष्ट्रालोप कुखरु ा पनि ब्रोइलर वा लेयर्सभन्दा बढी मलू ्यमा बिक्री हुने गरे को ।
• लेयर्स तथा बोइलर्सका जातहरूको तल
ु नामा धेरै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता भएको ।
• शद्ध
ु कुखरु ामा लगभग १० प्रतिशतमा ओथारो बस्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

!(= s[lqd uef{wfg ljlw / hfgsf/L
१. कृत्रिम गर्भाधान
भाले पशबु ाट कृ त्रिम तरिकाले वीर्य सक
ं लन गरी प्रशोधन र सरं क्षण गरिएको वीर्यलाई उपकरणहरुको मद्दतले
पोथीको प्रजनन अगं मा पर्
ु याई गर्भाधान गराउने तरिकालाई कृ त्रिम गर्भाधान भनिन्छ ।
२. कृत्रिम गर्भाधान विधि (Artificaial Insemination Technique)
यसमा साँढे राँगो वा भाले पशबु ाट कृ त्रिम तरिकाबाट वीर्य संकलन गरी संकलित वीर्यको गणु स्तर परीक्षण एवं
मलू ्यांकन गरिन्छ, सो वीर्य प्रशोधन योग्य ठहरिएमा प्रशोधन गरिन्छ, प्रशोधित वीर्यलाई तरल नाइट्रोजनमा भण्डारण
गरिन्छ र आवश्यकताअनसु ार ऋतक
ु ालमा आएका पोथी पशहु रूलाई उपकरणहरूको मद्दतले प्रजनन अगं मा पर्
ु याई
गर्भाधान गराइन्छ ।
पशु
गाई

ऋतच्रु क
२१ दिन
(१८ देखि २४ दिन)
२१ दिन

ऋतक
ु ाल
१८ घण्टा (१२ देखि २८
घण्टा)
२४ घण्टा (६ देखि ४७
घण्टा)
१६ देखि १७ दिन ४० घण्टा (१६ देखि ५०
घण्टा)
१५ देखि १६ दिन २९ घण्टा (२४ देखि ४८
घण्टा)
२० दिन (१८ देखि ४५ घण्टा २ देखि ५ दिन
२४ दिन)

भाले लगाउने उपयक्त
ु समय गर्भावधि
ऋतक
ु ाल सरुु भएको १२ २८२ दिन
देखि १८ घण्टा
भैंसी
ऋतक
ु ाल सरुु भएको १६ ३१६ दिन
देखि २० घण्टा
बाख्रा
ऋतक
ु ाल सरुु भएको २० १५० दिन
देखि ४० घण्टा
भेडा
ऋतक
ु ाल सरुु भएको १८ १४८ दिन
देखि २८ घण्टा
बंगरु
ऋतक
ु ाल सरुु भएको २४ ११४ दिन
देखि ३८ घण्टा मा २
घण्टाको
						
२. गर्भाधारण दर (Conception Rate)
गर्भधारण दर भन्नाले कृ त्रिम गर्भाधान गरिएका पशहु रूमध्ये कति पशमु ा गर्भ रह्यो भन्ने बझि
ु न्छ । कृ त्रिम गर्भाधान
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प्रविधिमा प्राकृ तिक गर्भाधानभन्दा धेरै सावधानी अपनाउन जरुरी छ । अन्यथा यसमा गर्भधारण दरमा कमी आउन
सक्छ ।
• नेपालमा राष्ट्रिय पशु प्रजनन के न्द्र, पोखरा मार्फ त विभिन्न समयमा गरिएको अनगु मनअनसु ार औसतमा
गाइमा गर्भधारण दर ५६ प्रतिशत र भैंसीमा गर्भधारण दर ४८ प्रतिशत पाइएको छ ।
३. गर्भधारण दरलाई असर पार्ने तत्त्वहरू
गर्भधारण दरलाई धेरै कुराले असर गर्छ । वीर्य संकलनदेखि लिएर त्यसको भण्डारण र प्रयोग साथै पोथी पशक
ु ो
प्रजनन स्वास्थ्यसम्मको असर गर्भधारण दरमा पर्न सक्छ ।
३.१ प्रयोग गरिएको वीर्य (Semen Quality)
जमेको वीर्यको मापदण्ड
प्रति डोज स्ट्रको क्षमता ः०.२५ एम. एल.
शक्र
ु कीट संख्या/डोजः २ करोड/ प्रति डोज स्ट्र
शक्र
ु कीटको चालः कम्तिमा ४५ प्रतिशत
असामान्य शक्र
ु कीट ः २० प्रतिशत भन्दा कम
३.२ कृत्रिम गर्भाधान गरिने पोथी पशुको प्रजनन क्षमता (Female Fertility)
कृ त्रिम गर्भाधानको गर्भधारण दर कम वा बढी हुनमु ा कृ त्रिम गर्भाधान गरिने पशक
ु ो स्वास्थ्यको अवस्थाले पनि प्रमख
ु
भमि
ू का खेलेको हुन्छ ।
३.३ कृत्रिम गर्भाधान कर्ता (Inseminetor's Skill)
• कृ त्रिम गर्भाधानको गर्भधारण दर कम वा बढी हुनमु ा प्रमख
ु भमि
ू का कृ त्रिम गर्भाधान कर्ताको पनि रहेको
हुन्छ ।
३.४ वीर्य भण्डारण र परिचालन (Semen Storage and Handling)
• तरल नाइट्रोजनको लेवल समय समयमा हेरिराख्नु पर्दछ र वीर्य भण्डारण गरे को रे फ्रीमा एक-तिहाइ भन्दा कम
(स्ट्रको २.५ से.मी. भन्दा कम) तरल नाइट्रोजन हुन दिनु हुदँ नै ।
• आफ्नो रे फ्री भित्र कुन जातको पशक
ु ो वीर्य कता छ याद गर्नु पर्छ जसले गर्दा आफैू ले खोजेको बाहेक अरू
सिमेन अनावश्यक निकाल्ने र राख्ने गर्नु नपरोस् । यदि ५ देखि १० सेकेन्ड भन्दा बढी समय स्ट्र खोज्न लाग्ने
भएमा पनु ः क्यानिस्टरलाई तरल नाइट्रोजनमा डुबाएर निकाल्नुपर्छ ।
३.५ जमेको वीर्यलाई सक्रिय पार्ने (Thawing)
पोथी जनावरले भाले खोजेको यकीन भएपछि कृ त्रिम गर्भाधान गर्ने उपयक्त
ु समयमा सम्पूर्ण तयारी पछि मात्र
थइङ गर्नु पर्दछ । थइङ गर्नको लागि गाई/भैंसीको शारीरिक तापक्रम (३५ देखि ३७ डिग्री सेल्सियस) उपयक्त
ु
हुन्छ ।
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३.६ ऋतुकाल र यसको पहिचान (Estrus and Heat Detection)
साँढे वा राँगो खोज्दा पशल
ु े विभिन्न लक्षणहरू देखाउँछः
• प्राथमिक लक्षणमा अरू पशल
ु ाई आफू माथि उक्लन दिनु महत्त्वपर्णू लक्षण मानिन्छ । सरुु को अवस्थामा
आफू अर्को पशमु ाथि उक्ले पनि स्टान्डिङ हिटमा भने अरू पशल
ु ाई आफू माथि उक्लन दिन्छ ।
• यी बाहेक सतू सन्नि
ु नु र सतू को भित्रीभागमा रातो अथवा गल
ु ाफी रङ जस्तो देखिन,ु तरु तरु पिसाब फे रि रहन,ु
दधू घटाउन,ु कराउनु जस्ता लक्षणहरू देखाउँछ ।
• सबै पशमु ा भने यस्ता लक्षणहरू राम्रोसँग नदेखिन पनि सक्छ । यस्तो ऋतक
ु ाललाई मन्द ऋतक
ु ाल भनिन्छ ।
यस्तोमा पशक
ु ो प्रत्यक्ष हेरचाह गर्ने ब्यक्ति अझ चनाखो हुनु जरुरी छ र प्राविधिकले पनि भित्री अगं हरूको
परीक्षण गरी निक्र्यौल गर्न जरुरी हुन्छ ।
३.७ कृत्रिम गर्भाधान गराउने उपयुक्त समय (Time of Insemination)
• गर्भ रहने दर बढाउन ऋतक
ु ाल सरुु भएको १२ देखि २० घण्टा भित्रको समयलाई कृ त्रिम गर्भाधानका लागि
उपयक्त
ु समय मानिन्छ ।
३.८ वीर्य डिपोजिट (Deposit) गर्ने स्थान
• पाठे घरको शरीरमा वीर्य डिपोजिट गरे मा डिम्बोत्सर्ग जनु डिम्बमा भए पनि गर्भ रहने सम्भावना बढी रहन्छ ।
कृत्रिम गर्भाधान गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूः
प्रजनन दर उच्च हुनका लागि मखु ्यतयः ऋतक
ु ाल पहिचान गर्ने दक्षता, कृ त्रिम गर्भाधान कर्ताको क्षमता, पशक
ु ो
प्रजनन क्षमता र वीर्यको प्रजनन क्षमतामा भर पर्दछ ।
• पशु मन्द ऋतक
ु ालमा हुन सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा किसान चनाखो हुनपु र्छ र प्राविधिकले प्रजनन अगं
परीक्षण गरे र मात्र पशु ऋतक
ु ालमा आए/नआएको निधो गर्नुपर्छ ।
• पशु ब्याएको कम्तीमा पनि ४५ देखि ६० दिनपछि मात्र कृ त्रिम गर्भाधान गर्नुपर्छ ।
• पशल
ु े तहु ाएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा दईु वटा ऋतक
ु ाल छोडेर मात्र कृ त्रिम गर्भाधान गर्नुपर्छ । यस बाहेक
अरू प्रजनन विकृ ति भएमा त्यसको उपचार गरे र मात्र कृ त्रिम गर्भाधान गर्नुपर्छ ।
• कहिले काहीं गर्भावस्थामा पनि पशु ऋतक
ु ालमा आउन सक्छ । यस कारण कृ त्रिम गर्भाधान गर्नु पर्वू इतिहास
लिने र गर्भ परीक्षण गर्ने कार्य गर्नुपर्छ ।
• यदि कृ त्रिम गर्भाधान गराउन पशल
ु ाई टाढाबाट ल्याइएको भए कम्तिमा पनि १५ मिनेट आराम गर्न लगाई
त्यसपछि मात्र कृ त्रिम गर्भाधान गराउनपु र्दछ । टाढाबाट ल्याउँदा पशु बढी उत्तेजित (Excitation) हुनगई
एर्ड्रिनालिन (Adrenaline) हर्मोन उत्पन्न हुन्छ जसले गर्दा वीर्यको ढुवानीमा समेत असर गर्दछ ।
• कृ त्रिम गार्भाधान गराउने अवस्थामा पाठे घरको अगं हरू पहिचान गर्दा पशल
ु े थोरै मात्रामा पिसाब गर्यो भने
प्रजनन दर राम्रो हुन्छ भन्ने कुराको अनमु ान गर्न सकिन्छ तर धेरै मात्रामा पिसाब गरे मा प्रजनन दर कम हुन्छ ।
धेरै पिसाब गर्नुको अर्थ पाठे घर Tonus छै न वा ती राम्रोसँग Regress भएको छै न भन्ने बझि
ु न्छ ।
• पशु बिरामी भएको अवस्थामा वा ज्वरो आएमा कृ त्रिम गर्भाधान गर्नु हुदँ नै यदि गरे मा पनि गर्भाधारण दर कम
हुन्छ ।
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• यदि पशक
ु ो ऋतचु क्रको समय १७ दिनभन्दा कम र २५ दिनभन्दा बढी छ भने पशक
ु ो उपचार गरे र मात्र कृ त्रिम
गर्भाधान गर्नुपर्दछ ।
पशु प्रजनन सम्बन्धी जानकारी तालिका
कोरली पहिलो पटक
क्र. पशक
ु ो
अवस्थामा भाले लगाउने ऋतच्रु क
स. किसिम
पगु ्ने उमेर उपर्युक्त समय
१ गाई
२४ देखि ३० २५ देखि ३० २१ दिन
महिना
महिना
(१८ देखि
२४ दिन)
२ भैंसी २८ देखि ३० ३० देखि ३५ २१ दिन
महिना
महिना
३ बाख्रा ८ देखि १० १४ देखि १८ (१६ देखि
महिना
महिना
१७ दिन)
४ भेडा ९ देखि १४ १८ देखि २४ (१५ देखि
महिना
महिना
१६ दिन)
५ घोडा २१ महिना ३ देखि ४ वर्ष २० दिन
(१९ देखि
२१ दिन)
६ बंगरु
८ देखि १० ९ देखि १० २० दिन
महिना
महिना
(१८ देखि
२४ दिन)
स्रोतः जी.सी. बेनर्जी आठौं सक
रण
ं

ऋतक
ु ाल

गर्भाअ- भाले लगाउने उपयक्त
ु
वधि
समय

१८ घण्टा (१२ २८२
देखि २८ घण्टा) दिन

ऋतक
ु ालमा अाएको
१२-१८ घण्टा

२४ घण्टा (६
देखि ४७ घण्टा)
४० घण्टा (१६
देखि ५० घण्टा)
३० घण्टा (२४
देखि ४८ घण्टा)
५ दिन

ऋतक
ु ाल सरुु भएको
१६ देखि २० घण्टा
ऋतक
ु ाल सरुु भएको
२० देखि ४० घण्टा
ऋतक
ु ाल सरुु भएको
१६ देखि २८ घण्टा
ऋतक
ु ालको तेस्रो र
चौथो दिन

१ देखि ५ दिन
(४५ घण्टा)

३१०
दिन
१५०
दिन
१४८
दिन
३४२३४५
दिन
११४
दिन

ऋतक
ु ाल सरुु भएको
२४ र ३८ घण्टा मा २
पटक

@)= g]kfndf kfOg] d'Vo kz'sf cfxf/fx?
नेपालमा मखु ्य गरे र पराल, घाँस, स्याउला तथा अन्नका दानाहरू आहारको रूपमा प्रयोग गरिन्छ । नेपालमा उपलब्ध
पशु आहाराहरूलाई निम्न वर्गमा बाँड्न सकिन्छः
१. कृ षिजन्य उप–पदार्थ (Agriculture By-Products)
२. घाँसहरू (Grasses)
३. पात तथा स्याउला (Tree Leaves)
४. दाना (Concentrated)
कृषिजन्य उपपदार्थ (Agriculture By-Products)
अन्नबालीहरूबाट उब्रिएको (मानव भोजनका लागि प्रयोग नहुने) पदार्थलाई कृ षिजन्य उप–पदार्थ भन्निछ । जस्तैः
नल, पराल, ढुटो, पिना आदि । यिनीहरूलाई सकु ्खा घाँस (Dry Roughages) भनिन्छ । यस्ता सकु ्खा घाँसहरू
पौष्टिकताको दृष्टिकोणले अति कमसल हुन्छन् । यसले पशहु रूको पेट भर्ने काम मात्र गर्दछन् । प्रायः नल परालमा
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क्रु ड प्रोटिन ३–४ प्रतिशत र कुल पाच्य पदार्थ ३५–४५ प्रतिशतसम्म हुन्छ ।
अन्नबाली वा गेडागडु ीबाट प्राप्त हुने कृ षिजन्य उप–पदार्थ ढुटो, पिना, चोकर अति पोषिलो तथा शक्ति वर्धक हुन्छ ।
यिनीहरूमा क्रु ड प्रोटिन १२–३५ प्रतिशत र कुल पाच्य प्रतिशत ६०–७० प्रतिशतसम्म हुन्छ ।
घाँसहरू (Grasses)
खेतबारीमा उम्रिएका घाँसहरू, खेती गरिएका घाँसहरू, चरन खर्क मा उम्रिएका घाँसहरू पशु आहाराको प्रमख
ु स्रोत
हो । यस्ता घाँसहरू पशल
ु े चरे र वा मानिसले काटेर खवु ाउने गर्दछन् । घाँसहरू अति सपु ाच्य तथा पौष्टिक हुनक
ु ा साथै
अकोसे हरियो घाँसहरूमा सरदर क्रु ड प्रोटिन १० प्रतिशत र कुल पाच्य पदार्थ ६० प्रतिशतसम्म हुन्छ भने कोसे
घाँसहरूमा क्रु ड प्रोटिन २२ प्रतिशत र कुल पाच्य पदार्थ ६५ प्रतिशतसम्म हुन्छ ।
पात तथा स्याउला (Tree Leaves)
पात र स्याउला पशु आहाराको प्रमख
ु स्रोत हो । पात र स्याउलाहरूले हिउँद तथा सकु ्खा मौसममा हरियो घाँसका
आपर्ति
ू गर्ने गर्दछ । पात र स्याउलाहरूको मखु ्य स्रोत रोपिएको डाले घाँसको बिरुवा र जङ्गलका रुख, बिरुवाहरू
हुन् । रोपिएका डाँले घाँसहरूको उत्पादकत्व १५–६० के .जी. सकु ्खा पदार्थ प्रति रुख भएकाे मानिन्छ ।
दाना (Concentrated)
पशहु रूको सन्तुलित भरणपोषणको लागि थप आहाराको रूपमा दानाको प्रयोग गरिन्छ । पशहु रूको लागि दाना
बनाउँदा (अन्न, मकै , भटमास, गहु,ँ जौ आदि) र अन्नको उप–पदार्थ (ढुटी,चोकर पिना, खदु ो आदि) तथा खनिज
लवणहरू (चनू ढुङ्गा, ननु , भिटामिन मिक्स्चर आदि) मिसाएर तयार गरिन्छ । दानामा शारीरिक वृद्धि तथा
उत्पादनको लागि आवश्यक पर्ने सवै आवश्यक पौष्टिकतत्त्व सन्तुलित रूपमा मिसाइएको हुन्छ । पशहु रूको जात,
शारीरिक अवस्था र उत्पादन क्षमता अनसु ार दाना तयार गरिन्छ ।
कुखरु ा र बंगरु पालन व्यवसायको अनिवार्य रूपमा दानाको आवश्यकता हुन्छ भने गाई-भैंसी, भेडाबाख्रा पालन
व्यवसायमा थप पोषण आपर्ति
ू का लागि दानाको व्यवस्था गरिन्छ । गाई-भैंसीको दानामा साधारणतया क्रु ड प्रोटिन
१८ प्रतिशत र कुल पाच्य पदार्थ कम्तीमा ६८ प्रतिशत हुन्छ ।
हे (Hay)
हरियो घाँसलाई काटेर घाँसमा भएको चिस्यानको मात्रालाई १०–१५ प्रतिशतसम्म रहने गरी उचित तरिकाले सक
ु ाएर
राखिएको घाँसलाई हे भनिन्छ। घाँसलाई सक
ु ाएर संरक्षण गर्नु नै हे बनाउनक
ु ो मखु ्य उद्देश्य हो । घाँसलाई फूल फुल्नु
अगावै वा फूल लाग्ने बेलामा काटनु सबैभन्दा उत्तम हुन्छ । हे बनाउनको लागि घाँस काट्दा रापिलाे घाम भएको दिन
बाली काट्नपु र्दछ । जै घाँसबाट सबैभन्दा राम्रो हे बनाउन सकिन्छ भने बरसिम र बोडीबाट हे बनाउन सबैभन्दा कठिन
हुन्छ । साधारणतया हे मा ९.६ प्रतिशत क्रु ड प्रोटिन तथा ४५–५५ प्रतिशत कुल पाच्य पदाथ पाइन्छ ।
हे उत्पादन गर्ने सिद्धान्त
• घाँसहरूमा भएको पानीको मात्रालाई १० देखि १५ सम्म रहने गरी घटाएर कुनै पनि रासायनिक प्रक्रिया नभई
अर्थात् घाँसमा ढुसी आदि विना सरु क्षित साथा लामो समयसम्मको निम्ति भण्डार गरे र राख्ने ।
• घाँसहरूमा भएको पौष्टिक तत्त्वहरुलाई यथोचित मात्रामा संरक्षण गरी राख्नु (वर्षाको पानीवाट नष्ट हुन नदीनु
र सक
ु े को घाँसको पातहरु कम मात्रामा नोक्सान हुनबाट बचाउन)ु ।
• असल र राम्रोसँग तयार पारिएको हे ले दधू उत्पादनलगायत अन्य उद्देश्यको निम्ति पालिएका पशहु रूलाई
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हरियो घाँसले जस्तै पौष्टिकता प्रदान गर्दछ ।
• कुनै समय हरियो घाँस उपलब्ध हुन सक्दैन र यदि उपलब्ध भएमा पानीको मात्रा बढी छ भने पशहु रूलाई
सकु ्खा चिजहरुको आवश्यक पर्दछ यस्तोमा हे ले ठूलो मद्दत गर्दछ ।
असल हे मा हुनु पर्ने गुणहरू
• असल खालको हे सम्पूर्ण पात सहितको हुनपु र्छ किनकि पातहरू अन्य भागको तल
ु नामा बढी प्रोटिन,
भिटामिन र खनिज लवणहरू पाइने भएकाले पौष्टिकताले पर्णू हुन्छन । पात झरे को हे को गणु स्तर नराम्रो
हुन्छन् ।
• असल हे मिश्रित घाँसहरूको हुनपु र्दछ । घाँसहरू ठीक फूल फुल्नुभन्दा अगाडि काटेर सक
ु ाइएको हुनपु र्छ,
अर्थात् घाँसमा जव १० प्रतिशत जति फूल फुल्नु सरुु गरिसके को हुन्छ त्यस अवस्थामा बनाइएको हे मा
अधिकतम मात्रामा पौष्टिक तत्त्वहरु पाइन्छन् । कलिलोभन्दा फूल फुलेपछि वा फल लागेको घाँस काटेर
बनाइएको हे को पौष्टिक तत्त्व कम हुन्छ ।
• असल हे जहिले पनि हरियो रङको हुनपु र्छ । पात यदि हरियो रङको छ भने हे मा भिटामिन 'ए' को मात्रा नष्ट
नभएको सङ्के त दिन्छ ।
• असल हे नरम र स्वादिलो हुनक
ु ा साथै ढुसीरहित हुनपु र्छ ।
घाँस काट्नेः हे बनाउने घाँस जहिले पनि शीत ओभाइसके पछि मात्र काट्नपु र्दछ । अर्थात् घाम लागेको दिनमा घाँस
काट्ने । घाँस काटेर मट्ु ठा बनाई खेत, बारी वा कान्लामा सक
ु ाउनपु र्छ तर जमिन चिसो हुनु हुदँ नै यदि जमिन चिसो
भएमा घाँस राम्रोसँग सकु ्न सक्दैन । हे बनाउनको लागि जव घाँसमा १० प्रतिशत जति फूल लाग्छ घाँस काट्न उपयक्त
ु
मानिन्छ । यदि कलिलो घाँस काटेर हे बनाइन्छ भने प्रोटिन धेरै हुनक
ु ो साथै भिटामिन बढी हुन्छ तर कुल उत्पादन कम
हुन्छ ।
घाँस सक
ु ाउने तरिका ः विभिन्न देशमा विभिन्न तरिकाद्वारा घाँस सक
ु ाई हे उत्पादन गरिन्छ तर हाम्रो जस्तो मौसमी
वर्षामा भर पर्ने देशमा वर्षाको समयमा मात्र प्रशस्त घाँस उत्पादन हुने हुनाले छायाँमा सक
ु ाई हे तयार पार्न निकै गाह्रो
हुन्छ । तापनि निम्न प्रक्रिया अपनाएर हे बनाउन सकिन्छः
– 	घाँस काटेर खेतबारी वा कान्लामा फै लाएर सक
ु ाउने ।
– 	घाँस काटेर साना साना मठु ा पारे र पर्खाल जस्ता, छानामा सक
ु ाउने ।
– मठु ा बनाएर डोरी वा लट्ठामा झनु ्ड्याएर सक
ु ाउने तरिका उत्तम हो । यसरी तयार पारिएको हे लाई हिउँदमा जब
हरियो घाँसको माग परू ा हुन सक्दैन त्यस समयमा प्रति जनावर सरदर ५ किलोको दरले खवु ाउन सकिन्छ ।
हे का किसिमहरू
१. लेग्युम हेः कोसे घाँसहरूवाट बनाइएको हेलाई लेग्युम हे भनिन्छ । जस्तै लसु र्न, बर्सिम, हवाइट क्लोभरको हे ।
लेग्युम हे मा प्रोटिन, भिटामिन, खनिज लवणहरूको मात्रा बढी हुनक
ु ो साथै स्वादिलो हुन्छ ।
२. ननलेग्युम हे ः कोसे घाँस बाहेक साधारण घाँस अर्थात् अकोसे घाँसबाट बनाइएको हे लाई ननलेग्युम हे
भनिन्छ । यस्तो हे मा पौष्टिक तत्त्व कम हुन्छ साथै स्वादिलो पनि कम हुन्छ तर कार्बोेहाइड्रेडको मात्रा बढी
हुन्छ ।
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३.	मिश्रित हेः लेग्युम र नन्लेग्युम अर्थात् कोसे र अकोसे घाँसको मिश्रत गरी बनाइएको हे लाई मिश्रित हे भनिन्छ ।
हे बनाउँदा हुने सकु ्खा पदार्थको नोक्सानी
ओइलाउँदा र सक
४–१५ प्रतिशत
ु ाउँदा		
पात झरे र 			
२–५ प्रतिशत
वर्षा पानीको चहु ावटबाट
३–३ प्रतिशत
साइलेज (Silage)
हरियो घाँसबाट साइलेज बनाउँदा मल
ू ावाट गन्ु द्रुक अथवा सिन्की तयार गरे जस्तै गरी बनाइन्छ । यसका लागि हरियो
घाँसलाई काटेर हावा र पानी पस्न नदीई उचित प्रविधिवाट राख्दा ब्याक्टेरियाको उपस्थितिमा अम्ल पैदा भई
रासायनिक परिवर्तन हुन्छ । यही रासायनिक परिवर्तनको माध्यमवाट घाँसको पौष्टिक तत्त्व लामो समयसम्म संरक्षण
गर्न सकिन्छ । यस्तो उचित प्रविधिवाट संरक्षित गरिएको घाँसलाई साइलेज भनिन्छ । साइलेज बनाएको २८ देखि
३० दिनमा नै तयार हुन्छ र यसलाई सामान्यतया २-३ महिनापछि अथवा हरियो घाँसको उपलब्धता कम हुने
िहउँदको सकु ्खा समयमा खवु ाउन सकिन्छ । यसलाई हावापानी पस्नवाट बचाउन सके मा १२ देखि १८ महिनासम्म
संरक्षित रूपमा राख्न सकिन्छ । एक घन मिटर खाल्डोमा ४००–७०० के .जी. हरियो घाँस साइलेजको रूपमा संरक्षण
गर्न सकिन्छ ।
साइलेजवाट हुने फाइदाहरूः
– साइलेज घाममा सक
ु ाउनु नपर्ने भएकाले वर्षायाममा पनि बनाउन सकिन्छ ।
– मकै को टुप्पो, उखक
ु ो टुप्पाे जस्ता मोटो डाँठ भएका घाँसपातवाट साइलेज बनाउन सकिन्छ ।
– साइलेज हरियो घाँसको बढी उपलब्धता हुने समय खासगरी वर्षायाममा बनाइन्छ र १ महिनामा नं तयार हुने भए
पनि उक्त समयमा प्रशस्त ताजा हरियो घाँस नै पाइने हुनाले िहउँदको समयमा साइलेज खवु ाउँदा यसको
उपयोगिता बढ्छ ।
– हरियो घाँसलाई संरक्षण गर्दा कम ठाउँको आवश्यकता पर्दछ ।
– झारपातलाई पनि साइलेजको रूपमा उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ साथै धेरैजसो झारपातको बीउ सडेपछि
उमारशक्ति नष्ट हुन्छ र झारपात नियन्त्रण गर्न मद्दत पर्
ु याउँछ ।
– भिटामिन ए बन्ने तत्त्व क्यारोटिन साइलेज बनाउँदा कम मात्रामा नष्ट हुन्छ ।
साइलेज बनाउन प्रयोग हुने घाँसको गणु ः– राम्रो साइलेज बन्न सजिलैसँग घल
ु नशील गलि
ु यो प्रशस्त मात्रामा हुनु
पर्दछ । मकै , जनु ेलो, उखक
ु ो टुप्पो, बाजरा, टियासेन्टी जस्ता घाँसहरू जसको डाँठको गलि
ु योपना हुन्छ त्यस्ता
घाँसहरू साइलेज बनाउन उपयक्त
ु हुन्छन् । साइलेज बनाउने खाडल वा भाँडा वा सरं चनालाई साइलो वा साइलोपिट
भनिन्छ ।
साइलेज बनाउने तरिका ः
– साइलेजका लागि बाला पसाउने समयमा प्रायः घाँसहरूलाई काट्नु उपयक्त
ु हुन्छ ।
– साइलेजका लागि घाँसलाई २–४ इन्चको टुक्रा पार्नुपर्दछ र ६० देखि ६५ प्रतिशत मात्र चिस्यान भएको घाँस
साइलेज बनाउनका लागि उपयक्त
ु हुने भएकाले घाँस धेरै भिजेको भए ओइल्याएर मात्र साइलेज बनाउनु राम्रो
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हुन्छ ।
– खाडलको पिँधमा प्लाष्टिक वा के राको पात विछाउनपु र्छ ।
– टुक्रा टुक्रा काटेका घाँसहरू खाडलमा राख्ने र सकभर छिटो छिटो कसिलो हुने गरी खाँदद् ै काम गर्दा तहतह परे र
बस्दछ र हावा बाहिर निस्कन्छ । यसरी दिन दिनै काटेको घाँसलाई सके सम्म कम समयमा खाडलमा पर्ु ने काम
गर्नुपर्दछ ।
– साइलो भरिसके पछि माथिवाट पानी तथा हावा नछिर्ने गरी मख
ु प्लाष्टिक वा के राका पातहरूले नै राम्ररी छोपी
१२–१५ सेमिसम्म माटोले चारै तिर छोपेर माटोले लिपी दिनपु र्छ । माथिवाट ढुङ्गा, मढु ा इँटा आदिले थिच्नु
पर्दछ । राम्रो साइलेज बन्नका लागि ३० देखि ३८ डिग्री सेन्टिग्रेडसम्म तापक्रमको आवश्यकता पर्ने हुन्छ र हावा
तथा पानी छिर्यो भने साइलेजको गणु विग्रन सक्छ ।
साइलेज बनाउने खाडल ः खाडल बनाउनका लागि जमिन अलि भिरालो परे को र पानी नजम्ने खालको हुनपु र्छ ।
आफनो गाई-भैंसीको सखं ्या हेरी ५ फिट जति गहिरो मख
ु मा ६ देखि ७ फिट व्यास र पिँधमा ४ देखि ५ फिट व्यास
भएको गोलो आकारको हुनपु र्छ, अथवा पशक
ु ो संख्या के ही धेरै नै भएमा फराकिलो खाल्डो पनि बनाउन सकिन्छ ।
राम्रो साइलेजमा हुनुपर्ने गुणहरूः राम्रो खालको साइलेज समाउँदा नरम, रसिलो अमिलो मिठो बास्ना आउने, हेर्दा
हरियो पहेंलो रङको र ३.८ देखि ४.२ सम्म पि.एच. हुनपर्छ र कुहिएको गन्हाउने, ढुसी परे को र समाउँदा च्यापच्याप
भएको हुनु हुदँ नै ।
साइलेज बनाउँदा हुने नोक्सानी ः
पिँध, भित्तामा टाँसेर र ढुसी परे र कुहिनेः	
घल
ु नशील तत्त्वहरू चहि
ु एरः		
पानी र ग्यासको फर्मेन्टेशन प्रक्रियाद्वाराः

४–१३ %
३–१० %
५–१० %

@!= 3f“;] afnL
पशुपालनका निम्ति घाँस खेती ः
जग्गा हुने कृ षकहरूले आफ्ना खेतबारीहरुमा तथा खाली जग्गाहरूमा साथै काम नलाग्ने जग्गाहरूमा र बारीका
कान्लाहरूमा पनि घाँस खेती गरी वर्षैभरिका लागि घाँस उत्पादन गर्न सक्दछन् । डाले घाँस, बहुवर्षीय घाँसमा हिउँदे
र वर्षे मिलाएर लगाउनपु र्दछ । सामदु ायिक जङ्गलहरूमा समेत व्यवस्थित तरिकाले उन्नत जातका घाँसहरूको खेती
गरी आवश्यक घाँस उपलब्ध गराउन सकिन्छ ।
तालिका १ मा चक्रिय प्रणालीअनसु ार घाँस खेती गर्ने तरिका दिइएको छ । आफूसँग भएको सीमित जग्गामा
हावापानीअनसु ार सघन रूपमा तल उल्लेख गरे अनसु ार घाँस खेती गरी वर्षैभरि हरियो घाँस उत्पादन लिन सकिन्छ ।
यसरी घाँसे बाली लगाउँदा निम्न कुरामा विचार पर्
ु याउन पर्दछः
– डाले घाँसको बिरुवा आफ्नो खेतको चारै तिर डिल, आली, कान्लामा लगाउने ।
– बहुवर्षीय घाँस जस्तै नेपियर आदि खेतको आली, कान्ला आदिमा लगाउने ।
– लहरे घाँसहरू नेपियर वा डाँले घाँसको बिरुवाको छे उछाउमा लगाउने ।
– 	हिउँदे वा वर्षे एक रोपनीमा गरा वा खेतमा लगाउने ।
– बहुवर्षीय डाले घाँस इपिल इपिल अनिवार्य रूपमा बारीको डिल, कान्लामा लगाउनपु र्दछ । इपिल इपिलबाट
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वर्षैभरि हरियो पौष्टिक घाँस उपलब्ध हुन्छ । कुनै पनि समयमा अन्य घाँस उपलब्ध हुन नसके मा इपिल इपिल
प्रयोग गर्न सकिन्छ ।
– उच्च पहाडका लागि चरन खर्क व्यवस्थापन, स्थानीय घाँसको संरक्षण र विस्तार, उन्नत घाँसमा क्लोभर, राई
आदि लगाउन सकिन्छ ।
एक वर्षे घाँस उत्पादन प्रविधि ः
यस्तो प्रकारको घाँस वर्षैपिच्छे लगाइरहनपु र्छ । नेपालमा लगाउन सकिने र पशक
ु ा लागि उपयक्त
ु
घाँसहरूमा बर्सिम, जै, सरगम, टियोसेन्टी, के राउ, बाज्रा, भटमास, बोडी पर्दछन् । घाँस लगाउँदा कोसा लाग्ने र
नलाग्ने घाँसहरू मिलाएर लगाएमा माटोको उर्वरा शक्ति कायम रहनक
ु ा साथै पशल
ु ाई आवश्यक पर्ने प्रोटिन,
कार्वोहाइड्रेडको अनपु ात पनि मिल्न जान्छ । हिउँदे र वर्षे घाँसहरू यस्तो प्रकारको घाँसमा पर्दछन् ।
हरियो घाँस उत्पादन तालिका
घाँसको जात
जैं, भेच
वर्षीम
मकै , बोडी
टिअाेसेन्टी
नेपियर
गीनी
मोलाटो/सेटेिरया
स्टाइलो
बडहर, किम्बु र टाँकी
दबदबे
इपिल इपिल
हे/ साइलेज

बै

जे

अ

श्रा

भा

अा

का

म

पाै

मा

फा

चे

मिश्रित खेती ः
	घाँस खेती गर्दा मिश्रीत तरिकाले गर्दा एकातिर माटोको उर्वरा शक्ति बढ्छ भने अर्कातिर पशल
ु ाई पौष्टिक
तत्त्व पनि प्रयाप्त प्राप्त हुन्छ । जस्तै हिउँदे मिश्रित खेती ः जै र भेच, जै र सानो के राउ । वर्षेः टियोसेन्टी र बोडी, मकै
र बोडी, मकै र भट्ठमास आदि ।
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तराई,
मध्यपहाड
( १२००
मी.सम्म)
आषाढमा
फल पाके पछि
ताजा बीउको
एक वर्षसम्म
बिरुवा हुर्काई
आषाढ,
श्रावणमा सार्ने

बडहर (Artocarpus
Lakoocha)

बीउदर ५० से.मि. देखि १ मि. को ४ मि. को
के .जी./हे फरकमा ७ के .जी वा
फरकमा
५००० बेर्ना, २ मि. को लगाउने
फरकमा ३ के जी

बीउ छर्ने कार्तिक, मसि
ं रमा बीउ
समय
सक
ं लन गरी ब्याडमा
राख्ने ३ महिनापछि
आषाढमा लगाउने वा
राम्रो खनजोत गरी सिधै
बीउ रोप्ने

भौगोलि
क क्षेत्र

घाँसको
नाम

८ देखि १० के .
जी, बिरुवाबाट
भए २ मि. का.
फरकमा २५००
बोट प्रतिहेक्टर

टाँकी
(Bauhinia
purpuria)

२० से.मि. को
बीउ दर टाँकी
हाँँगाको कटिङ
माघमा गर्ने, असारमा
सार्ने ( हार्डउड, सफ्ट
उड, रुट कटिङ)

किम्बु (Morus
कोइरालो
alba, morus
(Bauhinia
nigra, morus
variegata)
indica etc)
मध्यपहाड, तराई मध्यपहाड, तराई,
तराई, मध्यपहाड,
(समद्रि
सतह
बाट
उच्च
पहाड
(२२००
उच्चपहाड
ु
६०० देखि
मी.सम्म)
( १९०० मी. सम्म)
१६०० मि. सम्म)
फागनु , वैशाखमा जेष्ठ,आषाढ
चैत्रदेखि आषाढमा
बीउ संकलन गरी
बीउ संकलन गरी ६
जेष्ठ आषाढमा ६
महिना देखि १
महिनादेखि १
वर्षको बेर्ना
वर्षको बेर्ना रोप्ने,
आषाढमा रोप्ने,
बीउको उमार
बीउको उमार शक्ति
शक्ति ८
६ महिना देखि २
महिनादेखि २
वर्षमा नष्ट हुने
वर्षपछि नष्ट हुने

क) डाले घाँसहरू ः
किम्बु, चल
ु ेत्रो, इपिल–इपिल, दधू िलो, भीमल, बडहर, टाँडी, कोइरालो, निमारो आदि ।

@@= ljleGg 3f“;] afnLsf l;kmfl/; hftx?

कुट्मिरो,
जिंगट
पट्मिरा
बकै
ना
(Melia
(Lanea
(Litsea
azedaracha)
coromanmonotala,
delica)
L.Polyantha)
तराई,
तराई तथा मध्यपहाड तराईदेखि
मध्यपहाड
(१८०० मि. सम्म) मध्यपहाडको
१२००
मिटरसम्म
आषाढ
मसं ीर देखि फलपाके र माघ महिनामा
श्रावणमा
पहे ँलो भएपछि
२ मी लामो
पाके को
भिजाएर गदु ी अलग हाँगा काटी
कालोफको गर्ने, बीउ छहारीमा पात, टुप्पा
झपु ्पाबाट गदु ी सक
ु ाउने, तराईमा ४ हटाई छायाँमा
हटाई ताजा महिना र पहाडमा १० खाडल खनी
बीउबाट नर्सरी महिनाको बेर्ना
गाड्ने वा
गरी अर्को वर्ष अाषाढमा सार्ने
थन्काउने र जेष्ठ
आषाढमा बेर्ना
आषाढमा सार्ने
सार्ने
३ देखि ४ मि. एउटै बीउबाट ४,५ ३,५ मि. को
को फरकमा गोटासम्म वीरुवा उम्रने फरकमा सार्ने
लगाउँदा प्रति भएकाले अरू बिरुवा
हे. १५०० बेर्ना अलग गरी ३ मि. को
फरकमा सार्ने
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इपिल (Lucaena
spp.)

टाँकी
(Bauhinia
purpuria)
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कच्चा
प्रोटिन
प्रतिशत

औसत २८/३० प्रतिशत, १२ देखि
सबैभन्दा धेरै प्रोटिन हुने १४, अति
घाँस, अति सपु ाच्य
सपु ाच्य

२० देखि २१
(पातमा), अति
सपु ाच्य

चैत्र वैशाखमा फल
पाके पछि पानीमा
घोलेर बीउ अलग
गराउने, उत्पादन
तथ्याङ्क अनउु पलब्ध
११ देखि १३, अति
सपु ाच्य

१९ देखि २०
(पातमा), अति
सपु ाच्य

यसमा अध्ययन
नभएकाले
तथ्याङ्क
अनउु पलब्ध

किम्बु (Morus
कोइरालो
alba, morus
(Bauhinia
nigra, morus
variegata)
indica etc)
पहाड र
स्थानीय जात
के .एम. ( इन्डियन), स्थानीय जात
तराईका
तेहामा (अमेरिकन
स्थानीय
सेतो), रसियन,
जातहरू
पाकिस्तान, ब्ल्याक
पर्सियन (कालो)
आदि (M.alba)
सेतो, (M.nigraकालो ) र M.Indica
(हाम्रो गाउँघरको
स्थानीय)
प्रति बोट । औसत प्रतिबोट । औसत प्रतिबोट ।
प्रतिबोट प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष २०० प्रतिवर्ष १००
प्रतिवर्ष ६० के .जी. ८० देखि १०० के .
के .जी.
के .जी.
जी.

बडहर (Artocarpus
Lakoocha)

पेरु, के २८ ( पहाडका
लागि उपयक्त
ु ), के ६३६ (
तराईका लागि राम्रो),
चिसो ठाउँमा पनि लगाउन
सकिने स्पेसिजहरू
ल्युकिना ट्राइके न्डा,
ल्याकिना कोलीन्सी । सबै
जातले ५०० के .जी. प्रति
हे. को दरले नाइट्रोजन
जम्मा गर्ने
ताजा घाँस ३० देखि ५०, जात र
उत्पादन अवस्था हेरी १० देखि
मे.ट./हे १८ महिनामा नै उत्पादन
दिन सरुु गर्ने
बीउ
०.५ देखि २ टन, बीउलाई संरक्षण नगरी यसमा अध्ययन
उत्पादन स्कारिफके शन गर्न
ताजा बीउ नभएकाले
मे.ट./हे आवश्यक
लगाइने
तथ्याङ्क
अनउु पलब्ध

जातहरू

घाँसको
नाम

८ देखि १५

औसत
प्रतिबोट
प्रतिवर्ष ८०
के .जी.
अध्ययन
नभएकाले
तथ्याङ्क
अनउु पलब्ध

औसत
प्रतिबोट
प्रतिवर्ष ५०
के .जी.
राम्रोसँगा भण्डारण गरे बीउबाट पनि
५ वर्षसम्म अक
ं ु रण प्रसारण गर्न
हुनसक्ने
सकिने तर
अध्ययन
नभएको
११
१०/११
प्रतिशत

औसत प्रतिबोट
प्रतिवर्ष ४० के .जी.

कुट्मिरो,
जिंगट
पट्मिरा
बकै
ना
(Melia
(Lanea
(Litsea
azedaracha)
coromanmonotala,
delica)
L.Polyantha)
स्थानीय जात स्थानीय जात
स्थानीय जात
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इपिल (Lucaena
spp.)

कै फियत कोसे लेयर्सकाे दानामा
सक
ु े को पात ५% र
बंगरु को दानामा १०
%सम्म मिसाउन सकिने,
वर्षभरि घाँस लिन सकिने,
हेजरो तथा जिवीत वारको
रूपमा प्रयोग गर्न सकिने,
अग्लो नबनाउने, यो घाँस
आहाराको ३० % मात्र
दिने

बिषाक्तता मिमोनिन ( ४ देखि १२
वा
प्रतिशत ) नामक विषालु
कमजोरी पदार्थ, धेरै वा कलिलो
खाए भेडा बाख्रामा रौं
झर्ने, छे र्ने, अन्तमा मर्ने,
नउग्राउनेमा धेरै समस्या,

घाँसको
नाम

अकाेसे, बहु
उद्देश्य, काठ,
फर्निचर,
जडीबटु ी,
फला तराईको
स्थानीय जात
पहाडमा र
पहाडको
तराईमा हुदँ नै ,
४० % सकु ्खा
पदार्थ र १२%
खनीज

विषालु पदार्थ
छै न तर ६/७
वर्ष फै लन दिनु
पने, सरुु मा
घाँस काटे
नबढ्ने र
ठिम्रने

बडहर (Artocarpus
Lakoocha)

कोसे ३/४ वर्षमा
उत्पादन दिन
थाल्ने, पतझड
खालको रुख, बढी
पहाडमा पाइने
भएपनी तराईमा
पनि हुने, कटिङ
गर्न सकिने भए
पनि बीउ नै बढी
प्रचलनमा ।
तराईमा ६ महिना र
पहाडमा १ वर्षमा
बेर्ना तयार हुने

HCN ट्यानीन
हुने भए पनि
ठिक्क मात्रामा
खवु ाए असर
नगर्ने, कोसे भए
पनि नाइट्रोजन
जम्मा नगर्ने

टाँकी
(Bauhinia
purpuria)

अकाेसे, बहु उद्देश्य,
कागज, चिया, रङ
(डाई), ग्रीन टी (
जापानमा), खेलकुद
सामाग्री ( क्रिके ट
व्याट ), रे शम खेती,
अचारमा प्रयोग ।
सेतो किम्बुको कटिंग
र चिसो सहने लगायत
विविध फाइदा छन् ।

किम्बु (Morus
alba, morus
nigra, morus
indica etc)
विषाक्त छै न तर
कहिलेकाही ँ ब्लोट
देखिने, फलबाट गदु ी
अलग गरी ताजा
निकाल्न सकिएपनि
अव्यावहारिक

कोसे, बहु उद्देश्य
बढी पहाडमा हुने
भएपनि तराईमा पनि
हुने, पतझड
भएकाले हाँगा पनि
सर्ने, कोशा, फूल र
कलिलो मनु ा
तरकारी, अचारको
रूपमा पनि प्रयोग
हुने

लगभग
सदाबहार,
डाला काट्दा
परू ै बोट नांगै
बनाई नकाटी
आधा वा
एक-तिहाई गर्दै
काट्ने,
अग्ं रेजीमा
Yati पनि
भनिने, काठ
तथा दाउरामा
प्रयोग हुने

अकाेसे, खास गरी
भेडा, बाख्राको लागि
राम्रो घाँस, दाउरा तथा
काठ फर्निचरमा
उपयोगी

कुट्मिरो,
पट्मिरा
बकै ना (Melia
(Litsea
azedaracha)
monotala,
L.Polyantha)
HCN र ट्यानीन विषालु पदार्थ फलमा विषालु पदार्थ
हुने भएकोले बढी नभएको, अति भएको,तर पातमा
खवु ाएमा दधू घट्ने, सपु ाच्य
नभएको र नीम जस्तै,
ठिक्क मात्रामा
भएकाले के ही
खवु ाए असर नगर्ने
औषधीजन्य गणु
भएको दाबी गरिएको,
ट्यानीन पनि हुने तर
खासै हानि नगर्ने
कोइरालो
(Bauhinia
variegata)

अकाेसे, हरियो
पातमा रातो,
रातो किनारा
यस्को पहिचान
हो, रामसिगं े
जस्तो पात
भएको, पानी
नजम्ने जस्तो
सक
ु ै रुखो माटो
वा जग्गामा हुने

जिंगट
(Lanea
coromandelica)
घाँसमा विषाक्त
पदार्थ नभएको
तर बीउ तथा
काण्डबाट
प्रशारण गर्नमा
अलि
झझं टिलो
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बीउ छर्ने
समय

फागनु –
चैत्र,जेठ
आषाढ,
असोज
कार्तिक

जेठ–
आषाढ

घाँसको नाम भौगोलिक क्षेत्र

नेपियर
तराई, मध्य
(Pennise- पहाड
tum
perpureum)

पास्पालक मध्य पहाड,
( Paspa- तराई
lam atrutum, P.dilatum)
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५–८
के .जी.

१००००
देखि
११०००
सेट्स

बीउदर
के .जी./हे

एस्ट्रो पास्पालम,
पास्पालम हाइलाटम
तथा ओभाटम
स्पेसीज भित्र विभिन्न
उपजातहरू विकास
नगरिएको

एन वी २१,५,१७
गजराज, पजु ा जाइन्ट,
मोठ नेपियर, हाइब्रिड
नेपियर(सि.ओ. ३ )

जातहरू

ताजा घाँस
बीउ उत्पादन
उत्पादन
मे.ट./हे
मे.ट./हे
१२०–
१५० टन,्
सिओथ्रि
वा हाइब्रि
डको
३०० टन
५० देखि ०.१५–
१०० मे. ०.२५
टन (२०४०)
६ देखि ८

विष नभएको
पातको धारले
काट्ने

कच्चा
विषाक्तता वा
प्रोटिन
कमजोरी
प्रतिशत
हाइब्रिडको Oxalate, HCN
१५ प्रतिशत को विष हुने
अरूमा ६
देखि १०

अकाेसे, धेरै ै
जिल्लाहरूको
कृ षकहरूमा व्यापक
फै लिएको, धेरै घाँस
उत्पादन हुने, किसान
बीच लोकप्रिय
अकाेसे, अम्लीय
माटो र पानीको
निकास नभए पनि
सप्रने

कै फियत

यस्तो प्रकारको घाँस एक पटक लगाएपछि वर्षौसम्म घाँस उत्पादन गर्न सकिन्छ । यस्तो घाँस हैसियत बिग्रिएको सार्वजनिक चरन, सामदु ायिक वन, खोलाको बगर,
खेतबारीको डिल, कान्ला आदिमा लगाउन सकिन्छ । पशक
ु ो लागि उपयक्त
ु बहुवर्षीय घाँसहरूमा नेपियर, स्टाइलो, अमृसो, राई ग्रास, सेतो क्लोभर, ज्वाइन्ट भेच, पास्पालम,
मोलासेस, सेटारिया, कक्सफुट, कुड्ज,ु ग्याइसिन, सेन्ट्रोसिमा, सिराट्रो, डेस्मोडियम, ल्याबल्याव आदि हुन् । यसैगरी सामान्यतया वर्षे घाँसलाई फागनु –जेठमा छरिन्छ भने, हिउँदे
घाँसलाई आश्विन-कार्तिकमा छरिन्छ । बीउको आकार मकै को दाना जस्तो छ भने प्रति हेक्टर ४०–५० के .जी. सम्म बीउ लाग्छ । बर्सिमको बीउ जस्तो छ भने २०–२५ के .जी.
सम्म लाग्छ । पहाडी र जमिन खेतीका लागि प्रयोग गर्ने ठाउँमा बहुवर्षे घाँस खेतीमा जोड दिनपु र्छ ।

बहुवर्षे घाँस उत्पादन प्रविधि ः

नेपियर, स्टाइलो, अमृसो, सेटारिया, मोलासेस, पास्पालम, क्लोभर, राइघाँस, कक्सफुट, सडु ान, कुड्ज, डिस्मोडेयम आदि ।

ख) बहुवर्षीय घाँसहरू ः
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वैशाख–
आषाढ

असोज–
मार्ग

लसु र्न (
उच्च पहाड
Medicago
sativa)

तराई मध्य
पहाड

सिचं ाइ भए
फागनु चैत्र,
नत्र
आषाढ–
श्रावण
वैशाख–
आषाढ

बीउ छर्ने
समय

रोड्स (Clo- तराई मध्य
ris gayana पहाड
)

सेटेरिया,
समु ्बा
सेटेरिया (
Setaria
Spp)

पारा घाँस तराई । बेंसी ।
(Brachia- मध्य पहाड
ria mutica)

घाँसको नाम भौगोलिक क्षेत्र

१२–१५

१०–१५

६-१०
के .जी.,
सेट्स
१०,०००,
स्लिप
३०,०००

१०–१५
के .जी. वा
१००००
सेट्स

बीउदर
के .जी./हे

ताजा घाँस
कच्चा
बीउ उत्पादन
उत्पादन
प्रोटिन
मे.ट./हे
मे.ट./हे
प्रतिशत
३०–६० ०.०२(२० १२ देखि
के .जी.)
१६

काजङ्गला, नान्दी, ३०–६० १०० के .जी. ६ देखि ८
नारोक, लम्ु र्पुग,
स्प्लेण्डा, सोलण्डर,
Setaria Sphacelate stapf var anceps ( समु ्बा
सेटेरिया) – S.spp
var splendida
Asatsuyu, Bell, ३०–६५ ०.३९०
५ देखि ९
Boma, Topcot,
Pioneer, Carpedo, Kotambara
लदाक, लसु र्न
७०–८० ०.३–०.४ २२ देखि
२४, अति
सपु ाच्य

कोममु , फिनो,
लोपोरी, पाराना,
अग्वाडा

जातहरू

कै फियत

व्लोट हुन सक्ने, कोसे, हे, साइलेज दवु ै
भेडामा
बन्ने
इन्टेरोटक्सीमिया
हुन सक्ने, ट्यानीन

अक्जालेट भएपनि अकाेसे, अञ्जन र
हानिकारक
गिनी घाँस भन्दा चिसो
मात्रामा छै न
सहने

अक्जालेट धेरै हुने, अकाेसे, छायाँमा राम्रो
घोडा, गधाले खान नहुने, समु ्वा सेटेरीया
नहुने
बढी लोकप्रिय र
उत्पादन पनि धेरै हुने

विष नहुने, सकु ्खा अकाेसे, धानखेतमा
र चिसो खप्न सक्ने देखापर्ने, पानी जम्ने
जमिनमा पनि हुने

विषाक्तता वा
कमजोरी
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वैशाख–
आषाढ

तराई, मध्य
पहाड देखि
२००० मी.
सम्म

गिनी (Panicum
maximum)

कोयमबटुर १

जातहरू

विषाक्तता वा
कमजोरी

६ देखि २० अक्जालेटको
समस्या

व्लोट हुन सक्ने,
भेडामा
इन्टेरोटक्सीमिया
हुन सक्ने, ट्यानीन
६ देखि १४ अक्जालेट धेरै
हुनाले घोडामा
बिग हेड डिभिजन
हुने, छायाँ नसहने

ताजा घाँस
कच्चा
बीउ उत्पादन
उत्पादन
प्रोटिन
मे.ट./हे
मे.ट./हे
प्रतिशत
६५–७५ ०.५–०.६ २२ देखि
२४, अति
सपु ाच्य

इगरफी ३१०८,
१५–३० ०.१५०–
३१३३ कजरी ३५८,
०.५००
३५७ मोलापो,
कुरारा। क्याम्वाटोर १,
लेविस नवु ाक, पसु ा
पहे ँलोमा आदि धेरै
जातहरू छन् ।
४–५
हामील (अष्ट्रेलीया), १००– ०.१००
के .जी. वा एरिज, एटलास
१२०
देखि
२००००– (व्राजील), लिकोनी
०.२००
५६००० (अफ्रीका),
सेट्स
नात्सुकाजे (जापान),
आदि धेरै जात छन् ।

१–२ (
मसीनो
भवु ादार
बीउ
उडाउन
सक्छ )

वैशाख–
आषाढ

तरार्इ, मध्य
पहाड, उच्च
पहाड ( क्ले
स्वाइल
नभएको
ठाउँमा )

अन्जन
(Cenchurus
ciliaris)

बीउदर
के .जी./हे

चैत्र–वैशाख ६–८

बीउ छर्ने
समय

लसु र्न (
तराई मध्य
Medicago पहाड
sativa )

घाँसको नाम भौगोलिक क्षेत्र
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अकाेसे, निकै थरीका
गिनी भएकाले १.५
मी. भन्दा अग्लो र
होचो भनी वर्गीकृ त

अकाेसे, सजिलै
नमासिने, सकु ्खा
खप्ने, अरू घाँसलाई
(एलिलोपेथिक)
दबाउने

कोसे, हे, साइलेज दवु ै
बन्ने

कै फियत
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बहुवर्षीय
राई घाँस
(Lolium
perenne )
एक वर्षे वा
इटालीयन
(L.multiflorum)

सेतो क्लोभर
( Trifolium repens )
रातो क्लोभर
(Trifolium Pratense)

जेठ–आषाढ,
जेठ–असोज,
उच्च
पहाडमा हिउँ
पग्लेपछि चैत्र
वैशाख वा
हिउँ पर्नु
अघि
असोज,
कार्तिक

बीउ छर्ने
समय

मध्य पहाड, सेतो
उच्च पहाड ( क्लोभर
पानी पर्ने र
जस्तै
४००० मि.
सम्म )

मध्य पहाड,
उच्च पहाड (
४००० मि.
सम्म )

घाँसको नाम भौगोलिक क्षेत्र

१०–१२,
कम
खनजोतमा
८ के जी

३–५ (सेतो
क्लोभर), ८
के .जी. रातो
क्लोभर

बीउदर
के .जी./हे

अति
सपु ाच्य

ताजा घाँस
कच्चा
बीउ उत्पादन
उत्पादन
प्रोटिन
मे.ट./हे
मे.ट./हे
प्रतिशत
४० देखि ०.३–०.४ २१ देखि
५० मे.टन
२४, अति
सपु ाच्य

वास्टोअन, लेमोरा, ४०–६० ०.१–०.२
पेरामो, रे न्युई,
अलस्टार, सोमोरा,
वेलफोर्ट, भटु ान,
भिक्टेरियन, मार्टलेट,
रोयर, धनु ्चे राइ,
पाइसन, अगस्ता,
खमल, ब्रँर् म्वी आदि
। एकवर्षीय वा
इटालियन राई घाँसका
जातहरूमा टाम ९०,
अलामो आदि ।

ल्याडिनो, हुइया,
रिगल, टिलम्यान,
अर्काडिया, हइफा,
तामर, कोन,ु मेना,
पोरे तो, ग्रासल्यान्ड
टाहोरा, पिताउ,
प्याउली, खमु ल

जातहरू

नभएको

एकै पटक धेरै
खाएमा व्लोटको
समस्या, उच्च
पहाडमा पहिलो
वर्ष स्थापित हुन
दिनपु र्ने

विषाक्तता वा
कमजोरी

अकोसे, अति चीसो र
तसु ारो सहने,
एकपटक लगाएपछि
६-७ वर्षसम्म हुने,
गणु स्तरीय हे बन्ने

काेसे, उच्च पहाडमा
चरन विकासका लागि
निकै राम्रो, मध्य
पहाडमा ४ महिनापछि
काट्न सकिने,
अम्लीयमाटो र तसु ारो
खप्ने

कै फियत
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सिरे टो
(Macro
ptilium
atropurpureum)

तराई, मध्य
पहाड

तराई, मध्य
पहाड

जेठ–
आषाढ

राईघाँस
तथा सेतो
क्लोभर
जस्तै
जेठ–
आषाढ

कक्सफुट
(Dactylus
glomierata)
डेसमोडियम
(Desmodium triforum, D.
diffusum)

राईघाँस तथा
सेतो क्लोभर
जस्तै

जेठ,
असोज

बीउ छर्ने
समय

कोते (Me- मध्य पहाड,
dicago
उच्च पहाड
falcata )

घाँसको नाम भौगोलिक क्षेत्र

३–५

२–३

१२–१५
बीउलाई
स्कारीफि
के शन
गर्नुपर्ने
२.५

बीउदर
के .जी./हे

४०–५० ०.१–०.२

सिराट्रो, एजटेक,
सीपिआई, सिक्यु

३५–४० ०.१५–०.२

१९ देखि
२२ अति
सपु ाच्य

१४ देखि
१८ अति
सपु ाच्य

१३ देखि
२२

ताजा घाँस
कच्चा
बीउ उत्पादन
उत्पादन
प्रोटिन
मे.ट./हे
मे.ट./हे
प्रतिशत
४०–५० ०.१००
२० देखि
२४ अति
सपु ाच्य

विदेशमा समेत
४०–५० ०.४–०.६
हालसम्म कुनै जात
सिफारिस नभएको तर
स्पेसिज धेरै रहेको

येलो लसु र्न, ब्लु
लसु र्न वा ब्लु
अल्फाअल्फा,
सिकल लसु र्न भनेर
भिनिने
क्युरी, कास्वा,
अपल्यान्ड, सेन्डेस

जातहरू

अकोसे, अम्लीय
माटो राम्ररी सहने,
सकु ्खा खप्ने

कोसे, स्थानीय
हावापानीमा राम्ररी
भिजेको, हार्डी, चिसो
तसु ारो सहने

कै फियत

कोसे, कुखरु ाले अति
रुचाउने, अत्यधिक
चरीचरन सहने,
सबैभन्दा बढी
नाइट्रोजन संश्लेषण
गर्ने (९०० के .जी.
प्रतिहेक्टर)
विष छै न, पातको कोसे, सकु ्खा खप्ने,
रोगले सताउने, धेरै स्वादिलो, के ही
चरीचरन नसहने क्षारीय तथा अम्लीय
माटोमा हुने,
तरकारीको रूपमा पनि
हुने

हालसम्म विषालु
पदार्थ रिपोर्टिग
नभएको, गर्मीमा
सषु प्तु रहने
विषाक्त छै न, तर
ढीलो बढ्ने र पानी
धेरै पर्ने ठाउँमा
राम्रो नहुने

हालसम्म विषालु
पदार्थ रिपोर्टिग
नभएको, बीउबाट
मात्र प्रसारण हुने

विषाक्तता वा
कमजोरी
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जेठ–
आषाढ

तराई, मध्य
पहाड

जेठ–
आषाढ

जेठ–
आषाढ

बीउ छर्ने
समय

तराई, मध्य
पहाड

मोलासेस तराई, मध्य
(Melinis पहाड
minutiflora)

सेन्ट्रो
(Centrosema pubenscens)
स्टाइलो
(Stylosan
thes spp)

घाँसको नाम भौगोलिक क्षेत्र

५–६
(मिलिक
गरे को १
के .जी.
प्रतिहेक्टर )

४–५

३–५

बीउदर
के .जी./हे

ताजा घाँस
कच्चा
बीउ उत्पादन
उत्पादन
प्रोटिन
मे.ट./हे
मे.ट./हे
प्रतिशत
४०–५० ०.१–०.३
२० देखि
२२ अति
सपु ाच्य

हमाटा, स्के व्रा,
२५–३० ०.२–०.५
१६ देखि
ह्युमिलि
(हमाटाको २२ अति
ु स, ग्रेसीलिस,
कुक (गाइनेनसीस),
बीउ धेरै हुने) सपु ाच्य
क्यापिटाटा,
फ्रु टीकोसा, भिस्के ोसा
स्पेसिज अन्तर्गत धेरै
जातहरू छन्
बान्को, चेनीया,
२५–३५ ०.१–०.२ ६ देखि १०
कोममु , राक्सो,
फ्रान्कानो, कीटाले,
कमर्सियल

Belalto, CIAT
5162

जातहरू

कै फियत

कोसे, अम्लीयदेखि
क्षारीय (४ देखि ८.३
पिएच) सम्म सहने,
एकवर्षीय भएपनि
हमाटाले बढी उत्पादन
दिने, चरीचरन सहने,
एनथ्राक्नोेज सहने
अक्जालेट भएपनि अकोसे, अति चाँडो
समस्या छै न,
फै लने, र अरू
यसको नराम्रो र झारपातलाई दबाउने,
च्यापच्याप पना हे किर्ना तथा अरू
बनाएपछि
कीराहरू भगाउने
हराउँछ ।
क्षमता भएको, हाम्रो
भिरालो पाखा, रुखो र
अम्लीय माटोमा पनि
हुने

विष नभए पनि
अत्यधिक चरी
चरन र तसु ारो
नसहने, राम्रो
निकास चाहिने

विष छै न, पातको कोसे, चिसो सहन
रोगले सताउने
सक्ने, स्टोलनबाट
प्रशारण गर्न सकिने

विषाक्तता वा
कमजोरी
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जेठ–
आषाढ

जेठ–
आषाढ

भटमासे
तराई, मध्य
(Flemin- पहाड
jia macrophylla)

ग्वाटेमाला तराई, मध्य
(Tripsa- पहाड
cum andersonii,
T.laxum)

जेठ–
आषाढ

बीउ छर्ने
समय

मोलाटो
तराई, मध्य
(Brachia- पहाड
ria spp)

घाँसको नाम भौगोलिक क्षेत्र

६०–१०० यसको
बीउमा
उमारशक्ति
हुदँ नै

विष नभएकाे,
मलिलो माटो
चाहिने, बीउको
उत्पादन र
उमारशक्ति कम
विषाक्त नभएपनि
२.४ प्रतिशत
ट्यानीन र १७
प्रतिशत लिग्नीनले
स्वाद बिगार्ने

विषाक्तता वा
कमजोरी
कै फियत

अकोसे, चाँडै सप्रने,
पात धेरै हुने र
अम्लीय माटो (४.५
देखि ८ पिएच) सहने,
हल्का छाँया सहने
१४ देखि
अकोसे, बहुउद्देशीय,
१७
लहरे बालीको थाँक्रो,
हार्डी ६/७ महिनामै
स्थापित हुने रुखो
माटो र फलफूल
बगैंचालाई पनि राम्रो र
मलिलो बनाउने,
दाउरा, जडीबटु ी
नेपियर भन्दा विष नहुने, पानी अकोसे । कम पिएच
अलि कम धेरै चाहिने तर
भएको अम्लीय
पौष्टिक
के ही सकु ्खा पनि माटोमा पनि हुने, पानी
पाइएकाे छ खप्ने (नीपियरले जम्ने ठाउँ र बाढी पनि
भन्दा धेरै), बीउमा सहने, ५० प्रतिशत
उमारशक्ति नहुने छायाँमा पनि राम्रो
हुने, ५० से.मि.को
फरकमा बिरुवा १ मी.
को फरकमा लाइन

ताजा घाँस
कच्चा
बीउ उत्पादन
उत्पादन
प्रोटिन
मे.ट./हे
मे.ट./हे
प्रतिशत
१००– हाइब्रिड
१३ देखि
१२५
भएकोले
१५
कम हुदँ ै जाने

चम्फन (CIAT 174 ३०–४० ०.२
03),
सेन्सुलेटो

मल
ु ाटो १ (CIAT
36061),
मल
ु ाटो २

जातहरू

३ आँख्ला ग्वाटेमाला (भारत),
भएको
आइ.जे, १२१३
५०००
(ब्राजिल)
सेट्स वा
गानो
सहितको
स्लीप
१००००

३५
बीउलाई
स्कारिफि
के शन गर्ने

५–६, सेट्स
तथा स्लीप
१००००

बीउदर
के .जी./हे
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जेठ–
आषाढ

तराई, मध्य
पहाड

जेठ–
आषाढ

जेठ–
आषाढ

बीउ छर्ने
समय

तराई, मध्य
पहाड

सिग्नल
तराई, मध्य
(Brachia- पहाड
ria documbens)

विनक्या
सिया
(Chamae
crista
rotundifolia)
बदामे (Aachis pintoi)

घाँसको नाम भौगोलिक क्षेत्र
Winn, CPI
85836, Q 9862,
ATF2228, CIAT
7792

जातहरू

ताजा घाँस
कच्चा
बीउ उत्पादन
उत्पादन
प्रोटिन
मे.ट./हे
मे.ट./हे
प्रतिशत
४०–५० ०.५–०.८ १८ देखि
२१

२ देखि ४,
सेट्स तथा
स्लीपमा
२००००
प्रतिहेक्टर

बासिलिस्क (तर
५०–१०० ०.४ देखि १ ९ देखि
यस्लाई Brachiaria
(बीउ सषु प्तु १२
brizantha पनि
हुनाले
मानिन्छ), पेडुलो,
स्कारीफि
सेनल, छोन्टल्पो,
के शन वा ९
वारे वा, ब्राचिरिया
महिनापछि)
आदि

१० देखि अमरिल्लो, गोल्डेन ५०–६० १.०
१९ देखि
२० के .जी. ग्लोरी, वेलमोन्टे, व्रा
(अमारिल्लो २४, अति
(कोसा
आदि
जातमा
सपु ाच्य
समेतको)
कोसा समेत)

३ देखि ४
के .जी.

बीउदर
के .जी./हे
कै फियत

लहरे कोसे, एकवर्ष
देखि के ही समयसम्म
बहुवर्षे, आफैं फै लने,
अम्लीय र रातो
माटोमा पनि हुने, टाप्रे
जस्तो
लहरे कोसे, बिस्तारै
स्थापित हुने र सजिलै
नमासिने, अम्लीय र
रातो माटोमा पनि हुने,
छायाँ धेरै सहन सक्ने
भएकाले सामदु ायिक
वा निजी वनभित्र र
चरनमा राम्रो
कतिपय देशमा
अकोसे, छायाँ बढी
कम उमारका
सहने भएकाले कृ षि
पशल
ु े धेरै खाए वन वा सामदु ायिक
फोटोसेन्सीटिभ वनभित्र हुने, यो र
(छालाको एलर्जी) Brachiaria briपाइएको,
zantha उस्तै हुन्छन,्
माइकोटक्सीन र अम्लीय माटो सहने,
स्यापोनिन पनि
अति चरीचरन सहने
यदाकदा पाइने

विषाक्त हुदँ नै , राम्रो
निकासा चाहिने,
चिसोमा नबढ्ने र
तसु ारो नसहने,
पशल
ु े अलि कम
रुचाउने
विषाक्त हुदँ नै ,
चिस्यान चाहिने,
चिसोमा नबढ्ने र
तसु ारो नसहने, सबै
खाले पश,ु
कुखरु ाले निकै
रुचाउने

विषाक्तता वा
कमजोरी
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जेठ–
आषाढ

बीउ छर्ने
समय
जातहरू

२ के .जी. मार्क , क्यु ९१५३,
(ताजा बीउ सीपिआई ७८३७२
भए
स्कारीफाई
गर्ने

बीउदर
के .जी./हे

ताजा घाँस
बीउ उत्पादन
उत्पादन
मे.ट./हे
मे.ट./हे
३५–४० धेरै बीउ
उत्पादन गर्ने,
०.४ देखि
०.१

कच्चा
प्रोटिन
प्रतिशत
१९ देखि
२४, अति
सपु ाच्य
कै फियत

विषाक्त नभएको, े कोसे, अति चरीचरन
तल
ु नात्मक रूपमा सहने, सकु ्खा खप्ने,
कम उत्पादन दिने, क्षारीय माटो सहने
सिलिड कीरा
लाग्ने

विषाक्तता वा
कमजोरी
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जै ( Avena sativa)
तराई, मध्य पहाड
असोज, कार्तिक–मार्ग
१००
के न्ट, तराईको, क्यानाडीन, मदापनि
ु ,
कारभिले, स्वान, करिश्मा, नेत्र,
कामधेन,ु वनु ्डेल, अमरु ी
ताजा घाँस उत्पादन मे.ट./हे २५–५०

घाँसको नाम
भौगोलिक क्षेत्र
बीउ छर्ने समय
बीउदर के .जी./हे
जातहरू

बर्सिम (Trifoliom alexandrinum)
तराई, मध्य पहाड
असोज, कार्त्तिक
२०-२५
मसाकावी, बरदान वि.एल. २२, य.ु पी.
वि. १०३
७०–८०

जै ( Avena sativa)
उच्च पहाड
भदौ, असोज
१००–१२०
ओमोही, के न्ट, स्वान
२५–४५

६०–७०

भेच ( vicia sativa)
तराई, मध्य पहाड
असोज, कार्तिक
३५–४०
नोमाही, रसिना, मोरावा

हिउँदे घाँस उत्पादन प्रविधि ः
उपयक्त
ु एक वर्षे हिउँदे घाँसमा बर्सिम, जै, के राउ, भेच आदि पर्दछन् । यी भइु घँ ाँसहरू लगाउँदा मिश्रित तरिकाले लगाउन सकिन्छ । मिश्रित खेती गर्दा उल्लेख गरे अनसु ार माटोको
उर्वरा शक्ति समेत बाँच्न जान्छ । हिउँदे घाँसको बीउलाई असोजदेखि मसि
ं रसम्म छरी हिउँदको समयमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

जै, सानो के राउ, बर्सिम, भेच आदि ।

ग) हिउँदे घाँसहरूः

डिस्मान्थस तराई, मध्य
(Desman- पहाड
thus virgatus)

घाँसको नाम भौगोलिक क्षेत्र
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कलिलोमा नाइट्रेटको विष हुने

अकाेसे, हिउँदे भए पनि ४ कटाई लिन
सकिने

विषाक्तता वा कमजोरी

कै फियत

जै ( Avena sativa) बर्सिम (Trifoliom alexandrinum)
०.५–०.६
७ देखि ११, अति
२२ देखि २४, अति सपु ाच्य
सपु ाच्य
उचाइमा बीउ उत्पादन धेरै ख्वाए, ब्लोट हुने, सिंचाइ नहुने
नहुने
कोसे, मध्यपहाडमा बीउ उत्पादन नहुने
हेलियोन्थिस भन्ने कीरा
लाग्ने
काशे, जै, बर्सिम, तथा
एकवर्षे राईसंग मिसाएर छर्ने

भेच ( vicia sativa)
१.०–१.५
२०
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भौगोलिक तराई, मध्य
क्षेत्र
पहाड
बीउ छर्नेसमय फागनु देखि
आषाढ
बीउदर
३५–४०
के .जी.÷हे

घाँसको नाम

टियोसेन्टी
(Euchlaena
mexicana)

जनु ेलो एकवर्षीय
सडु ान (
(Surghum spp)
हाइब्रिड सरघम
तथा बहुवर्षीय S.
)
spp hybirds
तराई, मध्य पहाड तराई, मध्य
पहाड
वैशाख–आषाढ
वैशाख–
आषाढ
२५–३०
१०–१५
मकै ( Zea
mays )

ज्वाईन्ट भेच (
Aesche
nomericana)

वोडी ( Vigna
ungui
culata/V.
sinensis)
तराई, मध्य
तराई, मध्य तराई, मध्य पहाड तराई, मध्य
पहाड
पहाड
पहाड
वैशाख–आषाढ फागनु –आषाढ जेठ–आषाढ
वैशाख देखि
असोज, कार्तिक
१०–१२
३०–३५
५ के .जी. तर बोक्रा ३५
भए १० के .जी.
बाजरा (
Pennisetum
typhoides)

दिनानाथ (
Pennisetum
pedicellatum )
तराई, मध्य
पहाड
वैशाख–
आषाढ
१०–१२

घ) वर्षे घाँस ः
टियोसेन्टी, काउपी, बाज्रा, मकै , भटमास आदि ।
वर्षे घाँस उत्पादन प्रविधि ः
एक वर्षे घाँसमा भटमास, मकै , मकै चरी, ज्वार, बाजरा, बोडी आदि पर्दछन् । वर्षे घाँसका बीउलाई सामान्यतया वर्षायाममा घाँसको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ ।

जै ( Avena sativa)
१.५–३०
७ देखि ११, अति सपु ाच्य

घाँसको नाम
बीउ उत्पादन मे.ट./हे
कच्चा प्रोटिन प्रतिशत
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१.०–१.५

०.५–०.६

बीउ उत्पादन १.०–१.५
मे.ट./हे

एस.एल.
जी.२९.३,
पिपर, लाहाृमा,
स्वीट सडु ान,
मिथि सडु ान

०.५–०.६

४०–५०

मल्टीकटमा
जाइन्ट, रजका,
टाईप ५५,
नागनर्जुन,
विशाखा तथा
सिगं लकटमा
K–674,
K–677

सडु ान (
बाजरा (
हाइब्रिड सरघम Pennisetum
)
typhoides)

८० देखि ९० (
५०–८०
बहुवर्षीय भन्दा एक
वर्षियको वार्षिक
उत्पादन धेरै )

टियोसेन्टी १,
टियोसेन्टी २,
राहुरी, सिर्सा,
आर्य, जिएफ
आरआई

जनु ेलो एकवर्षीय
(Surghum spp)
तथा बहुवर्षीय S.
spp hybirds
विडिया १, एस.
एल.४४, जे.एस.
६३/५३ तथा बहु
वर्षियमा क्रिस तथा
सिल्क जनु ५ वर्ष
सम्म रहन्छ, त्यसै
गरी Surghum
bicolor को एमपि
चरी मल्टीकट जात
हो

ताजा घाँस ६०–८०
उत्पादन मे.ट./
हे

जातहरू

घाँसको नाम

टियोसेन्टी
(Euchlaena
mexicana)

३.५–४.०

५०–८०

४०

१.५ देखि २ (
१ देखि ४
वोक्रा
समेत),०.५देखि १
( वोक्रा रहित )

४० देखि ५०

वोडी ( Vigna
मकै ( Zea
ungui
mays )
culata/V.
sinensis)
रामपरु
ग्लन ( एकवर्षीय, इवोनी,
कम्पोजीट,
चाँडो हुर्क ने तथा मेरिंगा,रे ड
हाइब्रिड मकै बीउको लागि),
क्यालनु ,रसिया
अफ्रिकन
लि(बहुवर्षीय तथा जाइन्ट, मरुट
जाइन्ट गंगा, चरणको लागि ),
विक्रम, विजय एफ १४९ (
अमेरीकाको
फ्लोरीडामा विकास
भएको के ही सकु ्खा
पनि सहन सक्ने )
ज्वाईन्ट भेच (
Aesche
nomericana)

०.१०–०.२०

८०–१००

दिनानाथ (
Pennisetum
pedicellatum )
इगरफी
२८०८–४–३–
१, वँडु ेल १ र
२, T–3,5,12,
15,10,9
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अकोसे, सकु ्खा
खप्न सक्ने तर
सकु ्खा यामकाे र
काटेपछि पलाउने
निलो पातमा झेै
HCN विष हुने

कै फियत

अकोसे, मकै
जस्तै देखिने र
मकै लगाउने
स्थान र समयमा
त्यही तरिकाबाट
लगाइने

Tanin को र
कलिलोमा नाइट्रेट
तथा HCN को
विष हुने

ट्यानीन तथा
एचसिएन

अकाशे, जनु ेलो अकोसे, यसबाट
जस्तै
क्रस गराइ
हाइब्रिड तथा
मोठ नेपिएरको
विकास भएको

जनु ेलो जस्तै
विष लाग्ने

अकाशे,
बहुउद्देशीय,
घाँसको रूपमा
लगाउँदा
अन्नको रूपमा
लगाउँदा भन्दा
धेरै बीउदर
लाग्ने

डाइजेष्ट हुदँ ा
बढी ल्याक्टीक
एसिड उत्पन्न
भई
एसिडियोसिस
हुन सक्ने
कोसे, पशवु स्तु र
बाख्राले निकै
रुचाएर खाने, के ही
छाँया पनि सहने र
हाल नेपालका
कतिपय सामदु ायिक
वनभित्र लगाउँदा
राम्रो नतिजा दिएको

कोसे भएपनि कुनै
पनि विषाक्त
पदार्थको समस्या
नदेखिएको, अति
सपु ाच्य

जनु ेलो एकवर्षीय
सडु ान (
बाजरा (
ज्वाईन्ट भेच (
(Surghum spp)
मकै ( Zea
हाइब्रिड सरघम Pennisetum
Aesche
तथा बहुवर्षीय S.
mays )
)
typhoides)
nomericana)
spp hybirds
६ देखि १०
८ देखि १२
६ देखि १०
६ देखि ८
पातमा २२ दखि
्
२६, डाँठमा पनि
१० देखि १२

बिषाक्तता वा कलिलोमा
कमजोरी
नाइट्रेट तथा
(HCN Prussic acid )
को विष हुने

कच्चा प्रोटिन ६ देखि ९
प्रतिशत

घाँसको नाम

टियोसेन्टी
(Euchlaena
mexicana)

कोसे, सकु ्खा
सहन सक्ने,
सजिलै र चाँडो
स्थापित हुने,
बहुउद्देशीय

अकोसे, कान्ला
खेतबारीमा पनि
लगाउँन सकिने,
लगाएको ६०
दिन पछि कटाइ
गर्न सकिने

ट्रिप्सीन
विष नभएको,
इनहिविटर्स,
सपु ाच्य
ट्यानीन, धेरै रोग
लाग्ने, कीरा
लाग्ने, निकास
चाहिने

वोडी ( Vigna दिनानाथ (
ungui
Pennisetum
culata/V.
pedicellasinensis)
tum )
१८ देखि २१ ६ देखि ९
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२३.१ पशुपन्छीको सामान्य तापक्रम, नाडी र श्वास–प्रश्वास गति
तापक्रम
पशुपन्छी
डिग्री सेल्सियस डिग्री फरेनहाइट
गाई
#*=@–#*=(
!)!–!)@
भैंसी
#*=#–#(=(
!)!–!)@
घोडा
#*=)–#*=#
!))=$ –!))=*
भेडा
#(=$–$)=)
!)# –!)$
बाख्रा
#(=$–$)=)
!)# –!)$
बंगरु
#&=(–#*=$
!)@ –!)#
खरायो
#*=)–#*=%
!)! –!)@
कुकुर
#*=#–#*=(
!)! –!)@
बिरालो
#*=#–#*=(
!)! –!)@
कुखरु ा
$!=!–$!=&
!)^ –!)&
२३.२ निरोगी र रोगी पशुहरूबीच भिन्नता
क्र.स.ं
विवरण
निरोगी पशुहरू
१ पशक
ो
रूप/चाल
राम्रो,
सतर्क
, फुर्तिलो
ु
२ टाउको
उठे को वा ठाडो हुन्छ
३ आँखा
परू ा खल
ु ेको, चम्किला
४
५

सामान्य
छिटो प्रतिक्रिया दिन्छ

६

नाक/मख
ु
पशल
ु ाई बोलाउँदाको
प्रतिक्रिया
गोबरको कडापन

७
८
९
१०
११
१२

छाला
कान
थतु नु ो
दानापानीमा रुचि
नाडीको गति
श्वासप्रश्वास

नरम/सामान्य
ठाडो/सामान्य
ओसिलो
सामान्य
सामान्य
सामान्य

१३ शरिरको तापक्रम
१४ उग्राउने पशल
ु े

सामान्य

सामान्य (पशु अनसु ार फरक
पर्ने)
पाहुर झिक्छ
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नाडी/मिनेट

श्वासप्रश्वास/मिनेट

$)–^)
$)–^)
#)–$)
%%–&%
%%–&%
^)–&%
!@# –#)$
()–!@)
!)) –!@)
!@) –!^)

!@–!^
!@ –!^
*–!^
!%–#)
!%–#)
!%–@)
#^–%)
@)–$)
@)–#)
!% –^)

रोगी पशुहरू
झसि
लो,
झोक्रिने
ु
झक
ु े को हुन्छ
आधा खल
ु ेको, कचेरा लागेको, कोषहरू
बढी रातो
-याल/सिंगान बगेको
ढिलो गरी टेर्छ
बढी कडा वा पातलो, गन्हाउने, रगत
मिसिएको
खस्रो, रौं ठाडो भएको
लत्रेको, कानबाट पीप बगेको
सकु ्खा
कम खाने/खाँदनै खाने
बढ्ने वा घट्ने
श्वास फे र्न अप्ठ्यारो गर्ने/खोक्ने, गति बढ्ने
वा घट्ने
प्रायः बढ्ने
पाहुर झिक्दैन

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

@)&*

२३.३ गाई-भैंसीहरूमा लाग्ने प्रमुख रोगहरू
क) खोरेंत (Foot and mouth disease)
कारणः विषाणु
लक्षणहरूः
yy यो रोग लाग्दा एकदम बढी ज्वरो (१०४–१०६ डिग्री फरे नहाइट) आउँछ । बिस्तारै घाँसपात नखाने, झोक्राउने
हुन्छ ।
yy मख
ु वरिपरि विशेष गरी गिजा र जिब्रोमा स–साना फोकाहरू आउँदछन् ।
yy यस सँगसँगै खट्ु टाको खरु को कापमा पनि फोकाहरू आउँछन् पशु खट्ु टा खोच्याएर हिँड्छ र पछि लङ्गडो हुन
सक्छ ।
yy मख
ु वरिपरि घाउ आउने भएको कारण र्याल चहु ाउँछ । यस रोगले ठूला माउहरूभन्दा पाठापाठीलाई बढी
असर पर्
ु याउँछ ।
yy कहिलेकाही ँ खोरें त रोगका कारण थनु ेलोको समस्या पनि देखिन्छ । ब्याउने माउहरूमा गर्भ तहि
ु ने समस्या
देखिन सक्छ ।
उपचारः
yy मख
ु को घाउलाई १ प्रतशितको पोटास पानीले सफा गरिदिने वा फिटकिरी पानीले सफा गरिदिने ।
yy खरु का घाउलाई पोटास पानीले धोएर हिमैक्स वा लोरे क्जेन मलहम लगाउनपु र्छ वा २ प्रतिशत निलोतथु ोले
घाउ सफा गर्न सकिन्छ ।
yy खट्ु टाको घाउमा फिनेल प्रयोग गर्न पनि सकिन्छ ।
yy घाउहरूमा अन्य जीवाणु प्रवेश गरी संक्रमण नगरुन् भन्नका लागि पशल
ु ाई एन्टिबायोटिक सईु लगाउन
सकिन्छ ।
yy खोरें त देखिइरहने ठाउँमा रोकथामका लागि खोरें त विरूद्ध खोप लगाउनपु र्दछ । ६ महिनाको उमेर पगु ेपछि
पहिलोपटक खोप लगाउने र प्रत्येक वर्ष दोहोर्याउने । बढी देखिने ठाउँमा ६–६ महिनामा दोहोर्याउने ।
ख) भ्यागुते (Hemorrhagic Septicemia)
कारणः एक प्रकारको जीवाणु
लक्षणहरूः
yy उच्च ज्वरो आउने । (१०५ देखि १०७ डिग्री फरे नहाइट) , घाँटी वरिपरिको भाग तथा जिब्रो सन्नि
ु ने, फिज
काढ्ने ।
yy श्वास फे र्न गाह्रो भई घ्यारघ्यार आवाज निकाल्ने, कहिलेकाही ँ रगत मिसिएको छे र्ने ।
रोकथाम र उपचारः
yy वर्षायाम सरुु हुनु अगाडि प्रत्येक वर्ष पशल
ु ाई खोप लगाउने ।
yy रोगको लक्षण देखापरे को छ भने तरूु न्त प्राविधिकलाई देखाई उपचार गराउने ।
ग) चरचरे (Black Quarter)
कारणः एक प्रकारको जीवाणु
लक्षणहरूः
yy उच्च ज्वरो आउने (१०५ देखि १०७ डिग्री फरे नहाइट), विशेष गरी फिलाको मांसपेशी सन्नि
ु ने र दखु ्ने ।
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yy छाम्दा सरुु मा तातो हुने र पछि चिसो हुने र दख
ु एको ठाउँमा थिच्दा चरचर आवाज
ु ाइ पनि कम हुने, सन्नि
आउने ।
रोकथामः
yy पानी पर्ने समय अगाडि नै गाईवस्तुलाई खोपाउने काम गर्नुपर्दछ । बि.क्यू. पोलीभ्यालेण्ट भ्याक्सिन
गाईभैंसीमा ५ एम.एल. छाला मनि
ु (s/c) र पाडा, बाच्छालाई ३ एम.एल. सोही तरिकाले दिनपु र्दछ । ६
महिना नाघेको वस्तुलाई सईु दिनपु र्दछ । साथै यो सईु प्रत्येक साल दोहोर्याउनपु र्दछ ।
yy गहिरो खाडल खनी यो रोगबाट मरे को पशल
ु ाई परु िदिनपु र्दछ । रोगी पशल
ु ाई छुट्याएर राख्नुपर्दछ ।
yy रोगी वस्तुले खाएको खाना पानी एवं घाँस निरोगी वस्तुभाउलाई नदीने तथा गोठलाई २% को फर्मालिन
झोलले सफा गर्नुपर्दछ ।
yy रोगको आशङ्का भएको चरन क्षेत्रमा बाच्छा/बाच्छी चराउनहु ुदँ नै ।
घ) पट्के (Anthrax)
कारणः एक प्रकारको जीवाणु
लक्षणहरूः
yy धेरैजसो कुनै लक्षण नदेखाई अचानक मर्ने । ज्वरो आउने । (१०५ देखि १०७ डिग्री फरे नहाइट), श्वास फे र्न
गाह्रो हुने ।
yy आँखा रातो हुने, पेट ढाडिने, मरे पछि नाक, मख
ु , मलद्वार आदिबाट नजम्ने रगत बगेको हुन्छ ।
रोकथामः
yy धेरै रोग देखिने ठाउँमा पशसु ेवा प्राविधिकको सिफारिसमा खोप लगाउने ।
yy मरे का पशल
ु ाई गहिरो खाडल खनेर गाड्ने । याद गरौं पट्केको शङ्का लागेको पशल
ु ाई कहिल्यै पनि चिरफार
गर्नुहुदँ नै ।
yy रोगी पशल
ु ाई बथानबाट अलग्गै राख्ने, रोगीको सम्पर्क मा आएको पशल
ु ाई प्राविधिकको सल्लाहमा उपचार
गराउने ।
ङ) थुनेलो (Mastitis)
कारणः यो रोग धेरै कारणहरूले हुन सक्छ जस्तै गोठ, पशु र दहु ुने मानिसको सरसफाइको कमीले गर्दा विभिन्न,
जीवाणहु रू, विषाणहु रू, ढुसी, एक कोषीय परजीवी प्रोटोजोवा कल्चौँडो वा शरीर भित्र प्रवेश गरे र ।
लक्षणहरूः
yy अचानक थनु र कल्चौँडो सन्नि
ु ने, कडा, रातो र छाम्दा दखु ्ने हुन्छ । दधू बिग्रने पातलो पानी जस्तो आउने,
छोक्राहरू आउने र कहिलेकाही ँ दधू परू ै नआउने हुन्छ । ज्वरो आउने ।
रोकथामः
yy दधू दिु हसके पछि पोभिडिन आयोडिन ९ भाग र ग्लीसरिन १ भाग मिसाएको झोलमा थनु लाई के ही बेर
डुबाउने ।
yy गोठ, पश,ु दधू दहु ुने मानिस र भाँडोको सरसफाइमा विशेष ध्यान दिने ।
yy शङ्का लागेमा पशु विज्ञ के न्द्र वा पशरु ोग अन्वेषण प्रयोगशालामा दधू जँचाउने ।
yy थनु ेलोको लक्षण देखिएमा कृ षकले पहिला नबिग्रेको थनु बाट दधू दहु ुने, त्यसपछि मात्र बिग्रेको थनु को दहु ुने
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र बिग्रेको थनु को दधू लाई खाडलमा अन्यत्र लसपस नगरी गाड्ने । विग्रेको थनु बाट पटक पटक दधू दहु रे
फ्याक्ने ।
yy अविलम्ब प्राविधिकलाई बोलाई उपचार गराउने । जथाभाबी औषधीको प्रयोगले थनु ेलो झन् जटिल बन्न
सक्छ ।
च) लम्पी स्किन रोग
कारणः भाइरस (विषाण)ु
लक्षणहरूः
yy सरुु वाती अवस्थामा पातलो सिँगान बग्छ र रोग लागेको के ही दिनपछि सिँगान बाक्लो हुन्छ ।
yy आँसु बग्ने, कचेरा लाग्ने हुन्छ । कुनैकुनै पशक
ु ो आँखाको नानीमा घाउ हुने कारण पशु अन्धो बन्न सक्छ ।
yy उच्च ज्वरो (१०४ डिग्री फरे नहाइट वा माथि) आउने । सामान्यतया छालामा गिर्खा देखिनभु न्दा पहिला ज्वरो
आउँछ र करिब एक हप्तासम्म कायम रहन सक्ने ।
yy दधू उत्पादन ८० प्रतिशतसम्म घट्न सक्ने ।
yy शरीरका विभिन्न ठाउँमा विशेष गरी घाँटी, पछाडिको भाग, पेट र थनु वरिपरि गिर्खाहरू (१० देखि ५०
मिलिमिटरसम्मका) देखिने रोगले ग्रस्त पशमु ा शरीरभरि नै गिर्खाहरू देखिन्छन् । यस्ता गिर्खाहरू शरीरका
भित्री अगं हरूमा पनि देखिन्छन् ।
yy गर्भ तहि
ु न सक्ने र पछि महिनौ ँ बाँझोपन देखिन सक्ने हुन्छ ।
yy रोगको अन्तिम अवस्थामा पशहु रूमा निमोनिया हुन्छ ।
रोकथामः
yy पशु खरिद तथा ढुवानीमा रोकः
yy जनचेतनामल
ू क कार्यक्रमः
yy रोगको खोजी तथा रिपोर्टिङ्गः
yy रोग फै लाउने वाहकहरूको नियन्त्रणः
yy बिरामी पशल
ु ाई छुट्टै राखी उपचार गर्नुपर्नेः
yy छिमेकी राष्ट्र बिच ऐक्यबद्धताः

प्रजननसँग सम्बन्धित समस्याहरू
च) बाँझोपन
कारणहरूः
yy व्यवस्थापनमा कमजोरीः समय मिलाएर राँगो साँढे नलगाउनु वा कृ त्रिम गर्भाधानको उचित समय
नपहिल्याउनु (कराएको ८ देखि १८ घण्टाभित्र लैजानपु र्दछ ।)
yy पोषण तत्त्वको कमीः प्रशस्त हरियो घाँसपात नपाएमा ।
yy खनिज तत्त्वको कमीः विशेष गरी क्याल्सियम, फस्फोरस, फलाम, कोवाल्ट, तामा सेलेनियम जस्ता खनिज
बढी महत्त्वपर्णू हुन्छ ।
yy भिटामिनको कमीः विशेषगरी भिटामिन ए, डि र ई बढी महत्त्वपर्णू हुन्छन् ।
yy नाम्ले, जक
ु ाको समस्या बढी हुनु ।
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yy संक्रामक रोगहरूको कारणः जस्तै ब्सरु ेलोसिस, ट्राइकोमोनियसिस आदि ।
yy प्रजनन अङ्गहरूमा खरावी वा सक्र
ं मण ।
yy वंशाणगु त कारणहरू ।
व्यवस्थापनः
yy कारण पत्ता लगाई सोही अनसु ार उपचार गराउनपु र्दछ ।
yy बेलाबेलामा गोवर जचाई नाम्ले, जक
ु ाको औषधी खवु ाउने, प्रशस्त हरियो घाँसपातहरू खल
ु ाउने ।
yy अन्य अवस्थामा प्राविधिकसँग सल्लाह गरी आवश्यकताअनसु ार उपचार गर्ने ।
छ) साल अड्कने समस्या
कारणहरूः
yy शारीरिक कमजोरी, सक्रा
ं मक रोगहरू जस्तै ब्सरु ेलोसिस, भिव्रियोसिस आदि
yy भिटामिन ई, सेलेनियम जस्ता खनिजको कमी, पाठे घरको संक्रमण
व्यवस्थापनः
yy साल झर्न सहयोग पर्
ु याउन एक्जापर जस्ता औषधीहरू सरू
ु को १०० मि.लि. र त्यसपछि बिहान-बेलक
ु ा ५०
मि.लि. २–३ दिनसम्म दिन सकिन्छ । ब्याएपछि खस्रो खालका घाँसहरू र अम्रिसो जस्ता घाँसहरू खवु ाउँदा
साल झर्न सहयोग पगु ्छ ।
yy त्यति गर्दा पनि नझरे मा प्राविधिकलाई बोलाई साल झिक्न लगाउने । यदि पशल
ु ाई ज्वरो आएको छ भने
पहिला ज्वरोको उपचार गरे पछि मात्र साल झिक्नु बेस हुन्छ ।
ज) भण्डार फर्क ने समस्या
कारणहरूः
yy इस्ट्रोजन तत्त्व बढी भएको घाँसपात खवु ाएमा वा ढुसी परे को दानाहरू खवु ाएमा, पाठे घरमा असजिलो भई
पशु बढी कनेमा ।
yy पशक
ु ो पछाडितिरको भाग बढी ओरालो भएमा सहयोगीको रूपमा काम गर्न सक्छ, क्याल्सियम,
फोस्फोरसको कमी भएमा वा सन्तुलन विग्रेमा ।
व्यवस्थापनः
yy तरुु न्त प्राविधिकलाई बोलाई उपचार गर्नुपर्दछ । प्राविधिक नआइन्जेल बाहिर निस्के को भागलाई सफा तथा
चिसो राखी राख्नका लागि थोरै पोटास मिसाएको पानी बेलाबेलामा छर्कि रहने र बाहिर टाँसिएको फोहोर
सफा गरी सफा चिसो कपडाले बेर्ने ।
yy यदि धेरै नै भाग बाहिर आएको छ भने फोहोर नलागोस् संक्रमण नहोस् भन्नाका लागि तल सफा प्लाष्टिक
ओछ्याउने र पोटासमिसाएको पानी बेलाबेलामा छर्कि रहने, प्राविधिकले पाठे घरको बाहिर आएको भागलाई
बिस्तारै पनु ः पहिलाकै स्थानमै फर्काइदिन्छन् । अन्य व्यवस्थापन प्राविधिकको सल्लाहअनसु ार गर्ने ।
झ) बाच्छाबाच्छी अड्कने वा ब्याउन नसक्ने समस्या
कारणहरूः
yy बाच्छाबाच्छी ठूलो भएमा । बाच्छाबाच्छीको पाठे घरभित्रको बसाइ (पोजिसन) नमिलेमा । शारीरिक
कमजोरीको कारण ।
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yy पाठे घरको मख
ु पर्णू रूपमा नखल
ु ेमा । उमेर नपगु ्दै पशु गर्भिणी भएमा । बाच्छाबाच्छी भित्रै मरे मा । संक्रामक
रोगहरू जस्तै ब्सरु ेलोसिस आदिको कारण । विभिन्न हार्मोनहरूको कमी तथा असन्तुलन पाठे घर बटारिएमा
बाँधरे पालिएका पशहु रूमा पनि यस्तो समस्या आउन सक्छ ।
yy वंशाणगु त कारणहरू ।
व्यवस्थापनः
yy ब्याउन खोजेको ५–६ घण्टाभित्र व्याउन नसके मा तरूु न्त प्राविधिकलाई बोलाई हाल्नुपर्दछ ।
yy प्राविधिकले पाठे घरभित्र हात हालेर अवस्था पत्ता लगाई आवश्यकताअनसु ार उपचार गर्दछन् ।
ञ) गर्भ तुहिने समस्या
कारणहरूः
yy संक्रामक रोगहरूको संक्रमण , सन्तुलित आहाराको कमी, विषालु घाँसपात, ढुसीजन्य दाना आदि
चोटपटकको कारण ।
yy अर्धदक्ष प्राविधिकले गर्भ जाँच्दा पनि कहिलेकाही ँ गर्भ तहि
ु न सक्छ र उच्च ज्वरो, गर्भावस्थामा गलत
औषधी खवु ाउँदा ।
व्यवस्थापनः
yy गर्भिणी पशल
ु ाई औषधी खवु ाउनु पर्दा दक्ष प्राविधिकको सिफारिसमा मात्र खवु ाउने
yy कारण पत्ता लगाई व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । तहि
ु एको बाच्छाबाच्छी, साल तथा सम्पर्क मा आएका अन्य
सोत्तरहरूलाई राम्रोसँग खाडलमा गाड्नपु र्दछ र माउलाई उपचार गर्नुपर्दछ ।
गाईभैंसीलाई महत्त्वपूर्ण मानिएका खोप लगाउने बारे तालिका
खोपको खोपको थप
क्र.
रोगको
खोपको नाम
उमेर मात्रा र खोप
मात्रा
स.ं
नाम
दिने ठाउँ
(बुस्टर)
१ एफ.एम.डी
खोरें त
३–८ हप्ता १० मि.लि. ३ महिनापछि
भ्याक्सिन (हेक्टस)
छालामनि
ु
रक्षा एफ.एम.डी खोरें त
४ महिना ३ मि.लि.
१ महिनापछि
छालामनि
ु
२ एच.एस.ब्रोथ
भ्यागतु े सबै उमेर ५ मि.लि.
६ महिनापछि
भ्याक्सिन
छालामनि
ु
एच.एस.आयल भ्यागतु े सबै उमेर ३ मि.लि.
३ महिनापछि
एड्जभु ने ्ट
छालामनि
ु
३ पोलिभ्यालेन्ट वि. चरचरे
सबै उमेर ५ मि.लि.
६ महिनापछि
क्यु भ्याक्सिन
छालामनि
ु
४ एच.एस. रवि.
भ्यागतु े र सबै उमेर १ मि.लि.
६ महिनापछि
भ्याक्सिन
चरचरे
छालामनि
ु
५ एन्थ्राक्स स्पाेर
पटके रोग सबै उमेर १ मि.लि.
६ महिनापछि
भ्याक्सिन
छालामनि
ु
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नियमित
खोप दिने
खोप दिने
सिजन
समय
प्रत्येक ६ भाद्र मसान्त र
महिनामा फागनु मसान्त
वार्षिक
वार्षिक
वार्षिक
वार्षिक
वार्षिक

वर्षात सरुु हुनु
भन्दा अघि
वर्षात सरुु हुनु
भन्दा अघि
वर्षात सरुु हुनु
भन्दा अघि
वर्षात सरुु हुनु
भन्दा अघि
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क्र.
स.ं

खोपको नाम

रोगको
नाम

६ टिस्यु कल्चर
भ्याक्सिन
७ टेट–भ्याक

गौगोटी

पि.पि.आर
८ भ्याक्सिन

पि.पि.
आर

स्वाइन फिभर
९ भ्याक्सिन

स्वाइन
फिभर

उमेर
सबै उमेर

धनष्टंु कार सबै उमेर
तीन
महिना
माथिका
तीन
महिना
माथिका

खोपको खोपको थप
मात्रा र खोप
मात्रा
दिने ठाउँ
(बुस्टर)
१ मि.लि.
–
छालामनि
ु
२ मि.लि.
४ हप्तापछि
छालामनि
ु
१ मि.लि.
छालामनि
ु
१ मि.लि.
छालामनि
ु
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नियमित
खोप दिने
खोप दिने
सिजन
समय
३–३
जाडो समयमा
वर्षमा
वार्षिक कुनै पनि
समयमा
प्रत्येक
तीन वर्षमा

६ महिनापछि वार्षिक

२३.४ कुखुराका प्रमुख रोगहरू
रानीखेत रोग
लक्षणः
• रानीखेत रोगले श्वासप्रणाली र स्नायु प्रणाली प्रभावित भई कुखरु ाले सास फे र्न कठिनाइ महससु गर्दछ । चचु ्चो
र नाकबाट पानी जस्तो बाक्लो पदार्थ निस्कन्छ । कुखरु ा टाउको झट्काउने र घाँटी तान्ने गर्दछ । एकै ठाउँमा
फनफन घमु ्ने, पछाडि हिँड्ने, पखेटा र खट्ु टाको पक्षाघात हुने घााटी बटार्ने हुन्छ । फुल पार्न कम हुन्छ । हरियो
रङको निकै गन्हाउने छे र्दछ । सिउर र लोती पहे ँलो हुने र पछि नीलो रङमा बदलिने गर्दछ ।
रोकथामका उपायहरूः
• कुखरु ा पालिने खोर वरिपरि सफा गर्नुपर्दछ । तालिकाअनसु ार खोप लगाउनपु र्दछ ।
• बाहिरी कुखरु ा र अरू चराहरू कुखरु ा पालन क्षेत्रभित्र आउन दिनहु ुदँ नै । रोगबाट मरे का कुखरु ालाई पनि
पर्नुु पर्दछ ।
• भाँडा, उपकरण इत्यादि सामान संक्रमण मक्त
ु राख्नुपर्दछ । चल्लाहरूलाई पहिलो हप्ताभित्रै एफ स्टेन भ्यक्सिन
लगाइदिनपु र्दछ र चल्लाको उमेर १० देखि १२ हप्ता पगु ्दा आरटुबि (R2B) खोप लगाउनपु र्दछ ।
कक्सिडियोसिस (Coccidiosis)
लक्षणहरूः
• बाह्य लक्षणहरूमा धेरैजसो प्वाँख खस्रो हुने, रगतको कमी हुने । दिसामा रगत छे र्ने हुन्छ । सीकल
कक्सिडियोसिसमा मृत्युदर ५० प्रतिशतसम्म हुन्छ । आन्द्रामा हुने कक्सिडियो सिस्मा शरीर पहे ँलो हुने तथा
छे र्ने हुन्छ । यसमा रगत मिसिएको हुन सक्छ र मृत्युदर भने ८ देखि १० प्रतिशतसम्म हुन्छ ।
रोकथाम र नियन्त्रणः
• चिस्यान भएको खोर, सोत्तर र दाना यसका लागि उपयक्त
ु वातावरण हुने हुदँ ा बस्ने ठाउँ र दाना सकु ्खा
हुनपु र्दछ । खास गरे र वर्षातको मौसममा विशेष ध्यान दिनपु र्दछ जनु बेला वातावरण चिस्यान बढी हुन्छ र
तापक्रम पनि कक्सिडियाको विकासका लागि अनक
ु ु ल हुन्छ । यदि सोत्तरमा चिस्यान छ भने ५ देखि ७
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किलोग्राम चनू प्रति १०० वर्गफिटको क्षेत्रमा छर्नुपर्दछ । यसले चिस्यान कमगरी ताप उत्पन्न गर्दछ जसले यी
प्रोटोजवु ा मर्दछन् ।
गम्बोरो रोग (Gumboro/Infectious bursal disease)
लक्षणहरूः
• रोग लागेपछि, सरुु मा बिस्तारै झोक्राउँदै जाने । प्वाँख गजु मजि
ु एर बस्ने जस्ता लक्षण देखापर्दछन् ।टाउको र
घाँटी कपाउने र पछि सम्पूर्ण शरीर नै काम्न थाल्छ । यसका साथै ज्वरो आउने, आँखाबाट पानी बग्ने हुन्छ ।
यस्तो अवस्थामा घाँटी तन्काउने र टाउको के ही तल झक
ु ी
ु ाएर बस्छ । पहे ँलो रङको छे र्ने भै मलद्वार वरिपरि सल
टाँसिएको देख्न सकिन्छ । परु ानो रोगमा बिस्तारै झोक्राउने र दब्ला
ु उने जाने हुन्छ ।
रोकथाम र नियन्त्रणः
• सरसफाइको विशेष व्यवस्थापन हुनपु र्दछ । कुखरु ालाई गम्बोरो रोग विरुद्ध भ्याक्सिन लगाउनपु र्दछ । दानापानी
दिने भाँडाकँु डालाई कीटाणरु हित बनाउनपु र्दछ ।
कोलिबेसिलोसिस
• यो रोग जनु सक
ु ै उमेरका कुखरु ाहरूमा देखिन सक्छ । यो रोग व्यवस्थापनमा कमीको कारणले हुने भएकोले
व्यवस्थापनमा सधु ार गर्नुपर्छ ।
लक्षणहरूः
• दाना खान कम गर्ने र कहिलेकाही ँ श्वास फे र्न कठिनाइ हुने । उदासीन हुने, सिउर फिक्का हुने । हरियो वा सेतो
पातलो सल
ु ी छे र्ने । मलद्वारको वरिपरि सल
ु ी लतपतिने ।
उपचारः
• प्राविधिकको सिफारिसमा एन्टिबायोटिक्स औषधीहरू खवु ाउने ।
२३.५ भेडाबाख्राका प्रमुख रोगहरू
क) पी.पी.आर
लक्षणहरूः
• १०६ देखि १०८ डिग्री फरे नहाइटसम्मको ज्वरो आउँछ । घाँस, पानी खाना छोड्छ र आँखा राताे देखिन्छ ।
• गिजा र जिब्रोतिरबाट घाउ आउन सरुु गर्छ र बिस्तारै मख
ु तिर पनि फै लिन सक्छ । छे रौटी लाग्छ ।
• आँखाबाट चिप्राहरू आउने र नाकबाट बाक्लो पहे ँलो सिंगान बग्छ । खोकिरहन्छ ।
रोकथामः
• बाख्रालाई पी.पी. आर. मक्त
ु राख्न खोप लगाउने । सरुु मा ३ महिनाको उमेर पगु ेपछि पहिलो पल्ट खोप लगाउने
र वर्षैपिच्छे दोहोर्याउने ।
ख) मुआलो
रोगका लक्षणहरूः
• यो रोग लाग्दा मख
ु वरिपरि घाउ आउँदछ र पछि पाप्रा बन्दछ । मख
ु को चेपबाट प्रायः सरुु हुने यस्तो घाउ
क्रमशः मख
ु वरिपरि, जिब्रोतिर, कान वरिपरि, खट्ु टाको छालातिर, अण्डकोण, कल्चौंडा, सतु आदिको वरिपरि
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समेत यस्ता घाउहरू देखिन्छ । मख
ु वरिपरि घाउ आउने हुदँ ा घाँस, पानी खानमा समस्या आउँछ र पशहु रू
क्रमशः दब्ला
उँ
द
ै
जान्छ
।
ु
• कहिलेकाहीं ३–४ हप्तामा यो घाउ आफैं निको भएर जान्छ ।
उपचारः
• यसको पनि खास उपचार छै न तर घाउ सफा गर्ने एन्टिसेप्टिक औषधी वा एन्टिबायोटिक्स औषधीको प्रयोग
गर्ने ।
२३.६ पशुपन्छीबाट मानिसमा सर्न सक्ने रोगहरू (जुनोटिक)
क) रे बिज
रे बिज रोग कुकुर, मानिस, बिरालो, स्याल, ब्वाँसो तथा तातो रगत र मेरुदण्ड भएका अन्य स्तनधारी जनावरमा लाग्ने
अति खतरनाक प्राणघातक विषाणजु न्य जनु ोटिक रोग हो । रोगी (बौलाहा) पशल
ु े टोके मा वा रे बिज रोग संक्रमित
र्याल घाउमा पर्न गएमा यो रोग एक पशबु ाट अर्काे निरोगी पशु वा मानिसमा सर्ने गर्दछ । यसलाई पानीबाट डराउने
रोग पनि भनिन्छ । रे बिज रोग प्राणघातक भए पनि समयमै खोप लगाउन सके मा यो रोगबाट बच्न र बचाउन सकिन्छ
तर एकपटक लक्षण देखापरिसके पछि रोगीको मृत्यु पक्का हुन्छ । रे बिज रोग खास गरी एसिया तथा अफ्रिकामा बढी
फै लिएको पाइन्छ । त्यसमध्ये करिब ३० हजार जति मानिस भारतमा मात्र मर्दछन् । तर जापान, मलेसिया र
सिङ्गापरु बाट रे बिज रोग पर्णू रूपले उन्मूलन भैसके को छ भने अष्ट्रेलिया, बेलायत, नर्वे, स्विडेन आदि देशहरुमा
जङ्गली जनावरमा मात्र रे बिज रोग रहेको पाइन्छ । यो रोग जङ्गली मांसाहारी जनावर खासगरी स्यालको टोकाइबाट
सामदु ायिक कुकुर वा भसू ्याहा कुकुरमा र तिनीहरुको माध्यमबाट मानिस तथा घरपालवु ा जनावरमा सर्ने गरे को
पाइन्छ ।
रोगको कारक तत्त्वः
रे बिज रोग रे ब्डो परिवारभित्रको लिजा प्रजातिको भाइरसबाट लाग्ने गर्दछ । यो विषाणल
ु ाई घाम, साबनु /डिटरजेन्ट र
आयोडिनले नष्ट गर्छ ।
रोग सर्ने तरिकाः
रे बिज रोग खास गरी बौलाएको पशल
ु े टोके पछि सो पशक
ु ो र्यालमा भएको विषाणक
ु ो संक्रमणबाट सर्ने गर्दछ । कुकुर,
ब्वाँसो, स्याल, न्याउरीमसु ा, चमेरो आदि यो रोगका प्रमख
स्रोत
र
स
व
ाहक
हु
न
् । रे बिज रोग लागेको जनावरले
ु
ं
टोकिसके पछि यी विषाणहु रू स्नायु प्रणालीको माध्यमबाट गिदीमा पगु ्दछन् र त्यहाँ तिनीहरुको संख्यामा वृद्धि हुन्छ ।
त्यसपछि यी विषाणहु रू स्नायु प्रणालीको कोषको माध्यमबाट शरीरको विभिन्न भागमा फै लिन्छन् र पछि र्यालमा
देखा पर्छन् ।
रे बिज रोग लागेर लक्षण देखाएको १० दिनभित्र उक्त पशक
ु ो मृत्यु हुन्छ ।
सक्र
ं मण अवधिः
शरीरमा विषाणु प्रवेश गरे दखि
े रोगको लक्षण देखिने समयसम्मको अवधिलाई संक्रमण अवधि भनिन्छ । कुनै बहुला
कुकुरले कसैलाई घाँटीभन्दा माथिको भागमा टोके को छ भने एक हप्तादेखि चार हप्ताभित्रमा रे बिज रोगको लक्षण
देखिने सम्भावना ९९% प्रतिशत हुन्छ । त्यसैगरी शरीरको अन्य भागमा टोके को छ भने १ महिनादेखि ६ महिना
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भित्रमा रोगकाे लक्षण देखिन सक्छ । तर कसै कसैले रे बिज रोग लागेको कुकुरले टोके को २ वर्षपछि पनि लक्षण देखा
परे को उल्लेख गरे का छन् ।
रोगको लक्षणः
कुकुरमा दईु प्रकारका लक्षणहरू देखिन्छन् जनु यस प्रकार छन् ः
• उत्तेजक अवस्थाः यस किसिमको लक्षणमा कुकुर अत्यधिक आक्रामक हुने, अगाडि जे पायो त्यसैलाई
टोक्ने, जोडले चपाए जस्तो गर्ने, एकनासले भकि
ु रहने, स्वरमा परिवर्तन हुने, पचु ्छर खट्ु टा मनि
ु लक
ु ाएर हिँड्ने,
जिब्रो बाहिर निकालेर र्याल बगाइरहने तथा बाटोमा जे-जसलाई भेट्यायो त्यसैलाई टोक्दै हिडं ् दछ ।
• लाटो अवस्थाः यस प्रकारको अवस्थामा कुकुर लाटो र आवाज निकाल्न नसक्ने हुन्छ र एउटा कुनामा गएर
लक
ु े र बस्छ । मख
ु बाट र्याल बगाइरहन्छ र खाना खान पनि छोड्छ । यस्तो लक्षण देखाएको ४ देखि ५ दिनभित्र
कुकुरको मृत्यु हुन्छ ।
गाई, भैंसी र अन्य जनावरहरूमा यो रोग लागिसके पछि बिस्तारै घाँस दानापानी खान बन्द हुने, छटपटाउने, विना
कारण हिडि
ं रहने, कराउने, उफ्रने, आँखा ठूल्ठूला पारी कान ठाडो पारे र हेर्ने र सिङले हिर्काउन खोज्ने जस्ता लक्षणहरू
देखिन्छ । बिस्तारै घाँटीको आवाज निस्कने भाग पक्षाघात भई आवाज पनि भिन्न निस्कने हुन्छ । रोगले ज्यादै ग्रस्त
पारिसके पछि जनावरहरू भइंु मँ ा लड्ने, मख
ु बाट प्रशस्त मात्रामा र्याल निकाल्ने र अन्तमा जनावर पक्षाघात भएर
मर्दछ ।
मानिसमा रे बिज रोगका प्रमख
ु लक्षणहरूमा सरुु मा ससु ्त हुने, ज्वरो आउने, टाउको दखु ्ने तथा रिँ गटा लाग्ने हुन्छ ।
रोगले च्याप्दै गएपछि बिरामीलाई पानी निल्न गाह्रो पर्दछ । त्यसपछि पानी, हावा र उज्यालोदेखि तर्सिने जस्ता
लक्षणहरू देखिन्छ । बिरामी छिनछिनमा मरू ्छि त हुने, र्याल आउने, खाना निल्न नसक्ने, पक्षाघात हुने र रोग लागेको
४ देखि १० दिनभित्र श्वास फे र्न बन्द भई बिरामीको मृत्यु हुन्छ ।
रोगको निदानः
यस रोगको निदानका लागि विभिन्न किसिमका परीक्षणहरू जस्तै र्यापिङ टेष्ट, फ्लोरे सेन्ट एन्टिबडी टेष्टहरू अादि
गर्न सकिन्छ ।
उपचारः
रे बिज रोगको लक्षण देखा परिसके पछि यस रोगको उपचार छै न । अतः रोगी वा शङ्कास्पद जनावरले टोक्नासाथ
टोके को घाउको उपचार, खोप र आवश्यकताअनसु ार Hyper Serum लगाउनपु र्छ ।
घाउको उपचारः
बौलाहा कुकुरले वा शङ्कास्पद जनावरले टोके पछि टोके को स्थानमा तरुु न्तै साबनु पानी (पाएसम्म मनतातो पानी)
ले १५ मिनेटसम्म राम्रोसँग धनु पु र्छ र त्यसपछि टिन्चर आयोडिन, पोभिडिन आयोडिन वा अन्य कुनै एन्टिसेप्टिक
औषधी लगाउनपु र्छ । सँगसँगै टिटानसको सईु पनि लगाउनपु र्छ । विषाणल
ु े शरीरभित्र प्रवेश गर्न नपाओस् र विषाणु
बगेर जाओस् भन्नका लागि के हि समय टोके को स्थानवाट रगत बगेर जान दिनपु र्छ । घाउमा टाँका लगाउने र पट्टी
बांध्ने काम गर्नु हुदँ नै । त्यसपछि टोक्ने कुकुर वा जनावरको पहिचान गर्नुपर्छ जसको पछि गएर निगरानी गर्न सजिलो
होस् ।
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खोप लगाउने विधिः
रे बिज रोग लागेको जनावरले टोके को, लसपस मात्र भएको वा शङ्कास्पद अवस्थामा शनू ्य दिन, तेस्रो दिन, सातौं
दिन, चौधौं दिन र अट्ठाइसौं दिन एक एक मात्राको दरले मासमु ा टिस्युकल्चर रे बिज खोप दिनपु र्छ । यसरी खोप दिदं ा
ठूलो जनावरमा एक भाएल घाँटीको मासमु ा र एक भाएल पट्ु ठाको मासमु ा दिनपु र्छ भने सानो जनावरमा चाही ँ एक
भाएल मात्र दिए पगु ्छ तर रोकथामका लागि कुकुरहरूमा खोप लगाउँदा तीन महिना उमेर परू ा भएपछि पहिलो मात्रा,
चार महिनाको उमेरमा दोस्रो मात्रा र त्यसपछि वर्षैपिच्छे दोहोर्याउनपु र्छ । पशक
ु ा लागि प्रयोग हुने खोपको पोटेन्सी १
आई.य.ू प्रति डोज र मानवका लागि प्रयोग हुने खोपको पोटेन्सी २.५ आई.य.ू प्रति डोज हुनपु र्छ ।
Hyper Immune Serum:
यदि रोगी पशल
ु े स्वस्थ्य मानिसको टाउको वा टाउकोको नजिक, अनहु ार तथा घाँटीको भागमा रगत आउने गरी
टोके को अवस्थामा खोपका साथसाथै Hyper Immune Serum लगाउनु आवश्यक हुन्छ ।
रोगको रोकथाम र नियन्त्रणः
• नेपालमा ९९% रे बिज रोग सार्ने मखु ्य तथा जिम्मेवार जनावर कुकुर नै हो भनी ठोकुवा गर्न सकिन्छ । बर्सेनि
हजारौं मानिसले कुकुरको टोकाइ पछि रे बिज खोप लगाउने गरे का छन् । यसकारण मानिसमा रे बिज रोगको
रोकथाम गर्न सम्पूर्ण कुकुरहरूमा नियमित रूपले खोप लगाउन अति आवश्यक हुन आउँछ ।
• कुकुरको संख्या कम गर्न परिवार नियोजन गरी प्रजनन गर्न नसक्ने बनाउनपु र्छ ।
• सर्वसाधारण जनतालाई रे बिज रोगको महत्त्वको बारे मा सचि
ू त गर्न रे डियो, टेलिभिजन तथा पत्रपत्रिकाको
माध्यमबाट जनचेतनामल
ू क कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नुपर्दछ ।
• देशमा रे बिज रोगको विस्तृत इपिडेमियोलोजिकल सर्भेक्षण गरी त्यसबाट प्राप्त तथ्य तथा जोखिमका आधारमा
अविलम्ब एउटा रे बिज रोग नियन्त्रण कार्यक्रम संचालन गर्नुपर्दछ ।
• रे बिज रोग सम्बन्धी अनसु न्धान तथा सर्भिलेन्स सञ्चालन गर्नुपर्छ ।
ख) हाइली प्याथोजेनिक एभिएन इन्फ्लुएन्जा/बर्ड फ्लु (HPAI)
हाइली प्याथोजेनिक एभिएन इन्फ्लुएन्जा विषाणक
ु ा कारणले पन्छीहरूमा लाग्ने घातक महामारी रोग हो । यो रोग
अत्यन्त छिटो फै लिने र रोगी पन्छीमा लगभग शतप्रतिशत मृत्युदर गराउने प्रकृ तिको हुन्छ । यो मल
ू तः पन्छीहरूको
रोग भए तापनि बर्ड फ्लु रोगबाट सक्र
मित
पन्छीहरूको
प्रत्यक्ष
सम्पर्क
मा
रहने
व्यक्ति
तथा
अन्य
जनावरहरूमा
समेत
ं
यो रोग सर्न गई मानिस तथा अन्य जनावरको मृत्यु समेत भएको पाइएको छ । यो रोग हाँस तथा अन्य जङ्गली
चराहरूमा लक्षण नदेखाई रोगाणु वाहकको रूपमा पनि रहन सक्छ ।
बर्ड फ्लु अत्यन्तै चाँडो महामारीको रूपमा फै लिन सक्ने, सक्र
ं मणदर र मृत्युदर शतप्रतिशतसम्म हुन सक्ने, प्रभावकारी
औषधीको अभावमा उपचारको क्रममा बिरामी मर्न सक्ने, भ्याक्सिन भए तापनि विषाणक
ु ो जैविक संरचना चाँडोे
परिवर्तन भइरहने भएकाले खोप प्रभावकारी नहुने र मानिसमा संक्रमण देखा परे को अवस्थामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी
मृत्युदर भएको र यसको प्रकोप देखा पर्नासाथ पन्छी तथा पन्छीजन्य पदार्थको व्यापारमा समेत प्रतिबन्ध लाग्ने हुदँ ा
यसलाई खतरनाक रोगको रूपमा चिनिन्छ ।
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रोग सर्ने तरिकाः
• यो रोग मल
ू तः रोगी कुखरु ाको सम्पर्क तथा दषि
ू त हावाको माध्यमवाट निरोगीमा सर्न सक्छ ।
• संक्रमण भएको स्थानमा रहेका पन्छी, पन्छीजन्य पदार्थ तथा रोगी पन्छीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क मा रहेको दाना,
सल
ु ी, दाना राख्ने बोरा, प्रयोग भएका भाँडाकँु डा तथा तिनीहरूसँग सम्बन्धित बस्तुहरुमा रोगको विषाणु रहन
सक्ने हुदंँ ा तिनबाट रोग सर्न सक्छ ।
• बर्ड फ्लु संक्रमण भएको स्थानबाट रोगी पन्छी तथा ती पन्छीसंग सम्पर्क मा रहेका सामग्री अन्य स्थानमा
लैजादा रोग एक स्थानबाट सजिलै अर्को स्थानमा सर्न सक्छ ।
• पन्छी तथा पन्छीजन्य पदार्थको ओसारपसार गर्ने सवारी साधनबाट रोगी तथा ती पन्छीसँग सम्पर्क मा रहेका
सामग्रीको ओसारपसारको क्रममा यो रोग एक स्थानबाट अर्को स्थानमा सजिलै सर्न सक्दछ ।
• वसाइँ सराइ गर्दै जाने फिरन्ते चराहरूले रोगको बिषाणु आफूसँग लिएर संक्रमण भएको देश वा स्थानबाट रोग
नभएको स्थानमा रोग पर्
ु याउन सक्दछन् । यसरी आउने पन्छीहरूबाट रोगको सक्र
ं मण स्थानीय पन्छीहरू तथा
व्यावसायिक पन्छीहरूमा समेत सजिलै रोग सर्न तथा फै लिन सक्दछ ।
• घरपालवु ा हाँसहरूमा समेत बर्ड फ्लु रोगको विषाणु सषु प्तु अवस्थामा रहन सक्ने र रोगको लक्षण नदेखाइकनै
अन्य पन्छीहरूमा रोग सार्न सक्ने सम्भावना रहन्छ ।
• रोगको विषाणु पन्छीको सल
ु ी तथा र्यालमा बढी मात्रामा हुने भएकाले सल
ु ी तथा र्यालको संसर्गबाट स्वस्थ्य
पन्छी तथा मानिसमा समेत रोग सर्न सक्छ ।
बर्ड फ्लु रोग लाग्दा देखिने लक्षणहरू ः
एकै स्थान वा फार्ममा रहेका सबै उमेरका कुखरु ा तथा अन्य पन्छी एकै पटक बिरामी भई छोटो समयमा धेरै संख्यामा
मरे मा बर्ड फ्लु रोगको शङ्का गर्नुपर्ने हुन्छ । सामान्यतया यो अवस्थामा कुनै लक्षण नै नदेखाई पन्छीहरू मर्न सक्छन्
तथापी यो रोगका लक्षण निम्नानसु ार हुन सक्छन् ः
• टाउको सन्नि
ु ने, सिउर र लोती निलो देखिने ।
• खट्ु टामा रगतका धब्बाहरू देखिने ।
• नाक र मख
ु वाट बाक्लो सिंगान निस्कने ।
• हरियो रङको सल
ु ी छे र्ने ।
• श्वासप्रश्वास सम्बन्धी लक्षणको बाहुल्यता हुने ।
बर्ड फ्लु रोगको शङ्का लागेमा गर्नुपर्ने कार्यहरु ः
• माथि उल्लेखित लक्षण देखा परी बर्ड फ्लु रोगको शङ्का लाग्नासाथ छिटो साधनाद्वारा नजिकै को पशसु ेवाका
निकायमा खबर गर्ने र रोग निदान तथा नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने ।
• मरे का पन्छीहरू को मासु नखाने, जथाभाबी रूपमा नफाली गहिरो खाल्डोमा चनू ा हाली गाडिदिने ।
• के टाके टीहरूलाई पन्छीको ससं र्गबाट टाढा राख्ने र व्यक्तिगत सरसफाइमा ध्यान दिने ।
• रोग देखा परे को क्षेत्र वरपर तथा अन्य स्थानमा रहेका पन्छी फार्मलगायतका स्थानमा जैविक सरु क्षामा ध्यान
दिने ।
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ग) लेप्टोस्पाइरोेसिस
लेप्टोस्पाइरोेसिस पशहु रूबाट मानिसमा सर्न सक्ने एक संक्रामक रोग हो । यो रोगको प्रमख
ु सम्बाहक मसु ा जातिका
जनावरहरू हुन् । यो रोग सर्वप्रथम सन् १८८६ मा वेल भन्ने वैज्ञानिकले पत्ता लगाएको अभिलेख भेटिन्छ । त्यसैले
यो रोगलाई वेल्स डिजिज पनि भन्ने गरिन्छ । विशेष गरी सहरबजारका छे उछाउमा बस्ने सक
ु ु म्बासी बस्ती तथा
फार्ममा काम गर्ने कामदारहरूमा यस रोगको बढी प्रभाव देखा परे को भेटिन्छ । वर्षा भएको बखत फार्महरूमा
जङ्गली जनावरहरूको ओहोरदोहोरका कारण पनि यो रोगको प्रकोपको सम्भावना बढी भएको पाइन्छ ।
रोगको कारक तत्त्व
यो रोग लेप्टोस्पाइरा नाम गरे को स्पाइरोकीट ब्याक्टिरियमबाट हुने गर्दछ । लेप्टोस्पाइराका विभिन्न प्रजातिहरुमा
इक्टेरोहेमोरे जिका, क्यानिकोला, पोमोना, ग्रिपोटाइफोसा आदि छन् ।
रोग सर्ने माध्यम
मसु ा, न्याउरी मसु ा आदि जनावरहरु यस रोगका प्रमख
ु स्रोत मानिन्छन् । संक्रमित जनावरको पिसाबमा भएका
जीवाणहु रू कुकुर, बिरालो, गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा, बंगरु , खरायो, हरिण, मृग आदि जनावरमा द्वितीय आश्रयको
रूपमा रहन्छन् । मानिसमा यो रोग खास गरी कुकुरहरुले सार्ने गर्दछन् । प्रदषि
ू त खाना, पिसाब, पानी तथा माटो आदि
प्रत्यक्ष रूपमा सेवन गर्नाले वा शरीरको छालामा सम्पर्क भएर वा आँखा, नाकमा छिटा परे मा पनि रोग मानिसमा सर्न
सक्दछ ।
लक्षण
यो रोगको इन्कुवेसन अवधि २ देखि २० दिनसम्म हुन सक्ने भनिएको छ । प्राय अधिकांश सरुु अवस्थामा रोगको
खासै लक्षण देखा परे को पाइँदनै । पछिपछि कलेजोमा असर पर्न जाने भएकाले जन्डिस देखा पर्ने र किड्नी फे लरका
अवस्थाहरू सृजना हुन सक्दछ । अन्य लक्षणहरूमा अधिकतम ज्वरो आउने, टाउको दखु ्ने, वान्ता हुने, मेनिन्जाइिटस,्
पेट दखु ्ने तथा श्रव शक्ति नष्ट हुने आदि लक्षणहरू देखा पर्न सक्दछन् । पशहु रूमा देखा पर्ने लक्षणमा पिसाब रातो
देखिन,ु श्वास प्रश्वासमा बाधा, मख
ु तथा प्रजनन अगं हरु पहे ँलो हुने, गर्भ तहि
ु ने, थनु ेलो हुने आदि लक्षणहरू देखा
पर्दछन् ।
रोग निदान
सर्व प्रथम रोगको लक्षणबाट प्रारम्भिक अनमु ान वा निदान गर्न सकिन्छ । पहिलो संक्रमणको ७ देखि १० दिनभित्रको
समयमा रगत तथा सेरेब्रोस्पाइनल फ्लुडको परीक्षणबाट निदान गर्न सकिन्छ । यसका साथै एलाइजा, पि.सि.आर.
परीक्षण बाटपनि रोग निदान गर्न सकिन्छ । पिशावको कल्चर तथा किड्नी Function Test आदिबाट रोग पनि
निदान गर्न सकिन्छ तर लामो समय लाग्न सक्दछ ।
रोगको उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रण
यस रोगका लागि उपयक्त
ू एन्टिवायोटिक्सहरुमा पेनिसिलिन जि., डक्सिसाईक्लिन, एम्पिसिलिन तथा अमोक्सिसिलिन
पर्दछन् । अति जटिल अवस्थामा सेफोटक्सिम, सेफ्ट्रीअक्सोन आदि सिफारिस गरिएका औषधीहरु हुन् । मसु ा तथा
न्याउरी मसु ाको नियन्त्रण, खाने कुरा र पानीमा प्रदषु णबाट बचाउनु बचावटको उत्तम उपाय हो। कुकुरहरुमा यस रोग
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विरुद्धमा नियमित रूपमा वर्षेनी खोपको प्रयोग गर्नु पर्दछ ।
घ. ब्रुसेलोसिस्
ब्सरु ेलोसिस् जनावरहरुमा देखा पर्ने एक प्रकारको संक्रामक सरुवा रोग हो । जीवाणक
ु ा कारण पशहु रूमा लाग्ने यस
रोगलाई गर्भ तहु ाउने तथा बांझोपन बनाउने रोग भनेर पनि चिनिन्छ । यो रोग पशहु रूबाट मानिसमा पनि सर्न सक्ने
हुनाले यो जनस्वास्थ्यका दृष्टिकोणबाट ज्यादै महत्वका साथ हेर्ने गरिन्छ । यस रोगलाई अनडुलेन्ट फिभर तथा माल्टा
फिभर पनि भनिन्छ । गाई, भैंसी, भेडा, बाख्रा, बंगरु आदिमा लाग्ने यस रोगले दधू ालु पशहु रूमा संक्रमण गरे पछि
वांझोपना सृजना गर्न समेत भमि
ू का खेलेको हुन्छ । संक्रमित पशहु रूसंगको सम्पर्क तथा प्रदषि
ु त दधू , मासु आदिको
माध्यमबाट मानिसमा पनि सर्न सक्ने यस रोगलाई प्रमख
ु जनु ोटिक रोगको रूपमा लिइन्छ ।
कारक तत्त्व
ब्सरु ेला नामक जीवाणु यस रोगको कारक तत्त्व हो । गाई भैंसीमा ब्सरु ेल्ला एबोर्स्ट, भेडाबाख्रामा ब्सरु ेल्ला मेलिटेन्सिस,्
वंगरु मा ब्सरु ेल्ला सईु स् तथा कुकुरमा ब्सरु ेल्ला क्यानिस् जीवाणल
ु े रोग पैदा गर्दछन् ।
रोग सर्ने प्रकृ या
• रोग सक्र
ु एको पशहु रूको
ं मित पशहु रू सगं को प्रत्यक्ष सम्पर्क तथा लसपस, सक्र
ं मित पदार्थहरु जस्तै गर्भ तहि
पाठे घरबाट निस्के को फोहर, भ्णरु , पाठे घर आदिको कारण रोग स्वस्थ पशु तथा मानिसमा समेत सर्न सक्दछ ।
• प्रजननका समयमा संक्रमित भाले पशक
ु ो वीर्य तथा सहबासका कारण पनि पोथी जनावररुमा रोग लाग्न
सक्दछ ।
• सक्र
ं मित पशहु रूमो फांचोमा समेत असर परी थनु ेलो हुने र दधू का माध्यमबाट अन्य पशु तथा मानिसमा रोग
सर्न सक्दछ ।
लक्षणहरू
पशहु रूमा देखिने लक्षणहरू
• गर्भिणी गाईभैंसीहरु प्राय ५ दखि ९ महिनाको अवधिमा गर्भ तहि
ु ने ।
• गर्भधारण अवधि पगु ्नु अगावै वच्चा जन्माउने र जन्मेको वच्चाहरु प्राय मरे को अवस्थामा पाइने ।
• भाले जनावरहरुमा अण्डकोष सनि
ु ने र जोर्नी सन्नि
ु ने समस्याहरु देखिने ।
• गाईभैंसी तथा भेडाबाख्रा आदिमा वाँझोपन बनाउने रोग भनेर चिनिने
मानिसमा देखा पर्ने लक्षणहरूः
• अनियमित तरिकाबाट ज्वरो आउने अर्थात् ज्वरो कहिले बढ्ने कहिले घट्ने ।
• टाउको दखु ्ने, शरीर कमजोर हुदँ ै जाने पसिना आउने तथा जोर्नीहरू दखु ्ने आदि ।
रोग निदानः
• क्लिनिकल परीक्षण ः रोगको लक्षणहरूका आधारमा रोगको अनमु ान गर्न सकिन्छ ।
• प्रयोगशाला परीक्षण ः रोग शक
ं ाष्पद जनावरहरूको रगतको नमनु ा लिई सिरोलोजिकल परीक्षणबाट रोग
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निदान गर्न सकिन्छ । दधू को नमनु ा परीक्षण गरे र पनि यो रोगको निदान गर्न सकिन्छ ।
उपचार, रोकथाम तथा नियन्त्रणः
• प्रयोगशाला परीक्षणबाट रोग पष्टि
ु भएमा त्यस्ता पशहु रूलाई तरुु न्तै बथानबाट अलग राखी उपचार गर्नुपर्दछ ।
उपचारका लागि ब्रोड स्पेक्ट्रम एन्टिवायेटिक्सहरू जस्तै स्ट्रेप्टोपेनिसिलिन, अमिकासिन, रिफाम्पिसिन आदि
उपयक्त
ु मानिएका छन् ।
• जनावरहरूको उपचारमा संलग्न पशु चिकित्सकहरूले रोग शक
ं ाष्पद अवस्थामा निकै होसियारी अपनाउनु
पर्दछ । उपचारका समयमा साबनु पानीको प्रयोग, प्रजनन अगं हरुको परीक्षण गर्दा अनिवार्य रूपमा ग्लोभ्सको
प्रयोग गर्नुपर्दछ ।
• नियमित रूपमा रोगका बारे मा स्क्रिनिङ गर्ने गर्नुपर्दछ यदि पोजेटिभ भेटिएमा आवश्यक उपचार गर्ने हो वा
बथानबाटै हाटउने भन्ने निर्णय लिनपु र्दछ ।
दधू , मासु आदि उपभोग्य वस्तुहरू रोगमक्त
ू पशहु रूबाट उत्पादित मात्र प्रयोगमा ल्याउनपु र्दछ । उचित तरिकाबाट
प्रशोधन गरिएको दधू मा रोगको जीवाणहु रू नष्ट हुने भएकाले प्रशोधित दधू सेवन गर्नाले रोगबाट बच्न सकिन्छ ।

२३.७ पशुपन्छी फार्ममा जैविक सरु क्षा/बायोसेक्युरिटी तथा यसको महत्त्व
जैविक सरु क्षा
रोगको संक्रमणबाट बचाउने वा रोक्ने उपाय वा क्रियाकलापहरुको एकीकृ त व्यवस्थापनलाई जैविक सरु क्षा
(Biosecurity) भनिन्छ । जैविक सरु क्षालाई रोग नियन्त्रणको सस्तो र प्रभावकारी विधि मानिन्छ । जैविक सरु क्षा
विना कुनै पनि रोग नियन्त्रण कार्यक्रम सफल हुन सक्दैन ।
जैविक सरु क्षाका फाइदाहरूः
• बाह्य रोगहरू (Exotic Diseases) लाई फार्ममा प्रवेश नदीनु ।
• Zoonotic रोगको खतरालाई कम गर्नु ।
• रोगको फै लावटलाई कम गर्नु ।
• रोगबाट जनस्वास्थ्यमा पर्ने असरलाई कम गर्नु ।
• उपचार खर्चमा कमी ल्याउनु ।
• कृ षकहरुलाई आर्थिक रूपमा फाइदा पर्
ु याउनु ।
रोग सर्ने विधिः
• फार्म भित्रै वा विभिन्न फार्म बीचमा पशपु न्छी, सवारी साधन, मानिस वा फार्मका सरसमानहरूको
आवतजावतले ।
• अन्य फार्म वा पशपु न्छीको लसफसबाट
• जङ्गली जनावर, चरा, मसु ा आदिबाट
• दषि
ू त दाना, पानी तथा अन्य सामग्रीहरूबाट
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रोग नियन्त्रण विधिः
• रोगी पशपु न्छीलाई स्वस्थ पशपु न्छीसँग नमिसाई अलग्गै राख्ने,
• रोगी पशपु न्छीलाई स्वस्थसँग मिसिन नदीन आवतजावतमा नियन्त्रण गर्ने
• पशपु न्छी पालन गरिएको क्षेत्रमा नियमित रूपमा सरसफाइ तथा निःसक्र
ं मण गर्ने
जैविक सरु क्षामा अपनाइने प्रावधानहरूः
• आफूले पालेका पशपु न्छीलाई खल
ु ा रूपमा नछोडी थनु ेर मात्र पाल्ने ।
• घरपालवु ा पशपु न्छीलाई जङ्गली जनावरको सम्पर्क मा आउन नदीने ।
• संक्रमण स्थलबाट बग्ने नदी तथा खोलामा संक्रमित वस्तुहरू मिसिएर पानी संक्रमित हुन सक्ने हुदँ ा त्यस्ता
स्थानबाट ल्याएको पानी उमालेर मात्र खाने र खवु ाउने ।
• पशपु न्छीहरूलाई दाना, पानी दिने भाँडा नियमित रूपमा सफा गर्ने ।
• पशपु न्छीलाई राखेको स्थानमा समेत नियमित रूपमा निःसक्र
ं मण गर्ने ।
• हाँस, कुखरु ालगायतका पन्छीहरूलाई एकै ठाउँमा वा खोरमा मिसाएर नराखी छुट्याएर राख्ने पाल्ने ।
• बजारमा बिक्री वितरणका लागि लगिएको पशपु न्छीहरू भरसक हाट वा बजारबाट फिर्ता नल्याउने । हाटमा
अन्य ठाउँबाट ल्याइएको पशपु न्छीहरूसँग नमिसाउने ।
• आफूले पालेका पशपु न्छीहरू एक्कासि धेरै संख्यामा बिरामी परे मा वा मरे मा तरुु न्त नजिकको भेटेरिनरी
अस्पताल तथा पशसु ेवा विज्ञ के न्द्र वा पशसु ेवासँग सम्बन्धित निकायमा तरुु न्त जानकारी गराउने ।
• कुनै पनि स्थानबाट पशपु न्छी खरिद गरी ल्याउँदा स्रोतको बिषयमा राम्रोसँग जानकारी लिई रोग नभएको
स्थानबाट मात्र खरिद गरी ल्याउने र त्यसरी खरिद गरी ल्याएको पन्छीहरूलाई खोरमा भएका अन्य
पशपु न्छीहरूसँगं नमिसाई कम्तीमा पनि ७ दिन छुट्टै खोरमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने ।
• पन्छीपालन गरिएको क्षेत्र नजिक जङ्गली पन्छीहरू आकर्षित हुने वातावरण नबनाउने ।
• पशपु न्छी पालन गरिएको गोठ तथा खोरहरूमा भरसक बाहिरका मानिसहरूलाई आवत-जावत गर्न नदीने ।
• पन्छीहरूलाई दाना पानी दिने भाँडाकँु डा, सल
ु ी आदि चीजहरु नाङ्गो हातले नछुने, यदि नाङ्गो हातले छोएमा
तरुु न्त साबनु पानीले राम्रोसँग हातखट्ु टा धनु े ।
• पन्छी राख्ने खोर समय-समयमा सफा गर्ने, निःसक्रमण गर्ने (भिरकोन, चनु ा छकर्ने र खोर सफा गरे पश्चात्
सल
ु ीलाई कम्तीमा एक महिनासम्म राम्रोसँग कुहिन दिएर मात्र खेतबारीमा प्रयोग गर्ने ।
• व्यक्तिगत सरसफाइमा बिशेष ध्यान दिने ।
२३.८ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सचि
ू कृत रोगहरू (Notifiable diseases)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anthrax
Atropic Rhnitis
Aujeszki’s disease
Newcastle disease
Foot and mouth disease
Bovine tuberculosis
Buffalo pox
Caprine and Ovine brucellosis

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
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Contagious bovine pleuropneumonia
Contagious caprine pleuropneumonia
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Porcine brucellosis
Rinderpest
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18. Avian influenza
19. Avian tuberculosis
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20. Chicken anaemia virus infection
21. Duck viral enteritis
22. Bovine brucellosis

२३.९ रोग निदानका लागि प्रयोगशालामा पठाउन पर्ने आवश्यक नमुनाहरू

क्र सं

रोगको नाम
पटके (Anthrax)

१
२
३

४

५
६
७

ब्सरु ेलोसिस
(Brucellosis)
चरचरे (Black
quarter)
भ्यागतु े रोग(H.S)

रे बिज (Rabies)
पि आर आर एस
(PRRS)
पि पि आर
(PPR)

उपयक्त
ु नमनु ा संकलन
• कानको नशाबाट निकालेको
रगतको स्मीयर
• सन्नि
ु एको अगं को भित्री भागको
स्वाब तथा रगतको स्वाब
• पशु तहि
ु एको नि हप्ता पछिको
सिरम
• सन्नि
ु एकोे भित्री भागको स्मीयर
• सन्नि
ु एकोे भागको मासक
ु ो टुक्रा
•
•
•
•
•
•
•

८

खोरें त (FMD)

•

९

क्लासिकल स्वाइन
फिभर
कुखरु ामा लाग्ने
रानिखेत, बर्ड फ्लु,
गम्वारो आदि

•

१०

•

संरक्षण तथा सम्प्रेषण विधि
• टिस्यु पेपर वा कागजमा बेरेर
पठाउने
• स्टेराइल बोतलमा राखि पठाउने ।

• सिरम भाइल कुल बक्समा राखि
पठाउने
• टिस्यु पेपर वा कागजमा बेरेर
पठाउने
• कुक्मीडट मिडियामा राखी कुल
बक्समा राखी पठाउने
रगतको स्मीयर
• टिस्यु पेपर वा कागजमा बेरेर
प्रभावित फोक्सोको टुक्रा र
पठाउने
लिम्फ नोड
• स्टेराइल बोतलमा राखि पठाउने ।
लामो हड्डी
• कुल बक्समा राखी पठाउन
मरे को पशक
• कुल बक्समा राखी पठाउन
ु ो टाउको
सिरम
• सिरम भाईलमा राखी कुल
वक्समा राखी पठाउने
आँखा, नाकबाट निस्के को
• पि वि एस मा राखेर पठाउने
श्रावको स्वाब
• स्टेराइल बोतलमा राखी कुल
मरे को भेडाबाख्राको लिम्फनोड,
बक्समा राखी पठाउने
फोक्सो तथा फियो
भेसिकुलर फल्युड तथा जिब्रो, • ५० प्रतिशत फस्फे ट बफर
गिजाको ताजा घाउको
ग्लीसीरीनमा राखी कुल बक्समा
इपिथेलियम
राखी पठाउने
मरे को बंगरु को फियो, फोक्सो • स्टेराइल बोतलमा राखि कुल
तथा लिम्फ नोड
बक्समा राखि पठाउने
बिरामी वा मरे को कुखरु ा
• कुल बक्समा राखी पठाउने
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२३.१० कुखुराको सिफारिस खोप तालिका
क. ब्रोईलर कुखुराको खोप तालिकाः
उमेर
रोग
भ्याक्सिनको किसिम
भ्याक्सिनेसन तरिका
१ दिन
मरे क्स
एच.भि.टी.
०.१ मि.लि. छालामनि
ु
५-७ दिनमा
रानीखेत
एफ. स्ट्रेन
पानीमा वा आँखामा
८-१२ दिनमा
गम्वोरो
इन्टरमिडिएट स्ट्रेन आँखामा
रानीखेत
लासोटा । एफ १,
पानीमा
२४-२६ दिनमा
गम्वोरो
इन्टरमिडिएट स्ट्रेन
आँखामा
• यदि ब्रोइलरको प्यारे न्ट स्टकलाई १ दिनको उमेरमा रे स्पिन भ्याक्सिन (मरे क्सविरुद्ध) लगाइएको छ र पनु ः
रे स्पिन भ्याक्सिनले नै बसु ्टर गरिएको छ भने त्यस्ता फार्मबाट उत्पादिन चल्लाहरूलाई एच.भि.टी. भ्याक्सिन
दिनपु र्दछ ।
• यदि ब्रोइलरको प्यारे ण्ट स्टकलाई १ दिनको उमेरमा रे स्पिन भ्याक्सिन (मेरक्सविरूद्ध) लगाईएको छ र बसु ्टर
भ्याक्सिन एच.भि.टी. दिइएको भने त्यस्ता फार्मबाट उत्पादित चल्लाहरूलाई रे स्पिन भ्याक्सिन दिनपु र्दछ ।
ख) लेयर्स कमर्सियल कुखुराको खोप तालिकाः
उमेर

१ दिन
५–७ दिन
८–१२ दिन
१८–२० दिन
२४–२६ दिन
२८–३० दिन
४२ दिन
४९–५० दिन
१०–१२ हप्ता
१२–१४ हप्ता
१५ हप्ता
१६ हप्ता

रोग

मरे क्स
रानीखेत
गम्बोरो
मरे क्स
गम्बोरो
आई.वि. रानीखेत
फाउल पक्स
रानीखेत आई.वि.
रानीखेत आई.वि.
फाउल पक्स
आई.वि.
रानीखेत

भ्याक्सिनको किसिम
सि.भि. १९८८ वा –१ एस वि–१
एफ –१ लासोटा
ईण्टरमिडिएट
एच.भि.टी. फ्रिज हाइड्रेड
ईण्टरमिडिएट
आई.वि. लासोटा
फाउल पक्स
लासोटा आई.वि.
आर. २ वि.
फाउल पक्स
आई.वि.एच. १२०
लासोटा/एफ १

भ्याक्सिनेसन तरिका
छालामनि
ु
१ थोपा आँखामा
१ थोपा आँखामा
छालामनि
ु
पानीमा
पानीमा
पखेटामा
पानीमा
मासमु ा
पखेटा (विङ वेभ)
पानीमा
पानीमा

उपरोक्त तालिका बमोजिम भ्याक्सिनेसन गरिसके पश्चात् अधिकतम उत्पादन अवस्थामा कुखरु ा आइसके पछि प्रत्येक
२—२ महिनामा आई.वि. र लासोटा भ्याक्सिन दिँदै जानपु र्दछ ।
२३.११ खोप सञ्चय तथा ढुवानी गर्दा विचार गर्नुपर्ने के ही कुराहरु
(१) 	फ्रिज ड्राय गरी पारिएका भाइरल खोपहरू उत्पादन भैसके पछि -२०० सेन्ट्रिग्रेड तापक्रम भएको डिप फ्रिजमा
राख्ने गरिएमा यसमा उल्लेख गरिएको म्यादभन्दा लामो अवधिसम्म पनि राम्रो अवस्थामा राख्न सकिन्छ ।
(२) 	फ्रिज ड्राय गरिएको खोपलाई कहिले डिप फ्रिजमा राख्ने र कहिले समान्य तापक्रममा राख्ने गरिएमा खोपको
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प्रभावकारितामा निकै कमी आउन सक्छ ।
(३) कुनै पनि खोपलाई सिधा घाममा पर्ने गरी ओसार पसार गर्नु हुदँ नै । साथै भण्डारण गर्दा पनि अँध्यारो र चिसो
कोठामा राख्नु उपयक्त
ु हुन्छ ।
(४) खोप राख्ने गरिएको रे फ्रिजेरेटर चौबिसै घण्टा चालु अवस्थामा राख्नुपर्छ । एक दईु घण्टाको लोडसेडिङ समय
पर्न गएमा रे फ्रिजेरेटरको ढोका खोल्नु हुदँ नै । यदि उपलब्ध हुन्छ भने जेनेरेटर चलाएर भए पनि बिजल
ु ीको
आपर्ति
गर्नु
प
र्छ
।
ू
(५) खोप बिक्री-वितरण गर्ने वितरकहरूसँग कोल्डचेनको राम्रो व्यवस्था गर्न दईु वटा फ्रिज र एक जेनेरेटर आफूसँग
हुनु पर्छ । यदि आफूसँग नभएको खण्डमा खोप संचय गर्ने अन्य बैकल्पिक उपाय तयारी अवस्थामा राख्नु पर्छ ।

२३.१२ कुखुरामा खोप लगाउँदा बिचार पुर्याउनुपर्ने कुराहरू
(१) खोप लगाउन लागिएको चल्ला तथा कुखरु ाहरू स्वस्थ हुनपु र्छ ।
(२) खोप तयार पार्दा चिसो पारिएको नर्मल सेलाइन (Chilled Normal Saline) वा खोपसँगै प्राप्त हुने Diulent
मा घोल्नुपर्छ र यस्तो खोप वरफ वरिपरी राखेर चिसो हुने गरी राख्नुपर्छ । खोप सके सम्म आधा घण्टा भित्रमा
प्रयोग गरी सक्नुपर्छ ।
(३) खोप लगाउँदा सके सम्म बिहानै गर्नु उपयक्त
ु हुन्छ । दिनमा वातावरणको तापक्रम धेरै हुने हुदँ ा दिनमा वातावरणको
तापक्रम धेरै हुने हुदं ा दिनमा खोप लगाउनु उपयक्त
ु हुदँ नै ।
(४) खोप तथा खोप विधि बारे पर्णू जानकारीका लागि पशु चिकित्सक वा नजिकको भेटेरिनरी अस्पताल तथा
पशसु ेवा विज्ञ के न्द्र वा सम्बन्धित विशेषज्ञसंग सम्पर्क राख्नु होला ।
२३.१३ उत्पादित खोपहरुको नाम, खोप लगाइने पशुपन्छी तथा उपलब्ध मात्रा
क्र.स.ं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

खोपको नाम
पि.पि.आर.
स्वाइन फिभर
एच.एस. वि.क्यु.संयक्त
ु
एच.एस
एच.एस. एरोसोल
एन्थ्राक्स स्पोर
रानीखेत एफ वन
रानीखेत आर.टु.वि.
रानीखेत लासोटा
फावल पक्स
गम्बारो
रानीखेत आई.टु

खोप लगाउने पशपु न्छीहरू
भेडा, बाख्रा
सँगु रु , बंगरु , बंदल
े
गाई, भैंसी, बाख्रा, बंगरु
गाई, भैंसी, बाख्रा, बंगरु
गाई, भैंसी, बाख्रा, बंगरु
सबै ठुला जनावर
कुखरु ा
कुखरु ा
कुखरु ा
कुखरु ा
कुखरु ा
कुखरु ा
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उपलब्ध मात्रा (डोज)
५०,१००
२०
५०
५०
५०
५०
२००,५००,१०००
५००
२००,५००
२००
२००, ५००
१००, २००
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उपलब्ध हुने स्थानहरूः
क्र.स.ं
नाम
फोन नं.
१ सनु गाभा भेट डिष्ट्रिव्युटर, त्रिपरु े श्वर,
)!–$@^)*&&
म
न
ाल
बायोभे
ट
त्रिप
र
े
श्व
र
ु
ु
२
)!–$@^!)&!
३ पशपु ति भेट सप्लायर्स, पोखरा
)^!–%#)#$(
४ वीरगन्ज भेट फर्मा, वीरगन्ज
)%!–%@@%@@
पे
ट
भे
ट
से
न
्टर,
धनगढी
–१,
कै
लाली
५
)(!–%@#&^
६ हिमालयन एग्रोभेट, नेपालगन्ज, बाँके
)*!–%@@(&^
७ एग्रो भेटेरिनरी कन्सर्न, विराटनगर
०२१-५२४६४८
८ बनेपा भेटेरिनरी डर्ग सप्लायर्स, बनेपा
०११-६६३४६८
त
ल
सी
भे
ट
कन्सर्न,
चितवन
ु
९
)%^–%@@*)*
१० नेपाल एग्रोभेट फर्मा, बटु वल-८
०७१-५४५५२१
द्रष्टव्यः उत्पादित खोपहरूमध्ये हाललाई पि.पि.आर. तथा एन्थ्राक्स स्पोर भ्याक्सिनको बिक्री-वितरण स्टकिष्ट मार्फ त
गरिएको छै न ।
स्रोतः पशसु ेवा विभाग, २०७७

@$= dT:okfng
परिचयः
माछालाई पोखरी वा तालतलैयामा पालेर हुर्काउने प्रविधिलाई मत्स्यपालन भनिन्छ । पोखरी, ताल, तलैया, घोल,
के ज, रे सवे तथा धानखेतमा के ही व्यवस्थापन प्रविधिहरू अपनाई माछा पालन गर्न सकिन्छ । यस सम्बन्धी आवश्यक
प्राविधिक जानकारी भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशसु ेवा विज्ञ के न्द्र, प्रादेशिक मत्स्य विकास के न्द्रहरू र के न्द्रीय मत्स्य
प्रवर्द्धन तथा संरक्षण के न्द्र सो अन्तर्गतका कार्यालयहरूबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ । हालसम्मको अनसु न्धान तथा
अध्ययन कार्यबाट नेपालमा २३२ जातका माछा पाइएको थाहा भएको छ तापनि हाल कृ षक/व्यवसायीहरूले
माछापालनमा प्रयोग गरिएका सात जातका विकासे माछाहरूमध्ये ३ स्वदेशी तथा ४ विदेशी जातका माछाहरू
निम्नानसु ार छनः्
स्वदेशी माछाहरूः रोहु, नैनी तथा भाकुर
विदेशी कार्प जातका माछाहरूः सिल्भर कार्प, बिगहेड कार्प, ग्रास कार्प तथा कमन कार्प
अन्य विदेशी जातका माछाहरूः पन्टि
ु यस, टिलापिया, पङ्गासियस र रे न्बो ट्राउट ।
सौन्दर्य माछा (रङीन माछा) का जातहरूः कोई कार्प, गोल्ड फिस, गोप्पी, सिल्भर सार्क , टाइगर अोस्कार

माछाको पौष्टिक महत्त्वः
माछा उच्च गण
ु स्तरयक्त
ु प्रोटिन, कम चिल्लो पदार्थ र छिटो पच्ने प्राणी प्रोटिनको स्रोत हो ।
माछाको मासमु ा लाइसिन (Lysine) र सल्फरयक्त
ु एमिनो एसिड मेथियोनिन (Methionine) जस्ता मानव
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शरीरलाई आवश्यक पर्ने पौष्टिक तत्त्वको मात्रा धेरै भएको पाइन्छ ।
माछाको बोसोमा ओमेमा–३ फ्याट्टी एसिड र पोलि-अनसेचरु े टेड फ्याटिएसिडहरू हुने भएकाले माछा खाँदा
मानव शरीरमा कोलेस्टेरोल (रगतमा बोसो) को मात्रा कम गरी स्वस्थ बनाउँदछ ।
माछामा पोलिअनस्याचरु े टेड आमेगा-३ समहू को लिनोलिक समहू को फ्याटीएसिडहरू प्रचरु मात्रामा पाइने
भएकाले यी तत्त्वबाट मानिसको उच्च रक्तचाप कम गरी हृदयाघात हुनबाट जोगाउँछ ।
माछाको मासमु ा भिटामिन डि र भिटामिन ए प्रचरु मात्रामा हुन्छ ।
माछा क्याल्सियम, फस्फोरस, म्याग्नेसियम, आइरन, कपर, जिक
ं जस्ता मिनरल्सको पनि स्रोत हो ।
माछामा कोलेस्टेरोल कम हुने भएकाले बिरामी, बच्चा, वृद्ध र सबै उमेरका मानिसले सेवन गर्न सक्छन् ।
धेरैजसो समद्ु री माछाहरुमा आयोडिन, ओमेगा-३, भिटामिन ए, फलाम पाइने हुदँ ा यी पौष्टिक तत्त्वको सहाराले
अन्धोपन, एनेमिया (रगतको कमी) र गलगाँड जस्ता रोग हुनबाट मानिसलाई बचाएर शरीर तन्दुरुस्त पार्दछ ।
व्यावसायिक मत्स्य पालन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरूः
उपयक्त
ु स्थलको छनौट गरी पोखरी निर्माण गरौं ।
पोखरीमा १ मीटर भन्दा बढी पानीको गहिराइ कायम गरौं ।
प्राकृ तिक आहारा निर्माणका लागि नियमित रूपमा मलखाद (प्रति कट्ठा पाके को गोबरमल १०० के .जी.,
यरु िया ४ के .जी., डि.ए.पी. ३ के .जी. सरुु मा) को प्रयोग गरौं ।
३ इन्चभन्दा ठूलो साइजको अनपु ात मिलाएर ७ जातको (कमन कार्प २५%, सिल्भर कार्प ३५%, बिगहेड
कार्प ५%, ग्रास कार्प ५%, रहु १०%, नैनी १५%, भाकुर ५%) मत्स्य भरु ा प्रति कट्ठा ३५० देखि ५००
सखं ्यामा स्टकिङ गरौं ।
मत्स्य पालन/उत्पादनमा हुने जोखिम न्यूनीकरण गर्न मत्स्य बीमा गरौं ।
पेलेट दानाको प्रयोग गरौं ।
पोखरीमा पानीको नियमित जाँच गरी गण
ु स्तर कायम राखौं ।
एरिएटरको प्रयोग गरी अक्सिजनको कमीबाट माछालाई बचाऔ ं ।
माछाको नियमित रूपमा स्वास्थ्य एवं वृद्धिदर जाँच गरौं ।
एकीकृ त माछापालन गरी डिलको सदपु योग गरौं ।
बिक्री योग्य माछा बिक्री गरी पनु ः मत्स्य भरु ा स्टकिङ गरौं ।
माछापालनको उत्पादन, आम्दानी खर्चको रे कर्ड अध्यावधिक गरौं ।
नेपालमा पालन गरिएका विकासे जातका माछाका विशेषताहरूः
१. न्यानो हावापानीमा छोटो समयमा छिटो बढ्ने ।
२. रोगव्याधि कम लाग्ने तथा कम अक्सिजनमा पनि बाँच्न सक्ने ।
३. पर्याप्त मात्रामा पोथी माछाबाट बच्चा दिन सक्ने र चाँडै परिपक्व भई प्रजनन कार्यमा प्रयोग हुन सक्ने ।
४. स्थानीय व्यक्तिहरूले रुचाउने ।
५. पोखरीमा उत्पादन हुने प्राकृ तिक तथा कृ त्रिम आहारा खाएर बाच्न सक्ने ।
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माछा मार्ने तरिकामा प्रतिबन्ध गरिएका बुदँ ाहरू (जलचर सरं क्षण एेन, २०१७ मा भएका प्रावधानहरू)
क्र. स.
प्रतिबन्धित क्रियाकलाप
दण्ड जरिवाना
१
िवस्फोटक पर्दाथ प्रयोग गरे मा
बिगो बमोजिमको क्षतिपर्ति
ू र दण्ड जरिवाना हुने छ ।
२
विद्युतीय प्रक्रियाबाट माछा मारे मा
३
विषादी प्रयोग गरी माछा मारे मा
नेपालमा पालन गरिएका माछाका जातहरूको खाने बानी र स्वभाव
पानीमा चरन
माछाको जात
माछाको खाने स्वभाव तथा प्रकृति
गर्ने तह
कमन कार्प
पानीको पिंध सर्वभक्षी, कृ त्रिम आहारा रुचाउने । यो माछा पोखरीमा उत्पादन हुने विभिन्न
र बीचमा
प्रकारका वनस्पति तथा प्राणीजन्य सक्ू ष्म जीवहरू, जलाशयको पिँधमा रहेको
चरन गर्छ । कीरा, कुहिएका झारपात आदि खान्छ । कमन कार्पको शरीर सर्लक्क परे को
सडु ौल र बाटुलो हुन्छ । यो माछाले सजिलैसँग पोखरीको पानीमा फूल पारे र
बच्चा निकाल्दछ । यो माछा पानीको तापक्रम (२३-३१)ºc मा राम्रोसँग
फस्टाउँछ तर यस माछालाई मध्य पहाडी भेगको बेंसी र उपत्यकामा पनि
पालन गर्न सकिन्छ ।
सिल्भर कार्प
माथिल्लो
मखु ्य आहाराको रूपमा सक्ू ष्मजन्य वनस्पति जीवाणु वा हरियो लेऊ
भागमा चरन अत्यधिक रुचाउँछ । यसको गिलमा मसिनो जाली हुन्छ जसको सहायताले
गर्छ ।
पानीमा भएको आहारा छानेर खाने गर्दछ । यो माछा दोस्रो वर्षमा मात्र
प्रजननको लागि योग्य हुन्छ र कृ त्रिम प्रविधिद्वारा प्रजनन गरिन्छ ।
बिगहेड कार्प
माथिल्लो
मखु ्यतया प्राणीजन्य सक्ू ष्म जीवाणहु रू खाने गर्दछ । यसको गिलमा सिल्भर
भागमा चर्ने कार्पको भन्दा अलि ठूलो प्वाल भएको जाली भएको हुनाले वनस्पतिजन्य
गर्छ ।
जीवाणक
ु ा साथै प्राणीजन्य जीवाणु बढी फिल्टर गरी खान्छ ।
ग्रास कार्प
पोखरीको
माछा भरु ाले वनस्पति र प्राणीजन्य जीवाणु खान्छ र बढ्दै गएपछि
छे उ र बीचमा पोखरीको घाँस र झारपात पनि खान्छ । साथै यस माछाले कृ त्रिम दाना
चरन गर्छ । पनि रुचाउँछ ।
रोहु
पोखरीको
यस माछाले एक कोषिय लेउ, प्राणीजन्य जीवाणु र खासगरी सडेगलेका
बीचमा चरन झारपातहरू खान्छ । यो माछा स्वादका लागि निकै नै प्रसिद्ध माछा हो । यो
गर्छ ।
माछाले पोखरीमा जमेको पानीमा फूल पार्देन । यसैले यो माछालाई कृ त्रिम
विधिद्वारा प्रजनन गराइन्छ ।
नैनी
पानीको
यस माछाले पोखरीको पिंधमा पाइने सडेगलेका घाँसपात र कीराहरू खान्छ ।
माथिल्लो
यो माछाले सबै चिज खाने हुनाले यसलाइ सर्वहारी भनिन्छ । यो माछाले
सतहमा चरन पोखरीमा जमेको पानीमा फूल पार्देन । यसैले यो माछालाई कृ त्रिम विधिद्वारा
गर्छ ।
प्रजनन गराइन्छ ।
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सहर

पङ्गासियस

पानीमा चरन
गर्ने तह
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माछाको खाने स्वभाव तथा प्रकृति

यस माछाले पोखरीको सतह नजिक पाइने प्राणीजन्य जीवाणहु रू खाने
गर्दछ । यो माछाले पोखरीमा जमेको पानीमा फूल पार्देन । यसैले यो माछालाई
कृ त्रिम विधिद्वारा प्रजनन गराइन्छ ।
यो सर्वहारी माछा भएतापनि यसले सक्ू ष्म जीवहरु र अरू माछाको भरु ा खान
पनि निकै मन पराउँछ । तर यसले दाना पनि निकै मन पराउँछ । के ही मात्रामा
प्राणीजन्य जीवाणहु रू पनि उपभोग गर्दछ । यो माछा अन्य कार्प माछाहरू
जस्तै पानीको तापक्रम (२०-३२)ºc मा पालन गर्न सकिन्छ ।
पानीको सबै मांसाहारी माछा हो तर यसलाई कृ त्रिम दाना दिएर पनि पालन गर्न सकिन्छ ।
तहमा बस्छ । यो माछा अन्य कार्प माछाहरू जस्तै पानीको तापक्रम (२०-३२)ºc मा पालन
गर्न सकिन्छ । यस माछाले हावाबाट समेत श्वास फे र्न सक्ने हुदँ ा यस माछालाई
स-साना खाल्डाहरूमा पालन गर्न सकिन्छ ।
पानीको सबै मांसाहारी माछा हो । यसले ढाड नभएको प्राणी जन्य जीवाणक
ु ो र ससाना
तहमा बस्छ । कीराहरू, माछाहरू आहाराको रूपमा उपभोग गर्दछ । यो माछा पानीको
तापक्रम (१०-१0)ºc मा पालन गर्न सकिन्छ ।
सतह र
यो माछा सर्वभक्षी प्रकारको स्थानीय जातको माछा हो । यो माछालाई कार्प
पोखरीको
माछाहरूलाई जस्तै पानीको तापक्रम (२०-३०)ºc मा पालन गर्न सकिन्छ तर
पी ँधमा बस्ने यसलाई कार्प माछालाई भन्दा अलि सफा पानी हुनु जरुरी छ ।
गर्दछ ।
सतह र
यो माछा मांसाहारी माछा हो तर ठूलो हुदँ ै गए पश्चात् अवसरवादी स्वभाव
पोखरीको
जस्तो हुन्छ र अन्य आहारा पनि खान्छ । यो माछालाई नेपालमा एकल
बीच भागमा जातीय माछा पालन प्रविधिमा पालन गरे को छ । याे माछाले कार्प माछाहरू
बस्ने गर्दछ । चिसो सहन नसक्ने हुदँ ा जाडोयाममा चिसोबाट बचाउन विशेष ध्यान
िदनपु र्दछ ।
पानीको सबै
तहमा बस्छ ।
पानीको सबै
तहमा बस्छ ।

पङ्गासियस माछापालन प्रविधि
पङ्गासियस माछा (Pangasius hypophthalamus) ताजा पानीमा हुर्क ने, छिटो बढ्ने र बढी तौलको हुने
भएकाले यो माछाको उत्पादन महत्त्वपर्णू रहेको छ । अरू कार्प जातका माछालाई जस्तै पङ्गासियस जातको
माछालाई पनि पोखरीमा दाना आहारा खवु ाएर पालन गर्न सकिन्छ । यो जातको माछा एक जातीय प्रविधिबाट
(Monoculture) पालन गर्ने गरिएको छ । यो माछा भियतनाम र इन्डोनेसियाको बिचमा पर्ने मेकन नदीको
(Mekong river) स्थानीय जाति हो । पङ्गासियस माछाका अन्य प्रजातिहरु जस्तै - Sutchi, river catfish र
Bagrid catfish पनि पाल्ने गरिएको छ ।
पङ्गासियस माछापालन गर्दा निम्न प्रविधिहरू अपनाएर गर्न सकिन्छः
१. पानीको भरपर्दो स्रोत
३. पोखरीको साइजः– सामान्यतया ५– ८ कठ्ठा
२. बाढी नआउने तथा चोरी नहुने ठाउँ
४. पोखरीको गहिराइः– १.५ मीटर
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५. पानी सक
ु ाउनेः– माछा भरु ा पोखरीमा छाड्नु अगाडि
१ –३ हप्तासम्म पानी सक
ु ाउने ।
६. चनू ाको प्रयोगः– ५०० – १००० किलो ग्राम/हेक्टर
७. भरु ा छोडने दरः– ५ गोटा प्रति वर्गमिटर

८. भरु ा बाँच्ने दरः– ८५%
९. पालन अवधिः– ६ महिना
१०. माछा बिक्री साइजः– १ किलोग्राम
११. FCR:–१.५ – १

एक लिङ्गीय टिलापिया माछापालन प्रविधि
टिलापिया माछाको उत्पत्ति अफ्रिका र मध्यपर्वू मा भएको हो । टिलापिया माछाका प्रजातिहरु करिब ७० वटा रहेका
छन् । ती मध्ये नौ प्रजातिका टिलापिया माछाहरुलाई पालन गर्ने गरिएको छ । जसमध्ये नाइल टिलापिया, मोजाम्बिक
टिलापिया र ब्लु टिलापिया मखु ्य रूपमा पालन गरिन्छ ।
टिलापिया माछापालन गर्दा निम्न प्रविधिहरू अपनाएर गर्न सकिन्छ ।
१. मल र साधारण प्रयोग विधि
• भरु ा – ५०००–२०००० गोटा/हेक्टर
• उत्पादन – २००० – ८०००० किलोग्राम/हेक्टर
२. दाना, मल र आपत्कालीन एरे टर प्रयोग प्रविधि
• भरु ा – १०००० – ३०००० गोटा /हेक्टर
• उत्पादन – ५००० – १०००० किलोग्राम/हेक्टर
३. पर्णू सन्तुलित दाना र एरे टर प्रयोग प्रविधि
• भरु ा १०००० – ३०००० गोटा /हेक्टर
• उत्पादन – ८००० – १५००० किलोग्राम/हेक्टर
४. लगातार एरे टर र आशि
ं क पानी फे र्ने प्रविधि
• भरु ा – ५०००० – १००००० गोटा /हेक्टर
• उत्पादन – २०००० – १००००० किलोग्राम/हेक्टर
५. बगिरहेको पानीमा टिलापिया पालन प्रविधि
• भरु ा – ७०००० – २००००० गोटा/हेक्टर
• उत्पादन – ७००००० – २०००००० किलोग्राम/हे
६. दाना खवु ाएर पिँजडामा पालन प्रविधि
• भरु ा – ६०० गोटा /घनमिटर
• उत्पादन – ५०–३०० किलोग्राम/घनमिटर
रेन्बो ट्राउट माछा (Oncorhynchus mykiss) पालन प्रविधि
रे न्बो ट्राउट चिसो र सफा पानीमा हुर्क ने ज्यादै मिठो मांसाहारी विदेशी माछा हो । यो माछा १–२१ डि.से. सम्मको
तापक्रममा जीवित रहन्छ । तर राम्रो वृद्धिको लागि भने १५–१८ डि.से. पानीको तापक्रम र ७ मि.ग्रा/लिटर भन्दा बढी
अक्सिजन चाहिन्छ । पानीको तापक्रम सरदर १० डि.से. भन्दा चिसो हुने स्थानमा यो माछा ढिलो बढ्छ र त्यस्तो
स्थानमा व्यावसायिक रूपमा पाल्न फाइदाजनक हुदँ नै । मांसाहारी भए तापनि यो माछालाई उच्च प्रोटिनयक्त
ु दाना
खवु ाएर पाल्न सकिन्छ । ट्राउट पालनका लागि पानीको पि.एच. ६.५– ८.५ र अक्सिजन ८ मि.ग्रा./लिटर रहेको
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पानीमा उपयक्त
ु मानिन्छ । ट्राउट माछा दईु किसिमले पालन गरिन्छ ।
क) आशि
ं क प्रणाली
ख) पर्णू प्रणाली
पहिलो प्रणाली अन्तर्गत स–साना भरु ालाई बजार बिक्री योग्य साइजसम्म हुर्काइन्छ भने दोस्रोमा प्रजननदेखि लिएर
ठूलो माछासम्म हुर्काइन्छ ।
ट्राउट माछा पालनको लागि भरु ा हुर्काउने टयाङ्क, ठूलो माछा पोखरी, बिक्री योग्य माछा राख्ने पोखरी एवं दाना
राख्ने भण्डार आदिको आवश्यकता पर्दछ । साधारणतया सानो भरु ा हुर्काउने पोखरीको साइज १० – १५ वर्ग मिटर
र बिक्री योग्य माछा राख्ने पोखरीको साइज ५० – १५० वर्ग मिटर हुन्छ । ठूलो माछा हुर्काउने र बिक्री योग्य माछा
राख्ने पोखरीहरू २ किसिमबाट बनाउन सकिन्छ ।
(क) रे खात्मक/लहरे 		

(ख) समानान्तर ।

भिरालो जग्गा र पानीको स्रोत कम भएको ठाउँमा लहरे किसिमको पोखरी बनाउन राम्रो हुन्छ । यस्तो किसिमका
पोखरीमा माथिल्लो पोखरीहरूमा प्रयोग भइसके को पानी पनु ः तल्ला पोखरीहरूमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । राम्रो
पानीको स्रोत भएको ठाउँमा समानान्तर किसिमको पोखरी बनाउन उपयक्त
ु हुन्छ । यस्तो पोखरीहरूमा एक पटक
प्रयोग भइसके को पानीलाई पनु ः प्रयोग गरिँ दनै । जलाशयमा माछाको घनत्व कति राख्ने भन्ने कुरा पानीको प्रवाह,
आयतन र गणु मा निर्भर हुन्छ । पानीको प्रवाह धेरै छिटो भएमा माछाको वृद्धि राम्रो हुदँ नै । अर्कोतिर पानीको प्रवाह
कम भएमा पोखरीको पिंधमा धेरै फोहर जम्न गई अक्सिजन न्यून हुदँ ै जान्छ । त्यसकारण रे सवेको पिधको ढलोट
१-२% (करिब २० मि. लामो रे सवेको माथि र तालको पिँध २० से.मि.को फरक) हुनपु र्दछ । यो माछा पालनको
लागि गरा गरा भएको ठाउँ उपयक्त
ु हुन्छ किनभने यस्तो ठाउँमा माथिल्लो रे सवेबाट तल्लो रे सवेमा पानी पठाउँदा
घलि
ु त अक्सिजन बढ्न जान्छ ।
भुराको व्यवास्थापन र उत्पादन
करिब १ ग्राम साइजका सानो भरु ा (७ रुपै ँया प्रति गोटा) ५ -१० हजार प्रति वर्ग मि. पानीको दरले ३५-४०%
प्रोटिनयक्त
ु दाना शरीरिक तौलको ६-७ % का दरले खवु ाएर २-३ माहिना पाली उत्पादन पोखरीमा सार्नुपर्दछ । यस
जातको माछामा ठुलाले सानोलाई टोक्ने वा खाइदिने समस्या हुने हुदँ ा समय-समयमा ग्रेडिङ गरी साना ठुला
छुट्याउनपु र्दछ । यस माछाको उत्पादनका लागि ५ ग्राम साइजका भरु ा १०० वटा प्रति वर्ग मि. पानीको दरले ३०३५% प्रोटिनयक्त
ु दाना शरीरिक तौल र पानीको तापक्रम हेरी शरीरिक तौलको १-५ % का दरले खवु ाएर १०
माहिनासम्म पाल्दा करिब २००-३०० ग्रामका माछा १५-२० के .जी. प्रति वर्ग मि. उत्पादन लिन सकिन्छ । यस
माछालाई दाना खवु ाउदा तापक्रम, घलि
ु त अक्सिजन र साईजलाई आधार मान्नु जरुरी छ ।
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माछामा लाग्ने रोगहरू र नियन्त्रणको उपायहरू
ढुशीजन्य रोगहरू (Fungal diseases)
Causative
लक्षणहरू
क्र.
रोगहरू(Diseases)
नियन्त्रण (Control)
Organism
(Symptoms)
स.
१ वाटर मोल्ड/
Saprolegnia y रोगी माछाको छाला, y रोगी माछालाई ०.३ % को
पखेटा, मख
parasitica
ु तथा गिल्समा झोलमा अथवा १:२०००
सेप्रोलेग्नियासिस
कपास जस्तो सेतो र हल्का को कपर सल्फे टको झोल
(Water mould or
१:१०००
खैरो सेतो धब्बाहरू अथवा
Saprolegniasis)
पोटासियम
परम्याग्नेटको
देखिनु ।
झोलमा ५ देखि १० मिनेट
सम्म डुबाउने ।
गिल कुहिने रोग वा
y रोगी माछालाई ३ देखि
Branchio५ % को ननु पानीको
ब्रान्कियोमायसिस
myces
झोलमा अथवा ५ पि.
)Gill rot or
sanguinis
Branchiomycosis)
y माछाको गिल्समा रातो पि.एम. को पोटासियम
(Red flecking) देखिनु परम्याग्नेटको झोलमा ५
देखि १० मिनेटसम्म
२
जनु चाहिँ पछि गएर खैरो
डुबाउने ।
सेतो रङमा परिणत हुन्छ । y मालाकाइट ग्रीन १
ग्राम/५ देखि १० घनमिटर
वा ०.५ पि.पि.एम. का
दरले पोखरीको उपचार
गर्ने ।
ई.य.ु एस. रोग
Aphanomy- y यस रोगको मखु ्य लक्षण y पोखरीमा स्थानीय
जङ्गली माछाहरूलाई
सरुु को अवस्थामा
(Epizootic
ces
जालीको प्रयोग गरी
शरीरको विभिन्न
Ulcerative
Invadans
प्रवेश रोक्ने ।
भागहरूमा स-साना
Syndrome
y
घर पोत्ने चनू ५००
से
त
ा/राता
थोप्लाहरू
disease)
के .जी. प्रति हेक्टरका
देखा पर्दछन् । पछि
दरले
संक्रमणको
सक्र
मण
बढ
द
ै
जाँ
द
ा
्
ं
अवस्था
हे
र
ी
७ दिनको
कत्ला र गहिरो घाउको
३
फरकमा
३
पटक
सम्म
रूपमा परिणत हुने,
हाल्ने
।
घाउंबाट पिप जस्तो
पदार्थ निस्कने, पचु ्छर र y पोटासियम परम्याग्नेट
०.२५-२
वा
मासु गएर हड्डी देखिदँ ा
मालाकाईट
ग्रीन
०.१५
समेत माछा पौडिरहने,
वा ब्लीचि पाउडर ५०
आँखा फुल्ने, ससु ्त हुने
पि.पि.एम. का दरले
र अन्त्यमा मर्ने गर्दछ ।
प्रयोग गर्ने ।
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परजीवीजन्य रोगहरू (Parasitic diseases)
क्र.
रोगहरू
Causative
लक्षणहरु (Symptoms)
स. (Diseases) Organism
१ सेतो थोप्ले रोग Ichthyoph- y सेतो थोप्लाहरू गोलाकार र चारै तिर रौ ँ जस्तो
(White Spot thirius
सिलियाले ढाके को हुन्छ ।
disease/Ich multifiliis
y यसले बिशेष गरे र गिल्स र छाला मनि
ु असर गर्ने
disease)
हुदँ ा गिल्स र शरीरमा धेरै संख्यामा सेतो थोप्लाहरू
देखापर्छन् ।
y यसको जिउमा सानो र ठुलो गरी २ ओटा न्युक्लियस
घोडाको टाप (horse shoe shaped) वा अग्ं रेजी
U आकारको हुन्छ ।
y माछा छटपटाउने, पानीको महु ानमा जम्मा हुने, घर्षण
गर्ने । चिप्लो (mucus) फाल्ने, खान छोड्ने
y माछा ससु ्त हुने, छालाको रङ हरियो हुदँ ै जाने, ढाड
र जिउ पातलो हुन,ु ठाउँ ठाउँमा सानो घाउ र शरीर
भरि सेतो थोप्लाहरू देखापर्नु ।
२ ट्राइकोडिनोसिस Trichodina y यसलाई नाङ्गो आँखाले देख्न सकिँ दैन ।
(Trichodin- sps.
y यसले अन्य भाग भन्दा काने पत्रमा बढी असर गर्ने
asis)
हुदँ ा सेतो स्लेस्मा (Slime) देखापर्छ ।
y संक्रमण बढ्दै जादा माछा भरु ा छटपटाई मर्ने
गर्दछन् ।
y २-३% ननु पानीको झोलमा ५-१० मिनेट सम्म माछालाई डुबाउने
वा फर्मालिन२०-४० पि.पि.एम.का दरले पोखरीमा छर्ने ।
y मालाकाइटग्रीन वापोटासियम परम्याग्नेट ०.२५ पि.पि.एम. का
दरले पोखरीमा छर्ने ।
y क्लिनर(Clinar) ०.०३ पि.पि.एम.का दरले १० दिनको फरकमा
२ पटक पोखरीमा छर्ने ।
y ड्यरु ाक्लिन (Duroclean)२५-३० ग्राम/१०० के .जी. दानामा
मिसाई ३ दिन लगातार खवु ाउने र चौथो दिन बन्द गरी पनु ः २ दिन
खवु ाउने ।

y यो परजीवि छालामनि
ु लाग्ने हुदँ ा नियन्त्रण गर्न निकै गाह्रो हुन्छ ।
y ३-५ % ननु पानीमा ३-४ मिनेट माछालाई डुबाउने ।
y मालाकाइट ग्रीन ०.१ पि.पि.एम. का दरले प्रयोग गर्ने ।
y पोटासियमपरम्यागनेट कत्ला नभएको माछालाई २ ग्राम प्रतिलिटर
र कत्ला भएको माछालाई पाँच ग्राम प्रतिलिटर को दरले पोखरीको
उपचार गर्ने ।

नियन्त्रण (Control)
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६ आर्गुलोसिस/
माछाको जम्ु रा
(Argulosis)

५

Argulus
foliaceous

y संक्रमित माछा तीब्र गतीमा पौडिने, उफ्रिने, कडा
वस्तुमा घस्रिने तथा कत्ला झरे को हुनसक्ने
y माछाको शरीरमा नियालेर हेर्दा जम्ु रा बिस्तारै
हिँडिरहेको देखिन्छ
y शरीरबाट चिल्लो पदार्थ (mucus) अत्यधिक
श्राव हुने
y शरीरमा रातो थोप्ला भइ घाउ समेत भएको
देखिन्छ ।

Causative
लक्षणहरु (Symptoms)
Organism
Myxosoma y छाला कालो हुनु
cerebralis
y माछाफनफनी पानीमा घमु ्नु
y गिल्स र पचु ्छरमा दाग देखिनु र माछाको मृत्यु हुनु ।
Gyrodactylus y यसकोसंक्रमण माछाको छाला तथा पखेटामा हुने
elegans.
हुदँ ा यसलाई Skin flukes पनि भनिन्छ
y रोगीमाछाको जिउमा चिप्लो पदार्थको मात्र कम भइ
माछा फुस्रो हुनक
ु ो साथै पोखरिको सतहमा तैरिरहने
र काने पत्रमा बढी म्युकस जम्मा हुने।
डेकटाईलोगाइ- Dactylogy- y यसको संक्रमण खास गरि माछाको गिल्समा हुने
रोसिस
rus
हुदँ ा यसलाई Gill flukes पनि भनिन्छ
(Dactylogyvastator y रोगी माछाको जिउमा चिप्लो पदार्थ(mucus)को
rosis)
मात्र कम भइ माछा फुस्रो हुनक
ु ो साथै पोखरीको
सतहमा तैरिरहने र काने पत्रमा बढी म्युकस जम्मा
हुने
y माछा छटपटाउने तथा घस्रिने समेत हुन्छ।

क्र.
रोगहरू
स. (Diseases)
३ ह्वीरलिंगरोग
(Whirling
disease)
४ गाइरोडेकटाइलोसिस
(Gyrodactylosis)
y रोगी माछालाई १-२% प्रतिशत ननु पानीको झोलमा ३-५ मिनेट
सम्म डुबाउने ।
y फर्मालिन२०-४० पि.पि.एम.का दरले पोखरीमा छर्ने ।
y क्लिनर (Clinar) ०.०३ पि.पि.एम.का दरले १० दिनको फरकमा
२ पटक पोखरीमा छर्ने ।
y फर्मालिन२५-४० पि.पि.एम. का दरले पोखरीमा छर्ने ।
y क्लिनर(Clinar) ०.०३ पि.पि.एम.का दरले १० दिनको फरकमा
२ पटक पोखरीमा छर्ने ।
y रोगीमाछालाई १-२% ननु -पानीको झोलमा ३-५ मिनेट सम्म
डुबाउने।
y ड्यरु ाक्लिन(Duroclean)२५-३० ग्राम/१०० के .जी. दानामा
मिसाई ३ दिन लगातार खवु ाउने र चौथो दिन बन्द गरी पनु ः २ दिन
खवु ाउने ।
y ५% ननु -पानीको झोलमा ५-१० मिनेट सम्म रोगी माछालाई
डुबाउने ।
y फर्मालिन१५-२५ .पि.पि.एम. का दरले पोखरीमा छर्ने ।
y मालाकाइटग्रीन ०.२५ पि.पि.एम. का दरले पोखरीमा छर्ने ।
y क्लिनर (Clinar) ०.०३ पि.पि.एम.का दरले १० दिनको फरकमा
२ पटक पोखरीमा छर्ने ।
y ड्यरु ाक्लिन (Duroclean)२५-३० ग्राम/१०० के .जी. दानामा
मिसाई ३ दिन लगातार खवु ाउने र चौथो दिन बन्द

y खासै उपचार नभएकाले रोगी माछालाई सरु क्षित साथ झिकी गाड्ने
।

नियन्त्रण (Control)
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लर्निओसिस/
अक
ु ा
ं ु सेजक
(Lernaeosis/
Anchor
worm)

७

Lernea
cyprinacea

Causative
Organism
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२

१

कोलुम्नारिस
Flexibacter
(Columnaris) columnaris

Causative
Organism
फ्रुं कुलोसिस
Aeromonas
(Furunculosis) salmonicida

रोगहरू
क्र.
(Diseases)
स.

लक्षणहरु (Symptoms)

नियन्त्रण (Control)

नियन्त्रण (Control)

y चिसोपानीको माछालाई अत्यधिक लाग्ने रोग हो y माछाको फूललाई आयोडिनले १०० एमएल प्रति लिटर पानीमा
y छाला रमासमु ा फोकाहरू देखिनु र फोकाहरु पछी मिसाइ १० मिनेटसम्म माछालाई डुबाउने ।
घाउमा परिणत हुनु
y Oxytetracycline (OTC) ६० एम.जी./के .जी. दानामा मिसाई
y छाला रमख
१० दिनसम्म त्यही दाना मात्र खवु ाउने ।
ु वरिपरी रगत आउने घाउ देखिनु
y शरीरको रङ गढा र गिल्सको रङ फिक्का हुनु
y पेटभित्र रगत मिसिएको म्युकस जम्मा हुनु
y मख
ु वरिपरि कत्ला तथा पखेटामा सेतो दाग देखिनु y Oxytetracycline (OTC) ५०-१०० एम.जी. प्रति के .जी.
y विशेषगरी माछाको पचु ्छर (Caudal fin) कुहिनु माछा प्रति दिनका दरले १० दिनसम्म खवु ाउने
y पोखरीलाई कपरसल्फे ट ०.५ एम.जी. प्रति लिटरका दरले उपचार
गर्ने ।
y रोगी माछालाई 0.0८५ प्रतिशत Acriflavin को झोलमा डुबाउने ।

लक्ष्णहरु(Symptoms)

गरी पनु ः २ दिन खवु ाउने ।
y यसको खासै side effect छै न।
y अक
ं ु सेभागलाई माछाको शरीर भित्र पसाएर रगत y १-२% ननु -पानीको घोलमा माछालाई २-३ मिनेट सम्म डुबाउने
चसु ्ने भएकोले जिउमा घाउ खटिरा देखापर्छ ।
y क्लिनर (Clinar) ०.०३ पि.पि.एम.का दरले १० दिनको फरकमा
y संक्रमितमाछा ससु ्त हुने, छे उ छे उमा आइ कडा २ पटक पोखरीमा छर्ने
वस्तुमा जिउ घस्रिने तथा पानीमा उफ्रिने गर्छ ।
y ड्यरु ाक्लिन (Duroclean)२५-३० ग्राम/१०० के .जी. दानामा
y सानोमाछाको टाउकोमा झन्डि
न
प
ग
्यो
भने
माछा
मिसाई ३ दिन लगातार खवु ाउने र चौथो दिन बन्द गरी पनु ः २ दिन
ु
ु
फनफनी घमु रे मर्छ ।
खवु ाउने ।

जीवाणुबाट लाग्ने रोगहरू(Bacterial diseases)

रोगहरू
(Diseases)

क्र.
स.
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५

४

नियन्त्रण (Control)

y पोखरी सके सम्म चाँडै खाली गर्ने र सबै माछा हटाउने
y पोखरी सक
ु े र पोखरीमा चनू ा हाल्ने
y रोगी माछालाई KMno4२ एम. जी. प्रति लिटर पानीमा २
मिनेटसम्म डुबाउने ।
Oxytetracyclin (OTC) ९ ग्राम प्रति के .जी दानामा मिसाइ
१० दिनसम्म खवु ाउने ।
भिब्रियोसिस Vibrio
y यो रोग विशेष गरे र समद्ु री माछामा र के ही मात्रामा y रोगी माछालाई ३० एम. एल. प्रति लिटर पानीमा २० दिनसम्म
(Vibriosis) anguillarum
fresh water fish मा देखिन्छ ।
डुबाउने ।
y छालामा ठुला र चम्किला घाउ हुनु ।
y Furazolidone 100 mg प्रति के .जी. माछाको दरले ६ दिन सम्म
y गिल्सलाई हल्का थिच्दा रगत आउने ।
खवु ाउने ।
y आन्द्रामा घाउ हुनु र सन्नि
ु नु
y आँखा सेतो हुनु ।
पखेटा तथा Pseudomonas पखेटा र पचु ्छरको बाहिरी भाग सेतो हुने ।
विभिन्न एन्टिबायोटिकहरू जस्तै Doxycycline Hyclate 1-5
पुच्छर कुहिने रोग sps.
पखेटा र पचु ्छरको आधा भाग कुहिने ।
g. प्रति के .जी. माछाको दरले १० दिन सम्म खवु ाउने ।
(Tail & Fin
rot)

मालाचाOट ग्रीनको ०.५ पि.पि.एम. को झोल १०० लि. पानीमा कसरी बनाउन सकिन्छ ?
= ०.५ पि.पि.एम. = ०.५ मिलिग्राम प्रति लिटर = ०.५x१००० ग्राम प्रति लिटर = ०.०००५ ग्राम प्रति लिटर
त्यसैले १०० िल. पानीका लागि ०.०००५ x १०० = ०.०५ ग्राम मालाचाइट ग्रीन अावश्यकता पर्दछ ।

३

Causative
लक्ष्णहरु(Symptoms)
Organism
ड्रप्सी (Dropsy) Pseudomonas y पेट फुल्नु, कत्ला ठाडो हुनु
punctata
y आँखा बाहिर आउनु
y मलद्वार रातो हुनु र सन्नि
ु नु

रोगहरू
क्र.
स. (Diseases)
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सघन माछापालन (कार्प जात) माछाका लािग अनुमानित उत्पादन खर्च (एक हेक्टर)
sfo{ ljj/0f
s_ k'FhLut vr{
hnfzosf] x|f; s§L
P/]6/ x|f; s§L @ uf]6f
kfgL tfGg] df]6/ x|f; s§L ! yfg
af]l/ª x|f; s§L ! yfg
k'FhLut hDdf vr{
v_ ;~rfng vr{
kf]v/L ;/;kmfO
r"g
l8=P=lk= dn
o'l/of
ljB't\ vr{
df5f e'/f
HofdL ;'/Iff tna
k|fËfl/s dn
l8=P=lk=
o'l/of
k]n]6 bfgf
cf}ifwL vr{
jflif{s Aofh
hDdf ;~rfng vr{
s'n hDdf vr{
u_ cfDbfgL
df5f pTkfbg laqmL
v'b gfkmf
df5f pTkfbg vr{ k|lt s]=hL=
k|lt s]=hL= df5f pTkfbgdf gfkmf

PsfO

kl/df0f

b/

/sd ?=

/sd ?=
/sd ?=

800000

10 %

80000

150000

10 %

15000

/sd ?=
/sd ?=

40000

10 %

4000

150000

10 %

15

aflif{s
s]=hL=
s]=hL=
s]=hL=
306f
uf]6f
dlxgf
s]=hL=
s]=hL=
s]=hL=
s]=hL=
/sd ?=
/sd ?=

1140000

114000

Psd'i6

10000

500

25

12500

700

50

35000

1000

25

25000

2000

12

24000

15000

1

15000

12

10000

120000

6000

3

18000

600

60

36000

840

50

42000

7000

60

420000
10000

2093500

10%

209350
898850
1012850

s]=hL=
jflif{s

6000

200

12,00,000

7000

215

1505000
492150
144.69
70.31
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पोखरीमा मत्स्यपालन व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने के ही थप महत्त्वपूर्ण पक्षहरू
क्र.स
समस्याहरू
समाधानका उपायहरू
१ अक्सिजनको कमीः बिहान घाम उदाउनु अघि पोखरीका माछा पानीको • पोखरीमा तत्काल बाहिरबाट पानी थपिदिने ।
सतहमा आई प्याक प्याक गरे को देखिन्छ । पोखरीमा बढी झारपात वा छहारी वा • पम्पिङ सेट लगाएर पानी तानेर फोहोरा बनाई सोही पोखरीमा खसाल्ने ।
बदली भएको समयमा वा बढी मलखाद वा बढी संख्यामा माछालगायत अन्य • पानी नधमिलिने गरी पोखरीमा मानिस पसेर पानी चलाउने वा पौडी खेल्ने ।
जलचर भएको अवस्थामा यस्तो लक्षण देखिन्छ । पानीमा घलि
ु त अक्सिजनको • एरिएटर (पानी चलाउने मेशिन) को प्रयोग गर्ने ।
मात्रा कम हुने समयमा पानीको सतहमा अानपु ातिक हिसाबले अन्य स्थानमा • अपराह्न घाम लागिसके पछि जाल हाली निकाल्ने ।
भन्दा बढी अक्सिजन घलि
ु त पानी उपलब्ध हुने भएकाले यस्तो समयमा माछाले • के ही समयका लागि पोखरीमा माछालाई दाना र मल खाद नदीने ।
सतहमा आई छिटो छिटो मख
ु बाउने (प्याक प्याक) गरे को लक्षण देखिन्छ ।
२ पोखरीमा पानी छिटो सकु ्नेः साधारणतया बलौटे माटोमा पोखरी निर्माण गर्नु • बाहिरबाट कम्तीमा १ फिट चिम्ट्याइलो माटो पिधं मा थप्ने ।
हुदँ नै । पिँधमा बालवु ाको मात्रामा बढी भएको पोखरी पानी छिटो सकु ्दछ र
• प्रत्येक वर्ष बलौटे पोखरीको पिँधमा प्रशस्त गोबर मल, झारपात, पराल, वा
बारम्बार पानी थप्नुपर्छ । यसरी थपिने पानी कम मलिलो हुने भएकाले
अन्य प्राङ्गारिक पदार्थ हाल्ने गर्नाले क्रमशः कम चहि
ु ने हुन्छ ।
पोखरीमा रहेका माछाको वृद्धिमा कमी आउँछ ।
• पिँधमा प्लाष्टिक बिछ्याउने ।
जातअनुसार माछाका भुराहरू उपलब्ध हुने समय र स्रोतहरू
क्र. माछाको किसिम भुरा पाइने
सरकारी स्रोत के न्द्रहरू
निजी क्षेत्रका स्रोत के न्द्रहरू
स.ं
समय
१ कमन कार्प
फागनु –वैशाख प्रादेशिक मत्स्य विकास के न्द्रहरूः एग्री व्रिडर्स लिमिटेड, टंकीसिनवु ारी, मोरङ, चौधरी मत्स्य ह्याचरी,
लहान, फत्तेपरु , भण्डारा र कुलेखानी फूलकाकट्टी–६, सिराहा, मखि
ु या, शान्ति, मिश्रा, काजल, गिरीजा मत्स्य ह्याचरी,
२ ग्रास कार्प
चैत्र–जेष्ठ
स
घ
ीय
मत्स्य
विकास
कार्यालयहरूः
जनकप
र
।
ं
ु
३ सिल्भर कार्प
वैशाख–आषाढ जनकपरु , हेटौंडा, भैरहवा
४ विगहेड कार्प
वैशाख–आषाढ
५ रहु
ठाकुर मत्स्य ह्याचरी, जलेश्वर, पदम विश्वास मत्स्य ह्याचरी, मोतिसर–२,बारा,
आषाढ–भाद्र
चन्द्रीका मत्स्य पालन फार्म, रामपरु टोकनी, बारा, पटेल मत्स्य ह्याचरी, पाली,
६ नैनी
आषाढ–भाद्र
नवलपरासी, मण्डल मत्स्य ह्याचरी, भैरहवा र गणेश मत्स्य ह्याचरी, तौलिहवा ।
७ भाकुर
आषाढ–भाद्र
८ ट्राउट माछा भरु ा फागनु –चैत्र
मत्स्य अनसु न्धान के न्द्र रसवु ा तथा
प्राइभेट फर्महरू
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माछा भुराको दररेट
फ्राई भरु ा
फिंगरलिङ
एडभान्स फिंगरलिङ

– २५ पैसा/गोटा
– ७५ पैसा/गोटा
– १.५० रुपैयाँ/गोटा

@)&*

सौन्दर्य माछा (कोई कार्प ) – ५ रुपैयाँ/गोटा
ट्राउट भरु ा 		
– ७ रुपैयाँ /गोटा

कार्प माछा पालनका लागि पानीको उपयुक्त गुणस्तर
गुणहरू

वाञ्छित स्तर

क) भौतिक गुणहरू
१. पानीको गहिराइ
२. पानीको रङ
३. पारदर्शिता
४. प्रकाश क्षेत्र
५. तापक्रम
ख) रासायनिक गुणहरू
१. घलि
ु त अक्सिजन
२. घलि
ु त कार्बनडाईअक्साईड
३. 	पि.एच.
४. सम्पूर्ण क्षारीयता
५. सम्पूर्ण कडापन
६. अमोनिया
ग) जैविक गुणहरू
१. ठुला जलीय वनस्पति
२. फाइटोप्लाटन
३. जपु ्लाटन
४. 	हिलो/लेदो

१.५ मिटर
हरियो
२०-४० से.मि.
४०-८० से.मि.
१८-३२ डि.से.
५ पि.पि.एम. भन्दा बढी
२० पि.पि.एम. भन्दा बढी
७-९
५०-२०० पि.पि.एम.
५०-२०० पि.पि.एम.
०.२ पि.पि.एम. भन्दा कम
अनपु स्थित
बाहुल्यता
ठीकै मात्रा
३० से.मि. भन्दा कम

सेची डिक्सको प्रयोगबाट मलखादको व्यवस्थापन
Secchi disk
देखिने उचाइ
४०-६० से.मि.

(२५-४०) से.मि.
२५ से.मि. भन्दा कम
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मलखादको प्रयोग
उचित मात्र र समयमा मलखाद आवश्यक
मलखादको मात्र ठिक छ
मलखाद धेरै भयो, अक्सिजन कमीका
लक्षण हेर्नुहोस् र सफा पानी थप्नुहोस्
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मलखादको मात्रा: ३० टन प्रति हेक्टर वा मोमफलीको खली ७५० के .जी., गाईको गोवर २०० के .जी., SSP ५० के .
जी. ४-५ पटक पानीको मलिलोपनाको अाधारमा प्रयोग गर्ने ।

पानीको गुणस्तर नाप्ने के ही सजिलो उपकरणहरु

2. DO meter

1. Water Quality test kit

3. PH meter

पोखरीको डिजाइन र निर्माण
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पोखरीमा प्रयोग गर्न सकिने के ही एरिएटरहरू र एरिएटर प्रयोग गर्नुका फाइदाहरू

१. पानीमा घलि
ु त अक्सिजनको मात्रा बढाइ दिन्छ ।
२. प्रति एकाइ माछाको घनत्व बढाई उत्पादन बढी लिन सकिन्छ ।
३. लेउ र विषाक्त ग्यासहरूको असर न्युनीकरण गर्छ ।
४. रोगहरूको प्रभाव कम हुन्छ ।
स्रोतः के न्द्रीय मत्स्य प्रवर्द्धन तथा सरं क्षण के न्द्र वालाज,ु काठमाडौं २०७७

vfB k|ljlw tyf u'0f lgoGq0f ;DaGwL hfgsf/L
1.

STANDARD HEIGHT AND WEIGHT OF MEN AND WOMEN
Height
Men
Women
Maximum weight one may reach
Feet /Inches
Kg
Kg
5'
51 – 54
Upto the age of 30 years 10% above
5'1"
52 – 55
standard
5'2"
56 - 60
53 – 57
Between 30-35 years Standard is
5'4"
59 - 64
56 – 60
optimum weight
5'5"
61 - 62
58 – 61
Above 35 years weight should be 10 %
5'6"
69 - 65
61 – 65
below standard
5'7"
64 - 69
62 – 67
5'8"
66 - 71
64 – 69
5'9"
68 - 73
66 – 70
5'10"
69 - 74
67 – 71
5'11"
71 - 76
69 – 74
6'
73 - 79
6'1"
75 - 81
6'2"
78 - 84
6'3"
80 - 86
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२. विभिन्न पौष्टिक तत्त्वहरूको दैनिक आवश्यकता तालिका
समूह
महिला
मानिस
सामान्य काम
मध्यम काम
भारी काम
गर्भवती
दधू खवु ाउने
काखे बच्चा
०–६ महिना
७–१२

भिटामिन ए
शारीरिक
चिल्लो
प्रोटिन
क्यालसियम फलाम रेटिनोल के रोटिन
तौल क्यालोरी
वस्तु
ग्राम
मिलिग्राम मि.ग्रा. माइक्रो माइक्रो
किलोग्राम
(ग्राम)
ग्राम
ग्राम
५०
६०० २४००

५४
४.६
७

१,८७६
२,२२५
२९२५
३००
५५०
१०४ प्रति
किलो तौल
९४ प्रति
किलो तौल

५०
५०
५०
१५
२५
२.०५ प्रति
किलो
१.६५ प्रति
किलो

२०
३०
४५

४००
४००
४००
१०००
१०००
५००

३०
३०
३०
३८
३०

५००

६००
९५०
३५०

२४००
२४००
२४००
२४००
३८००
१,२००

३५०

१,२००

असल कृषि अभ्यास (Good Agricultural Practices) सम्बन्धी कार्य गर्ने :
स्वास्थ्य तथा आर्थिक दबु ै पक्षबाट खाद्य स्वच्छताको महत्व दिनानदि
ु न बढ्दै गईरहेको छ। खाद्यजन्य रोगहरुको
प्रकोपबाट उपभोक्तालाई बचाउन खाद्य वस्तुको सरु क्षित उत्पादन तथा व्यवस्थापन अति जरूरी हुन्छ । असल कृ षि
अभ्यास (Good Agricultural Practices/GAP) एउटा कृ षि उत्पादन पद्धति हो जसमा स्वच्छ तथा गणु स्तरीय
कृ षि उत्पादनको लागि नियन्त्रण विन्दुहरुको पहिचान गरी निरिक्षण जाँचको मापददं हरु व प्रावधान तयार पारिन्छ र
त्यसैको अनश
ु रण गरी गणु स्तरीय उपज उत्पादन र उत्पादनोपरान्त पालना गरिने कृ षि कार्य अर्थात विविध
प्रक्रियाहरुको संगालोलाई नै असल कृ षि अभ्यास (Good Agricultural Practices/GAP) भनिन्छ ।
खाद्य प्रविधि तथा गणु नियन्त्रण विभागले असल कृ षि अभ्यास प्रमाणिकरण (GAP Certification) को कार्यमा
सक्रिय भमि
ू का निर्वाह गर्दै आइरहेको छ ।असल कृ षि अभ्यास कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७५ तथा उक्त निर्देशिका
अन्तर्गत तयार गरिएको नेपाल असल कृ षि अभ्यास प्रमाणिकरण योजना (Nepal GAP Scheme) अनरुु प
प्रक्रिया परू ा गरी नेपाल असल कृ षि अभ्यास प्रमाणिकरण निकायका रुपमा अनमु ति प्राप्त संस्थाहरुको सचिवालयको
रुपमा खाद्य प्रविधि तथा गणु नियाँतार्ण विभागलाई तोकिएको छ ।
आफ्नो कृ षि उत्पादन प्रणालीलाई असल कृ षि अभ्यास प्रमाणिकरण गरी उत्पादकले उत्पादित कृ षि उपज निश्चित
मापदण्डहरु परु ा गरी उत्पादन गरिएकोले स्वच्छ र सरु क्षित छ भन्ने कुरा उपभोक्ताहरुलाई सनिश्
ु चित गराउन सक्छ ।
असल कृ षि अभ्यास प्रमाणिकरण गरिएको कृ षि उपज राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा सजिलै प्रतिस्पर्धा गरी
उचित मनु ाफा दिई कृ षकको आयआर्जनमा समेत वृद्धि हुने भएकोले यसको महत्व दिनानदि
ु न बढ्दो छ । असल
कृ षि अभ्यास प्रमाणिकरण (GAP Certification) स्वेच्छिक प्रमाणिकरण मापदण्ड भएकोले काननू ी रुपमा
सम्पूर्ण कृ षकवर्ग असल कृ षि अभ्यास प्रमाणिकरण गर्न बाध्य नभएपनि इच्छुक कृ षक, कृ षक समहु , सहकारी व
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कम्पनिले आफ्नो कृ षि उत्पादन प्रणालिको असल कृ षि अभ्यास प्रमाणिकरण (GAP Certification) गर्न
सक्नेछन् ।
खाद्य पदार्थको अनिवार्य गुणस्तर (Mandatory Food Standard)
हालसम्म नेपाल सरकारले अनिवार्य गुणस्तर निर्धारण गरेका खाद्य पदार्थहरूको विवरण :
०१. दूध तथा दुग्ध पदार्थहरू (Milk and Milk Products)
०१.०१. दधू (Milk)
०१.१२. क्रिम (Cream)
०१.०२. गाईको दधू (Cow Milk)
०१.१३. दही (Curd)
०१.०३. भै ँसीको दधू (Buffalo Milk)
०१.१४. शिशु दगु ्ध आहार (Infant Milk Food)
०१.०४. घिउ (Ghee)
०१.१५. शिशु आहार (Infant Food)
०१.०५. प्रशोधित दधू (Processed Milk)
०१.१६. धल
ु ो दधू (Whole Milk Powder)
०१.०६. उद्वाष्पित दधू (Evaporated Milk)
०१.१७. घृतांशरहित धल
ु ो दधू (Skimmed Milk
०१.०७. उद्वाष्पित घृतांशरहित दधू (Evaporated
Powder)
Skimmed Milk)
०१.१८. पनीर/छे ना (Paneer)
०१.०८. मधरु ित संघणित दधू (Sweetened ०१.१९. प्रशोधित पर्णू घृतांशयक्त
ु दधू (Processed
Condensed Milk)
Full Cream Milk)
०१.०९. मधरु ित संघणित घृतांशरहित दधू (Skimmed ०१.२०. प्रशोधित कम घृतांशयक्त
ु दधू (Processed
Sweetened Condensed Milk)
Low Fat Milk)
०१.१०. आशि
ं क घृतांशरहित मधरु ित सघणि
ं त दधू ०१.२१. प्रशोधित घृतांशरहित दधू (Processed
(Partly Skimmed Sweetened
Skimmed Milk)
Condensed milk)
०१.२२. प्रशोधित सगु न्धित दधू (Processed
०१.११. मक्खन (Butter)
Flavored Milk)
०२. तेल तथा घिउ ( Fats and Oil)
०२.०१. तोरीको तेल (Mustard Oil)
०२.०२. आयात गरिएको रे पसिड आयल (Imported
Rapeseed Oil)
०२.०३. भटमासको तेल (Soybean Oil)
०२.०४. पाम आयल (Palm Oil)
०२.०५. पाम कर्नेल आयल (Palm Kernel Oil)
०२.०६. पामोलिन (Palmolein)
०२.०७. बदामको तेल (Groundnut Oil)
०२.०८. नरिवलको तेल (Coconut Oil)
०२.०९. तीलको तेल (Sesame Oil)

०२.१०. मकै को तेल (Corn Oil or Maize Oil)
०२.११. सर्यू मख
ु ीको तेल (Sunflower Oil)
०२.१२. जैतनु को तेल (Olive Oil)
०२.१३. कुसमु को तेल (Safflower seed Oil)
०२.१४. प्रशोधित वनस्पति तेल (Refined
Vegetable Oil)
०२.१५. वनस्पति घिउ (Hydrogenated Vegetable
Oil)
०२.१६. बेकरी सर्टेनिङ्ग (Bakery Shortenings)

०३. फल तथा सागपात पदार्थहरू (Fruit and Vegetable Products)
०३.०१. फलरस (Fruit Juice)
०३.०२. गोलभेंडाको रस (Tomato Juice)
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०३.०३. फलको सर्वत (Fruit Syrup)
०३.०४. फलफूलको स्क्वास (Fruit Squash)
०३.०५. फलफूलको पेय (Fruit Beverage)
०३.०६. टोमाटो सस, टोमाटो के टचप (Tomato
Sauce, Tomato Ketchup)
०३.०७. जाम (Jam)
०३.०८. पेक्टिन मिश्रित जाम (Pectin Mixed Jam)
०३.०९. मार्मालेड (Marmalade)
०३.१०. चटनी (सस)् (Chutney Sauce)

०३.११. क्याण्ड फ्रु ट कक्टेल (Canned Fruit
Cocktail)
०३.१२. क्यान्ड पाईनएप्पल (Canned Pineapple)
०३.१३. क्यान्ड अरे न्ज सेग्मेन्ट (Canned Orange
Segment)
०३.१४. क्यान्ड पियर्स (Canned Pears)
०३.१५. क्यान्ड लप्सी (Canned Lapsy)
०३.१६. लप्सी रे लिश (Lapsy Relish)
०३.१७. अचार (Pickle)

०४. मसला पदार्थहरू (Spices and Condiments)
०४.०१. अलैंची कोसा (Cardamom amomum) ०४.११. मरीचको धल
ु ो (Pepper Powder)
०४.०२. अलैंचीको बीउ (Cardamom amomum ०४.१२. सिङ्गो खर्सा
ु नी (Chillies)
Seeds)
०४.१३. खर्सा
ु नीको धल
ु ो (Chillies Powder)
०४.०३. अलैंचीको धल
ु ो (Cardamom amomum ०४.१४. सग्लो धनियाँ (Coriander)
Powder)
०४.१५. धनियाँको धल
ु ो (Coriander Powder)
०४.०४. सठु ो (Dried Ginger)
०४.१६. मेथी (Fenugreek)
०४.०५. सठु ोको धल
ु ो (Dried Ginger Powder) ०४.१७. दालचिनी (Cinnamon Whole)
०४.०६. हलेदो (Turmeric)
०४.१८. ज्वानो (Ajowan)
०४.०७. बेसार (Turmeric Powder)
०४.१९. सग्लो ल्वाङ (Whole Clove)
०४.०८. सग्लो जिरा (Cumin)
०४.२०. धल
ु ो मसला (Spice Powder)
०४.०९. जिराको धल
०४.२१. धल
ु ो (Cumin Powder)
ु ो दालचिनी (Cinnamon Powder)
०४.१०. सग्लो मरीच (Pepper)
०४.२२. सग्लो सपु वा सोंप वा सौफ (Fennel)
०५. चिया, कफी, कोका तथा सोबाट बनेका पदार्थहरू (Tea, Coffee, Cocoa and their
Products)
०५.०१. चिया (Tea)
०५.०२. कफी (Coffee)
०५.०३. ग्रीन टी (Green Tea)
०६. नुन (Salt)
०६.०१. आयोडिन नभएको ननु (Common Salt)
०६.०२. आयोडिनयक्त
ु ननु (Iodized Salt)
०७. खाद्यान्न, दलहन तथा सोबाट बनेका पदार्थहरू (Cereals, Pulses and their Products)
०७.०१. खाद्यान्न (Food Grains)
०७.०४. सजु ी (Semolina)
०७.०२. पिठो (Whole Wheat Flour)
०७.०५. पाउरोटी (Bread)
०७.०३. मैदा (Wheat Flour)
०७.०६. बिस्कु ट (Biscuit)
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०७.०७. सिन्के चाउचाउ (Noodles)
०७.०८. तयारी चाउचाउ (Instant Noodles)
०७.०९. गेडा मङु (Whole Green Gram)
०७.१०. मङु को दाल (Split Green Gram)
०७.११. मङु को छाँटा (Dehusked Split Green
Gram)
०७.१२. रहरको दाल (Red Gram)
०७.१३. मासको गेडा (Whole Black Gram)
०७.१४. मासको दाल (Split Black Gram)
०७.१५. गेडा चना (Whole Bengal Gram)
०७.१६. चनाको दाल (Split Bengal Gram)
०७.१७. गेडा मसु रु ोको दाल (Whole Lentil)
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०७.१८. मसु रु ोको दाल (Dehusked Lentil)
०७.१९. बेसन (Bengal Gram Flour)
०७.२०. गहुँ
०७.२१. मकै
०७.२२. पौष्टिक तत्त्व स्तरोन्नति (Fortified) गरिएको
गहुक
ँ ो पिठो र मैदा
०७.२३. कर्न फ्लेक्स (Corn Flakes)
०७.२४. चामल (Rice)
०७.२५. प्याके जिङ गरिएका तयारी खाजाजन्य खाद्य
पदार्थहरुसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा सम्पर्क हुने
गरी विभिन्न खेलौनालगायत अखाद्य वस्तुहरू राख्न
नपाइने सम्बन्धमा

०८. प्याक गरिएको पिउने पानी (Packaged Drinking Water)
०८.०१. प्याक गरिएको पिउने पानी (प्राकृ तिक खानिजयक्त
ु पानीबाहेक) (Packaged Drinking Water Except
Natural Mineral Water)
०८.०२. खनिजयक्त
ु पानी (Mineral Water)
०९. गुलियो पदार्थ (Sweetening Agent)
०९.०१. चिनी (Sugar)
०९.०२. मिश्री (Mishri)
०९.०३. मह (Honey)
१०. कन्फे क्सनरी (Sweets and Confectionary)
१०.०१. चिनीपाक कन्फे क्सनरी (Sugar Boiled Confectionary)
१०.०२. लजेन्स (Lozenges)
१०.०३. चउु ङ्गम र बबलगम (Chewing Gum and Bubble Gum)
११. परिरक्क्षी (Preservatives)
११.०१. लन्चन मिट (Luncheon Meat)
१२. हेभि मेटल्स (Heavy Metals)
१३. मेलामाइन (Melamine)
१४. अल्कोहलजन्य पेय पदार्थ
१४.०१. व्हिस्की (Whisky)
१४.०२. रम (Rum)
१४.०३. भोड्का (Vodka)
१४.०४. ब्रान्डी (Brandy)
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१४.०५. जिन (Gin)
१५. माइकोटक्सिन (Aflatoxin Total ): देहायका खाद्य पदर्थहमा देहायका मायकोटक्सिनको
अधिकतम मात्रा
१५.१ कुल अफ्लाटक्सिन (Aflatoxin Total ): बदाम, हेजल नट्स, ब्राजिलनट्स, पिस्ता र अजि
ं र
(Almonds, Hazelnuts, Brazilnuts, Pistachios and Dried Fig)
१५.२ अफ्लाटक्सिन एम १ (Aflatoxin M1 ): दधु (Milk)
१५.३ पाटुलिन (Patualin ): स्याउको जसु (Apple juice)
१६. देहायका फलफुल तथा तरकारी र खाद्य पदार्थमा विभिन्न जिवनाषक विषादीको अधिकतम
अवशेषको मात्रा (Maximum Residue Limit- MRL)
१६.१ स्याउ (Apple)
१६.७ भिण्डी (Okra)
१६.२ के रा (Banana)
१६.८ आलु (Potato)
१६.३ करे ला (Bitter gourd)
१६.९ टमाटर (Tomato)
१६.४ भन्टा (Eggplant or Brinjal)
१६.१० चिया (Green tea, black tea१६.५ बन्दा (Cabbage, head)
fermented and dried)
१६.६ कोभी (Cauliflower)
दानापदार्थको अनिवार्य गुणस्तर (Mandatory Feed Standard)
हालसम्म नेपाल सरकारले अनिवार्य गणु स्तर निर्धारण गरे का दाना पदार्थहरूको विवरणः
सि.नं.

दाना पदार्थ समूह

सख
ं ्या

दाना पदार्थको नाम

!=
@=
#=
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$ rNnfsf], x's{+bf] s'v'/fsf] nufot clGtd bfgf
a|f]On/ s'v'/fsf] bfgf
# a|f]On/ s'v'/fsf] ;'? nufot clGtd bfgf
ufO{–e}F;Lsf] bfgf
! b"w lbg] ufO{–e}F;Lsf] bfgf
hDdf ;+Vof
*
स्रोतः खाद्य प्रविधि तथा गणु नियन्त्रण विभाग, २०७७
SOME IMPORTANT FORMULAE

Fertilizer Dose Calculation :
•

Kilogram per Hectare =

o

Kilogram per Ropani =

o

Kilogram per Katha =
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Where R = Recommended dose of fertilizers
		 L = Land area
		 N = Nutrient content in fertilizer materials
Seeds Purity and Germination
GxP

TV =
100
TV = True value
G = Germination capacity
P = Purity
• Seed Germination % =
•

Amount of seed required (kg) =

•

Grain yield (Y) =

•

Adjusted Grain Yield (Weight) = A x Y

Grain wt.
Area

Where A =
Where M = moisture contained in percentage of grain weight (usually taken at 14% in
rice)
Live Weight Estimation :
• Cattle / Buffalo
		 Live weight (lbs) =
		 In kg (LW) = 1.74 x body length (cm) + 1.05 x girth (cm) - 71.1
• Goat
		 LW (Kg) =
• Sheep
		 LW (Kg) =
Dry Matter (Animal Nutrition):
• % DM =
- 341 -

s[lif tyf kz'kG5L 8fo/L

@)&*

• % Moisture =
• Digestibility of nutrient =
• Protein efficiency ratio (PER) =
• Biological value (BV) =
• Net protein utilization (NPU) =
Degradability of dietary protein = 1Pesticide Application Formulae:
WP required (kg) =
Liters of EC required = % a.i. desired x specified spray volume )liters)
Weight of WP, dust or =
granules required (Kg)
Weight of WP, dust or =
granules required (Kg)

% a.i. in commercial EC

Liters EC required =

or

Liters EC required =
Where, WP = Wettable Powder
EC = Emulsifiable Concentrate
a.i. = Active Ingredient
Valuation of cost and benefits of a project
• Annual Depreciation of Capital Equipment
D=
Where, a = Original cost
b = Junk value
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c = Expected life of asset ( useful years ).
•

Discounting Income PV
Where, Pv
q
r
n

=
=
=
=

Present Value of the future amount
Amount to be spent at a future date
Rate of interest
Number of years in future when money is to be spent

Net Present Value ( NPV) =
Where, Bt
Ct
t
i
•

=
=
=
=

Benefits in each year ( benefits at year t)
Costs in each year or at year t
1.2,……n ( number of years )
Interest rate or discount rate

Internal Rate of Return (IRR) = Li +
Where Hi
Li

= higher discount rate
= Lower discount rate.

¿kfGt/0f tflnsf
नाप
१ से.मि. = १० मि.मि.
१ फूट
१ मिटर = १०० से.मि.		
= ३९.३७ इन्च	
१ गज
१ कि.मि. = १००० मिटर 		
१ इन्च	 = २.४५ से.मि.
१ माइल
				
				
तौल
१ ग्राम
= १००० मि.ग्रा.
१ मे. टन
१ कि.ग्रा. = १००० ग्राम
१ मन
= २.२ पाउन्ड 		
१ पाउन्ड	 = १६ औसं
१ धार्नी
१ औसं
= २८.३५ ग्राम		
१ क्विन्टल = १०० कि.ग्रा
१ सेर
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=
=
=
=
=
=
=

१२ इन्च
३०.४८ से.मि.
३ फूट
९१.४४ से.मि.
१७६० गज
१.६ कि.मि.
८ फर्लाङ

=
=
=
=
=
=

१० क्विन्टल
३७.३२ कि.ग्रा.
४० सेर
२.२७ कि.ग्रा.
५ पाउन्ड
४ पाउ

@)&*
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आयतन
१ लिटर

= १००० मि.लि.
१ पाथी
= ०.२२ ग्यालन		
१ मरु ी	
= २० ग्यालन 		
				
क्षेत्रफल
१ हेक्टर = १०,००० व.मी.
१ धरु
= २.४७ एकड
१ कट्ठा
= १.४८ बिघा
१ बिघा
= १९.६६ रोपनी		
= ३० कट्ठा	
१ एकड
				
१ रोपनी	 = ५४७६ वर्ग फिट		
= ५०८.५ वर्ग मिटर
= १६ आना
१ आना = १६ दाम
१ दाम

=
=
=
=

४५४६ मि.लि.
४.५ लिटर
८ माना
९०.९ लिटर

=
=
=
=
=
=
=

१८२.२५ वर्ग फीट
२० धरु
२० कट्ठा
१३.३१ रोपनी
०.४ हेक्टर
४३५६० वर्ग फीट
८ रोपनी

=

४ पैसा

=
=
=

२.२ किलो यरु िया मल
२.२ किलो ट्रिपल सपु र फस्फे ट
२.१ किलो सल्फे ट अफ पोटास

तापक्रम
१ सेन्टिग्रेड = (फरे नहाइट –३२)×०.५५५६
फरे नहाइट = (सेन्टिग्रेड ×१.८) + ३२
मलखादः
१ किलो नाइट्रोजन = ४.८ किलो चिनी मल		
१ किलो फस्फोरस = ६.३ किलो सिंगल सपु र फस्फे ट
१ किलो पोटास = १.७ किलो म्युरे ट अफ पोटास
अन्यः
१ पि. पि.एम

=
=
=
१ प्रतिशत
=
=
१ ग्राम प्रति लिटर =
=

१ मिलिग्राम प्रति लिटर
१ ग्राम प्रति १००० लिटर
०.०००१ प्रतिशत
१००० पि. पि.एम
१० ग्राम प्रति लिटर
१००० पि. पि.एम
०.१ प्रतिशत

१ ग्राम प्रति १००० लिटर =
=
१ चिया चम्चा
=
=
१ टेबल
ु ( ठूला) चम्चा	 =
=
१ कप
=
=
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१ पि. पि.एम
०.०००१ प्रतिशत
८०थोपा
५ मिलिलिटर
३ चिया चम्चा
१५ मिलिलिटर
१६ ठूलो चम्चा
८ औस (१/२ पिन्ट)
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