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कायर् योजना (२०७७) 
(WORK PLAN) 

 

वैशाख २०७७                                                       Apr/May2020 

आइतबार 

SUN 

सोमबार 

MON 

मंगलबार 

TUE 

बधुबार 

WED 

िबिहबार 

THU 

शबुबार 

FRI 

शिनबार 
SAT 

  १ 
APR 1३ 

२ 

1४ 

३ 

1५ 

४ 

1६ 

५ 

1७ 

६ 

१८ 

७ 

१९ 

८ 

2० 

९ 

2१ 

1० 

2२ 

1१ 

2३ 

1२ 

2४ 

1३ 

2५ 

1४ 

2६ 

1५ 

2७ 

1६ 

२८ 

1७ 

२९ 

1८ 

३० 

१९ 

MAY १ 

2० 

२ 

2१ 

३ 

2२ 

४ 

2३ 

५ 

2४ 

६ 

2५ 

७ 

2६ 

८ 

2७ 

९ 

2८ 

१० 

२९ 

११ 

3० 

१२ 

3१ 

१२ 

   

सावर्जिनक तथा पवर् िवदाह ः१९ मजदूर िदवस  २५ उभौली पवर् 
 

 

 
 

जे  २०७७                                                          May/Jun 2020 

आइतबार 

SUN 

सोमबार 

MON 

मंगलबार 

TUE 

बधुबार 

WED 

िबिहबार 

THU 

शबुबार 

 FRI 

शिनबार 
SAT 

    1 

1४ 

2 

1५ 

3 

1६ 

४ 

1७ 

५ 

१८ 

६ 

१९ 

७ 

2० 

८ 

2१ 

९ 

2२ 

1० 

2३ 

1१ 

2४ 

1२ 

2५ 

1३ 

2६ 

1४ 

2७ 

1५ 

२८ 

1६ 

२९ 

1७ 

३० 

1८ 

3१ 

१९ 

JUNE १ 

2० 

२ 

2१ 

३ 

2२ 

४ 

2३ 

५ 

2४ 

६ 

2५ 

७ 

2६ 

८ 

2७ 

९ 

2८ 

1० 

२९ 

1१ 

3० 

1२ 

3१ 

1३ 

३२ 

1४ 

      

सावर्जिनक तथा पवर् िवदाह ः १५ गणतन्ऽ िदवस 

  



 

 

असार २०७७                                                         Jun/Jul2020 

आइतबार 

SUN 

सोमबार 

MON 

मंगलबार 

TUE 

बधुबार 

WED 

िबिहबार 

THU 

शबुबार  

FRI 

शिनबार 
SAT 

 
 
1 

15 

2 

16 

3 

17 

4 

18 

5 
19 

6 

20 

7 

21 

8 

22 

9 

2३ 
10 

2४ 

11 

2५ 

12 

2६ 

13 

2७ 

14 

2८ 

15 

२९ 

16 

३० 

17 

JULY १ 

18 

२ 

19 

३ 

20 

४ 

21 

५ 

22 

६ 

23 

७ 

24 

८ 

25 

९ 

26 

१० 

27 

११ 

28 

१२ 

29 

1३ 

30 

1४ 

31 

1५ 

   

 

सावर्जिनक तथा पवर् िवदाह ः १५ राि य धान िदवस,  २० अन्तराि य सहकारी िदवस 
 
 
 

 

साउन २०७७                                                         Jul/Aug 2020

आइतबार 

SUN 

सोमबार 

MON 

मंगलबार 

TUE 

बधुबार 

WED 

िबिहबार 

THU 

शबुबार 

 FRI 

शिनबार 
SAT 

    1 

16 

2 

17 

3 

18 

4 
19 

5 

2० 
6 

2१ 

7 

2२ 

8 

2३ 

9 

2४ 

10 

2५ 

11 

2६ 

12 

2७ 

13 

2८ 

14 

२९ 

15 

3० 

16 

३1 

17 

AUG १ 

18 

२ 

19 

  ३ 

20 

४ 

21 

५ 

22 

६ 

23 

७ 

24 

८ 

25 

९ 

26 

1० 

27 

1१ 

28 

1२ 

29 

1३ 

30 

1४ 

31 

1५ 

3२ 

        १६ 

      

 

सावर्जिनक तथा पवर् िवदाह ः २० गाईजाऽा (उपत्यकालाई माऽ) 

 
 

 

भदौ २०७७                                                          Aug/Sep2020

आइतबार 

SUN 

सोमबार 

MON 

मंगलबार 

TUE 

बधुबार 

WED 

िबिहबार 

THU 

शबुबार 

 FRI 

शिनबार 
SAT 

 1 

17 

2 

18 

3 
19 

4 

20 

5 

21 

6 

22 

7 

23 

8 
24 

9 

2५
10 

2६ 

11 

2७ 

12 

2८ 

13 

२९ 

14 

3० 

15 

३1 

16 

SEP १ 

17 

२ 

18 

३ 

19 

४ 

20 

५ 

21 

६ 

22 

७ 

23 

८ 

24 

९ 

25 

1० 

26 

1१ 

27 

1२ 

28 

1३ 

29 

14 

30 

1५ 

31 

1६ 

   

सावर्जिनक तथा पवर् िवदाह ः ५ हिरतािलका तीज (मिहलाह लाई माऽ) 

 

 
 
 

 

असोज २०७७                                                         Sep/Oct2020

आइतबार 

SUN 

सोमबार 

MON 

मंगलबार 

TUE 

बधुबार 

WED 

िबिहबार 

THU 

शबुबार 

 FRI 

शिनबार 
SAT 

    1 

17 

2 

18 

3 
19 

4 

20 

5 

21 

6 

22 

7 

23 

8 

24 

9 

2५
10 

2६ 

11 

2७ 

12 

२८ 

13 

२९ 

14 

३० 

15 

OCT १ 

16 

२ 

17 

३ 

18 

४ 

19 

५ 

20 

६ 

21 

७ 

22 

८ 

23 

९ 

24 

1० 

25 

1१ 

26 

1२ 

27 

1३ 

28 

1४ 

29 

1५ 

30 

1६ 

 

 

सावर्जिनक तथा पवर् िवदाह ः ३ संिवधान  िदवस,   ३० िव  खा  िदवस 

 

 

 

  



 

 

काितर्क २०७७                                                        Oct/Nov 2020

आइतबार 

SUN 

सोमबार 

MON 

मंगलबार 

TUE 

बधुबार 

WED 

िबिहबार 

THU 

शबुबार 

 FRI 

शिनबार 
SAT 

      1 

17 

2 

18 

3 
19 

4 

20 

5 

21 

6 

22 

7 

23 

8 

24 

9 

2५ 
10 

2६ 

11 

2७ 

12 

2८ 

13 

२९ 

14 

3० 

15 

३१ 

16 

NOV १ 

17 

२ 

18 

३ 

19 

४ 

20 

५ 

21 

६ 

22 

        ७ 

23 

८ 

24 

९ 

25 

1० 

26 

1१ 

27 

1२ 

28 

1३ 

29 

1४ 

30 

1५ 

      

 

सावर्जिनक तथा पवर् िवदाह ः 
१ घटःथापना, ७  फुलपाती, ८ महाअ मी, ९ महानवमी, १० िवजया दशमी, २९ लआमी पूजा 
 

 

 

 

 

मंिसर २०७७                                                        Nov/Dec 2020

आइतबार 

SUN 

सोमबार 

MON 

मंगलबार 

TUE 

बधुबार 

WED 

िबिहबार 

THU 

शबुबार  

FRI 

शिनबार 
SAT 

 1 

16 

2 

17 

3 

18 

4 
19 

5 

2०
6 

2१ 

7 

2२ 

8 

2३ 

9 

2४ 

10 

2५ 

11 

2६ 

12 

2७ 

13 

2८ 

14 

२९ 

15 

३० 

16 

DEC १ 

17 

२ 

18 

३ 

19 

४ 

20 

५ 

21 

६ 

22 

७ 

23 

८ 

24 

९ 

25 

१० 

26 

1१ 

27 

1२ 

28 

1३ 

29 

1४ 

30 

1५ 

    

सावर्जिनक तथा पवर् िवदाह ः १ भाई िटका (नेपाल सम्बत ूारम्भ), ५ छठ पवर्, २० िव  माटो िदवस 
  

 

 

पषु २०७७                                                   Dec/Jan-2020/2021  

आइतबार 

SUN 

सोमबार 

MON 

मंगलबार 

TUE 

बधुबार 

WED 

िबिहबार 

THU 

शबुबार  

FRI 

शिनबार 
SAT 

   1 

16 

2 

17 

3 

18 

4 
19 

5 

2० 
6 

2१ 

7 

2२ 

8 

2३ 

9 

2४ 

10 

2५ 

11 

2६ 

12 

2७ 

13 

2८ 

14 

२९ 

15 

3० 

16 

३1 

17 

JAN १ 

18 

२ 

19 

३ 

20 

४ 

21 

५ 

22 

६ 

23 

७ 

24 

८ 

25 

९ 

26 

1० 

27 

1१ 

28 

1२ 

29 

1३ 

   

सावर्जिनक तथा पवर् िवदाह ः१० िबसमस डे-(इसाइ धमार्वलम्बीलाई माऽ), १५ तम ुल्होसार 

 
  
 
 
 

माघ २०७७                                                         Jan/Feb 2021  

आइतबार 

SUN 

सोमबार 

MON 

मंगलबार 

TUE 

बधुबार 

WED 

िबिहबार 

THU 

शबुबार 

 FRI 

शिनबार 
SAT 

    1 

1४ 

2 

१५ 

3 

1६ 

4 

1७ 

5 

1८ 

6 

१९ 

7 

2० 

8 

2१ 

9 

2२ 

10 

2३ 

11 

2४ 

12 

2५ 

13 

2६ 

14 

2७ 

15 

2८ 

16 

२९ 

17 

3० 

18 

३1 

19 

FEB १ 

20 

२ 

21 

३ 

22 

४ 

23 

५ 

24 

६ 

25 

७ 

26 

८ 

27 

९ 

28 

1० 

29 

1१ 
३० 

1२ 

 

सावर्जिनक तथा पवर् िवदाह ः१ माघे सबािन्त- (था /मगर/छन्त्यालको राि य पवर्),                                   
३० (सोनम ल्होसार) 

 

 

 

 

 



 

फागनु २०७७                                                        Feb/Mar2021 

आइतबार 

SUN 

सोमबार 

MON 

मंगलबार 

TUE 

बधुबार 

WED 

िबिहबार 

THU 

शबुबार 

 FRI 

शिनबार 
SAT 

      1 

1३ 

2 

1४ 

3 

1५ 

4 

1६ 

5 

1७ 

6 

1८ 

7 

1९ 

8 

२० 

9 

2१ 

10 

2२ 

11 

2३ 

12 

2४ 

13 

2५ 

14 

2६ 

15 

2७ 

16 

2८ 

17 

March १ 
18 

२ 

19 

३ 

20 

४ 

21 

५ 

22 

६ 

23 

७ 

24 

८ 

25 

९ 

26 

१० 

27 

११ 

28 

१२ 

29 

१३ 
 

सावर्जिनक तथा पवर् िवदाह ः२४ अन्तरार्ि य मिहला िदवस, २७ महािशवराऽी   

 
 

चैऽ २०७७                                                                             Mar/Apr2021 

आइतबार 

SUN 

सोमबार 

MON 

मंगलबार 

TUE 

बधुबार 

WED 

िबिहबार 

THU 

शबुबार  

FRI 

शिनबार 
SAT 

1 

14 

2 

15 

3 

16 

4 

17 

5 

18 

6 

19 

7  

20 

8 

21 

9 

22 

10 

23 

11 

24 

12 

25 

13 

26 

14 

27 

15 

28 

16 

29 

17 

30 

18 

31 

19 

APR १ 

20 

2 

21 

3 

22 

4 

23 

5 

24 

6 

25 

7 

26 

8 

27 

9 

28 

10 

29 

11 
३० 

1२ 

३१ 

1३ 

    

सावर्जिनक तथा पवर् िवदाह ः १५ फाग ुपूिणर्मा (पहाडलाई माऽ),१६ फाग ुपूिणर्मा (तराई िजल्लालाई 
माऽ) २९ घोडे जाऽा 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

कृिष िवकास िनदशनालय 

 

पिरचयः 
 ूदेश भिूम व्यवःथा, कृिष तथा सहकारी मन्ऽालय अन्तरगत कृिष िवकास िनदशनालयको 
संगठन संरचना नेपाल सरकार मिन्ऽपिरष  बाट िमित २०७५/३/२६ मा ःवीकृत भई ूभावकारी कृिष 
ूसारका माध्यमबाट कृिष के्षऽलाई ूदेश समिृ को आधारिशलाको पमा कृिष िवकास िनदशनालय 
गठन गिरएको छ।  

 

कृिष िवकास िनदशनालयको कायर्िववरण 

 ूादेिशक कृिष सम्बन्धी नीित िनयम तथा व्यवसाियक योजना तजुर्मा, कायार्न्वयन गन तथा सोमा 
आवँयक सहयोग गन। 

 मातहत कायर्लयह को ूभावकारी संचालनका लािग ूशासिनक र ूािविधक िनदशन, अनगुमन, 
िनिरक्षण, ूािविधक पृ पोषण गन। 

 खा  सरुक्षाको अवःथाको अनगुमन तथा िव षेण गरी ूदेश सरकारलाई पृ पोषण गन तथा 
खा सरुक्षाको ि कोणले महत्वपूणर् बालीको पिहचान गरी िवकास एवं ूव र्न गन। 

 पो हाभ  व्यवःथापन, बाली संरक्षण तथा व्यवसाियक कीट िवकास, बजार तथा अन्य कृिष 
पूवार्धार िवकास, कृिष यािन्ऽकरण नीित तजुर्मा तथा कायार्न्वयन गन। 

 ूदेशःतरको कृिष सम्वन्धी तथ्यांक संकलन एवं अ ावि क गन। 

 कृिष उत्पादन साममीको आपूितर् िःथतीको िनयिमत अनगुमन गन तथा गणुःतर िनयन्ऽण गन 
कायर्मा आवँयक सहयोग गन। 

 कृिष ूसार कायर्मा सूचना तथा स ार ूिविधको ूयोग ूव र्न सम्बन्धी कायर्बमह  संचालन 
गन। 

 ूदेशःतरमा माटोको उवर्राशिक्त नक्सा तयार गरी सो को आधारमा माटो सधुार सम्विन्ध नीित, 

योजना तजुर्मा गन।  

 ूदेशमा संचालन हनुे संघीय कृिष िवकास कायर्बमको संयोजन र समन्वय गन।  

 ूदेश कृिष िवकासमा संलग्न िनकायह वीच समन्वय तथा सहकायर् गन। 

 ूदेशःतरमा कृिष ूिविध िवःतार कायर्को समन्वय गन। 

 ूदेशःतरमा कृिष ूसार, कृिष िशक्षा र कृिष अनसुन्धान सम्व  िनकायह वीच कायर्मलुक 
सम्वन्ध ःथािपत गराउने। 

 ूदेश ःतरमा गणुःतरीय ौोत बीउ उत्पादन तथा व्यवःथापनमा आवँयक सहयोग गन। 

 कृिष के्षऽसँग सम्बिन्धत ऐन, कानून, नीित तथा िनयमले ौृजना गरेका कानूनी दाियत्वह  िनवार्ह 
गन तथा सहयोग गन।  

 ूदेश ःतरमा कायर्रत कृिष जनशिक्तको क्षमता िवकासका लािग नीित तथा योजना तजुर्मा गन। 

 कृिष के्षऽको संघीय तथा ूादेिशक नीित, मापदण्ड कायार्न्वयन तथा पृ पोषण गन। 
 

 

  



 

िवषय सूची 
 िववरण पेज नं. 
१.  नेपालको कृिष तथ्या .........................................................  

२.  ूमखु कृिषजन्य वालीह को तलुनात्मक के्षऽफल तथा उत्पादनको 
िःथित................................. 

३.  िविभ  कायार्लयह को फोन, फ्याक्स, ईमेल र वेवसाईट  

 ३.१. रा पित, उपरा पित र ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय 
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१. कृिष तथ्या  

१.१  नेपालको कृिष तथ्या  

 

कूल के्षऽफल 

ब. सं. के्षऽ 
नेपाल ूदेश नं.१ 

के्षऽफल (वगर् िक.मी.) के्षऽफल (वगर् िक.मी.) 
१. िहमाली के्षऽ 51,817 १०४३८ 
२. पहाडी के्षऽ   61,345 ८६८६ 
३. तराई के्षऽ 34,019 ६७८१ 

कूल 1,47,181 २५९०५ 

ॐोतः Statistical Information On Nepalese Agriculture, 2012/13 

 

भ-ूउपयोग 

ब. 
सं. 

के्षऽ 
नेपाल ूदेश नं.१ 

के्षऽफल(००० हेक्टर) के्षऽफल(००० हेक्टर) 
१. खेती गिरएको जिमन 3,091 ७१५.४३ 

२. खेती नगिरएको खेती योग्य जिमन 1,030 ८५.०२ 

३. वन जंगल (झाडी १५६० हे. सिहत) 5,828 ८००.४४ 

४. चरन खकर्  1,766 ३७.६६ 

५. पानी 383 १८४.८६ 

६. अन्य 2,620 १९१.८१ 

ॐोतः Statistical Information On Nepalese Agriculture, 2012/13 

 

कूल माहःथ उत्पादन (ूचिलत मूल्यमा) (मूल्यः . दश लाख) 

ब.
सं. 

के्षऽ 
नेपाल ूदेश नं.१ 

आ.व. २०७२/०७३ आ.व. २०७३/०७४ आ.व. २०७४/०७५ आ.व. २०७५/०७६ 
मूल्य ूितशत मूल्य ूितशत मूल्य ूितशत मूल्य ूितशत 

१. कृिष तथा 
वन 

645697 31.08 681062 28.25 737322 27.10 १७६०९५ ३६.३७ 

२. मत्ःय 11082 0.53 12377 0.51 13438 0.49 १८५८ ०.३८ 

३. गै॑ कृिष 1431956 68.39 1717592 71.24 1969962 72.41 ३०६१८६ ६२.२४ 

कुल मूल्य अिभविृ  2077653 2411031 2720722  

कुल माहःथ उत्पादन 
(उत्पादकको मूल्यमा)  

2253163 2642595 3007246 ५०५८४८ 

ॐोतः केन्िीय तथ्या  िवभाग, २०७५ 
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कृिष के्षऽको कूल माहःथ उत्पादन विृ दर (ूितशतमा) 

ब.स. += के्षऽ आ.व. २०७२/०७३ आ.व. २०७३/०७४ आ.व. २०७४/०७५ 

१. कृिष तथा वन 0.01 5.14 2.72 

२. मत्ःय 11.76 8.02 7.42 

३. गै॑ कृिष 0.38 8.50 7.10 

ॐोतः केन्िीय तथ्या  िवभाग, २०७५ 

 

जनसंख्या (िव.सं.२०६८) 
िववरण (िव.सं. २०६८) नेपाल ूदेश नं.१ 

जम्मा जनसंख्या 2,64,94,504 ४५,३४,९४३ 

१. पु ष 1,28,49,041 २१,६६,५३६ 

२. मिहला 1,36,45,463 २३,६८,४०७ 

वािषर्क जनसंख्या वृि दर (ूितशत) 1.35  

जनघनत्व ूित वगर् िक.िम.  180 175.1 

कृिष पेशामा संलग्न जनसंख्या ूितशत (औषत) 65.6  

पु ष 60.2  

मिहला 72.8  
 

िववरण (िव.सं. २०६८) नपेाल ूदेश न.१ 

कोरा जन्मदर हजारमा  21.8 

कोरा मतृ्यदुर हजारमा  7.3 

बाल मतृ्यदुर ूित हजारमा  40.5 ३६ 

कुल ूजनन दर  2.5 २.३ 

औसत आय ुवषर्  66.6 ६८.५ 

घर पिरवार संख्या                                    54,27,302  

ॐोतः Statistical Information On Nepalese Agriculture, 2012/13 
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२. नपेालको ूमखु कृिषजन्य वालीह को तलुनात्मक के्षऽफल तथा उत्पादनको िःथित  (२०७२/७३ - 
२०७४/७५) 

(क) खा ा  वाली  के्षऽफलः हेक्टर, उत्पादनः मे.टन 

बाली 
आ.व. २०७२/७३ आ.व. २०७३/७४ आ.व. २०७४/७५ 

के्षऽफल उत्पादन के्षऽफल उत्पादन के्षऽफल उत्पादन 

धान 1362908 4299079 1552469 5230327 1469545 5151925 

मकै 891583 2231517 900288 2300121 954158 2555847 

गहुँ 745823 1736849 735850 1879191 706843 1949001 

कोदो 266799 302397 263596 306704 263497 313987 

जौ 28361 32801 27370 30510 24648 30510 

फापर 10842 11641 11090 12039 10296 11472 

जम्मा 3306316 8614284 1552469 5230327 3428986 10012742 

ॐोतः कृिष डायरी, २०७६ 
 

(ख)  नगदे वाली के्षऽफलः हेक्टर, उत्पादनः मे.टन 

बाली आ.व. २०७२/७३ आ.व. २०७३/७४ आ.व. २०७४/७५ 

के्षऽफल उत्पादन के्षऽफल उत्पादन के्षऽफल उत्पादन 
तेलहन 217867 208291 207978 214451 224595 245867 

आल ु 199971 2806582 185879 2591686 195173 2881829 

सतुीर् 1724 2227 - - - - 

उख ु 80931 4346754 70807 3219560 78609 3558182 

जटु 8011 11633 7477 11018 7507 11159 

कपास 125 129 143 127 120 125 

ॐोतः कृिष डायरी, २०७६ 
 

(ग) दलहन वाली के्षऽफलः हेक्टर, उत्पादनः मे.टन 

बाली 
आ.व. २०७२/७३ आ.व. २०७३/७४ आ.व. २०७४/७५ 

के्षऽफल उत्पादन के्षऽफल उत्पादन के्षऽफल उत्पादन 
मसुरुो 205939 253041 206969 254308 197662 247950 

चना 9883 10914 9933 10969 9483 10695 

रहर 17006 16415 17091 16497 16322 16084 

मास 23312 19402 23429 19499 22375 19011 

खेसरी 8075 9354 8075 9354 7712 9120 

गहत 6319 5662 6351 5690 6057 5548 
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बाली 
आ.व. २०७२/७३ आ.व. २०७३/७४ आ.व. २०७४/७५ 

के्षऽफल उत्पादन के्षऽफल उत्पादन के्षऽफल उत्पादन 
भटमास 23446 28917 23563 29061 22507 28335 

अन्य 30644 32817 30644 32817 29265 31997 

ॐोतः कृिष डायरी, २०७६ 

 

 (घ) अ  वालीह  के्षऽफलः हेक्टर, उत्पादनः मे.टन 

बाली 
आ.व. २०७२/७३ आ.व. २०७३/७४ आ.व. २०७४/७५ 

के्षऽफल उत्पादन के्षऽफल उत्पादन के्षऽफल उत्पादन 

फलफूल 150387 110617 157199 110802 130449 1058519 

तरकारी 3700969 3580085 284135 3859492 286864 3958230 

िचया 23187 21394 28522 24653417 28595 24804 

कफी 464 463.6 2646 466 2650 513 

खसुार्नी 40400 40171.8 10077 49718 10500 52500 

अलची 5540 5165.8 17002 12508 17004 6849 

अदवुा 263140 242546.9 22649 279504 23000 284000 

लसनु 45390 44,722.7  8116 56668 8500 59500 

बेसार 72425 71,811.8 6777 65999 7300 71500 

रेशम कोया 1673 52 1757 55 - - 

मह 
125100 
(Hives) 

650 124500 
(Hives)

650 245000 
(Hives) 4145 

माछा 15283 48543 17532 55842 130449 90125 

च्याउ 9300 1488000 10850 1545000 - - 

ॐोतः कृिष डायरी, २०७६ 
 

नेपालको पशजुन्य तथ्यांकको तलुनात्मक िःथित (२०७२/७३-२०७४/७५) 

(क) पश ुसंख्या 
ब.सं. िववरण आ.व. २०७२/७३ आ.व. २०७३/७४ आ.व. २०७४/७५ 

१ गाई 7302808 7347487 7589644 

२ भसी 5168809 5177998 5245581 

३ भडा 800658 801975 853103 

४ बाभा 10986114 111665099 13291374 

५ बंगरु 1291308 1328036 1559995 

६ कुखरुा 68630638 70007151 71231036 
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ब.सं. िववरण आ.व. २०७२/७३ आ.व. २०७३/७४ आ.व. २०७४/७५ 

७ हाँस 392255 394775 428744 

८ दूध िदने गाई 1026135 1029529 ११३८४४५
९ दूध िदने भसी 1355384 1509512 १५७३६७५
१० फुल पान कुखरुा 12353515 12388889 12522510 

११ फुल पान हाँस 180927 183940 192935 

१२ खरायो  34487 35555 

१३ घोडा  68711 52225 

१४ याक/चौरी  69346 80282 

ॐोतः कृिष डायरी, २०७६ 
 

(ख) पशजुन्य उत्पादन  

ब.सं. िववरण आ.व. २०७२/७३ आ.व. २०७३/७४ आ.व. २०७४/७५ 

१ दूध उत्पादन (मे.टन) 1854247 1911239 २१४१६९७
१.१ गाई 643806 665285 ८५६६७५
१.२ भसी 1210441 1245954 1285022 

२ मास ुउत्पादन (मे.टन) 322059 332544 ३४७०१३
२.१ रांगा/भसी 175005 180080 १५६६०३
२.२ बोका/खसी/ भडा 68267 70420 68980 

२.३ बंगरु 23509 24535 53864 

२.४ कुखरुा 55041 57268 57764 

२.५ हाँस 237 241 १४७१६२४
३ फुल उत्पादन (हजार) 1308072 1352296 1455530 

३.१ कुखरुा 1294166 1338312 35340 

३.२ हाँस 13906 13984 601581 

४ ऊन उत्पादन (के.जी.) 588348 594312 ८५६६७५
ॐोतः कृिष डायरी, २०७६ 
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ूदेश नं.१ को ूमखु कृिषजन्य वालीह को तलुनात्मक के्षऽफल तथा 
उत्पादनको िःथित 

ब.सं
बालीको 
नाम 

आ.व.०७३/०७४  आ.व.०७४/०७५  आ.व.०७५/०७६ 

क्षऽेफल हे. 
उत्पादन 
मे.टन 

क्षऽेफल हे. 
उत्पादन 

मे. टन 
क्षऽेफल हे. 

उत्पादन 

मे. टन 

१  धान  ३४०३६३ ११२५४७७ ३२२१८३ ११०८६०६ ३२८३८२ १२६१६६६.४९ 

२  मकै  २६४६५१ ६६०९७५ २८१२६७ ७४७६८४ २७४५५५ ७७०९८५.४

३  गहँ ु ६५८८१ १७९६९५ ५९९९७ १८८६८० ६२७६८ १५५०१५

४  कोदो  ७१९०८ ९५१६९ ७२०१६ ९७५८४ ६६६८६ ९२२८०.९२

५  फापर  २८३७ २९३७ २६८२ २८४४ २५०८ २४४०

६  जौ  १५३५ १८५४ १३८२ १८५४ १३५० १८१७

७  दलहन  ४३०९६ ४६२७५ ३६२२८ ४०४६९ ३६४६८ ४०९०७

८  तेलहन  ३५०७० ४१४२४ ३६८७२ ४६४९२ ४००५८ ४७१७८

९  तरकारी  ८१४७४ १०९६७७७ ६०२२० ८४०३१० ६१२३८ ८८०४३५

१०  आल ु ६३०९३ ८७९२५० ६३२४६ ९२०९२३ ६४६१३ ९५४१७७

११  अदवुा  ७६१०.०  ९७०५५.५ ७७०९.३ १०१९११.८ ७८८२ १०५६०४

१२  वेसार  १३१९.५० ७१९९.८५ १४६१० १०६९३.६ १७१३ ११५०९

१३  लसनु  १११४.५ ५०३९.५८ १०८०.४ ५८०३.९ ११०९ ६०१२

१४  उख ु ६५३९.५ २४८५१६.८० ६४९३ ३६४४८६ ६३२६ ३५७८४२

१५  अलैची  १४२१० ६०९५.८६ ११४२४ ६१०५.९ १३२९३  ७१८६

१६  सनु्तलाजात  १२३२१ ६५१९७ ७८४८ ६५३१३ १८२४७ ६६७६५

१७  िहउँदे फलफूल  ४४०७ २०७५९ ३०६० २१८७६ ३२३० २३१३४

१८  बषफलफूल  ११६२३ ११२२२६ २६२७६ २०११३९ १२६७३ १४४११६

१९  िचया      २७६६८ २४२६३७४४
२० रवर ५५५ २६९ ४७६ २४८.९०
२१ जटु ७३६३ १०९९९ ७०७० १०३७०

ॐोतः कृिष िवकास िनदशनालय, िवराटनगर, २०७६ 
 

ूदेश नं.१ को पशपुन्छीजन्य तथ्याकं 

पशपुन्छीजन्य संख्या तथा उत्पादन अवःथा (२०७५/७६) 

ब.स.  िववरण  उत्पादनको ूकार  इकाई  संख्या उत्पादन 

१ दधु 

गाई  मे.टन  २८५३६९ १९०६६४ 

भसी  मे.टन  २३८७३९ २२३८८५ 

जम्मा     608347 ६५५३७९.८ 

2 मास ु खसी, बोका  मे.टन  १३५४० 
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ब.स.  िववरण  उत्पादनको ूकार  इकाई  संख्या उत्पादन 
रांगा  मे.टन  ३५१५८ 

बंगरु  मे.टन  ११५५५ 

कुखरुा  मे.टन  ७९०१ 

भेडा  मे.टन  ३१५ 

हाँस  मे.टन  ९६ 

जम्मा  मे.टन  ६८५६५ 

३ 

  फुल 

कुखरुा  हजारमा  १७०१६५० २०५३७४ 

हाँस  हजारमा  ५७१३० ४६०० 

जम्मा  हजारमा  २०९९७४ 

3 उन  केजी  ७४१७१ ५३६४० 

5 याक/चौरी  २२४२२८२ 
ॐोतः वािषर्क ूगित ूितवेदन पिुःतका, पशपंुछी तथा मत्ःय िवकास िनदशनालय, िवराटनगर, २०७५/७६ 

रासायिनक मल िवबी िवतरणको राि य ःतर िःथित पिरमाणः मे.टन 
साममी २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ 

रासायिनक मल (जम्मा िवबी) 3,28,216.9 3,48,734.62 ३४५२८९.६ 

यरुीया 205424.85 235304.35 २१६७९३.६ 

िड. ए. िप. 114801.55 105619.17 १२११०२.७५ 

पोटास 7990.50 7811.10 ७३९३.२५ 
 

रासायिनक मल िवबी िवतरणको ूदेश न.१ को िःथित पिरमाणः मे.टन 

साममी २०७५/७६ 

रासायिनक मल (जम्मा िवबी) ७३५७९.२ 

यरुीया ४७३३४.९ 

िड. ए. िप. २४३१८.४७ 

पोटास १९२५.८५ 

ॐोतः कृिष तथा पशपुन्छी िवकास मन्ऽालय, २०७६ 

पिरमाणः मे.टन 

साममी २०७३/७४ २०७४/७५ २०७५/७६ 

उ त वीउ िवजन िबबी 
िवतरण (रा. वीउ िवजन 
कम्पनी) 

6911.604 

यस वषर्मा अनदुानमा वीउ 
िवतरण नगरेको 

यस वषर्मा अनदुानमा वीउ 
िवतरण नगरेको 

धान 1704.703   

गहुँ 5029.056   

मकै 177.854   

ॐोतः कृिष डायरी, २०७६ 
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ूदेश  तथ्या  

३. िविभ  कायार्लयको फोन फ्याक्स, इमेल र वेबसाइट 

३.१ रा पित, उपरा पित र ूधानमन्ऽी तथा मिन्ऽपिरषद्को कायार्लयको सम्पकर्  नं. 

कायार्लय  फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाइट 
रा पितको कायार्लय, 
िशतल िनवास 

काठमाण्ड  । 

कायार्लय तफर्  
सम्माननीय रा पित  

४४१६०५६, ४४१८०११ 

सिचव ४४१६३१७ 

टेिलफोन इन्टरकम िस ममा 
रािखएका नम्बरह  (िनवास 
समेत)४४४६००२, ४४४६००४, 
४४४६००७, ४४४६००८, 
४४६००९ 

४४१६४९५ 

सूचना तथा जनसम्पकर्  
४४४६०१० 

सरुक्षा तफर्  ४४१७१७५ 

िनवासतफर्  िनवासको कायार्लयको 
टेिलफोन नं. ४४१८५०४ 

mail@presidentofnepal.gov.np 

www.presidentofnepal.gov.np 

उपरा पितको कायार्लय, 
कािन्तपथ काठमाण्डौ । 

४२१२०४०, ४२२८१९९, 
४२२१९४३, ४२६१४५२ 

४२२८१०९, ४२२८२८४ 

www.vpn.gov.np 

ूधानमन्ऽी तथा 
मिन्ऽपिरषद्को कायार्लय, 
िसंहदरबार 

काठमाडौ, नेपाल 
 

०१-४२११०२५, ४२११०४०, 
४२११०३५, ४२११०८०, 
४२११००० 

अिडयो नोिटस बोडर्ः 
१६१८०७०७०११११ 

पो. ब. नं. २३३१२ 

०१-४२११०८६, ४२११०३८, 
४२११०२१, ४२११०४७, 
४२११०६५ 

info@nepal.gov.np

हेलो सरकार सम्पकर्  
टोल ृी नं. ११११ (कुनै कारणले 

११११ मा सम्पकर्  नभएमा ०१-
४२३१६१०मा) सम्पकर्  गनुर् होला। 
११११@nepal.gov.np 

अिफस नं. ०१४२११०८७ 

भाइबर नं. ९८५११४५०४५ 

Facebook:हेलो सरकार 

Twitter: हेलो सरकार 

www.opmcm.gov.np
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३.२ संवैधािनक िनकायह  

सव च्च अदालत 

कायार्लय फोन /फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

ूधानन्यायाधीश 4262546 
4262879 

www.supremecourt.gov.np 

मखु्य रिज ार 4262895,  info@supremecourt.gov.np 

 

व्यवःथािपका संसद  नपेाल 

कायार्लय/सिचवालय फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

सभामखु 4200159, 
4200137 

 

उपसभामखु 4200227,  shiva_tumba@parliament.gov.np 

महा-सिचव 4200021, 4222923 

www.parliament.gov.np 

सिचव 4200072, 4200141 

ूवक्ता 42११७४४, 4200053 

संसद सिचवालय सूचना 
शाखा 

4200210, 
4200615 

 
राि य सभा, नेपाल 

कायार्लय/सिचवालय फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

अध्यक्ष 42११७५६ 

 42११७५३ 

www.na.parliament.gov.np 

उपाध्यक्ष 4200१३९,  

महा-सिचव 4200021,  
4222923 

सिचव 4200१३३,  

सिचवालय सिचव ४२००७२
42००१४१

ूवक्ता 42११७४४,  

संसद सिचवालय सूचना शाखा 4200210, 
 

अिख्तयार दु पयोग अनसुन्धान आयोग, टंगाल 

कायार्लय फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

अिख्तयार दु पयोग 

अनसुन्धान आयोग, 

टंगाल 

०१-५२६२१५१,  

५२६२११९, ५२६२१७३,  

५२६२१०२, ५२६२०५९ 

०१-५२६२१२८, ५२६२१०४ 

akhtiyar@ntc.net.np 

www.ciaa.gov.np 

हटलाइन:१०७, पो.ब.नं. ९९९६ 
टोलिृनं.: १६६०-०१-२२२३३ 
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िनवार्चन आयोग 

कायार्लय फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

िनवार्चन आयोग 

नेपाल कािन्तपथ, 

काठमाण्डौ,  

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

संयकु्त िनवार्चन स ालन केन्ि (जेईओसी)९७७-

१-४२२०३२२, ४२२०९७५, ४२४५१२१ 

अिडयो नोिटस बोडर्ः 
१६१८०१४२३९७७४ 

०१-४२२५५८०, ४२२९२२७ 

info@election.gov.np, 

ecnfsu@gmail.com 

www.election.gov.np 

Facebook: 

www.facebook.com/ecnofficia 

 

महा न्यायािधवक्ताको  कायार्लय 

कायार्लय फोन/फ्याक्स इमेल/वबेसाईट 

महा न्यायािधवक्ताको कायार्लय 42000826,  
42000816 
42000827 

www.ag.gov.np 

info@ag.gov.np, 

ags@ag.gov.np 

 

महालेखापरीक्षकको कायार्लय, 

कायार्लय फोन/फ्याक्स इमेल/वबेसाईट 

महा लेखापरीक्षकको 
कायार्लय 

4262958 
4262798 

oagnep@ntc.net.np 

www.oagnep.gov.np 

 

लोकसेवा आयोग 

कायार्लय फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

अध्यक्ष 4771527 

info@psc.gov.np 

www.psc.gov.np 
सिचव 4771513 

कायार्लय 4771488, 4771481,4771494, 
47715284771490 

 

राि य  मानवअिधकार आयोग 

कायार्लय फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

अध्यक्ष 5525659,5010015 
5547973 

www.nhrcnepal.org 

nhrc@nhrcnepal.org 

cl*of] gf]l^; af]*{ 
1618015010015 

 

राि य योजना आयोग 

कायार्लय फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

राि य योजना आयोग, 

िसंहदरवार, काठमाड  

42119790 
4211700 

npc@npc.gov.np 

www.npc.gov.np 

;Gb]z ;"rgf af]8{ 1618014211143 
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िवशेष अदालत 

कायार्लय फोन इमेल/वेबसाईट 
िवशेष अदालत 4228836, 4212240, 4216651  

 

३.३. संघीय मन्ऽालयह  

ब.सं. कायार्लय फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

१ रक्षा मन्ऽालय 
िसंहदरबार, काठमाड  

०१-४२११२८९ 

०१-४२११२९४ 

info@mod.gov.np 

 www.mod.gov.np 

२ गहृ मन्ऽालय 

िसंहदरवार, काठमाड  

०१-४२११२०८,  

४२११२१४ 

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

gunaso@moha.gov.np 

www.moha.gov.np 

टोलिृनं.!!!@  

३ अथर् मन्ऽालय, 

िसँहदरबार, काठमाण्डौ 
माननीय मन्ऽीज्यू 
०१-४२११८०९ 

०१-४२११८३१,  

४२११८३१ 

मन्ऽीज्यूको िनजी सिचवालय 

४२११८०९,१३९० 

सिचव ०१-४२१११६१ 

०१-४२१११६४ 

moev@mof.gov.np 

www.mof.gov.np 

४ ःवाःथ्य तथा जनसंख्या 
मन्ऽालय, रामशाहपथ, 

काठमाड  

 ०१-४२६२५४३,  

४२६२८०२ 

)!-$@^@^(^ 

info@mohp.gov.np 

www.mohp.gov.np 

५ पररा  मन्ऽालय, 

िसंहदरवार, काठमाड  

०१- ४२००१८२,  

१८३, १८४, १८५ 

 )! $@)))^!, )%^, 

info@mofa.gov.np 

टोल िृ नं. १६६०-०१-

००१८६ 

६ उजार् जलौोत तथा 
िसँचाई मन्ऽालय, 

िसंहदरवार, काठमाड  

०१-४२११४२६ ,  

४२११५१६ 
०१-४२०००२६, 

४२११५१० 

info@moewri.gov.np 

www.moewri.gov.np 

 

७ उ ोग वािणज्य तथा 
आपिुतर् मन्ऽालय, 

िसंहदरवार, काठमाड  

 ०१-४२११५४६  
४२११६०८, ४२११२९८ 

)!-$@!!!^& 

info@moc.gov.np 

www.moc.gov.np 

८ कानून, न्याय तथा 
संसदीय मािमला 
मन्ऽालय, िसंहदरवार, 

 ०१-४२००२२५ 

)!-$@!!^*$ 

 

infolaw@moljpa.gov.np 

www.moljpa.gov.np 

k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 
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ब.सं. कायार्लय फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

काठमाड  

९ शहरी िवकास मन्ऽालय, 

िसंहदरवार, काठमाड ,  

 ०१-४२११६७३ 

)!-$@!!*&# 
 

info@moud.gov.np 

www.moud.gov.np 

१० िशक्षा िव ान तथा 
ूिविध मन्ऽालय, 

िसंहदरवार, काठमाड  

  ०१-४२११६९८, 

४२११७७८, ४२११५८५ 

)!-$@))^@$ 

info@most.gov.np 

www.most.gov.np 

टोलिृनं. 

१६८१८०१४२११६९८ 

११ भौितक पूवार्धार तथा 
यातायात मन्ऽालय, 

िसंहदरवार, काठमाड ,  

 ०१-४२११७३२, 

४२११९३१, ४२११६५५, 

४२११६०३, ४२११८८० 

)!-$@!!&@) 

info@mopit.gov.np 

www.mopit.gov.np 

१२ ौम रोजगार तथा 
सामािजक सरुक्षा 
मन्ऽालय, िसंहदरवार, 

काठमाड  

 ०१-४२११६७८, 

४२११७९१, ४२११७३३,

)!-$@!!*&& 

info@moless.gov.np 

www.moless.gov.np 

१३ वन तथा वातावरण 
मन्ऽालय, िसंहदरवार, 

काठमाड  

 ०१-४२११७३२, 

४२११९३१, ४२११६५५, 

४२११६०३, ४२११८८० 

)!-$@!!&@) 

info@mopit.gov.np 

www.mopit.gov.np 

१४ संघीय मािमला तथा 
सामान्य ूशासन 
मन्ऽालय, िसंहदरवार, 

काठमाड  

०१-४२००३०९ 

)!-$@))#)( 

 

info@mofaga.gov.np 

www.mofaga.gov.np 

सन्देश सूचना बोडर् !^!*)!$@))#)( 

१५ कृिष तथा पशपंुछी
िवकास मन्ऽालय, 

िसंहदरवार, काठमाड  

०१- ४२११९०५, 

४२११९५०, ४२११६९७ 

)!-$@!!(#% 

memoad@moad.gov.np 

www.moald.gov.np 

 

१६ मिहला बालबािलका 
तथा जे  नागिरक 
मन्ऽालय, िसंहदरवार, 

काठमाड  

०१-४२०००८२, 
४२००१६४, ४२००२७५, 

४२००१२५, ४२००२५१ 

४२००१६८, ४२००२२१, 

४२००१४० 

०1-4200116 

Audio Notice Board Service 

No.:1618-01-4200082 

Twitter Page: @mowcsc_nepal

mail@mowcsw.gov.np 

www.mowcsw.gov.np 

१७ सःकृित पयर्टन तथा ०१-४२११६६९, info@tourism.gov.np 

www.tourism.gov.np 



 

ब.सं.

१८ 

१९ 

२० 

२१ 

 

३.४ कृ
मन्ऽाल

मन्ऽी 
राज्य म

गनुासो

सिचव 

सिचव 
महाशा
ूशासन
आन्तिर
ूशासन

. कायार्लय 

नागिरक उ यन 
मन्ऽालय, िसंहदरवार, 

काठमाड  

नेपाल सरकार यवुा त
खेलकुद मन्ऽालय, 

िसंहदरवार, काठमाड  

स ार तथा सूचना 
ूिविध मन्ऽालय, 

िसंहदरवार, काठमाड  

खानेपानी तथा सरसफ
मन्ऽालय, िसंहदरवार, 

काठमाड  

भिूम व्यवःथा, सहक
तथा गिरबी िनवा
मन्ऽालय, िसंहदरव
काठमाड  

कृिष तथा पशपंुछी िवकास
लय अन्तगर्तका महाशाखा 

कायार्लय 

 

मन्ऽी  

ो व्यवःथापन कक्ष 

(कृिष तफर् ) 

(पशसेुवा तफर् ) 

ाखाह  

न महाशाखा 
िरक ूशासन (पशपंुछी क
न समेत) शाखा 

13 

फोन/फ्य

४२११८४६ 

)!-$@!!&%*, 

तथा ०१-४२००५४
४२००५४०, ४२०
४२००५४३ 

)!-$@))%%@ 

०१-४२११५५
४२११८४६ 

)!-$@!!&@( 

फाई ०१-४२११६९
४२११८४६ 

)!-$@!!$## 

कारी 
वारण 
वार, 

०१-४२११७०
)!-$@!!^^ 
 

स मन्ऽालय 

तथा शाखाह  

फो
01-

01-
421
01-

421
421

01-

01

कमर्चारी 423

k|

याक्स 

$@!!((@ 

४२, 

००५३९, 

Notice 

Board१
info@m

http:ww

५६, Audio N
!^!*)!$
info@m

 www.m

९३, info@m

 www.m

6f]n lk|mM !

०८ info@m

www.m

Toll fre

फोन/फ्याक्स 
-4211929 memo

www.

Toll fr

77777

-4211898 
116239 
-4211476 gunaso

info@

Toll fr

gun

11808 
11935 

 

-4211706  

-4211932  

32809  

k|b]z s[lif 8fo/L @)&

इमेल/वबेसाईट 

१६१८०१४२००५४२
moys.gov.np 

ww.moys.gov.np 

Notice Board M 
$@))$#( 
mocit.gov.np 

mocit.gov.np 

mowss.gov.np 

mocit.gov.np 

!^^)-)!-$@!!! 

molrm.gov.np 

molrm.gov.np 

ee no:!^^))!)))#) 

इमेल/वबेसाईट 

oad@moald.gov.np 

moald.gov.np 

ree no: 1618-070-

79 

o@moald.gov.np 

@moad.gov.np 

ree no: 1160 

@hello_MOALD 

naso.moald 

&& k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 
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कायार्लय फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

कृिष कमर्चारी ूशासन शाखा               ,,  

काननु तथा फैसला कायार्न्वयन शाखा               ,,  

आिथर्क ूशासन शाखा 01-4200042  

कृिष िवकास महाशाखा 01-4211687  

कृिष साममी व्यवःथापन तथा ूिविध शाखा 01-4211827 aims.moad@gmail.com 

कृिष उत्पादकत्व व्यवःथापन शाखा               ,,  

कृिष िवकास रणनीित समन्वय शाखा               ,,  

खा  सरुक्षा तथा खा  ूिविध महाशाखा 01-4211915  

खा  तथा पोषण सरुक्षा शाखा               ,,  

खा  ूिविध एवं ःवच्छता शाखा               ,,  

कृिष जैिवक िविवधता तथा वातावरण शाखा               ,,  

योजना तथा िवकास सहायता समन्वय 
महाशाखा 

01-4211665 
4211935 

budget.moad@gmail.com 

नीित समन्वय शाखा 4211950  

बजेट तथा कायर्बम शाखा 4211841  

िवकास सहायता समन्वय शाखा 4211950  

मानव संशाधन, लैि क िवकास तथा समावेशी 
शाखा 

              ,,  

तथ्या  तथा िव षेण शाखा               ,,  

अनगुमन तथा मलु्या न शाखा               ,,  

कृिष तथा पशपंुछी व्यवसाय ूव र्न 
महाशाखा 

01-4211940 
4211935 

 

कृिष कजार् वीमा तथा िवपद व्यवःथापन 
शाखा 

              ,,  

कृिष व्यवसाय तथा बजार ूव र्न शाखा               ,,  

कृिष भौगोिलक सचुना ूिविध शाखा               ,,  

कृिष यािन्ऽकरण तथा साना िसचाई शाखा               ,,  

क्वारेन्टाइन समन्वय शाखा               ,,  

पशपंुछी तथा मत्ःय िवकास महाशाखा 01-4211८32, 
4211477 
4211839, 
4211935 

 

न  सधुार तथा अनवुांिशक ौोत व्यवःथापन 
शाखा 

01-4211480  



k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 
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कायार्लय फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

पशपंुछी उत्पादन तथा ूिविध ूव र्न शाखा               ,,  

चरन तथा आहारा व्यवःथापन शाखा               ,,  

मत्ःय िवकास शाखा 01-4211706 moaldfisheries@gmail.com 

पश ुःवाःथ्य महाशाखा 01-4211474 
4211935 

 

पश ुिचिकत्सा तथा रोग समन्वय शाखा 01-4211706  

भेटेरीनरी जनःवाःथ्य एवं पश ुकल्याण शाखा               ,,  

पशपंुछी औषधी व्यवःथापन तथा िनयमन 
शाखा 

              ,,  

 

मन्ऽालयको ूवक्ता र सूचना अिधकारी, 
नाम फोन इमेल/वेबसाइट 

ूवक्ता, सहसिचव कृिष िवकास महाशाखा ४२११६८७ tbsudedi@gmail.com 

सूचना अिधकारी 
 

९८४११५४८९२ 

 

-

 

 

३.५ राि य िकसान आयोग 

कायार्लय फोन/फ्याक्स इमेल/वबेसाईट 

अध्यक्ष 

 

5521145 
5520085,5521017, 
5553815,5528749 

nfcnepal2017@gmail.com 

www.nfc.gov.np 

सदःय सिचव 5225226 
 

३.६ मन्ऽालय अन्तगर्तका केन्िीय िनकायह  

कायार्लय फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

१.कृिष सूचना तथा ूिशक्षण  
केन्ि (AITC), हिरहरभवन 

5522258, 
5525617,5522248 
 
 

info@aitc.gov.np 

www.aitc.gov.np 

kishan Call Center Toll free 

no:16600195000 

२. बीउ िबजन गणुःतर 
िनयन्ऽण केन्ि (SQCC), 

हिरहरभवन 

5521359, 
5534258 
k|d'v df]afOn g+= 

9851221359 
5526276 

info@sqcc.gov.np  www.sqcc.gov.np 

३.प्लान्ट क्वारेन्टीन एवम ्

िवषादी व्यवःथापन केन्ि 

(PQPMC),हिरहरभवन 

01- 552597, 
5535844, 
5010111, 5553798 

info@npponepal.gov.np 

www.npponepal.gov.np 

३.१ क्वारेन्टीन कायार्लय 023-562057 kakarvitta@npqnepal.gov.np 

k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 
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कायार्लय फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

काकरिभ ा 023-563621 

३.२ क्वारेन्टीन कायार्लय, 

िवराटनगर 

021-435309, 
9842027840 
021-435309 

biratnagar@npqnepal.gov.np 

३.३ क्वारेन्टीन कायार्लय, 

वीरग  

051-522996, 
9841607670 
051-522996 

birgunj@npqnepal.gov.np 

३.४ क्वारेन्टीन कायार्लय, भैरहवा
071-418012, 
9857016371 
071-418012 

bhairahawa@npqnepal.gov.np 

३.५ क्वारेन्टीन कायार्लय, 

नेपालगन्ज 

081-412007, 
9858027323 
081-412007 

nepalgung@npqnepal.gov.np 

३.६ क्वारेन्टीन कायार्लय, 

ग ाचौकी 

099-402075, 
9849521723 
099-402075 

gaddachauki@npqnepal.gov.np 

३.७ क्वारेन्टीन कायार्लय, 

भन्टाबारी 
025-460034, 
9842151727 

vhantabari@npqnepal.gov.np 

३.८ क्वारेन्टीन कायार्लय, 

मलंगवा 

046-421512, 
9854036448 
046-421512 

malangawa@npqnepal.gov.np 

३.९ क्वारेन्टीन कायार्लय, 

जले र 

044-520223, 
9854032125 
044-520223 

jaleshwor@npqnepal.gov.np 

३.१० क्वारेन्टीन कायार्लय, 

तातोपानी 

011-480152, 
9851164740 
011-480152 

tatopani@npqnepal.gov.np 

३.११ क्वारेन्टीन कायार्लय, 

िटमरेु 

010-692494, 
9845041949 
010-692494 

timurerasuwa@npqnepal.gov.np 

३.१२ क्वारेन्टीन कायार्लय, (िऽ. 
अ. िव., काठमाड ) 

01-4112381 
01-4112381 

airportktm@npqnepal.gov.np 

३.१२ क्वारेन्टीन कायार्लय, 

कृंणनगर 

076-520845, 
9847204134 
076-520845 

krishnanagar@npqnepal.gov.np 

३.१३ क्वारेन्टीन कायार्लय, 

जलाघाट, बैतडी 

099-525398, 
9811330728 
099-525398 

jhulaghat@npqnepal.gov.np 

३.१४ क्वारेन्टीन कायार्लय, 

लोमाङथाङ, मःुताङ 
9867920065 lomangthang@npqnepal.gov.np 
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३.७ कृिष तथा पशपंुछी िवकास मन्ऽालय अन्तगर्तका आयोजनाह  

कायार्लयको नाम फोन नं./फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 
कायर्बम  लाग ु भएका 

िजल्लाह  

ूधानमन्ऽी कृिष 
आधिुनिककरण 
पिरयोजना (PMAMP) 
खमुलटार लिलतपरु  

01-5520346 
01-5520346 
 

pmamp.pmu@gmail.co

m, 

info@pmamp.gov.np 

www.pmamp.gov.np 

सबै िजल्ला 

कृिष के्षऽ िवकास 
कायर्बम (ASDP) 
सखुत 

 
083-524466 
५०१०२९३ 
083-525403, 
 

info@hvap.gov.np 

hvapnepal@gmail.com  

www.hvap.gov.np 

info@asdp.gov.np 

insad.asdp@gmail.com 

सखुत, सल्यान, जाजरकोट, 

दैलेख, कालीकोट, जमु्ला 
र अछाम, मगु ुहमु्ला, 
डोल्पा 

िकसानका लािग उ त 
वीउ िवजन कायर्बम 
(KUBK) कायर्बम 
व्यवःथापन कायार्लय, 

शंकरनगर, पन्देही 
सम्पकर्  कायार्लयः 
हिरहरभवन, लिलतपरु 

071-420244 
071-420245 
01-5010293 
 

kubkisfp2012@gmail.c

om 

kubkliaisonoffice@gma

il.com 

www.kubk.gov.np 

 info@kubk.gov.np 

गलु्मी, अघार्खाँची, पूवीर् 
कुम, पि म कुम 

रोल्पा, सल्यान र प्यूठान 
(६) 

खा  तथा पोषण सरुक्षा 
सधुार आयोजना, 
(FANSEP): 

हिरहरभवन 

०१-५५२९७१ 
 

fansepnepal@gmail.co

m www.fansep.gov.np 

 

िसन्ध,ु दोलखा, गोरखा 
धािदङ, महो री, धनषुा, 
िसरहा, स री ८ िजल्ला 

जलवाय ुूकोप 
समतु्थान िनमार्ण 
आयोजना, कृिष 
व्यवःथापन सचुना 
ूणाली (PPCR), 
हिरहरभवन 

 

01-5524230 
5529887 
 

ppcr-

amis@gmail.com,www

.amis.gov.np 

झापा, मोर , सनुसरी, 
धनकुटा, संखवुासभा, 
स री, िसराहा 
 वारा, महो री, काॅ,े 
दोलखा, िचतवन, धािद  
 मःुता , काःकी, 
पाल्पा, पन्देही, 
किपलबःत ु
बाक, दाङ, सखुत, 
कुम, जमु्ला 

दाच ुर्ला, डोटी, कैलाली 
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कायार्लयको नाम फोन नं./फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 
कायर्बम  लाग ु भएका 

िजल्लाह  

एिककृत जलौोत 
व्यवःथापन आयोजना 
(IWRMP), मानभवन 

01-5553532, 
01-5553533,
01-500878 

info@iwrm.gov.np, 

iwrmpdoa008@gmail.c

om 

www.iwrm.gov.np 

झापा, सनुसरी 
वारा, पसार् 
गण्डकी ूदेश, ूदेश ५, 
कणार्ली ूदेश र सदुरु 
पि म ूदेशका सबै 
िजल्लाह  

रानी जमरा कुलिरया 
िसंचाई आयोजना, 
िटकापरु, कैलाली 

091-561415, 
091-561414 

rjkisacin@gmail.com 

www.mrjkip_acin.gov.

np 

कैलाली 

साना तथा मझौला 
कृषक आयःतर विृ  
आयोजना (RISMFP), 

नेपालग  

015-010221 
०८१-५२८३०६ 
 

rismfp.pmu@gmail.co

m 
बाक, बिदर्या, दा , 
सखुत, दैलेख 
कैलाली, डोटी, 
डडेल्धरुा,बैतडी, दाचूर्ला 

समदुायमा व्यविःथत 
िसंिचत कृिष के्षऽ 
आयोजना(CMIASP-

AF) हिरहरभवन 

01-5535382, 
5537169 
 

irrigation@wlink.com.n

p 
ूदेश १, २, ३,गण्डकी 
ूदेशर कणार्ली ूदेश 

नेपाल लाइभःटक 
सेक्टर इ ोभेसन 
आयोजना (NLSIP), 
हिरहरभवन 

5010001, 
५५५४९०६ 

admin@nepallivestock.

com 

www.nlsip.gov.np 

िजल्ला २५ 
पाँचथर, इलाम, झापा 
धनकुटा, उदयपरु, 
मोर , सनुसरी, स री 
,धनषुा, िसराहा, 
काॅपेला ोक, 
काठमाण्डौ, मकवानपरु, 
िचतवन, ःयाङ्जा, 
काःकी, मनाङ, मःुताङ, 
तनह,ु म्याग्दी, 
पन्देही, नवलपरासी, 

गलु्मी, पाल्पा, बिदर्या 
China-Nepal 

Agricultural 

Technology Co-

opration project 

(CNATCP) 

5524190 cpmu.doa@gmail.com  

Sindhuli Road 

Corridor Commercial 

Agriculture 

5523269 src.cap2015@gmail.co

m 
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कायार्लयको नाम फोन नं./फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 
कायर्बम  लाग ु भएका 

िजल्लाह  

promotion project 

(SRC-CAP) 

Value Chain 

Development of Fruit 

and Vegetable  

01-5010206, 
5520950 

info@vcdp.org.np 

www.npundp.org 
धािदङ, मकवानपरु, 
िचतवन, गोरखा, 
नवलपरासी, तनहुँ, 
काःकी, ःयाङ्जा, काॅ,े 
दोलखा, रामेछाप र 
िसन्धलुी 

 

३.८  कृिष  िवभाग 

कायार्लय फोन नं. इमेल/वेबसाईट 

महािनदशक 01-5521323 

01-5524093 

info@doanepal.gov.np 

www.doenepal.gov.np 

उप -महािनदशक (योजना अनगुमन 
तथा व्यवःथापन महाशाखा) 

01-5010124  

ूशासन शाखा 5525243 doa.agri2014@gmail.com 

लेखा शाखा 5525243 doa.ac2070@gmail.com 

योजना कायर्बम तथा अनगुमन शाखा 5524229 
5524229 

planning235@gmail.com 

बजार िवकास आिथर्क  िव षेण तथा 
तथ्याकं शाखा 

5524226  

उप- महािनदशक (कृिष उत्पादकत्व 

महाशाखा) 

01-5521356 
5524093 

info@doanepal.gov.np 
बागवानी िवकास शाखा  

वाली िवकास शाखा 5524226 

व्यावसाियक िकट िवकास शाखा  

माटो व्यवःथापन शाखा 5010003 

उप महािनदशक (ूिविध तथा  समन्वय 

महाशाखा) 

01-5521127  

ूिविध िवःतार शाखा 5523269 prabidhibistar2075@gmail.co

m 

कृिष इिन्जिनयिरगं तथा पो हाभ  शाखा 5525293  

कृिष उत्पादन सामामी व्यवःथापन 
शाखा 

5522042 doaproduction18@gmail.com 

बाली संरक्षण शाखा   
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कायार्लय फोन नं. इमेल/वबेसाईट 

उप-महािनदशक (केन्िीय आयोजना 
व्यवःथापन इकाई) 

01-5521127 
5525190 

cpmu.doa@gmail.com 

 

कृिष िवभाग मातहतका िनकायह ः  

ब.सं. कायार्लय फोन नं./फ्याक्स इमेल/वबेसाईट 

१ 
राि य फलफुल िवकास केन्ि, 

िकितर्परु  

01-4331919 
01-4330771 

www.fold.gov.np 

fold.gov.np@gmail.com 

१.१ 
उंण ूदेशीय वागवानी केन्ि 
नवलपरु सलार्ही 

046-501101 
tropicalhorticuluture@yahoo.c

om 

१.२ 

समिशतोंण वागवानी केन्ि, 

िकितर्परु 

01-4330549, 
4330404, 4330550 
01-4330771 

chkirtipur@gmail.com 

chkirtipur.org.np 

१.३ 
सनु्तला जात फलफुल िवकास 
केन्ि तानसेन पाल्पा 

075- 520147 
075 -520147 

cdcpalpa@yahoo.com 

 

१.४ 
किफ िवकास केन्ि अिपचौर 
गलु्मी 

079- 691196 cofeegulmi@gmail.com 

१.५ 
िशतोंण वागवानी केन्ि, माफार् 
मःुता   

069-400034 

069-400034 
thdc.marpha@gmail.com 

२ 

राि य आल ुतरकारी तथा 
मसलाबाली िवकास केन्ि 
खमुलटार, लिलतपरु 

01- 5523701 

01- 5540993 

info@ncpvs.gov.np 

vdd.gov.np@gmail.com 

www.vdd.gov.np 

२.१ 
तरकारी बाली िवकास केन्ि 
खमुलटार 

01- 55123141  
info@cvspc.gov.np 

www.cvspc.gov.np 

२.२ 
तरकारी बाली िवकास केन्ि, 

कुम 

088-680150, 
9857824272 

rukumfarm@gmail.com 

२.३ 
आल ुबाली िवकास केन्ि, िनगाले
िसन्धपुाल्चोक 

011-685816, 
9851126836 

nigalefarm@gmail.com 

२.४ 

अलची बाली िवकास केन्ि, 

िफक्कल इलाम 

027-540132, 
9852680967, 
9852680561 

alaichibikash033@gmail.com 

३ केन्िीय कृिष ूयोगशाला (माटो, 
वीउ, वाली संरक्षण) 

01- 5520314 
01- 5553791 

centralaglab.sspp@gmail.com 

www.centralaglab.gov.np 

४ कृिष पवुार्धार िवकास तथा कृिष 
यािन्ऽकरण ूव र्न केन्ि 
लिलतपरु। 

01- 5524227, 
 5524228 

campid2075@gmail.com 

www.caidmp.gov.np 
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ब.सं. कायार्लय फोन नं./फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

४.१ कृिष यािन्ऽकरण ूब र्न केन्ि 
नक्टािझज, जनकपरु 

041- 620834 
98540299337 

adpjanakpur@yahoo.com 

www.jadp.gov.np 

५ व्यवसाियक कीट िवकास केन्ि, 

लिलतपरु 

01-5524225, 
5510090 
01 -5546870 

info@doiednepal.gov.np 

www.cied.gov.np 

 

५.१ मौरी िवकास केन्ि, गोदावरी 01-5174138,  
01-5174052 
01- 5174138 

bgodawari@gmail.com 

www.bkds.gov.np 

५.२ रेशम िवकास केन्ि, खोपासी, 
काॅ े

011-440314 
011- 410250 

khopasisericulture2032@gmai

l.com 

www.sdc.gov.np 

६ बाली िवकास तथा कृिष जैिवक 
िविवधता संरक्षण केन्ि, 

हिरहरभवन, लिलतपरु 

01-5521151, 
5550226 
01-5550226 

www.doacrop.gov.np 

cdabc2018@gmail.com 

६.१ कृिष िवकास फामर् चन्िडाँगी, 
झापा 

 adfchandradangi@gmail.com 

६.२ कृिष िवकास फामर्, सनु्दरपरु 9858750395 kbfsundarpur@gmail.com 

 
 

३.९ पश ुसेवा िवभाग 

पश ुसेवा िवभाग तथा अन्तगर्तका िनकायह  

शाखा फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

महा-िनदशक 01-5522056 
5542915 

dgdls@ntc.net.np 

www.dls.gov.np 

पशपंुछी रोग अन्वेषण तथा िनयन्ऽण 
महाशाखा उपमहािनदक 

5521610 
5542915 

महामारी, रोग िनयन्ऽण तथा व्यवःथापन 
शाखा 

4261165 
4261521 

भेटेनरी ईिपिडभयोलोिज शाखा 4250717 
4261521 

एिककृत ःवाःथ्य शाखा 5521610 
5542915 

पश ुक्वारेन्टाइन महाशाखा उपमहािनदक 5554112, 5554110 

जोिखम िव षेण शाखा 5554112, 5554110 

आन्तिरक तथा िसमा पश ुक्वारेन्टाइन 
व्यवःथापन शाखा 

5554112, 5554110 

आयात िनयार्त िनयमन शाखा 5525479 
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शाखा फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

पशपंुछी आनवुांिशक ौोत तथा आिथर्क 
िव के्षण महाशाखा उप-महािनदक 

5522059,  
5596649 

पशपंुछी तथ्या  व्यवःथापन तथा आिथर्क 
िव षेण शाखा 

,, 

पशपंुछी उ ोग व्यवसाय िवकास ूव र्न 
शाखा 

,, 

मत्ःय ूव र्न तथा संरक्षण शाखा ,, 

आयोजना समन्वय इकाइ 5531007 

योजना तथा अनगुमन शाखा 5521610, 
5542915 

ूशासन शाखा 01-5544726 

01-5522479 
5542915 

 

पश ुसेवा िवभाग मातहतका िनकायह ः  

ब.सं. कायार्लय फोन नं./फ्याक्स इमेल/वबेसाईट 

१ केन्िीय मत्ःय ूव र्न तथा 
संरक्षण केन्ि बालाज ु

01-4350833, 
4385646, 6200733 
01-4350833 

dofnep@gmail.com  

info@dofd.gov.np  

www.dofd.gov.np 

१.१ मत्ःय मानव संशाधन िवकास 
तथा ूिविध परीक्षण केन्ि 
जनकपरुधाम 

041-520156 

041-520396 

fdtc@gmail.com 

www.fdtcjnk.gov.np 

१.२ ूाकृितक जलाशय मत्ःय 
ूव र्न एवं संरक्षण केन्ि 
हेट डा  

057-520567  

१.३ मत्ःय शु  न  संरक्षण तथा 
ूवद्र्धन ौोतकेन्ि भैरहवा 

071-529184 

071-429316 

fdcbhairahawa@yahoo.com 

२ केन्िीय  पशपंुक्षी रोग अन्वेषण 
ूयोगशाला, िऽपरेु र, काठमाण्डौ

01-4212143 
01-4261938 
01-4261867 

 

Info@cvl.gov.np 

www.cvl.gov.np 

२.१ पशपंुछी रोग अन्वेषण 
ूयोगशाला, िवराटनगर 

021-470208 
021-470027 

rbbrt@gmail.com 

sanjayyadav160@hotmail.co

m 

२.२ पशपंुछी रोग अन्वेषण 
ूयोगशाला, जनकपरु 

041-521724 
9845424879 
9844121161 

inforvjanakpur@gmail.com 

singh1.rakeshdr@gmail.com 

bhaktirvl@gmail.com 
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ब.सं. कायार्लय फोन नं./फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

041-521724 

२.३ पशपंुछी रोग अन्वेषण 
ूयोगशाला, पोखरा 

061-520419 
9846020282 
061-520419 

rbl.pokhara@gmail.com 

kedarrajpandey1@gmail.co

m 

२.४ पशपंुछी रोग अन्वेषण 
ूयोगशाला, सखुत 

083-520250 
9849337320 
083-523762 

rblsurkhet@gmail.com 

drpandeykr@yahoo.com 

२.५ पशपंुछी रोग अन्वेषण 
ूयोगशाला, धनगढी 

091-522182 
9848024432 
091-525816 

rvldhn@gmail.com 

drvishnudhital@gmail.com 

३ खोरेत तथा िसमा िविहन 
पशरुोग अन्वेषण ूयोगशाला 
काठमाण्डौ 

01-4370657 
01-4370657 

nfmdnepal@gmail.com 

www.nfmd.gov.np 

४ राि य पन्क्षी रोग अन्वेषण 
ूयोगशाला िचतवन 

056-527541 
056-527541 

nalchitwan@gmail.com 

५ केन्िीय िरफरल पश ु
िचिकत्सालय काठमाण्डौ 

01-4261382 www.cvh.gov.np 

६ भेटेिरनरी गणुःतर तथा औषिध 
िनयमन ूयोगशाला, काठमाण्डौ 

01-46500833, 
4650457 
01-46500833 

www.vsdao.gov.np 

७ राि य खोप उत्पादन 
ूयोगशाला, िऽपरेु र 

01-4452348 
01-4215703 

info@nvpl.gov.np 

www.cbpl.gov.np 

८ पश ुक्वारेन्टाइन, कायार्लयह     

८.१ पश ुक्वारेन्टाइन कायार्लय, 
काकडिभ ा 

023-562148 
023-562148 

quarantine_jhapa@dls.gov.np 

pasupatinagar@dls.gov.np 

gaurigunj@dls.gov.np 

८.२ पश ुक्वारेन्टाइन कायार्लय, 

िवराटनगर 

क. चेकपो , रानी 
ख. चेकपो , भण्टाबारी 
ग. चेकपो , माडर 

021-435501 
021-435501 

quarantine_morang@dls.gov

.np 

ranir@dls.gov.np 

sunasri@dls.gov.np 

madar@dls.gov.np 

८.३ पश ुक्वारेन्टाइन कायार्लय, 

जनकपरु 

क. चेकपो , जठरी 
ख. चेकपो , िभ ामोड, महो री 
ग. चेकपो , मलंगवा 

041-526926 
041-520228 
046-520436 

quarantine_dhanusa@dls.go

v.np 

jathhi@dls.gov.np 

bhittamaode@dls.gov.np 

malangawa@dls.gov.np 

८.४ पश ुक्वारेन्टाइन कायार्लय, 051-528520 quarantine_pasra@dls.gov.n

p 
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ब.सं. कायार्लय फोन नं./फ्याक्स इमेल/वबेसाईट 

िवरगंज 

क. चेकपो , औरीया 
ख. चेकपो , रौतहट 

ग. चेकपो , पथलैया 
घ. चेकपो , िजतपरु 

051-528970 
053-520404 
056-520983 

rauthahat@dls.gov.np 

bara@dls.gov.np 

jitpur@dls.gov.np 

८.५ पश ुक्वारेन्टाइन कायार्लय, 

भैरहवा 
क. भैरहवा, पन्देही 
ख. चेकपो , वेलिहया 
ग. चेकपो , कृंणनगर 

घ. चेकपो , िऽवेणी 

071-520306 
 
071-523013 
076-520567 
071-520306 

quarantine_rupandehi@dls.g

ov.np 

belhiya@dls.gov.np 

krishnanagar@dls.gov.np 

triveni@dls.gov.np 

८.६ पश ुक्वारेन्टाइन कायार्लय, 

नेपालगंज 

क. चेकपो , नेपालगंज 

ख. चेकपो , गलुिरया 

081-526954 
081-522124 
081-520491 

aqbnepalganj@dls.gov.np 

nepalgunj@dls.gov.np 

gulriya@dls.gov.np 

८.७ पश ुक्वारेन्टाइन कायार्लय, 

काठमाण्डौ 
क. चेकपो , तातोपानी 
ख. चेकपो , िऽ.ह.िव., 
काठमाड  

ग. चेकपो , रामनगर 

01-4487356 
011-480218 
01-4468156 
01-4487356 
 

tatopani@dls.gov.np 

kathmandu@dls.gov.np 

ramnagar@dls.gov.np 

 

८.८ पश ुक्वारेन्टाइन कायार्लय, 
ग ाचौकी 
क. ग ाचौकी, कन्चनपरु  

ख. चेकपो , धनगढी 
ग. चेकपो , दाच ुर्ला 

099-402133 
099-402073 
091-520014 
093-420206 
099-402133 
 

quarantine_kanchanpur@dls

.gov.np 

dhangadi@dls.gov.np 

darchula@dls.gov.np 

९ राि य पश ुूजनन ्कायार्लय, 

पोखरा 
061-622284 
061-432633 

info@nlbc.gov.np, 

www.nlbc.gov.np 

९.१ राि य पश ुूजनन ्कायार्लय 
लहान 

033-560273 
033-560273 

- 

९.२ राि य पश ुूजनन ्कायार्लय 
नेपालगंज 

081-521020 
081-521020 

- 

१० राि य पशपंुक्षी ौोत 
व्यवःथापन तथा ूव र्न 

01-5522031, 
01-5542914 
01-5542016 

nlrmpo.gov.np 
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ब.सं. कायार्लय फोन नं./फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

कायार्लय, हिरहरभवन लिलतपरु  

१०.१ याक अनवुांिशक ौोत केन्ि 
ःया बोचे, सोलखुमु्ब ु

038-540123 
038-540123 

ydfsolukhumbu@dls.gov.np 

१०.२ भेडा अनवुांिशक ौोत केन्ि 
पान सय खोला, नवुाकोट 

010-560462 
010-560462 

 

१०.३ बाभा अनवुांिशक ौोत केन्ि 
बढुीतोला, कैलाली 

091-529342 
091-529342 

gdfbuditola@gmail.com 

१०.४ घाँसेबाली अनवुांिशक ौोत 
केन्ि रंिजतपरु, सलार्ही 

046-501108, 
501176,
046-501108 

charansarlahi@dls.gov.np 

 

१०.५ गाई अनवुांिशक ौोत केन्ि 
िजरी, दोलखा 

049-400066 
049-400066 

dlsjiri@gmail.com 

११ राि य पश ुआहारा तथा 
लाइभ क गणु व्यवःथापन 
ूयोगशाला काठमाड  

01-5010059, 
5010056 
50010063 

info@naflqml.gov.np 

www.naflqml.gov.np 

१२ राइजोिबयम तथा घाँसेबाली 
िवउिवजन ूयोगशाला, जनकपरु  

041-521686 
041-521686 

seeddhanusa@dls.gov.np 

१३ साकर्  आर. एस. य.ु, काठमाड  01-4264622 - 

 

३.१० खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िवभाग 

पद फोन नं. इमेल/ववेसाईट 

महािनदशक 
01-4262430 
9841501690 

matina_joshi@yahoo.com 

उप-महािनदशक 

खा  तथा दाना 
ःवच्छता एवम ्गणुःतर 
िनयम महाशाखा 

 
 

उप-महािनदशक 

खा  ूिविध िवकास 
तथा पोषण महाशाखा 

01-4262739 
9842041014 

upendraray2006@yahoo.com 

उप-महािनदशक 

राि य खा  तथा दाना 
रेफरेन्स ूयोगशाला 

01-4258753 
9841549488 

neupanekeshav@yahoo.com 
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खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण कायार्लयह  (६ वटा कायार्लयह ) 

कायार्लय फोन नं. ईमेल 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण 
कायार्लय, िबराटनगर, मोरंग 

021-470221 rftqcobrt@gmail.com 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण 
कायार्लय, जनकपरु, धनषुा 

9845035591 mandal_gyanendra@yahoo.com 

ftqcoj@gmail.com 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण 
कायार्लय, हेटौडा, मकवानपरु 

057-412819 
 

rftqcohtd@gmail.com 
 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण 
कायार्लय, भैरहवा, पन्देही 

071-421005 rftqcobhw@gmail.com 

 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण 
कायार्लय, नेपालगंज, बाँके 

081-521537 
 

rftqconepalgunj@gmail.com 

 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण 
कायार्लय, धनगढी, कैलाली 

091-522972 
 

rftqc091@gmail.com 

 

 
खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन कायार्लयह  (२०७५ मा ःथापना भएका नयाँ २३ वटा 
कायार्लयह ) 

कायार्लय फोन नं. ईमेल 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, भिपरु न.पा-१०, झापा 

023-455007 
 

ftqcdojhapa@gmail.com 

 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, इन वा-३, अदालत रोड, सनुसरी

025-561046 
 

ftqcdosunsari@gmail.com 

 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, धनकुटा न.पा-७, संगमचोक, 
धनकुटा 

026-521376 
 

ftqcdodhankuta@gmail.com 

 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, िऽयगुा न.पा-११, उदयपरु 

9842045350 Ftqcdogaighat35@gmail.com 

 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, राजिवराज न.पा-८, स री 

031-522523 
 

saptariftqcdo@gmail.com 

 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, जले र, महो री 

044-521177 
 

ftqcdojaleshwar@gmail.com 

 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, मलंगवा-१०, सलार्ही 

046-520942 
 

Chaudharyjagat123@gmail.com 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, िवरगंज म.पा-०५, पसार् 

051-527087 
 

ftqcdoparsa@gmail.com 
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कायार्लय फोन नं. ईमेल 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, भरतपरु, िचतवन 

056-532145 
 

chitwanftqcdo@gmail.com 

 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, कमलामाई  न.पा.-६, िसन्धलुी 

9801190983 ftqcdo.sindhuli@gmail.com 

 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, धिुलखेल न.पा. ०७, धिुलखेल 

011-490220 
9851237156 
 

ftqcdodhulikhelkavre@gmail.co

m 

 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, बसनु्धरा, काठमाड  

01-4352490 
 

ftqcdoktm@gmail.com 

 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, िवदरु न.पा. ०४, नवुाकोट 

010-561725 
 

navarajshrestha11@gmail.com 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, ब्यास न.पा. ०३, दमौली, तनहुँ 

065-560975 
 

shivajibaral27@gmail.com 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, पो. म.पा-०८, पोखरा, 

061-550424 
 

ftqcdopokhara@gmail.com 

 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, बाग्लु  न.पा-०१, बाग्लुंग 

068-521835 
 

ftqcdobaglung@gmail.com 

 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, किपलवःत ुन.पा. १, किपलबःत ु

9842176607 
076-560608 

flamebijay@gmail.com 

ftqcdokv@gmail.com 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, तानसेन न.पा-०२, पाल्पा 

9842680500 ftqcdopalpa@gmail.com 

 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, दाङ 

9841102940 banjara003vivek@gmail.com 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, िबरेन्िनगर, सखुत 

083-522530 
 

Veshthapa73@gmail.com 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, चन्दननाथ न.पा. -४, जमु्ला 

087-520043 
 

apcjumla@gmail.com 

 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, दशरथचन्द न.पा. ४, बैतडी 

095-520673 
 

ftqcdobai@gmail.com 

 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, सीलगढी न.पा.-७, डोटी 

094-420324 
 

ftqcdivdoti@gmail.com 

 

खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन 
कायार्लय, अमरगढी न.पा. ०५, डडेल्धरुा 

096-420033 
 

ftqcdo096ddl@gmail.com 
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खा  आयात िनयार्त गणु ूमाणीकरण कायार्लयह  (१२ वटा कायार्लयह ) 

कायार्लय फोन नं. ईमेल 

खा  आयात िनयार्त गणु ूमाणीकरण 
कायार्लय, काकरिभ ा, झापा 

023-562965 
 

fqlokkvtanepal@gmail.com 

खा  आयात िनयार्त गणु ूमाणीकरण 
कायार्लय, रानी, िबराटनगर 

021-435088 feiqcobrt@gmail.com 

 

खा  आयात िनयार्त गणु ूमाणीकरण 
कायार्लय, जले र, महो री 

9841105921 
 

Bipinkumarthakur89@yahoo.co

m 

खा  आयात िनयार्त गणु ूमाणीकरण 
कायार्लय, िबरगंज, पसार् 

051-534169 
 

fqlbrj@gmail.com 

 

खा  आयात िनयार्त गणु ूमाणीकरण 
कायार्लय, तातोपानी, िसन्धपुाल्चोक 

9842529310 fqltatopani@gmail.com 

खा  आयात िनयार्त गणु ूमाणीकरण 
कायार्लय, िटमरेु न.पा.०२, रसवुा 

010-543106 
9842352268 

feiqcoraswa@gmail.com 

atishghimire7@gmail.com 

खा  आयात िनयार्त गणु ूमाणीकरण 
कायार्लय, बेलिहया, भैरहवा 

071-525048 feiqco.belahiya@gmail.com 

खा  आयात िनयार्त गणु ूमाणीकरण 
कायार्लय, कृंणनगर, किपलवःत ु

9857056078 
9842030979 

bimalbhattarai5@gmail.com 

खा  आयात िनयार्त गणु ूमाणीकरण 
कायार्लय, नेपालगंज 

9848022712 vsrivastava2070@gmail.com 

खा  आयात िनयार्त गणु ूमाणीकरण 
कायार्लय, धनगढी 

091-417039 fieqcodhi2075@gmail.com 

खा  आयात िनयार्त गणु ूमाणीकरण 
कायार्लय, महेन्िनगर, कंचनपरु 

099-402051 arati_bhatta2001@yahoo.com 

खा  आयात िनयार्त गणु ूमाणीकरण 
कायार्लय, िऽ.अ.िब.,का.म.न.पा.- ९, 

गै॑ीगाँउ 

9841787598 
9851237369 

joinranz@gmail.com 

 

३.११ नेपाल कृिष अनसुन्धान पिरष  

ब.सं. कायार्लय फोन नं/फ्याक्स ईमेल/वेबसाइट 

१ 
नेपाल कृिष अनसुन्धान पिरषद, 

िसंहदरबार प्लाजा 

)!-$@%^*#& 

)!-$@^@^%),  

$@^@%)) 

ednarc@ntc.net.np 

www.narc.gov.np, 

२ कायर्कारी िनदशक )!-$@^@%^&,  pcdnarc@ntc.net.np 
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ब.सं. कायार्लय फोन नं/फ्याक्स ईमेल/वेबसाइट 

३ िनदशक, योजना तथा समन्वय 
)!-$@^@$$),

)!-$@^@%)) 
chdnarc@ntc.net.np 

४ 
िनदशक, बाली तथा वागवानी 
अनसुन्धान 

)!-$@^@%&),  livefish@ntc.net.np 

५ 
िनदशक, पश ुतथा मत्ःय 
अनसुन्धान 

)!-$@^@%)$,  fadnarc@ntc.net.np 

६ िनदशक, कमर्चारी ूशासन )!-$@^@%*%,  adnarc@ntc.net.np 

७ िनदशक, आिथर्क ूशासन )!-$@^@&(( pdnarc@gmail.com 

८ ूमखु, योजना महाशाखा 
)!-%%@#)$!, 

(*%!)&%*&$, 
%%@!!(& 

cpdd@narc.gov.np 

www.narc.gov.np 

९ 
संचार, ूकाशन तथा अिभलेख 
महाशाखा खमुलटार, लिलतपरु 

)!-%%$)*!* 
sarpod@narc.gov.np, 

apord.narc@gmail.com 

१० 
सामािजक-आिथर्क तथा कृिष 
अनसुन्धान नीित महाशाखा 

)!-%%$)*!&, 

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

ord@narc.gov.np, 

outreachdivision@yahoo.com 

११ 
बा  अनसुन्धान महाशाखा 
खमुलटार, लिलतपरु 

)!-%%#%(*!, 

%%%)*(! 

env@narc.gov.np,  

env.narc@gmail.com 

१२ 
कृिष वातावरण अनसुन्धान 
महाशाखा खमुलटार, लिलतपरु 

)!-%@&%#@%, )!-
%@&%!#!, 
(*%!!@($$@ 

narc.genebank@gmail.com 

genebank@narc.gov.np 

 

बाली  तथा  वागवानी  अनसुन्धान  कायर्बम 

ब.सं. कायार्लय फोन/फ्याक्स ईमेल/वेबसाइट 

१ 
राि य धान बाली अनसुन्धान 
कायर्बम, हिदर्नाथ, बिनिनयाँ, धनषुा (*%$)@)$^% nrrpjnk@gmail.com 

२ 
राि य मकै बाली अनसुन्धान 
कायर्बम, रामपरु, िचतवन 

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

nmrp2012@gmail.com 

३ 

राि य गहुँ बाली अनसुन्धान 
कायर्बम, भैरहवा, पन्देही  

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

)&!-%@!()% 

nwrpbhairahawa@gmail.com 

४ 
कोशे बाली अनसुन्धान कायर्बम, 

रामपरु िचतवन 

)*!-%^)$#$, 

(*%%)%*)!! 

nglrp_khajura@narc.gov.np, 

nglrp_rampur@hotmail.com 
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ब.सं. कायार्लय फोन/फ्याक्स ईमेल/वेबसाइट 

५ 
तेल बाली अनसुन्धान कायर्बम, 

नवलपरु, सलार्ही 
)$^-%&)))@, 
(*%$)#^@%# 

norp_nawalpur@yahoo.com 

६ 
राि य उख ुबाली अनसुन्धान 
कायर्बम, जीतपरु, बारा 

)%!-^()$*(, 

(*%%)$%)@^ 
srpnarc@gmail.com  

७ 

राि य आलबुाली अनसुन्धान 
कायर्बम, खमुलटार 

)!-%%@@!!$,  

)!-%#*))% 

nprp.khumaltar@ 

narc.gmail.com 

८ 

अदवुा बाली अनसुन्धान कायर्बम, 

सल्यान 

)**-$!)))#, 

(*%&*@%))# 

)**-$!)))$ 

ngrp.narc@gmail.com 

९ 
राि य   सनु्तला जात अनसुन्धान 
कायर्बम, धनकुटा 

)@^-^@)@#@, 
(*%@)%)&%@ 

ncrpdhankuta@gmail.com 

१० 

जटु बाली अनसुन्धान कायर्बम, 

इटहरी, सनुसरी 
)@%-%*!)!*,  

)@%-%*^&(% 
juteitahari@yahoo.com 

११ 

राि य व्यवसाियक बाली अनसंुधान 
कायर्बम धनकुटा 

)@^-$)%)(*  

)@^-$)%)(* 
ncarppakhribas@gmail.com 

१२ 
पहाडी बाली अनसुन्धान कायर्बम, 

काॅ,े दोलखा 
)$(-^())#&, 
(*%!!@(&*% 

hcrpkabre@gmail.com 

१३ 
कफी अनसुन्धान कायर्बम , भण्डारी
डाँडा, गलु्मी 

)&(-^(@%!$, 

(*%&)^$!(! 
crp.gulmi@gmail.com 

 

पश ुतथा कुखरुा अनसुन्धान कायर्बम 

ब.सं कायार्लय फोन ईमेल/वेबसाइट 

१ राि य गाई अनसुन्धान कायर्बम )%^-%(!@%%, %(!)&! ncarp@narc.gov.np 

२ 
बंगरु तथा कुखरुा अनसुन्धान 
कायर्बम 

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

sarp@narc.gov.np 

३ भडा बाभा अनसुन्धान कायर्बम 
)*&-%@)!$) 

(($*&)##^ 
sgrpjumla2@gmail.com 
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राि य कृिष अनसुन्धान ूित ान, खमुलटार 

ब.सं. कायार्लय फोन/फ्याक्स ईमेल/वबेसाइट 

१ िनदशक 

)!-%%$)*!#, 

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

nari.narc@gmail.com 

२ बाली िव ान महाशाखा )!-%%@!!^(, 
%%@&&$*,(*%!!@!))@ 

agronomydivision@gmail.com 

३ बाली रोग िव ान महाशाखा )!-%%@#!$#, 

%%$%$*%,(*%!@)!#)# 
balirogbigyan@gmail.com 

४ कीट िव ान महाशाखा )!-%%@!!$!, 

%%#^@@$,(*%!!#&!)^ 
ento.narc@gmail.com 

५ माटो िव ान महाशाखा 
)!-%%@!!$(,  

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

ssd@narc.gov.np, 

matobigyan@gmail.com 

६ कृिष इिन्जिनयिर   महाशाखा )!-%%@$#%!,  

01-5521307 
aed.narc@gmail.com 

७ कृिष वनःपित महाशाखा 
)!-%%@!^!$,  

%%@!^!%,(*%!@#(((#, 
%%$%$*% 

abd.narc@gmail.com 

८ 
वागवानी अनसुन्धान 
महाशाखा 

)!-%%$!($$, 

%%!%!)@$, (*%!@!%!@$

hrd@narc.gov.np, 

hrtdivision@gmail.com 

९ खा  अनसुन्धान महाशाखा )!-%%$$$%(, 

(*%!@$$$%( 
frd.narc@gmail.com 

१० जैिवक ूिविध महाशाखा 
)!-%%#(^%*, 

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

narc.biotechdiv@gmail.com 

११ व्यवसाियक बाली  महाशाखा )!-%%$%(@!, 

(*%!!@)@$# 
ccdnarc@gmail.com 

१२ 
वीउ िव ान ूिविध  
महाशाखा 

)!-%%@#)$), 

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

seedtechnarc@gmail.com 

१३ 
कृिष वातावरण अनसुन्धान 
महाशाखा, खमुलटार, 
लिलतपरु 

)!-%%@%(*!, 

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

)!-%%%)*(! 

env.narc@gmail.com 
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राि य पश ुिव ान अनसुन्धान ूित ान 

ब.सं. कायार्लय फोन/फ्याक्स ईमेल/वबेसाइट 

! िनदशक 

)!-%%@$)$), 

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

nasri@narc.gov.np, 

nasri.khumaltar2016@gmail.c

om 

@ 
पश ुःवाःथ्य अनसुन्धान 
महाशाखा, खमुलटार 

)!-%!%!@%%, %!%!%(@ vetresearchdivision@gmail.co

m 

# 
पश ु आहारा महाशाखा, 
खमुलटार 

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

anndnarc@gmail.com 

$ 
पश ुूजनन महाशाखा, 
खमुलटार 

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

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

anbd.narc@gmail.com 

% 
चरन तथा घाँस बाली 
अनसुन्धान महाशाखा 

)!-%%$@()#, %%@#)#*, 

(*%!!&#)%^ 
pfrd25@gmail.com 

^ 
मत्ःय  अनसुन्धान 
महाशाखा, गोदावरी 

)!-%!&$@^#, 

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

)!-%!&$!!% 

frd@narc.gov.np 

www.fisharies.narc.gov.np 

 

के्षऽीय कृिष अनसुन्धान केन्ि र अन्तगर्तका कायार्लयह  

के्षऽीय कृिष अनसुन्धान केन्ि, तरहरा, सनुसरी 

ब.सं. कायार्लय फोन/फ्याक्स ईमेल/वेबसाइट 

१ के्षऽीय िनदशक 

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

)@%-$)%)(* 

rarst.narc@gmail.com 

२ 
कृिष अनसुन्धान 
केन्ि,पाभीवास,धनकुटा

)@^-^@)%)#, ^@)%)$, 

%$)#*!, (*)@&@^%*! 
arspakh@gmail.com 

३ 
राि य भैसी अनसुन्धान 
कायर्बम,तरहरा,सनुसरी )@%-$&%$!! nbrp.tarahara69@gmail.com 

$ 
कृिष अनसुन्धान 
केन्ि,जौवारी,इलाम 

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

)@&-%#(%$) 

arejaubari@gmail.com 
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२.के्षऽीय कृिष अनसुन्धान केन्ि, परवानीपरु 
ब.सं. कायार्लय फोन/फ्याक्स ईमेल/वेबसाइट 

! के्षऽीय िनदशक  (*%%)@!!#* rarspar@yahoo.com 

@ कृिष औजार अनसुन्धान 
केन्ि, रानीघाट, वीरग , पसार् 

)%!-%@@@#), 
(*%%)@&#)% 

aireranighat@gmail.com 

# कृिष यन्ऽ पिरक्षण तथा 
अनसुन्धान 
केन्ि,नवलपरु,सलार्ही 

)$^-%&)#!$ 

)$^-%&)#!$ 
Amtrc.narc@gmail.com 

$ कृिष अनसुन्धान केन्ि, 
वेलाचापी, धनषुा 

)$!-%$))@#,  

(*%$)@$##) 
arsbelachapi@gmail.com 

% मत्ःय अनसुन्धान केन्ि, 
िऽसलुी, नवुाकोट 

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

troutfish.trishuli@gmail.com 

^ रेन्वो शाउट अनसुन्धान 
केन्ि, धनु्चे, रसवुा )!)-@$))@$ troutfish.rasuwa@gmail.com 

& चरन तथा घाँसवाली 
अनसुन्धान केन्ि, धनु्चे, रसवुा 

)!)-%$)!#&, 

%$)!#*, (*%!!^$@)$ 
arspasture@live.com 

 

३=के्षऽीय कृिष अनसुन्धान केन्ि, लमु्ले 

ब.सं. कायार्लय फोन/फ्याक्स ईमेल/वेबसाइट 

! 

के्षऽीय िनदशक 
)^!-^@@!&$, (*%^)@)$*& 

%@@^%# 
rarslumle@gmail.com 

@ 

मत्ःय अनसुन्धान केन्ि, 

पोखरा, काःकी 

)^!-%^))*( 

-a]ugf;_ ^%)*@%, )^!-$^@))$ 

-km]jf_, (*%^)^!)*(, 

frcpokhara@gmail.com 

# वागवानी अनसुन्धान केन्ि, 

मालेपाटन, पोखरा 
)^!-%@)@@), 
%@)#*%,(*%^)#*%%) 

arsmalepatan@gmail.com 

$ बाभा अनसुन्धान केन्ि, 

बिन्दपरु, तनहुँ )^%-^@)!^@, (*%^)^#%&% arsgoat@rediffmail.com 

 
४. के्षऽीय कृिष अनसुन्धान केन्ि, खजरुा, बाकेँ 

ब.सं कायार्लय फोन ईमेल/वेबसाइट 
! के्षऽीय िनदशक )*!-^@!@@^, (*%*)@@#$^ rarskhajura@gmail.com 

@ कृिष अनसुन्धान केन्ि, सखुत (*%*)%!)!& surkhetars@gmail.com 

# 
वागवानी अनसुन्धान केन्ि, 
िकमगुाँउ, दैलेख 

)*(-$@)!%^, (*%*)%^^^^ hrsdailekh@gmail.com 
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५. के्षऽीय कृिष अनसुन्धान केन्ि, भागेतडा, डोटी 
ब.सं. कायार्लय फोन ईमेल/वेबसाइट 

! के्षऽीय कृिष अनसुन्धान 
केन्ि, भागेतडा, डोटी 

)($-$!@!^@ ,(*%*$$)!^& 
rarsdoti@gmail.com 

 

३.१२ कम्पनी, सिमित 

३.१२.१ कृिष सामामी कम्पनी िलिमटेड, केन्िीय कायार्लय, कुले र, काठमाडौ 
ब.सं पद फोन नं/फ्याक्स ईमेल/वेबसाइट 

1 अध्यक्ष 01-4279670 
4278790 aicl@ntc.net.np 

www.aicl.og.np 
2 ू. संचालक 01-4279715 

 

ूधान कायार्लयमा कायर्रत महाशाखा ूमखुह को सम्पकर्  नं. 
ब.सं महाशाखा फोन नं. ईमेल/वेबसाइट 

1 खरीद व्यवःथा 01-4274819 bpokharel307@gmail.com 

 

2 िवतरण व्यवःथा 01-4279362  

3 आिथर्क 01-4279719 upokharel@hotmail.com 

4 योजना तथा  अनगुमन 01-4279717  

5 आ.ले.प. शाखा 01-4302130  

6 जनशिक्त व्य. तथा सा. सेवा 01-4279361  

 

के्षऽीय कायार्लय/शाखा/उप-शाखा कायार्लयह को टेिलफोन नम्बर 

ब.सं कायार्लय टेिलफोन नं 

s_ पूवार् ल के्षऽीय कायार्लय, िवराटनगर 021-525428 

1 शाखा कायार्लय, धनकुटा 026-520249 

2 शाखा कायार्लय, िवतार्मोड 023-540005 

3 उपशाखा कायार्लय, इलाम 027-520017 

4 उपशाखा कायार्लय, इटहरी 025-583231 

5 शाखा कायार्लय, लहान 033-560284 

6 उपशाखा कायार्लय, राजिवराज  031-520297 

7 शाखा कायार्लय, गाईघाट 035-420103 

v_ मध्यमा ल के्षऽीय कायार्लय, वीरग  051-522030 

1 मखु्य शाखा, काठमाड  01-4279721 

2 शाखा कायार्लय, जनकपरु 041-520407 

3 शाखा कायार्लय, धिुलखेल 011-490306 

4 उपशाखा कायार्लय, ढल्केबर 041-560008 
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ब.सं कायार्लय टेिलफोन नं 

5 उपशाखा कायार्लय, हेट डा 057-520386 

6 शाखा कायार्लय, भरतपरु 056-520113 

7 शाखा कायार्लय, िऽशलुी 010-560114 

8 उपशाखा कायार्लय, मलंगवा, सलार्ही 046-520110 

9 उपशाखा कायार्लय, चन्ििनगाहपरु 055-540225 

10 उपशाखा कायार्लय, गजरुी 010-402086 

11 उपशाखा कायार्लय, िसन्धलुी 047-520117 

12 उपशाखा कायार्लय, कलैया 053-550022 

u_ पि मा ल के्षऽीय कायार्लय, भैरहवा  071-520140 

1 शाखा कायार्लय, पोखरा 061-520416 

2 उपशाखा कायार्लय, दमौली 065-560193 

3 उपशाखा कायार्लय, ःया जा 063-420136 

4  उपशाखा कायार्लय, पवर्त 067-420143 

5 उपशाखा कायार्लय, पाल्पा 075-520138 

6 उपशाखा कायार्लय, परासी 078-520120 

7 उपशाखा, कावासोती 078-540922 

8 उपशाखा कायार्लय, बहादरुग  076-520049 

9 उपशाखा कायार्लय, तौिलहवा 076-560022 

3_ मध्य-पि मा ल के्षऽीय कायार्लय, नेपालग  081-520342 

1 उपशाखा कायार्लय, सखुत 083-520282 

2 उपशाखा कायार्लय, दा /घोराही 082-560040 

3 उपशाखा कायार्लय, लमही, दा  082-540120 

4 उपशाखा, तलु्सीपरु, दा  082-520010 

5  उपशाखा कायार्लय, गलुिरया 084-420108 

ª_ सदूुर-पि मा ल के्षऽीय कायार्लय, धनगढी 091-521310 

1 उपशाखा कायार्लय, महेन्िनगर 099-521343 

2 उपशाखा कायार्लय, डोटी, िदपायल 094-440280 
 

३.१२.२ राि य वीउ िवजन कम्पनी िल., कुले र 

कायार्लय फोन इमेल/वेबसाइट 
ूबन्ध संचालक 01-4279587 

 

www.nscl.org.np 

nscltd@ntc.net.np 

नायब ूबन्धक संचालक 01-4279587 

ूमखु, आिथर्क महाशाखा 01-4279207 

ूमखु, योजना तथा ूशासन महाशाखा 01-4278453 
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कायार्लय फोन इमेल/वबेसाइट 
ूमखु, अनगुमन इकाई तथा आ.ले.प. शाखा 01-4279207 

ूमखु, बजार व्यवःथापन महाशाखा 01-4279207 

ूमखु, उत्पादन  व्यवःथापन महाशाखा 01-4279207 
 

िजल्ला िःथत मूख्य शाखा तथा शाखा कायार्लयह  

कायार्लय फोन /फ्याक्स इमेल/वेबसाइट 

केन्िीय  कायार्लय, काठमाण्डौ 01-4279587 
4279207 
01-4279587 

www.nscl.org.np 

nscltd@ntc.net.np 

मखु्य  शाखा कायार्लय, ईटहरी 025-581022 
01-581022 

nsclitahari@gmail.com 

मखु्य शाखा कायार्लय, हेटौडा 057-412457 
01-412457 

bhr.nscltd@gmail.com 

मखु्य शाखा कायार्लय, भैरहवा 071-520623 
01-520623 

 

िडपो  कायार्लय, जनकपरु 041-520147 
01-520147 

 

शाखा नवलपरु, सलार्ही 9849677515  

शाखा कायार्लय, नेपालग  081-520222 
01-520222 

 

शाखा कायार्लय, धनगढी 091-521410 
01-521410 

 

वीउ  िवजन उत्पादन फामर्, झमु्का, सनुसरी 025-562152 
01-562152 

 

 

३.१३ कृिष सगँ सम्बिन्धत बोडर्/संःथान/कम्पनी/सिमितको सिचवालय 

ब.सं. सिचवालय फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाइट 
१ राि य वीउ िवजन सिमित   

२ कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी थोक 

बजार िवकास सिमित 

01-5123086 
6f]n lkm| g+= 
1618070766666 
01-5123090 

info@kalimatimarket.co

m.np 

www.kalimatimarket.co

m.np 

३ कपास िवकास सिमित, खजरुा बाँके 9852655970 vijayaji_23@yahoo.com 

४ 
चन्िडाँगी वीउ िवजन तथा दगु्ध िवकास 

सिमित, चन्िडाँगी, झापा 
023-529544 
9842051073  

५ नेपाल उख ुतथा िचनी िवकास सिमित, बारा 9855029789 

 

६ 
राि य दगु्ध िवकास बोडर्, हिरहरभवन  

कायर्कारी  िनदशक 

01-5544747, 
5542741,5525400 

www.nddb.gov.np 
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ब.सं. सिचवालय फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाइट 
5532096 

७ 

राि य िचया  तथा कफी िवकास बोडर्, नयाँ 
बाने र 

कायर्कारी िनदशक 

०१-४४९५७९२,  

४४९९७८६ 

4497941 

ntcdboard@wlink.com.n

p  

www.teacoffee.gov.np 

राि य िचया तथा कफी िवकास बोडर्, 
के्षऽीय कायार्लय, िवतार्मोड, झापा 

०२३-५४०५९२ 
ntcdbbirtamode1@gmail.

com 

राि य िचया तथा कफी िवकास बोडर्, 
के्षऽीय कायार्लय, मालेपाटन, पोखरा 

०६१-५३६१२३, 

५५०४२२ 

coffeepokhara123@gmai

l.com 

िचया तथा कफी िवकास कायार्लय, 

िफक्कल, इलाम 
०२७-५४०१५८ ntcdbfikal@gmail.com 

िचया तथा कफी िवकास कायार्लय, 

मंगलबारे, इलाम 
९७५२६०५१९८ 

ntcdbmangalbare18@gm

ail.com 

िचया तथा कफी िवकास कायार्लय, 

जसिबरे, इलाम 
०२७-६९०१४६ 

ntcdbjasbirey@gmail.co

m 

िचया तथा कफी िवकास कायार्लय, िहले, 

धनकुटा 
०२६-५४०११२ ntcdbhile@gmail.com 

िचया तथा कफी िवकास कायार्लय, 

सोल्मा, ते॑थमु 
९७४२६०३२८८ ntcdbsolma@gmail.com 

िचया तथा कफी िवकास कायार्लय, 

लालीखकर् , पाँचथर 
०२५-६९०३०८ 

ntcdbmangalbare18@gm

ail.com  

८ 
िचया तथा कफी िवकास कायार्लय, 

रानीपौवा, नवुाकोट 
०१६-२११३२३ 

ntcdbnuwakot@gmail.co

m 

 

३.१४  दगु्ध िवकास संःथान 

ब.सं.  कायार्लय फोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाइट 

1 

केन्िीय कायार्लय, लैनचौर काठमाड  अध्यक्ष M4412696 

महा ूवन्धक M 4414841 

ूािविधक व्यवःथापन िवभाग M 

4024029 
िरसेप्सन/सोधपछु4411710,4
413696, 4410489 

6f]n lk|m g+= 16600104444 
01-4417215 

info@dairydev.

com.np 

www.dairydev.

com 

Facebook: 

DDCNepal 

Twitter: 

DairyDevCorp

Nep 
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ब.सं. कायार्लय फोन/फ्याक्स इमेल/वबेसाइट 

2 

काठमाड  दगु्ध िवतरण आयोजना, बालाज ु

औ ोिगक के्षऽ, बालाज,ु काठमाड  

ूमखु4350039 

िवबी शाखाM 4355024 

सोधपछु: 4350092 

टोल िृ नं. M 16600104444 
01-4350039 

 

3 
दगु्ध पदाथर् िवबी िवतरण आयोजना, 
लैनचौर, काठमाड  

ूमखु4432624 

िवबी शाखाM 4411397 
 

4 
िवराटनगर दगु्ध  िवतरण आयोजना, 
कंचनबारी 

ूमखु021-420236 

सोधपछुः420040, 420105 
021-421059 

 

5 
हेट डा दगु्ध िवतरण  आयोजना, हेट डा 
औ ोिगक के्षऽ, हेट डा 

ूमखु 057-412812 

िवबी शाखा 412479 
057-412812 

 

6 
जनकपरु दगु्ध िवतरण  आयोजना, ढल्केबार, 

जनकपरु 

ूमखु041-560020 

सोधपछुः560195, 560196 
041-560020 

 

7 
लिुम्बनी  दगु्ध  िवतरण आयोजना, बटुवल 

औ ोिगक के्षऽ, बटुवल 

ूमखु 071-540543 

सोधपछुः541543 
071-540543 

 

8 
नेपालग  दगु्ध िवतरण आयोजना, 
कोहलपरु, बाँके 

ूमखु081-540083 
091-551186 

 

9 
धनगढी दगु्ध िवतरण आयोजना  अ रीया, 
कैलाली 

091-551293 
091-551186 

 

 
िचज उत्पादन केन्ि 

िचज उत्पादन केन्िह  फोन नं. 
नगरकोट िचज कारखाना 9841430573 

पशपुितनगर िचज उत्पादन केन्ि, इलाम 027-550042,  
9807970540 

गोसाँइकुण्ड याक िचज उत्पादन केन्ि 9741046632 

राँके िचज उत्पादन केन्ि, पाँचथर 9844266686 

चोरदुंग िचज उत्पादन केन्ि, िजरी 9741045155 

फोदुंग िचज उत्पादन केन्ि, िजरी 9741087139 

िचज पिनर उत्पादन केन्ि, नवुाकोट 9841722602 

भीमखोरी पौवा पिनर उत्पादन केन्ि, काॅ े 9619230000 
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३.१५ नेपाल सरकारका िवभागह को टेिलफोन नम्बरह  

ब.सं कायार्लय टेिलफोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाइट 

1. 
अध्यागमन िवभाग, कािलका 
ःथान 

+977-01-
4429659,4429660 
01-4433935 
4433934 

dg@nepalimmigration.gov.np 

mail@nepalimmigration.gov.n

p 

info@nepalimmigration.gov.n

p 

2. उ ोग िवभाग, िऽपरेु र 

01-4261203, 
4261302,4261168, 
42611694261112 

info@doind.gov.np,  

www.doind.gov.np 

3. 
शहरी िवकास तथा भवन 

िनमार्ण िवभाग, बबरमहल 

01-4262365 
4262945 

info@dudbc.gov.np 

www.dudbc.gov.np 

4. 
औषधी व्यवःथा िवभाग, 

िबजलुीबजार 

01-4780227, 4780432
4780572 

info@dda.gov.np 

www.dda.gov.np 

5. 
आन्तिरक राजःव िवभाग, 

लािजम्पाट 

01-4415802 
4411788 

serviceird@ird.gov.np 

www.ird.gov.np 

6. भन्सार  िवभाग, िऽपरेु र 
01-4११७२२५ 

४११७२१८ 
csd@custom.gov.np 

www.customs.gov.np 

7. 
राजःव अनसुन्धान िवभाग, 

हिरहरभवन 

01-5010085, 
5010057, 5010106 
5542023 

info@dri.gov.np 

www.dri.gov.np 

8. 
सावर्जिनक  िव  व्यवःथापन 

तािलम  केन्ि, हिरहरभवन 

01-5010306, 
5010307 
5010303 

info@pfmtc.gov.np 

www.pfmtc.gov.np 

9. 
कारागार व्यवःथा िवभाग, 

िडल्लीबजार 

01-4444552 
444455 

info@dopm.gov.np 

www.dopm.gov.np 

10. 
केन्िीय तथ्यांक िवभाग, 

थापाथली 

01-4229406 
4227720 
 

info@cbs.gov.np 

www.cbs.gov.np 

11. 
खानी तथा  भगूभर् िवभाग, 

लािजम्पाट 

01-4414740 
44148 

www.dmgnepal.gov.np 

12. 
घरेल ुतथा साना उ ोग  िवभाग, 

िऽपरेु र 

01-4259875 
4259842,4259855 
4598422 
4259747 

info@dcsi.gov.np 

www.dcsi.gov.np 

Post Box   10701 

13. 
जल  तथा  मौसम  िव ान  

िवभाग, नागपोखरी, नक्साल 

01-4436272, 4432409, 
4433477, 4428532, 
4441092, 4428229 
4429919,4432136 

dg@dhm.gov.np 

www.dhm.gov.np  

14. नापी िवभाग, िमनभवन 01-4१०6508 
info@dos.gov.np 

www.dos.gov.np 
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ब.सं कायार्लय टेिलफोन/फ्याक्स इमेल/वबेसाइट 

15.
भिूम  व्यवःथापन ूिशक्षण 

केन्ि 

011-415055/51 
011-415078 

info@lmtc.gov.np 

www.lmtc.gov.np 

16.
भिूम व्यवःथापन तथा अिभलेख  

िवभाग, बबरमहल 

01-4220028 
4223049 
4230585 

info@dolrm.gov.np 

www.dolrm.gov.np 

17.
िनजामती िकताब खाना, 
हिरहरभवन 

01-5010298 
5010138, 5010217 

info@pis.gov.np 

www.pis.gov.np 

18.
िशक्षा तथा मानव ौोत िवकास 

केन्ि, सानोिठमी 
01-6631075, 
66330276633027 

info@doe.gov.np 

www.doe.gov.np 

19.
पा बम िवकास केन्ि, 

सानोिठमी 
01-6630088 
6630797 

www.moecdc.gov.np 

20.
शैिक्षक जनशिक्त िवकास केन्ि, 

सानोिठमी 
01-6638152 

nced.gov@gmail.com 

info@nced.gov.np 

www.nced.gov.np 

www.facebook.com/nced 

21. परुातत्व िवभाग, रामशाह  पथ 

01-4200849, 
4200851,4200852, 
4200853,4200854 
4200855 

www.doa.gov.np 

info@doa.gov.np 

22. वन िवभाग, बबरमहल 

01-4220303 
4221231, 4216379 
4227374 

info@dof.gov.np 

www.dof.gov.np 

Toll Free call   16600120303

23.

राि य िनकुन्ज  तथा  वन्य 

जन्त ुसंरक्षण िवभाग, 

बबरमहल 

01-4227926 
4220850 
4227675 

info@dnpwc.gov.np 

www.dnpwc.gov.np 

24.
भ ूतथा जलाधार  संरक्षण  

िवभाग, बबरमहल 

01-4220828 
4220857 4221067 

dscwm2031@yahoo.com 

www.dscwm.gov.np 

25.
वन अनसुन्धान  तथा  सवक्षण 

िवभाग, बबरमहल 

01-4220482, 
14269491 4220159 

info@dfrs.gov.np 

www.dfrs.gov.np 

post box: 3339 

26. वनःपित िवभाग, थापाथली 01-4251161 
4251160 4251141 

info@dpr.gov.np 

www.dpr.gov.np 

27. वातावरण िवभाग, कुपण्डोल 

01-5553690, 5526438, 
5526319, 5551161, 
5527805, 5551149 

info@doenv.gov.np 

www.doenv.gov.np 

28.
राि य सतकर् ता केन्ि, 

िसंहदरबार 

01-4200339, 
420342, 4200345, 
4200346,420040 

info@nvc.gov.np,  

navic@nvc.gov.np 

www.nvc.gov.np 

29.
सम्पि  शिु करण अनसुन्धान 

िवभाग, पलु्चोक, लिलतपरु 

01-5010277, 5010225 
5010282 

info@dmli.gov.np 
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ब.सं कायार्लय टेिलफोन/फ्याक्स इमेल/वेबसाइट 

30. 
महालेखा िनयन्ऽकको 
कायार्लय, अनामनगर  

01-4771139, 
4771290 
4771291 

info@fcgo.gov.np 

www.fcgo.gov.np 

31. मिुण िवभाग, िसंहदरबार 

01-4211622 
4211820, 4211695, 
4211749 
4211764 

info@dop.gov.np 

www.dop.gov.np 

32. 
सडक िवभाग, चाकुपाट, पाटन 

ढोका, लिलतपरु 

01-5529075 
5529106 

dgdor@dor.gov.np 

www.dor.gov.np 

33. 
हलुाक सेवा िवभाग, 

िडल्लीबजार 

01-4411353 
4414688 

info@nepalpost.gov.np 

www.nepalpost.gov.np 

Notice Board 

1618014414688 

34. 
सूचना तथा ूसारण िवभाग, 

ितलगंगा 

01-4112551 
4112816, 4112717 
4112652 

info@doinepal.gov.np 

www.doinepal.gov.np 

Audio Notice Board   

1618014112551 

35. ःवाःथ्य सेवा िवभाग, टेकु 
01-4261712 
4262038 

info@dohs.gov.np 

www.dohs.gov.np 

36. 
ौम तथा व्यवसाय जन्य सरुक्षा 
िवभाग, िमनभवन 

01-4107194 
4107206,4107124, 
4107120 

info@dol.gov.np 

www.dol.gov.np 

37. 
वैदेिशक रोजगार िवभाग, 

बु नगर 

01-4782648 
4782606 

info@dofe.gov.np

www.dofe.gov.np 

Toll free call: 16600109999 

38. राहदानी िवभाग, नारायण िहटी 

01-4416011 
4416012, 4416013 
4411028 
4424366, 4423951 

communication@nepalpasspo

rt.gov.np 

dg@nepalpassport.gov.np 

www.nepalpassport.gov.np 

39. कन्सलुर सेवा िवभाग 

01-4260121,  
01-4260121 
01-4260114 

nepalconsular@gmail.com, 

consularlegal2@gmail.com 

40. सहकारी िवभाग, बाने र 
01-4465362 
4461177 

sahakaribivag@gmail.com 

www.deoc.gov.np 

41. 
मिहला तथा बालबािलका 
िवभाग, ौीमहल, पलु्चोक 

01-5547013, 
5526779 
01-5521214 

departmentwc@gmail.com

dwcplanning@live.com 

www.dwd.gov.np 

42. 
ःथानीय पूवार्धार िवभाग, 

पलु्चोक 

01-5555001 
5555362, 5543197 
5555724 

contact@dolidar.gov.np

dg@dolidar.gov.np 

www.dolidar.gov.np 

43. 
नेपाल गणुःतर तथा नाप तौल 

िवभाग, बालाज ु

01-4350818 
4350445,4350447,43566

nbsm@nbsm.gov.np 

info@nbsm.gov.np 

k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 

 42 

ब.सं कायार्लय टेिलफोन/फ्याक्स इमेल/वबेसाइट 

72,4361141,4350445,438
5723, 4362676, 4354208 
4350689 

www.nbsm.gov.np

44. आयवुद िवभाग 01-4269735  

45. यातायात व्यवःथा िवभाग 
01-4474921 
01-4474922 

gunaso@dotm.gov.np

www.dotm.gov.np 

46. कम्पनी रिज ार कायार्लय 

01-4259948, 
4215077,4263089, 
4267256 
01-4259961 

support@orc.gov.np   

47.
खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण 

िवभाग 

01-4262369, 
4262741 
01-4262337 

info@dftqc.gov.np 

www.dftqu.gov.np  

48. िव तु िवकास िवभाग 01-4445591 
info@doed.gov.np

www.doed.gov.np 

49.
राि य पिरचय पऽ तथा 
प ीकरण िवभाग 

01-4211941, 
4211563,
01-4211563 

info@nidmc.gov.np 

50.
व्यवसाियक तथा सीप िवकास 

तािलम ूित ान 

01-5590800, 
5590801,5590254,01-
5590894 

vsdtcbhainsepati@yahoo.com

, info@training.gov.np 

www.training.gov.np 

51.
पयर्टन िवभाग, भकुृटी मण्डप, 

काठमाड  

01-4247037,
01-4227281 
 

info@tourismdepartment.gov.np 

www.tourismdepartment.gov.np 

 

३.१६ ूदेश अन्तगर्त रहेका कायार्लयह को सम्पकर्  नं., इमेल र वेबसाइट  ूदेश नं. १ 
कायार्लयको नाम फोन नं./फ्याक्स इमेल/वबेसाईट 

ूदेश ूमखुको कायार्लय, 

िवराटनगर । 

०२१-४२१११४, ४२१७२५, 

४२१८४७ 

टोलिृनं. १६६०२१५२००२ 

opcpn1@gmail.com 
मखु्यमन्ऽी तथा मिन्ऽ 

पिरषद्को कायार्लय, 

िवराटनगर 

०२१-४७०१६६, 

हेलो ूदेश सरकार सम्पकर्  ०२१-
४७२३७२ 

हेलो मखु्यमन्ऽी सम्पकर्  १०९१ 

०२१-४७०१६१ 

टोलिृनं. १६६०२१५२००२ 

info@nepal.gov.np, 

ocmcm1@gmail.com 
 

ूदेश सभा सिचवालय, 

िवराटनगर 

०२१-५३०२३६ stateassembly.p1.gov.np
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मन्ऽालयह  

ब.सं. मन्ऽालय फोन नं./फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

१ 
भौितक पवुार्धार िवकास 
मन्ऽालय, िवराटनगर 

021-470083	
 

mopid.province1@gmail.co

m 

 
१.१ पूवार्धार िवकास 
िनदशनालय, इटहरी, सनुसरी 

9855071626 ayuniraj6453@gmail.com 

२ 

उ ोग पयर्टन वन तथा 
वातावरण मन्ऽालय, िवराटनगर 

02160224, 461045, 
463119 
021-460446 

moitfepradesh1@gmail.com 

www.moitfe.p1.gov.np 

 
२.१ वन िनदशनालय, फुॐे, 

धरान, सनुसरी 
025527000, 
9852024781 

eastern.forest@yahoo.com 

pradesh1forest@yahoo.com

३ 
भिुम व्यवःथा कृिष तथा 
सहकारी मन्ऽालय, िवराटनगर 

021-470258 

021-470258 

molmacbiratnagar@gmail.c

om 

www.molmac.p1.gov.np 

४ 

सामािजक िवकास मन्ऽालय, 

िवराटनगर 

021-536184	
मन्ऽीज्यकुो सिचवालयः 021-
534628	
सिचव ज्यकुो सिचवालयः021-
534082 

mosdprov1@gmail.com 

www.mosd.p1.gov.np 

 

५ 

आन्तिरक मािमला तथा 
कानून मन्ऽालय, िवराटनगर 

021-472044	
021-472656	
 

moialprov1@gmail.com 

६ 
आिथर्क मािमला तथा योजना 
मन्ऽालय, िवराटनगर 

021-534168	
 

moeap.s1@gmail.com 

 

मन्ऽालयह  

ब.सं.  मन्ऽालय फोन नं./फ्याक्स इमेल/वबेसाईट 

१ ूदेश नं २ भिुम व्यवःथा, कृिष तथा 
सहकारी मन्ऽालय, 

जनकपरुधाम 

041-522350, 
9851067287,
524760 

malacprovince2@gmail.c

om 

२ ूदेश नं ३ भिुम व्यवःथा, कृिष तथा 
सहकारी मन्ऽालय, हेटौडा, 
मकवानपरु 

०५७५२५६४२, 

५२५६४७ 

०५७५२५६४२ 

 

info@molmac.p3.gov.np 

www.molmac.p3.gov.np 

३ गण्डकी 
ूदेश 

भिुम व्यवःथा,कृिष तथा 
सहकारी मन्ऽालय, गण्डकी 
ूदेश पोखरा काःकी 

०६-१४६७८८५ www.molmac.gandaki.go

v.np 

 

४ ूदेश नं ५  भिुम व्यवःथा,कृिष तथा 071-550068, info@molmac.p5.gov.np 

www.molmac.p5.gov.np 
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ब.सं.  मन्ऽालय फोन नं./फ्याक्स इमेल/वेबसाईट 

सहकारी मन्ऽालय, बटुवल,

पन्देही 
540026

५ कणार्ली 
ूदेश 

भिुम व्यवःथा,कृिष तथा 
सहकारी मन्ऽालय, 

िवरेन्िनगर सखुत 

083-520082, 
520273,  
083-522595 

molmac@karnali.gov.np 

molmacp6@gmail.com 

www.molmac.karnali.gov

.np 

६ सदुरुपि म 
ूदेश  

भिुम व्यवःथा, कृिष तथा 
सहकारी मन्ऽालय, धनगढी 
कैलाली 

091-417225 

091-417406 

molmac7@gmail.com 

www.molmac.p7.gov.np 

 
३.१७. ूदेश अन्तगर्तका  कृिष र पश ुिवकास अन्तगर्तका कायार्लयह  

ूदेश १ अन्तगर्तका  कायार्लयह  (कृिष) 

ब.सं. कायार्लय फोन नं./फ्याक्स ईमेल/वेबसाइट 

१ कृिष िवकास िनदशनालय  
021-५२१३58, 

५२६५६८ 
doadprovince1@gmail.com 

doad.p1.gov.np  

२ 
कृिष व्यवसाय ूव र्न 
सहयोग तथा तािलम केन्ि 

025-562004, 
025 -562022 , 

9842050835 

abptcjhumkap1@gmail.com 

www.abpstc.p1.gov.np 

३ 
वीउ िवजन ूयोगशाला 
झमु्का, सनुसरी 

025-562004, 
९८५२०५५७७१ 

seedlabp1jhumka@gmail.com 

४ 
बाली संरक्षण ूयोगशाला, 
िवराटनगर, मोर   

021-470732 plantprotectionlabp1@gmail.co

m 

५ 
माटो तथा मल परीक्षण 
ूयोगशाला, झमु्का, सनुसरी  

025-562099, 
9844091156 soillabp1jhumka@gmail.com 

६ 
माटो तथा मल परीक्षण 
ूयोगशाला, सु ा, झापा 

023-550064, 
9852682064 soillabp1surunga@gmail.com 

७ 
बागवानी केन्ि, फाप्ल ु
सोलखुमु्ब ु

0385250116,9852
820216 hrtphaplup1@gmail.com 

८ बागवानी केन्ि, जौबारी, इलाम 

027-691405, 
974210939, 
9815373799, 

hrtillamp1@gmail.com 

९ 
रेशम ूशोधन केन्ि, इटहरी 
सनुसरी 

025-580843 
SilkProcessing1@gmail.com 

१० 
रेशम िवकास कायर्बम, 

धनकुटा 
026-520294, 
9742635204 silkdevelopmentp1@gmail.com 
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ूदेश नं.१  अन्तगर्तका  कृिष  ान केन्िह ः 

ब.सं 
कृिष  ान  

केन्ि 
अन्तगर्तका 
िजल्लाह  

फोन ईमेल/वेबसाईट 

1 

पाँचथर 

सम्पकर्  केन्ि 
ताप्लेजङु 

024-460130, 699  

 

akcpachthar@gmail.com 

पाँचथर 024-520130, 
468, 9852681468 

2 
ईलाम 

 
ईलाम 

027-520046,47 
9852681668 

akcillam@gmail.com 

3 
झापा 

 
झापा 

023-455 546, 
9852671109 

akcjhapa@gmail.com 

4 
भोजपरु 

 
भोजपरु 

029-420130, 630,
9852062130 

akcbhojpur130@gmail.com 

5 संखवुासभा    संखवुासभा 029-560130, 487,
9852058487 

akcsankhuwasabha@gmail.com 

6 

धनकुटा 
 

सम्पकर्  केन्ि 
ते॑थमु 

026-460130, 513  

akcdhankuta@gmail.com 

धनकुटा 026-520478, 226,
9852050424 

7 
 सनुसरी 

 

सनुसरी 025-560124, 106 
9852082821 

 

akcsunsari@gmail.com 

सम्पकर्  केन्ि 
मोर  

 

8 
खोटा  

 
खोटा  

036-420130, 629, 
9852849130 

khotangakc@gmail.com 

9 
सोलखुमु्ब ु

 
सोलखुमु्ब ु

038-520130, 
520015, 
9852851130 

 

akcsolukhumbu@yahoo.com 

10 ओखलढु ा ओखलढु ा 037-520130, 606, 
9852840130 

akcokhaldhunga@gmail.com 

11 उदयपरु उदयपरु 035-420130, 263, 
9852835067 

akcudaypur@gmail.com 
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ूदेश न.१ अन्तगर्तका भेटेिरनरी  अःपताल  तथा  पशसेुवा  िव   केन्िह ः 

ब. 
सं 

भेटेिरनरी 
अःपताल तथा 
पशसेुवा िव  
केन्िको नाम 

अन्तगर्तका 
िजल्ला 

फोन नं. ईमेल/ वेबसाईट 

१ पाँचथर 
ताप्लेजङु 

०२७-५२०१२७ vhlspanchthar@gmail.com 

पाँचथर 

२ झापा 
ईलाम 

०२३-५२११६१ vhlsjhapa@gmail.com 

झापा 

३ संखवुासभा 
संखवुासभा 

०२९-५६०१५९ vhlssankhuwasava@gmail.com 
भोजपरु 

४ धनकुटा 
ते॑थमु 

०२६-५२०२८० vhlsdhankuta@gmail.com 
धनकुटा 

५ मोर  मोर  ०२१-४७१९५८ vhlsmorang@gmail.com 

६ सनुसरी सनुसरी ०२५-५६०१६२ vhlssunsari@gmail.com 

७ ओखलढु ा 
सोलखुमु्ब ु

०३७-५२०२६० vhlsokhaldhunga@gmail.com 

ओखलढु ा 
८ उदयपरु खोटा  ०३५-४२०१२९ vhlsudayapur@gmail.com 

 

ूदेश २ अन्तगर्तका  कायार्लयह  (कृिष) 

ब.सं. कायार्लय फोन  नं./फ्याक्स ईमेल/ वेबसाईट 

१ कृिष िवकास िनदशनालय 9854026520 jhazitu@gmail.com 

२ 
कृिष व्यवसाय ूव र्न सहयोग तथा तािलम 

केन्ि 

041-620890, 
9854026520 

ratcnaktajhij@gmail.com 

www.ratcnaktaj.gov.np 

३ 
उंण ूदेिशय बागवानी नसर्री िवकास केन्ि, 

जनकपरु धनषुा 
9842088195  

४ 
माटो तथा मल परीक्षण ूयोगशाला, 
राजिवराज, स री 

:031-521615 soillabsaptari@gmail.com 

५ बाली संरक्षण ूयोगशाला, िसराहा ०३५-५२००५० pplsiraha@gmail.com 

६ वीउ िवजन ूयोगशाला   
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ूदेश ३ अन्तगर्तका कायार्लयह  (कृिष) 

ब.सं. कायार्लय फोन नं./फ्याक्स ईमेल/ वेबसाईट 

१ कृिष िवकास िनदशनालय 057-520466, 
521104 

addhetaudap3@gmail.com 

२ 
कृिष व्यवसाय ूव र्न सहयोग 

तथा तािलम केन्ि 
9845113886  

३ 
वीउ िवजन  ूयोगशाला, हेटौडा, 
मकवानपरु 

057-412551 seedlabhetauda@yahoo.com 

४ 
वाली संरक्षण  ूयोगशाला, 
हिरहरभवन, लिलतपरु 

01-5536462, 
9845069677 

rppl14@gmail.com 

५ 
माटो तथा मल परीक्षण 

ूयोगशाला, हेटौडा, मकवानपरु 
057-412535 rstl_hetauda@yahoo.com 

६ 
िशतोंण फलफुल टःटक 

िवकास केन्ि, ब च, दोलखा 
9845045412, 
9845029276 

boanch.gov@gmail.com 

७ 
पुं प िवकास केन्ि, लिलतपरु 01-5174260, 

9841385123 
pbkgodawari@gmail.com 

८ 
उपोंण ूदेशीय वागवानी िवकास 

केन्ि, िऽशलुी नवुाकोट 

010-560069, 
560068, 9857035173 

horticentertrishuli@gmail.com 

९ 
िशतोंण वागवानी नसर्री केन्ि, 

दामन, मकवानपरु 

057-620449, 
9845363789 

thncdaman@gmail.com 

१० 
कन्दमलु तरकारी िवकास केन्ि, 

िसन्धलुी 
047-520122, 
9854041320,  

kandamulsindhuli@gmail.com 

११ 

मसला िवकास केन्ि, पाँचखाल, 

काॅ े

011-499055, 
499355, 
9851184600 

scdcpanchkhal@gmail.com 

१२ 
िकम ुनसर्री भण्डार िवकास केन्ि, 

भण्डारा, िचतवन 

056-550091, 
9845111434 

kimbunurserybhandara@gmail.c

om 

१३ 

ूजनन ्िपढी िबजको याॐोत 

केन्ि, धिुनवेशी धािदङ 

010-401111, 
9851173944, 
9841417834 

pssc.dhunibesi@gmail.com 

१४ 
व्यवसाियक मनेेज केन्ि, 

िच ापोल भक्तपरु 
01-5116024 silkbhaktapur024@gmail.com 

१५ 
मौरी पालन िवकास कायर्बम, 

भण्डारा िचतवन 

056-550653, 
9855066653 

beekeeping_bhandara@yahoo.c

om 
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गण्डकी ूदेश अन्तगर्तका कायार्लयह  (कृिष) 

ब.सं. कायार्लय फोन नं./फ्याक्स ईमेल/ वेबसाईट 

१ कृिष िवकास िनदशनालय  ०६१-५२०२७३,  

५२०२६३, ५४०८९५, 

९८५६०११४६५, 

९८४१४३६५८१ 

addgandakipradesh@gmail.com

chief.add@p4.gov.np 
info.add@p4.gov.np 

२ कृिष व्यवसाय ूव र्न 
सहयोग तथा तािलम केन्ि 

०६१--५२५४४८ 

९८५६०१५४४८ 

9841355908 

abpstcpokhara@gmail.com

३ बाली संरक्षण ूयोगशाला, 
पोखरा काःकी 

०६१-४६१५४५, 

९८५६०३१५४५ 

rppl.pokhara@gmail.com

४ माटो तथा मल परीक्षण 
ूयोगशाला, पोखरा काःकी 

०६१-४६०१८७, 

९८५६०३५१८७ 

soillab.pokhara@yahoo.com

५ ूजनन ्िपढी बीज कोया 
ॐोत केन्ि, बन्दीपरु तनह ु

९८५६०६३१०४, 

9856030649 

reshamkheti58@gmail.com

६ रेशम िवकास कायर्बम, 

पोखरा काःकी 
०६१-५२२०२९, 

९८५६०८०१०३ 

9856034529 

farmspokhara@gmail.com

७ रेशम िवकास कायर्बम, 

ःयाङ्जा 
९८५६०८०१०३, 

०६३-४४०१०३ 

reshamkhetisyangja@gmail.com

८ वीउ िवजन ूयोगशाला ९८५६०५८७१९ seedlabkaski@gmail.com

 

ूदेश ५ अन्तगर्तका कायार्लयह  (कृिष) 

ब.सं. कायार्लय फोन नं./फ्याक्स ईमेल/ वेबसाईट 

१ 
कृिष िवकास िनदशनालय  ०८१-६२१२२८ 

/५६०२४३, 

९८४०५९५४४९ 

doad.p5@gmail.com 
 

२ 
कृिष व्यवसाय ूव र्न 
सहयोग तथा तािलम केन्ि 

०७१-५२१७६९ 
ratckhajura@yahoo.com 
 

३ 
वाली संरक्षण ूयोगशाला, 
नेपालगन्ज बाँके 

081-560423, 
९८५८०२८४५६ 

rpplkhajur@gmail.com 

४ 
माटो तथा मल पिरक्षण 
ूयोगशाला, खजरुा बाँके 

९८५८०३१२३६ 

 
rstlsmd2@gmail.com 

५ 
वीउ िबजन ूयोगशाला, 
भैरहवा पन्देही 

०८१-५६०४५० 
tngaire16@gmail.com 

६ 
वीउ िवजन ूयोगशाला, 
खजरुा बाँके 

०८१-६२१२१६ 
seedlabkhajura@gmil.com 
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कणार्ली  ूदेश अन्तगर्तका कायार्लयह  (कृिष) 

ब.स. कायार्लय फोन नं./फ्याक्स इमेल/ वेबसाईट 

१ कृिष िवकास िनदशनालय, सखुत 83-520305 doadsurkhet@gmail.com

२ 
कृिष व्यवसाय ूव र्न सहयोग तथा तािलम 

केन्ि, सखुत 

9848025772, purnalal2@gmail.com

acharyam2013@gmail.com 

३ बाली संरक्षण ूयोगशाला, सखुत 9844805138 ramangiri464@gmail.com

४ िवउ िवजन ूयोगशाला, सखुत 9849138253 milan.new2007@gmail.com

५ माटो तथा मल पिरक्षण ूयोगशाला, सखुत 9858053353 chaudharisk002@gmail.com

६ 
िशतोंण तरकारी वीउ उत्पादन केन्ि, 

जफुाल डोल्पा 
9858052370 kcganeshkumar@yahoo.com

७ आल ुबाली िवकास कायर्बम, दामार्, हमु्ला 9868079656 Jhabibha37@gmail.com

 

सदूुरपि म ूदेश अन्तगर्तका कायार्लयह  (कृिष) 
ब.सं. कायार्लय फोन नं./फ्याक्स ईमेल/ वेबसाईट 

१ 
कृिष िवकास िनदशनालय 094-440187, 

094-440010, 
094-440414 

raddipayal@yahoo.com 

२ 
कृिष व्यवसाय ूव र्न सहयोग तथा 
तािलम केन्ि 

099-690943 ratc.sundarpur@gmail.com 

३ 
बाली संरक्षण ूयोगशाला, सनु्दरपरु 

क नपरु 
099-690925 rpplsundarpur2007@gmail.com 

४ 
माटो तथा मल पिरक्षण ूयोगशाला, 
सनु्दरपरु, क नपरु 

099-690689 rstisundarpur@gmail.com 

५ 
िवउ िवजन ूयोगशाला, सनु्दरपरु 

क नपरु 

099-691614, 
099-520584 

rstisnp@gmail.com 

६ 
सखु्खा फलफुल िवकास केन्ि, 

सतबाँझ बैतडी 
095-690571 dfdcbaitadi@yahoo.com 

७ 
तरकारी जमर्प्लाज्म सम्व र्न तथा 
वीउ उत्पादन केन्ि, डडेल्धरुा 

096-420175 vspc.tarkari@gmail.com 
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ूदेश १ अन्तगर्तका  कायार्लयह  (पश ुिवकास) 

ब.सं. कायार्लय फोन नं./फ्याक्स ईमेल/ वेबसाईट 

१ पशपंुछी तथा मत्ःय िवकास िनदशनालय, िवराटनगर ०२१-४७०९२५ lfdbrt@gmail.com 

२ पश ुसेवा तािलम केन्ि, दहुवी, सनुसरी ०२५-५४०७०८ lstcp1sun@gmail.com

 

ूदेश २ अन्तगर्तका कायार्लयह  (पश ुिवकास) 

ब.स कायार्लय फोन नं./फ्याक्स इमेल/ वबेसाईट 

१ पशपंुछी तथा मत्ःय िवकास िनदशनालय 9841753627 dolfd.p2.np@gmail.com

२ पश ुसेवा तािलम केन्ि 041-520342  
 

ूदेश न.३ अन्तगर्तका कायार्लयह  (पश ुिवकास) 

ब.सं. कायार्लय फोननं./फ्याक्स ईमेल/ वेबसाईट 

१ पशपंुछी तथा मत्ःय िवकास िनदशनालय  dlfd3p@gmail.com 

२ पश ुसेवा तािलम केन्ि 01-5520010 lstcp3@gmail.com 

३ मत्ःय िवकास केन्ि, कुलेखानी 057-620237 rdfdckulekhani@gmail.com 

४ मत्ःय िवकास केन्ि, भण्डारा िचतवन 
056-550085, 
9855062085 

fdcbhandara@gmail.com 

५ बाभा िवकास फामर्, िचतलाङ, मकवानपरु 9855069484 chitlanggoat@gmail.com 
 

गण्डकी  ूदेश अन्तगर्तका  कायार्लयह  (पश ुिवकास) 

ब.सं. कायार्लय फोन नं./फ्याक्स ईमेल/ वेबसाईट 

१ पशपंुछी तथा मत्ःय िवकास  िनदशनालय 9846029182 dlfd.gandaki@gmail.com 

२ पश ु सेवा तािलम केन्ि, माटेपानी पोखरा ०६१-५२४१९५ 
9852051610 

ltc.pokhara@gmail.com 

३ मत्ःय  िवकास  केन्ि, िममीर् ःयाङ्जा ६३४०३००६ 
9847021050 

cfdcmirmi@gmail.com 

 

ूदेश ५  अन्तगर्तका  कायार्लयह  (पश ुिवकास) 

ब.सं. कायार्लय फोन  नं./फ्याक्स ईमेल/ वेबसाईट 

१ 
पशपंुछी  तथा मत्ःय िवकास 

िनदशनालय 

०७१-४३८५९६, 

९८५४०३६७४९ 

dolfdp5@gmail.com 

Yugalktiwarigmail.com 

www.dolfd.p5.gov.np 

२ पश ु सेवा तािलम  केन्ि 
०८१-५२०३०४, 

९८५८०४०३०४ 
rlstcnpj2014@gmail.com 

khagandrarajsapkota@gmail.com 

३ कुखरुा  िवकास फामर्, खजरुाबाँके 
०८१-५६०२०१, 

९८५८०२४२१८ 
lalitkunwar38@gmail.com 

४ 
मत्ःय  िवकास केन्ि, माहदेवपरु 

बाँके 

०८१-५२९२२०, 

९८५८००१०६९ 
bhusaldeep@gmail.com 
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कणार्ली  ूदेश  अन्तगर्तका  कायार्लयह  (पश ुिवकास) 

ब.सं. कायार्लय फोन नं./फ्याक्स ईमेल/ वेबसाईट 

१ पशपंुछी तथा मत्ःय िवकास िनदशनालय 
083-520937, 
9842826549 

dlfdssurkhet@gmail.com 

२ पश ुसेवा तािलम केन्ि 
083-525354, 
9848029895 

itckarnaliskt@gmail.com 

 

सदूुरपि म  ूदेश अन्तगर्तका  कायार्लयह  (पश ुिवकास) 

ब.सं. कायार्लय फोन नं./फ्याक्स ईमेल/ वेबसाईट 

१ पशपंुछी तथा मत्ःय िवकास िनदशनालय 

094-40146 

094-40132 
9849979336 

rdsdipayaldoti@yahoo.com 

२ पश ुसेवा तािलम केन्ि 
091-521939, 
9858422467 

rltcdhangadhi@gmail.com 

३ मत्ःय िवकास केन्ि, गेटा कैलाली 091-575120, 
9759003310 

fdckalali@gmail.com 

 

३.१४  अन्य ूदेशका  कृिष  ान  केन्िह  तथा भेटेिरनरी अःपताल  तथा  पश ुसेवा  िव  केन्िह ः 
ूदेश २ अन्तगर्तका कृिष  ान  केन्िह ः 

ब.सं. 
कृिष ान 

केन्ि 
अन्तगर्तका  
िजल्लाह  

फोन/फ्याक्स ईमेल/ वेबसाईट 

1 स री 
िसराहा 9852820765 

031-520050 
dadosaptari@gmail.com 

स री 

2 धनषुा धनषुा 
041-523739, 
9854027739 
041-52839 

akcdhanusha@gmail.com 

3 सलार्ही 
महो री 046-520130, 

9854036530 
046-520030 

pradeeptakur@yahoo.com 

सलार्ही 

4 बारा बारा 053-550017, 
9855025028 

dado.bara@yahoo.com 

5 रौतहट रौतहट 

055-520001, 
9855040129 
055-520370 

dadorauthat.gmail.com 

6 पसार् पसार् 
051-522304, 
9852830550 
051-521879 

agriscienceparsa@gmail.com 
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ूदेश नM २ अन्तगर्तका भेटेिरनरी अःपताल तथा पशसेुवा िव  केन्िह ः 

ब.सं. 
भेटेिरनरी अःपताल तथा 

पशसेुवा िव  केन्िको नाम 

अन्तगर्त 
का 

िजल्ला 
फोन नं. ईमेल/ वबेसाईट 

१ िसराहा 
स री 

9852821205 dhrubyadav205@gmail.com 

िसराहा 

२ धनषुा धनषुा 041-520179 
9854026021 

mbishnudev@yahoo.com 

३ महो री महो री 044-520073, 
9841742290 

dlsomahottary@gmail.com 

४ सलार्ही सलार्ही 046-520145, 
9845825172 

dlsosarlahi@yahoo.com 

५ पसार् 
पसार् 

051-522551, 
9855035252 

prikshanram@yahoo.com 
बारा 

६ रौतहट 
रौतहट 055-520125 

9841674992 
vetdrram1975@gmail.com 

 
ूदेश नं. ३ अन्तगर्तका  कृिष  ान  केन्िह ः 

ब. सं. 
कृिष ान 

केन्ि 
अन्तगर्तका 
िजल्लाह  

फोन/फ्याक्स ईमेल/ वेबसाईट 

1 लिलतपरु 

काठमाण्ड  01-5534573, 
9851073671 
01-4481219, 
5092217,5534616 

www.dadolalitpur.gov.np 

dadolalitpur@gmail.com 
भक्तपरु 

लिलतपरु 

2 काॅ े

काॅ े 011-490589,  
9851127010 
011-490201, 
620347 

www.dado.kavre.gov.np 

dadokavre@gmail.com 

िसन्धपुाल्चोक 
www.dadosindhupalchowk.gov.np 

dadokavre@gmail.com 

3 नवुाकोट 

रसवुा 010-560128, 
9843152113 
010-540128, 
560216 

akcnuwakot@gmail.com 
नवुाकोट 

4 धािद  

धािदङ 010-520128 
9851158630 
010-520419 

akcdhading@gmail.com 

5 रामेछाप रामेछाप 048-540063, akc.ramechhap2075@gmail.com 
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ब. सं. 
कृिष ान 

केन्ि 
अन्तगर्तका 
िजल्लाह  

फोन/फ्याक्स ईमेल/ वेबसाईट 

दोलखा 9841548284 
048-540308 

6 िसन्धलुी 
िसन्धलुी 047-520166, 

9851145404 
047-520166 

www.dadosindhuli.gov.np 

akcsindhuli@gmail.com 

7 िचतवन 

मकवानपरु 056-520115 
9855059570 
056-526226 

 

akcchitwan@gmail.com 
िचतवन 

 

ूदेश नं. ३ अन्तगर्तका भेटेिरनरी अःपताल तथा पशसेुवा िव  केन्िह ः 

ब. 
सं. 

भेटेिरनरी अःपताल तथा 
पशसेुवा िव  केन्िको 

नाम 

अन्तगर्तका 
िजल्ला 

फोन नं. ईमेल/ वेबसाईट 

१ लिलतपरु 

काठमाण्ड  

01-5542449, 
9851137970 

vhleclalitpur@gmail.com भक्तपरु 

लिलतपरु 

२ िचतवन िचतवन 056-520176 dlsochitwan1@gmail.com 

३ मकवानपरु मकवानपरु 
054-12828, 
057-412571 

vhospitalmak@gmail.com 

४ िसन्धलुी 
रामेछाप 

047-520185 dlsosindhuli@yahoo.com 
िसन्धलुी 

५ नवुाकोट 
रसवुा 

010-560012 dlsonuwakot12@gmail.com 
नवुाकोट 

६ धािदङ धािदङ 010-520107 dlsodhading@gmail.com 

७ दोलखा 
िसन्धपुाल्चोक 

049-421115 dlsodolakha@gmail.com 
दोलखा 

८ काॅपेला ोक काॅपेला ोक 
011-490266, 
9851164594 

vhsscdhulikhel2019@gmail.com 

 

गण्डकी ूदेश  अन्तगर्तका  कृिष  ान केन्िह ः 

ब.सं. 
कृिष  ान 

केन्ि 
अन्तगर्तका 
िजल्लाह  

फोन नं./फ्याक्स ईमेल/ वेबसाईट 

1 लमजङु 

मनाङ ९८५६०४५२३०, 

9846294823 
)^^-%@)!#) 

www.dadolamjung.gov.np 

akclamjung@gmail.com लमजङु 

2 गोरखा गोरखा ९८५६०३०६४९ www.dadogorkha.gov.np 
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ब.सं. 
कृिष  ान 

केन्ि 
अन्तगर्तका 
िजल्लाह  

फोन नं./फ्याक्स ईमेल/ वबेसाईट 

)^$-$@)!!# gorkhadado@yahoo.com 

3 तनहुँ 
तनहुँ ९८५६०६४१३० 

९८५६०२७३१० 

)^%-%^)!#) 

dadotanahun@gmail.com, 

akctanahun@gmail.com पवुीर्नवलपरासी 

4 ःयाङजा 
काःकी ९८५६०२८४४४ 

)^#-$@)!#) 

www.dadosyangja.gov.np 

akcsyangja@gmail.com ःयाङजा 

5 म्याग्दी 
मःुताङ ९८५७६२२१४४ 

)^#-%@)!#) 

www.dadomyagdi.gov.np 

dadomyagdi@gmail.com म्याग्दी 

6 पवर्त 
पवर्त ९८५७६३००२३ 

)^&-$@)!#) 

www.dadoparbat.gov.np 

dadoparbat@gmail.com 

krishigyankandraparbat@gmail.com वाग्लङु 

 

गण्डकी ूदेश अन्तगर्तका भेटेिरनरी अःपताल  तथा पश ुसेवा िव  केन्िह ः 

ब.सं. 

भेटेिरनरी 
अःपताल तथा 
पशसेुवा िव  
केन्िको नाम 

अन्तगर्तका िजल्ला फोन नं. ईमेल/वेवसाईट 

१ गोरखा गोरखा 064-11163 vhl.gorkha@gmail.com 

२ ःयाङजा ःयाङजा 063-420108, 
9856050964 

vhl.syangja@gmail.com 

३ तनहुँ 
तनहुँ ०63-403006, 

9846110180 
vhl.tanahun@gmail.com 

पवुीर् नवलपरासी 

४ लमजङु 
मनाङ 066-520131, 

9856016234 
vhl.lamjung@gmail.com 

लमजङु 

५ काःकी काःकी 061-520082, 
9856004888 

vethospitalkaski@gmail.com 

६ बाग्लङु 
पवर्त 068-520121, 

9857623121 
vhl.baglung@gmail.com 

बाग्लङु 

७ म्याग्दी 
म्याग्दी 069-520121, 

9857627955 
vhl.magdi@gmail.com 

मःुताङ 
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ूदेश नं. ५ अन्तगर्तका कृिष ान केन्िह ः 
बं. 
सं. 

कृिष ान केन्ि 
अन्तगर्तका 
िजल्लाह  

फोन/फ्याक्स ईमेल/ वेबसाईट 

1 गलु्मी गलु्मी ९८४४०२९५००  akcgulmi@gmail.com 

2 अघार्खाँची अघार्खाँची ९८४११६६३९५ akcarghakhanchi@gmail.com

3 पाल्पा पाल्पा ९८५७०६५२९४  akcpalpa@gmail.com 

4 
पि म 
नवलपरासी 

पन्देही 
9856049213 akcnawalparasi@gmail.com 

पि मनवलपरासी 
5 किपलवःत ु किपलवःत ु ९८५७०५३०६३  akckapilvastu@gmail.com 

6 दाङ 
प्यूठान 

९८५८०२०४६१ akcdang@gmail.com 
दाङ 

7 बाँके 
बाँके 

९८६८०८१९३१  akcbanke@gmail.com 
बिदर्या 

8 रोल्पा 
पवुीर् कुम 

९८४७८३१३९७ kgkrolpa@gmail.com 
रोल्पा 

 

ूदेश न. ५ अन्तगर्तका भेटेिरनरी  अःपताल तथा पशसेुवा  िव  केन्िह ः 

ब.सं. 

भेटेिरनरी 
अःपताल 

तथा पशसेुवा 
िव  केन्िको 

नाम 

अन्तगर्तका 
िजल्ला 

फोन नं. ईमेल/ वेबसाईट 

१ पाल्पा 
गलु्मी 075-520145, 

९८४७०२८८२२ 
dlsopalpa@gmail.com 

पाल्पा 

२ किपलवःत ु
अघार्खाँची 076-560021, 

९८४७०५६४६८ 
dlsokapilvastu@yahoo.com 

nandlalrolpa@gmail.com किपलवःत ु

३ पन्देही 
नवलपरासी 071-520206, 

९८५११९९८११, 

९८५७०२४१०९ 

dlsorupandehi@gmail.com 

dr.vermanl@gmail.com पन्देही 

४ रोल्पा 
पिुवर् कुम 086-440056, 

९८४५१४५०३१ 
giri_dharma@yahoo.com 

रोल्पा 

५ दाङ 
प्यठुान 082-560021, 

९८४९५३०५८८ 
dlsodang@gmail.com 

dr.bbkc@gmail.com दाङ 

६ बाँके 
बाँके 081-520254, 

९८५७०६१६०३ 
kunwarvet@gmail.com 

dlsobanke@gmail.com बिदर्या 
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कणार्ली ूदेश अन्तगर्तका कृिष ान केन्िह ः 

ब.सं. 
कृिष ान 

केन्ि 
अन्तगर्तका 
िजल्लाह  

फोन/फ्याक्स ईमेल/ वबेसाईट 

1 सल्यान 
सल्यान 088-530019, 

9845085855 
akcrukumw@gmail.com 

पि म कुम 

2 सखुत 
सखुत 089-420145, 

9841320801 
akcdailekh@gmail.com 

दैलेख 

3 जाजरकोट जाजरकोट 
089-430125, 
9858053125 

akcjajarkot@gmail.com 

4 डोल्पा डोल्पा 087-550099, 
9868301200 

 akcdolpa@gmail.com 

5 हमु्ला हमु्ला 087-680011, 
9868395919 

akchumla1@gmail.com 

6 जमु्ला 
जमु्ला 087-520027, 

9858440326 
www.dadojumla.gov.np 

akcjumla@gmail.com मगु ु

7 कालीकोट कालीकोट 
087-440118, 
9851048703 

akckalikot1@gmail.com 

 

कणार्ली ूदेश अन्तगर्तका  भेटेिरनरी  अःपताल  तथा  पशसेुवा  िव   केन्िह ः 

ब.सं. 
भेटेिरनरी अःपताल तथा 
पशसेुवा िव  केन्िको 

नाम 

अन्तगर्तका 
िजल्ला 

फोन नं. ईमेल/ वेबसाईट 

१ सल्यान सल्यान 
088-520062, 
9845176216 

vetsecsalyan@gmail.com 

२ सखुत 

दैलेख 083-520288, 
9868074351 

vetsecsurkhet@gmail.com 

सखुत 

३ पि म कुम 

जाजरकोट 088-530010, 
9845072192 

vetsecrukum@gmail.com 

पि म कुम 

४ जमु्ला 
कािलकोट 087-520028, 

9+858023558 
vetsecjumla@gmail.com 

जमु्ला 

५ डोल्पा डोल्पा 087-550052, 
9858900565 

vetsecdolpa@gmail.com 

६ हमु्ला हमु्ला 087-680010, 
9858033442 

vetsechumla@gmail.com 

७ मगु ु मगु ु
087-460076, 
984900720 

vetsecmugu@gmail.com 
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सदूुरपि म ूदेश अन्तगर्तका कृिष ान केन्िह ः 
बं.
सं. 

कृिष ान  केन्ि 
अन्तगर्तका 
िजल्लाह  

फोन/फ्याक्स ईमेल/ वेबसाईट 

1 बैतडी 

दाच ुर्ला 093-420141 
-420447  

www.dadodarchula.gov.np 

dadodarchula@gmail.com 

बैतडी 
095-520154 
-520479 
-520054  

www.dadobaitadi.gov.np 

dadobaitad2027@gmail.com 

2 डँडेल्धरुा 
डँडेल्धरुा 096-410179, 

410112  
www.dadodadeldhura.gov.np 

dadeldhuradado@gmail.com 

डोटी 094-41103, 
411126  

dadodoti80@gmail.com 

3 अछाम अछाम 
097-620187, 
620114  

www.dadoachham.gov.np 

dadoachham@rocketmail.com 

4 बझाङ बझाङ 092-421045 dadobajhang@yahoo.com 

5 बाजरुा बाजरुा 097-542214, 
541014  

www.dadobajura.gov.np 

dadobajura@gamil.com 

6 कन्चनपरु 

कन्चनपरु 
099-521252, 
522183  

www.dadokanchanpur.gov.np 

dadokanchanpur@gmail.com 

कैलाली 091-521124, 
521227  

dadokailali@gmail.com 

 

सदूुरपि म ूदेश अन्तगर्तका  भेटेिरनरी  अःपताल तथा  पशसेुवा  िव   केन्िह ः 

ब. 
सं. 

भेटेिरनरी अःपताल 
तथा पशसेुवा िव  
केन्िको नाम 

अन्तगर्तका 
िजल्ला 

फोन नं. ईमेल/ वेबसाईट 

१ क नपरु 

कैलाली 099-521176, 

099-525657, 
9858440142 

dlso_kanchanpur@yahoo.com 
क नपरु 

२ डडेलधरुा 
डोटी 096-410114, 

9858754434 
dlso73dadeldhura@yahoo.com 

डडेलधरुा 

३ बैतडी 
बैतडी 095-400006, 

9858782525 
dlsopatan.baitadi@yahoo.com 

दाच ुर्ला 

४ बाजरुा 
अछाम 097-541064, 

9841428752 
dlsobajura@gmail.com 

बाजरुा 

५ बझाङ बझाङ 
092-421050, 
9841043718 

dlsobajhang@yahoo.com 
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३.१८ कृिष अध्ययन संःथान 

कायार्लय फोन नं./फ्याक्स इमेल/ वेबसाईट 

कृिष तथा वन िव ान िव िव ालय, 

रामपरु, िचतवन (AFU) 

056-591655, 
591777, 591514 
 

www.afu.edu.np 

admin@afu.edu.np 

Post Box No.  13712 

College of Natural Resource 

Management, Puranchaur, Kaski  

061-503007, 
503004 
9855058264 

 

College of Natural Resource 

Management, Parkhibas, 

Dankuta, 
026-5405164 parkhibas@afu.edu.np 

College of Natural Resource 

Management, Tikapur, Kailali 
  

College of Natural Resource 

Management-Marin, Kapilakot, 

Sindhuli 

  

कृिष तथा पश ुिव ान अध्ययन संःथान 
(TU), सानेपा, लिलतपरु 

01-5552378, 
5550087 

www.iaas.edu.np 

info@iaas.edu.np 

लमजङु कृिष क्याम्पस 
066-402037 
066-402038

lamjungiaas@gmail.com 

पिक्लहवा  कृिष क्याम्पस 071-506091 - 

Gokulsehwor Agriculture and 

Animal Science College, Baitadi 
093-400044 info@gaasc.edu.np 

www.gaasc.edu.np 

College of Life Sciences, 

Tulsipur, Dang 

082-522978 
082-522957 
 082-522957 

mari.hrdcoordinator@gmail.com 

Prithu Technical College, 

Lamahi, Dang 

9857832210 
9857841334 

prithutechnicalcollege@gmail.com 

gangaparaspur@gmail.com 

www.trithu.edu.np 

B.Sc. in Horitculture and 

Floriculture Management, Ilam 

027-520665, 
520020 
520472, 
9842635473 
9842635893 

- 

Girija Prasad Koirala College of 

Agriculture and Research 

Center(GPCAR), Biratnagar, 

Morang  

021-425011 pugpcar@gmail.com 

िहमालयन कलेज अफएमी कल्चर 

साईन्सेस एण्ड  टेक्नोलोजी कायर्कारी  

िनदशक 

०१-4273341 
info@hicast.edu.np 

hicast@wlink.com.np 

www.hicast.edu.np 

Nepal Polytechnic Institute, 

Bharatpur, Chitwan 
056-524986 info@npibharatpur.org.np 
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कायार्लय फोन नं./फ्याक्स इमेल/ वेबसाईट 

ूािविधक  िशक्षा तथा व्यवसाियक 

तािलम पिरषद, सानोिठमी, भक्तपरु 

०66-30408, 66-
30769,  
 66-30294 

info@ctevt.gov.np 

research@ctevt.org.np 

www.ctevt.org.np 

P.O.Box   3546 ktm. Nepal 

 

३.१९  ूमखु टेिलिभजन ूसारण संःथाह  

िस.न. टेिलिभजनको नाम टेिलफोन नं. इमेल/ वेबसाईट 

! 
आफ्नो िमिडया नेटवकर्  ूा.िल, जनकपरु-८ 

धनषुा 
)$!-%#)^)# appantv@gmail.com 

@ 
ए िब िस िमिडया मपु ूा.िल. (एिबिस 
िटिभ), हाि सार काठमाण्डौ 

)!-$$$%@@*
abctvnews@gmail.com, 

www.abcnews.com.np 

# 
अ  पूणर् िमिडया नेटवकर्  ूा.िल. (ए पी वन 

िट िभ), थापाथली  काठमाण्डौ 
)!-$@^!^^% 

info@ap1tv.com, 

www. ap1.tv 

$ आभास िट िभ, भरतपरु २ िचतवन )%^-%@@#$(
info@avasstv.com, 

www.avasstv.com 

% एिभ न्यजु िट.भी., भरतपरु २ िचतवन )!-$@@&@@@
atv@aveneus.tv, 

www.aveneus.tv 

^ 
भिक्त दशर्न  अन्तरार्ि य टेिलिभजन, 

कुपोण्डल लिलतपरु 

)!-%)!)*)^
info@bhaktidarshantv.com, 

www.bhaktidarshantv.com 

& 
बु  सामदुाियक िट िभ, बटुवल ११ 

पन्देही 
)&!-$#*@)#

newsbuddha@gmail.conm, 

www.buddhatv.org.np 

* िबजनेस िट िभ, िडल्ली बजार काठमाण्डौ )!-$$#&$%^
businesstvnepal@gmai.com, 

www.businesstvnepal.com 

( िदव्य दशर्न िटिभ, िनलकण्ठ ५ धािदंग !)- %@!)^$  

!) िहमालय टेिलिभजन, बाने र काठमाण्डौ )!-$$&@@%$
info@himalayatv.com, 

www.himalayatv.com 

!! िहमिशखर टेिलिभजन, दमक झापा )@#-%*%%!@
himshikhartv@gmail.com, 

www.himshikhartv.com.np 

!@ इमेज टेिलिभजन, लािजम्पाट  काठमाण्डौ )!-$))^%%%
info@imagechannel.com.np, 

www.imagechannels.com 

!# इिन्डजेिनयस िटिभ, अनामनगर काठमाण्डौ )!-$!)@^*(
indigenoustelevision@gmail.com

, www.indigenoustelevision.com 

!$ क्लास टेिलिभजन, भरतपरु १२ िचतवन )%^-%@%!*$
ovigantv@gmail.com 

!% 
कािन्तपरु टेिलिभजन, सिुवधानगर 

काठमाण्डौ 
)!-%!(@))) admin.ktv@kmg.com.np, 

www.kantipurtv.com 

!^ 
लिुम्बनी सामदुाियक टेिलिभजन, बटुवल 

पन्देही 
)&!-$!())@

televisionlumbini@gmail.com, 

www.lumbinitv.org 

!& माउन्टेन टेिलिभजन, कुपण्डोल लिलतपरु )!-%)!)*)^
info@maountaintv.com.np, 

www.mountaintv.com.np 

!* नमःते टेिलिभजन, भरतपरु २ िचतवन )%^-%@#$*^
tvnamaste@gmail.com , 

www.namastetv.com.np 
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िस.न. टेिलिभजनको नाम टेिलफोन नं. इमेल/ वेबसाईट 

!( नेपाल मण्डल, लगनखेल लिलतपरु )!-%%@&%)! nepalmandatv@gmail.com 

@) नेपाल टेिलिभजन, िसँहदरबार काठमाण्डौ )!-$@))#$*
nepaltv@wlink.com.np, 

www.ntv.org.np 

@! न्यूज २४, महाराजगंज काठमाण्डौ )!-$))@^^^
nvc@news24nepal.tv, 

www.news24nepal.tv 

@@ िटम िट िभ, हेटौडा ४ मकवानपरु )%&-%@&%(( teamtvhtd@gmail.com, 

@# िट िभ टुडे, पेिप्सकोला काठमाण्डौ )!-$((@#!&
tvtudaynepal@gmail.com, 

www.tvtodeynepal.com 

@$ जनता टेिलिभजन, िमनभवन काठमाण्डौ )!-$!)&@#@
info@janatanetwork.com, 

www.janata.net 

@% मकाल ुटेिलिभजन, िवराटनगर मोरंग )@!-%#!#@! info@makalutv.com, 

www.makalutv.com 

@^ बोिध टेिलिभजन, टेकु काठमाण्डौ )!-$!))!@$
bodhi.tvchannal@gmail.com, 

www.bodhitv.tv 

@& एिप १ टेिलिभजन, थापाथली )!-$@^!^^% 
info@ap1tv.com, 

www.annapurnatv.com 

@* सयु दय िट िभ, िवतार्मोड १ झापा )@#-%$%!)*
suryodayatv@gmail.com, 

www.suryodayatv.com 

@( िट िभ  िफिल्म, चाविहल काठमाण्डौ )!-$*@@*%@
gkfilmy@gmail.com, 

www.gkfilmy.com 

#) ःवाःथ्य िट िभ, रातोपलु काठमाण्डौ )!-$$(#!!)
info@healthtvnepal.com, 

www.healthtvnepal.com 

#! अिभयान टेिलिभजन, भरतपरु १२ िचतवन )%^-%@%!*$
abhiyantv@gmail.com, 

#@ िट िभ कािलका, भरतपरु  १० िचतवन )%^-%@&!%* info@kalikatv.com.np 

##
सगरमाथा टेिलिभजन, बबरमहल 

काठमाण्डौ 
)!-$@##)&! 

info@sagarmatha.tv , 

www.sagarmatha.tv 

#$ िबजने सप्लस िट िभ, कुपण्डोल लिलतपरु )!-%)!)*)^
 

#% कृिष िट.भी. )!-^@)!##)  

#^ तराई िट.िभ. )!-$!)^!((
 

 

३.२० राि य दैिनक पिऽकाह को िववरण 

ब.स. नाम सम्पादकको  नाम फोन नं. ईमेल/ वेबसाईट 

1 अ पूणर् पो , ितनकुने, 
काठमाण्डौ 

राजाराम गौतम 4482305 Annapurna@annapost.com

, 

www.annapurnapost.com 

2 आिथर्क अिभयान, 

थापाथली, काठमाण्डौ 
मदन लम्साल 4267717 editorial@abhiyan.com.np,

www.abhiyan.com.np 

3 आिथर्क दैिनक, कुपण्डोल 

लिलतपरु 

ूल्हाद िरजाल 5554236 arthik.dainik@gmail.com, 

www.arthikdainil.com.np 

4 बाईम िरपोटर्र सन्धया िशविवबम शाह 4362485 sndhya.kalin@yahoo.com, 

crimereporter.of .com 
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ब.स. नाम सम्पादकको  नाम फोन नं. ईमेल/ वबेसाईट 

कािलन, म्हैपी काठमाण्डौ 
5 कान्तीपरु, थापाथली, 

काठमाण्डौ 
सिुधर शमार् 5135000 kanti@kmg.com.np, 

kanti@kmg.com.np 

6 कारोवार, वु नगर, 

काठमाण्डौ 
िशिशर भ  4785000 mail@karobardaily.com, 

www.karobardaily.com 

7 गोरखापऽ, धमर्पथ, 

काठमाण्डौ 
िनमर्ल कुमार आचायर् 422921 gopa@mos.com.np, 

www.gorkhapatraonline.co

m 

8 जनसवाल, दरवारमागर्, 
काठमाण्डौ 

रामजी वगाले 4231868 janasabal_280@yahoo.co

m 

www.janasawalnews.com 

9 द राईिजङ नेपाल, 

धमर्पथ, काठमाण्डौ 
िवजयलाल ौे  4222279 trnfeatures@hotmail.com 

10 द िहमालय टाईम, 

अनामनगर, काठमाण्डौ 
ूकास  िरमाल 4770358 editorial@thehimalayanti

mes.com, 

www.thehimalayantimes.c

om 

11 द काठमाण्डौ पो , 

थापाथली, काठमाण्डौ 
अिखलेश उपाध्याय 5135000 kpost@kantipur.com.np, 

www.ekantipur.com 

12 नागिरक, वागदरवार, 

काठमाण्डौ 
गणुराज  लईुटेल 4265100 nagari@nagariknews.com, 

www.nagariknews.com 

13 नेपाल समाचार पऽ, 

िभमसेन ःथान काठमाण्डौ 
पःुकर लाल ौे  4261179 

 
nepalsamacharpatra@gmai

l.com 

www.news@newsafnepal.

com 

14 ूके्षपण, िडल्लीवजार, 

काठमाण्डौ 
िवकल ूसाद ौे  9851091876 nepnews@yahoo.com, 

www.prakshepan.com.np 

15 मध्यान्ह, वागवजार, 

काठमाण्डौ 
मदन कुमार ौे  4226366 madhyanhadaily59@yaho

o.com, 

www.madhyanhadaily.co

m.np 

16 राजधानी, कुपण्डोल, 

लिलतपरु 

राजन शमार् 5546300 rajdhaninews@gmail.com,

www.rajdhani.com.np 

17 िरपिव्लका, वागदरवार, 

काठमाण्डौ 
सवुास  िघिमरे 4265100 republica@myrepublica.co

m, 

www.opedmyrepublica.co

m 

18 सन्ध्याकािलन, भोटािहिट, 

काठमाण्डौ 
केशव  देवकोटा 4232890 sandhyakalin@yahoo.com 

19 सौयर्, वागवजार, 

काठमाण्डौ 
वोधराज िऽपाठी 4256866 info@souryadaily.com 

20 िहमालय टाईम्स, गोिवन्द  लईुटेल 4478177 desk@himalayatimes.com.
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ब.स. नाम सम्पादकको  नाम फोन नं. ईमेल/ वेबसाईट 

मध्यवाने र, काठमाण्डौ np, 

www.ehimalayatimes.com 

21 नयाँ पिऽका, वागवजार, 

काठमाण्डौ 
कृंणज्वाला  
देवकोटा 

4012666 letter@nayapatrika.com, 

www.nayapatrika.com 

22 कमाण्डर पो , वावे र, 

काठमाण्डौ 
यगुनाथ पौडेल   

 

३.२१ कृिष सम्बन्धी पिऽका/म्यागािजनह को िववरण 

ब.सं. पिऽका/म्यागिजनको नाम फोन नं. ईमेल/ वबेसाईट 

1 कृिष टाइम्स मािसक 4224572 evtmedia@gmail.com 

2 आरसी टाइम्स सा ािहक, पोखरा 061-540622 
 

arsi.times@gmail.com 

3 कृिष सा ािहक 9851059455 sajnepal@gmail.com 

www.krishionline.com.np 

4 कृषक मािसक 4460266 krishakmasik@gmail.com 

5 कृषक र ूिविध मािसक 
4785842 
 

togetherforagriculture@gmail.com 

info@agrinepal.com.np 

www.rndinnovative.com.np 

www.agrinepal.com.np 

6 िहपात कृषक मािसक 9851081281 hipatmasik@gmail.com 

7 एमो टाइम्स मािसक 4249066 info@agro.com.np 

8 कृिष जनर्ल मािसक 
4288743 
9841445753 

krishijournal@yahoo.com 

www.krishijournal.com.np 

9 हाॆो सम्पदा मािसक 
4770206 
4771974 

info@hamrosampada.com.np 

shyam1sampada@gmail.com 

www.hamrosampada.com.np 

10 भेट टाइम्स 9851054868 vettimes@yahoo.com 

11 भेट न्यूज 
9851112015 
9851064921 

vetnewsforyou@gmail.com 

11 कृिष सूचना राि य मािसक 9849237926 agri_infomonthly@yahoo.com 

www.apac.org.np 

12 हलो खबर पिऽका 9851030300 meromanjel@gmail.com 

www.halokhabar.com 

13 तरकारी फलफूल सन्देश 01-4287065  

14 कृिष अनलाईन 9851059455 sajnepal@gmail.com 

www.krishionlne.com 

15 नेशनल न्यूज सा ािहक 
01-6225624 
9841302927 

nationalnewsweekly@gmail.com 
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३.२२ कृिष रेिडयो 
ब.सं. रेिडयोको नाम फोन ईमेल/ वेबसाईट 

1 कृिष रेिडयो, धािद  9851083657 news.krishiradio@gmail.com 

 
३.२३ कृिष पऽकार/ूकाशन तथा ूसारण गहृह को संःथाह  

ब.सं. संःथा फोन ईमेल/ वेबसाईट 

1 नेपाल कृिष पऽकार  ूित ान 

9851019108,98
49245355,984
9017401 

najonktm@gmail.com 

www.newsagro.com 

2 नेपाल कृिष पऽकार  समाज 9851059445 sajnepal@gmail.com 

www.krishionline.com 

3 कृिष संचार समाज 9845148882  

 

३.२४. NATIONAL/INTERNATIONAL NON-GOVERNMENTAL ORGANIZATIONS 

Name of Organization Phone/Fax Email/Website 

ActionaidNepal 
4436377 

4419718 

www.actionaid.org/nepal 

mail.nepal@actionaid.org 

Agriculture Enterprise Center 4262245/260 - 

Agriculture Technology Center 5525956 - 

Asian Development Bank 4227784/779 - 

Care International Nepal 
5522153 

5521202 
SBT@carenep.mos.com.np 

CARE-Nepal 5522143/153 care@carenep.mos.com.np 

CEAPRED 5546542, 5520272 info@ceapred.wlink.com.np 

CEDA 4331721 ceda@wlink.com.np 

CIMMYT 
4269564 

5548826 
 

FAO 5523990, 5523239 www.fao.org 

FORWARD Nepal 
056 527623 

056 521523 
ctwforward@wlink.com. 

GTZ 
5523228 

5521982 
gtz-nepal@gtz.de 

Heifer Project International 
5250554, 5250841 

5250873 

heifer.nepal@heifer.org,  

www.heifernepal.org 

Helvetas 5531109, 5522013 www.hevetasnepal.rog.np 

ICIMOD 
5525313 

5524509 

icimod@icimod.org.np 

www.icimod.org 

IDE/Nepal 5524461, 5548826 ide@ide.wlink.com.np 

JICA 
5552269, 5552199 

5552229 
- 

LI-Bird 061-526834 libird@mos.com.np 

Luthern World Federation 
4721271 

4720225 
www.lwfnepal.org 
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Name of Organization Phone/Fax Email/Website 

Natural Resources and 

Agriculture Management Center 

(NaRAM Center) 

01-4880324 naramcenter@yahoo.com 

Nepal Permaculture Group 01-4252597 
ngp@earthcare.wlink.com.np 

www.npg.org.np 

Plan International 5535560, 5536431  

Practical Action 4446015 
practicalaction@practicalaction.org.np

www.practicalaction.org 

Royal Everest Coffee 
4413959 

4410925 
 

NAST 5543406, 5543416  

RRN 
4415418 

4418296 
rrn@mos.com.np 

SAARC 
4221785 

4226350 
 

SNV 5523444,5522915  

SSMP 
5543591 

5526890
psussmp@wlink.com.np 

UNDP 5523200/986 www.undp.org 

UNFPA 5523637, 5537749  

USAID 4270144, 4272271  

WHO 5523993, 5523637 registry@who.int 

Women Awareness Centre 069-420456  

Winrock International 
4467087 

4476109 
winrocknepal@winrock.org.np 

World Bank 
4226792 

4225112 
 

World Food Programme 5543420 wfp.kathmandu@wfp.org 
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नपेाल कृिष  ूािविधक  एसोिसएसन (NATA)  

संःथा फोन इमेल/ वेबसाईट 

Nepal Agricultural Technicians Association 

(NATA) 
01-5544174 nata2064@gmail.com 

 

३.२५. ःथानीय तहको िववरण 

          ूदेश नम्बर १ 

ब.सं. िजल्ला ःथानीय तहको नाम 
सम्पकर्  नं. कृिष 

िवकास शाखा 
इमेल/ वबेसाईट 

1 

ताप्लेजु  

 

फुङिलङ नगरपािलका 9852622111 phunglingmun.gov.np 

info@taplejungamun.gov.np 

2 आठराई िऽवेणी 
गाउँपािलका 

9852660960 aathraitribenimun.gov.np 

aathrai.tribenimun@gmail.com 

3 िसिदङ्वा गाउँपािलका 9742691940 sidingbamun.gov.np 

sidingbarmtpj@gmail.com 

4 फक्ताङलङु 
गाउँपािलका 

9742691941 phaktanglungmun.gov.np 

phaktanglungrm@gmail.com 

5 िमक्वाखोला 
गाउँपािलका 

9742691943 mikwakholamun.gov.np 

mikwakhola@gmail.com 

6 मेिरङदेन गाउँपािलका 9852061977 meringdenmun.gov.np 

meringden@gmail.com 

7 मैवाखोला 
गाउँपािलका 

9852681565 maiwakholamun.gov.np 

 

8 पािथभरा याङवरक 
गाउँपािलका 

9852660460 yangwarakmuntaplejung.gov.np 

marginalramesh33@gmail.com 

9 िसरीज ा गाउँपािलका 9849139228 sirijanghamun.gov.np 

sirigangharuralmunicipality@gmai

l.com 

10 

पाँचथर 

 

िफिदम नगरपािलका 9852622111 phidimmun.gov.np 

phidim.nunicipality@gmail.com 

11 फालेलुंग गाउँपािलका 9852660960 phalelungmun.gov.np 

phalelunggaupalika@gmail.com 

12 फाल्गनुन्द 
गाउँपािलका 

9742691940 phalgunandamun.gov.np 

phalgunanda.rm@gmal.com 

13 िहिलहाङ गाउँपािलका 9742691941 hilihangmun.gov.np 

hilihangruralmun@gmail.com 

14 कुम्मायक 
गाउँपािलका 

9742691943 kummayakmun.gov.np 

kummyakgaupalika@gmail.com 

15 िमक्लाजङु 
गाउँपािलका 

9852061977 miklajungmunpanchthar.gov.np 

miklajungrm2073@gmail.com 

16 तमु्बेवा गाउँपािलका 9852681565 tumwewamun.gov.np 

tumbewa.gaunpalika@gmail.com 

k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 

 66 

ब.सं. िजल्ला ःथानीय तहको नाम 
सम्पकर्  नं. कृिष 

िवकास शाखा 
इमेल/ वेबसाईट 

17 याङवरक 
गाउँपािलका 

9852660460 yangwarakmunpanchthar.gov.np 

yangwarakruralmun@gmail.com 

18 

ईलाम 

 

ईलाम नगरपािलका 9849139228 ilammun.gov.np 

mun.ilam@gmail.com  

19 देउमाई नगरपािलका ०२७-६९१३६६ deumaimun.gov.np 

deumaimun@gmail.com 

 

20 माई नगरपािलका ०२७-४१२२२२ maimun.gov.np 

mainagarpalika@gmail.com 

21 सूय दय नगरपािलका ०२७-४०४७३ suryodayamun.gov.np 

suryodayamun@gmail.com 

 

22 फाकफोकथमु 
गाउँपािलका 

९८५२६६८०७८३ phakphokthummun.gov.np 

phakphokthumruralmunicipality@

gmail.com  

23 चलुाचलुी गाउँपािलका chulachulimun.gov.np 

scknabin@gmail.com 

 

24 माईजोगमाई 
गाउँपािलका 

०२७-४११०४४ maijogmaimun.gov.np 

maijogmaigaupalika@gmail.com  

25 माङसेबङु 
गाउँपािलका 

९८५२६८५४४५ mansebungmun.gov.np 

mangsebunggaupalika@gmail.com 

26 रोङ गाउँपािलका ९८१७०१४५७१ rongmun.gov.np 

rongruralmun@gail.com  

27 सन्दकपरु 
गाउँपािलका 

९८०१४५१७४५ sandakpurmun.gov.np 

sandakpurrm@gmail.com 

28 

झापा 
 

मेचीनगर 
नगरपािलका 

०२३-५६२४३६ mechinagarmun.gov.np 

info@mechimun.gov.np   

29 दमक नगरपािलका ०२३-५८०१३७ damakmun.gov.np 

info@damakmun.gov.np 

30 कन्काई नगरपािलका ०२३-४०११५५ kankaimun.gov.np 

kankai.mun@gmail.com 

31 भिपरु नगरपािलका bhadrapurmun.gov.np 

ictbhadrapurmun@gmail.com, 

info@bhadrapurmun.gov.np 

32 अजुर्नधारा 
नगरपािलका 

०२३-४६५५०२ arjundharamun.gov.np 

saniarjunmunicipality@gmail.com 

33 िशवशताक्षी 
नगरपािलका 

shivasatakshimun.gov.np 

dms.shivasatakshimun@gmail.co

m 

34 गौरादह नगरपािलका ०२३-४८०३७८ gauradahamun.gov.np 

gouradahamun@gmail.com 
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ब.सं. िजल्ला ःथानीय तहको नाम 
सम्पकर्  नं. कृिष 

िवकास शाखा 
इमेल/ वबेसाईट 

35 िवतार्मोड नगरपािलका ०२३-५४०२४४ birtamodmun.gov.np 

btmnp53@gmail.com 

36 कमल गाउँपािलका  kamalmun.gov.np 

kamalgaupalika@gmail.com 

37 गौरीगंज गाउँपािलका ०२३-४१२०४४ gaurigunjmun.gov.np 

ito.gauriganjmun@gmail.com 

38 बा॑दशी गाउँपािलका  bahradashimun.gov.np 

bahradashirm@gmail.com 

39 झापा गाउँपािलका  jhapamun.gov.np 

dcholaraj@gmail.com 

 

40 बु शािन्त 
गाउँपािलका 

०२३-५५०४४ buddhashantimun.gov.np 

buddhasantigaupalika@gmail.com 

41 हिल्दवारी 
गाउँपािलका 

 haldibarimun.gov.np 

haldibariruralmunicipality123@g

mali.com 

42 कचनकवल 
गाउँपािलका 

 kachankawalmun.gov.np 

kachankawala@gmail.com 

43 

मोर  

िवराटनगर महानगर 

पािलका 
०२१-५२३३०८ biratnagarmun.gov.np 

info@biratnagarmun.gov.np 

44 बेलवारी नगरपािलका ०२१-५४५३४४ belbarimun.gov.np 

belbarimunmorang@gmail.com 

45 लेटाङ नगरपािलका ०२१-५६००४४ letangmun.gov.np 

letangmunicipality@gmail.com 

46 पथरी शिन रे 
नगरपािलका 

०२१-५५६११२  patharishanishcharemun.gov.np 

patharishanishcharemun@gmail.co

m 

47 रंगेली नगरपािलका ०२१-५८०६६७ rangelimun.gov.np 

rangelimun@gmail.com 

48 रतवुामाई 
नगरपािलका 

०२१-४१४०५१ ratuwamaimun.gov.np 

ratuwamaimunicipalityinfo@gmail

.com 

49 सनुविषर् नगरपािलका ९८५२०२१०२१ sunawarshimun.gov.np 

ito.sunawarshimun@gmail.com 

50 उलार्वारी 
नगरपािलका 

०२१-५४०४५९ urlabarimun.gov.np 

urlabarinagarpalika@gmail.com 

51 सनु्दरहरैचा 
नगरपािलका 

०२१-५४५०५० sundarharaichamun.gov.np 

sundarharaichamun@gmail.com 

52 बढुीगंगा गाउँपािलका  budhigangamunmorang.gov.np 

 buddhigangamun@gmail.com 

53 धनपालथान ०२१-५६५१२२ dhanapalthanmun.gov.np 

dhanapalthanmun@gmail.com 
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ब.सं. िजल्ला ःथानीय तहको नाम 
सम्पकर्  नं. कृिष 

िवकास शाखा 
इमेल/ वेबसाईट 

गाउँपािलका 
54 मामथान गाउँपािलका gramthanmun.gov.np 

ito.gramthanmun@gmail.com 

55 जहदा गाउँपािलका jahadamun.gov.np 

jahadagaupalika@gmail.com/ito.ja

hadamun@gmail.com 

56 कानेपोखरी 
गाउँपािलका 

०२१-५८५१५५ kanepokharimun.gov.np 

kanepokharirmun@gmail.com 

57 कटहरी गाउँपािलका ०२१-४०४१०० kataharimun.gov.np 

ito.kataharimun@gmail.com 

58 केरावारी गाउँपािलका ०२१-४०३११० kerabarimun.gov.np 

kerabariruralmun@gmail.c 

59 िमक्लाजङु 
गाउँपािलका 

०२१-४००००१  miklajungmunmorang.gov.np 

miklajungrmun@gmail.com 

60 

सनुसरी 

ईटहरी उपमहा 
नगरपािलका 

०२५ -५८००४६,    

५८४६५९ 

itaharimun.gov.np 

itahari.municipality@gmail.com 

61 धरान उपमहा 
नगरपािलका 

०२५ -५२०४०७, 

०२५ -५२०१०९, 

dharan.gov.np 

info@dharan.gov.np 

62 ईन वा नगरपािलका )२५-५६००७७ 

 

inaruwamun.gov.np 

info@inaruwamun.gov.np 

63 दहुवी नगर 

पािलका 
०२५ -५४००२४ 

 

duhabimun.gov.np 

duhabibhaluwamun@gmail.com 

64 रामधनुी नगरपािलका ०२५ -५६२५६६, 

९८४१९४५६२८ 

ramdhunimun.gov.np 

ramdhunibhasi@gmail.com 

65 बराहके्षऽ 
नगरपािलका 

 ०२५ -५५११४५ barahamun.gov.np 

 ito.barahamun18@gmail.com   

66 देवानग  गाउँपािलका dewanganjmun.gov.np 

ito.dewanganjmun@gmail.com 

67 कोशी गाउँपािलका ०२५-४०१०६५ 

 

koshimun.gov.np 

koshigaupalika@gmail.co 

68 गढी गाउँपािलका gadhimun.gov.np 

ito.gadhiruralmuncipality@gmail.c

om 

69 बजुर् गाउँपािलका ९८०७३१३७३० barjumun.gov.np 

ito.barjumun@gmail.com 

70 भोबाहा 
नरिसंह गाउँपािलका 

bhokrahamun.gov.np 

bhokrahanarsingh.gapa@gmail.co

m  

 

71 हिरनगर गाउँपािलका harinagaramun.gov.np 

ito.harinagaramun@gmail.com 
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ब.सं. िजल्ला ःथानीय तहको नाम 
सम्पकर्  नं. कृिष 

िवकास शाखा 
इमेल/ वबेसाईट 

72 

धनकुटा 
 

पािभबास 
नगरपािलका 

9800907348 

 

pakhribasmun.gov.np 

73 धनकुटा नगरपािलका 9842116254 

 

dhankutamun.gov.np 

74 महालआमी 
नगरपािलका 

9842955035 

 

mahalaxmimundhankuta.gov.np 

75 साँगरुीगढी 
गाउँपािलका 

9862022556 

 

sangurigadhimun.gov.np 

76 सिहदभिूम 
गाउँपािलका 

9844793401 

 

khalsachhintangshahidbhumimun.

gov.np 

77 छथर जोरपाटी 
गाउँपािलका 

9814386478 

 

chhatharjorpatimun.gov.np 

78 चौिवसे गाउँपािलका 9852061103 

 

choubisemun.gov.np 

79 

तेहथमु 

 

म्याङलङु 
नगरपािलका 

9842113431 

 

myanglungmun.gov.np 

80 लालीगरुाँस 
नगरपािलका 

9842385335 laliguransmun.gov.np 

krishisakhabasantapur@gmail.com

81 आठराई गाउँपािलका 9842119568 aathraimun.gov.np 

82 छथर गाउँपािलका 9743010516 

 

chhatharmun.gov.np 

83 फेदाप गाउँपािलका 9852061026 

 

phedapmun.gov.np 

84 मेन्छयायेम 
गाउँपािलका 

9842836980 

 

menchhayayemmun.gov.np 

85 

संखवुा 
सभा 

 

चैनपरु नगरपािलका )@(-%&)!#! 
 

chainpurmun.gov.np 

chainpurmun@gmail.com 

86 धमर्देवी नगरपािलका  dharmadevimun.gov.np 

87 खाँदवारी नगरपािलका )@(-%^)!$! 

 

khandbarimun.gov.np 

khandbarimun@gmail.com 

88 मादी नगरपािलका )@(-^*)#@# 

 

madimunsankhuwasabha.gov.np 

madimuncipality@gmail.com 

89 पाँचखपन 
नगरपािलका 

)@(-$!$))^ 

 

panchkhapanmun.gov.np 

panchapan.mun@gmail.con 

90 भोटखोला )@^-^*!)!! 
bhotkholamun.gov.np 
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ब.सं. िजल्ला ःथानीय तहको नाम 
सम्पकर्  नं. कृिष 

िवकास शाखा 
इमेल/ वेबसाईट 

गाउँपािलका  

91 िचिचला गाउँपािलका chichilamun.gov.np 

chichilagaupalika@gmail.com 

92 मकाल ुगाउँपािलका )@(-$!#)() 

 

makalumun.gov.np 

gaupalikamakalu@gmail.com 

93 सभापोखरी 
गाउँपािलका 

)@^-^*!)!! 

 

savapokharimun.gov.np 

bhandaribk520@gmail.com 

94 िसलीचोङ 
गाउँपािलका 

(&%@)^!*&& 
 

silichongmun.gov.np 

mniraul.info@gmail.com 

95 

भोजपरु 

 

भोजपरु नगरपािलका )@(-$@)@@) 

 

bhojpurmun.gov.np 

info.bhjmunicipality @gmail.com 

96 षडानन्द नगरपािलका (*%@)&#**( 
 

shadanandamun.gov.np 

ito.shadanandamun @gmail.com 

97 टेम्केमैयङु  
गाउँपािलका 

tyamkemaiyummun.gov.np 

temkemunbhp gmail.com 

98 रामूसाद राई 
गाउँपािलका 

(*%@)&#**( 
 

ramprasadraimun.gov.np 

ramprasadrai.rm @gmail.com 

99 अ ण गाउँपािलका (&$@)#&#)@ 
 

arunmun.gov.np 

arunrmun@gmail.com 

100 पौवादङुमा 
गाउँपािलका 

(*%@)&%*)) 
 

pauwadungmamun.gov.np 

pauwadungmamun @gmail.com 

101 साल्पािसिलछो 
गाउँपािलका 

salpasilichhomun.gov.np 

salpasilichhorural municipality 

@gmail.com 

102 आमचोक 
गाउँपािलका 

(*%@)%@*## 
 

aamchowkmun.gov.np 

ito.aamchowkmun @gmail.com 

103 हतवुागढी 
गाउँपािलका 

)@(-$!@)@^ 

 

hatuwagadhimun.gov.np 

hatuwagadhi.rural municipality 

@gmail.com 

104 

सोलखुमु्ब ु

 

सोलदुधुकुण्ड 
नगरपािलका 

)#*-%@)@^$,

(*^#*^%)$@ 

solududhkundamun.gov.np 

solududhkundamun@gmail.com 

105 माप्य गाउँपािलका (*$@(#*)$& dudhkoshimun.gov.np 

mapyadudhkoshimun@gmail.com 

106 खमु्व ुपासाङल्हम ु
गाउँपािलका 

(*!^&%^&!! khumbupasanglhamumun.gov.np 

khumbupasanglhamun@gmail.co

m 

107 थलुङु दधुकोशी 
गाउँपािलका 

(*^@((^*#) dudhkaushikamun.gov.np 

thulungdudhkoshirm@gmail.com 
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ब.सं. िजल्ला ःथानीय तहको नाम 
सम्पकर्  नं. कृिष 

िवकास शाखा 
इमेल/ वबेसाईट 

108 नेचासल्यान 
गाउँपािलका 

(*$#!^%$$& nechasalyanmun.gov.np 

nechasalyan345@gmail.com 

109 माहाकुलङु 
गाउँपािलका 

(*$@%#%#$& mahakulungmun.gov.np 

mahakulung.rum@gmail.com 

110 िलख ुिपके 
गाउँपािलका 

(*^#!&%))( likhupikemun.gov.np 

likhupikerm@gmail.com 

111 सोताङ गाउँपािलका (*$@*!%(@& sotangmun.gov.np 

sotangrmun@gmail.com 

112 

ओखल 

ढु ा 
 

िसि चरण 
नगरपािलका 

०३७ -५२०२१३ 

 

siddhicharanmun.gov.np 

siddhicharanmunicipality@gmail.c

om 

113 िखिजदेम्बा 
गाउँपािलका 

९७५१०६८६६६  khijidembamun.gov.np 

khijeedembarm2073@gmail.com 

114 चम्पादेवी गाउँपािलका ९७५३००००९६ 

 

champadevimun.gov.np 

ito.champadevimun@gmail.com 

 

115 िचशंखगुढी 
गाउँपािलका 

037-640075 

 

chishankhugadhimun.gov.np 

ito.chishankhugadhimun@gmail.c

om 

116 मानेभञ्याङ 
गाउँपािलका 

०३७ -
४१००६५/६७  

 

manebhanjyangmun.gov.np 

ito.manebhanjyangmun@gmail.co

m 

117 मोलङु गाउँपािलका ९८५२८४०५०१ 

 

molungmun.gov.np 

molungrm@gmail.com 

118 िलख ुगाउँपािलका ९८४९९७२७७२ 

 

 

likhumunokhaldhunga.gov.np 

ito.likhu.mun@gmail.com 

119 सनुकोशी गाउँपािलका 037-690098 sunkoshimunokhaldhunga.gov.np 

sunkoshee@gmail.com 

120 

खोटा  

 

हलेसी तवुाचङु 
नगरपािलका 

 halesituwachungmun.gov.np 

121 िदके्तल पाकोट 
मझवुागढी 
नगरपािलका 

36-420204 
 

rupakotmajhuwagadhimun.gov.np 

rupakotmun@gmail.com 

122 ऐसेलखुकर्  
गाउँपािलका 

9815787850 
 

aiselukharkamun.gov.np 

aiselukharka2073@gmail.com 

123 रावा वेसी 
गाउँपािलका 

9816787232 
 

lamidandamun.gov.np 

rawabesigaupalika@gmail.com 

124 जन्तेढंुगा गाउँपािलका 9862851281 jantedhungamun.gov.np 

jantedhungarmo@gmail.com 
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ब.सं. िजल्ला ःथानीय तहको नाम 
सम्पकर्  नं. कृिष 

िवकास शाखा 
इमेल/ वेबसाईट 

125 खोटेहाङ गाउँपािलका khotehangmun.gov.np 

ito.khotehangmun@gmail.com 

126 केिपलासगढी 
गाउँपािलका 

kepilasgadhimun.gov.np 

kepilasgadhirmkhotang@gmail.co

m 

127 िदूङु चइुचमु्मा 
गाउँपािलका 

9810436885 
 

diprungmun.gov.np 

Ito.diprungmun@gmail.com 

128 साकेला गाउँपािलका 9842402019 
 

sakelamun.gov.np 

Ito.sakelarmun@gmail.com 

129 वराहपोखरी 
गाउँपािलका 

barahapokharimun.gov.np 

barahapokharirm@gmail.com 

130 

उदयपरु 

 

कटारी नगरपािलका )#%-$%)@(@ 

 

katarimun.gov.np 

ict.katarimum@gmail.com 

131 चौदण्डीगढी 
नगरपािलका 

)#%-$$)@^$ 

 

chaudandigadhimun.gov.np 

chaudandigadhimum@gmail.com 

132 िऽयगुा नगरपािलका )#%-$@)!*^ 

 

triyugamun.gov.np 

triyugamun@gmail.com 

133 वेलका नगरपािलका belakamun.gov.np 

belakamun@gmail.com 

134 उदयपरुगढी 
गाउँपािलका 

udayapurgadhimun.gov.np 

madhavsubedi500@gmail.com 

135 ताप्ली गाउँपािलका )#%-^(!##^ 
 

taplimun.gov.np 

ito.taplimun@gmail.com 

136 रौतामाई गाउँपािलका rautamaimun.gov.np 

rautamairm@gmail.com 

137 िलम्चङु्बङु 
गाउँपािलका 

sunkoshimunudayapur.gov.np 

ito.limchubunmun@gmail.com 

 

३.२६. ूदेश नं. १ अन्तगर्त रहेका ूमखु ौोत केन्िह  

३.२६.१. मौरी  ौोत केन्ि 

ब. स.
वाली 
वःत ु

समहु/फमर्/संःथा/ 
कम्पनीको  नाम 

ठेगाना 
अध्यक्ष/ 

ूवन्धकको नाम 
सम्पकर्  नं. 

१ मौरी काउली मौरी फमर्  िदपङु चईूचमू्मा 
गा पा. -१ याम्खा  

खोटाङ 

िदप खऽी 9842844708

२ मौरी  नेपाल मौरीपालन 
महासंघ 

इटहरी ५,सनुसरी बासदेुव ढकाल 9852054468
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ब. स. 
वाली 
वःत ु

समहु/फमर्/संःथा/ 
कम्पनीको  नाम 

ठेगाना 
अध्यक्ष/ 

ूवन्धकको नाम 
सम्पकर्  नं. 

३ मौरी िबंणपुादकुा 
मौरीपालन फामर् 

धरान ११,सनुसरी डम्बर तमा  9842275893

४ मौरी रामधनुी मौरी पालन 
उ ोग 

रामधनुी ४,सनुसरी गोपाल पराजलुी 98420854३3

५ मौरी िशवशि  मौरीपालन 
उ ोग 

इटहरी ५,सनुसरी बासदेुव ढकाल 9852054468

६ मौरी सजृना मौरीपालन 
उ ोग 

धरान ११,सनुसरी एमर ध्वज  तामा  ९८४२१६५७०१

७ मौरी पारीजात मौरी फामर्  उलार्वारी ४, मोर  रमेश खडका ९८४२४१९५३४
८ मौरी  िबराट मौरी तथा मह 

उत्पादन ौोत केन्ि 

कोशी हरैचा , 
मोर  

रेवती कुमार ितिम्सना ९८५२०६४७७८

९ मौरी पािथभरा मौरीपालन 
उ ोग  

रंगेली , मोर  यमनाथ पाठक ९८४२०४२३७८

१० मौरी मनोकामना मौरी 
पालन उ ोग  

लेटा , मोर  इमनाथ पोभरेल ९८४२०४८८७०

११ मौरी एभरे  मौरीपालन 
फामर् 

लेटा , मोर  कमल राई ९८४२२९६१०९
 

१२ मौरी ूगितिशल मौरी फामर् दवशा, मोर  जीवन मैनाली ९८४२१४४१७६
१३ मौरी पूिणर्मा मिहला मौरी 

पालन संःथा 
कानेपोखरी, मोर   जानकुा थापा ९८४२१२९८०६

१४ मौरी प  ौी मौरी पालन 
कृिष फामर् घार ौोत 

उलार्बारी ४ मोर  पदमा थापा ९८४२०४४०४९

१५ मौरी सजृनिशल मौरीपालन 
फामर् 

उलार्वारी ९,मोर  अंज ुखितबडा ९८४२०३२१७२

१६ मौरी सूयर् मौरी फामर् उलार्वारी २, मोर  संजय कटुवाल ९८१९०४२७९३
 

१७ मौरी राजघाट मौरीपालन 
उ ोग 

उलार्वारी, मोर  गोमा दाहाल ९८४२१६११८३

१८ मौरी मेिलफेरा कृिष 
सहकारी संःथा  

उलार्वारी ४, मोर  बोधराज खडका  ९८४२०८७०४६ 

 

१९ मौरी सोता  अगार्िनक 
ूा .िल.  

धरान ४, ;'g;/L कृंण राई ९८५२०५६०७७

२० मौरी पूवार्अंचल मौरीपालन 
उ ोग 

अजुर्नधारा ९,झापा भीम कडिरया ९८५२६७४४६०
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ब. स.
वाली 
वःत ु

समहु/फमर्/संःथा/ 
कम्पनीको  नाम 

ठेगाना 
अध्यक्ष/ 

ूवन्धकको नाम 
सम्पकर्  नं. 

२१ मौरी सतासी मिहला 
मौरीपालन सहकारी 
सं .िल.  

िशवसताक्षी न.पा, 
झापा 

देवी दाहाल ९८५२६८९१७७

२२ मौरी कन्काई मौरीपालन 
कृषक सहकारी संःथा

कन्काई न.पा ३, 
झापा 

भवुन अिधकारी ९८६२६७९८७४

२३ मौरी लआमी िब िकपी  
वकर्  सप 

इलाम न.पा.९, 
इलाम 

लआमी दाहाल ९८४४६७२९८७

२४ मौरी फाउन्डेशन िब 
िकिप  

 हेम बहादरु राई ९८४२६२७५१५

 

३.२६.२. च्याउ ौोत केन्ि 
ब
.स  

वाली 
वःत ु

समहु /संःथा /फमर् 
/ कम्पनीको  नाम 

ठेगाना 
अध्यक्ष /ूबन्धको  

नाम 
सम्पकर्  नं. 

१ च्याउ  सन्त वीउ तथा 
च्याउ उ ोग 

देवानगंज 
३,मोर  

सन्तोष भगत ९८०४३२४१३९ 

२ च्याउ िबनय च्याउ उ ोग उलार्वारी 
४,मोर  

उदय चन्ि ौे  ९८०७३८१७१६ 

३ च्याउ नेपाल ॄदशर् 
मसरुम एण्ड एमो 
िरसचर् 

सनु्दरहरैचा 
४,मोर  

सरोज नेपाल ९८१३२१०३१२ 

४ च्याउ  सगरमाथा च्याउ 
उ ोग 

सनु्दरहरैचा 
४,मोर  

ईन्ि कुमार ितिम्सना ९८०२७३५८१० 

५ च्याउ आधिुनक च्याउ 
उ ोग  

उलार्वारी,मोर    

६ च्याउ पािथभरा च्याउ 
उ ोग  

िवतार्मोड 
न.पा,झापा 

राम खऽी ९८४२६२७९८७४ 

७ च्याउ िव ान च्याउ 
उ ोग 

भिपरु न.पा.१० 
झापा 

दगुार् भ राई ९८०४९१८३४५ 

 

८ च्याउ क्वािलटी च्याउ 
उ ोग 

कचनकवल 
६,झापा 

पदम िसटौला ९८१५०३३८०८ 
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३.२६.३ खा ा  बीउ तथा तरकारी बेनार् ौोत केन्ि 

ब.
.स  

बाली 
समहु /संःथा/फमर्/  
कम्पनीको नाम 

ठेगाना 
अध्यक्ष/ूवन्ध
कको नाम   

कैिफयत 

१ मकै वीउ बरबोटे मकै वीजवृि  
कृ .स .  

हलेसी तूवाचङु 
न.पा ८,खोटा  

राजेश राई ९८०४७२७८६० 

२ मकै वीउ कािलका मकै वीज बिृ  
कृषक समहु 

हलेसी तूवाचङु 
न.पा ६,खोटा  

सलुोचना राई ९८०४७६२८५९ 

३ धान, गह ु सगरिदना कृिष सहकारी 
संःथा  

रंगेली १, मोर   कणर् बहादरु 
थापा 

९८४२२५१८८७ 

४ धान, गह ु खैरनी वीउ उत्पादक 
संघ 

उलार्बारी ८, मोर  िबंण ुूसाद 
िसटौला 

९८४२१८१३०४ 

५ धान, गह ु िचसापानी लआमी झार 
कृषक समहु 

उलार्वारी ४,मोर   लआमी ूसाद  ९८१४०८७२३९ 

६ धान ,गहुँ,  

तरकारी 
बीउ  

कुशवाहा खा  िवज 
भण्डार  

देवानग  
२,सनुसरी 

रामबकृ्ष मेहता ९८४२५०६१२४ 

७ धान गहुँ 
तरकारी 
बीउ 

अकहा तरकारीतथा 
फलफूल उत्पादक 
स .स.िल.  

भोबाहा २,सनुसरी नारायण ूसाद 
मेहता 

९८४२०८८५८४ 

८ धान ,गहुँ 
,मसरुो 

बीउ  

िजल्ला सहकारी संघ 
िल. 

ईन वा, सनुसरी िबन्दे र 
मेहता 

९८४२०३४५४४ 

९ मकै  बधुबारे कृिष सहकारी 
संःथा िल. 

वराहके्षऽ ६, 

सनुसरी 
टेक बहादरु 
िघिमरे 

9807058644 

१० धान बीउ िसंहदेवी कृिष सहकारी 
संःथा िल. 

ईटहरी 
११,सनुसरी 

ितलचन 
दंगाल 

9842339943 

११ तरकारी 
धान ,गहुँ 

,मकै  

)हाईिॄड (  

CGNS seed  Pvt Ltd. कोसी ३,सनुसरी   

१२ धान, ,गहुँ 
वीउ 

सिमक्षा बीउ कम्पनी मेची न.पा.,झापा बिु  िनरौला  

१३ धानको 
उ त वीउ 

अनमोल बीउ उ.कम्पनी कनकाइ 
न.पा.,झापा 

  

१४ धानको 
उ त वीउ 

साना िकसान कृिष  
सहकारी संःथा िल. 

गौरादह 
न.पा.महारानी 

िमना ढकाल 023480218 
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ब.
.स  

बाली 
समहु /संःथा/फमर्/  
कम्पनीको नाम 

ठेगाना 
अध्यक्ष/ूवन्ध
कको नाम   

कैिफयत 

झोडा,झापा 
१५ धानको 

उ त वीउ 
मेची वहउुदेँय सहकारी 
स .िल.  

मेचीनगर 
नगरपािलका, 
झापा 

ूबन्धक 9852671416 

१६ मकै  वीउ माझ चण्डे री कृषक 
समहु 

िसि चरण 
न.पा.४, म्झाटार 
ओखलढु ा 

पूणर्राज ौे  9842934381 

१७ मकैको 
वीउ 

िमलन चौक मकै 
बीजबिृ  कृषक समहु 

मोलु  गा.पा. 
कुन्तादेवी, 
ओखलढु ा 

चेतनाथ वाग्ले 9862916391 

१८ मकैको 
वीउ 

अ पूणर् कृषक समहु फाल्गनुन्द 
गा.पा.1 पाँचथर 

घनँयाम 
आङदेम्बे 

9863861249 

१९ मकैको 
वीउ 

कुलडाँडा कृषक समहु िहिलहाङ 1, 
पाँचथर 

िदल वहादरु 
बािनया 

9842124799 

 
३.२६.४. फलफूल तथा तरकारी बाली ौोत केन्ि   

ब
.स  

बाली 
समहु /संःथा/फमर्/  
कम्पनीको नाम 

ठेगाना 
अध्यक्ष 

/ूबन्धकको नाम  
कैिफयत 

१ सनु्तला जात सनु्तला पकेट समहु हलेसी 
तवुाच ु  
न.पा. 
७,खोटा  

भलुाराज राई 9862813608

२ कागती नसर्री जयपित अलैची फमर् साकेला 
गा.पा.७ 
माि म, 
खोटा  

िशव ूसाद ढकाल 9842932617

३ फलफूलको 
िब वा 

िरजाल नसर्री फमर् िदके्तल  

न.पा ६, 
खोटा  

अमर राई 9869127787

४ फलफूलको 
िब वा 

आर .आर.एम.डी.आचायर् 
फलफूल नसर्री 

िदूङु 
चईूचमू्म 
गा.पा.१ 
खोटा  

डेगराज आचायर् 9862811558

५ सनु्तला नसर्री महाभारत सनु्तलाजात ताप्ली १, उ व हमाल 9852835513
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ब
.स  

बाली 
समहु /संःथा/फमर्/  
कम्पनीको नाम 

ठेगाना 
अध्यक्ष 

/ूबन्धकको नाम  
कैिफयत 

फलफूल िबकास 
सहकारी संःथा िल. 

उदयपरु 

६ फलफूल तथा 
पुं प 

पशपुित फलफूल नसर्री ईटहरी 
उ.म.न.पा 
११ सनुसरी  

िनजी  

७ फलफूल 
िब वा 

पाण्डे नसर्री बा॑दिश ५, 
झापा 

तलुसी पाण्डे 9807941696

८ कागती तथा 
फलफूल नसर्री 

िड .एण्ड डी बायो एमो 
प्लान्टेक 

मेचीनगर 
न.पा.१०, 
झापा 

िडल्लीराज उूिेत  

९ सनु्तला जात 
िब वा 

देबीथान फलोधन 
उ ोग 

अ ण ३ 
,भोजपरु 

तोरण काकीर् 9851034908

१० सनु्तलाजात 
िब वा 

िदब्यभिुम नसर्री उ ोग  भोजपरु ८, 
भोजपरु 

िबंण ुूसाद 
अिधकारी 

9842211437

११ सनु्तलाजात 
िब वा  

ःमिृत फलफूल नसर्री टेम्केथ्यमु 
५, भोजपरु 

चण्डल कुमार राई 9842392756

१२ फलफूल 
िब वा )िकबी 

,एभोकाडो(  

शंकरधन कृिष तथा 
पश ुफमर् 

अ ण २, 
भोजपरु 

गणुराज राई 9862030614

१३ सनु्तलाजात 
फलफूल फामर् 

फामर् थलुङु 
दधुकोसी ८, 
सोलखुमु्व ु

राजकुमार राई 9743024519

१४ फलफूल िब वा हामी तीन भाई नसर्री 
फामर् 

मोलङु 
गा.पा. 
ओखलढंुगा 

चण्डीका पहाडी 
फुयाल 

9842931072

१५ िकवी िब वा थाङसा  कृिष समहु िफदीम 1, 
पाँचथर  

गजेन्ि ईिध ो 9862621556 

१६ िकवी िब वा माङपाङ लावती कृिष 
उ ोग 

िमक्लाजु  
2, पाँचथर 

जनु ुलावती 9804981060 

१७ िबिभ  जातका 
तरकारीका  
िब वाह  

कृिष िसकाई  ौोत 
केन्ि 

हलेसी 
तूवाचङू 
न.पा.४,खोटा
 

भरत थापा 9818175039

१८ िबिभ  जातका कृिष िसकाई ौोत हलेसी कमल काकीर् 9811774615
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ब
.स  

बाली 
समहु /संःथा/फमर्/  
कम्पनीको नाम 

ठेगाना 
अध्यक्ष 

/ूबन्धकको नाम  
कैिफयत 

तरकारीका 
िब वाह  

केन्ि तूवाचङू 
न.पा.८,खोटा
 

१९ आलकुो िबउ आई .िप.एम.कृिष 
सहकारी संःथा िल 

कमल गा.पा 
,झापा 

टंक क ेल 9842658455

२० तरकारीको 
िब वा नसर्री 

मामा भान्जा कृिष 
फामर् 

अजुर्नधारा 
८, झापा 

िनमर्ल अिधकारी 9869401349

२१ तरकारी बेनार् लहाने कृिष फामर् चम्पादेबी 
गा.पा.१०,
ओखलढंुगा 

  

२२ बीउ िबजन न्यू कृिष िबज भण्डार इ.न.पा ८, 
इलाम 

पशपुित भ राई 9844659028

२३ बेनार् सु  खोला नसर्री 
फमर् 

इ.न.पा ४, 
इलाम 

पारस काफ्ले 9851058839 
 

२४ नसर्री सु  खोला नसर्री 
फमर् 

इ.न.पा ४, 
इलाम 

पारस काफ्ले 985105883

 

२५ 
सनु्तलाजात 
िब वा 

िनसान िब वा नसर्री ध.न.पा.७, 
धनकुटा 

पूणर्कुमारी गरुागाई ०२६-५२०६५९ 

 

२६ 

सनु्तलाजात 
िब वा 

िघिमरे िनजी नसर्री
  
  

ध.न.पा.२, 
धनकुटा 

मदनिघिमरे, रमेश 
िघिमरे 

०२६५२०९३३ 

२७ सनु्तलाजात 
िब वा 

िदपेन्ि िनजी नसर्री
  

 

ध.न.पा.२, 
धनकुटा 

नेऽब.िघिमरे,  

रेवत िघिमरे 

०२६५२०९२२ 

९८४२२५४४३८ 

२८ सनु्तलाजात 
िब वा 

गणेश नसर्री
  
  

बेलहरा १, 
धनकुटा 

गणेश काकीर् ९८४२११७८८९ 

२९ सनु्तलाजात 
िब वा 

काकीर् सनु्तला जात 
िब वा उत्पादन केन्ि 

ध.न.पा.२, 
धनकुटा 

िमन ब. काकीर् ९८४२०६६९१४ 

०२६५२०९१४ 

३० सनु्तलाजात 
िब वा 

काकीर् िनजी नसर्री
  

ध.न.पा.२, 
धनकुटा 

नगेन्ि काकीर्
  

९७४२०३५२१२ 

९८४२२५५५०५ 
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३.२६.५.व्यवसाियक बाली  

ब .स  बाली 
समहु

/संःथा/फमर्/कम्पनी
को नाम 

ठेगाना 
अध्यक्ष 

/ूबन्धकको 
नाम 

कैिफयत 

१ िचया नसर्री ौोत 
केन्ि 

बैरा ेथान िचया खेती 
कृषक समहु 

साकेला गा.पा ३ 
िखिदमा, खोटा   

जरुन िसंह 
तामाङ 

98629793

२ रबर िब वा झापा नसर्री भिपरु ,झापा   ईःवरी ितिम्सना  
 

३ रबर िब वा ःमिृत नसर्री बु शािन्त , झापा धरिणधर पोभले  

४ फलफूल िब वा एदेन नसर्री भिपरु, झापा  अजूर्न राई 9806014212

५ सपुारी नसर्री आमटोल कृिष 
सहकारी सं .िल.  

अजूर्नधारा ६ 
झापा 

अमरिदप 
भेटवाल 

 

६ अलैची नसर्री अिजमा कृिष फमर् भोजपरु १२, 
भोजपरु 

बम बहादरु 
ौे  

9842224603 

७ अलैची नसर्री DUDBSS  AGRO  

FARM 
षडानन्द न.पा 
१३, भोजपरु 

ध्यान बहादरु 
तामाङ 

9852052327 

८ अलैची नसर्री ओखलढंुगा मसला 
तथा फलफूल नसर्री 
फमर् 

मोलङु गा.पा २, 
ओखलढंुगा 

बाबरुाम गौ म 9851005911 

९ अलैची नसर्री थिुम्क हिरयाली 
कृषक समहु 

खेटेहाङ गा.पा 
६, खोटा  

ईन्ि कुमार 
राई 

9813503490 

१० अलैची नसर्री सगरमाथा कृिष 
अनसुन्धान तथा 
उत्पादन केन्ि ूा .िल.  

चम्पादेवी गा.पा. 
ओखलढंुगा 

शोभा आचायर् 9867158927 

११ अलैची नसर्री डाडाखकर्  
बहउु ेँयीय कृिष 
ौोत केन्ि 

साकेला गा.पा. 
१ खोटा   

संमाम राई  

१२ अलैची नसर्री साराईज अलैची नसर्री फाल्गनुन्द गा.पा.
1 पाँचथर 

गणेश िमौ 9844690912 

१३ अलैची नसर्री अलैिच ब्लक सिमित फाल्गनुन्द गा.पा.
5 पाँचथर 

िमलन चेम्जो  9814053356 

१४ अलैची नसर्री माउन्टेन अलैची 
नसर्री फमर् 

फु न.पा., 
ताप्लेजु   

िदपक भण्डारी 9842483479 

१५ अलैची नसर्री बेद ब. थापा मतुीर्ढु ा 2, 
धनकुटा 

 9842111616 

१६ अलैची नसर्री ान ब. गु  पािभबास 3,  9742045937 
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ब .स बाली 
समहु

/संःथा/फमर्/कम्पनी
को नाम 

ठेगाना 
अध्यक्ष 

/ूबन्धकको 
नाम 

कैिफयत 

धनकुटा 
१७ अलैची नसर्री चन्ि ब. पलुामी डाडाबजार -9, 

धनकुटा 
 9842596059  

१८ अलैची नसर्री राम ब. लु ेली च ु वा  1, 
धनकुटा 

 9842197578 

१९ अलैची नसर्री चन्िलाल तामा   िभरगाँउ 1, 
धनकुटा 

 9842037424 

२० अलैची नसर्री धन ब. आचायर् बधुवारे 2, 
धनकुटा  

 9742000538 

२१ अलैची नसर्री गजेन्ि िघिस  च ु वा  1, 
धनकुटा 

 9742008037 

२२ अलैची नसर्री हकर्  ब. तामा  पािभबास 6, 
धनकुटा 

 9811075497 

२३ अलैची नसर्री सकुपाल िलम्ब ु राजारानी, 
धनकुटा 

 - 

२४ अलैची नसर्री फिडन्ि पाठक धनकुटा 1, 
धनकुटा 

 - 

२५ अलैची नसर्री िदल ब. थापा परेवािदन 5, 
धनकुटा 

 - 

२६ अलैची नसर्री धमर् पौडेल मारेककटहरे 6, 
धनकुटा 

 - 
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४. पन्ीौ योजनाको आधारपऽमा उल्लेिखत कृिष के्षऽका नीितह   

१. पृ भिूमः 
कूल माहःथ उत्पादनमा २७ ूितशत योगदान रहेको र ६०.४ ूितशत जनसंख्या आव  भएको कृिष 
के्षऽ आिथर्क समिृ  हािसल गन मूल आधार हो।उच्च र समावेशी आिथर्क विृ मा योगदान परु् याउने 
के्षऽ भएकोले यसको बै ािनक ढंगले सधुार तथा पान्तरण गन िबगतका ूयासलाई सघन बनाई 
उत्पादन र उत्पादकत्वमा विृ  गनुर् पन हनु्छ। विृ  

नेपालको संिबधानले खा  सम्बन्धी अिधकारलाई मौिलक हकमा ूत्याभतू गरेको छ।यसै सन्दभर्मा 
िबिभ  कारणले उत्प  हनु सक्ने खा  तथा पोषण संकटको अवःथालाई मध्यनजर गद ूमखु खा ा , 

फलफूल, तरकारी र माछा मास ु उत्पादनमा आत्म िनभर्रताका लािग कृिषमा नीितगत, संरचनागत र 
संःथागत सधुारको आवँयक्ता छ।देशलाई खा  सम्ूभ ुतलु्याउन र ःवािधन अथर्तन्ऽको िबकास गनर् 
कृिष के्षऽमा उल्लेख माऽामा लगानी बढाउन आवँयक छ।नेपालका सिवधानका अिधकार सूिच, कृिष 
के्षऽको सॆग िवकासका लािग मागर् िचऽको पमा रहेको कृिष िवकास रणनीित (सन ्२०१५–२०३५) 
र िदगो िवकास के्षऽको लािग मागर् दशर्नको पमा िलईएको छ।उक्त रणनीितले कृिष तथा पशपंुछी 
जन्य उत्पादनको व्यवसाियकरण,यािन्ऽकरण र िविविधकरण गरी यस के्षऽलाई ूितःपधीर् बनाउन जोड 
िदएको छ।यसरी िदगो िवकास लआयले िलएको भोकमरी अन्त्य गन गिर यस के्षऽमा ौोत र साधनको 
पिरचालन गिरनेछ।िवशेषतः कृिष के्षऽका औ ोिगिकरणका माध्यमबाट थप रोजगारी सजृना गरी 
आयआजर्न, गरीबी िनवारण तथा आयत व्यवःथापनलाई समेत सम्बोधन गिरने छ।संघ, ूदेश र ःथानीय 
तहको लगानीलाई कृिष के्षऽको समम िवकासमा पिरचालन गिरनेछ। 

 

२.सोच 

खा  र पोषण सरुक्षा तथा खा  सम्ूभतुा सिहतको िदगो, ूितःपधीर् एवम ्समृ  कृिष अथर्तन्ऽ। 

 

३.लआय 

ूितःपधीर्, जलवाय ु अनकुुल, आत्मिनभर्र एवम ् िनयार्तमखुी उ ोगको पमा कृिष के्षऽलाई पान्तर गद 
समावेशी र िदगो आिथर्क वृि  हािसल गन। 

 

४.उ ेँ य 

१. कृिष के्षऽको उत्पादन तथा उत्पादकत्वको विृ  गरी खा  तथा पोषण सिुनि त गनुर्। 

२. कृिषमा आधािरत उ ोगको िवकास गरी रोजगारी र आम्दानी विृ  गनुर्। 

३. व्यवसाियकरण तथा ूितःपधार्त्मक क्षमता िवकास गरी कृिष के्षऽको व्यापार सन्तलुन गनुर्। 
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१. संघ ूदेश र ःथानीय तह तथा 
सम्बिन्धत सरोकारवलासँगको 
समन्वय तथा सहकायर्मा कृिष 
सम्बिन्ध नीित, काननु तथा 
योजना िनमार्ण गरी कृिषको 
उत्पादन र उत्पादकत्व विृ  
गन। 

१. संघीय ूादेिशक र ःथानीय  तहको कृिष अनसुन्धान र 
िबकासमा क्षमता विृ  गिरनेछ । 

२. संघीय, ूादेिशक र ःथानीय ूाथिमकता  तथा नीित, काननु र 
योजना िनमार्णमा दोहोरोपना नहनुे गिर समन्वय र 
सहजीकरण गन संयन्ऽ िवकास गिरनेछ। 

३. संघीय संरचना कृिष तथा पश ुसेवा ूसारको तीनै तहका 
लािग उपयकु्त मोडेल तयार गनर् िनितगत, संरचनागत तथा 
मानव संशाधन व्यवःथापनमा सधुार गिरनेछ। 

२. कृिष के्षऽको उत्पादकत्व विृ  
गन िशक्षा, अनसुन्धान र ूसार 
प ितलाई एिककृत गद  
ूभावकारी बनाउने र गणुःतिरय 
उत्पादन सामामी तथा सेवाको 
उपलब्धताको सिुनि तता गन। 

१. समःया समाधानमा केिन्ित र ूिविध उत्पादन गन ूमखु 
थलोको पमा िबकास गनर् कृिष अनसुन्धानलाई साधन र 
ौोत सम्प  बनाईनेछ। अनसुन्धानको संरचनालाई 
ूभाबकारी बनाउन समसाियक िनित एवम ्काननु संशोधन 
गनुर्का साथै  तत ्सम्बन्धी अध्ययन र अनसुन्धान गनर् कृिष 
िनित अनसुन्धान ूित ानको ःथापना गिरनेछ। 

२. कृिष िशक्षा  अनसुन्धान र ूसारलाई ूभावकारी बनाउन 
नेपाल कृिष अनसुन्धान पिरषदको अगवुाईमा मािनत 
िब िव ालयको ःथापना गिरनेछ। 

३. ूमखु ःथानह मा आवँयकताका आधारमा रासायिनक 
मलको ब्लेिण्डङ कारखाना ःथापना गनर् ूोत्साहन गन। 

४. कृिषलाई जीवन प ितको पमा ःथािपत गनर् कृिष िशक्षालाई 
िव ालयःतर देिखनै समािहत गरी कृिष पेशालाई आकिषर्त र
मयार्िदत बनाईने छ । कृषकह लाई उत्पादन सामामी र 
ूािबिधक सेवा ःथानीय  ःतरमा नै आपूितर् गनर् मौजदुा कृिष 
ान केन्ि र भेटेिरनरी अःपताल तथा पश ुसेवा िव  

केन्िलाई एिककृत कृिष पशपंुिक्ष ानकन्िको पान्तर गिर 
ःथानीय तहका जनशिक्तको क्षमता अिभविृ  गद 
कृषकह लाई सेवा र सिुवधा उपलब्ध गराईनेछ।साथै कृिष 
साममी आपूितर्, कृिष अनसुन्धान, कृिष ूसार, कृिष िशक्षा,कृिष 
ऋण, कृिष िबमा जःता उत्पादनका अपिरहायर् तत्वह  एकै 
थलोबाट उपलब्ध गराईनेछ। 

५. वीउ िबजन के्षऽको िदघर्कािलन सोचले पिरलिक्षत गरे 
अनु प अनसुन्धान, िनजी के्षऽ तथा कृषकह को क्षमता 
अिभवृि को माध्यमबाट उ त तथा बणर्शंकर जातको 
िबकास गरी बालीह को बीउ ूितःथापन दरमा उल्लेख्य 
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विृ  गद आत्मिनभर्र उन्मखु बनाईनेछ।साथै दधु, अण्डा, तथा
मासकुो उपलब्धता बढाउन न  सधुार कायर्बमलाई थप 
ूभावकारी बनाईनेछ। सरकारी कृिष फामर् तथा केन्िह मा 
उपयोगमा ल्याउन नसिकएको जिमन बीउ, बेनार्, भरूा उत्पादन
तथा न  सधुार कायर्मा उपयोग गिरनेछ।  

६. कृिष पािरिःथितक के्षऽह मा सम्भाब्यता र आवँयक्ताको  
आधारमा कृिष यािन्ऽकरणलाई िनजी के्षऽ तथा 
सहकारीसँगको सहकायर्मा उत्पादन, सधुार तथा िबःतार 
गिरनेछ।  

७. िनजी तथा सहकारी के्षऽसँगको सहकायर्मा ःवदेशमा नै 
उत्पादन हनुे ूाथिमकता सिहत गणुःतरीय कृिष साममीको 
उपलब्धता सिुनि तता गिरनेछ। 

८. कृिषको व्यवसाियकरणका भिूमको उपलव्धताको सिुनि तता 
गिरनकुा साथै करार ,समहु वा सहकारी खेितका लािग 
एिककृत भिूम ब्यवःथापन ूणालीलाई ूोत्सािहत गिरनेछ। 

९. देश िभऽ उत्पादन भएका खा ा ह को उपलव्ध सिुनि तता 
गनर् तथा ूित ईकाइ ूितफल अिभविृ  गनर् उत्पादनोपरान्त 
भण्डारण ,ूशोधन तथा मलु्य अिभविृ का कायर्बम संचालन 
गिरनेछ। 

१०.समम कृिष के्षऽको तथ्या  संकलन, िव षेण तथा 
ूकाशनलाई भरपद  एवम ्िव शनीय बनाईनेछ।   

 

३. कृिषमा िनजी के्षऽको लगानी 
विृ को उिचत वातावरण िसजर्ना 
गनर् नीित तथा संरचनागत सधुार 
र कायर्बमगत सहयोग तथा 
सहजीकरण गन। 

१. वजार सचुनाको एिककृत केन्ि र बजार सूचना ूणाली 
ःथापना तथा संचालन गरी सम्भाव्य के्षऽमा िनजी र 
सहकारीलाई बजारीकरणमा संलग्न गन िवषयमा ूाथिमकता 
िदईने छ। 

२. कृिष उत्पादनको अम एवम ्पृ  सम्वन्धको आधार तयार 
गरी सहकारी तथा िनजी के्षऽको संलग्नतामा कृिष ूशोधन 
तथा अन्य कृिषजन्य उधोग ःथापना तथा िवःतारमा तथा 
िवःतारमा िव ीय उत्ूरेण िदईने छ। 

३. कृिषजन्य वःतकुो उत्पादन र उत्पािदत वःतकुो िनयार्तलाई 
ूोत्सािहत गिरने छ। 

४. कृिष के्षऽमा लगानी विृ  गनर् सहिुलयतपूणर् दरमा कजार् 
लगानी गिरने छ। 

५. कृिष उत्पादनको उपभोग वढाउन कर ूणालीवाट राि य 
उत्पादनको संरक्षण ूदान गिरने छ।साथै खास खास वाली 
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र वःतमुा न्यूनतम समथर्न मूल्य तोकी कायार्न्वयन गिरने 
छ। 

६. कृिष उत्पादन, ूशोधन, भण्डारण तथा वजािरकरण ूकृयामा 
आवँयक ऋणको ब्यवःथा र बीमा सेवाको िवःतार गिरने 
छ। 

४. कृिष पूवार्धारको िवकास, वजार 
सूचना ूणालीको ःथापना, साना 
तथा मझौला कृिष 
उधमशीलताको िवकास, खा  
ःवच्छता तथा गणुःतर अिभविृ  
गद ूितःपधार्त्मक क्षमता विृ  
गन। 

१. यन्ऽ, उपकरण एवम ्ूिविधह लाई मखु्य आधार मानी कृिष 
उत्पादन एवम ्यवुा लिक्षत मयार्िदत रोजगारीको समेत 
अिभविृ  गन गरी मलु्य ौृखला िवकास गिरने छ। 

२. कृषकको पिरभाषा गरी पिरचयपऽका आधारमा िवि य 
उत्ूरेणा, उत्पादनमा आधािरत ूोत्साहन तथा सामािजक 
संरक्षणका कायर्बममा जोड िदईने छ। 

३. िसँचाई, कृिष सडक तथा वजार पूवार्धारह को िवकास तथा 
िवःतार गिरने छ। 

४. ूत्येक संघीय िनवार्चन के्षऽमा संभाव्यताका आधारमा िनजी 
के्षऽ र सहकारीको सहकायर्मा कृिष उपज भण्डारण र 
शीतघर ःथापना गिरने छ। 

५. कृिष उ म िवकासलाई टेवा पयुार्उन त्यःता उ ोगको लािग 
चािहने कच्चा पदाथर्को ःवदेशमै उत्पादन गनर् ूोत्साहन 
गिरने छ।साथै, देशिभऽ आवँयक पशपंुछी रोग िव का 
खोपह  ःवदेशमै उत्पादन गनर् ूाथिमकता िदईने छ। 

६. एक ूदेश, एक नमनुा पशपंुछी वधशाला को अवधारणालाई 
िनजी के्षऽ र सहकारीको सहकायर्मा कायार्न्वयन गिरने छ। 

७. वजार ूणालीमा सहकारीको संलग्नता ूोत्साहन गनुर्का साथै 
मध्यःथकतार्लाई ःथानीय तहमा दतार् गन व्यवःथा गरी 
उनीह को कायर् र अितिरक्त नाफालाई िनयमन र व्यवःथीत
गिरने छ। 

८. खा  ःवच्छता तथा गणुःतरको अिभविृ  गन कायर्लाई 
िवकेिन्ित संरचनामा िवःतार गद क्षमता अिभविृ  गिरने छ 
। 

९. कृिष ूिविधको अिधकतम ूयोग गिरने छ। 

५. ःथािनय सम्भाब्यताको आधारमा 
उत्पादनशील कृषकह को 
ूािविधक, ब्यावसाियक तथा 
संःथागत क्षमता अिभविृ  साथै 
उनीह को अिधकार सिुनि त 

१. ःथानीय तहका वडालाई एक िवकास एकाइ मानी 
सम्भाव्यताको आधारमा वाली, पशपंुछी तथा मत्ःय पकेट 
के्षऽको पिहचान गरी कृषकलाई आवँयक पन उत्पादन 
सामामी र सेवा एक ार ूणालीवाट ःथानीय तह माफर् त 
उपलब्ध गराउने व्यवःथा गिरने छ। 
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गद उत्पादन र वजारीकरणालाई 
नाफामूलक वनाउने। 

२. ूत्येक ूदेशमा कम्तीमा दईु वटाको दरले िनजी र सहकारी 
के्षऽको सहकायर्मा नमनुा एिककृत अगार्नीक फमर् ःथापना 
गिरने छ। 

३. एिककृत कृिष खेती, सामूिहक तथा सहकारी खेती ूणाली र 
पयर्टकीय तथा वातावरण मैऽी कृिष ूणालीलाई ूोत्साहन 
गिरने छ। 

४. मूल्य ौृखलाका उत्पादन एवम ्कृिष भण्डारणको लािग संघ, 

ूदेश र ःथानीय तहवाट थप लगानी गिरने छ। 

५. उत्पादन के्षऽलाई ःथानीय, ूादेिशक र राि य ःतरको 
वजारमा जोड्न सम्विन्धत तहले आपसमा समन्वय तथा 
सहकायर् गरी उपयकु्त ःतरको मलु्य ौंृखला िवकास गिरने 
छ। 

६. कृिष उत्पादन के्षऽको अितिर  ौमशिक्तलाई कृिष तथा गैर 
कृिष जन्य उ ोगमा पिरचालन गरी उच्च आय सिहत 
रोजगारीको िसजर्ना गिरने छ। 

७. बाँझो तथा सीमान्त जिमन िवशेषत पहाडी तथा िभरालो 
धरातलको संरक्षण तथा उत्पादकत्व  विृ का लािग 
सदपुयोगको िस ान्त अनसुार वहउुपयोगी एवम ्उच्चमूल्य 
वाली सिहतको कृिष वन ूणालीको ूव र्न गिरने छ। 

८. सहकारी माफर् त कृषकह ले सेवाको माग गन, योजना तयार 
गन, उत्पादन क्षमता विृ  गन र बजारीकरण गनर् सक्ने गरी
संःथागत क्षमता अिभविृ  गिरने छ। 

९. समिुचत सदपुयोगको िस ान्त वमोिजम ःथानीय तहको 
समन्वयमा राजमागर् िकनारका के्षऽह मा फलफूल तथा 
अन्य उपयकु्त वालीको खेती ूव र्न गिरने छ। 

 

६. तलुनात्मक लाभ एवम ्उच्च 
मूल्य बाली तथा वःतकुो 
वजारीकरण गरी िनयार्त ूव र्न 
गन 

१. नेपालको िविश  पिहचान भएका िवधमान िनयार्त जन्य 
उत्पादनको पिहचान तथा ूव र्न गन एवम ्त्यःता 
उत्पादनलाई आवँयक ूोत्साहन सिहत ोािण्ड र वजार 
सु ढ गिरने छ। 

२. िविशि कृत उत्पादन के्षऽ, वाली र पशवुःत ुआधािरत 
ूिविधको सिुनि तता गिरने छ। 

३. कृिषजन्य उ ोगको ःथापना तथा िवःतारका लािग के्षऽ र 
ःथान िवशेष  औ ोिगक वाली, वःत,ु फलफूल तथा पुं प 
ब्यवसायको उत्पादन, ूशोधन र बजािरकरणको ूव र्न 
गिरनेछ। 
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रणनीित कायर्नीित 

४. कृिषजन्य उपजह को व्यापार ूव र्न एवम ्िवषादी जन्य 
पदाथर्को ूयोगको िनयमन र ब्यवःथापन गनर्का लािग 
ूदेशःतरमा मानक ूयोगशाला ःथापना गिरने छ। 

 

 

७.जलवाय ुपिरवतर्न र ूकोपवाट 
पन नकारात्मक असर 
न्यूनीकरण गद जलवाय ु
अनकुुलन तथा उत्थानशील 
ूा िरक लगायतका कृिष 
ूिविधको िवकास र िवःतार गन 
। 

१. ूा ािरक खेतीका सम्भािवत वःत ुर के्षऽह को पिहचान एवम ्
उत्पादन विृ  गरी उत्पािदत ूा ािरक वःतकुो ूमाणीकरण 
तथा ोाण्ड ूव र्न गद राि य तथा अन्तराि य ःतरमा 
बजारीकरण िगरने छ। 

२. लोपोन्मखु बीउिबजन, न  र कृिष तथा पशपुन्छी जन्य जैिवक
िविवधता संरक्षणमा ःथानीय तह तथा समदुायको 
अमसरतालाई ूोत्साहन गिरने छ। 

३. कृिषमा जलवाय ुपिरवतर्न अनकूुलन तथा उत्थानशील 
ूिविधको ूयोग गद कृषकको जलवाय ुपिरवतर्नसँग जधु्ने 
क्षमता वढाउन जलवाय ुपिरवतर्नलाई कायर्बम र बजेटमा 
यकीन गरी कृिष जैिवक िविवधताको संरक्षण, संव र्न तथा 
िदगो उपयोग गिरने छ। 

४. ूा ािरक खेतीको ूव र्नको लािग ूा ािरक कृिष के्षऽको 
घोषणा, वायोग्यास तथा अन्य ौोतह वाट उत्पादन भएका 
ूा ािरक मलको ूयोगलाई सहकारी तथा िनजी के्षऽको 
सहकायर्मा िवःतार गिरने छ। 

 

अपेिक्षत उपलब्धी 
योजना अविधको अन्त्य सम्ममा कुल माहःथ उत्पादनमा कृिष, वन तथा खानी के्षऽको योगदान २७.६ 
ूितशतवाट घटेर २३ ूितशत कायम रहेको हनुे छ।कृिष के्षऽको उत्पादन २.९७ वाट ४ मेिशक टन 
ूित हेक्टर पगेुको हनेु छ ।योजना अविधको अिन्तममा ूमखु बालीह को वीउ ूितःथापन दर २५ 
ूितशत पगेुको हनेु छ।आ.व. २०७४/०७५ मा ूमखु वालीह को ूित हेक्टर उत्पादकत्व धान ३.५ 
मेिशक टन, मकै २.७ मेिशक टन, गहुँ २.८ मेिशक टन, तरकारी १४.० मेिशक टन, आल ु१६.० मेिशक 
टन, फलफूल ८.९ मेिशक टन, माछा ४.९ मेिशक टन ूित हेक्टर, दधु १०१२ िलटर ूित दधुाल ुपश ु
ूित वेत, मास ु७२ के जी ूित बध गिरएको पश ुतथा अण्डा २४० वटा ूित पंछी रहेकोमा योजना 
अविधको अिन्तम वषर् २०८० र ८१ मा धान ४.५ मेिशक टन, मकै ४.० मेिशक टन, गहुँ ३.५ मेिशक 
टन, तरकरी २०.० मेिशक टन, आल ु२२.० मेिशक टन, फलफूल १२.० मेिशक टन, माछा ६ मेिशक 
टन ूित हेक्टर, दधु १४८७ िलटर ूित दधुाल ुपश ुूितवेत, मास ु९२ ूित के.जी. वध गिरएको पश,ु 

अण्डा २६० वटा ूित पंछी पगेुको हनेुछ।जिमनको उत्पादकत्व अमेिरकी डलर ५३३९ ूती हेक्टर, 

कृिष ौमको उत्पादकत्व अमेिरकी डलर १२६० ूित ौिमक पगेुको हनेुछ।यस योजना अविधिभऽ 
ूमखु कृिष उत्पादनमा आत्मिनभर्र भई कृिष के्षऽको ब्यापार सन्तलुन कायम भएको हनुेछ। 

ॐोतः राि य योजना आयोग, २०७६
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५. ूदेश सरकारको पिहलो योजनामा कृिष, पशपंुक्षी तथा मत्ःय िवकास के्षऽ  
पृ भिूम 
ूदेश आिथर्क िवकास मे दण्डको पमा कृिष के्षऽ रहेको छ।संिवधानले भ–ूउपयोग नीितको अवलम्बन 
गरी भिूम को व्यवःथापन गन, कृिषको व्यवसायीकरण, िविविधकरण र आधिुनकीकरण गन कृषकका 
लािग कृिष साममी, कृिष उपजको उिचत मूल्य र बजार पहुँचको व्यवःथा गन जःता महत्वपूणर् कृिष 
सम्बन्धी नीित िनधार्रण गरेको छ।यसका लािग कृिष बालीको उत्पादन र उत्पादकत्व विृ , भण्डारण र 
बजारीकरण, पशपंुक्षी तथा मत्ःय ूजनन एवम ्नःल सधुार, आहार तथा पोषण, पश ुःवाःथ्य र बजार 
ूव र्नमा ूदेश सरकारले नेततृ्वदायी भिूमका िनवार्ह गनुर् पन हनु्छ।धान, मकै, गहुँ, आल,ु अलैची, अदवुा, 
िचया आिद ूदेशका मखु्य बालीनाली हनु।्तराईका झापा, मोरङ र सनुसरी िजल्ला तथा िभऽी मधेसको 
उदयपरु िजल्ला धान, गहुँ, उख,ु मकै, कोदो र जूट खेतीका लािग उवर्र भिूम हनु।्तराईमा आपँ, िलची र 
केरा जःता फलफूल र पहाडी भेगमा मखु्य पमा सनु्तला, िचया, अलैची,ँ एभोकाडो, िकवी, अदवुा आिद 
उत्पादन गिरन्छ।यस ूदेशको पहाडी के्षऽको ूमखु बाली िचया हो।झापा र इलाम िजल्ला िचया 
उत्पादनका लािग मलुकुकै अमणी के्षऽ हनु ्भने इलाम, पाँचथर, धनकुटा, भोजपरु, मोरङ र सोलखुमु्ब ु
िजल्लामा ूमखु पमा अथ  डक्स िचया उत्पादन हनु्छ।िचयाको राि य उत्पादनमा ूदेशको योगदान 
९९ ूितशत रहेको छ।नेपालको ूमखु कृिष उत्पादक ५ िजल्ला मध्ये मोरङ, झापा र सनुसरी यसै 
ूदेशमा पदर्छन।्झापा, मोरङ र सनुसरी नेपालका सवार्िधक धान उत्पादन हनेु िजल्ला हनु ्भने धनकुटा, 
इलाम र झापा तरकारी उत्पादन गन िजल्ला मध्ये ूमखु हनु।्दगु्ध उत्पादन तफर्  गाई र भैसी ँतथा 
मासजुन्य उत्पादन तफर्  बाभा, सँगरु, कुखरुा र माछा मखु्य पमा रहेका छन।्के्षऽगत  सोचः समु त कृिष, 
सम्प   िकसान : समृ  ूदेश। 
 
लआय 

कृिष के्षऽको माहःथ उत्पादन विृ  हनेु। 
 
उ ेँय 
१.  कृिषको उत्पादन र उत्पादकत्व विृ  गनुर्। 
२.  तलुनात्मक लाभ भएका बाली तथा पशपंुक्षी जन्य उत्पादनको िवकास एवम ्िबःतार गनुर्। 
३.  कृिष तथा पश ुसेवा ूसारको पहुँचमा विृ  गनुर्। 
 
रणनीित 
१.  भ-ूउपयोग नीित अनु प कृिष जिमनको संरक्षण र उपयोग गन। (१) 
२.  िनजीके्षऽ, सहकारी तथा अन्तर सरकार समन्वय र सहकायर् गन। (१) 
३.  ूा ािरक खेती, आधारभतू खा वःत ुतथा तलुनात्मक लाभ भएका बाली र पशपंुक्षी उत्पादनमा विृ   
      गन। (२) 
४.  कृषक र कृिष सम्ब  िनकायको क्षमता िवकास एवम ्ूिविध हःतान्तरण गन। (३) 
५.  उत्पािदत वःतकुो बजारीकरण गन। (३) 
६.  कृिष एवम ्पशपंुक्षी उ ोगको संरक्षण, िवकास र िवःतार गन। (३) 
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कायर्नीित 
 रणनीित  १ : भ-ूउपयोग नीित अनु प कृिष जिमनको  संरक्षण  र  उपयोग गन। 
 (क)  कृिष िवकासका लािग आवँयक ूादेिशक नीित िनयमको तजुर्मा गिरनेछ। 
 (ख)  भिूम वक माफर् त जग्गा धनीलाई न्यूनतम उत्पादन मूल्य तोकी आधिुनक कृिषको िवकासका 

लािग भिूमको उपलव्धता सिुनि त गिरनेछ। 
 (ग)  कृिष के्षऽमा मामीण पूवार्धार िनमार्ण गनर् लगानीलाई ूाथिमकताका साथ पिरचालन गिरनेछ। 
 (घ)     सहकारी खेती एवम ्जग्गाको चक्लाबन्दीलाई ूोत्साहन गिरनेछ। 
 
 रणनीित  २ : िनिज के्षऽ, सहकारी तथा अन्तर सरकार समन्वय र सहकायर् गन। 
 (क)  कृिष, पशपंुक्षी र मत्ःयजन्य के्षऽको  िवकास र व्यावसायीकरणमा  िनिज के्षऽ, सहकारी तथा 

अन्तर सरकार समन्वय, सहयोग र सहकायर् गिरनेछ। 
 (ख)  कृिष, पशपंुक्षी तथा मत्ःय िवकासको लािग िनजी र सहकारी के्षऽलाई ूोत्साहन गिरनेछ। 
 (ग)  ूितःपधीर्  क्षमता  भएका  ूमखु  कृिष , पशपंुक्षी  र  मत्ःयजन्य  वःतकुो  पिहचान गरी  

उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन िव शेष कायर्बम स ालन गिरनेछ। 
 (घ)  कृिष व्यावसायीकरण र बजार पहुँचमा सधुार गनर् सूचना ूिविधको  िवकास, िवःतार र उपयोग 

गिरनेछ। 
 (ङ)  कृिष, पशपंुक्षी  र मत्ःय जन्य कायर्बम स ालनमा समावेशी सहभािगता सिुनि त गिरनेछ। 
 (च)  कृिष तथा पशपंुक्षी जन्य िवकास सम्बन्धी कायर्बम स ालन गनर् ःथानीय तहको क्षमता 

अिभविृ  गिरनेछ। 
 (छ)  िनजी के्षऽसँगको  सहकायर्मा  कृषकलाई ःतरीय कृिष सेवा उपलब्ध गराइनेछ । 
 (ज)  िनजी, सहकार तथा सामदुाियक के्षऽसँगको  सहकायर्मा  कृिष  यािन्ऽकीकरणलाई बढावा 

िदइनेछ। 
 (झ)  उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणमा िकसानको सामूिहक ःवािमत्व  ूोत्साहन  गिरनेछ। 
 (ञ)  ःथान िवशेषमा उत्पादन हनेु खा ा , तरकारी  तथा  फलफूल  लगायत  कृिष तथा पशपंुक्षी 

उत्पादन अिभविृ का लािग ःथानीय  तहसँग  सहकायर्  गिरनेछ। 
 (ट)  मत्ःय िवकासका लािग पकेट के्षऽ लगायतका कायर्बम स ालन गनर् ःथानीय तहलाई सहयोग 

गिरनेछ। 
 
 रणनीित ३ : ूा ािरक खेती, आधारभतू खा वःत ु तथा तलुनात्मक लाभ भएका बाली र पशपंुक्षी 

उत्पादनमा विृ  गन। 
 (क)  माटो र हावापानी एवम ्भौगोिलक धरातलको सम्भाव्यताका आधारमा आधारभतू खा  वःत,ु 

उच्च मूल्य बाली तथा पशपंुक्षीको पकेट के्षऽ  िनधार्रण गरी कायर्बम स ालन गिरनेछ। 
 (ख)  ूा ािरक खेतीलाई ूोत्सािहत गरी ूा ािरक उत्पादनको ॄािण्डङ गिरनेछ। 
 (ग)  अपघटक (अगार्िनक डीकम्पोजर) र मोहनी-पासो  (क्यिुलयर) जःता ूिविधको ूयोग माफर् त 

रासायिनक मल र अःवःथकर ूिविध मकु्त हिरत कृिष अिभयान स ालन गिरनेछ। 
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 (घ)  ूा गािरक खेतीमा िनजी तथा सहकारी के्षऽको संलग्नता बढाउँदै करार तथा सहकारी 
खेतीलाई ूोत्साहन गिरनेछ। 

 (ङ)  कृिष िवकास कायर्बमसँग समन्वय र आव  हनेु गरी िसँचाइ र कृिष सडकको िवकास 
गिरनेछ। 

 (च)  बह-ुबाली, नगदे बाली, फलफूल र औषधीजन्य कृिष उत्पादन अिभविृ  सम्बन्धी कायर्योजना  
िनमार्ण गरी लागू गिरनेछ । 

 (छ)  िसजर्नशील तथा कृिष के्षऽमा नवीनतम ूणाली अवलम्बन गन सफल िकसानलाई ूोत्साहन 
एवम ्कदर गिरनेछ। 

 (ज)  सलुभ कृिष कजार्मा सहजीकरण गरी पहुँचको िवःतार गिरने छ। 
 (झ)  ूदेशको ूाथिमकतायकु्त बालीमा सहज एवम ् सहिुलयतपूणर् ऋण तथा अनदुान उपलव्ध 

गराइनेछ। 
 (ञ)  वैदेिशक रोजगारीबाट फिकर् एका यवुालाई कृिष, पशपुक्षी तथा मत्ःय व्यवसायमा ूोत्साहन गनर् 

सलुभ तथा सहिुलयतपूणर् ॠण तथा अनदुान, तािलम, ूिविध, बजार पहुँच जःता कायर्बम 
स ालन गिरनेछ। 

 

 रणनीित ४ : कृषक र कृिष सम्ब  िनकायको क्षमता िवकास एवम ्ूिविध हःतान्तरण गन। 
 (क)  कृिष तथा पशपंुक्षीजन्य संःथाको संःथागत िवकास र सु ढीकरण गिरनेछ। 
 (ख)  कृिष अनसुन्धान केन्िह को सहकायर्मा जडीबटुी खेती गन, कृषक र पशपुालकका लािग 

तािलम स ालन गिरनेछ। 
 (ग)  जलवाय ुपिरवतर्न र ूाकृितक ूकोपबाट कृिष के्षऽमा पन नकारात्मक असर न्यूनीकरण गनर् 

उपलब्ध ूिविध तथा सेवा कृषकलाई उपलब्ध गराइनेछ। 
 (घ)  उत्पादकत्व वृि का लािग कृिष अनसुन्धानबाट ूा  उपलिब्धलाई कृषक समक्ष प¥ुयाइर् नवीन 

ूिविधको उपयोगमा कृषकको क्षमता अिभविृ  गिरनेछ। 
 (ङ)  िनजी के्षऽसँगको सहकायर्मा कृिष यन्ऽ तथा उपकरण, उ त न  तथा िबउ िवजन र ूा ािरक 

मल सलुभ दरमा उपलब्ध गराइनेछ। 
 (च)  कृिष उपजको ःवच्छता र गणुःतर कायम राख्न ान तथा ूिविध हःतान्तरण जःता कायर्बम 

स ालन गिरनेछ। 
 (छ)  जलवाय ुपिरवतर्न तथा ूाकृितक ूकोपबाट कृिष के्षऽमा पन असर न्यूनीकरण गनर् बाली तथा 

पश ुबीमा तथा राहतका कायर्बम स ालन गिरनेछ। 
 (ज)  बाली तथा पशपंुक्षीजन्य रोगको अनसुन्धान गिर उपयकु्त उपचार सेवा उपलव्ध गराइनेछ । 
 (झ)  पश ुिचिकत्सालयको सु ढीकरण गिर सेवा ूभावकारी बनाइनेछ। 
 

 रणनीित  ५ : उत्पािदत वःतकुो बजारीकरण गन। 
 (क)  आन्तिरक तथा बा  बजार लिक्षत िनयार्तजन्य बालीको ूशोधन, भण्डारण, प्याकेिजङ, ॄािण्डङ 

लगायतका कायर्बम स ालन गिरनेछ। 
 (ख)  सम्पूणर् मूल्यशृ ला (उत्पादन, भण्डारण, ूशोधन र बजारीकरण) मा आधािरत कृिष ूणाली 

अवलम्बन गिरनेछ। 
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 (ग)  िनयार्त िविविधकरण गनर्का साथै िनयार्तमा आउने बाधाको सम्बोधन गनर् संघीय सरकारसगँ 
सहकायर् गिरनेछ। 

 
 रणनीित ६ : कृिष एवम ्पशपंुक्षी उ ोगको संरक्षण, िवकास र िवःतार गन। 
 क)  कृिषमा आधािरत साना, मझौला तथा ठूला उ ोगको ःथापनालाई ूोत्साहन र सहजीकरण 

गिरनेछ। 
 (ख)  कृिषजन्य उ ोगका उत्पादनलाई गणुःतर परीक्षणको िवशेष सिुवधा उपलब्ध गराइनेछ। 
 (ग)  कृिष उत्पादनको ॄािण्डङ र बजारीकरणलाई सहयोग गिरनेछ। 
 (घ)  कृिषमा आधािरत उ ोगको लािग सलुभ कृिष कजार्को व्यवःथा गिरनेछ। 
 (ङ)  कृिष के्षऽको उ ितका लािग लगानी ूव र्न गिरनेछ। 
 
अपेिक्षत उपलिब्ध 
कृिष ूशोधन र कृिष जन्य उ ोगमा िनजी के्षऽको लगानीमा वािषर्क विृ  १५ ूितशत, मकैको उत्पादकत्व ूित 
हेक्टर २.५ मे.ट.बाट ५ मे.ट., धानको उत्पादकत्व ३.५ मे.ट. ूित हेक्टरबाट ५ मे.ट., माछाको उत्पादकत्व 
३.८ मे.ट. ूित हेक्टरबाट ६.५ मे.ट. ूित हेक्टर हनेु; तरकारीको उत्पादनमा वािषर् क १० ूित शत विृ ; 
कुखरुाको मासकुो उत्पादनमा वािषर्क १५ ूितशत विृ  भएको हनेु र Milk Holiday अन्त्य हनेु; खसीको 
मासकुो उत्पादनमा वािषर्क १५ ूितशत विृ  हािसल गन; िनयार्त गिरने कृिष जन्य उपज मध्ये २० ूितशत 
वःत ुूशोिधत एवम ् मूल्य अिभविृ  भएको हनुे, ःवःथकर खा ा को उपलब्धतामा सधुार भएको हनेु; जैिवक 
खेतीको पकेट के्षऽ िवःतार भएको हनेु; रैथाने जातका कृिष तथा पशपंुक्षी उत्पादन विृ  भएको हनेु; असहाय, 
गरीब र सीमान्तकृत समदुायमा खा  तथा पोषणको पहुँच पगेुको हनुेछ। 

ॐोतः ूदेश योजना आयोग, २०७६ 
 

५.१ भिूम व्यवःथा कृिष तथा सहकारी मन्ऽालयमा मौजदुा कृिष व्यवसाय ूव र्न अनदुान 
कायर्िविध -२०७६ मा संलग्न गिरएको अनदुान रकम उपलव्ध हनेु कायर्बमह  

१. कृिष पयर्टन ूव र्न कायर्बम  

२. ूोटेक्टेड हिटर्कल्चर ूव र्न तथा िवःतार कायर्बम 

३. िचयाखेती ूव र्न तथा आधिुनिककरण कायर्बम 

४. िशत भण्डार घर िनमार्ण कायर्बम  

५. एमीमाटर् ःथापना कायर्बम 

६. एक हेक्टर भन्दा बिढ के्षऽफलमा िकवीफल खेती िवःतारका लािग ूःतावनामा आधािरत अनदुान 
कायर्बम 

७. बगर खेती कायर्बम 

८. िःबन हाउस िनमार्ण कायर्बम 

९. सनु्तलाजात बगैचा व्यवःथापन एवं सु िढकरण कायर्बम 

१०. व्यवसाियक फलफूल बगैचा ःथापना सहयोग कायर्बम 

११. नमूना कृिष फामर् ःथापना तथा स ालन कायर्बम  
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१२. आल ुभण्डारणको लािग रि क ःटोर िनमार्ण कायर्बम 

१३. खेर गएका सावर्जिनक जग्गामा फलफूल खेती ूव र्न कायर्बम 

१४. कागती खेती ूव र्न कायर्बम 

१५. िकवी खेती ूव र्न कायर्बम 

१६. किफ खेती िवःतार कायर्बम 

१७. व्यवसाियक बीजविृ  ूव र्न तथा बीउ आत्मिनभर्र कायर्बम 

१८. समदुाियक कृिष यािन्ऽकरण सेवा केन्ि ःथापना तथा संचालन कायर्बम 

१९. कृिष बजार तथा संकलन केन्ि िनमार्ण कायर्बम 

२०. नगद ूोत्साहनमा आधािरत िहउँदे मकै खेती के्षऽ िबःतार कायर्बम 

२१. सघन वाली िवकास कायर्बम 

२२. उ त बीउ िबजन उत्पादन साममीमा सहयोग कायर्बम 

२३. चैते धान िवशेष सहयोग कायर्बम 

२४. कमिसर्यल एमीकल्चर एलायन्स माफर् त सन्चालन हनेु व्यवसाियक कृिष िवकास कायर्बम 

२५. ॐोत केन्ि च्याउ तथा मौरी िवकास कायर्बम 

२६. चक्लाबन्दी खेती ूव र्न कायर्बम 

२७. अिभयानमखुी अदवुा उत्पादन ूव र्न कायर्बम 

२८. माटो पिरक्षण िमिनल्याव ःथापना तथा सु िढकरण कायर्बम 

२९. अलैची खेती कायर्बम 

३०. कृिष यािन्ऽकरण अनदुान पिरचालन कायर्बम 

३१. बगँरु तथा बाभाको दाना उ ोग ःथापना कायर्बम 

३२. िमिल्क  मेिशन िवतरण कायर्बम 

३३. खसी बोका स लन केन्ि िनमार्ण कायर्बम 

३४. िमटमाटर् ःथापना कायर्बम 

३५. मास ुिचःयान घर (कोल्ड म) ःथापना कायर्बम 

३६. पशजुन्य पदाथर् उत्पादन, िविविधकरण र बजािरकरण कायर्बम 

३७. पश ुबधःथल िनमार्ण तथा सधुार कायर्बम 

३८. साइलेज तथा हे ूिबिध कायर्बम 

३९. साना डेरी ूशोधन केन्ि ःथापना कायर्बम 

४०. पशपुन्छी तथा पशपुन्छीजन्य पदाथर् ढुवानी साधन खिरद कायर्बम 

४१. मत्ःय ाचरी िनमार्ण एवं व्यवःथापन कायर्बम 

४२. नसर्री पोखरी िनमार्ण कायर्बम 

४३. मत्ःय उत्पादन कायर्बम 

४४. मत्ःय यािन्ऽकरण कायर्बम 

४५. पश ुहाटबजार िनमार्ण सधुार कायर्बम 

४६. बाभा ॐोत केन्ि ःथापना कायर्बम 

४७. िमल्क एनालाइजर िवतरण कायर्बम 

४८. व्यवसाियक वंगरुफामर् खोर िनमार्ण/सधुार जैिवक सरुक्षा कायर्बम 
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४९. व्यवसाियक गाइभैसी फामर्ह लाइ गोठ िनमार्ण/सु ढीकरण तथा जैिवक सरुक्षा कायर्बम 

५०. व्यवसाियक बाभा फामर्ह लाइ खोर िनमार्ण/सधुार तथा जैिवक सरुक्षा कायर्बम 

५१. अण्डा उत्पादन  गन व्यवसाियक कुखरुा फामर्ह लाइ जैिवक सरुक्षा तथा खोर िनमार्ण/सधुार 
कायर्बम 

५२. मोटर सिहतको चाफकटर मेिशन िवतरण 

५३. मास ुपसल िनमार्ण/सधुार 
५४. डेरी पसल िनमार्ण/सधुार  
५५. व्यवसाियक बाभा फामर्ह मा िडिप  ा  िनमार्ण कायर्बम 

५६. सामदुाियक वन तथा खेर गएको जग्गामा घास ँखेतीमा अनदुान कायर्बम 

५७. उ त घासँ खेितको आधारमा अनदुान कायर्बम 

५८. साइलेज घासँ ूयोजनका लािग मकै घाँस खेित िवकास कायर्बम 

५९. व्यवसाियक वंगरु ूव र्न ूादेिशक अिभयान कायर्बम 

६०. हलुाकी मागर् लिक्षत दगु्ध उत्पादन तथा बजारीकरण ूव र्न कायर्बम 

६१. मास ुवजार व्यवःथापन कायर्बम 

६२. िमिल्क  पालर्र ःथापना तथा स ानल कायर्बम 

६३. िट.एम. आर. मेिशन अनदुानमा िवतरण कायर्बम 

६४. गाई/भैसी ॐोत केन्ि िवकास कायर्बम 

६५. िचिल  भ्याट ःथापना कायर्बम 

६६. मािमण कुखरुाको ाचरी ःथापना कायर्बम 

६७. अण्डामा आत्मिनभर्र तथा पािरवारीक ःतरमा पोषण सरुक्षाको लािग मािमण कुखरुा ूव र्न कायर्बम 

६८. उच्च पहाडी के्षऽ पश ुिवकास कायर्बम 

६९. मकै उत्पादकत्व अिभविृ  कायर्बम 

७०. रैथाने वाली उत्पादन ूव र्न कायर्बम 

७१. िव िव ालय,अध्ययन सःथान र कलेजह को समन्वयमा कृिष ूसार कायर्बम 

७२. बीउ उत्पादन, ूशोधन तथा भण्डारण सहयोग 

७३. हलुाकी राजमागर् तथा मखु्य राजमागर् लिक्षत ताजा तरकारी उत्पादन कायर्बम 

७४. यवुा लिक्षत कृिष िवकास कायर्बम 

७५. ूा ारीक मल उत्पादन सहयोग कायर्बम भिमर्कम्पो  

७६. ूा ारीक कृिष ूव र्न कायर्बम 

७७. मिहला दिलत िवप  तथा िपछिडएको समदुाय लिक्षत कायर्बम 

७८. नमनुा (model) व्यवसाियक पशपुालन फामर् कायर्बम 

७९. हलुाकी मागर् लिक्षत वाभापालन कायर्बम 

८०. यवुा लिक्षत पश ुिवकास कायर्बम 

८१. साझेदारीमा कृिष तथा पशपंुछी पवुार्धार िवकास कायर्बम 

८२. सिबय कृिष /पश ुसहकारी सःथा,सिमित,र अन्य सःथाह  सग ँसहकायर्मा व्यवसाियक पशपुालन  
८३. बाभाको बहृ र पकेट कायर्बम 
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६. कृिष  िवकास  रणनीित  (ADS) बारे  संिक्ष   जानकारी 
सारांश (SUMMARY)  

कृिष िवकास रणनीित (एिडएस) कृिष िवकास मन्ऽालयले राि य िकसान स ालसँगको 
सहकायर्मा एिसयाली िवकास बक लगायतको १३ वटा िवकास साझेदारह  संलग्न ूािविधक सहायता 
टोली (TA Team) को सहयोगमा तयार गरेको हो।यस रणनीितको उ ेँय १० वष कायर्योजना र मागर् 
िचऽ सिहत कृिष के्षऽको िवगत तथा वतर्मानका कामह को समीक्षामा आधािरत कृिष िवकासको 
समि गत २० वष रणनीितक योजना ूःततु गनुर् हो। 

 

एिडएस र कृिषको पान्तरण ूिबया (ADS  AND  THE  PROCESS  OF  AGRICULTURAL 
TRANSFORMATION) 

 एिडएस को तजुर्मा मूलतः कृिषमा आधािरत समदुायलाई सेवा र उ ोग के्षऽबाट बढी आय 
आजर्न गनर् सक्ने गरी कृिष के्षऽको पान्तरण गन अवधारणामा आधािरत छ । नेपालीको लािग खा  
उत्पादन तथा िवतरण, गैर कृिष के्षऽसिहतको मामीण िवकास, ौिमक र जिमनको उत्पादकत्व विृ , व्यापार 
सन्तलुन, रोजगारी र यवुा पलायन, कृिष के्षऽमा मिहलाको भिूमका र जलवाय ु पिरवतर्नको सन्दभर्मा 
ूाकृितक ॐोत-साधनको व्यवःथापन आिदका लािग पान्तरण ूिबयाको उपादेयता ःथािपत हनेु छ । 
एिडएसले कृिष के्षऽको पान्तरण ूिबयालाई गित िदने र नेपाली समाजको आकाङ्क्षा तथा 
समःयाह बीच सही तालमेल सिुनि त गन छ । 

 

एिडएस को पिरकल्पना (VISION OF THE ADS) 

 "आिथर्क विृ लाई गित िदने, जीवनःतरलाई मािथ उकाःने, खा  तथा पोषण सरुक्षामा योगदान िदने, 

खा  सम्ूभतुा उन्मखु आत्मिनभर्र, िदगो, ूितःपधीर् तथा समावेशी कृिष के्षऽ" 

 

तािलका १:  एिडएस पिरकल्पनाका लािग सूचकह  र लआयह  (Indicators and Targets for ADS 

Vision) 

पिरकल्पनाका 
सम्भाग 

सूचकह  
२०१५को 
अवःथा 

अल्प 
कािलन 

लआय 
(५वषर्) 

मध्य 
कािलन 

लआय (१०वषर्) 

िदघर्कािलन 

लआय 
(२०वषर्) 

आत्मिनभर्रता 
(Self-reliant) 

खा ा मा आत्मिनभर्रता खा ा मा 
१६ 
ूितशत 
व्यापार 
घाटा 

० ूितशत 
व्यापार 
घाटा 

०-५ ूितशत 
अितिरक्त िनयार्त 
व्यापार 

०-५ 
ूितशत 
अितिरक्त 
िनयार्त 
व्यापार 

िदगोपना 
(Sustainability) 

वषभिर िसचँाइ  २५.२ 
ूितशत 

३५ 
ूितशत 

६० ूितशत ८० 
ूितशत 

माटोमा ूा ािरक पदाथर् 
(%) 

१.९६ ३ ३.९२ ४  
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पिरकल्पनाका 
सम्भाग 

सूचकह  
२०१५को 
अवःथा 

अल्प 
कािलन 

लआय 
(५वषर्) 

मध्य 
कािलन 

लआय (१०वषर्) 

िदघर्कािलन 

लआय 
(२०वषर्) 

हैिशयत िविमएको जिमन 
(degraded land) िमिलयन 
हेक्टर 

३.७२ २.८८ २.५६ १.६ 

जंगलले ढाकेको के्षऽ (%) ४४.७ ४४.७ ४४.७ ४४.७ 

जिमनको उत्पादकत्व 
(कृिष के्षऽको कुल माहःथ 
उत्पादन ूित हेक्टर 

अमेिरकी डलर) 

३,२७८  ४,१८४ ५,३३९  ८,६९७  

कुल माहःथ उत्पादनमा 
कृिष ब्यवसायको ूितशत 
(%) 

८ ९ ११ १६  

ूितःपधीर् 
(Competitive) 
 

कृिष व्यापार सन्तलुन 
(िमिलयन अमेिरकी डलर) 

व्यापार 
घाटा 
१,१२३  

व्यापार 
घाटा 
१,०७३  

व्यापार घाटा 
८८२  

व्यापार 
बचत 
५०८  

कृिषजन्य िनयार्त (िमिलयन 
अमेिरकी डलर) 

२५५  ४५६  ८१४  २,५९८  

समावेशी 
(Inclusive) 
 

मिहलाको वा संयकु्त 
ःवािमत्वमा रहेको 
कृिषयोग्य जग्गा (%) 

१६  २०  ३०  ५०  

कृिष कायर्बमको 
पहुँचिभऽका कृषक (%) 

१८.२ २२  २६  ३२  
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पिरकल्पनाका 
सम्भाग 

सूचकह  
२०१५को 
अवःथा 

अल्प 
कािलन 

लआय 
(५वषर्) 

मध्य 
कािलन 

लआय (१०वषर्) 

िदघर्कािलन 

लआय 
(२०वषर्) 

विृ  

(Growth) 
 

कृिष के्षऽको कूल गाहर्ःथ 
उत्पादनको औसत 
विृ दर(%) 

२.२३* ४ ५  ६  

जीिवकोपाजर्न 

(Livelihood) 

 

कृिष के्षऽको कुल गाहर्ःथ 
उत्पादन/कृिष ौिमक 
(अमेिरकी डलर)  

८३५  १,०२९  १,२६८  १,९२६  

मामीण के्षऽह मा गरीबी 
(%) 

२४.३ १९ १५ ९ 

खा तथा पोषण 
सरुक्षा (Food 

and Nutration 

Security) 
 

खा  जिनत 
गिरबी**(अमेिरकी डलर) 

२७.६ १९ १३  ६ 

पोष
ण 

पडु्कोपन(stunting)

% 

३७ 
२९ 

 

२० 

 

८ 

 

कम तौल 
(underweight) % 

३०.१ २० १३ ५ 

सकेुनास (wasting) 

लागेका जनसङ्ख्या 
% 

११.३ ५ २ १ 

िब एमआई(Body 

Mass Index)  कम 
भएका मिहलाको % 

१८.१ १५ १३  ५ 

*  तीन वषर्को अनपुात सन ्२०१५/१६ को अन्त्यमा 
** घरधरुी बजेट सवक्षण सन ्२०१४/१५ 

 ADS एक जीवन्त रणनीित हो (ADS is a living strategy)।  ADS पाँच पाँच वषर्मा बा  
सिमक्षा गरी त्यसमा सरकार र नागिरक समाजले व्यापक छलफल गन छन ्र िनरन्तर संशोधन कल्पना 
गिरएको  
छ। 
 

ॐोतः कृिष डायरी, २०७६ 
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७. राि य िकसान आयोग 

पिरचय 

मलुकुको अथर्तन्ऽको मे दण्डको पमा रहेको कृिष के्षऽलाई आधिुनकीकरण, व्यवसायीकरण 
र िविविधकरण गरी िकसानको हकिहतको संरक्षण एवं ूव र्न गनर् तथा कृिष सम्बन्धी नीित, ऐन, कानून 
तथा योजना तजुर्माको साथै कृिष अनसुन्धान र ूसारलाई िकसानमैऽी बनाई िकसानह को हक िहत र 
अिधकारको रक्षा गद कृिष उत्पादनमा नेपाललाई आत्मिनभर्र बनाउन ु वान्छनीय भएको तथ्यलाई 
आत्मसाथ गद कृिष िवकास रणनीित सन ्(२०१५-३५) ले पिरलिक्षत गरे बमोिजमका उ ेँय हािसल गनर् 
नेपाल सरकारबाट िमित २०७३।१०।६मा जारी राि य िकसान आयोग गठन कायर्कारी आदेश, 

२०७३ अनसुार राि य िकसान आयोग गठन भएको हो । यस आयोगको कायार्लय हिरहरभवन, 

लिलतपरुमा अविःथत छ। 

 

दरु ि  

आम िकसानको हक िहत र अिधकारको संरक्षण र ूव र्न गन मूल ममर्लाई आत्मसात गद 
कृिष नै िवकास र समिृ को आधार हो भ े मान्यताका साथ िकसान अिधकार संःकृितको िवकास गन।  

 

लआय 

िकसान अिधकारमैऽी वातावरण िनमार्ण माफर् त सबै िकसानले आफूलाई ूा  अिधकारको 
िनवार्ध उपभोग गनर् पाउने िःथित िनमार्ण गन।    

 

ध्येय 

िव व्यापी पमा आत्मसात ् गिरएका िकसान अिधकारका िस ान्त, मूल्य मान्यतालाई 
अवलम्बन गद ःवतन्ऽ, िनँपक्ष, िव सनीय तथा नेततृ्वदायी राि य िकसान अिधकार सम्ब र्न र ूव र्न 
गन संःथाको पमा आयोग रहनेछ।   

 

काम, कतर्व्य र अिधकार 

राि य िकसान आयोग गठन कायर्कारी आदेश, २०७२ मा उल्लेख भए बमोिजम आयोगलाई 
देहायका काम कतर्व्य र अिधकारह  तोिकएको छ। 

क)   कृिष िवकास रणिनतीको सफल कायार्न्वयन गनर्को लािग कृिष िवकास मन्ऽालय लगायत कृिष 
के्षऽसँग सम्विन्धत िनकायह  समक्ष समय सापेक्ष सधुारका सम्वन्धमा नेपाल सरकारलाई राय 
सझुाव िदने।  

ख)  िकसानह को हक िहतलाई ूव र्न गनर् िकसान कल्याणकारी योजना Farmer welfare scheme 

तजुर्मा गरी नेपाल सरकारलाई िसफािरस गन। 

ग) नेपाल सरकारले जारी गरेका िव मान िनती ऐन िनयममा िकसान अिधकारमा रहेको नीितगत 
िभ ता (policy gap) को सम्वन्धमा अध्ययन तथा िव षेण गरी सधुारको लािग नेपाल सरकारलाई 
सझुाव िदने। 

घ)  िकसान हक िहत अिधकार एंवम िकसानह को राज्य ूितको कतर्ब्य र दाियत्वका लािग नयाँ नीित 
ऐन वा िनयमावली बनाउन नेपाल सरकारलाई सहयोग गन। 
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ङ)  िकसान अिधकारको अनगुमन, सपुिरवेक्षण गन र सधुारको लािग नेपाल सरकार समक्ष िसफािरस 
गन। 

च)  कृिष कायर्मा ूयोग हनुे ूाकृितक ॐोत साधनमा िकसानह को पहँचु बढाउने र अिधकार ःथापना 
गन ठोस कायर् योजना नेपाल सरकार समक्ष िसफािरस गन। 

छ) िविभ  बाली वःतहु को बजार सरलीकरण गणुःतर तथा लागत ूितःपधार्त्मकता अिभविृ  र 
मलु्य अिभविृ को आधारमा िकसानले उिचत मलु्य पाउने उपायको बारेमा नेपाल सरकारलाई 
सझुाव िदने। 

ज)  वःतगुत संघ, उत्पादक सहकारी संघ तथा िकसान संजाल एवं संगठनह को क्षमता अिभविृ  गरी 
िकसानह को हक अिधकारको संरक्षण र ूव र्न गन उपायह  सम्वन्धमा नेपाल सरकारलाई 
सझुाव िदने। 

झ)  िकसानह को परम्परागत ान िसप ूिविध रैथाने जात िबउ न  तथा िकसानह ले िवकास गरेका 
बाली र पश ु न मा उनीह को पहँचु र ूयोग बढाउन तथा त्यसमा िकसानह को अिधकार 
ःथापना गनर् नेपाल सरकारलाई आवँयक सझुाव िदने। 

ञ)  कृिष पेशालाई आकिषर्त बनाउन अवलम्वन गनुर् पन िकसान अिधकार सम्वन्धी नीित तथा 
कायर्बमका सम्वन्धमा अध्ययन अनसुन्धान गन गराउने। 

ट)  संिवधानले व्यवःथा गरेका िकसानह का हक िहत र अिधकारह  कायार्न्वयन भए नभएको 
सम्वन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारलाई आवँयक िसफािरस गन। 

ठ)  िकसान संघ संगठनह  (समूह, सहकारी,गै.स.स. बाहेक) लाई दतार् गरी िनयमन गन। 

ड)  सरकारी तथा गैर सरकारी एंव िनजी के्षऽबाट संचािलत नीित तथा कायर्बम र आयोजनाह  बाट 
िकसानह को अिधकार हनन ् भएमा सम्विन्धत िनकाय र नेपाल सरकारलाई जानकारी गराइ 
आवँयक िसफािरस गन। 

ढ)  नेपाल सरकारले समय समयमा तोकेका अन्य काम गन। 

 

ॐोतः कृिष डायरी, २०७६ 
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८. ूधानमन्ऽी कृिष आधिुनिककरण पिरयोजना 
(ःवदेशी सोच, ःवदेशी लगानी र आन्तिरक संःथागत जनशिक्तबाट तयार भएको कृिष िवकास 

रणनीित कायार्न्वयको सहयोगी पिरयोजना) 

पिरचयः 
नामः ूधानमन्ऽी कृिष आधिुनिककरण पिरयोजना 
पिरयोजनाको अविधः २०७३ ौावण - २०८२ असार (१० वषर्) 

पिरयोजना अविधभरको कूल अनमुािनत लागतः . १ खबर् ३० अबर् ७४ करोड २० लाख 

पकेट, व्लक, जोन र सपुरजोनको संख्यामा संभाव्यता र  आवँयकताको आधारमा बमश विृ  
गद किम्तमा १० हजार पकेटह , १५०० व्लकह , ३०० जोनह  र २१ वटा सपुरजोनह  ःथापना 
गरी आगामी ३ वषर् िभऽ ूमखु खा ा  वालीह मा, आगामी २ वषर्िभऽ तरकारी वाली तथा माछामा र 
७ वषर् िभऽ ूमखु फलफुल वालीमा आत्मिनभर्र रहने लआय िलएको छ। 

 

सम्भागह ः 
१.  साना व्यवसाियक कृिष उत्पादन केन्ि (पकेट) िवकास कायर्बम 

२.  व्यवसाियक कृिष उत्पादन केन्ि (ब्लक) िवकास कायर्बम 

३.  व्यवसाियक कृिष उत्पादन तथा ूशोधन केन्ि (जोन) िवकास कायर्बम 

४.  बहृत व्यवसाियक कृिष उत्पादन तथा औ ोिगक केन्ि (सपुरजोन) िवकास कायर्बम 

 

संचालनको अवधारणाः 
३.१  कृिष योग्य जिमनको चक्लाबन्दी 
३.२  िविशि कृत व्यवसायीकरण 

३.३  उ त ूिविध र गणुःतरीय पूवार्धार िवकास 

३.४  अन्तराि य पमा बजारमा ूितःपिधर् कृिष र औ ोिगकरण 

३.५  उपलिब्धमा आधािरत सहजीकरण (Smart Output Based Facilitation) 

 

संचालन गन िनकायः नपेाल सरकार, कृिष तथा पशपुन्छी िवकास मन्ऽालय सहयोगी िनकायह  

 अथर् मन्ऽालय 

 िसंचाई मन्ऽालय 

 वन तथा भ ूसंरक्षण मन्ऽालय 

 उ ोग मन्ऽालय 

 वािणज्य मन्ऽालय 

 संघीय मािमला तथा ःथानीय िवकास मन्ऽालय 

 उजार् मन्ऽालय 

 शहरी िवकास मन्ऽालय 

 भौितक पूवार्धार तथा यातायात मन्ऽालय 

 िशक्षा मन्ऽालय 
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सोच, लआय एवम ्उ ेँ य 

सोच 

 कृिषमा आधािरत अथर्तन्ऽबाट कृिषजन्य उ ोगमा पान्तिरत आधिुनक, व्यवसाियक, िदगो एवम ्
आत्मिनभर्र कृिष के्षऽको िवकास गन। 

लआय 

समम कृिष मूल्य ौंृखलाका अवयवह को एिककृत संयोजन र पिरचालन माफर् त खा  पोषण सरुक्षा 
सिुनि त गद कृिष औ ोिगकरण उन्मखु दीगो आिथर्क अवसरह  सजृना गिर रा को समम िवकासमा 
टेवा परु् याउने। 
उ ेँयह  

१.  ूमखु कृिष उपजह को िविश कृत के्षऽह  िनमार्ण गन। 

२.  िनयार्तयोग्य कृिषवःतहु को मूल्य अिभविृ  गद ूितःपधार्त्मक क्षमता अिभविृ  गन 

३.  कृिषलाई सम्मानजनक नाफामखुी व्यवसायका पमा िवकास गद रोजगारीका अवसरह  सजृना 
गन र 

४.  बह ुसरोकारवाला िनकायह  बीचको कायर्मूलक समन्वय माफर् त ूभावकारी सेवा ूवाहको 
सिुनि तता गन। 

संचालन गिरने मूख्य मूख्य िबयाकलापह  

६.१  कृिष सामामी आपूितर् व्यवःथापन 

 यस अन्तगर्त अनदुानमा रासायिनक तथा ूांगािरक मल उपलब्ध गराउने, तरकारी तथा फलफुल 
नसर्री/िमन हाउस/सेड हाउस िनमार्ण लगायतका िबयाकलापह  संचालन गिरने छन।् 

६.२  यािन्ऽकरण सहयोग 

 पिरयोजना ब्लक, जोन र सपुर-जोन सम्भागमा यान्ऽीकरण ूव र्नका लािग क म हायिरंग 
सेन्टर ःथापना सहयोगको कायर्बम संचालन गिरनेछन।् 

६.३  भौितक पूवार्धार िवकास सहयोग 

 यस अन्तगर्त मूख्यतया पो  हाभ  सेन्टर ःथापना, ूांगािरक मल कारखाना सबलीकरण वा 
ःथापना, एिककृत सेवा केन्ि तथा िरफरेन्स ूयोगशाला िनमार्ण, एिममाटर् ःथापना सहयोग, िसंचाई 
ूणाली पूवार्धार िवकास लगायतका िबयाकलापह  संचालन गिरने छन।् 

६.४  अनसुन्धान-िशक्षा-ूसार सु िढकरण सहयोग 

 यस अन्तगर्त कृिष अध्ययन संःथान ःथापना सहयोग, कृिष अनसुन्धान केन्ि ःथापना सहयोग, 

कृिष तािलम केन्ि ःथापना, फामर् केन्ि सु िढकरण सहयोग लगायतका िबयाकलापह  संचालन 
गिरने छन।् 

६.५  कृिष आधिुनिककरणका लािग िव ह  सेवा करार 

 यस अन्तगर्त पिरयोजनाका ब्लक, जोन र सपुरजोन सम्भागमा कृिष िव , कृिष वै ािनक लगायत 
अन्य आवँयक कमर्चारीह  सेवा करार सम्बिन्ध िबयाकलापह  संचालन गिरने छन।् 

६.६  कृिषजन्य उ ोगह  ःथापना 
 यस अन्तगर्त पिरयोजनाको सपुरजोन सम्भागमा कृिषजन्य उ ोगह  ःथापना गन िबयाकलापह  

संचालन गिरने छन।् 

६.७  ूितफलमा आधािरत ूोत्साहन अनदुान 
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 पिरयोजनाका ब्लक, जोन र सपुर-जोन सम्भागमा तोिकएको सूचकह का आधारमा कृषकह लाई 
ूितफलका आधारमा ूोत्साहन अनदुान उपलब्ध गराउने िबयाकलाप िनि त कायर्िविध बनाई 
संचालन गिरनेछ। 

६.८  कायर्सम्पादनमा आधािरत ूोत्साहन भ ा 
 पिरयोजनामा खिटने ूािविधकह को मनोबल उच्च कायम गनर् ब्लक, जोन र सपुर-जोन 

सम्भागमा तोिकएको सूचकह को आधारमा ूािविधकह लाई कायर्सम्पादनमा आधािरत ूोत्साहन 
भ ा उपलब्ध गराउने िबयाकलाप संचालन गिरनेछ। 

६.९  पिरयोजना संरचना ःथापना, अनगुमन तथा मूल्यांकन पिरयोजना व्यवःथापन इकाई, सम्भागह मा 
कायार्न्वयन इकाई ःथापना र ती इकाईह का लािग आवँयक पूवार्धारह  िवकास एवम ्
कायर्बम अनगुमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धी िबयाकलापह  संचालन गिरनेछन।् 

अपेिक्षत ूितफलः 
७.१  पिरयोजना संचालनको ूथम वषर्मा ूत्येक िजल्लामा भौगोिलक सम्भाव्यता तथा ःथानीय 

आवँयकताका आधारमा छािनएका किम्तमा १० हेक्टर के्षऽफलका तोिकएका िजल्ला 
तोिकएका संख्या गरी किम्तमा २१०० साना व्यवसाियक कृिष उत्पादन केन्ि (पकेटह ), 

ूत्येक िजल्लामा १०० हेक्टरका २ वटा गरी किम्तमा १५० व्यवसाियक कृिष उत्पादन केन्ि 
(ब्लक) ह  ःथापना भएको हनुेछ । त्यसैगरी, तोिकएका ३० िजल्लामा ५०० हे. के्षऽफलका 
किम्तमा ३० कृिष उत्पादन तथा ूशोधन केन्ि (जोन) ह  ःथापना गिरनेछ।ूत्येक ूदेशमा 
एक हजार के्षऽफलका किम्तमा ७ वटा बहृत ्कृिष उत्पादन तथा औ ोिगक के्षऽ (सपुर-जोन) 
ःथापना भएको हनुेछ । पिरयोजना अविधभरमा यःता पकेट, ब्लक, जोन र सपुरजोनको संख्यामा 
संभाव्यता र औिचत्यका आधारमा बमशः वृि  गद किम्तमा १५ हजार पकेटह , १५०० 
ब्लकह , ३०० जोनह  र २१ सपुर-जोनह  ःथापना भएको हनेुछ।ूथम वषर्मा छािनएका 
१८ वटा वाली वःतहु  ४२ हजार ३०० हे. मा खेती भई करीब ४ लाख ७७ हजार मे.ट. 
उत्पादन हनेु अनमुान गिरएको छ। 

७.२  पिरयोजना संचालनको ३ वषर् िभऽ ूमखु खा ा  वालीह  (धान, गहुँ, मकै) मा २ वषर् िभऽ 
तरकारी वाली र माछामा र ७ वषर् िभऽ ूमखु फलफुल वालीमा आत्मिनभर्र भएको हनेुछ। 

सहजीकरण सेवा र सिुवधा 

िस. नं िववरण सहजीकरण (Facilitation)

१ कृिष उत्पादन साममीह  ॐोत (वीउ, वेनार्, िव वा, माछा भरुा लगायत)  ५० ूितशत 

२ ूािविधक सहयोग १०० ूितशत  

३ ूयोगशाला सेवाह  ५० ूितशत 
४ कृिष औजार तथा उपकरणह  ५० ूितशत 

५ साना िसंचाइ पूवार्धारह  ५० ूितशत 

६ उत्पादनोपरान्त तथा कृिष व्यवसाय सेवा पूवार्धारह   ५० ूितशत 

केही अत्यावँयक उत्पादन साममीह को व्यवःथापनका लािग िनदशक सिमितको िनणार्यानसुार थप 

सहिजकरणका िवषयह  िनणर्य हनु सक्ने छन।् 
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ूधानमन्ऽी कृिष आधिुनिककरण पिरयोजना 
ब. 
.सं  

कमर्चारीको नाम  पद 
पिरयोजना  

कायार्न्वयन इकाई 
मोवाईल नं.  ईमेल  फोन नं.  कायार्लयको ठेगाना 

ूदेश  नं १- १४ िजल्ला ,(१ सपुरजोन, १३ जोन)       

१  ौी रिवन्ि सवेुदी  ब.कृ.अ प.का.ई.,झापा   ९८४१३०७८१०  pmamp.piu.jhapa@gmail.com  ०२३ - ४५६१८८  भिपरु, झापा 
२  ौी लटननारायण शाह  िन.ब.कृ.अ प.का.ई,.इलाम  ९७४१०५६७५२  pmamp.piu.ilam@gmail.com   सन्दकपरु, इलाम 

३  ौी ूकाश िव कमार्  िन.ब.कृ.अ  प.का.ई.,पाँचथर  ९८५२६८४४३२  pmamp.piu.panchthar@gmail.com  ०२४ - ५२१०९८    

४  ौी वैवालाल चौधरी  ब.कृ.अ  प.का.ई.,तेहर्थमु  ९८५२०८२८२१  pmamp.piu.tehrathum@gmail.com       

५  ौी कलसराम चौधरी  िन.ब.कृ.अ  प.का.ई.,ताप्लेजु   ९८४२६६०३९९  pmamp.piu.taplejung@gmail.com  ०२४‐४६०६६९    

६  ौी िबनोद मण्डल  ब.कृ.अ  प.का.ई. ,मोरङ  ९८५२०३६०२४  pmamp.piu.morang@gmail.com ९८४२०४६५५०  कटहरी, मोरङ 

७  ौी िटकाराम शमार्   ब.कृ.अ  प.का.ई.,सनुसरी  ९८५१२१५३३९  pmamp.piu.sunsari@gmail.com  ०२५  -५३२१५१     

८  ौी डोिम चौधरी  िन.ब.कृ.अ  प.का.ई.,भोजपरु  ९८५११६४११७  pmamp.piu.bhojpur@gmail.com        

९  ौी देवेन्ि शाह ु िन.ब.कृ.अ  प.का.ई.,धनकुटा  ९८४२६७२८६८  pmamp.piu.dhankuta@gmail.com  ०२६  -४०४१९०     

१०  ौी तलुसीराम चौधरी  िन.ब.कृ.अ  प.का.ई.,संखवुासभा  ९८५२०४९७३०  pmamp.piu.sankhuwasabha@gm
ail.com  

०२९   -५६०१३०     

११  ौी उदयनारायण शमार्   िन.ब.कृ.अ  प.का.ई.,उदयपरु 
984172800४ 

९८५२८३५५६१ 
pmamp.piu.udayapur@gmail.com  ०३५ -  ४२०८३८    

१२  ौी मिणर  अयार्ल  ब.कृ.अ  प.का.ई. ,खोटाङ  ९८४५०६९८२६  pmamp.piu.khotang1@gmail.com  ०३६ - ४२०७४१    

१३ 
ौी लआय बहादरु 
चौधरी 

िन.ब.कृ.अ  प.का.ई.,ओखलढु ा  ९८४१५००३८५ 
pmamp.piu.ok@gmail.com 
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ब. 
.सं  

कमर्चारीको नाम  पद 
पिरयोजना  

कायार्न्वयन इकाई 
मोवाईल नं.  ईमेल  फोन नं.  कायार्लयको ठेगाना 

१४  ौी पूणर् ढंुगाना  ब.कृ.अ  प.का.ई.,सोलसुमु्ब ु ९८५११४२९८१  pmamp.piu.solu@gmail.com  ०३८  -  ५२०४०६  सल्लेरी, सोलसुमु्ब ु

ूदेश नं २- ८ िजल्ला, (२ सपुरजोन, ६ जोन )        

१५ 
ौी यगुल िकशोर 
ितवारी 

ब.कृ.अ  प.का.ई.,धनषुा    ९८५४०२४२३४  pmamp.piu.dhanusa@gmail.com  ०४१- ४२०३९२    

१६  ौी िशवर  शाह  ब.कृ.अ प.का.ई.,महो री  ९८५४०३३११७  pmamp.piu.mohattari@gmail.com      जले र, महो री 
१७  डा. सरेुन्ि यादव  ब.कृ.अ प.का.ई., बारा   ९८५५०४८८९९  pmamp.piu.bara@gmail.com     िसमौनगण, बारा 
१८  ौी िशव चन्ि झा  िन.ब.कृ.अ  प.का.ई., सलार्ही  ९८४४१२१५०५  pmamp.piu.saralahi@gmail.com  ०४६ -  ६२०५०५  हिरपवुार्, सलार्ही 
१९  ौी राम वलम ू साह  ब.कृ.अ प.का.ई., रौतहट  ९८५५०२६४५७  pmamp.piu.rautahat@gmail.com ०५५ -  ५६५०७८  ग डा, रौतहट 

२०  ौी पू षो म रौिनयार  िन.ब.कृ.अ प.का.ई., पसार्   ९८५५०३६४१५  pmamp.piu.parsa@gmail.com       

२१  ौी रासदेवव यादव  िन.ब.कृ.अ प.का.ई.,स री  ९८४४१५५३६४  pmamp.piu.saptari@gmail.com       

२२ 
ौी रिवन्ि कुमार 
महथा 

ब.कृ.अ 

प.का.ई., िसराहा  ९८४२८२०९६५  pmamp.piu.siraha@gmail.com  ०३३   -५४५१६६     

ूदेश नं 3 -११ िजल्ला (२ सपुरजोन, ९ जोन)       

२३  ौी देवराज अिधकारी  ब.कृ.अ प.का.ई., िसन्धलुी  ९८५५०८२१७७  pmamp.piu.sindhuli1@gmail.com  ०४७ - ६९२०२७    

२४  ौी िदपक पौडेल  ब.कृ.अ प.का.ई., काॅ े ९८४११४०००२  pmamp.piu.kavre@gmail.com  ०११-६६२४४९    

२५  ौी मोहन खितवडा  ब.कृ.अ प.का.ई. ,दोलखा  ९८५४०४८११७  pmamp.piu.dolakha@gmail.com       

२६  ौी होमनाथ लम्साल  ब.कृ.अ प.का.ई.,रामेछाप  ९८४१३४९५९०  pmamp.piu.ramechhap@gmail.com     मंथली, रामेछाप 
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२७  ौी ूकाश पौडेल  ब .कृ.अ.  
प.का.ई.,िसन्धपुाल्चो
क 

९८४१८८२७९८ 
pmamp.piu.sindhupalchok@gmail.co

m  011‐620370 
चौतारा, 
िसन्धपुाल्चोक 

२८  ौी महे र लािमछाने  ब .कृ.अ   प.का.ई.,मकवानपरु  ९८५५०१५४१८  pmamp.piu.makwanpur@gmail.co
m 

     

२९  ौी िरित िस   ब .कृ.अ   प.का.ई. ,भक्तपरु  ९८५१२६६१८८  pmamp.piu.bhaktapur@gmail.com  ०१  -५  १४२१३१     

३०  ौी सरेुन्ि पोखरेल  ब .कृ.अ   प.का.ई.,नवुाकोट  ९८४५११३२७७  pmamp.piu.nuwakot@gmail.com ०१० - ४१८०४२  िबदरु  -१  ,नवुाकोट 

३१  ौी िदपक अिधकारी  ब .कृ.अ   प.का.ई.,रसवुा  ९८५१२०५९३४  pmamp.piu.rasuwa@gmail.com       

३२  ौी केशवराज काफ्ले   व .कृ.अ.   प.का.ई. ,धािद   ९८४१४१२५८३  pmamp.piu.dhading@gmail.com  ०१० - ४१६१११    

३३  ौी मेघनाथ ितमिल्सना  ब.कृ.अ.  प.का.ई.,िचतवन  ९८५५०७७९७०  pmamp.piu.chitwan@gmail.com      

गण्डकी ूदेश  -११िजल्ला, ( २ सपुरजोन, ९ जोन)       

३४  ौी बसन्त कुमार ौे  
ब.कृ.अ 

प.का.ई. ,काःकी 
ौी बसन्त कुमार 
ौे  

pmamp.piu.kaski@gmail.com  ०६१ - ४६२४८८    

३५  ौी अजय अिधकारी  ब.कृ.अ प.का.ई., गोरखा  ौी अजय अिधकारी  pmamp.piu.gorkha@gmail.com  ०६४ - ४२०३१६    

३६ 
ौी कुल ूसाद 
अिधकारी 

ब.कृ.अ 

प.का.ई. ,तनहुँ 
ौी कुल ूसाद 
अिधकारी 

pmamp.piu.tanahun@gmail.com      

३७ 
ौी इ र ूसाद 
न्यौपाने 

ब.कृ.अ 

प.का.ई. ,लम्जु  
ौी इ र ूसाद 
न्यौपाने 

pmamp.piu.lamjung@gmail.com       

३८  ौी िवंण ुूसाद शमार्  ब.कृ.अ प.का.ई.,  ौी िवंण ुूसाद pmamp.piu.nawalparasieast@gm
ail.com 
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नवलपपरासी पूवर्  शमार् 
३९  ौी माधव लम्साल   ब.कृ.अ प.का.ई. ,मःुता   ौी माधव लम्साल   pmamp.piu.mustang@gmail.com  ०६९ - ४४०१३०  जोमसोम, मःुता  

४०  ौी शम्भ ुूसाद देव  ब.कृ.अ प.का.ई., मना   ौी शम्भ ुूसाद देव  pmamp.piu.manang@gmail.com  ०६६ -५४०२१३  चाँमे, मना  

४१ 
ौी धनबहादरु थापा 
मगर 

ब.कृ.अ 

प.का.ई. ,पवर्त 
ौी धनबहादरु थापा 
मगर 

pmamp.piu.parbat@gmail.com      

४२  ौी मदन कुमार के्ष   ब.कृ.अ प.का.ई. ,ःयाङजा  ौी मदन कुमार के्ष pmamp.piu.syangja@gmail.com  ०६३   -४२०९४५     

४३  डा. सिुधर थापा  ब.प.िव .अ  प.का.ई., म्याग्दी  डा. सिुधर थापा  pmamp.piu.myagdi1@gmail.com  ०६९ - ५२१३४५  बेिन, म्याग्दी 

४४  ौी कृंण ूसाद पौडेल  ब.कृ.अ  प.का.ई. ,बाग्लु  
ौी कृंण ूसाद 
पौडेल  pmamp.piu.baglung@gmail.com 

०६८ -  ६२००५३    

ूदेश नं ५- १२ िजल्ला, (५ सपुरजोन, ७ जोन)       

४५  ौी महेश रेग्मी  ब.कृ.अ प.का.ई. ,दाङ  ९८४५०६४५१३  pmamp.piu.dang@gmail.com   ०८२-४१७०७०     

४६  ौी मकुुन्द भषुाल  ब.कृ.अ प.का.ई.,किपलवःत ु ९८५११६४६४९  pmamp.piu.kapilvastu@gmail.com  ०७६‐५५०३४७    

४७  ौी नारायण काफ्ले 
ब.कृ.अ 

प.का.ई.,गलु्मी  ९८५७०३२२७०  pmamp.piu.gulmi@gmail.com 
०७९ - ५२०८६७ 

०७९ -५२०९३० 
  

४८  ौी राम ूसाद पाण्डे  ब.कृ.अ प.का.ई. ,बाँके  ९८५७०६०३६४  pmamp.piu.banke@gmail.com ०८१‐५२७७६१    

४९  ौी तपेन्ि साह  ब.कृ.अ प.का.ई., बिदर्या  ९८५८०३४४४४  pmamp.piu.bardiya@gmail.com  ०८४‐४६०१४९    

५०  ौी िदपक भ राई  ब.कृ.अ प.का.ई.,पाल्पा  ९८५७०६८१८१  pmamp.piu.palpa@gmail.com  ०७५-५२११८०  तानसेन, पाल्पा 
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५१  ौी राकेश ओझा 
ब.कृ.अ प.का.ई.,नवलपरासी 

पि म 
९८५७०५१४२३ 

pmamp.piu.nawalparasiwest@gmail.

com       

५२  ौी भाःकर पौडेल  ब.कृ.अ प.का.ई.,प्यठुान  ९८५७८३६९२०  pmamp.piu.pyuthan@gmail.com  ०८६-४२००५२  खल ा, प्यूठान 

५३  ौी बिु राम भ राई 
ब.कृ.अ 

प.का.ई.,अघार्खाँची  ९८५७०६६०४६ 
pmamp.piu.arghakhanchi@gmail.co

m  ०७७-४२०५३३ 
सिन्धखकर् , 
अघार्खाँची 

५४  ौी मकबलु अिल  ब.कृ.अ प.का.ई., पन्देही  ९८५७०१६९१७  pmamp.piu.rupandehi@gmail.com  ०७१-५२७००६    

५५  ौी ईन्ि बहादरु वली  ब.कृ.अ प.का.ई.,रोल्पा  ९८५११८४५३७  pmamp.piu.rolpa@gmail.com      

५६  ौी किफल अहमद 
ब.कृ.अ प.का.ई., कुम 

)पूवर्(  
९८४७२९३९९९  pmamp.piu.rukumeast@gmail.com  ०८८-४१३११४    

कणार्ली  ूदेश- १० िजल्ला (१ सपुरजोन, ९ जोन)       

५७  ौी परशरुाम अिधकारी 
ब.कृ.अ प.का.ई.,  कुम 

(पि म) 
९८४५४२१९७२  pmamp.piu.rukumwest@gmail.com  ०८८-४०११२०    

५८  ौी राज ुभजु  ब.कृ.अ प.का.ई.,दैलेख  ९८४८०६२९७६  pmamp.piu.dailekh@gmail.com  ०८९ - ४११०७८    

५९  ौी हःमलु्ला खान  ब.कृ.अ प.का.ई., डोल्पा  ९८४७०६१९९८  pmamp.piu.dolpa@gmail.com   ०८७-५५००८८    

६०  ौी नवराज भण्डारी  ब.कृ.अ प.का.ई.,जमु्ला  ९८५६०३०३६४  pmamp.piu.jumla@gmail.com  ०८७ - ५२०६६६    

६१  ौी राम सरुत पाल  िन.ब.कृ.अ  प.का.ई.,हमु्ला  ९८६८३९५९१९  pmamp.piu.humla@gmail.com       

६२  ौी टंक ूसाद िरजाल  ब.कृ.अ  प.का.ई.,जाजरकोट  ९८५११६४७४०  pmamp.piu.jajarkot2@gmail.com       

६३  ौी अशोक अिधकारी  िन.ब.कृ.अ  प.का.ई.,कालीकोट  ९८४३५०५५२३  pmamp.piu.kalikot@gmail.com       
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६४   ौी राम दरेश राय  िन.ब.कृ.अ  प.का.ई. ,मगु ु ९८४९९४३१४३  pmamp.piu.mugu@gmail.com     गमगिढ, मगु ु

६५  ौी घनँयाम चौधरी  ब.कृ.अ  प.का.ई.,सल्यान  ९८४८४२३९९४  pmamp.piu.salyan@gmail.com ०८८-४००२२७  िसतपाटी, सल्यान 

६६  ौी िवजय कुमार िगरी  ब.कृ.अ  प.का.ई., सखुत  ९८५८०५१८११  pmamp.piu.surkhet@gmail.com  ०८३-५२५३२४  िबरेन्िनगर, सखुत 

सदुरु पि म ूदेश- ९ िजल्ला, (३ सपुरजोन, ६ जोन)              

६७  ौी िटकाराम थापा  ब.कृ.अ  प.का.ई. ,कैलाली  ९८४९९८१८२०  pmamp.piu.kailali@gmail.com  ०९१-५२२९९७  धनगढी Ñकैलाली 

६८ 
ौी  सन्ज ुउपाध्याय 
िरमाल 

ब.कृ.अ  प.का.ई., कंचनपरु  ९८५८७५१६६५  pmamp.piu.kanchanpur@gmail.com  ०९९-52५९९१  भाँसी, कंचनपरु 

६९  ौी खेमराज जोशी  ब.कृ.अ  प.का.ई., डडेल्धरुा   ९८५८४२४६२६  pmamp.piu.dadeldhura@gmail.com  ०९६  -४१००९२   िकितर्परु- डडेल्धरुा 
७०  ौी हिर ूसाद पने   िन.ब.कृ.अ  प.का.ई. ,बैतडी  ९८५१२३३०७८  pmamp.piu.baitadi@gmail.com     देहीमाण्डौ - बैतडी  

७१  ौी ूमोद ठगु ा  िन.ब.कृ.अ  प.का.ई. ,बाजरुा  ९८६४२५०३०६  pmamp.piu.bajura@gmail.com  ०९७-५०१०७०  िपलचुौर- बाजरुा 
७२  ौी िवंण ुूसाद ओझा  िन.ब.कृ.अ  प.का.ई. ,दाच ुर्ला  ९८४८७२३६६०  pmamp.piu.darchula@gmail.com  ०९३ - ४२०१४१  गल्फे- दाच ुर्ला    

७३  ौी रेवती राज शमार्  िन.ब.कृ.अ  प.का.ई.,अछाम  ९८५८४८८२३१  pmamp.piu.achham@gmail.com  ०९७- -६२००८४   मंगलसेन - अछाम 

७४  ौी सिवता कुमारी जोशी  िन.ब.कृ.अ  प.का.ई. ,बझा   ९८५१२१३०३१  pmamp.piu.bajhang@gmail.com     चैनपरु-वझा  

७५  ौी िभंमराज रेग्मी  िन.ब.कृ.अ  प.का.ई., डोटी  ९८४८४३३९७२  pmamp.piu.doti@gmail.com ०९४-४१००५८ बडुर - डोटी 
ॐोतः ूधानमन्ऽी कृिष आधिुनिककरण पिरयोजना, खमुलटार, लिलतपरु। 
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९.बाली तथा पशपंुक्षी बीमा 
 बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८(घ२) ले िदएको अिधकार ूयोग गरी बीमा सिमितले कृिष 
िवकास मन्ऽालयको सहयोग र समन्वयमा बाली तथा पशपंुक्षी बीमा िनदशन, २०६९ जारी गरेको छ । 
यो िनदशन िव.सं.२०६९ साल माघ १ गतेदेिख लागू भएको छ।िनदशन जारी भएसँगै सिमितले धान 
बाली, तरकारी खेती, फलफूल खेती, आल ु खेती, पशधुन, पंक्षी र माछा बीमालेखको ढाँचा तथा अन्य 
व्यवःथा तोिकसकेको छ।बीमा शलु्कको पचास ूितशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोन व्यवःथा समेत 
भई सकेको छ।ईच्छुक बीमा कम्पनी (बीमक) ह ले िनदशनको अिधनमा रही बीमा सिमितबाट 
ःवीकृित िलएर बाली तथा पशपंुक्षी सम्बन्धी बीमाको सेवा संचालन गनर् सक्नेछन।्बीमकले बाली तथा 
पशपंुक्षी  बीमाको लािग ूचिलत कानून बमोिजमको पशपंुक्षी व्यिक्त, संगिठत संःथा, समूह आिदलाई बीमा 
अिभकतार्को पमा कायर् गराउन सक्नेछ।बाली तथा पशपुन्छी बीमामा कायर् गन कमर्चारी तथा आफुले 
िनयकु्त गरेका बाली तथा बीमा सम्बन्धी कायर् गन बीमा अिभकतार्लाई काममा लगाउन ु पूवर् बीमा 
कम्पनी (बीमक) ले बाली पशपंुक्षी तथा बीमा स ालन, व्यवःथापन, िवतरण तथा दावी भकु्तानी ूकृया 
सम्बन्धमा आधारभतु तािलम िदन ुपनछ।कृषक (बीिमत) ह ले अिभकतार्को सहयोगमा मािथ उल्लेिखत 
बाली, पशपंुक्षी तथा माछापालन बीमालेखमा तोिकएको शतर् बमोिजम िनधार्िरत ूःताव फारम भरी आफ्नो 
व्यवसायको बीमा गराउन सक्नेछन।्बीमा अिभकतार्ले बीमा गराए वापत किमशन पाउने व्यवःथा 
गिरएको छ।बीमा गदार् ूःताव फारमको साथ सम्बिन्धत ूािविधकको ूमाणपऽ समेत पेश गनुर् पदर्छ। 
ूािविधक ब्यिक्त भ ाले बाली बीमाको हकमा कृिष सेवा केन्ि वा मान्यता ूा  िशक्षण संःथाबाट कृिष 
िवषयमा आधारभतू ान हािसल गरी सम्बिन्धत िनकायबाट सो सम्बन्धमा कायर् गन इजाजत ूा  व्यिक्त 
र पशपंुक्षी बीमाको हकमा पश ु सेवा केन्ि, उपशशकेन्िका ूािविधक वा भेटेरीनरी जे.िट., जे.िट.ए.वा 
मािमण पशपंुक्षी ःवाःथ्य कायर्कतार् वा मान्यता ूा  िशक्षण संःथाबाट पशपंुक्षी िचिकत्सा/पशपुन्छी 
िव ान िवषयमा ान हािसल गरी सम्बिन्धत िनकायबाट सो सम्बन्धमा कायर् गन इजाजत ूा  व्यिक्त 
भनी पिरभािषत गिरएको छ।बाली तथा पशपंुक्षी बीमा िनदशन, २०६९ र िविभ  बाली, पशपंुक्षी तथा 
माछा सम्बन्धी बीमालेखमा उल्लेख भएका केही मखु्य अंशह  तपिसलमा िदईएको छ।    

 

वाली तथा पशपंुछी बीमाको बीमाशलु्क किमशन सम्बन्धी व्यवःथा 
ब. 
सं. 

बाली तथा पशपंुक्षी  
बीमाको िकिसम 

बीमा शलु्क किमशन 

१ वाली बीमा बीमा को ५ ूितशत (ूित बाली) बीमाशलु्कको १५ ूितशत 

२ पश ुबीमा बीमा को ५ ूितशत (ूित बषर्ं) बीमाशलु्कको १५ ूितशत 

३ पंक्षी 
बीमा 

व्यवसाियक 

  

बीमा को ५ ूितशत ूित समूह 
(व्याच) 

बीमाशलु्कको १५ ूितशत 
घरपालवुा बीमा को ५ ूितशत ूित समूह 

(व्याच) 

सदःय संःथा माफर् त बीमा भएमा कूल बीमा शलु्कमा १५ ूितशत छुटको व्यवःथा छ। 
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माछाको बीमाशलु्क 

 एक वषर् वा सो भन्दा कम अविधको लािग पािलने माछाको बीमाशलु्क बीमा  रकमको दईु (२) 
ूितशत हनुेछ।तर िवषेश सघन ूिविध अनसुार माछा पालन गिरएको अवःथामा बीमाशलु्कमा दश 
(१०) ूितशत छुट िदईनेछ। 

 माछाको बीमा अविध न्यूनतम तीन (३) मिहनाको हनेुछ।पोखरी/रेसवेमा भरुा राखेको पन्ी (१५) 
िदन िभऽ बीमा गरी सक्नपुनछ। 

 बीिमतले माछा पालनको लािग तयार गिरएको पोखरी/रेसवेको बीमा गनर् चाहेमा त्यःतो 
पोखरी/रेसवेको बीमा  रकमको एक (१) ूितशत बीमाशलु्क भकु्तानी गरी सम्पिु  ारा थप 
सरुक्षण िलन सिकनेछ। 

 

सरुक्षण हनु ेबालीको के्षऽफल र लागत 

 

बालीको लागतः- बालीको बीमा गदार् बाली लगाउँदा देिख बाली पाक्दासम्म लाग्ने लागत मूल्य कृिष 
िवकास मन्ऽालय माफर् त उपलब्ध गराएको आधारभतू लागत िववरण वमोिजम हनेुछ। 

न्यूनतम के्षऽफलः- ूत्येक कृषकले सरुक्षण गनर् पाउने बालीको न्यूनतम के्षऽफल पहाडमा आठ आना 
(आधा रोपनी) र तराईमा एक क ा हनु ुपनछ।सो भन्दा कम के्षऽफलमा लगाईएको बालीका लािग 
बीमालेख जारी गिरने छैन। 

सरुक्षण हनु ेपशपंुछी धनको अिधकतम बीमा को सीमा र उमेर 

अिधकतम बीमा ः- बक वा िव ीय संःथाबाट ऋण िलई खरीद गरेको, आफ्नै गोठमा हकुको वा आफ्नै 
लगानीबाट खरीद गरेको पशपंुछी धनह को ःथािनय मूल्यको आधारमा बीमा  रकम देहाय बमोिजम 
हनेुछः 
 

क) गाईभसी 
गाई उ त ःथानीय 

बाच्छी (१ वषर् सम्मको) .३०,०००।– .१०,०००– 

बाच्छी (१ वषर् देिख मािथको) .७५,०००।Ñ .२५,०००।Ñ 

दधुाल ु .१,५०,०००।– .५०,०००।– 

वा सोको वाःतिवक मूल्य जून कम हनु्छ सो सम्म । 

 

भसी उ त ःथानीय 

पाडी (१८ मिहना सम्मको)  .३०,०००।– .१५,०००।– 

पाडी (१८ मिहना मािथको)  .६०,०००।– .३०,०००।– 

दधुाल ु .१,२५,०००।– .७०,०००।– 

वा सोको वाःतिवक मूल्य जनु कम हनु्छ सो सम्म। 
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ख)  ूजननको लािग पािलएको ूित राँगो तथा साँढेको बढीमा .७०,०००।Ñ (स री हजार) वा 
सोको वाःतिवक मूल्य जनु कम हनु्छ सो सम्म। 

ग) ढुवानी वा जो को लािग ूित गो  वा राँगोको  ४०,०००।Ñ (चािलस हजार) वा सोको 
वाःतिवक मूल्य जून कम हनु्छ सो सम्म। 

 

घ) नाक/चौरी 
बाच्छी .१२,०००।– 

कोरेली .२५,०००।– 

दधुाल ु .५०,०००।– 

वयःक याक .८०,०००।– 

वा सोको वाःतिवक मूल्य जून कम हनु्छ सो सम्म। 

 

ङ)  मासकुो लािग पािलएका भेडा बाभा तथा बंगरुको आिदका पाठाह को उमेर अनसुार ःथानीय 
बजार मूल्य वा बढीमा .८,०००।- (आठ हजार) हनेुछ। 

च)  पाठा पाठी उत्पादनका लािग पािलने माउको मूल्य बढीमा देहाय बमोिजम हनेुछः 
 बाभा र भेडा .१०,०००।- 

 बंगरु .१०,०००।- 

 

छ)  मास,ु चल्ला तथा अण्डाको लािग पािलने हासँ वा कुखरुाको मूल्य देहाय बमोिजम हनेुछः 
ॄोइलर (आठ ह ाको)(मास ुउत्पादन गन) .४००।– 

लेयसर् (अण्डा पान) .७००।- 

ाचरी (चल्ला पान) .१,२००।- 

हाँस (अण्डा पान) .७००।- 

हाँस (मास ुउत्पादन गन) .६००।- 

 

उमेरः पशधुनको बीमा योग्य उमेर (न्यूनतम र अिधकतम) देहाय बमोिजम हनेुछः- 

 ःथानीय तथा उ त जातको गाई २ बषर् (अथवा पिहलो वेत भएको) देिख १० वषर्सम्म 

 भैसी ३ बषर् (अथवा पिहलो वेत भएको) देिख १२ वषर्सम्म 

 ःथानीय तथा उ त न को बाच्छी-कोरेली वा पाडीको ६ मिहनादेिख २ वषर्सम्म 

 ूजननको लािग उ त न को साँढे वा राँगाको ३ वषर्देिख ७ वषर्सम्म 

 ढुवानी वा जो को लािग गो  वा राँगा ३ वषर्देिख १२ वषर्सम्म 

 भेडा, बाभा र बंगरु ३ मिहनादेिख िबबीका लािग तयार हनु्जेल सम्म। 

 
माछापालन बीमा 
 माछा पालनको लािग न्यूनतम २०० वगर् िमटरको पोखरी र किम्तमा तीन (३) िफट पानीको 
गिहराई भएको पोखरी हनु ुपदर्छ तर शाउट माछाको हकमा ूािविधकको िसफािरस अनसुारको संरचना 
भएको हनु ुपनछ।अन्य व्यवःथा माछा बीमालेखमा लेिखए अनसुार हनुेछ। 
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 बाली तथा पशपंुछीको बीमा को हकमा ूत्येक बषर् तथ्या  हेरी आवँयक  पनुरावलोकन गनर् 
सिकनेछ तथा िनदशनमा समावेश नभएका बाली, पशपंुछी तथा अन्यको बीमा को हकमा सम्बिन्धत 
मन्ऽालय माफर् त उपलब्ध भएको तथ्या लाई आधार मानी िनधार्रण गनर् सिकनेछ। 

 पशपंुछीको मूल्य, जात र पािलने के्षऽ अनसुार फरक फरक हनु सक्नेछ। 

 पशपंुछीको मूल्या न गदार् ूःतािवत पशपंुछीको उमेर, ःवाःथ्य िःथित र उत्पादकत्वको आधारमा 
गनुर् पनछ। 

 तर यसरी िनधार्रण गिरने मूल्य ःथानीय बजारमा चलेको मूल्य भन्दा बढी हनेु छैन। 

 बीमा गिरएको बाली तथा पशपंुछीको बीमा अविधिभऽ क्षित भएमा क्षितको मूल्या न सम्विन्धत 
िवशेष /ूािविधकबाट गराउन ुपनछ। 

 

बीमालेखले रक्षावरण गन जोिखमह  

 देहायका कुनै कारणबाट धानबाली, तरकारी, फलफूल, आल,ु पंक्षी र माछा बीमा अविधिभऽ हानी 
नोक्सानी भएमा बीमकले बीमा  रकमको ९० ूितशत रकम बीिमतलाई भकु्तानी गनछः  

(धानबाली, तरकारी, फलफूल, आल,ु पंक्षीको हकमा) 

 (क) आगलागी, च ाङ, 

 (ख) भकूम्प, 

 (ग) बाढी/डवुान/खडेरी, 
 (घ) पिहरो/भःूखलन, 

 (ङ) आिँधबेहरी, अिसना, िहऊँ वा तषुारो, 
 (च) आकिःमक/दघुर्टनाजन्य बा  कारणह , 

 (छ) िकरा तथा रोगबाट हनुे हािन-नोक्सानी  

(माछाको हकमा तलका थप बुदँा समेत) 

 (ज) अिक्सजनको किम, एमोिनयाबाट हनेु नोक्सानी, 
 (झ) िबषाल ुपदाथर्बाट मरेमा। 

 
 पशधुनको हकमाः बीमाको अविधिभऽ पशधुनको िववरण तािलकामा उल्लेख भए बमोिजमका 
पशधुनह को क्षित/हािन नोक्सानी भएमा देहाय बमोिजमको क्षितपूितर् रकम बीमकले सम्बिन्धत पक्षलाई 
भकु्तानी गनछ। 

 क) मतृ्य ुभएमा बीमा  रकमको ९० ूितशत 

 ख) पूणर् ःथायी पमा अशक्त भएमा बीमा  रकमको ५० ूितशत 

 
दाबी सम्बन्धी ूकृया 
 बीमालेखले रक्षावरण गरेको जोिखमह का कारणबाट बीिमत माछा र पंक्षीको हानी नोक्सानी 
भएमा सात (७) िदनिभऽ र धान, तरकारी, फलफूल, आल-ुवालीह को हकमा १५ िदनिभऽ वा सो 
अविधिभऽ संभव नभएमा सोको कारण सिहत सम्भव हनुासाथ बै /सदःय संःथा माफर् त देहायका 
कागजातह  बीमक समक्ष पेश गनुर्पनछ। 
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क)  सक्कल बीमालेख 

ख) पूणर् पले भिरएको दाबी फाराम, 

ग)  सम्बिन्धत ूािविधकको ूितवेदन (पश ुर पंक्षीको हकमा मतृ्य ुूमाण-पऽ) 

घ)  न.पा./गा.पा./वडाको सजर्िमन मचुलु्का वा माछा, पशधुन र पंक्षीको हकमा किम्तमा सबभन्दा 
निजकको दईु (२) जना िछमेकीको सजर्िमन मचुलु्का 

सहकारी सःथा माफर् त बीमा भएमा कुल बीमा शलु्कमा १५% छुट हनेुछ तर सोही सःथा,समहु बीमा 
अिभकतार् भएमा किमशन र सःथागत छुट मध्ये कुनै एक सिुवधा माऽ ूा  गनर् सिकनेछ। 
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वाली  तथा  पश ुपंक्षी  बीमा  गन कम्पनी,  तोिकएको िजल्ला र सम्पकर्  व्यिक्तह  को नाम र सम्पकर्  नम्बर 
 

ब.सं. बीमा कम्पनी तोिकएको िजल्ला सम्पकर्  व्यिक्तको नाम सम्पकर्  नं. इमेल 

१ ओिरएण्टल इ. क. िल. ते॑थमु 

धनकुटा 
सनुसरी 
स री 

ौी अजुर्न ढंुगाना 
ौी अजुर्न ढंुगाना 
ौी सन्तोष मण्डल 

ौी गणेश ौे  

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

 

oriental@wlink.com.np 

 

 

२ आई. एम. ई. जनरल 

इ.क.िल. 
धनषुा 
महो री 
ओखलढु ा 
सोलखुमु्ब ु

ौी अजुर्न कु. पौडेल 

ौी झपेन्ि  िघिमरे 

ौी खरुहिर दाहाल 

ौी  खगेन्ि वन 

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

info@lginepal.com 

३ लिुम्बनी जनरल इ.क.िल. संखवुासभा 
उदयपरु 

भोजपरु 

खोटा  

ौी िदपक पोभले 

ौी सिुदप चौधरी 
ौी सन्तोष ितवारी 
ौी बाबरुाम आचायर् 

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

 

info@lgic.com.np 

 

४ नेको इ.क.िल. ताप्लेजु  

पाँचथर 

इलाम 

झापा–िबतार्मोड 

झापा–दमक 

ौी सवर्  खितवडा 
ौी चन्ि ूसाद बाँःकोटा 
ौी िमलन सवुेदी 
ौी िचरिन्जबी थपिलया 
ौी गणेश बहादरु खऽी 

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

 

info@necoinsurance.com.np 
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ब.सं. बीमा कम्पनी तोिकएको िजल्ला सम्पकर्  व्यिक्तको नाम सम्पकर्  नं. इमेल 

५ ौी सािनमा जनरल इ.क.िल मोर  
नवलपरु 

किपबःत ु

ौी रामकाजी पौडेल 

ौी नागेन्ि साह 

ौी सहसराम तेली 

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

sanima@sanimageneral.com 

 

 

 

 
 

वाली तथा पश ुपंक्षी बीमा गन बीमा कम्पनी र केिन्िय सम्पकर्  व्यिक्तह को नाम र सम्पकर्  नम्बर 

क्र.स.ं बीमकको नाम कमर्चारीको नाम मोबाइल न बर
1 िद ओिरयन्टल इ.क.िल. 

 

ौीमित अ ण बळाचायर् (*%!@@##%) 

ौी अजुर्न ढुङगाना (*%@)%#@)) 

2 ौी  नेको इ.क.िल. 
 

ौी िवंण ुूसाद िधताल (*$%)@@*^! 

ौी िनवेिदता बःनेत (*%@)$($$( 

3 ौी आइएमई जनरल ई. क. िल. ौीमित ूितभा िमौ (*$!#*(%*& 

4 ूडेुिन्सयल इ.क.िल. 
 

ौीमती गीता प्याकुरेल (*$!%(!*$* 

5 ौी लिुम्बनी जनरल इ.क.िल. 
 

ौी  नवराज ितिमल्सेना (*%%)%))*& 

ौी कुशब बराल (*$##@&#)) 

6 ौी सािनमा जनरल इ.क.िल 

 

ौी हाङमा सबु्बा (*%!))*#$! 

ौी  राकेश ौे  (*$!(!())^ 

 ॐोतः कृिष डायरी, २०७६ 
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१०. वीउ िवजन  
नेपालमा हालसम्म उन्मोचन तथा दतार् ूिबयाबाट सूिचत भएका ७७ वालीका ६७१ जातह  

 
10.1 अ वाली 
क) चैते धान 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्ने 

िदन 

उत्पादन 

क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस क्षेऽ 

1 िस.एच. ४५ @)@# -!(^^_ 118 3.5 तराई, िभऽी  मधेश तथा मध्य पहाड 

2 िवन्दे री @)#* -!(*!_ 128 4.0 तराई र िभऽी मधेश 

3 चैते २ @)$$ -!(*&_ 125 4.8 तराईको िसि त भिूम 

4 चैते ६ @)$* -!((@_ 123 4.8 तराई र िभऽी मधेश (३०० िमटरसम्मको 
उचाईको िसि त भिूम) 

5 हिदर्नाथ १ @)^) -@))$_ 120 4.03 तराई, िभऽी  मधेश, िरभर बेिसन ८०० िमटरसम्म 

6 चैते ५ @)&$-@)!*_ 120-
125 

4.6 समिु सतहदेिख ७०० िमटर उचाईसम्मको 
तराई, िभऽी मधेश, नदी  िकनार, बेसी  तथा  
समतल फाँट 
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ख_ वष धान 

ब. सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्ने 
िदन 

उत्पादन 

क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 ताईच ु  १७६ @)@$ -!(^^_ 144 7.9 मध्य पहाड र उपत्यका 
2 चाईनु  २४२ @)@$ -!(^^_ 144 7.3 पहाड 

3 ताईनान   १ @)@$ -!(^^_ 144 6.6 पहाड 

4 ताईनान   २ @)@$ -!(^^_ 143 7.8 पहाड 

5 मसलुी @)#) -!(&#_ 155 3.5 तराई र िभऽी मधेश 

6 सािवऽी @)#^ -!(&(_ 140 4.0 तराई र िभऽी मधेश 

7 खमुल  ३ @)$! -!(*#_ 130 6.5 मध्य पहाड 

8 खमुल  २ @)$$ -!(*&_ 142 5.6 
काठमाड  उपत्यका तथा समान हावापानी भएको ३००० 
फीटदेिख ४५०० फीटसम्म उचाइको मध्य पहाड 

9 खमुल ४ @)$$ -!(*&_ 144 6.3 
काठमाड  उपत्यका तथा समान हावापानी भएको ३००० 
फीटदेिख ४५०० फीटसम्म उचाइको मध्य पहाड 

10 मकवानपरु  १ @)$$ -!(*&_ 150 4.3 ढुङ्म ेकीराको ूकोप भएको तराई 

11 घैया  २ @)$$ -!(*&_ 113 3.4 तराईको अिसंिचत पाखा 

12 पालु  २ @)$$ -!(*&_ 172 6.1 
िशतोंण हावापानी भएका मकवानपरु िजल्लाको पालु  सरहका 
पहाडी के्षऽ 

13 खमुल ५ @)$& -!(()_ 154 6.7 १००० िमटरदेिख १४०० िमटरसम्म उचाइ भएका पि मी मध्य 
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ब. सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्ने 
िदन 

उत्पादन 

क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

पहाडी के्षऽह  जःतै पवर्त, वाग्लु , म्याग्दी 

14 खमुल  ७ @)$& -!(()_ 146 7.0 
१००० िमटरदेिख १४०० िमटरसम्म उचाइ भएका पि मी मध्य 

पहाडी के्षऽह  जःतै पवर्त, वाग्लु , म्याग्दी 

15 खमुल ९ @)$& -!(()_ 148 
6.7 
 

१००० िमटरदेिख १४०० िमटरसम्म उचाइ भएका पि मी
मध्य पहाडी के्षऽह  जःतै पवर्त, वाग्लु , म्याग्दी 

16 छोमरो  @)$& -!((!_ 164 4.2 

नेपालको पूवीर् एवं पि मी के्षऽको १४०० िमटरदेिख २००० 

िमटरसम्म उचाइ भएको उच्च पहाड र िचसो हावापानी भएको मध्य 
पहाड 

17 राधा  ७ @)$* -!((@_ 148 3.5 
तराई, िभऽी मधेश र सो सरह हावापानी भएको  अकाशे खेती गिरने 

के्षऽ 

18 राधाकृंण ९ @)$* -!((@_ 150 3.8 तराई, िभऽी  मधेश र सो सरह हावापानी भएको  िसि त भिूम 

19 राधा ४ @)%@ -!((%_ 125 3.2 
मध्य पि म र सदूुर पि म तराई (किपलवःत,ु दा , विदर्या, बाँके, 

कैलाली र क नपरु) 

20 राधा  ११ @)%@ -!((%_ 148 4.0 मध्य तराई (पसार्, वारा, रौतहट, सलार्ही, महो री र धनषुा) 

21 राधा  १२ @)%@ -!((%_ 155 4.6 पूवीर् तराई 

22 माछापचु्ले ३ @)%# -!((^_ 174 5.0 
१४०० िमटरदेिख २००० िमटरसम्म उचाइको िचसो हावापानी भएको 
मध्यदेिख उच्च पहाडसम्म (लमु्ले, घान्िकु र छोमरो  क्षेऽ) 
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ब. सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्ने 
िदन 

उत्पादन 

क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

23 खमुल  ६ @)%^ -!(((_ 155 7.8 काठमाडौ उपत्यका एवं सो सरहको हावापानी हनेु ठाउँ 

24 रामपरु मसलुी @)%^ -!(((_ 135 5.7 
तराई, िभऽी मधेश, बशी एवं मध्य पहाडको ९०० िमटर
उचाईसम्म अथवा मसलुी धान लगाउन सिकने सबै के्षऽ 

25 चन्दननाथ  १ @)%* -@))@_ 191 5.05 जमु्ला वा सो सरहका हावापानी भएको के्षऽ 

26 चन्दननाथ ३ @)%* -@))@_ 192 5.3 जमु्ला वा सो सरहको हावापानी भएको के्षऽ 

27 खमुल ११ @)%* -@))@_ 144 8.5 काठमाड  उपत्यका 
28 लोकतन्ऽ @)^# -@))^_ 125-130 3.6 तराई, िभऽी मधेश, तल्लो पहाड र मध्य पहाडका नदी िकनारा 
29 िमिथला @)^# -@))^_ 145-150 3.5-4.5 तराई, िभऽी मधेश र मध्य पहाडको बसी 

30 राम @)^# -@))^_ 130-137 4.0-7.2 
तराई, िभऽी मधेश (िशवािलक उपत्यका, मकवानपरु, िचतवन र 
नवलपरासी) 

31 वष ३००४ @)^# -@))^_ 157 3.8 तराई र िभऽी मधेश  

32 पोभलेी जेठोबढुो @)^# -@))^_ 180-185 2.6 
पोखरा उपत्यका र यस आसपासका के्षऽह  (६०० देिख 
९०० िमटर उचाई) 

33 खमुल ८  @)^# -@))&_ 158 7.7 मध्य पहाड र तल्लो पहाड  

34 सनुौलो सगुन्धा @)^$-@))*_ 151 3.8 तराई, िभऽी मधेश 

35 घैया १ @)^^ -@)!)_ 115 2.5-3.5 अिसंिचत Upland तराई, टार तथा  मध्य पहाडका उपत्यका 
36 लल्का बाःमती @)^^ -@)!)_ 150 2.5-3.5 मध्य तथा पूवीर् तराई  

37 हदीर्नाथ २ @)^^ -@)!)_ 125 3.1-4.2 तराई तथा िभऽी मधेश 
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ब. सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्ने 
िदन 

उत्पादन 

क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

38 तरहरा १ @)^^ -@)!)_ 113-125 4.2 मध्य तथा पूवीर् तराई 

39 िड. वाई. १८ (प ीकरण माऽ)F1 @)^^ -@)!)_ 118 9.17 तराई तथा िभऽी मधेश 

40 िड. वाई. २८ (प ीकरण माऽ)F1 @)^^ -@)!)_ 120 8.86 तराई तथा िभऽी मधेश 

41 िड. वाई. ६९ (प ीकरण माऽ)F1 @)^^ -@)!)_ 125 9.52 तराई तथा िभऽी मधेश 

42 
खमुल–१० 

@)^* -@)!!_ 136 (107-
170) 

4.78 
काठमाण्डौ उपत्यका र सो सरहको हावापानी भएका पहाडी 
के्षऽ । 

43 
खमुल–१३ 

@)^*-@)!!_ 144 (117-
183) 

4.17 
काठमाण्डौ उपत्यका र सो सरहको हावापानी भएका पहाडी 
के्षऽ । 

44 
सखु्खा धान -१ 

@)^* -@)!!_ 123-125 3.2-4.2 
पिुवर् तथा पि मी तराई, िभऽी मधेश तथा मध्य पहाडको ५०० 
िमटरसम्मका बेसी तथा टार । 

45 
सखु्खा धान -२ 

@)^* -@)!!_ 122-124 2.3-3.5 
पिुवर् तथा पि मी तराई, िभऽी मधेश तथा मध्य पहाडका ५०० 
िमटरसम्मका बेसी तथा टार 

46 
सखु्खा धान -३ 

@)^* -@)!!_ 122-125 2.5-3.6 
पिुवर् तथा पि मी तराई, िभऽी मधेश तथा मध्य पहाडका ५०० 
िमटरसम्मका बेसी तथा टार 

47 बष  -२०१४  @)^* -@)!!_ 135-140 3.8 तराई  

48 
ःवणार् सब -१ 

@)^* -@)!!_ 150-155 4-5 
तराई, तथा िभऽी मधेश र मध्य पहाडका ५०० िमटरसम्मका 
बेसीको िसंिचत तथा घोल के्षऽ । 
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ब. सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्ने 
िदन 

उत्पादन 

क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

49 बष  -१०२७ (प ीकरण माऽ) @)^* -@)!!_ 121 3.3 
अिसंिचत तराई र मध्य पहाडका १००० िमटरसम्मका बेसी 
तथा टार अधर् िसंिचत तथा अिसंिचत के्षऽ । 

50 साँवा मसलुी सब -१ @)^* -@)!!_ 145-150 3.5-4 
तराई, तथा िभऽी मधेश र मध्य पहाडका ५०० िमटरसम्मका 
बेसीको िसंिचत तथा घोल के्षऽ । 

51 एराईज - ६४४४, F1 (प ीकरण माऽ) @)^* -@)!!_ 122 4.43 तराई र िभऽी मधेसको िसिचत के्षऽ 

52 िप. एच. बी.-७१, F1 (प ीकरण माऽ) @)^* -@)!!_ 129 5.26 तराई/िसंिचत 

53 य.ु एस. - ३१२, F1(प ीकरण माऽ) @)^* -@)!!_ 132 5.46 सलार्हीदेिख बांकेसम्मको तराई र िभऽी मधेश 

54 च्याम्पीयन, F1 (प ीकरण माऽ) @)^* -@)!!_ 136 5.15 सलार्ही देिख बांके सम्मको तराई  र िभऽी मधेश 

55 राजा, F1 (प ीकरण माऽ) @)^* -@)!!_ 126 4.94 सलार्ही देिख बांके सम्मको तराई  र िभऽी मधेश 

56 आर.एच.-२५७, F1 (प ीकरण माऽ) @)^* -@)!!_ 123 4.99 तराई र िभऽी मधेस 

57 गोरखनाथ-५०९, F1 (प ीकरण माऽ) @)^* -@)!!_ 123 4.82 तराई र िभऽी मधेस 

58 लोकनाथ-५०५, F1 (प ीकरण माऽ) @)^* -@)!!_ 129 4.79 तराई र िभऽी मधेसको िसिचत के्षऽ 

59 
िप. ए. िस.- ८०१, F1 (प ीकरण 
माऽ) 

@)^* -@)!!_ 123 7.79 तराई र िभऽी मधेसको िसिचत के्षऽ 

60 रेँमा- ७८६, F1 (प ीकरण माऽ) @)^* -@)!!_ 120 4.91 पूिवर् तराईको िसन्चीत के्षऽ 

61 लेकाली धान -१ @)&! -@)!$_ 158 4.07 १५००- २६०० िमटर सम्मको उच्च पहाडी के्षऽ । 

62 लेकाली धान -३ @)&! -@)!$_ 152 3.9 १५०० - २६०० िमटर सम्मको उच्च पहाडी के्षऽ । 

63 सखु्खा धान -४ @)&! -@)!$_ 118-125 2.7 -4 तराई र िभऽी मधेसको अिसंिचत खेत र मध्य पहाडको ५०० 
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ब. सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्ने 
िदन 

उत्पादन 

क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

िमटर उचाईको टार  

64 
सखु्खा धान -५ 

@)&! -@)!$_ 125 3.2 - 4.2 
तराई र िभऽी मधेसको अिसंिचत खेत र मध्य पहाडको ५०० 
िमटर उचाईको टार बसी । 

65 
सखु्खा धान -६ 

@)&!-@)!$_ 120-125 3 - 4 
तराई र िभऽी मधेसको अिसंिचत खेत र मध्य पहाडको ५०० 
िमटर उचाईको टार बेसी । 

66 िसन्दरुी (प ीकरण माऽ) ओ.िप. @)&@ -@)!%_ 135-145 4- 5 तराई र िभऽी मधेस 

67 सनु्दरम (प ीकरण माऽ) ओ.िप. @)&@ -@)!%_ 120-125 4.4- 5.3 तराई र िभऽी मधेस 

68 डेल्टा रानी (प ीकरण माऽ) ओ.िप. @)&@ -@)!%_ 124-128 
3.9- 5 
 

तराई र िभऽी मधेस 

69 आकाश (प ीकरण माऽ) ओ.िप. @)&@ -@)!%_ 120-125 
6-6.3 
 

तराई र िभऽी मधेस 

70 गिरमा F1(प ीकरण माऽ) @)&@ -@)!%_ 130-135 
5.8-6.3 
 

तराई र िभऽी मधेस 

71 िड आर एच ७७५ F1 (प ीकरण माऽ) @)&@ -@)!%_ 125-130 5.6 तराई र िभऽी मधेस 

72 िड  आर एच ७४८ F1 (प ीकरण माऽ) @)&@ -@)!%_ 130-135 6.5 तराई र िभऽी मधेशको िसंिचत के्षऽ 

73 
एराइज ६४४४ गोल्ड F1 (प ीकरण 
माऽ) 

@)&@ -@)!%_ 130 5.1 
बाँकेदेिख पूवर्को तराई र िभऽी मधेश 

74 एराइज तेज गोल्ड F1 (प ीकरण माऽ) @)&@ -@)!%_ 135 5.3 बाँकेदेिख पूवर्को तराई र िभऽी मधेश 

k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 
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ब. सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्ने 
िदन 

उत्पादन 

क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

75 िजके ५०१७ F1(प ीकरण माऽ) @)&@ -@)!%_ 127 5.1-5.4 तराई र िभऽी मधेश 

76 सपुर १२५F1(प ीकरण माऽ) @)&@ -@)!%_ 128-133 5.3-6.3 तराई र िभऽी मधेशको िसंिचत तथा अधर् िसंिचत के्षऽ 

77 सपुर ११५F1 (प ीकरण माऽ) @)&@ -@)!%_ 120-125 5-6 तराई र िभऽी मधेशको िसंिचत तथा अधर् िसंिचत के्षऽ 

78 शान्ती F1(प ीकरण माऽ) @)&@ -@)!%_ 120-130 5-6 तराई र िभऽी मधेशको िसंिचत के्षऽ 

79 सधुा F1(प ीकरण माऽ) @)&@ -@)!%_ 125-130    5-6 तराई र िभऽी मधेशको िसंिचत के्षऽ 

80 य ुएस ३२३ F1(प ीकरण माऽ) @)&@ -@)!%_ 120-130    4-5 तराई र िभऽी मधेशको िसंिचत के्षऽ 

81 य ुएस ३८२ F1(प ीकरण माऽ) @)&@ -@)!^_ 120-125 5-6 तराई र िभऽी मधेशको िसंिचत के्षऽ 

82 राधा १४ @)&# -@)!^_ 132-135 4.4 
तराई, िभऽी मधेश, िरभर वेिसन र  उपत्यकाको ७०० िमटर 

उचाईसम्मको 

83 सगुिन्धत धान १ @)&# -@)!&_ 142-145 4.5 
तराई, िभऽी मधेश, िरभर वेिसन र  उपत्यकाको ७०० िमटर 

उचाईसम्मको 

84 राधा १३ @)&# -@)!&_ 142-148 3-4.2 

तराई र िभऽी मधेशका अिसंिचत तथा समनु्ि सतहबाट ७०० 

िमटरसम्मको नदी िकनार, बसी तथा समतल फाँट र उपत्यकाका 
िसि त के्षऽ 

85 सेहरा  सब १ @)&# -@)!&_ 122-125 4.4-4.9 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाईसम्मको तराई, िभऽी मधेश, नदी 
िकनार, बसी तथा समतल फाट र उपत्यकका िसि त के्षऽ 

86 
जे.के.आर.एच २०८२ F1(प ीकरण 
माऽ) 

@)&# -@)!&_ 130 8.5-9 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश,नदी िकनार,बसी तथा समतल फाट 



k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 

122 

ब. सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्ने 
िदन 

उत्पादन 

क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

87 
जे.के.आर.एच.३३३३F1(प ीकरण 
माऽ) 

@)&# -@)!&_ 135 6.0 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश,नदी िकनार,बसी तथा समतल फाट 

88 एच.जे.-िज.१F1(प ीकरण माऽ) @)&# -@)!&_ 120-125 8-9 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश,नदी िकनार,बसी तथा समतल फाँट 

89 
 

एच.जे.-िज.५ F1 

(प ीकरण माऽ) 
@)&# -@)!&_ 120-130 7-8 

समन्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश,नदी िकनार,बसी तथा समतल फाट 

90 
एच.जे.-िज.१० F1 

(प ीकरण माऽ) 
@)&# -@)!&_ 120-125 8-9 

समन्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश,नदी िकनार,बसी तथा समतल फाट 

91 बहगुणुी धान १ @)&$ -@)!*_ 135 5.5 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश,नदी िकनार,बसी तथा समतल फाँट 

92 बहगुणुी धान २ @)&$ -@)!*_ 142 5.8 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश,नदी िकनार,बसी तथा समतल फाँट 

93 हिदर्नाथ ३ @)&$ -@)!*_ 125 5.5 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश,नदी िकनार,बसी तथा समतल फाँट 

94 
एल.जी.९३.01 F1 

(प ीकरण माऽ) 
@)&$ -@)!*_ 120-125 7.5-8 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश,नदी िकनार,बसी तथा समतल फाँट 

95 एल.जी.९३.0२ F1 @)&$ -@)!*_ 120-125 7.5-8 समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 

k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 
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ब. सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्ने 
िदन 

उत्पादन 

क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

(प ीकरण माऽ) मधेश,नदी िकनार,बसी तथा समतल फाँट 

96 
साभा १२७F1 

(प ीकरण माऽ) 
@)&$ -@)!*_ 118 5.16 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश,नदी िकनार,बसी तथा समतल फाँट 

97 
साभा १३४ F1 

(प ीकरण माऽ) 
@)&$ -@)!*_ 115-118 5.64 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश,नदी िकनार,बसी तथा समतल फाँट 

98 
अराईज ६१२९ गोल्ड F1 

(प ीकरण माऽ) 
@)&$ -@)!*_ 112-115 6.5-7 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश,नदी िकनार,बसी तथा समतल फाँट 

99 
अराईज ूाईमा F1 

(प ीकरण माऽ) 
@)&$ -@)!*_ 130-135 7.5-8 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश,नदी िकनार,बसी तथा समतल फाँट 

१०0 
िभ.एन.आर २२३३ F1 

(प ीकरण माऽ) 
@)&$ -@)!*_ 120-125 5.5-6.6 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश,नदी िकनार,बसी तथा समतल फाँट 

१०1 
िभ.एन.आर २२४५ F1 

(प ीकरण माऽ)  
@)&$ -@)!*_ 120-125 5.5-6.6 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश,नदी िकनार,बसी तथा समतल फाँट 

१02 
िड.वाई ६८ F1 

(प ीकरण माऽ)  
@)&$ -@)!*_ 120 4.3-6.2 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश,नदी िकनार,बसी तथा समतल फाँट 

१03 
िड.वाई ७९ F1 

(प ीकरण माऽ)  
@)&$ -@)!*_ 121 4.3-6.2 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश,नदी िकनार,बसी तथा समतल फाँट 

104 कालो चामल  @)&% -@)!*_ ९९-125 2.2 तराई,िभऽी मधेश,पहाड, उपत्यका र बसीह   



k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 
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ब. सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्ने 
िदन 

उत्पादन 

क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

(प ीकरण माऽ) 

१05 
LPNBR 1605 

(प ीकरण माऽ) 
@)&% -@)!*_ 150 7.0 पूवीर् तथा मध्य तराई  

१06 ौीराम खु (ुप ीकरण माऽ) @)&% -@)!*_ 118-121 5.2-6.2 तराई,िभऽी मधेश,नदी िकनार, 
१07 एिरज अइिडया(प ीकरण माऽ) @)&% -@)!*_ 120-125 5.3-6.1 तराई,िभऽी मधेश,नदी िकनार, 

१08 अल्शा सपुर सम्पूणर् (प ीकरण माऽ) @)&% -@)!*_ 135-137 4.05-4.51 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश तथा नदी िकनार 

109 अ ुर ज्योितका      (    )      .  
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश र वेशीह  

११0 िट.एम.आर.एच.१६२६     (    )      .  
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश र वेशीह  

११1 मकुाबला २३     (    )      .  
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश र वेशीह  

१12 रि त     (    )    -     -  
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश र वेशीह  

१13 सावाँ मन्सलुी     (    )    -     -  
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश र वेशीह  

k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 
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ब. सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्ने 
िदन 

उत्पादन 

क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

१14 सजुर् ५२     (    )    -     -  
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश र वेशीह  

१15 सपुर चाईना ६०१ F1     (    )    -     -  
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश र वेशीह  

१16 तहल्का F1     (    ) 128 5.1 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश र वेशीह  

117 महाराजा F1     (    ) 133 5.1 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश र वेशीह  

118 २७ िप ६३ F1     (    ) 133 5.0 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश र वेशीह  

119 य.ुएस.३०५ F1     (    ) 132 5.0 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश र वेशीह  

120 ९४४४F1      (    ) 125 5.38 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश र वेशीह  

121 के.िप.एच. 478F1     (    ) 122 6.99 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश र वेशीह  

122 पथृ्वी गोल्ड११११F1     (    ) 129 5.2 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश र वेशीह  



k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 
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ब. सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्ने 
िदन 

उत्पादन 

क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

123 एम.आर.िप ५५६९F1     (    ) 126 6.3 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश र वेशीह  

124 एम.आर.िप ५५६६ उपज F1     (    ) 126 6.1 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको तराई,िभऽी 
मधेश र वेशीह  

 

-ग_ मकै 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्न े
 िदन 

उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 खमुल पहेलो @)@@ -!(^%_ 120-130 4.9 मध्यपहाड 

2 रामपरु कम्पोिजट @)#@ -!(&%_ 110-115 4.4 तराई, िभऽी मधेश, बसी र मध्य पहाड 

3 अ ण २ @)#( -!(*!_ 80-90 2.2 तराई, मध्य पहाड 

4 मनकामना १ @)$$ -!(*&_ 120-130 4.0 मध्य पहाड (िहउँदमा तराई के्षऽमा पिन लगाउन सिकने) 

5 गणेश २ @)$^ -!(*(_ 150-180 3.5 उच्च पहाड (िहउँदमा तराई र िभऽी मधेशमा पिन लगाउन सिकने) 

6 रामपरु २ @)$^ -!(*(_ 105-110 4.0 तराई, िभऽी मधेश,  बशीरटार 

7 अ ण १ @)%@ -!((%_ 9.0-100 4.0 पि म तराई र मध्य पहाड 

8 गणेश १ @)%$ -!((&_ 175 5.0 उच्चपहाड 

9 मनकामना ३ @)%( -@))@_ 142 5.5 पूवार् ल, मध्यमा ल र पि मा ल िवकास के्षऽका मध्य पहाडी के्षऽ

k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्न े
 िदन 

उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

(१००० िमटरदेिख १७०० िमटरसम्मको उचाईको लािग) 

10 गौरव हाईिोड मकै @)^! -@))#_ 110-150 8.1 तराई र िभऽी मधेस (िहउँदे खेतीको लािग) 

11 देउती @)^# -@))^_ 130-135 5.7 मध्य पहाड 

12 िसतला @)^# -@))^_ 130-135 6.08 पहाड 

13 मनकामना ४ @)^% -@))*_ 117 
5.3 

नेपालको पूवर्देिख पि मसम्म मध्य पहाडको १६०० िमटर भन्दा 
तल 

14 पोिसलो मकै १ @)^% -@))*_ 145-155 
5. 3 

नेपालको पूवर्देिख पि मसम्म मध्य पहाडको १६०० िमटर भन्दा 
तल 

15 मनकामना ५ @)^^ -@)!)_ 140-145 5.27 कणार्ली  पूवर्का  मध्य  पहाड 

16 मनकामना ६ @)^^ -@)!)_ 140-145 5.34 पूवीर्–मध्य पि म पहाड 

17 बायो ९६८१, F1 (प ीकरण माऽ) 

@)^& -@)!)_ 

90-110 

6.5-8 

मध्यमा ल के्षऽको 
मध्य पहाड–बष मौसम 

पूवीर् तराइ–िहउँदे मौसम 

18 राजकुमार F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 100-110 
8-9 

तराई, िभऽी मधेश, िरभर वेिसन, भ्याली र तल्लो पहाडी भेगको ७०० 

िमटर उचाईसम्म 

19 नतुन (के. एच १०१, F1) (प ीकरण 
माऽ) 

@)^& -@)!)_ 90-92 
6.5-8 

तराई, िभऽी मधेश, िरभर वेिसन र उपत्यकाको ७०० िमटर उचाई 

सम्मको 
20 िडकेसी ९०८१, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!!_ 120-160 10-12 मध्य तराई –िहउदे मौसम (काितर्क - माघ) 

21 अल राउण्डर, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!!_ 120-160 7-10 तराई के्षऽमा – िहउदे तथा बष मौसम 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्न े
 िदन 

उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

22 िस. िप. - ६६६, F1(प ीकरण माऽ) @)^* -@)!!_ 110-120 6.97 पिुवर् तथा मध्य तराई 

23 गोदावरी -९८९, F1(प ीकरण माऽ) @)^* -@)!!_ 105 7.36 पिुवर् तथा मध्य तराई, र मध्य  पहाडको बेसी तथा  टार। 

24 अलीर् - २, F1 (प ीकरण माऽ) @)^* -@)!!_ 105 5.69 पिुवर् तथा मध्य तराई, र मध्य पहाडको बेसी तथा टार। 

25 रामपरु हाइिोड-2 @)^( -@)!@_ 130-160  
      125      

7.0       3.55       नारायणी निद पूवर्का िभऽी मधेश तथा तराई 

26 आर. एम. एल. - ४ (Inbred line) @)^( -@)!@_   नारायणी निद पूवर्का िभऽी मधेश तथा तराई 

27 एन. एम. एल. - २(Inbred line) @)^( -@)!@_   नारायणी निद पूवर्का िभऽी मधेश तथा तराई 

28 आिदत्य-९२९, F1 (प ीकरण माऽ) @)^( -@)!@_ 121 (Days to 

silking) 
7.2 नारायणी निद पूवर्का िभऽी मधेश तथा तराई 

29 ूोएमो- ४६४२, F1 (प ीकरण माऽ) @)^( -@)!@_ 115 (Days to 

silking) 
8.29 नारायणी निद पूवर्का िभऽी मधेश तथा तराई 

30 िबःको- ९४०नयाँ, F1 (प ीकरण माऽ) @)^( -@)!@_ 119 (Days to 

silking) 
7.74 नारायणी निद पूवर्का िभऽी मधेश तथा तराई 

31 िस. पी. - ८३८, F1 (प ीकरण माऽ) @)^( -@)!@_ 119 (Days to 

silking) 
7.11 नारायणी निद पूवर्का िभऽी मधेश तथा तराई 

32 १०िभ१०, F1 (प ीकरण माऽ) @)^( -@)!@_ 116 (Days to 

silking) 
7.46 नारायणी निद पूवर्का िभऽी मधेश तथा तराई 

33 िड. एम. एच.-७३१४, F1(प ीकरण 
माऽ) 

@)^( -@)!@_ 123 (Days to 

silking) 6.66 
नारायणी निद पूवर्का िभऽी मधेश तथा तराई 

34 िड. एम. एच.-८४९  F1(प ीकरण @)^( -@)!@_ 113 (Days to 

silking) 
6.85 नारायणी निद पूवर्का िभऽी मधेश तथा तराई 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्न े
 िदन 

उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

माऽ) 

35 एम. एम.-११०७, F1(प ीकरण माऽ) @)^( -@)!@_ 123 (Days to 

silking) 
9.0 नारायणी निद पूवर्का िभऽी मधेश तथा तराई 

36 डेकाल्बडवल, F1 (प ीकरण माऽ) @)^( -@)!@_ 118 (Days to 

silking) 
6.79 नारायणी निद पूवर्का िभऽी मधेश तथा तराई 

37 एन. एम. एच.- ७३१ F1(प ीकरण 
माऽ) 

@)^( -@)!@_ 115 (Days to 

silking) 7.92 
नारायणी निद पूवर्का िभऽी मधेश तथा तराई 

38 पायोिनयर-३५२२, F1(प ीकरण माऽ) @)^( -@)!@_ 122 (Days to 

silking) 
8.65 नारायणी निद पूवर्का िभऽी मधेश तथा तराई 

39 ९२२०, F1(प ीकरण माऽ) @)^( -@)!@_ 117 (Days to 

silking) 7.67 
तराई, िभऽी मधेश, िरभर वेिसनर उपत्यकाको ७०० िमटर
उचाई सम्मको 

40 िट.एक्स-३६९, F1,(प ीकरण माऽ) @)^( -@)!@_ 124 (Days to 

silking) 9 
तराई, िभऽी मधेश, िरभर वेिसनर उपत्यकाको ७०० िमटर
उचाई सम्मको 

41 िस.-१९४६, F1(प ीकरण माऽ) @)^( -@)!@_ 116 (Days to 

silking) 
9.7 नारायणी निद पूवर्का िभऽी मधेश तथा तराई 

42 खमुल हािॄड मकै Ñ २ @)&! -@)!$_ 152- Winter 

138-Summer) 
9.08 
8.5 

मध्य पहाडी के्षऽमा वषार् याममा र तराई तथा िभऽी मधेसमा 
िहउदे मौसममा । 

43 केवाईएम Ñ ३३ @)&! -@)!$_ 68  (Days to 

silking) 2.5 
मध्य पहाडी के्षऽमा वषार् याममा र तराई तथा िभऽी मधेसमा 
िहउदे मौसममा । 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्न े
 िदन 

उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

44 केवाईएम Ñ ३५ @)&! -@)!$_ 66 (Days to 

silking) 1.5 
मध्य पहाडी के्षऽमा वषार् याममा र तराई तथा िभऽी मधेसमा 
िहउदे मौसममा । 

45 रेशु ा  कम्पोजीट @)&! -@)!$_ 127 
5.2 

मध्य तथा पि मा ल के्षऽको ७०० देिख १४०० िमटर
उचाइको पहाडी के्षऽ । 

46 गलु्मी - २ (पि ीकरण माऽ) @)&! -@)!$_ 125 
5.4 

गलु्मी र अघार्खाँची िजल्लाको ७०० देिख १४०० िमटर
उचाइको के्षऽ । 

४७ अ ण ३ @)&@ -@)!%_ !)) 
3.9 

मध्यपि मदेिख पूवर्को तराई, िभऽी मधेश र मध्य पहाड । 
तराई र िभऽी मधेशमा  िहउँदे र वसन्ते तथा मध्य पहाडमा 
गृं म ऋतमुा खेती गनर् सिकने । 

४८ अ ण ४ @)&@ -@)!%_ !!#–!!% 
4.2 

मध्य पि मदेिख पूवर्को तराई, िभऽी मधेश र मध्य पहाड । तराई  र 

िभऽी मधेशमा िहउँदे र वसन्त तथा मध्य  पहाड मा गृं म ऋत ुमा 
खेती गनर् सिकने । 

४९ अ ण ६ @)&@ -@)!%_ () 
3.5 

मध्य पि मदेिख पूवर्को तराई, िभऽी मधेश र मध्य पहाड । तराई र 

िभऽी मधेशमा िहउँदे र वसन्ते तथा मध्य पहाडमा गृं म ऋतमुा खेती 
गनर् सिकने  । 

५० रामपरु हाईिॄड ४ @)&#-@)!^_ 155—165 6.95 तराई र िभऽी मधेशको िहउँदे िसजन ७०० िमटरसम्म 

५१ आर.एम.एल.३२ (ईनॄेड लाईन) @)&#-@)!^_    तराई र िभऽी मधेशको िहउँदे िसजन ७०० िमटरसम्म 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्न े
 िदन 

उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

५२ आर.एम.एल.१७ (ईनॄेड लाईन) @)&#-@)!^_    तराई र िभऽी मधेशको िहउँदे िसजन ७०० िमटरसम्म 

५३ रामपरु हाईिॄड ६ @)&#-@)!^_ 158—165 6.8 तराई र िभऽी मधेशको िहउँदे िसजन ७०० िमटरसम्म 

५४ आर.एम.एल.४ (ईनॄेडलाईन) @)&#-@)!^_    तराई र िभऽी मधेशको िहउँदे िसजन ७०० िमटरसम्म 

५५ िज.के. ३१४० F1,(प ीकरण माऽ) @)&#-@)!^_ 175 
6.4 

नारायणी नदी देिख पूवीर् तराई र िभऽी मधेशको िहउदे िसजनको लािग  

७०० िमटरसम्म 

५६ िज.के. ३११४ F1, (प ीकरण माऽ) @)&#-@)!^_ 170 
6.5 

नारायणी नदी देिख  पूवीर् तराई र िभऽी  मधेशको  िहउदे  िसजनको  

लािग ७००  िमटरसम्म 

५७ एन.एम.एच. ७१३ F1,(प ीकरण माऽ) @)&#-@)!^_ 175 
6.3 

नारायणी नदी देिख पूवीर् तराई र िभऽी  मधेशको िहउदे  िसजनको  

लािग ७००  िमटरसम्म 

५८ एन.एम.एच. १२४७ F1,(प ीकरण माऽ) @)&#-@)!^_ 177 
6.07 

नारायणी नदी देिख पूवीर् तराई र िभऽी  मधेशको िहउदे िसजनको लािग 

७०० िमटरसम्म 

५९ िप.३३९६ F1, (प ीकरण माऽ) @)&#-@)!^_ 165 
6.29 

नारायणी नदी देिख पूवीर् तराई र िभऽी  मधेशको  िहउदे िसजनको 
लािग ७००िमटरसम्म 

६० ३०२२ F1, (प ीकरण माऽ) @)&#-@)!^_ 170 
6.3 

नारायणी नदी  देिख पूवीर् तराई  र िभऽी मधेशको िहउदे िसजनको 
लािग ७००  िमटरसम्म 

६१ ३०३३ F1, (प ीकरण माऽ) @)&#-@)!^_ 170 
6.4 

नारायणी  नदीदेिख पूवीर् तराई  र िभऽी  मधेशको िहउदे िसजनको 
लािग  ७०० िमटरसम्म 

६२ िबःकोएक्स ८१ F1, (प ीकरण माऽ) @)&#-@)!^_ 175 
9.6 

नारायणी नदी देिख पूवीर्   तराई  र िभऽी  मधेशको िहउदे  िसजनको  

लािग ७०० िमटरसम्म 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्न े
 िदन 

उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

६३ िबःको ९७  गोल्ड F1, (प ीकरण माऽ) @)&#-@)!^_ 180 
8.2 

नारायणी नदी देिख  पूवीर्  तराई  र  िभऽी मधेशको िहउदे िसजनको  

लािग ७०० िमटरसम्म 

६४ 
 

९०० एम.गोल्ड F1, (प ीकरण माऽ) @)&#-@)!&_ 180 
6.5 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको नारायणी नदी 
पूवर्का तराई र िभऽी मधेशमा िहउदे िसजनको लािग 

६५ परबल F1,  (प ीकरण माऽ) @)&#-@)!&_ 180 
6.1 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको नारायणी नदी 
पूवर्का तराई र िभऽी मधेशमा िहउदे िसजनको लािग 

६६ पोिषलो मकै २ @)&$-@)!*_ 120-160 

4.5 

तराई, िभऽी मधेशको समनु्ि सतहदेिख ८०० िमटरसम्म (वष 
तथा िहउँदे िसजनको लािग) र मध्य पहाडको समनु्ि सतहदेिख 
८००-१८०० िमटर उचाईसम्म (वष िसजनको लािग) 

६७ रामपरु ४ @)&$-@)!*_ 170 
5.40 

तराई, िभऽी मधेशको समनु्ि सतहदेिख ७०० िमटर
उचाईसम्म 

६८ मनकामना ७ @)&$-@)!*_ 158 
6.46 

मध्य पहाडको समनु्ि सतहदेिख ७००-१६०० िमटर
उचाईसम्म 

६९ रामपरु हाईिॄड ८ F1, 

(प ीकरण माऽ) 
@)&$-@)!*_ 110 -155 

7.56 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको नारायणी नदी 
पूवर्का तराई र िभऽी मधेशमा िहउदे िसजनको लािग 

७० रामपरु हाईिॄड !) F1, 

(प ीकरण माऽ) 
@)&$-@)!*_ 120-160 

8.05 
समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको नारायणी नदी 
पूवर्का तराई र िभऽी मधेशमा िहउदे िसजनको लािग 

७१ िपएल ३३०० F1, (प ीकरण माऽ) @)&$-@)!*_ 160-165 8.48 समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको नारायणी नदी 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्न े
 िदन 

उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

पूवर्का तराई र िभऽी मधेशमा िहउदे िसजनको लािग 

७२ िपएल३३३१ F1 (प ीकरण माऽ) @)&$-@)!*_ 160-165 
9.01 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको नारायणी नदी 
पूवर्का तराई र िभऽी मधेशमा िहउदे िसजनको लािग 

७३ एचिप२२२ F1, (प ीकरण माऽ) @)&$-@)!*_ 160-165 
8.74 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको नारायणी नदी 
पूवर्का तराई र िभऽी मधेशमा िहउदे िसजनको लािग 

७४ ९७८४ F1, (प ीकरण माऽ) @)&$-@)!*_ 140-150 7.81 
 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको नारायणी नदी 
पूवर्का तराई र िभऽी मधेशमा िहउदे िसजनको लािग 

७५ ९५१सपुर F1, (प ीकरण माऽ) @)&$-@)!*_ 155-160 
7.27 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको नारायणी नदी 
पूवर्का तराई र िभऽी मधेशमा िहउदे िसजनको लािग 

७६ िप ३५३३ F1,(प ीकरण माऽ) @)&$-@)!*_ 160-170 
7.55 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको नारायणी नदी 
पूवर्का तराई र िभऽी मधेशमा िहउदे िसजनको लािग 

७७ एलजी३३.०१ F1, 

(प ीकरण माऽ) 

@)&$-@)!*_ 160-165 
8.1 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको नारायणी नदी 
पूवर्का तराई र िभऽी मधेशमा िहउदे िसजनको लािग 

७८ िबःकोजम्बो ६५ F1, 

(प ीकरण माऽ) 

@)&$-@)!*_ 160-165 
8.17 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको नारायणी नदी 
पूवर्का तराई र िभऽी मधेशमा िहउदे िसजनको लािग 

७९ जेकेएमएच ५०२ F1, (प ीकरण माऽ) @)&$-@)!*_ 115 
7.09 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको नारायणी नदी 
पूवर्का तराई र िभऽी मधेशमा िहउदे िसजनको लािग 

८० कनर्िकंग ९५२२ (एम ९२९२) 

F1,(प ीकरण माऽ) 

@)&$-@)!*_ 160-165 
7.22 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको नारायणी नदी 
पूवर्का तराई र िभऽी मधेशमा िहउदे िसजनको लािग 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्न े
 िदन 

उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

८१ सिुूम ९०६२ (िवकास) F1,(प ीकरण 

माऽ) 

@)&$-@)!*_ 160-165 
7.12 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको नारायणी नदी 
पूवर्का तराई र िभऽी मधेशमा िहउदे िसजनको लािग 

८२ जे एम १ F1, (प ीकरण माऽ) @)&$-@)!*_ 140-150 
7.21 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको नारायणी नदी 
पूवर्का तराई र िभऽी मधेशमा िहउदे िसजनको लािग 

८३ जे एम ४ F1,(प ीकरण माऽ) @)&$-@)!*_ 140-150 
7.20 

समनु्ि सतहबाट ७०० िमटर उचाई सम्मको नारायणी नदी 
पूवर्का तराई र िभऽी मधेशमा िहउदे िसजनको लािग 

 

-घ_ गहुँ 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्न े
िदन 

उत्पादन 

क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 लेमार् ५२ @)!& -!(^)_ 176 5.0 मध्य पहाड 

2 आर.आर. २१ @)@& -!(&!_ 116-160 4.0 तराई र पहाड 

3 य.ुपी. २६२ @)#% -!(&*_ 122 4.0 तराई 

4 नेपाल २९७ @)$@ -!(*%_ 117 5.0 तराई  

5 अ पूणर् १ @)$% -!(**_ 168 5.5 १००० िमटर उचाइ भन्दा मािथको पहाड 

6 
अ पूणर् ३ 

@)$& -!((!_ 165 5.5 
लमु्ले र पाभीवास के्षऽको ११०० िमटरदेिख १७०० िमटर
उचाइसम्मको भिूम 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्न े
िदन 

उत्पादन 

क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

7 
बी.एल.  १०२२ 

@)$* -!((!_ 120 5.0 
नारायणी नदीदेिख पि मको तराई, टार र १००० िमटरसम्म उचाई 
भएका उपत्यकाह  

8 भकुृटी @)%! -!(($_ 120 5.0 तराई, टार र १००० िमटरसम्म उचाइ भएका उपत्यकाह  

9 अ पूणर् ४ @)%! -!(($_ 161 5.0 मध्य र उच्च पहाड  

10 बी.एल. ११३५ @)%! -!(($_ 115 5.0 तराई, टार र १००० िमटरसम्म उँचाई भएका उपत्यकाह   

11 
अच्यतु 

@)%$ -!((&_ 125 4.5 
टार, १००० िमटरभन्दा कम उचाइ भएका उपत्यकाको मध्यम तथा 
उच्च उवर्राभिूम  

12 
रोिहणी 

@)%$ -!((&_ 119 4.1 
तराई, टार र १००० िमटरभन्दा कम उचाइ भएका उपत्यकाको िसि त 
र मध्यम तथा उच्च उवर्राभिूम  

13 
पासा ल्हाम ु

@)%$ -!((&_ 178 6.7 
मध्य पहाड जःतै काठमाड  र जमु्ला सरहको समान हावापानी भएको 
उच्च पहाड 

14 कािन्त @)%$ -!((&_ 174 5.5 पहाडी के्षऽको मध्यम र उच्च उवर्रा भिूम 

15 
बी.एल.  १४७३ 

@)%^ -!(((_ 115 4.0 
तराई, टार र १००० िमटरभन्दा कम उचाइ भएका उपत्यकाको िसि त 
र मध्यम तथा उच्च उवर्राभिूम 

16 गौतम @)^! -@))$_ 119 3.4 तराई, टार तथा ५०० िमटर भन्दा कम उचाई भएको उपत्यका 
17 डब्लकेु १२०४ @)^$ -@))&_ 179 3.4 मध्य पहाड र उच्च पहाड 

18 आिदत्य @)^^ -@)!)_ 118 4.79 तराई, टार र ५०० मी. सम्मको उपत्यका 
19 एन.एल. ९७१ @)^^ -@)!)_ 122 4.53 तराई, टार र ५०० मी. सम्मको उपत्यका 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्न े
िदन 

उत्पादन 

क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

20 िवजय @)^& -@)!!_ 111-123 4.45 तराई, टार र ५०० मी. सम्मको उपत्यका 
21 गौरा (BL 3235) @)^( -@)!@_ 160 4.2-5.0 मध्य तथा उच्च पहाड 

22 धौलािगरी (BL 3503) @)^( -@)!@_ 156 3.6-4.9 मध्य तथा उच्च पहाड 

२३ ितलो मा @)&@ -@)!%_  !)%–!@) 2.5-3.2 तराई र िभऽी मधेसको िसंिचत तथा अधर् िसंिचत  के्षऽ 

२४ डाँफे @)&@ -@)!%_ !^#–!&) 4.48 मध्य तथा उच्च पहाड 

25 
बाणगंगा 

@)&# -@)!^_ 110 3.3 
तराई,टार, हाचो उपत्यका ७०० िमटरसम्मको उचाईमा िसंिचत र अधर् 
िसिचंत के्षऽको लािग 

26 
ःवगर् ारी 

@)&# -@)!^_ 163 4.4 
मध्य तथा उच्च पहाड (७०० देिख १४०० िमटरसम्म) िसिचंत तथा 
अधर् िसिचंत के्षऽको लािग 

27 
मनुाल 

@)&$ -@)!*_ 164 4.91 
समिु सतहको  ६०० देिख २३०० िम. उचाईसम्मको मध्य तथा उच्च 
पहाडको िसंिचत तथा तथा अिसंिचत के्षऽ 

28 
च्याखरुा 

@)&$ -@)!*_ 158 3.26 
समिु सतहको  ६०० देिख १६०० िम. उचाईसम्मको मध्य पहाडको 
अिसंिचत के्षऽ 

29 
खजरुा ुरम १ 

@)&$ -@)!*_ 126 4.86 
समिु सतहदेिख ५०० िमटर उचाईसम्मका दाङ, बाँके, बिदर्या, कैलाली, 
क नपरुका िसंिचत के्षऽ 

30 
खजरुा ुरम २ 

@)&$ -@)!*_ 129 5.26 
समिु सतहदेिख ५०० िमटर उचाईसम्मका दाङ, बाँके, बिदर्या, कैलाली, 
क नपरुका िसंिचत के्षऽ 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
पाक्न े
िदन 

उत्पादन 

क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

31 
पावैगहुँ (दतार्) 

@)&% -@)!*_ 330 2.19-2.75 
कणार्ली अंचलको २३०० देिख ३३०० िमटर सम्म । २८०० िमटर
उपयकु्त । 

32 
िव.एल. ४३४१ 

@)&% -@)!*_  5.03 
तराई र िभऽी मधेश लगायत समनु्िी सतह बाट ८०० िमटर उचाई 
सम्म । 

 

 
-ङ_ कोदो 
ब. 
सं. 

वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 ओख्ले १ @)#& -!(*)_ 154-194 3.3 मध्य र उच्च पहाड 

2 डल्ले १ @)#& -!(*)_ 125-151 3.3 तराई, िभऽी मधेश र मध्य पहाड 

3 काॄे कोदो १ @)$& -!(()_ 167 2.3 ९०० िमटरदेिख १९०० िमटर उचाइसम्मको मध्यपहाडी के्षऽको पाखोबारी 
4 सैलङु कोदो १ @)&@ -@)!%_ !%% 2.4 मध्यमा लदेिख मध्य पि मा ल के्षऽको १३०० देिख २२०० िम. उचाईको 

मध्य पहाड र उच्च पहाड 

5 काोे कोदो २ @)&@ -@)!%_ !%# 2.5 मध्यमा लदेिख मध्य पि मा ल के्षऽको ७०० देिख १८०० िम. उचाईको मध्य 
पहाड 
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-च_ जौ 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 बोनस @)#) -!(&$_ 162 3.6 काठमाडौ  उपत्यका र समान हावापानी भएको के्षऽ 

2 एच.बी.एल ५६ @)#) -!(&$_ 135 3.0 तराई र िभऽी मधेश 

3 गाल्ट @)#) -!(&$_ 157 2.3 तराई, िभऽी मधेश र पालु  उपत्यका 
4 िस.आई. १०४४८ @)#) -!(&$_ 125 2.6 तराई र िभऽी मधेश 

5 केच @)#! -!(&%_ 112 2.5 तराई र िभऽी मधेश 

6 सोलउुवा @)$& -!(()_ 177 1.9 मःुता , मना  र डोल्पाका २००० िमटरदेिख ३००० िमटरसम्म उचाईका 
लेकाली के्षऽ 

 

-छ_फापर 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

! िमठे फापर १ @)&@ -@)!%_ &@ !=@ तराई र िभऽी मधेस देिख उच्च पहाडसम्म 

 

k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 

139 

१०.२= दलहन 
-क_ भटमास 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे) िसफािरस के्षऽ 

1 हाडीर् @)#% -!(&&_ 124 2.4 तराई र िभऽी मधेश 

2 रान्सम @)$$ -!(*&_ 145 1.0 मध्य पहाड र उपत्यका 
3 सेती @)$^ -!(()_ 150 1.2 मध्य पहाड र उपत्यका 
4 कब @)$^ -!(()_ 123 2.5 तराई र िभऽी मधेश 

5 लमु्ले  भटमास १ @)%# -!((^_ 138-147 1.7 ४०० िमटरदेिख १६०० िमटर उचाइसम्मको मध्य पहाड 

6 तरकारी भटमास  १ @)^) -@))$_ 120 2.3 मध्यपहाडी के्षऽ ८०० िमटरदेिख १५०० िमटरसम्म 

7 पूजा @)^# -@))^_ 125 1.6 तराई, िभऽी मधेश र मध्य पहाड 

 

-ख_ मसुरुो 
ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे) िसफािरस के्षऽ 

1 िसन्दरु @)#^ -!(&(_ 148 1.5 तराई, िभऽी मधेश र पहाड 

2 िसिॆक @)#^ -!(&(_ 143 1.5 तराई, िभऽी मधेश र पहाड 

3 िशिशर @)#^ -!(&(_ 150 2.0 तराई, िभऽी मधेश र पहाड 

4 िसमल @)$^ -!(()_ 143 4.1 तराई, िभऽी मधेश र पहाड 

5 िशखर @)$^ -!(()_ 143 3.5 तराई, िभऽी मधेश र पहाड 

6 खजरुा १ @)%^ -!(((_ 128 1.5 मध्य पि मा लदेिख सदूुरपि मा लसम्मको धान र मकै लगाईने खेत 

7 खजरुा  मसुरुो २ @)%^ -!(((_ 134 2.1 मध्य पि मा लदेिख सदूुरपि मा ल सम्मको धान र मकै लगाईने खेत 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे) िसफािरस के्षऽ 

8 िशतल @)^! -@))$_ 134 1.1 सम्पूणर् तराई र मध्य पहाड 

9 महे र  भारती @)^$ -@))&_ 111 1.4 काठमाण्डौ उपत्यका वा सो सरह,मध्य पहाडी के्षऽको टार तथा वेसी 
10 सगनु @)^$ -@))&_ 98 1.3 काठमाण्डौ उपत्यका वा सो सरह, मध्य पहाडी के्षऽको टार तथा वेसी 
11 खजरुा मसुरुो ३ @)&# -@)!&_ 148 1.78 समनु्ि सतहबाट १७०० िमटरसम्मको तराई िभऽी मधेश र मध्य पहाड 

12 
खजरुा मसुरुो ४ 

@)&%-@)!*_ 136 1.08 
मध्य तथा सदुरुपि मका तराई (दा  देिख क नपरु सम्म, १०० देिख 

७०० िमटरसम्म) 

 

-ग_ चना  

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 

उत्पादन 
क्षमता 

(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 धनषु @)#^ -!(&(_ 144 1.8 तराई र िभऽी मधेश 

2 राधा @)$$ -!(*&_ 142 1.6 तराईका सखु्खा भाग र आकाशे पानीको भरमा खेती गनर् सिकने भिूम 

3 सीता @)$$ -!(*&_ 140 1.5 तराईका सखु्खा भाग र आकाशे पानीको भरमा खेती गनर् सिकने भिूम 

4 कोशेली @)$& -!(()_ 154 1.6 पि म तराई र िभऽी मधेश 

5 कालीका @)$& -!(()_ 152 1.4 मध्य र पि म तराई तथा िभऽी मधेश 

6 तारा @)^$ -@))*_ 135 1.4 तराई र मध्य पहाडको बेशी तथा टार 

7 अवरोधी @)^$ -@))*_ 135 1.3 तराई र मध्य पहाडको बेशी तथा टार 

 

k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 

141 

 
-घ_ बोडी 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 

उत्पादन 

क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 आकाश @)$^ -!(()_ 73 1.0 तराई र िभऽी मधेश 

2 ूकाश @)$^ -!(()_ 60 0.8 तराई र िभऽी मधेश 

3 सूयर् @)^! -@))$_ 77 1.3 मध्य र पि म तराई, िभऽीमधेस 

4 डवलहाभ  (प ीकरण माऽ) OP @)^^ -@)!)_ 70-100 16-18 तराई र पहाड 

5 मालेपाटन- ! 
@)^* -@)!!_ 

75-90 0.8-1.0 तराई, िभऽीमधेस तथा मध्य पहाडका टार तथा होचा के्षऽह  (३०० देिख 
१००० मी) 

6 गाजलेबोडी @)&# 78 1.85 समनु्ि सतहबाट १२०० िमटर सम्मको तराई िभऽी मधेश र मध्य पहाड
 

-ङ_ रहर 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 रामपरु अरहर १ @)$* -!((@_ 197 1.5 िचतवन, मकवानपरु र सलार्ही िजल्लाह को तराई र िभऽी मधेश 

2 बागे री @)$* -!((@_ 261 2.0 धनषुा, सलार्ही र बाँके िजल्लाह  
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-च_ मास 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 काल ु @)$^ -!(*(_ 49 1.2 मध्य पहाड र उपत्यका 
2 रामपरु मास 

@)&% -@)!*_ 64 0.88 
तराई िभऽी मधेश तथा मध्य पहाडका टार तथा होचा के्षऽह   (१००देिख १२५० 

िमटरसम्म) 

3 खजरुा मास १ 
@)&% -@)!*_ 66 0.89 

तराई िभऽी मधेश तथा मध्य पहाडका टार तथा होचा के्षऽह   (१०० देिख १२५० 

िमटरसम्म) 

 

(छ) मङु 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 पसुा वैशाखी @)#@ -!(&^_ 60 1.5 तराई 

2 कल्याण @)^# -@))^_ 60 0.69 तराई, चरेु पहाड र मध्य पहाड 

3 ूितक्षा @)^# -@))^_ 63 0.686 तराई, चरेु पहाड र मध्य पहाड 

4 ूित ा 
@)&% -@)!*_ 59 1.30 

तराई िभऽी मधेश तथा मध्य पहाडका टार तथा होचा के्षऽह   (१००  देिख ७००  

िमटरसम्म ) 
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 (ज) राज्मा 
ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे) िसफािरस के्षऽ 

1 िप.िड.आर १४ @)&^-@)!(_ !!( !=*^ तराईदेिख उच्च पहाड (११५ देिख २३६७ िमटर सम्म ) 

 

१०.३ तेलहन 

(क) बदाम 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 बी. ४ @)#& -!(*)_ 140 1.5 तराई, िभऽी मधेश र मध्य पहाड 

2 जनक 
@)$% -!(*(_ 145 2.5 

तराई, िभऽी मधेश र मध्य पहाडी के्षऽको िसंचाईको सिुवधा नभएको बलौटे दोमट माटो भएको 
के्षऽ 

3 ज्योती @)%# -!((^_ 137- 153 2.0 तराई, िभऽी मधेश र मध्य पहाडी के्षऽको पानी नजम्ने तथािचम् ाइलो माटो नभएको के्षऽ 

4 जयन्ती @)%# -!((^_ 115 2.2 तराई, िभऽी मधेश र  मध्य पहाडी के्षऽको पानी नजम्ने  तथा िचम् ाइलो माटो नभएको के्षऽ 

5 राजिषर् @)^@ -@))%_ 136 2.84 तराई र िभऽी मधेस 

6 वैदेही @)^@ -@))%_ 110 3.3 तराई र िभऽी मधेस 

7 सम्मिृ  @)&^-@)!(_ 110- 125 ३.१६ तराई,  िभऽी  मधेश र  मध्य पहाड 
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(ख) तोरी 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 

उत्पादन 
क्षमता 

(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 िवकास @)$^ -!(*(_ 85-90 0.8 मध्यमा ल देिख सदूुरपि मा लसम्मको तराई र  िभऽी मधेश 

2 लमु्ले १ @)%# -!((^_ 89-153 0.9 पि म के्षऽको ७००  िमटर उचाई  भन्दा  मािथको  मध्य देिख उच्च पहाड 

3 ूगित @)%# -!((^_ 99 1.0 पूवीर् मध्य पहाड, तराई र िभऽी मधेशको अिसि त भिूम 

4 उ ित @)^@ -@))%_ 86 1.04 तराई, िभऽी मधेश र कम उचाई भएको उपत्यकाको अिसि त के्षऽ 

5 ूीित @)^@ -@))%_ 83 1.26 तराई, िभऽी मधेश र  कम उचाई भएको उपत्यकाको अिसि त के्षऽ 

6 मोर  तोरी Ñ २ @)&) -@)!#_ 83 0.7 -0.9 तराई तथा मध्य तराई 

7 जेवाई-१६, F1 (प ीकरण 

माऽ) 

@)&) -@)!#_ 160 1.8 तराई तथा िभऽी मधेशको िसंचीत तथा अधर् िसंचीत के्षऽ 

8 सखुत ःथानीय तोरी Ñ ३ 
(प ीकरण माऽ) 

@)&! -@)!$_ 
82 -100 0.905 मध्य पि मका तराई िजल्लाह  बाँके, बिदर्या, दाङ, मध्य पहाडका, सखुत, दैलेख,  

सल्यान र भेरी निद िकनारका के्षऽह  । 

9 नवलपरु ःथानीय ४ @)&^ -@)!(_ 93 1.02 तराई,िभिऽ मधेश र मध्य पहाडका ६०० िमटर 
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(ग) रायो 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरश के्षऽ 

1 पसुा बोल्ड @)$% -!(*(_ 110-115 0.9 तराई र िभऽी मधेश 

2 कृंणा @)$^ -!(*(_ 115 1.1 मध्यमा लदेिख सदूुरपि मा लसम्मको तराई र िभऽी मधेश 

3 मोर  रायो/तोरा 
@)&$ -@)!*_ 102-120 0.92 समनु्ि सतह देिख ७०० िमटर उचाई सम्मका तराई तथा िभऽी मधेश 

 
(घ) तील 

ब. 
सं. 

वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे) िसफािरस के्षऽ 

1 नवलपरु खैरो तील १ @)%& -@)))_ 85 1.2 िसरहा देिख नेपालग   सम्मका तराई 

2 नवल परु झसेु तील १ @)%& -@)))_ 1.3 0.65 तराई र िभऽी मधेश 
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१०.४. औ ोिगक वाली 
(क) सूतीर् 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे) िसफािरस के्षऽ 

1 बेलाचापी १ @)$^ -!(*(_ 60-70 0.9 तराई 

-ख_ कपास 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 ाम्कट एस.पी. ३७ @)#$ -!(&&_     60-70       0.9 मध्यमा ल र सदूुरपि मा ल 

 

-ग_ उख ु

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 जीतपरु १ @)%# -!((^_ 300-360 71.0 पूवार् ल, मध्यमा ल र पि मा लको िसंिचत तराई 

2 जीतपरु २ @)%# -!((^_ 300-360 92.0 पूवार् ल, मध्यमा ल र पि मा लको अिसंिचत तराई 

3 जीतपरु ३ @)^) -@))$_ 300-360 79.2 तराई 

4 जीतपरु ४ @)^) -@))$_ 300-360 86.0 तराई 
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-घ_ जटु 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 इटहरी १ (सेतोपात) @)%^ -!(((_ 118 3.4 पूवीर् तराई 

2 इटहरी २ (सनुौलोपात) @)%^ -!(((_ 116 3.3 पूवीर् तराई 

 

ङ_ अदवुा  

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 कपरुकोट अदवुा १ @)%* -@))!_ 225-240 22-38 १६०० िमटर उचाई सम्मको िभऽी मधेश,मध्य पहाड र बसी 

2 कपरुकोट अदवुा २ @)&# -@)!^_ 240-260 32.75 िभऽी मधेश, मध्य पहाड र बेसी १६०० िमटर उचाईसम्म 

 

(च) हलेदो/बेसार 

ब. 
सं. 

वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 कपरुकोट हलेदो-१ @)&! -@)!$_ 245 -260 27.8 मध्य पहाडको अिसंिचत पाखोबारी 
2 कपरुकोट हलेदो-२ 

@)&$ -@)!*_ 245 -260 34.05 
समनु्ि सतह देिख १६०० िमटर उचाईसम्मका तराई तथा िभऽी मधेश 
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१०.५. तरकारी वाली 
-क_ आल ु

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 कुृी  ज्योित 

@)$( -!((@_ 110 23 

पहाडमा वष वालीको लािग माघ, फाल्गणु र चैऽ, िहउँदे वालीको लािग 
असोज र काितर्कमा तथा कम वषार् हनेु पि मका उच्च पहाडका लािग 
असार र साउन 

2 कुृी  िसन्दरुी 
@)$( -!((@_ 110-120 23 

तराईमा िहउँदे वालीको पमा, असोजदेिख मंिसरसम्म र तल्लोपहाडी 
भेगमा काितर्कदेिख पसुसम्म 

3 डेिजरे 

@)$( -!((@_ 90-120 18 

तराईमा िहउँदेवालीको पमा असोज र काितर्क, मध्य पहाड र 
तल्लोपहाडमा भाि र असोज तथा मध्य पहाडदेिख उच्च पहाडमा 
वषवालीको पमा माघ र फागनु 

4 जनकदेव 
@)%^ -!(((_ 110 39.4 

मध्य तथा उच्च पहाडी के्षऽमा गृं म ऋत,ु उपत्यका तथा तराई के्षऽमा 
शरद ऋत ुर कम पानी पन उच्च पहाडी के्षऽमा वषार् ऋत ु

5 खमुलसेतो १ 
@)%^ -!(((_ 110 38.7 

मध्य तथा उच्च पहाडी के्षऽमा गृं म ऋत,ु कम पानी पन उच्च पहाडी 
के्षऽमा र मध्यपहाडी के्षऽमा शरद ऋत ु

6 खमुल रातो  २ @)%^ -!(((_ 95 36.2 तराई, िभऽी मधेश तथा ख चह मा शरद ऋत ु
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

7 खमुल लआमी 
@)^% -@))*_ 120-140 24-28 

मध्य तथा उच्च पहाडी भेग  -बष वाली 
सखु्खा उच्च पहाडी भेग  -मनसून वाली 
तराई तथा िभऽी मधेश-शरद तथा िहउँदे वाली  

8 आईपी वाई ८ @)^% -@))*_ 110-120 25-27 तराई तथा िभऽी मधेश 

9 खमुल उज्वल @)&! -@)!$_ 100 - 120 25 मध्य पहाड देिख उच्च पहाडी के्षऽ 

10 खमुल उपहार @)&! -@)!$_ 100 -120 24 तराई र मध्य पहाडको १२०० िमटर उचाइ सम्म । 

11 िटिपएस-१ (प ीकरण 

माऽ) 
@)&! -@)!$_ 110 -120 35 -40 तराई र मध्य पहाडको िसंिचत के्षऽ 

12 िटिपएस-२ (प ीकरण 

माऽ) 
@)&! -@)!$_ 110 -120 30 -35 तराई र मध्य पहाडको िसंिचत के्षऽ 

13 खमुल िवकास @)&%-@)!*_ 100-110 25.75 मध्य पहाड देिख उच्च पहाडी के्षऽ (१२०० िमटर देिख ३००० िमटर सम्म 

14 कािडर्नल (पि करण 
माऽ) @)&^-@)!(_ 80-110 18-30 तराईदेिख पहाड सम्म (किरव १०० देिख ४०००सम्म) 

15 रोिजटा(पि करण माऽ) @)&^-@)!(_ 120-140 10-14 मध्य र पवुर् उच्च पहाडी के्षऽ (१६०० देिख ३५०० सम्म) 
16 एम.एस.४२.३ (पि करण 

माऽ) @)&^-@)!(_ 100-120 10-24 तराई देिख पहाडी उपत्यका तथा ख च (१००देिख १६०० िम. सम्म) 
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-ख_ काउली 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 काठमाड   ःथानीय @)$^ -!(()_ 110-120 25.0 तराई, पहाड र उच्च पहाड 

2 डोल्पा ःनोवल @)%! -!(($_ 110-120 15 तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाड 

3 सलार्ही िदपाली @)%! -!(($_ 55-60 8.0 तराई र मध्य पहाड 

4 एनएस ६०एन, F1 (प ीकरण माऽ ) @)^^ -@)!)_ 55-60 26-30 तराई र पहाड 

5 एन एस १०६, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 70-75 28-34 तराई ,पहाड र उच्च पहाड 

6 एन एस ९०, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 90-95 40-60 तराई ,पहाड र उच्च पहाड 

7 अ ा ९०, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 90 45-56 तराई ,पहाड र उच्च पहाड 

8 अ ाकप, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 60 30 तराई ,पहाड र उच्च पहाड 

9 रेनी, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 81 36-40 तराई ,पहाड र उच्च पहाड 

10 डमी, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 70 40-44 तराई ,पहाड र उच्च पहाड 

11 यिुमको,F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 75 26-30 तराई ,पहाड र उच्च पहाड 

12 ःनोबे ,F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 70-75 30-40 तराई ,पहाड र उच्च पहाड 

13 ाईट ईजल्याण्ड, F1(प ीकरण माऽ ) @)^^ -@)!)_ 50-55 33 तराई र मध्ये पहाड 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

14 ाईट फ्ल्यास, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 110 45 मध्ये पहाड 

15 िमल्कीवे F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 120 52.5 पहाड र उच्च पहाड 

16 कासिमरे F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 110 52.5 तराई र मध्ये पहाड 

17 क्यािन्डडचामर्, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 110 52.5 तराई र मध्ये पहाड 

18 यकुोन, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 110 56 तराई र मध्ये पहाड 

19 नेपा ाईट, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 100 38 तराई र मध्ये पहाड 

20 ःनोबाउन, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 70 22-25 तराई र पहाड 

21 ःनोिमःटीक, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 80 35-40 तराई र पहाड 

22 ःनोमसे, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 73 35-40 तराई र पहाड 

23 नेपा६०, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 55 26-28 तराई र पहाड 

24 ःनोक्वीन, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 50 20-22 तराई र पहाड 

25 ःनोडोम, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 85 40-45 तराई र पहाड 

26 ःनोमाचर्, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 180 50-55 तराई र पहाड 

27 ाईट कप, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 50-55 15-16 तराई र पहाड 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

28 ाईट िकङ, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 70 18-20 तराई र पहाड 

29 ाईट कलाउड, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 70-75 22-23 तराई र पहाड 

30 ाईट डायमण्ड, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 80-85 36 तराई र पहाड 

31 ःनोमून, F1(प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 90-100 40-44 तराई र मध्ये पहाड 

32 िसल्भरकप ६०, F1(प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 50-60 24-30 मध्य पहाड  र तराई  

33 िसल्भरमून ६०, F1(प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 50-60 20-26 मध्य पहाड  र तराई  

34 रेमी, F1(प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 50-60 24-30 मध्य पहाड  र तराई 

35 ाईटटप, F1(प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 90 42 मध्य पहाड  र तराई 

36 सपुर ाईटटप, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 95 56 मध्य पहाड  र तराई 

37 देिव १, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 95 49 मध्य पहाड  र तराई 

38 देिव २, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 115 48 मध्य पहाड  र तराई 

39 एन २२, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 130 60 मध्य पहाड  र तराई 

40 मनाःल,ु F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 80 28 मध्य पहाड  र तराई 

41 िनम्प,ु F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 80 28 मध्य पहाड  र तराई  
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

42 ाईटमनु, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 125 48 मध्य पहाड  र तराई  

43 ८०४, F1(प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 90 28 मध्य पहाड  र तराई 

44 ाइटःनो, F1(प ीकरण माऽ) @)^( -@)!@_ 55-60 22.9 तराई िभऽी मधेस र पहाड 

45 मेघा F1(प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 60-65 40-50 तराई र मध्य पहाड 

46 अलदराउण्ड (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 130 15-20 तराई , मध्य पहाड र उच्च पहाड 

47 ःनोवेभ F1 (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 60-65 50-55 तराई र मध्य पहाड 

48 जलुी F1 (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 50-55 35-40 तराई र मध्य पहाड 

49 फुिजएमा F1 (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 70-85 35 तराई र मध्य पहाड 

50 खमुल ज्यापू @)&@ -@)!%_ 65-80 29.7 मध्य पहाडी के्षऽ 

51 बखार् F1 (पि करण माऽ) @)&^ -@)!(_ 60-65 34-39 मध्य पहाडको िसँिचत के्षऽ 
52 िगरीजा F1 (पि करण माऽ) @)&^ -@)!(_ 85-90 44 मध्य पहाडको िसँिचत के्षऽ 
53 िवःटलर F1 (पि करण माऽ) @)&^ -@)!(_ 77-80 36 तराइको िसँिचत के्षऽ 
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(ग) मूला 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 िमनो अलीर् @)$^ -!(()_ 40-45 26 तराई, पहाड र उच्च पहाडको िसि त भिूम 

2 ाइट नेक @)%! -!(($_ 60-65 35 मध्य पहाड 

3 प्यठुाने रातो @)%! -!(($_ 70-80 43 मध्य पहाड 

4 चालीस िदने @)%! -!(($_ 35-45 28 तराई र मध्य पहाड 

5 टोिकनासी (प ीकरण माऽ) @)%! -!(($_ 52-60 31 ११०० िमटरदेिख १७०० िमटरसम्मको  मध्य पहाड 

6 धनकुटे (प ीकरण माऽ) @)%! -!(($_ 55-60 42 ११०० िमटरदेिख १७०० िमटरसम्मको  मध्य पहाड 

7 अलिसजन ाईट  (प ीकरण माऽ) OP @)^^ -@)!)_ 70 20-30 तराई ,पहाड र उच्च पहाड 

8 िमनो अलीर् लङ ाईट (प ीकरण माऽ) OP @)^^ -@)!)_ 55-60 20-30 तराई ,पहाड र उच्च पहाड 

9 वाइआर ाईट िःूर, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 60-65 40-80 तराई र पहाड 

10 िमनोअलीर् लङ ाईट, F1 (प ीकरण माऽ ) @)^^ -@)!)_ 55-60 40-60 तराई र पहाड 

11 एनी िसजन, (प ीकरण माऽ)  OP @)^^ -@)!)_ 70 40-60 तराई र पहाड 

12 मीनबो, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 65 40-60 तराई र पहाड 

13 शिपकल बस, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 40-45 40-60 तराई र पहाड 

14 िमननेक, OP (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 40-50 5-7 मध्य,पहाड र तराई 

15 लङ ाईट िमनोङ, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 60 40-60 मध्य पहाड 

16 िसन्जीन, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 65 40-45 मध्य पहाड 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

17 िबएन ४२९, F1(प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 60 40-45 मध्य पहाड 

18 रिक-४५ (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!# _
45-50 
140 

44-50 
0.8-0.9 वीउ 

तराई र मध्य पहाड 

 

(घ) सलगम 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 पपर्ल टप @)$^ -!(()_ 60-70 23 तराई, पहाड र उच्च पहाड 

2 फुयनुोसो, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 50-60 10-18 मध्य  पहाड र तराई 

3 काठमाड   रातो @)&# 65 30.60 समनु्ि सतह बाट १००० देिख १५०० िमटर सम्मको मध्य  पहाड 

 

(ङ) रायोसाग 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे) िसफािरस के्षऽ 

1 खमुल चौडा पात @)$^ -!(()_ 50-60 35.0 तराई, पहाड र उच्च पहाड 

2 माफार् चौडा पात @)%! -!(($_ 55-65 28.0 मध्य पहाड र उच्च पहाड 

3 खमुल रातो पात @)%! -!(($_ 60-70 28.0 मध्य पहाड र उच्च पहाड 

4 ता खवुा रायो @)%! -!(($_ 30-36 31.0 ११०० िमटरदेिख १७०० िमटरसम्मको मध्य पहाड 

5 माईक जायन्ट, (प ीकरण माऽ) OP @)^^ -@)!)_ 35-40 1 तराई र पहाड 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे) िसफािरस के्षऽ 

6 रेड जायन्ट, (प ीकरण माऽ) OP @)^^ -@)!)_ 35-40 1 तराई र पहाड 

7 गजुमजु्जे रायो (प ीकरण माऽ) @)&! -@)!$_ 240 -270 2 . Seed 

30 Fresh 
समनु्ि सतहबाट १५०० देिख १८०० िमटरसम्मको पहाडी 
के्षऽ। 

8 डडेु रायो (प ीकरण माऽ) @)&! -@)!$_ 240 2. Seed 
35 Fresh 

समनु्ि सतहबाट १५०० देिख १८०० िमटर सम्मको पहाडी 
के्षऽ। 

 

(च) प्याज 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 रेड िबयोल 
@)$^ -!(()_ 60 15 

तराई, पहाड र उच्च पहाड तीनै भौगोिलक के्षऽमा बमशः 
काितर्कदेिख मंिसर, भािदेिख काितर्क र फागनुदेिख चैऽसम्म लगाउने 

2 सपुरेक्स ्F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 130-150 35-38 तराई र पहाड 

3 िटआई१७२, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 130-150 32-35 तराई र पहाड 

4 कास F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 250 60 तराई र पहाड 

5 भेनस,् F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 300 45 तराई र पहाड 

6 िवन्टर िसल्भर, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 300 45 तराई र पहाड 

7 नािसक -५३(प ीकरण माऽ) @)^* 130-165 16.6-20.0 तराई र मध्य पहाड 
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(छ) गोलभेडा 
ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे) िसफािरस के्षऽ 

1 पसुा बी @)$^ -!(()_ 60 15.0 तराई र पहाड 

2 रोमा @)%! -!(($_ 65-70 12-15 तराई र मध्य पहाड 

3 मनूकेस @)%! -!(($_ 80-90 20-40 मध्य र उच्च पहाड 

4 एन.सी.एल. १ @)%! -!(($_ 65-70 20-30 तराई र मध्य पहाड 

5 सजृना, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 70-80 105-110 मध्यपहाडः ८०० िम.देिख १६०० िम. 
6 गौरव ५५५, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@))(_ 100-105 106 तराईः १५० िम. मािथ 

7 अिमता, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 95-100 96.2 तराई तथा मध्य पहाड 

8 एनएस ८१५, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 70-80 80-90 तराई तथा मध्य पहाड 

9 एनएस ७१९, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 78-80 80-90 तराई र पहाड 

10 ःवरक्षा, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 75-80 80-90 तराई र पहाड तथा िरभर बेिसन 

11 एनएस  २५३५, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 75-80 140-150 तराई र पहाड 

12 एनएस५३, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 80-85 90-100 तराई र पहाड 

13 यरेुका, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 102 93.7 तराई र पहाड 

14 साभेरा, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 105 113 तराई र पहाड 

15 िजको, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 104 140 तराई र पहाड 

16 सेन्स,् F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 107 115 तराई र पहाड 

17 सेरेस,् F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 112 105 तराई र पहाड 

18 ःपेक्शा, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 101 122 तराई र पहाड 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन उत्पादन क्षमता (मे. टन/हे) िसफािरस के्षऽ 

19 एःशा ७१७, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 103 131 तराई र पहाड 

20 नोभा, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 107 152 तराई र पहाड 

21 मािरना, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 105 113 तराई र पहाड 

22 िभएल ४४३, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 104 140 तराई र पहाड 

23 माधरुी, F1(प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 80 120 मध्य पहाड र तराई 

24 जमनुा, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 85 120 तराई तथा मध्य पहाड 

25 मािकस,् F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 60-70 30 तराई तथा मध्य पहाड 

26 वपेल, F1(प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 85-90 56 तराई, मध्य तथा उच्च पहाड 

27 दिलला, F1(प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 60-70 30 तराई, मध्य तथा उच्च पहाड 

28 िजना, इए (प ीकरण माऽ) @)^( -@)!@_ 50-55 38 तराई िभऽी मधेस र पहाड 

29 टी. -३०, F1 (प ीकरण माऽ) @)^( -@)!@_ 60-65 57 तराई िभऽी मधेस र पहाड 

30 सयुर्-१११ F1 (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 100-105 60.5 तराई र मध्य पहाड 

31 अम ता F1(प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 60-70 40-50 तराई के्षऽ 

32 िमन्टो F1 (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 60-65 100-120 तराई र मध्य पहाड 

33 अिभलाप F1(प ीकरण माऽ) @)&^ -@)!(_  79 तराइको िसि त के्षऽ 
34 अिभरल  F1(प ीकरण माऽ) @)&^ -@)!(_  83 तराइको िसि त के्षऽ 

35 रेड कभर  F1(प ीकरण माऽ) @)&^ -@)!(_ 70-80 75-85 तराइको िसि त के्षऽ 

36 रेड ग्लोरी  F1(प ीकरण माऽ) @)&^ -@)!(_ 70-80 70-80 तराइको िसि त के्षऽ 
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(ज) गाजर 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 नानिटसफोट @)$^ -!(()_ 90-100 12.0 तराई, पहाड र उच्च पहाड 

2 न्यकुुरोदा (प ीकरण माऽ) OP @)^^ -@)!)_ 100 50-60 तराई,पहाड र उच्च  पहाड 

3 नेपािसम, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 120 25 तराई र पहाड 

4 िसग्मा, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 120 25 तराई र पहाड 

5 कुरोदामाकर् II, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 50-60 5-7 मध्य पहाड र तराई 

 

 (झ) बन्दा 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 कोपन हेगनमाकट @)%! -!(($_ 70-90 35 तराई र मध्य पहाड 

2 नेपा िमन ७७७, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 85-90 75 तराई तथा मध्य पहाड 

3 िबगसन १७१, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 95-100 80 उच्च पहाड 

4 नेपा राउण्ड, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 90 75 तराई 

5 सपुर िमन, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 90-100 40-50 तराई ,पहाड र उच्च पहाड 

6 रेयरबल, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 90 36-40 तराई , पहाड र उच्च पहाड 

7 िमन कोरोनेट, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 75-80 35-38 तराई र पहाड 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

8 सपुर कोरोनेट, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 75-80 32-35 तराई र पहाड 

9 नेपा ःटार, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 75-80 22-25 तराई र पहाड 

10 िट ६२१, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 55-60 18-20 तराई र पहाड 

11 िब िकङ, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 75 22-25 तराई र पहाड 

12 समर बस, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 53-58 45-60 तराई र पहाड 

13 िमन च्यालेन्जर F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 60-65 45-60 तराई र पहाड 

14 िमन िहरो, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 53-58 45-60 तराई र पहाड 

15 नेपा म्यािजक, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 60-65 45-60 तराई र पहाड 

16 बोनस, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 80-85 60-70 तराई र पहाड 

17 गोल्डेन बल, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 48-53 45-60 तराई र पहाड 

18 िक्षितज, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 53-58 45-60 तराई र पहाड 

19 ऋिष, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 60-65 45-60 तराई र पहाड 

20 मीन बर्ाउन, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 75-80 20-25 मध्य पहाड   

21 मीन टप, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 110 48 मध्य पहाड  र तराई 

22 एन एस आर, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 100 42 मध्य पहाड  र तराई 

23 केएफ ६५, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 95 39.2 मध्य पहाड  र तराई 

24 ऐन ७६६, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 100 48 मध्य पहाड  र तराई 

25 एन वाई िस आर, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 100 48 मध्य पहाड 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

26 मीनहट, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 75-80 50-60 तराई, पहाड र उच्च पहाड 

27 वाई आर होनाम, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 75-80 50-60 तराई, पहाड र उच्च पहाड 

28 एिशयाएक्ूसे, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 55 40-50 तराई र मध्य पहाड 

29 िस.जे. एन. - १२, F1 (प ीकरण माऽ) @)^( -@)!@_ 75-80 49.3 तराई िभऽी मधेस र पहाड 

30 एिशयाबस, F1 (प ीकरण माऽ) @)^( -@)!@_ 50-55 39.2 तराई िभऽी मधेस र पहाड 

31 जेिनथ F1 (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 55-65 40 तराई डबल 

32 फुटोःकी F1 (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 90 30-45 तराई , मध्य पहाड  

33 वन्डर वल F1 (प ीकरण माऽ) @)&^ -@)!(_ 92-96 71.7 मध्य पहाडको िसंिचत के्षऽ 
34 मीन च्यालेन्जर मन्सान्टो F1 (प ीकरण माऽ) @)&^ -@)!(_ 92-96 56.41 मध्य पहाडको िसंिचत के्षऽ 
35 िमलेिनयम F1 (प ीकरण माऽ) @)&^ -@)!(_ 87 65-70 तराइको िसंिचत के्षऽ 
36 सौयार् F1 (प ीकरण माऽ) @)&^ -@)!(_ 86-97 60-67 तराइको िसंिचत के्षऽ 
 

-ञ_ तनेवोडी 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 खमुल तने @)%! -!(($_ 60-70 4.5 तराई र मध्य पहाड 

2 सलार्ही तने @)%! -!(($_ 50-60 7.0 तराई र मध्य पहाड 

3 चन्िा ०४१, (प ीकरण माऽ) OP @)^^ -@)!)_ 48 33 तराई र मध्य पहाड 
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4 कमार्ःटी कलेस (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!# _ 45 15 तराई र मध्य पहाड 

5 एनओ - ३२४ (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!# _ 60-65 4.6 तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाड 

6 सीला - ४६४ (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!# _ 35-40 5 तराई र मध्य पहाड तराई र मध्य पहाड 

7 मटेवाल-०२ (प ीकरण माऽ) 
@)&^ -@)!(_  14.2-24.6 

पहाडी िसि त र अधर्िसि त के्षऽ र 
काठमान्डौ उपत्यका आसपास  

8 मटेवाल-०३(प ीकरण माऽ) 
@)&^ -@)!(_  16.6-31.4 

पहाडी िसि त र अधर्िसि त के्षऽ र 
काठमान्डौ उपत्यका आसपास 

 

-ट_ िघउ िसमी 
ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन उत्पादन क्षमता(मे. टन/हे) िसफािरस के्षऽ 

1 िऽशलुी िसमी @)%! -!(($_ 70-75 14.0 मध्य र उच्च पहाड 

2 झांगे िसमी @)%! -!(($_ 50-55 9.0 मध्य र उच्च पहाड 

3 मिन्दर (प ीकरण माऽ) OP @)^^ -@)!)_ 46 12 मध्य र उच्च पहाड 

 

-ठ_ केराउ 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन उत्पादन क्षमता(मे. टन/हे) िसफािरस के्षऽ 

1 सलार्ही आकल @)%! -!(($_ 60-65 5-7 तराई, मध्य र उच्च पहाड 

2 न्यूलाईन @)%! -!(($_ 85-90 6-8 तराई र मध्य पहाड 

3 िसिक्कमे @)%! -!(($_  25-30 तराई, मध्य र उच्च पहाड 
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(ड) भेडे खसुार्नी 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन उत्पादन क्षमता(मे. टन/हे) िसफािरस के्षऽ 

1 क्यािलफोिनर्या @)%! -!(($_ 80-90 16-20 तराई, मध्य र उच्च  पहाड 

2 सागर (प ीकरण माऽ) OP @)^^ -@)!)_ 65-75 36 तराई र मध्य पहाड 

3 एन एस ६३२,F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 65 44-50 तराई र पहाड 

 

-ढ_ खसुार्नी  

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन उत्पादन क्षमता(मे  टन/हे) िसफािरस के्षऽ 

1 ज्वाला @)%! -!(($_ 60-70 25-30 तराई, मध्य र उच्च पहाड 

2 कमार् ७४७, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 70 40 तराई र मध्य पहाड 

3 कमार् ७७७, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 65 60 तराई र पहाड 

4 नेपा हट, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 120 40 तराई र मध्यप हाड 

5 अ ा ३, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 70-75 40-44 तराई र पहाड 

6 एन एस १७०१, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 75-85 80-90 तराई र मध्य पहाडका नदी िकनारह  

7 एन एस ११०१, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 70-80 70-74 तराई र मध्य पहाडका नदी िकनारह  

8 गोली, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 70-80 70-76 तराई र मध्य पहाडका नदी िकनारह  

9 आकास, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 75-85 50-56 तराई र मध्य पहाडका नदी िकनारह  

10 िबग मामा ३, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 95 50 तराई र पहाड 

11 ओमेगा, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 115 50 तराई र पहाड 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन उत्पादन क्षमता(मे  टन/हे) िसफािरस के्षऽ 

12 सपुर तारा, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 118 40 तराई र पहाड 

13 माशर्ल, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 115 35 तराई र पहाड 

14 सिु, F1 (प ीकरण माऽ) @)^( -@)!@_ 65 49.3 तराई िभऽी मधेस र पहाड 

15 िूिमयम F1 (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 80-85 25-30 तराई र मध्य पहाड 

16 फाएर क्याम्प (प ीकरण माऽ) @)&^ -@)!(_ 144 12-14 तराइको िसि त के्षऽ 
17 हट सट (प ीकरण माऽ) @)&^ -@)!(_ 144 13-15 तराइको िसि त के्षऽ 
 

-ण_ भण्टा 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 नकुीर् @)%! -!(($_ 60-65 25-30 तराई र मध्य पहाड 

2 एन एस ७९७ , F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 55-60 30-40 तराई र मध्य पहाडका नदी िकनारह  

3 अकार् केशव (प ीकरण माऽ)  OP @)^^ -@)!)_ 70-75 20-24 तराई र मध्य पहाडका नदी िकनारह  

4 अ ा ८०६, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 64 40-45 तराई र मध्य पहाडका नदी िकनारह  

5 नाको, F1(प ीकरण माऽ) @)^&-@)!)_ 60-70 10 तराई, पहाड र उच्च पहाड 

6 मायाल ु- ५५५ F1(प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 75 45 तराई र मध्य पहाड 

7 साम्ली F1(प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 45-50 50 तराई 

8 आशा F1(प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 60-65 60-70 तराई र  मध्य पहाड 
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-त_ िघरौला 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 कािन्तपरेु @)%! -!(($_ 110-120 15-18 मध्य पहाड 

2 न्य ुनारायणी, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 45 13 तराई र मध्य पहाड 

3 िगता, F1  (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 40 38 तराई र मध्य पहाड 

4 एनएस ४४५, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 40-45 24-36 तराई र मध्य पहाड 

5 एनएस ४४१, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 40-45 20-30 तराई र मध्य पहाड 

6 िनशा-७७७ F1(प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 45 40 तराई र मध्य पहाड 

7 सिरता F1 (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 45-50 50-70 तराई 

8 िसन्ध ुF1 (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 50-60 50-70 तराई 

 

-थ_ काबो 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 कु  े @)%! -!(($_ 75-80 15-18 तराई र मध्य पहाड 

2 एन एस ४०४, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 30-35 2.4-3.2 तराई र पहाड 

3 एन एस ४०८, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 43-45 4 तराई र पहाड 

4 चाँदनी, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 36 58 मध्य पहाड 

5 िसमरन, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 35 63 मध्य पहाड 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

6 मिलका ९९९, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 37 58 तराई 

7 कोिपला, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 35 65 तराई र मध्य पहाड 

8 कमार्, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 35 63 तराई र मध्य पहाड 

9 गौरी ७५७, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 35 63 तराई र मध्य पहाड 

10 िहमाल, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 35-37 60 मध्य पहाड 

11 गिरमा, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 45-48 55 तराई र मध्य पहाड 

12 मिनषा, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 35 60 मध्य पहाड 

13 सन्जय, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 35-37 61 मध्य पहाड 

14 सािलनी, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 36-46 54 तराई र मध्य पहाड 

15 िसता ८८८, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 34 66 मध्य पहाड 

16 रिमता, F1  (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 35-38 63 मध्य पहाड 

17 पावर्ती ४७८, F1  (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 35 60 मध्य पहाड 

18 शािहनी १, F1  (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 36 68 तराई 

19 शािहनी २, F1  (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 37 68 तराई 

20 िनन्जा १७९, F1  (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 35 63 तराई र मध्य पहाड 

21 नेपाटुसी, F1  (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 40-50 15-18 तराई र पहाड 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

22 नेपाटुसी ००५, F1  (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 40-50 18-20 तराई र पहाड 

23 नेपाटुसी १०३, F1  (प ीकरण माऽ ) @)^^ -@)!)_ 40-50 18-20 तराईरपहाड 

24 डयाडी २२३१, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 35 30-40 तराई र पहाड 

25 लक्कीःटार, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 35 30-40 तराई र पहाड 

26 डाइने ी, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 42 40-60 तराई र पहाड 

27 बेलीF1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 40 50-70 तराई र पहाड 

28 म्याजे ी, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 40 50-70 तराई र पहाड 

29 िहमालय, F1(प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 45 63.7 मध्य पहाड र तराई 

30 िहरो, F1(प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 47 70 तराई 

31 जबुोराज ४११, F1(प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 45 76.5 मध्य पहाड र तराई 

32 कानेना, F1(प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 35-40 15-20 मध्य पहाड र तराई 

33 कािसन्दा, F1(प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 35-38 15-20 मध्य पहाड र तराई 

34 एल. -३३३ (प ीकरण माऽ) @)^( -@)!@_ 52 27.1 तराई िभऽी मधेस र पहाड 

35 राजा F1(प ीकरण माऽ) @)&) - @)!# _ 45 65 तराई 

36 मािलनी F1(प ीकरण माऽ) @)&) - @)!# _ 43-45 45-48 तराई 

37 एनओ-१२९ F1(प ीकरण माऽ) @)&) - @)!# _ 55 32 तराई र मध्य पहाड 

38 भक्तपरु लोकल (दतार्) @)&% -@)!*_ 60-65 30-35 ६०० देिख १६०० िमटर उचाईसम्म । 
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-द_ ःक्वास फिसर् 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 असारे ःक्वास @)%! -!(($_ 60-80 97.8 तराई र मध्य पहाड 

2 अ ा १०१, F1(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 65-70 40-50 तराई र पहाड  

3 अ ा २०२, F1  (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 65-70 36-40 तराई र पहाड 

4 अ ा ३०३, F1  (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 65-70 40 तराई र पहाड 

5 सनी हाउस, F1  (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 50-52 51.8 तराई र पहाड 

6 टु  मीन, F1  (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 38-43 29 तराई र पहाड  

7 सोन्डोिभ, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 38-43 25 तराई र पहाड 

8 लङमीन, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 53-58 25 तराई र पहाड 

9 हिनडेजटर्, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 90-95 18 तराई र पहाड 

10 डेिभन्च (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 60-75 105 मध्य पहाड र तराई 

11 ःटार वआई जिुकनी(प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 50-55 110 मध्य पहाड र तराई 

12 म ेजिुकिन (प ीकरण माऽ) @)&) - @)!# _ 45 80 तराई र मध्य पहाड 

13 सपुर ःक्वासबल (प ीकरण माऽ) @)&%-@)!*_ 40-45 28-31 मध्य पहाडको िसंिचत के्षऽ । 
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-ध_ ःवीस चाडर् 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 ससुाग @)%! -!(($_ 60-70 20-35 तराई, मध्य र उच्च पहाड 

 

-न_ तीते करेला 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 हिरयो करेला @)%! -!(($_ 90-100 20-25 तराई र मध्य पहाड 

2 चन्िा, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 48-50 19.8 तराई र मध्य पहाड 

3 लआमी ५५५, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 50 28 तराई,मध्य पहाड तथा उच्च पहाड 

4 िपपल, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 50 20.9 तराई,मध्य पहाड तथा उच्च पहाड 

5 िशव, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 48-50 21.4 तराई 

6 सेती ४४४, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 46-48 26.9 तराई,मध्य पहाड तथा उच्च पहाड 

7 कोमल, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 48-50 35.6 तराई,मध्य पहाड तथा उच्च पहाड 

8 गंगा, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 40-45 24 तराई 

9 सम्बिृ , F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 48-50 35.8 तराई,मध्य पहाड तथा उच्च पहाड 

10 िहरा, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 48-50 24.3 तराई 

11 एनएस ४५३, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 40-50 40-45 तराई, र पहाड 

12 एनएस ४५४, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 40-50 40-45 तराई र पहाड 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

13 एनएस १०२४, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 40-50 40-45 तराई र पहाड 

14 एनएस ४३१, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 40-50 40-45 तराई र पहाड 

15 एनएस ४३४, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 40-50 44-48 तराई र पहाड 

16 एनएस ४३३, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 40-50 40-45 तराई र पहाड 

17 पाली, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 40-50 45-50 तराई, पहाड र उच्च पहाड 

18 केशव – ७७७, F1(प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 50 28.5 तराई र मध्य पहाड 

19 हरीत F1(प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 60-70 30-35 तराई र मध्य पहाड 

20 रमन F1(प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 60-65 35-40 तराई 

21 माया F1(प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 45 40-45 तराई र मध्य पहाड 

22 िस.जी. ०१ (प ीकरण माऽ) @)&%-@)!*_ 80 -99 18-22 पूवीर् तराई 

23 िस.जी. ०२ (प ीकरण माऽ) @)&%-@)!*_ 80-99 15-19 पूवीर् तराई 

 

-प_ रामतोरीया  

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 पावर्ती @)%! -!(($_ 50-60 12-16 तराई, मध्य र उच्च पहाड 

2 अकार् अनािमका (प ीकरण माऽ) OP @)^^ -@)!)_ 40-45 24-32 तराई , मध्य पहाड र उच्च पहाड 

3 जया F1 (प ीकरण माऽ) @)&) - @)!# _ 45-50 13-20 तराई 
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-फ_ पालु ो 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 हिरपाते @)%! -!(($_ 40-45 12-16 तराई, मध्य र उच्च पहाड 

2 डब्लिुकङ, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 120 18-27 तराई, र पहाड 

3 एिशया डोङचो, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 50-60 10-18 मध्य पहाड र तराई 

4 एिशया वोलडोङ, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 50 10-18 मध्य पहाड र तराई 

5 
पाटने पालु ो (प ीकरण माऽ) 

@)&$ -@)!*_ 50-55 16.60 
समनु्ि सतहदेिख २१०० िमटर उचाई सम्मका 
तराई, पहाड र उच्च पहाड 

 

-ब_ ॄो काउली  

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 मीन डोम ११५, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 115 20-24 तराई पहाड तथा उच्च पहाड 

2 मीन डोम ८०, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 80 18-24 तराई,मध्य पहाड तथा उच्च पहाड 

3 मीनपारासोल, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 73 30-32 तराई,र पहाड 

4 िूिमयमबप, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 60-65 21-23 तराई, र पहाड 

5 सेन्ताउरो, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 68 22-25 तराई, र पहाड 

6 मीनिपया, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 85 16-17 तराई, रपहाड 
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ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

7 साकुरा, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 95 10-12 मध्य पहाड 

8 एभरे मीन, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 95 25-30 तराइ र मध्य पहाड 

9 िकङडोम, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 85-90 16-24 तराइ र मध्य पहाड 

10 अलीर्य,ु F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 60-65 12-18 तराइ र मध्य पहाड 

11 नोकगक, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 85-90 16-24 तराइ र  मध्य पहाड 

 

-भ_ तवुर्जा 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 लआमी ७४७, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 70-75 20.5 तराई 

2 लआमी ७६७, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 75-80 30.5 तराई 

3 मःताना F1 (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 65-70 70-80 तराई 

 

-म_ फिसर् 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 सोनार ०२२, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 75-80 55 तराई 
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-य_ लौका  

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 काभेरी, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 45-50 40-50 तराई, र पहाड 

2 एनएस ४२१, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 45-50 44-56 तराई, र पहाड 

3 एनएस ४४३, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 43-50 30-40 तराई, र पहाड 

4 अनमोल, F1 (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 60 12 तराई, पहाड र उच्च पहाड 

5 धारा F1 (प ीकरण माऽ) @)&) - @)!# _ 55-65 50-70 तराई तथा पहाड 

 

-र_ पाटे िघरौला  

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 कु्य ु५०१, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 40 23 तराई र मध्य पहाड 

2 िभसेट िसिस १६५, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 35-40 30 तराई र मध्य पहाड 

3 एन एस ४०१, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 40-45 44-48 तराई र पहाड 
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-ल_ धिनया  

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 लोटस  (प ीकरण माऽ) OP @)^^ -@)!)_ 40-50 11.8 तराई,रमध्य पहाड 

2 सरुभी  (प ीकरण माऽ) OP @)^^ -@)!)_ 35 16-20 तराई, मध्य पहाड र उच्च  पहाड 

3 अमेिरकन ल  ः ान्डीङ (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 45-50 12.2 तराई र मध्य पहाड 

4 एक्स एम एल एन ओ-४६५, F1 (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 35 7.2 तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाड 

5 रामसेस F1 (प ीकरण माऽ) @)&) -@)!#_ 50-60 6-7 तराई र मध्य पहाड 

 

-व_ िचिचण्डा  
ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन उत्पादन क्षमता(मे. टन/हे) िसफािरस के्षऽ 

1 कणार्ली, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 45 30 तराई र मध्य पहाड 

 

-श_ कुिरलो  

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 मेरी वािशङटन ५००डब्ल,ु (प ीकरण माऽ)  OP @)^^ -@)!)_ 210 6 तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाड 
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-ष_ पासर्ले   

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 पासर्ले मीन कारपेट (प ीकरण माऽ) OP @)^^ -@)!)_ 60-65 1 तराई र पहाड 

 

-स_ ग्याठकोवी 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 नेपा बल, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 40-50 15 तराई र पहाड 

2 सॆाट (प ीकरण माऽ) OP @)^& -@)!)_ 60 15 मध्य पहाड 

 

-ह_ पाकचोय 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 टे ी मीन F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 45-50 48-57 तराई र पहाड 

2 चोको–प ीकरण माऽ), OP @)^& -@)!)_ 40-50 2 तराई र मध्य पहाड 

3 क्यान्टोङ ाईट (प ीकरण माऽ), OP @)^& -@)!)_ 40-50 2 तराई र मध्य पहाड 

4 एनओ-४१६,F1(प ीकरण माऽ) @)&) - @)!# _ 250 16 तराई तथा पहाड 
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-क्ष_ िजरीको साग 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 मीन ःपान, (प ीकरण माऽ)  OP @)^^ -@)!)_ 50-55 4-5 तराई, मध्य पहाड र उच्च पहाड 

2 मीन वेभ  (प ीकरण माऽ)  OP @)^^ -@)!)_ 40-45 1 तराई र मध्य पहाड तथा नदी िकनारह  

3 न्यरेुड फायर  (प ीकरण माऽ)  OP @)^^ -@)!)_ 50-55 1 तराई र मध्य पहाड तथा नदी  िकनारह  

 

-ऽ_ चकुन्दर 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 मधरु  (प ीकरण माऽ )  OP @)^^ -@)!)_ 60-70 24-36 तराई र पहाड 

 

- _ चाईिनज बन्दा 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 ब्लजु, F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ -@)!)_ 55-60 22-25 तराई र पहाड 

२ ःूीङसन-६० (प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 75-80 20-25 मध्य पहाड 

३ िस आर चनु दे िगल, F1(प ीकरण माऽ) @)^& -@)!)_ 65-70 40-50 तराई र मध्य पहाड 
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१_ चम्सरु 

ब. 
सं. 

वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 िठमी चम्सरु (प ीकरण माऽ) @)&$ -@)!*_ 45-50 8 
समिु सतहदेिख १२०० िमटर उचाई सम्मको तराई, मध्य र उच्च 

पहाड 

 
२_ ल े 
ब. 
सं. 

वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 रामेछाप हिरयो (प ीकरण माऽ) @)&% -@)!*_ 8.68 २०० देिख १६५० िमटर उचाईसम्मको अिसंिचत के्षऽ 

 
१०.६ घासे वाली 
-क_ जै  
ब. 
सं. 

वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 कामधेन ुजै @)^! -@))$_ 206 51-75 तराई र मध्य पहाड 

2 नेऽ जै @)^! -@))$_ 197 32-91 तराई र मध्य  पहाड 

3 गणेश @)^( -@)!@_ 217 48-50 तराई देिख  मध्य पहाड 

4 पावर्ती @)^( -@)!@_ 207 61-70 तराई देिख उच्च पहाड 
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5 अमतृधारा @)&@ -@)!%_ !*)–!() 36 तराई देिख मध्य पहाड 

6 निन्दनी @)&@ -@)!%_ !#(–!() 32-38 तराई र िभऽी मधेस 

7 ःवान, पि करण माऽ @)&# -@)!&_ 170-175 30-35 
समनु्ि सतहवाट २००० िमटर उचाई सम्मको तराई ,मध्य र उच्च 
पहाड 

 
-ख_ सेतो क्लोभर 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

1 प्याउली सेतो क्लोभर @)^( -@)!@_ 222 30-45 मध्य पहाडदेिख उच्च पहाड 

 

-ग_ बिसर्म 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

! बिसर्म मीन गोल्ड @)&@ -@)!%_ @&^–@*$ &@–&* तराई र िभऽी मधेस 

@ मेसकाभी,प ीकरण माऽ  @)&#-@)!&_ !^)–!&) &%–*% 
समनु्ि सतहबाट १२०० िमटर उचाई सम्मको तराई र मध्य 
पहाड 

 

-घ_ राईघास  

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन उत्पादन क्षमता(मे. टन/हे) िसफािरस के्षऽ 

! धनु्चे राईघाँस @)&@ -@)!%_ @&^–@*$ #)–$) मध्य तथा उच्च पहाड 
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-ङ_ िटयोसेन्टी 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

! मकैचरी १ @)&#-@)!&_ !!%–!@% #%–$% समनु्ि सतहबाट १५०० िमटर उचाई सम्मको तराई र मध्य पहाड 

 

-r_ कमन भेच 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

! कुिटल कोसा १ @)&#-@)!&_ !^#–!&) #%–$) समनु्ि सतहबाट २००० िमटर उचाई सम्मको तराई मध्य र उच्च पहाड 

 

-छ_ ःटाईलो  

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्न ेिदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

! पाल्पा ःटाईलो  @)&#-@)!&_  !!%–!@% &@–*) समनु्ि सतहबाट १६०० िमटर उचाई सम्मको तराई र मध्य पहाड 

 

(ज) कक्सभेट 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

! रसवुा कक्सफुट  @)&#-@)!&_ @(^–#)) #)–$) 
समनु्ि सतहबाट १२०० देिख ४००० िमटर उचाई सम्मको   मध्य पहाड 
र उच्च पहाड  
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-झ_ नेिपयर 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

! हा ी घाँस १ @)&#-@)!&_ !@)–!#) ^)–*) समनु्ि सतहबाट १५०० िमटर उचाई सम्मको तराई र मध्य पहाड 

 
 

-ञ_ सेटािरया 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

! खमुल  बन्सो @)&#-@)!&_ !@)–!#) ^)–*) समनु्ि सतहबाट २००० िमटर उचाईसम्मको तराई मध्य र उच्च पहाड 

 

१०.७= फलफूल वाली 
-क_ कागती 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने िदन 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

! 
सनु कागती १ 

@)&@ -@)!%_ # jif{df kmN5 #$=% 
तराई र िभऽी मधेस तथा मध्य पहाडको खोच बेशीको पानी नजम्ने
के्षऽ 

@ 
सनु कागती २ 

@)&@ -@)!%_ # jif{df kmN5 @^=( 
तराई र िभऽी मधेस तथा मध्य पहाडको खोच बेशीको पानी नजम्ने
के्षऽ 

# तेअथमु ःथािनय @)&% -@)!*_  !% पूवीर् पहाडको १००० देिख १६०० िमटर सम्मको तसुारो नपन के्षऽ 

 

k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 

181 

(ख) सनु्तला  

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् 
उत्पादन क्षमता
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

! खोकु ःथानीय (दतार्) @)&% -@)!*_ !^–@$ पूवीर् पहाडको १००० देिख १६०० िमटर सम्मको तसुारो नपन के्षऽ 

 

-ग_ केरा  

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् फल िलने समय 
उत्पादन क्षमता 
(मे. टन/हे) 

िसफािरस के्षऽ 

! 
िज९(प ीकरण 
माऽ) 

@)&^ -@)!(_ !%–!^ dlxgf %)–%% 
समनु्ि सतह देिख ७०० िमटर सम्मको उचाईको तराई र नदी िकनार 

@ 
िविलयम हाइिोड 
(प ीकरण माऽ) 

@)&^ -@)!(_ !$–!% dlxgf $)–%) 
समनु्ि सतह देिख ७०० िमटर सम्मको उचाईको तराई र नदी िकनार 

# 

मालभोग 
ःथानीय(प ीकरण 
माऽ) 

@)&^ -@)!(_ !$ dlxgf !%–@) 
समनु्ि सतह देिख १२०० िमटर सम्मको उचाईको तराई र नदी 
िकनार र होचा पहाडी उपत्यका सम्म 

 

१०.८ कन्दमलु वाली 
(क) सखरखण्ड 

ब.सं. वालीको जात िसफािरस वषर् पाक्ने समय उत्पादन  िसफािरस के्षऽ 

! सनु्तले सखरखण्ड १ @)&^ -@)!(_ !#)–!%) १२.९१ तराई,िभऽी मधेस र मध्य पहाड 

@ सनु्तले सखरखण्ड २ @)&^ -@)!(_ !#)–!%) २०.८ तराई,िभऽी मधेस र मध्य पहाड 
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१०.८. सूिचत िलःटबाट हटाईएका (Denotify) िविभ  वालीका जातहरको िववरण 

क= गहुँ 
ब.सं. वालीको जात उन्मोिचत वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! िपिटक–६२ 
@)@$ -!(^&_ kxf8 

खैरो तथा पहेलो िसन्दरेु रोग बढी लाग्ने सानो दाना साथै उत्पादन कम िदने हनुाले कृषकह ले लगाउन
छाडीसकेको हनुाले । 

@ लेमार्रोहो–६४ 
@)@$ -!(^&_ kxf8 

रातो तथा सानो दाना भएको खैरो िसन्दरेु साथै पात डढुवा रोग बढी लाग्ने हनुाले कृषकह ले यसको
खेती गनर् बन्द गरेकाले । 

# कल्याणसोना 
@)@% -!(^*_ t/fO{ 

खैरो िसन्दरेु तथा पात डढुवा रोग अत्यािधक लाग्ने दाना सानो आकारको भएकोर उत्पादन कम हनेु हुँदा
कृषकह ले लगाउन छोडेकाले । 

$ एस ३३१ 
@)@* -!(&!_ kxf8 

खैरो िसन्दरेु तथा पात डढुवा रोग अत्यािधक लाग्ने दाना सानो आकारको भएकोर उत्पादन कम हनेु हुँदा 
कृषकह ले लगाउन छोडेकाले । 

% एन एल ३० 
@)#@-!(&%_ klZrd t/fO{ 

खैरो िसन्दरेु तथा पात डढुवा रोग अत्यािधक लाग्ने दाना सानो आकारको भएकोर उत्पादन कम हनेु हुँदा 
कृषकह ले लगाउन छोडेकाले । 

^ एच िड १९८२ 
@)#@ -!(&%_ klZrd t/fO{ 

खैरो िसन्दरेु तथा पात डढुवा रोग अत्यािधक लाग्ने दाना सानो आकारको भएकोर उत्पादन कम हनेु हुँदा 
कृषकह ले लगाउन छोडेकाले । 

& लिुम्बनी 
@)#* -!(*!_ t/fO{ 

पात डढुवा रोग  बढी लाग्नकुो साथै दानाको आकार सानो भएकोले  कृषकह ले यसको वीउको माग
नआएकाले । 

* िऽबेणी @)#( -!(*@_ t/fO{ िढलो गरी लगाउँदा वीउ यो जातको दाना सानो (चाउिरने) हनुाले यसको वीउको माग नआएकोले । 
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ब.सं. वालीको जात उन्मोिचत वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

( िबनायक 
@)$) -!(*#_ t/fO{ 

खैरो िसन्दरेु तथा पात डढुवा रोग अत्यािधक लाग्ने हुँदा उत्पादन कम हदैु गएकाले यसको वीउको माग
बन्द  हनुाले । 

!) िस ाथर् 
@)$) -!(*#_ t/fO{ 

खैरो िसन्दरेु तथा पात डढुवा रोग अत्यािधक लाग्ने हुँदा उत्पादन कम हदैु गएकाले यसको वीउको माग
बन्द  हनुाले ।। 

!! भांकर 
@)$) -!(*#_ dWoklZrd t/fO{ 

यसको दानाको आकार सानो हनुे हनुाले  कृषकह ले यसको िवकल्पमा  अन्य  ठूला  दाना भएको
जातह   पाएकाले यस खेती  गनर् छाडेकाले । 

!@ नेपाल २५१ 
@)$% -!(**_ t/fO{  

खैरो िसन्दरेु तथा पात डढुवा रोग अत्यािधक लाग्ने हुँदा उत्पादन कम हदैु गएकाले यसको वीउको माग
बन्द  हनुाले । 

!# अ पूणर् २ @)$% -!(**_ kxf8 पहेलो िसन्दरेु र खैरो िसन्दरेु रोगको ूकोप बढी हनेु हनुाले । 

 

ख= धान 

ब.सं. वालीको जात उन्मोिचत वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! 

आई आर ८ 

@)@% -!(^*_ t/fO{ / leqL dw]z 
िवरलै लगाएको पाएको, रोग (ब्ला , ब्याक्टेिरयल िलफ ब्लाइट, ॄाउन
ःपट) सहन नसक्ने, डाँठ गवारो, ॄाउन प्लान्ट होपर लाग्ने गरेको,कम
उत्पादन,कही बाट माग नआएको, उत्पादन रोिकएकोले । 

@ आई आर २० @)@( -!(&@_ t/fO{ / leqL dw]z ,,                  ,, 
# आई आर २२ @)@( -!(&@_ t/fO{ / leqL dw]z ,,                  ,, 
$ आई आर २४ @)#@ -!(&%_ t/fO{ / leqL dw]z ,,                  ,, 
% परवानीपरु १ @)#) -!(&#_ t/fO{ / leqL dw]z ,,                  ,, 
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ब.सं. वालीको जात उन्मोिचत वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

^ जया @)#) -!(&#_ t/fO{ ,,                 ,, 
& चिन्दना @)#% -!(&*_ t/fO{ ,,                  ,, 
* दगुार् @)#^ -!(&(_ t/fO{ / leqL dw]z ,,                  ,, 
( लआमी @)#^ -!(&(_ t/fO{  ,,                  ,, 
!) खजरुा २ @)$$ -!(*&_ dWoklZrd t/fO{sf] l;+lrt e"ld ,,                  ,, 
!! मिल्लका @)#( -!(*@_ t/fO{ ,,                  ,, 
!@ वष २ @)$$ -!(*&_ t/fO{ / leqL dw]z ,,                  ,, 

!# 

म ुौी २ 

@)%* 
 

िवरलै लगाएको पाएको, रोग (ब्ला , ब्याक्टेिरयल िलफ ब्लाइट, ॄाउन
ःपट) को ूकोप भएको, डाठको गवारो, ोाउन प्लान्ट होपर लाग्ने, 
उत्पादन कम भइरहेको र कृषकले िवगत केिह वषर् देिख वीउ माग 
नगिररहेको  

!$ जानकी @)#^ ,,                  ,, 
!% क न @)#( ,,                  ,, 
!^ िहमाली @)#( ,,                  ,, 
!& चैते ४ @)$$ ,,                  ,, 
!* तारा F1 (पि करण माऽ) @)^* िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा वढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 
!( ;सरुज F1 (पि करण माऽ) @)^* ,,                  ,, 
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ब.सं. वालीको जात उन्मोिचत वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

@) पथृ्वी F1(पि करण माऽ) @)^* ,,                  ,, 
@! वैशाली F1(पि करण माऽ) @)^* ,,                  ,, 

 

ग= तोरी  
ब.सं. वालीको जात उन्मोिचत वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! टाइप ९ @)#& -!(*)_ ;Dk"0f{ t/fO{ 
यो वीउ उत्पादन तथा िवतरण ूचलनमा नरहेको साथै कृषक तथा िविभ  िनकायह बाट उक्त
जातको वीउको माग पिन भएको पाइदैन र तोरी वाली अत्यािधक पर परागसिचत वाली भएकोले
धेरै जातह को उत्पादन गनर् समःया पिररहेको छ । 

 

घ= चना 
ब.सं. वालीको जात उन्मोिचत वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! िऽशलु @)#& -!(*)_ t/fO{ / leqL dw]z 
यो जातमा ओइलाउने रोग बढी देिखएको र  उत्पादन समेत कम भएकोले
कृषकह बाट धनषुजातको तलुनामा यो जातको वीउको माग कम भएको र कृषकह ले
समेत मन नपराएको हुँदा  यो जात लोप भएको हो । 

 

ङ= भटमास  

ब.सं वालीको जात उन्मोिचत वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! िहल @)## -!(&^_ kxf8 
यसमा पहेलो मोजाइक भाइरस रोग बढी भएको र उत्पादनमा बिमक पमा ॑ास हुँदै गएको 
हदुा यो जात कृषकह ले मन नपराएकोले बिमक पमा वीउ लोप हदैु गएको हो  
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च= मकै 

ब.सं वालीको जात उन्मोिचत वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! ककनी पहेलो @)@# -!(^^_ pRr kxf8 -n]s_ Desirable genes of this variety is incorporated on Manakamana 2 and Hill Pool 

Yellow 

@ रामपरु १ @)%@ -!((%_ klZrd t/fO{ / dWo kxf8 
It is white grain maize variety, which was released for TIT. Presently, there is 

virtually no demand for white grained maize in TIT and thus it is preserved in 

cold store for future uses. 

# मकाल ु२ @)$^-!(*(_ 
n'Dn] / kflv|af; If]q h:tf 
n]s / dWo kxf8 

Two yellow grained maize variety Makalu 2 and Ganesh 2 were released in 

1989 for hills. Nevertheless, Ganesh 2 became popular in the maize millete 

cropping system as compare to Makalu 2. 

$ जानकी  @)#% -!(&*_ t/fO{ These two varieties were also white grain variety which were released in late 

70s since past few years, the market demand for 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. 
% सलार्ही सेतो @)#@ -!(&%_ k"aL{ t/fO{ / leqL dw]z 

^ हेटौडा कम्पोिजट 
@)@( -!(&@_ 
 

dWo kxf8, leqL dw]z, a];L+ 
tyf 6f/ 

Farmers got better option and choice through Rampur composite, Manakamana 

1 and Rampur 2 in place of Hetauda Composite for better yield and other 

desirable characters (Plant and Ear Height, Lodging Resistant, Disease 

Resistance etc.) 

& रामपरु पहेलो @)@@ -!(^%_ t/fO{ / leqL dw]z This variety was downy mildew disease susceptible and thus replaced by 

Rampur composite which is DM tolerant/resistant. 

* िबग बोस @)^( -@)!@_ 
Gff/fo0fL glb k"j{sf leqL 
dw]z tyf t/fO{ 

This variety was released as a hybrid in Nepal, but hybrid as OP seeds were 

found in the market that misled seed uses. 

( ३० पी ३०, F1 
(प ीकरण माऽ) 

@)^& -@)!!_ dWodf~rn If]qsf] dWo kxf8 

-jif]{ df};d 

 t/fO{ -lxpb] df};d 

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

variety request to denotify 
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ब.सं वालीको जात उन्मोिचत वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

!) ३० िब ११, F1 

(प ीकरण माऽ) 

@)^& -@)!!_ dWodf~rn If]qsf] dWo 

kxf8- jif]{ df};d 

t/fO{ -lxpb] df};d 

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

variety request to denotify 

!! 
पायोिनयर-३७८५, 

F1(प ीकरण माऽ) 
@)^( -@)!@_ 

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 

!@ 
सपुर एम ९०० 
F1(प ीकरण माऽ) 

@)^& 
 

!# 
िडकेसी ७०७४ 
F1(प ीकरण माऽ) 

@)^& 
 

,,                  ,, 

!$ 
िट िस एस ९६९६ 
F1 (प ीकरण माऽ) 

@)^* 
 

,,                  ,, 
 
 

छ= मास  

ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! काल ु @)$^  kxf8 
पहेलो िछरिवरे रोगको सबमण धेरै भएको,कृषकले यो जात लगाउन छािडसकेको, यो जातको 
िवकल्पमा नयाँ दईु वटा जातह  (रामपरु मास र खजरुा मास -१) भखर्रै िसफारीस भएको। 
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ज= काउली 
ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! हाइटईजल्यान्ड F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 
२ कासिमरे F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ ”        ” 
३ ःनो क्वीन F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ ”        ” 
४ ःनो माचर् F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ ”        ” 

५ देवी १ F1 (प ीकरण माऽ) @)^& ”        ” 

६ मनाःल ुF1 (प ीकरण माऽ) @)^& ”        ” 

७ ८०४ F1 F1 (प ीकरण माऽ) @)^& ”        ” 

८ वाइट ःनो F1 (प ीकरण माऽ) @)^( ”        ” 

९ मेघाF1 (प ीकरण माऽ) @)&) ”        ” 

१० अल द राउन्ड F1 (प ीकरण माऽ) @)&) ”        ” 
 

झ= मलुा   

ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! एनी िसजन OP  (              ) @)^^  िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 
@ ल   ाइट मनो  F1 (              ) @)^& ”        ” 
# िसिन्जन F1 (              ) @)^& ”        ” 
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`= प्याज  

ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! कास F1 (              ) @)^^  िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 
 
 

ट= गोलभेडा  

ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! यरेुका F1 (              ) @)^^  िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 
@ साभेरा F1 (              ) @)^^ ”        ” 

# िजको F1 (              ) @)^^ ”        ” 

$ माधरुी F1 (              ) @)^& ”        ” 

% जमनुा F1 (              ) @)^& ”        ” 

^ वपेल F1 (              ) @)^& ”        ” 

& िजना F1 (              ) @)^( ”        ” 
 

ठ= गाजँर  

ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! मःकाडे (              ) @)&)  िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 
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ड= बन्दा  

ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! सपुरकोरोनेट F1 (              ) @)^^  िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 
@ िमन च्यालेन्जर F1 (              ) @)^^ ”        ” 
# एन वाइ सी आर F1 (              ) @)^^ ”        ” 
$ सी जे एन F1 (              ) @)^( ”        ” 
% एिशया बस F1 (              ) @)^( ”        ” 

 

ढ= खोसार्नी 
ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! सिु F1 (              ) @)^^  िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको

@ नैना F1 (              ) @)^^ ”        ” 

 

ण= भण्टा 
ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! अ ा ८०६ F1 (              ) @)^^  िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 
 

त= िघरौला  

ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! िनशा ७७७ F1 (              ) @)&) िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 
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थ= काबो 
ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! मिलका ९९९ F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको
@ मिनषा F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ ”        ” 

# सािलनी F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ ”        ” 

$ रिमता F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ ”        ” 

% पावर्ती ४७८ F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ ”        ” 

^ नेपा टुसी ००५ F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ ”        ” 

& िहमालय F1 (प ीकरण माऽ) @)^& ”        ” 

* िहरो F1 (प ीकरण माऽ) @)^& ”        ” 

( जवुोराज ४११ F1 (प ीकरण माऽ) @)^& ”        ” 

!) कािसन्दा F1 (प ीकरण माऽ) @)^& ”        ” 

 

द= तीते करेला  
ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! िशव F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 
@ सेती ४४४ (प ीकरण माऽ) @)^^ ”        ” 

# गंगा F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ ”        ” 

$ एन एस ४५३ F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ ”        ” 

% एन एस ४३१ F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ ”        ” 

^ एन एस ४३३ F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ ”        ” 
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ध= ॄो काउली 
ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! मीन डोम ११५ F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 
@ मीन डोम ८० F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ ”        ” 

# मीन पारासोल  F1 (प ीकरण माऽ) @)^^ ”        ” 

 

न= लौका  
ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! धारा F1 (              ) @)&) िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 
 

प= िचिचन्डा  
ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! हिरयाली F1 (              ) @)^^ िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 
 

फ= पासर्ले 
ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! सोइ िसम OP  (              ) @)^^ िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 

@ सलेरी उताह टल मीन OP  (              ) @)^^ िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 
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ब= पाटे िघरौला  
ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! िभसेट िस िस १६५ F1 (              ) @)^^ िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 
 

भ= पाकचोय 
ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! क्यान्टोङ् ाइट OP (              ) @)^& िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 
 

य= चाइिनज बन्दा  
ब.सं वालीको जात िसफारीस वषर् िसफािरस के्षऽ कारण 

! िवन्टर िभिजटर F1   (              ) @)^^ िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 
@ N ७ F1  (              ) @)^& िवगतका लगातार ३ वषर् भन्दा बढी अविध सम्ममा आयात नगिरएको 
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१०.९  गणुःतरीय वीउका िबशेषताह  एवं नेपालमा वीउको गणुःतर कायम गन तिरका 
 

गणुःतर यकु्त वीउ िबजन भनेको के हो  ? 

गणुःतरयकु्त वीउ भ ाले कुनै पिन वाली/जातको वीउको बंशानगुत जाितय शु ता, भौितक शु ता, उपयकु्त 
िचःयान, राॆो उमारशिक्त, रोग कीरा मकु्त ःवःथ, समान आकार ूकार, चमकपन (िचऽ १) आिद गणुह  
तोिकएको मापदण्ड अनसुार कायम भएको हनु ु पदर्छ।वीउको उत्पादन, संकलन, ूशोधन, भण्डारण, 

प्याकेिज  र िविब िवतरण एवं ढुवानीको बममा वीउको गणुःतर िनरीक्षण तथा िनयन्ऽणमा िवशेष ध्यान 
पयुार्उन सिकएन भने त्यःता गणुह मा ॑ास हनु जान्छ।अतः गणुःतरयकु्त वीउ उपलब्ध गराउन वीउ 
उत्पादक, आयातकतार्, िबबेता र वीउ िबजन गणुःतर िनयन्ऽण गन िनकायको अहम ्भिूमका रहन्छ।   

 

 
lrq != u'0f:t/Lo aLpsf ljz]iftfx? (Seed quality attributes) 
 

नेपालमा वीउको गणुःतर कायम गन तिरका 
 नेपालमा वीउ िबजन ऐन २०४५ (पिहलो संशोधन, २०६४) अनसुार गणुःतिरय वीउको 
उत्पादन तथा िबबी िवतरणलाई िनयमित एवं व्यविःथत गनर् २ वटा ूणालीह  (वीउ ूमािणकरण र 
यथाथर् संकेतपऽ लगाउने) अवलम्वन गिरएको छ।िनम्न दईु तिरकाबाट उपलब्ध हनेु वीउ िबजनह लाई 

hflto z'4tf  ef}lts z'4tf 
 

;dfgtf / 
rdskg 

lr:ofg 

 :jf:Yo 

lhljtkg   
 

cf]h; 

pdf/zlQm 
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आिधकािरक गणुःतरयकु्त वीउ मा  सिकन्छ।वीउ िबजन गणुःतर िनयन्ऽण केन्ि र पाँच िवकास के्षऽमा 
के्षऽीय वीउ िबजन ूयोगशालाह ले वीउ वाली खेत िनरीक्षण, वीउ पिरक्षण तथा वीउ ूमािणकरण र 
गणुःतर िनयन्ऽण कायर्मा सहयोग गद आइरहेका छन।् 

 
१. वीउ ूमािणकरण (Seed Certification) 

 वीउ ूमािणकरण भनेको कुनै िसफािरस जातको वीउ उत्पादन तथा त्यस उूान्तका 
िबयाकलापमा आवँयक रोहवरी र िनगरानी राख्दै वीउको गणुःतरीयताको ग्यारेण्टी गनर्को लािग 
अपनाइने एक कायर् ूणाली हो।यसमा वीउ गणु िनयन्ऽण िनकायले ौोत वीउ, वीउ वाली, खिलहान, 

ूशोधन केन्ि, भण्डारण आिदको िनरीक्षण गरी तयारी वीउको नमनुा परीक्षण गदर्छ र तोिकएको 
गणुःतरको हदिभऽ रहेको वीउ लटमा ूमाणपऽ जारी गनुर्को साथै वीउ वोरामा िनसाना सिहतको 
संकेतपऽ राखी िसलबन्दी गदर्छ।वीउ ूमािणकरण गन कायर् वीउ िबजन ऐन अनूसार ःवेच्छीक 
(Voluntary) छ।यस प ितमा ौोत वीउ देिख िलएर उत्पादन पक्ष र वीउ थैलावन्दीसम्म वीउ िबशेष को 
िनगरानीमा गिरन्छ।यस प ितमा व्यविःथत तिरकाबाट िविभ  तहमा अनगुमन एवं परीक्षण गरी/गराई 
खेतमा वीउ वालीको न्यनुतम ःतर र वीउ िबजनको न्यनुतम ःतर भन्दा मािथ रहेको वीउलाई  गणुःतर 
अंिकत ूमािणकरणको ाग (संकेत पऽ) लगाई वीउको ग्यारेन्टी िदईन्छ।यस प ितमा तीन वगर्ह को 
वीउलाई (मलु, ूमािणत ूथम, ूमािणत ि तीय) माऽ वीउ ूमािणकरण िनकाय बाट ूमािणत गराइन्छ 
भने ौोत वीउ (ूजनन वीउ) लाई ूजननकतार् बाट नै ूमािणत गन व्यवःथा रहेको छ। 

 
२. यथाथर् संकेतपऽ (Truthful Labeling) 

 यो प ित अिनवायर् (Compulsory) छ।यस ूिबयामा वीउ ूमािणकरणमा जःतै हरेक पक्षमा 
वीउ ूमािणकरण िनकायका वीउ िवशष ह ले ूािविधक िनरीक्षण गिरदैन।यस प ितमा वीउ उत्पादक 
वा वीउ िबबेताले वीउको गणुिनयन्ऽणको हरेक पक्षमा आफ्नै बन्दोबःत बाट गरेको हनु्छ।यस 
िकिसमबाट उत्पादन गिरएको वीउ िबबी गदार् उक्त वीउको थैलोमा सो वीउको गणुःतर अनूसार अंिकत 
गरेको यथाथर् संकेत पऽ लगाएको हनु ुपछर्।वीउको उमारशिक्त र भौितक शु ता वीउ गणु िनयन्ऽण 
िनकायले वीउ नमनुा िझकेर िलई जाँच गदर्छ र राि य वीउ िबजन सिमितले तोकेको हद भन्दा मािथको 
गणुःतिरय वीउलाई यथाथर् संकेतपऽ लगाएर िविब िवतरण गनर् सिकन्छ।यथाथर् संकेतपऽ पहेलो रंगको 
कागजमा कालो अक्षरले लेखेको हनु ुपदर्छ।साथै यस िकिसमको वीउको गणुःतर सम्बन्धी िजम्मेवारी 
वीउ िवबेता वा वीउ उत्पादक नै हनु्छ।वीउको गणु िनयन्ऽकले यःता संकेतपऽ लगाएर िबबी 
भईराखेका वीउको नमनुा िलई परीक्षण गरी राखेको हनु्छ।यःता वीउमा न्यनुतम ःतरभन्दा कम गणुको 
वीउ िबबी भई राखेको खण्डमा वीउ िबजन ऐनमा तोिकएबमोिजम रोक्का गरी सजाय हनु सक्छ।यथाथर् 
संकेतपऽमा तपिसल अनसुारको िववरण भरी वीउको थैलो अनूसारको साइजमा प्यािक  गदार् ःप  देिखने 
गरी थैला िभऽ हालेर माऽ वीउको िबबी िवतरण गनुर् पदर्छ।यथाथर् संकेतपऽको लम्बाई १३. ५ से.मी., 
र चौडाई ८.५ से.मी. को  हनुपुछर् । 

 
संकेतपऽमा हनुपुन िववरणह  

१. उत्पादन वषर्    २. परीक्षण िमित 

३. वालीको नाम    ४. वालीको जात 
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५ उमारशिक्त ूितशत (न्यनुतम)    ६. शु ता ूितशत (न्यनुतम) 

७. वीउको तौल    ८. लोगो 
९. िसफािरस के्षऽ 

ॐोतः कृिष डायरी,२०७६ 

 

ूदेश ःतरमा रहेको वीउ िवजन ूयोगशाला झमु्काको सेवा सम्बन्धी िववरण   

ब .सं.  परीक्षणको िकिसम राजःवको दर 

१ उमारशिक्तको परीक्षण २२९।– 

२ शु ता परीक्षण १७४।– 

३ िचःयान परीक्षण १५४।– 

४ १००० दानाको तौल ११०।– 

५ वीउ नमूना िलए वापत शलु्क २१४।– 

६ खेत िनरीक्षण ूित हे ३२०।– 

७ वीउ ूमाणीकरण ूित मे टन १००।– 

ॐोतः वीउ िवजन ूयोगशाला,झमु्का,सनुसरी । 

 

यथाथर् संकेतपऽ (Truthful Label) को लािग वीउको ःतर 
ब
.सं.  

नपेाली नाम अंमजेी नाम वै ािनक नाम 
शु ता 

ूितशतमा 
उॆनेशिक्त 
ूितशतमा 

क. खा ा  वाली (Cereal Crop)    

 धान Paddy/Rice Oryza sativa L. ९७ ८० 

 गहुँ Wheat Triticum aestivum ९७ ८० 

 मकै Maize Zea mays L. ९७ ८५ 

 कोदो Finger Millet Eleusine coracana (L.) 

Gaetn 
९६ ७० 

 जौ र उवा Barley & Naked 

Barley 

Hordeum vulgare Linn. ९७ ८५ 

ख  दलहन वाली (Pulse Crop) 

१ चना Chick pea Cicer arietinum L. ९७ ७५ 

२ मसुरुो Lentil Lens culinaris  Medic ९८ ७५ 

३ मास Blackgram Vigna mungo (L.) Hepper ९७ ७० 

४ बोडी Cowpea Vigna unguialata (L.) 

Walp. 
९७ ७० 

५ मु  Mung bean Phaseolus radiatus(l.) 

Wilczek 
९७ ७० 

६ रहर Pigeonpea /Arhar Cajanus Cajan L. Millsp. ९७ ७० 

ग.  तेलहन  ( Oil Seed Crop) 

k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 

197 

ब
.सं.  

नपेाली नाम अंमजेी नाम वै ािनक नाम 
शु ता 

ूितशतमा 
उॆनेशिक्त 
ूितशतमा 

१ तोरी र 
सरश  

Mustard & Rape Seed Brassica spp. ९७ ७५ 

२ रायो Rape Seed Brassica spp. ९७ ७५ 

३ बदाम Groundnut Arachis hypogaea L. ९६ ७० 

.घ  रेसा   वाली   (Fibre Crop) 

१ जटु Jute Corchorus spp. ९६ ७५ 

२ कपास Cotton Gossypium spp. ९६ ६५ 

ङ .    (तरकारी वाली Vegetable crop) 

१ तने वोडी Asparags Bean  Vigna sesqipedalis ९७ ७० 

२ पालु ो, 
काडे 
पालु ो 

Spinach,Beat spinach Spinacia  oleracea, Beta 

vlgaris var.favescens 
९५ ६५ 

३ करेला Bitter Gourd Memordica charantia ९७ ६५ 

४ रायो साग Broadleafmustard Brassica juncea ९७ ७५ 

५ िसमी,िघउ 
िसमी 

Bushbean,polebean Phaseolus vulgaris ९७ ७० 

६ बन्दा Cabbage Brassica  oleracea ९७ ७० 

७ भडे खसुार्नी Capsicum 

sweetpepper 

Capsicum annum ९७ ६५ 

८ गाँजर Carrot Daucus carota ९४ ६५ 

९ काउली Cauliflower Brassica oleracea ९८ ७० 

१० िपरो 
खसुार्नी 

Chilli/ Hot pepper Capsicum frutescens ९७ ६५ 

११ कांबो Cucumber Cucumis sativus ९७ ६५ 

१२ भेण्टा Egg plant Solanum melongena ९७ ६५ 
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वीउ उत्पादन गन खेतको न्यून्तम के्षऽफल 

वाली तराई पहाड 

खा ा  र नगदे वाली १ हे. (१.५ िवघा) ०.२५ हे. (५ रोपनी) 

तरकारी ०.२५ हे. (७५ क ा)_ ०.१ हे. (२ रोपनी) 
घाँसे वाली ०.५० हे. (१५ क ा) ०.१५ हे. (३ रोपनी) 

 

ूयोगशाला सग ँआव  ूदेश न. १ अन्तगर्त ूमाणीकरण वीउ उत्पादनमा संलग्न वीउ उत्पादक समहु/ 

सहकारी/ फामर् तथा कम्पनीह को िववरण । 

ब 
स.  

वीउ उत्पादक समहु /सहकारी/फमर् 
 तथा कम्पनी  

फोन नम्वर फ्याक्स इमेल/वेभसाइट 

१. के्षऽीय कृिष अनसुन्धान केन्ि 
तरहरा, सनुसरी 

०२५-४७६४६१   

२. कृिष अनसुन्धान केन्ि, पाभीबास,  

धनकुटा 
०२६-४०५१०३ ४०५१११ arspakh@gmail.com 

www.narc.gov.np  

३. जटु अनसुन्धान कायर्बम ईटहरी,  
सनुसरी 

०२५-५८१०१८ ५८६७९५ juteitahari@yahoo.c

om 

४. कृिष िवकास फामर्,  चन्िडाँगी 
झापा 

९८५२६५५८७०  Adfchandradangi@ 

gmail.com 

५. राि य वीउ िवजन क  .िल .
ईटहरी, सनुसरी 

०२५-५८१०२२   

६. िस .जी. एन. एस. ूा िल ,सनुसुरी ०१-४२२१२६०   

७. अनमोल वीउ ूा  .िल.  झापा ९८४५१४१७४१   

८. महारानी साना िकसान कृिष 
सहकारी संःथा िल. सामदुाियक 
वीउ ूसोधन तथा भण्डारण केन्ि 
गौरादह ४, झापा 

९८४२६४३७४५   

९. कुशवहा खा बीज भण्डारण, 
देवानगंज, सनुसरी 

९८६१८३९८९९   

 

११. माटो 
११.१ िब वाको एिककृत खा तत्व व्यवःथापनको अवधारणा 
 िब वालाई आवँयक पन सबै खा तत्वह  आवँयकता अनु प, न्यायोिचत पमा उपलब्ध 
गराउन, रासायिनक मल सिहत ूा ािरक मलह को सबै सम्भाव्य ॐोतह लाई अिधकतम उपभोगमा 
ल्याई वाली व्यवःथापन, माटो व्यवःथापन र खा तत्व व्यवःथापनलाई टेवा िददै वातावरणमा न्यून असर 
पाद माटोको िदगो उवर्राशिक्त व्यवःथापन गद जाने ूकृयालाई एिककृत खा तत्व व्यवःथापन भिनन्छ 
।यो प ित खासगरी मूल्यांकन, िनणर्य र कायार्न्वयनमा आधािरत हनु्छ।यो माटोको उवर्राशिक्तको 
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दीघर्कालीन व्यवःथापन गन भरपद  उपाय हो।साथै माटो, मल, पानी र वालीको उिचत व्यवःथापन ारा 
जिमनबाट बढी तथा िदगो उत्पादन िलन सिकन्छ।कृषकह मा पिन आफ्नो खेतबारीको लािग आफैले 
परीक्षण गरी सो को मूल्यांकन ारा िनणर्य िलने क्षमतामा विृ  गराउँछ।यसले ःथानीय तथा बा  
ॐोतह को ूभावकारी उपयोग ारा उत्पादन बढाउनकुा साथै माटोको िदगोपनामा जोड िदंदै वातावरणको 
सधुार गन माऽ नभई खा तत्वह को सदपुयोग तथा ितनको ूभावकािरता बढाउन पिन म त गदर्छ। 

 
एिककृत खा तत्व व्यवःथापनको अवधारण 

 माटोको  अव था १. माटोको बनुोट तथा बनोट 

२. माटोको िप.एच. 
३. ूा ािरक पदाथर् चहुावट 

४. भकू्षय 

५. खा तत्वको उपलव्धता

 

 

 

एकीकृत  

खाद्यत व माटो

खाद्यत व 

यव थाप

 भÑूक्षय घटाउने  

 िप.एच. सन्तलुन गन  

 ूा ािरक पदाथर्को 
सन्तलुन 

 चहुावट घटाउने 

 खा तत्वको उपलव्धता 

 गोठेमल/कम्पो  मल 

 हिरयोमल 

 ू ा ािरक पदाथर् /वालीका     

अवशेष व्यवःथापन 

 जैिवक िःथरीकरण 

 रासायिनक मल 

 बजारको पहुँच 

 कामदारको उपलव्धता 
 सामािजक िःथित 

 ूाकृितक ॐोत  

 परम्परागत ान र सीप 

िनणार्यक अव थाह

 वाली चब 

 लिक्षत उत्पादनको 
अनमुान 

 वालीले िलने खा तत्वको 
अनमुान 

 उपयकु्त जातको छनौट 



k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 

200 

११.२. रासायिनक  मलखादह  

मलको नाम 
पोषक तत्वह  (ूितशतमा) 

नाइशोजन फःफोरस पोटास िजंक सल्फर 

यूिरया $^ – – – – 

एमोिनयम सल्फेट @! – – – @)–@% 

कम्प्लेसल @) @) – – – 

किम्प्लट !( !( !) – – 

डी.ए.पी. !* $^ – – – 

िसंगल सपुर फःफेट – !^ – – – 

डवल सपुर फःफेट – #@ – – – 

िशपल सफुर फःफेट – $* – – – 

म्यूरेट अफ पोटास – – ^) – – 

िजंक सल्फेट – – – @@–#% – 

आवँयक के्षऽफलका लािग मलको माऽा िनकाल्न यो सूऽ ूयोग गनर् सिकन्छः 
                                               १००× क× ख 

मलको माऽा (के.जी.)=  –––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                    मलमा भएको पोषक तत्वको ूितशत माऽा 
 

क . मल ूयोग गन के्षऽफल (हेक्टरमा) 

ख . ूित हेक्टर िसफािरस मलको माऽा (के.जी./ हेक्टर) 
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िविभ   वालीनालीका  लािग  िसफािरस  मलखाद माऽा 

वाली 
ूा ािरक 
मल 

मे.टन/हे. 

नाइशो
जनिक
.मा./
हे 

फोःफोरस
िक.मा./हे. 

पोटास 

िक.मा./हे
. 

आबँयक रसायिनक मल िक.मा/हे. 

यिुरया िड.ए.िप म्यू.अ.पो 

धानः  िसंिचत 

       अिसंिचत 

^ 
^ 

!)) 
^) 

#) 
@) 

#) 
@) 

191.9 
113.4 

65.224
3.48 

50.0 
33.33 

गहःु िसंिचत 

     अिसंिचत 

^ 
^ 

!)) 
%) 

%) 
%) 

@% 
@) 

174.9 
66.16 

108.7 
108.7 

41.67 
33.33 

मकै वष+िहउँदे ^ ^) #) #) 104.9 65.22 50.0 

जौ, उवा, फापर ^ #) @) !) 48.2 43.48 16.67 

कोदो ^ @) !) !) 34.97 21.74 16.67 

उख ुमखु्यवाली !) !@) ^) $) 209.8 130.4 66.67 

उख ुखु ीवाली !) !%) ^) $) 275.0 130.4 66.67 

अदवुा @$ #) #) ^) 39.7 65.22 100.0 

आल ु #) &) %) $) 109.6 108.7 66.67 

सतुीर् !) #% @# ^) 56.52 50.0 100.0 

तोरी,रायो, कपास ^ ^) $) @) 96.41 86.96 33.33 

सूयर्मखुी ^ ^) $) @) 96.41 86.96 33.33 

तरकारीवाली #@ &) %) $) 109.6 108.7 66.67 

मास, मसरुो, मुंग $–^ @) @) @) 26.47 43.48 33.33 

बोडी, रहर $–^ @) $) #) 9.45 86.96 50.0 

चना $–^ @) $) @) 9.45 86.96 33.33 

केराउ $–^ !% $) !)  86.96 16.67 

भटमास $–^ !) $) #)  86.96 50.0 

बदाम ^ $) ^) @) 35.92 130.4 33.33 

िकम्ब ु

तराईःिसंिचत 

अिसंिचत 

पहाडः   िसंिचत 

अिसंिचत 

 
– 
– 
– 
– 

 
#)) 
!%) 
@)) 
!))

 
!$) 
&) 
*) 
$) 

 
!*) 
() 
!@) 
^) 

 
533.1 
266.5 
366.7 
183.4 

 
304.3 
152.2 
173.9 
86.96 

 
300.0 
150.0 
200.0 
100.0 

नोटःयिुरया मल बलौटे माटोमा िसफािरस माऽाको २५ ूितशत र अन्य माटोमा  ५० ूितशत जमीनको 
तयारीका समयमा र बाँकी यिुरयाको माऽा २–३ पटक गरी टप सेिसङ गनर् िसफािरस गिरन्छ। 
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फलफुलको िनिम्त मलखाद िसफारीस माऽा (ूित वोट) 

बोटको 
उमेर वषर्मा 

ूागंािरक 
मल िक.मा. 

नाइशो
जन 
माम 

फःफोरस
माम 

पोटास 
माम 

आवँयक रसायिनक मल माम/बोट 

यिुरया िड.ए.िप. म्यू.अ.पो 

१ @% – – – – – – 

२ #) !)) %) @) 179.58 108.70 33.33 

३ $) !@% &% #) 215.03 163.04 50.00 

४ %) !%) !)) $) 250.47 217.39 66.67 

५ ^) @)) !%) %) 321.36 326.09 83.33 
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बोटको 
उमेर वषर्मा 

ूागंािरक 
मल िक.मा. 

नाइशो
जन 
माम 

फःफोरस
माम 

पोटास
माम 

आवँयक रसायिनक मल माम/बोट 

यिुरया िड.ए.िप. म्यू.अ.पो 

६ ^)–!)) #)) @)) &% 500.95 434.78 125.00 

७ ^)–!)) $)) @)) !)) 718.34 434.78 166.67 

८ र सो 
भन्दामािथ 

^)–!)) %)) @)) !)) 935.73 434.78 166.67 

 

 

११.३ िविभ  िप.एच. तथा बनुोट (Texture) भएको माटोमा कृिष चनूको ूयोग 

माटोको 
िप.एच 
मान 

कृिष चनूको िसफािरस माऽा (के.जी/रोपनी) 

पहाड तराईर् 

बलौटे दोमट दोमट िचम्टाईलो दोमट 
बलौटे 
दोमट 

दोमट 
िचम्टाईलो 
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 
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 

– कृिष चनू वाली लगाउन ुभन्दा दईु/तीन ह ा पिहले नै माटोमा िमलाउन ुपदर्छ। 

– धेरै अिम्लय अथवा pH कम भएको माटोमा कृिष चनूको ूयोग गदार् िसफािरस माऽालाई 
दईुपटक गरी ूयोग गदार् लाभदायक हनु्छ। 

– कृिष चनू माटो परीक्षण गरी सकेपिछ माऽ ूयोग गनुर्पदर्छ। 
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कृिष चनु पाईने ःथान र सम्पकर्  टेिलफोन 

 िदिग्वजय ूोडक्स ूा.ली. हेटौडा, फोन ०५७–५२७२२५, ९८५५०६८५१० 

 देउराली उवर्रा कृिष चनु तथा शिक्त िमट उ ोग छऽेदेउराली धािदङ, घनेन्ि कािकर्  
९८१५३०८०६७, ९७४२१११२७० 

 

११.४ माटो तथा रसायिनक मल िब षेण गदार् ूित नमनुा लाग्न ेशलु्क 

माटोको नमनुा िब षेणः रासायिनक मल िब षेणः ूा ािरक मल िब षेणः 
माटोको िप.एच.  १०।- कूल नाईशोजन  ३००।- िप.एच.  १२।- 

नाईशोजन  ८०।- नाईशेट नाईशोजन  ३००।- कूल नाईशोजन  ४५०।- 

फःफोरस  १००।- एमोिनकल नाईशोजन  १५०।- कूल फःफोरस  ५००।- 

पोटास  ८०।- कूल फःफोरस  ३००।- पोटास  ४००।- 

ूांगािरक पदाथर्  १००।- ृयाक्सनल फःफोरस पानीमा 
घलुनशील  १२००।- 

िचःयान  २०।- 

बोरन  ४००।- पोटास STTB  २५२।- ूांगािरक काबर्न  १२०।- 

िजंक  २५०।- पोटास फ्लेम फोटोिमटर ४००।- 

आईरन  २५०।-  

कपर  २५०।-  

म्यागनीज  २५०।-  

मोिलब्डेनम  ४००।-  

माटोको टेक्सचर  ३०।-  

 

मूख्य मूख्य वालीह  र उपयकु्त माटोको िप.एच. 
खा ा  वाली उपयकु्त िप.एच. तरकारी वाली उपयकु्त िप.एच. फलफुल वाली उपयकु्त िप.एच.
धान 5.0-6.5 आल ु 4.5-7.5 आपँ 5.5-7.0 

मकै 5.5-7.5 कुरीलो 5.5-7.0 केरा 6.0-7.5 

गहुँ 5.5-7.5 काँबो 6.0-7.5 सनु्तला 5.5-6.5 

कोदो 5.5-6.5 बन्दा 6.5-7.5 ःयाउ 6.0-8.0 

जौ 6.5-8.0 प्याज 6.5-7.5 िकवीफल 5.0-6.5 

फापर 5.5-7.0 मूला 6.0-7.4   
  काउली 6.5-7.5   
  पालुंगो 6.0-7.5   
  गोलभडा 5.5-7.0   

ॐोतः माटो तथा मल परीक्षण ूयोगशाला,झमु्का, सनुसरी। 
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नपेालमा रासायिनक मल आयात गदार् अपनाउन ुपन ूकृयाह  

१.रासायिनक मल आदेश (िनयन्ऽण) २०५५ को दफा ५ को ःफेसीिफकेसन वमोिजम देहायका  २८ 
वटा रासायिनक  मलह  माऽ पैठारी गनर् सिकनेछ। 

1 Diammonium Phosphate (18-46-0) 2 Potassium Chloride (Muriate of Potash) (0-

0-60) 

3 Potassium Chloride (Muriate of Potash) 

(Granular) (0-0-60) 

4 Ammonium Sulphate (21-0-0) 

5 Urea (46-0-0) 6 Ammonium Phosphate Sulphate 

 (20-20-0) 

7 Ammonium Phosphate Sulphate Nitrate  

(20-20-0) 

8  Nitro Phosphate (20-20-0)  

9 Single Super Phosphate (S.S.P.) 16% 

P2O5 Powdered 

10 Single Super Phosphate (S.S.P.) 16% P2O5 

Granulated 

11 Triple Super Phosphate (T.S.P) 16% 

P2O5 

12 Zinc Heptahydrate (ZnSO4.7H2O) 

13 Zinc Sulphate Mono-Hydrate 

(ZnSO4H2O) 

14 Manganese Sulphate 

15 Borax (Sodium Tetraborate) 

(Na2B4O7.10H2O) for soil application 

 16 Solubor (Na2B4O7.5H2O+Na2B10O16.10H2O) 

for foliar spray 

17 Copper Sulphate (CuSO4.5H2O) 18 Ferrous Sulphate (FeSO4.7H2O) 

19 Ammonium Molybdate 

(NH4)6M07O24H2O 

20 Chelated Zinc as Zn-EDTA 

21 Chelated Iron as Fe-EDTA 22 Calcium Ammonium Nitrate (25-0-0) 

23 Calcium Ammonium Nitrate (26-0-0) 24 Potassium Sulphate (0-0-50) 

25 N.P.K. (10-10-26) 26 N.P.K. (12-32-16) 

27 N.P.K. (20-20-10) 28 Urea Ammonium Phosphate (28-28-0) 

२    रासायिनक मल पैठारी गनर् चाहने व्यिक्त वा सःथाले ूिततपऽ खोल्नका लािग कुनै 
वािणज्य वैकंमा िनवेदन िददा रासायिनक मल )िनयन्ऽण (आदेश , २०५५ को 
अनसूुची-२ बमोिजम रासायिनक मल सम्बन्धी िववरण संलग्न गनुर्पनछ।साथै 
जानकारीको लािग उक्त िववरणको ूितिलिप रासायिनक मल ईकाई समक्ष पिन पेश 
गनुर्पदर्छ। 

३    रासायिनक मल िनयन्ऽण आदेश २०५५ मा उल्लेख गिरएको ःपेिसिफकेशन 
बमोिजमको रासायिनक मल पैठारी गनर् खोजेको भएमा ूचिलत कानून बमोिजम 
वािणज्य बकह ले ूिततपऽ खोिलिदन ु पदर्छ।यसरी ूिततपऽ खोलेको जानकारी 
रासायिनक मल ईकाईमा समेत सम्बिन्धत बकले िदनपुनछ। 

४.  रासायिनक मल िनयन्ऽण आदेश २०५५ को दफा १८ अनसुार पैठारीकतार्ह ले 
देहायका शतर्ह  पालना गनुर्पदर्छ।  

(क) पैठारीकतार्ले रासायिनक मलको ःपेिसिफकेशन बमोिजमको गणुःतर यिकन हनुे 
गरी उत्पादकले  िदएको ूमाणपऽ िलनपुन। 
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(ख) िवदेशी मलुकुवाट रासायिनक मल चलान गन  समयमा त्यःतो रासायिनक 
मलको पिरमाण, गणुःतर, प्याकेिज  र लेबेिल का सम्बन्धमा सभयरले िदएको 
लोडपोटर् ूमाणपऽ िलनपुन। 

(ग) k}7f/L /f;folgs मलको k|To]s v]k अनलोड गदार् अनलोड पोइन्टमा 
रासायिनक मलको पिरमाण, गणुःतर, प्याकेिज  र लेबेिल का सम्बन्धमा 
सभयरले िदएको ूमाणपऽ िलनपुन। 

 (घ) लोड पोटर्मा िलएको ूमाणपऽ अनलोड प्वाइन्टमा ूमाणपऽसँग मेल नखाएमा र 
रासायिनक मल )िनयन्ऽण (आदेश , २०५५ को अनसूुची–७ बमोिजम ःवीकृत 
सहन सीमा िभऽ नपरेमा वा ःपेिसिफकेशन बमोिजमको रासायिनक मल नभएमा 
त्यःतो रासायिनक मल िवबी िवतरण गनर् नहनेु। 

(ङ) भसांर अनलोड प्वाईन्ट भ ाले नेपालको ूवेश नाका वा नेपालिभऽ रहेको 
पैठारीकतार्को गोदाम सम्झनपुछर्। 

५. पैठारी गिरने  रासायिनक मलको प्याकेिज  र लेविलङ रासायिनक मल िनयन्ऽण 
आदेश २०५५ को दफा २० अनसुार हनुपुन। 

 

११.४  नेपालमा उत्पािदत दतार् भएका ूा ािरक मलह  

ब
.सं  

दतार् भएका मलह को 
नाम 

दतार् गराउने िनकाय (फमर्/कम्पनी) 

१ शाइकोडमार् ूा ािरक मल नेपाल कल्पवकृ्ष म्यानेजमेन्ट एण्ड शेिड  ूा .िल , चोभार, काठमाड । 

२ राडर ूा ािरक झोल मल मनकामना एिमटेक ूा .िल. , िदब्यनगर, िचतवन 

३ रा ी दाङ ग ौला मल मध्य पि म भिमर्क कम्पो  )ग ौला (मल उ ोग , िढकपरु–२,  

दाङ। 

४ संजीवनी झोल मल संजीवनी एमो फामर् ूा .िल .  पन्देही। 

५ संजीवनी जैिवक धलुो मल संजीवनी एमो फामर् ूा .िल .  पन्देही। 

६ संजीवनी हाई पावर 
)झोल(  

संजीवनी एमो फामर् ूा .िल.  पन्देही। 

७ समपर्ण लडर् वु  हवर्ल प्लाण्टस ्ूा .िल. ,थापाथली, काठमाण्डौ। 

८ सौभाग्य ूा ािरक मल सौभाग्य ूा ािरक मल उ ोग, मधविलया–४, पन्देही। 

९ साथी ूा ािरक मल नेसनल बायोटेक ूा.िल. लेले, लिलतपरु 

१० सयुार् वायो फिटर्लाइजसर् सयुार् वायो फिटर्लाइजसर् उ ोग, हा ी बनगाई, पन्देही। 

११ बःुटर ूा ािरक मल नेपाल मल उ ोग, बिदर्वास, महो री। 

१२ बोकासी मल संजीवनी एमो फामर् ूा .िल .  पन्देही। 
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१३ बायोकम्प जैिवक मल बायोकम्प नेपाल ूा . िल, कीितर्परु। 

१४ बनसनु सपुर अगार्िनक 
फिटर्लाईजर 

बनसनु एमो अगार्िनक्स ूा .िल. , नारायणगढ, िचतवन। 

१५ मनकामना ूा ािरक मल मनकामना एमो अगार्िनक फिटर्लाईजर उ ोग ूा .िल. , िपठुवा–२, 

िचतवन। 

१६ भ ूम्यअ भिमर्कम्पो  मल ूारम्भ बायोटेक ूा .िल. , रामकोट–६, काठमाण्डौ। 

१७ भशूक्ती ूा ािरक मल इन्दशंुकर िचनी उ ोग िल, सलार्ही, हिरऔन । 

१८ नेिप्लज ूा ािरक मल नेिप्लज वे  मेनेज्मेन्ट ूा .िल. , लेले–२, लिलतपरु। 

१९ नथर् िफल्ड ूा ािरक मल नथर् िफल्ड ूा ािरक मल कारखाना ू .िल. , गोरखा नगरपािलका–९, 

गोरखा। 

२० ूा ािरक मल सयुर्शिक्त सपुर जैिवक ूा ािरक मल उत्पादन केन्ि ूा .िल. , सोनपरु–

५, दा । 

२१ ूा ािरक मल अ पूणर् कृिष मलखाद उ ोग, िबराटनगर–१०, मोर । 

२२ ूा ािरक मल एमो हेल्थ बायो टेक ूा .िल. , भरतपरु–४, िचतवन। 

२३ ूा ािरक मल कृंण एण्ड कृंणा ूा ािरक मल उ ोग, पोतार्हा–१, स री। 

२४ ूा ािरक झोलमल डब्ल ुडब्ल ुएमोटेक ूा .िल .देवचलुी –१४, नवलपरासी। 

२५ िदव्या भिमर्कम्पो  मल िदब्या अगार्िनक फिटर्लाईजर ूा .िल. ,खजरुा–ई–गाँउ, बाँके। 

२६ िदपक भिमर्कम्पो  मल िदपक  भमीर् कम्पो  मल, लालबन्दी–१, सलार्ही। 

२७ िवराट भिमर्कम्पो  मल िवराट वायोटेक इण्डि ज, िवराटनगर ११, मोर  ।   

२८ िऽवेणी अगार्िनक कम्प्लेक्स 
ूा ािरक मल 

िऽवेणी वायो इनजीर् िरसचर् एण्ड डेभेलप्मेण्ट सेन्टर, रामपरु टोकनी, 
वारा। 

२९ िऽशक्ती ूा ािरक मल बु  ूा ािरक मल उ ोग, सखवुा, महेन्िनगर, धनषुा। 

३० िकरण ूा ािरक झोल मल मनकामना एिमटेक ूा .िल. , िदब्यनगर, िचतवन। 

३१ NAFED Bio-fertilizer नेपाल राि य सहकारी संःथा िल.। 

३२ लिुम्बनी जैिवक मल सपुर 
फःफेट  

लिुम्बनी एमो अगार्िनक फिटर्लाईजर कम्पनी ूा .िल. , मबहर–८, 

िॆगौली, पन्देही। 

३३ यिुनक ूा ािरक मल यिुनक वायोटेक अगार्िनक ूा .िल , जगतपरु, िचतवन। 

३४ इको ूा ािरक मल इको नेक्ःट टेक्लोलोिजज ूा .िल. , पोखरा.–५, कोलपाटन, रामबजार।   

३५ उजार् अगिनक मल उजार् अगिनक मल प्याकेिज  उ ोग, पसार्। 

३६ Plant Boom ूा ािरक 

झोलमल  

माटो केयर ूा.िल., कलैया ५, बारा। 
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३७ Plant Boom ूा ािरक 

झोलमल 

Soil care bio Fert, हेटौडा–११, मकवानपरु। 

३८ Plant Boom ूा ािरक 

झोलमल 

माटो केयर ूा.िल., कलैया ५, बारा। 

३९ Plant Boom ूा ािरक 

झोलमल  

माटो केयर ूा .िल  , कलैया ५, बारा। 

४० उिचत ूा ािरक मल उिचत जैिवक मल उ ोग, ठेचो–८, लिलतपरु। 

४१ क न ूा ािरक मल   क न ूा ािरक मलखाद उ ोग झलारी–३, क नपरु। 

४२ खिनजा ूा ािरक मल िशवशिक्त वायोप्लािन्टक इण्डि ज, िलपनीमाल ७, वारा। 

४३ आिवंकार ूा ािरक मल  डल्लाकोटी एण्ड बप साइन्स ूा. िल., बारा, नेपाल। 

४४ उजार् ूा ािरक मल  एिसएन जैिवक मल उ ोग ूा.िल.,टंिकिसनवारी २,सकमा, मोर । 

४५ ओबी फटर् ूा ािरक मल  Organic Bio Fertilizer (P) Ltd., Bharatpur,  

४६ िऽशलु ॄान्डको 
भिमर्कम्पो  मल  

कुशवाह खा  िवज भण्डार, देवानगंज ७, सनुसरी। 

४७ नमनुा दानादार ूा ािरक 
मल  

Namuna Av-tech (P) Ltd., Sundar Haraicha-1, Morang, Nepal 

४८ ूा ािरक मल  Khanal Poultry Pvt. Ltd., Chainpur-1, Chitwan, Nepal 

४९ बायोकम्प ूा ािरक मल बायो कम्प ूा .िल। खोकना , लिलतपरु। 

५० भमीर्कम्पो  मल  बावा वायोटेक इण्डि ज, कटहरी २, मोर । 

५१ भमीर्कम्पो  मल  दगुार् भवानी जैिवक भिमर् कम्पो  मल उ ोग, िवराटनगर ११, मोर   

५२ भमीर्कम्पो  मल  अमतृ वायोटेक इण्डि ज, िवराटनगर १६, मोर  ।   

५३ भमीर्कम्पो  मल  नेपाल जैिवक भिमर्मल खाद उ ोग, िवराटनगर १०,  मोर । 

५४ भमीर्कम्पो  मल  गु े री मिहला िवकास सहकारी संःथा िल, भारदेउ–१, लिलतपरु। 

५५ भमीर्कम्पो  मल  अम्बे बायोटेक उधोग, उलार्वारी २, मोर । 

५६ भमीर्कम्पो  मल  टिन्क िसनवरी पशपुालन फाराम, टंिकिसनवारी, मोर । 

५७ भमूी ूा ािरक मल  एिमटेक मल्टनेशनल ूा.िल., माडी नगरपािलका ४, िसतलपरु। 

५८ मनकामना एमी मल  
( अगार्िनक  नाइशोजन) 

मनकामना एिमटेक ूा.िल.,िचतवन। 

५९ मनकामना एमी मल 
(अगार्िनक पोटास) 

मनकामना एिमटेक ूा.िल.,िचतवन। 
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६० मनकामना एमी मल
(अगार्िनक फःफेट) 

मनकामना एिमटेक ूा.िल.,िचतवन। 

६१ शिक्त ूा ािरक मल नेपाल इिन्टमटेेड मोडल एमो फामर् ूा .िल. , उमचण्डी नाला–१, काॅ।े 

६२ सफल िकसान ूा ािरक 
धलुो मल  

जनकपरु फिटर्लाईजर उ ोग,झोराहाट, मोर । 

ॐोतः कृिष  डायरी, २०७६ 

 

१२.मत्ःयपालन 
पिरचय 

 माछालाई पोखरी वा तालतलैयामा पालेर हकुार्उने ूिविधलाई मत्ःयपालन 
भिनन्छ ।पोखरी, ताल, तलैया, घोल, केज, रेसवे तथा धानखेतमा केही व्यवःथापन ूिविधह  अपनाइ माछा 
पालन गनर् सिकन्छ । यस सम्बन्धी आवँयक ूािविधक जानकारी भेटेिरनरी अःपताल तथा पश ु सेवा 
िव  केन्ि, ूादेिशक मत्ःय िवकास केन्िह  र केन्िीय मत्ःय ूव र्न तथा संरक्षण केन्िर सो 
अनतर्गतका कायार्लयह बाट ूा  गनर् सिकन्छ ।हालसम्मको अनसुन्धान तथा अध्ययन कायर्बाट 
नेपालमा २३२ जातका माछा पाइएको थाहा भएको छ तापिन हाल कृषक/ब्यवसायीह ले माछापालनमा 
ूयोग गिरएका सात जातका िवकासे माछाह  मध्ये ३ ःवेदशी तथा ४ िवदेशी जातका माछाह  
िनम्नानसुार छन ् 

 ःवदेशी माछाह ः रह,ु नैनी तथा भाकुर  

 िवदेशी कापर् जातका माछाह ः िसल्भर कापर्, िवगहेड कापर्, मास कापर् तथा कमन कापर् 
 अन्य िवदेशी जातका माछाह ः पिुन्टयस, िटलािपया, पंगािसयस र रेन्बोशाउट। 

 सौन्दर्य माछा (र ीन माछा)का जातह ः कोई कापर् 
 
माछाको पौि क महत्वः 
 माछा उच्च गणुःतरयकु्त ूोिटन, कम िचल्लो पदाथर् र िछटो पच्ने  ूाणी ूोिटनको ौोत हो।  

 माछाको मासमुा लाइिसन (Lysine) र सल्फरयकु्त एिमनो एिसड मेिथयोिनन (Methionine) जःता 
मानव शरीरलाई आवँयक पन पौि क तत्वको माऽा धेरै भएको पाइन्छ। 

 माछाको बोसोमा ओमेगा-३ फ्या ी एिसड र पोिल-अनसेचरेुटेड फ्यािटएिसडह  हनुे भएकोले 
माछा खादा मानव शरीरमा कोलेःटेरोल (रगतमा बोसो) को माऽा कम गरी ःवःथ बनाउदछ। 

 माछामा पोिल-अनःयाचरेुटेड ओमेगा-३ समूहको िलनोिलक समूहको फ्याटीएिसडह  ूचरु 
माऽामा पाइने भएकाले यी तत्वबाट मािनसको उच्च रक्तचाप कम गरी दयघात हनुबाट 
जोगाउछ। 

 माछाको मासमुा िभटािमन िड र िभटािमन ए ूचरु माऽामा हनु्छ। 

 माछा क्यािल्सयम, फःफोरस, म्याग्नेिसयम, आईरन, कपर, िजंक जःता िमनरल्सको पिन ॐोत हो।  
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 माछामा कोलेःटेरोल कम हनेु भएकोले िवरामी, बच्चा, बृ  र सबै उमेरका मािनसले सेवन गनर् 
सक्छन।्  

 धेरैजसो समिुी माछाह मा आयोिडन, ओमेगा-३, िभटािमन ए, फलाम पाइने हदुा यी पौि क 
तत्वको सहाराले-अन्धोपन, एनेिमया (रगतको कमी) र गलगाड जःता रोग हनुबाट मािनसलाई 
बचाएर शरीर तन्दु ःत पादर्छ।  

 
व्यवसाियक मत्ःय पालन गदार् ध्यान िदन ुपन कुराह ः 
 उपयकु्त ःथलको छनौट गरी पोखरी िनमार्ण गर ।  

 पोखरीमा १ मीटर भन्दा बढी पानीको गिहराई कायम गर ।  

 ूाकृितक आहारा िनमार्णको लािग िनयिमत पमा मलखाद (ूित क ा पाकेको गोबरमल १०० 
के.जी., यिुरया ४ के.जी., िड.ए.पी. ३ के.जी. शु मा) को ूयोग गर ।  

 ३ ईन्चभन्दा ठूलो साईजको अनपुात िमलाएर ७ जातको (कमन कापर् २५%, िसल्भर कापर् 
३५%, िवगहेड कापर् ५%, मास कापर् ५%,रह ु१०%, नैनी १५%, भाकुर ५%) मत्ःय भरूा ूित क ा 
३५० देखी ५०० संख्यामा ःटिक  गर ।  

 मत्ःय पालन /उत्पादनमा हनुे जोिखम न्यूिनकरण गनर् मत्ःय वीमा गर ।  
 पेलेट दानाको ूयोग गर ।  

 पोखरीमा पानीको िनयिमत जाँच गरी गणुःतर कायम राख । 

 एिरएटरको ूयोग गरी अिक्सजनको कमीबाट माछालाई बचाऔ।ं  

 माछाको िनयिमत पमा ःवाःथ्य एवं विृ दर जाँच गरौ।  

 एिककृत माछापालन गरी िडलको सदपुयोग गर ।  

 िवबी योग्य माछा िवबी गरी पनु मत्ःय भरुा ःटिक  गर  ।  

 माछापालनको उत्पादन, आम्दानी खचर्को रेकडर् अध्याविधक गर  ।  

 

नेपालमा पालन गिरएका िवकासे जातका माछाका िवशेषताह  

१. न्यानो हावापानीमा छोटो समयमा िछटो बढ्ने। 

२. रोगब्याधी कम लाग्ने तथा कम अिक्सजनमा पिन बाँच्न सक्ने।  

३. पयार्  माऽामा पोथी माछाबाट बच्चा िदन सक्ने र चाँडै पिरपक्व भई ूजनन ्कायर्मा ूयोग हनु 
सक्ने।  

४. ःथानीय व्यिक्तह ले चाउने। 

५. पोखरीमा उत्पादन हनेु ूाकृितक तथा कृिऽम आहारा खाएर बाच्न सक्ने। 

 

माछा मान तिरकामा ूितबन्ध गरीएका बुंदाह  (जलचर संरक्षण एन, २०१७ मा भएका ूावधानह ) 

ब. स. ूितबिन्धत िबयाकलाप दण्ड जिरवाना 
१ िबंफोटक पदाथर् ूयोग गरेमा 

िबगो बमोिजमको क्षितपूतीर् भराइ . ५०००।-
सम्म जिरवाना हनेु। 

२ िव तुीय ूिबयाबाट माछा मारेमा 
३ िबषािद ूयोग गरी माछा मारेमा 
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माछामा लाग्ने रोगह  र िनयन्ऽणको उपायह  

ढुशीजन्य रोगह  (Fungal diseases) 

 

ब.स. रोगह  (Diseases) 
Causal 

Organism 
लक्षणह   (Symptoms) िनयन्ऽण  (Control) 

१   वाटर मोल्ड /सेूोलेिग्नयािसस ( Water 

mould or Saprolegniasis) 

 

Saprolegniapa

rasitica 
 रोगी माछाको छाला, पखेटा, 
मखु तथा िगल्ःमा कपास जःतो सेतो र 
हल्का खैरो सेतो धब्बाह  देिखन।ु 

 

 रोगी माछालाई ०.३% ननु पानीको झोलमा अथवा 
१:२००० को कपर सल्फेटको झोल अथवा १:१००० 
पोटािसयम परम्याग्नेटको झोलमा ५ देिख १० िमनेट सम्म 
डबुाउने। 

२  िगल कुिहने रोग वा ॄािन्कयोमाइको 
िसस (Gill rot or Branchiomycosis) 

 

Branchiomyce

ssanguinis 
 माछाको िगल्समा रातो (Red 

flecking) देिखन ु जनु चाही पिछ गएर 
खैरो सेतो रंगमा पिरणत हनु्छ। 

 

 रोगी माछालाई ३ देिख ५% को ननु पानीको झोलमा 
अथवा ५ िप.िप.एम. को पोटािसयम परम्याग्नेटको झोलमा 
५ देिख १० िमनेट सम्म डबुाउने। 

 मालाकाइट मीन १ माम/५ देिख १० घनमीटर पानी
वा ०.५ िप.िप.एम. का दरले पोखरीको उपचार गन। 
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ब.स. रोगह  (Diseases) 
Causal 

Organism 
लक्षणह   (Symptoms) िनयन्ऽण  (Control) 

३ ई.य.ुएस. रोग (Epizootic Ulcerative 

Syndrome disease) 

Aphanomycesi

nvadans 
 यस रोगको मखु्य लक्षण शु को 
अवःथामा शरीरको िविभ  भागह मा 
स-साना सेता/राता थोप्लाह  देखा 
पदर्छन।्पिछ संबमण बढ्दै जादा 
कत्ला  र गिहरो घाउको पमा 
पिरणत हनेु, घाउंबाट िपप जःतो पदाथर् 
िनःकने, पचु्छर र मास ु गएर हडी 
देिखदा समेत माछा पौिडरहने, आंखा 
फुल्ने, सःुत हनेु र अन्त्यमा मन 
गदर्छ। 

 पोखरीमा ःथानीय जंगली माछाको ूवेश रोक्ने। 

 घर पो  े चनु ५०० के.जी ूित हेक्टरका दरले 
संबमणको अवःथा हेरी ७ िदनको फरकमा ३ पटक सम्म 
हाल्ने। 

 पोटािसयम परम्याग्नेट ०.२५-२ वा मालाकाईट मीन 
०.१५ वा ब्लीिच  पाउडर ५० िप.िप.एम. का दरले ूयोग 
गन। 
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परजीिव जन्य रोगह  (Parasitic diseases) 

ब 
स. 

रोगह  (Diseases) 
Causal 

Organism 
लक्षणह  (Symptoms) िनयन्ऽण (Control) 

१  सेतो थोप्ले रोग 

(White Spot disease / Ich 

disease) 
 

 
 

Ichthyophthiriu

smultifiliis 
 

 सेतो थोप्ला ह  गोलाकार र चारै 
ितर रौ जःतो िसिलयाले ढाकेको हनु्छ। 

 यसले िबशेष गरेर िगल्स र छाला
मिुन असर गन हदुा िगल्स र शरीरमा धेरै 
संख्यामा सेतो थोप्लाह  देखा पछर्। 

 यसको िजउमा सानो र ठुलो गरी २ 
ओटा न्यिुक्लयस घोडाको टाप (horse shoe 

shaped) वा अंमजेी U आकारको हनु्छ। 

 माछा छटपटाउने, पानीको महुानमा 
जम्मा हनेु, घषर्ण गन, िचप्लो (mucus) 

फाल्ने, खान छोड्ने। 

 माछा सःुत हनुे, छालाको रंग हिरयो 
हदैु जाने, ढाड र िजउ पातलो हनु,ु ठाउँ 
ठाउमा सानो घाउ र शरीर भिर सेतो
थोप्लाह  देखा पनुर्। 

 यो परजीिव छालामिुन लाग्ने हदुा िनयन्ऽण गनर् िनकै गा॑ो 
हनु्छ। 

 ३-५% ननु पानीमा ३-४ िमनेट माछालाई डुबाउने। 

 मालाकाइट मीन ०.१ िप.िप.एम. का दरले ूयोग गन। 

 गमीर्मा फमार्िलनको ूयोगबाट अिक्सजनको किम हनु 
सक्ने भएकोले पोखरीमा ूयोग गिरसकेपिछ एरीएटर चलाउने 
वा २४ घण्टा पछी सफा पानी थप्ने।  
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ब 
स. 

रोगह  (Diseases) 
Causal 

Organism 
लक्षणह  (Symptoms) िनयन्ऽण (Control) 

२  शाइकोिडनोिसस 

(Trichodinasis)

 

Trichodina sps. 

 
 यसलाई ना ो आखँाले देख्न सिकदैन 

 यसले अन्य भाग भन्दा काने पऽमा 
बढी असर गन हदुा सेतो ःलेःमा (Slime) 

देखापछर्। 

 संबमण बढ्दै जादा माछा भरुा 
छटपटाई मन गदर्छन । 

 

 २-३% ननु पानीको झोलमा ५-१० िमनेट सम्म माछालाई 
डबुाउने। 

 फमार्िलन २०-४० िप.िप.एम.का दरले पोखरीमा छन। 

 मालाकाइट मीन वा पोटािसयम परम्याग्नेट ०.२५ 
िप.िप.एम. का दरले पोखरीमा छन। 

 िक्लनर (Clinar) ०.०३ िप.िप.एम.का दरले १० िदनको 
फरकमा २ पटक पोखरीमा छन। 

 ुरािक्लन (Duroclean) २५-३०  माम/१०० के.जी. 
दानामा िमसाई ३ िदन लगातार खवुाउने र चौथो िदन बन्द गरी 
पनुः२ िदन खवुाउने। 
 खासै उपचार नभएकोले रोगी माछालाई सरुिक्षत साथ िझकी 
गाड्ने। 
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ब 
स. 

रोगह  (Diseases) 
Causal 

Organism 
लक्षणह  (Symptoms) िनयन्ऽण (Control) 

३  ीरिलंगरोग (Whirling 

disease)

 

Myxosomacere

bralis 

 

 छाला कालो हनु ु

 माछा फनफनी पानीमा घमु्न ु

 िगल्स र पचु्छरमा दाग देिखन ु र
माछाको मतृ्य ुहनु ु। 

 खासै उपचार नभएकोले रोगी माछालाई सरुिक्षत साथ 
िझकी गाड्ने। 

४  गाइरोडेकटाइलोसीस 
(Gyrodactylosis)

 

Gyrodactylusel

egans. 

 

 यसको संबमण माछाको छाला तथा 
पखेटामा हनेु हदुा यसलाई Skin flukes पिन 
भिनन्छ। 

 रोगी माछाको िजउमा िचप्लो पदाथर्को 
माऽ कम भइ माछा फुॐो हनुकुो साथै 
पोखरीको सतहमा तैिर रहने र काने पऽमा 
बढी म्यकुस जम्मा हनुे। 

 रोगी माछालाई १-२% ूितशत ननु पानीको झोलमा ३-५ 
िमनेट सम्म डबुाउने। 

 फमार्िलन २०-४० िप.िप.एम.का दरले पोखरीमा छन। 

 िक्लनर (Clinar) ०.०३ िप.िप.एम.का दरले १० िदनको 
फरकमा २ पटक पोखरीमा छन।  

 

५  डेकटाईलोगाइरोिसस  Dactylogyrus  यसको संबमण खास गिर माछाको  फमार्िलन २५-४० िप.िप.एम. का दरले पोखरीमा छन। 
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ब 
स. 

रोगह  (Diseases) 
Causal 

Organism 
लक्षणह  (Symptoms) िनयन्ऽण (Control) 

(Dactylogyrosis) 

 

 

vastator 

 
िगल्समा हनेु हदुा यसलाई Gill flukes पिन 
भिनन्छ। 

 रोगी माछाको िजउमा िचप्लो पदाथर्
(mucus) को माऽ कम भइ माछा फुॐो 
हनुकुो साथै पोखरीको सतहमा तैिररहने र 
काने पऽमा बढी म्यकुस जम्मा हनेु। 

 माछा छटपटाउने तथा घिॐने समेत 
हनु्छ। 

 िक्लनर (Clinar) ०.०३ िप.िप.एम.का दरले १० िदनको 
फरकमा २ पटक पोखरीमा छन। 

 रोगी माछालाई १-२% ननु-पानीको झोलमा ३-५ िमनेट 
सम्म डबुाउने। 
 रुािक्लन (Duroclean) २५-३० माम/१०० के.जी. 
दानामा िमसाई ३ िदन लगातार खवुाउने र चौथो िदन बन्द गरी 
पनुः २ िदन खवुाउने। 

६  आगुर्लोिसस / माछाको जुॆ ा 
(Argulosis) 
 

 

 

Argulusfoliace

ous 

 

 संबिमत माछा ितॄ गतीमा पौिडने, 

उिृने, कडा बःतमुा घिॐने तथा कत्ला 
झरेको हनुसक्ने। 

 माछाको शरीरमा िनयालेर हेदार् जुॆ ा 
िबःतारै िहिडरहेको देिखन्छ। 

 शरीरबाट िचल्लो पदाथर् (mucus)

अत्यिधक ौाब हनेु। 

 ५% ननु-पानीको झोलमा ५-१० िमनेट सम्म रोगी 
माछालाई डबुाउने। 

 फमार्िलन१५-२५ .िप.िप.एम. का दरले पोखरीमा छन। 

 मालाकाईटमीन ०.२५ िप.िप.एम. का दरले पोखरीमा 
छन। 

 िक्लनर (Clinar) ०.०३ िप.िप.एम.का दरले १० िदनको 
फरकमा २ पटक पोखरीमा छन। 
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ब 
स. 

रोगह  (Diseases) 
Causal 

Organism 
लक्षणह  (Symptoms) िनयन्ऽण (Control) 

 

 शरीरमा रातो थोप्ला भइ घाउ समेत 
भएको देिखन्छ । 

 ुरािक्लन (Duroclean) २५-३० माम / १०० के.जी. 
दानामा िमसाई ३ िदन लगातार खवुाउने र चौथो िदन बन्द गरी 
पनुः २ िदन खवुाउने। 
 यसको खासै side effect छैन। 

७ 
 

लिनर्ओिसस/अंकुसेजकुा 
(Lernaeosis/Anchor worm) 

 

Lerneacyprina

cea 

 

 अंकुशे भागलाई माछाको शरीर िभऽ 
पसाएर रगत चःुने भएकोले िजउमा घाउ 
खिटरा देखापछर्। 

 संबिमत माछा सःुत हनेु, छेउ छेउमा 
आइ कडा बःतमुा िजउ घिॐने तथा पानीमा 
उिृने गछर्। 

 सानो माछाको टाउकोमा झिुन्डन पगु्यो 
भने माछा फनफनी घमेुर मछर्। 

 १-२% ननु-पानीको घोलमा माछालाई २-३ िमनेट सम्म 
डबुाउने। 

 िक्लनर (Clinar) ०.०३ िप.िप.एम.का दरले १० िदनको 
फरकमा २ पटक पोखरीमा छन। 

 ुरािक्लन (Duroclean)२५-३० माम/१०० के.जी. 
दानामा िमसाई ३ िदन लगातार खवुाउने र चौथो िदन बन्द गरी 
पनुः २ िदन खवुाउने।  
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जीवाणबुाट लाग्ने रोगह  (Bacterial diseases) 

ब.स. रोगह  (Diseases) Causal Organism लक्षणह  (Symptoms) िनयन्ऽण  (Control) 

१  ृंुकुलोिसस 

(Furunculosis)

 

Aeromonassalmonicida 

 
 िचसो पानीको माछालाई अत्यिधक लाग्ने 
रोग हो। 

 छाला र मासमुा फोकाह  देिखन ु र 
फोकाह  पछी घाउमा  पिरणत हनु।ु  

 छाला र मखु विरपरी रगत आउने घाउ 
देिखन।ु 
 शरीरको  रंग गाढा  र िगल्सको रंग 
िफक्का हनु।ु 

 पेटिभऽ रगत िमिसएको म्यकुस जम्मा 
हनु।ु 

 माछाको फूललाई आयोिडनले १०० एमएल 
ूित िलटर पानीमा िमसाइ १० िमनेटसम्म 
माछालाइ डबुाउने। 

 Oxytetracycline (OTC) ६० एम.जी./के.जी 
दानामा १० िदनसम्म डबुाउने। 

२  कोलमु्नािरस (Columnaris) 

 

 

Flexibacter columnaris 

 
 मखु विरपरी कत्ला तथा पखेटामा सेतो 
दाग देिखन।ु 

 िबशेषगरी माछाको पचु्छर (Caudal fin) 

कुिहन।ु 

 

 

 Streptomycin35-50 mg/kg/day feed for 4-

7 days. 

 पोखरीलाई कपरसल्फेट ०.५ एम.जी ूित 

िलटरका दरले उपचार गन । 

 रोगी माछालाई 0.0८५ ूितशत Acriflavinको 
झोलमा डबुाउने । 

३  सप्सी (Dropsy) 

 

Pseudomonas punctata 

 
 पेटफुल्न,ु कत्ला ठाडो हनु।ु 

 आखँा बािहर आउन।ु 

 पोखरी सके सम्म चाडै खाली गन र सबै 
माछा हटाउने। 
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 मल ार रातो हनु ुर सिु न।ु 

 

 

 पोखरी सकेुर पोखरीमा चनुा हाल्ने। 

 रोगी माछालाई KMno4 २ एम जी ूित िलटर 
पानीमा २ िमनेटसम्म डबुाउने । 

 Oxytetracyclin (OTC) ९ माम ूित के.जी 
दानामा िमसाइ १० िदनसम्म खवुाउने । 

४  िभिॄयोिसस (Vibriosis) Vibrio anguillarum 

 
 यो रोग िबशेष गरेर समनु्िी माछामा र केिह 

माऽामा fresh water fish मा देिखन्छ। 

 छालामा ठुला र चिम्कला घाउ हनु।ु 

 िगल्सलाई हल्का िथच्दा रगत आउने। 

 आन्िामा घाउ हनु ुर सिु न।ु 

 आखँा सेतो हनु।ु 

 रोगी माछालाई ३०एम एल ूित िलटर पानीमा 
२० िदन सम्म डबुाउने। 

 Feroxone, Furazone, Nitrofurazone@ 

50-75mg/kg feed for 20 days  

५  पखेटा तथा पचु्छर कुिहन े रोग  (Tail 

& Fin rot) 

 

Pseudomonas sps. 

 
 पखेटा र पचु्छरको बािहरी भाग सेतो हनेु। 

 पखेटा र पचु्छरको आधा भाग कुिहने। 

 

 िविभ  एन्टीबायोटीकह  जःतै 
Oxytetracycline दानामा िमसाई १० िदन सम्म 

खवुाउने। 
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माछा पालनको उत्पादन खचर्को सामान्य िववरण 

सघन माछा पालनको लािग उत्पादन खचर् र हेक्टर 

ljj/)f OsfO{ kl/df)f b/ /sd ?= 
;/;kmfO{ x]S^/ 1 10000 10000 
r'g s]=hL= 500 20 10000 
k|féfl/s dn s]=hL= 3000 2 6000 
l*=P=lk= dn s]=hL= 90 60 5400 
o'l/of s]=hL= 120 50 6000 
kfgL eg]{ vr{ x]S^/ 1 36000 36000 
df%f e'/f uf]̂ f 15000 2=5 37500 
("jfgL vr{ x]S^/ 1 8000 8000 
k|féfl/s dn s]=hL= 6000 2 12000 
l*=P=lk= s]=hL= 600 60 36000 
o'l/of s]=hL= 840 50 42000 
k]n]^ bfgf s]=hL= 6000 45 210000 

िवljw vr{  1 65000 65000 

vr{ hDdf    483900 
cfDbfgL  6000 200 12,00,000 
jflif{s gfkmf    7,16,100 
jflif{s gfkmf %    148 
ॐोतः कृिष डायरी २०७६ 
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पोखरीमा मत्ःयपालन व्यवःथापनमा ध्यान िदनपुन केही थप महत्वपूणर् पक्षह  

ब. स. समःयाह  समाधानका उपायह  

१ अिक्सजनको कमीः िबहान घाम उदाउन ुअिघ पोखरीका माछा पानीको सतहमा 
आई प्याक प्याक गरेको देिखन्छ।पोखरीमा बढी झारपात वा छहारी वा बदली 
भएको समयमा वा बढी मलखाद वा बढी संख्यामा माछा लगायत अन्य जलचर 
भएको अवःथामा यःतो लक्षण देिखन्छ।पानीमा घिुलत अिक्सजनको माऽा कम 
हनेु समयमा पानीको सतहमा अनपुाितक िहसाबले अन्य ःथानमा भन्दा बढी 
अिक्सजन घिुलत पानी उपलब्ध हनेु भएकोले यःतो समयमा माछाले सतहमा 
आई िछटो िछटो मखु बाउने (प्याक प्याक) गरेको लक्षण देिखन्छ। 

� पोखरीमा तत्काल बािहरबाट पानी थपी िदने। 

� पिम्प  सेट लगाएर पानी तानेर फोहोरा बनाई सोही पोखरीमा खसाल्ने। 

� पानी नधिमिलने गरी पोखरीमा मािनस पसेर पानी चलाउने वा पौडी खेल्ने । 

� एिरएटर (पानी चलाउने मेिशन) को ूयोग गन। 

� अपरान्ह घाम लागी सकेपिछ जाल हाली िनकाल्ने । 

� केही समयको लािग पोखरीमा माछालाई दाना र मल खाद निदने । 

२ पोखरीमा पानी िछटो सकु्नेः साधारणतया बलौटे माटोमा पोखरी िनमार्ण गनुर् हुँदैन।
िपधँमा बालवुाको माऽामा बढी भएको पोखरी पानी िछटो सकु्दछ र बारम्बार 
पानी थप्नपुछर्।यसरी थिपने पानी कम मिललो हनेु भएकोले पोखरीमा रहेका 
माछाको विृ मा कमी आउँछ। 

� बािहरबाट कम्तीमा १ िफट िचम् ाईलो माटो िपंधमा थप्ने । 

� ूत्येक वषर् बलौटे पोखरीको िपधँमा ूशःत गोबर मल, झारपात, पराल, वा अन्य 

ूा ािरक पदाथर् हाल्ने गनार्ले बमशः कम चिुहने हनु्छ । 

� िपधँमा प्लाि क िब ाउने । 

 

जात अनसुार माछाका भरुाह  उपलब्ध हनेु समय र ॐोतह  

ब.सं. माछाको िकिसम भरुा पाइने समय सरकारी ॐोत केन्िह  िनजी के्षऽका ॐोत केन्िह  

१ कमन कापर् फाल्गणु-वैशाख ूादेिशक मत्ःय िवकास केन्िह ः लहान, 

फ ेपरु, भण्डारा र कुलेखानी 
संघीय मत्ःय िवकास कायार्लयह ः जनकपरु,  

हेट डा, भैरहवा 

एमी िोडसर् िलिमटेड, टंकीिसनवुारी, मोरङ, चौधरी मत्ःय ाचरी, फूलकाक ी-
६, िसराहा, मिुखया, शािन्त, िमौा, काजल, िगरीजा मत्ःय ाचरी, जनकपरु। 

 

२ मास कापर् चैऽ-जे  

३ िसल्भर कापर् वैशाख-आषाढ 

४ िवगहेड कापर् वैशाख-आषाढ 
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ब.सं. माछाको िकिसम भरुा पाइने समय सरकारी ॐोत केन्िह  िनजी के्षऽका ॐोत केन्िह  

५ रह ु आषाढ-भाि  ठाकुर मत्ःय ाचरी, जले र, पदम िव ास मत्ःय ाचरी, मोितसर-२,बारा,  
चन्िीका मत्ःय पालन फामर्, रामपरु टोकनी, बारा, पटेल मत्ःय ाचरी, पाली, 
नवलपरासी, मण्डल मत्ःय ाचरी, भैरहवा र गणेश मत्ःय ाचरी, तौिलहवा। 

६ नैनी आषाढ-भाि  

७ भाकुर आषाढ-भाि  

८ शाउट माछा भरुा फागनु-चैऽ जनकपरु,भैरहवा र धनगढी  

 
माछा भरुाको दररेट    

ृाई भरुा - २५ पैसा/गोटा 
िफंगरिलङ - ७५ पैसा/गोटा 
एडभान्स िफंगरिलङ - १.५० पैयाँ/गोटा 
सौन्दयर् माछा  (कोई कापर् ) - ५ पैयाँ/गोटा 
 

कापर् माछा पालनको लािग पानीको उपयकु्त गणुःतर 

गणुह  वािन्छत ःतर 

क) भौितक गणुह  

१. पानीको गिहराई १.५ मीटर 

२. पानीको रंग हिरयो 
३. पारदिशर्ता २०-४० से.मी. 
४. ूकाश के्षऽ ४०-८० से.मी. 
५. तापबम १८-३२ िड.से. 
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गणुह  वािन्छत ःतर 

ख) रसायिनक गणुह  

१. घिुलत अिक्सजन ५ पी.पी.एम. भन्दा बढी 
२. घिुलत कावर्नडाईअक्साईड २० पी.पी.एम. भन्दा बढी 
३. पी.एच. ७-९ 

४. सम्पूणर् क्षारीयता ५०-२००पी.पी.एम. 
५. सम्पूणर् कडापन ५०-२००पी.पी.एम. 
६. अमोिनया ०.२ पी.पी.एम. भन्दा कम 

ग) जैिवक गणुह  

१.ठुला जलीय वनःपित अनपुिःथत 

२.फाइटोप्लाटन बाहलु्यता 
३.जपु्लाटन ठीकै माऽा 
४. िहलो / लेदो ३० से.मी. भन्दा कम 

ॐोतः कृिष  डायरी, २०७६ 
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१३.फलफूल खेती 
क) वष फलफूल 

ब.
सं. 

फल 

फूलको नाम 
जातह  

लगाउने दूरी 
(मीटर) 

िब वा 
संख्या/रो

पनी 

मलखाद/फल िदन ेबोट (वािषर्क) 

फल िटप्न तयार 
हनेु समय 

उत्पा दन 
मे.टन./ 

हे 

ूा ा िरक
मल 

(के. जी.) 

डी.ए.पी 
(माम) 

यिुरया 
(माम) 

म्यरेुट 
अफ 
पोटास  
(माम) 

१ आपँ अगौटे-बम्वई मीन, बम्बई एलो, 
गोपालभोग, सकुतारा, गलुाबखास 
मध्ये-दशहरी, मालदह, मिल्लका, 
अॆपाली 
पछौटे- चौसा, कलकि या, िसिपया, 
अबे ात । 

!)-!@x 
!)-!@,  
xf]rf hft 
cd|kfnLsf] 
nflu 
*x* 

% jf]6 
 
 
 
% jf]6

%) (#!=#) !$##=*$ !!##=#
# 

फलको  भेट्नो ितरबाट पहलो  
रंग चढी  एक  दईु  फल 

पाकेर  झनर्  सु  गरेपिछ  
(जेठ-भदौ) वा  फल  िटपी  

पानीमा  डबुाउँदा  डुब्यो  भने 
फल  िटप्ने  बेला  भयो  भ े 
बझु्नपुदर्छ। 

*-!) 

२ िलची 
अगौटे- देशी, अिलर्वेदाना, मजफुरपरु 

मध्य- शाही, पूवीर्, चाइना, रोजसन्टेड 

पछौटे- कसवा, लेट, बेदाना, 
कलकि या 

!) × !) &-* %) $#$=&
* 

!!#$=@@ !)))=
) 

बोबोको वािहरी रंग हिरयो 
वाट रातोमा पिरणत भई 

बोबामा भएको काँडाह  नरम 

भएपिछ (जेठ-ौावण) फल 

िटप्न ुपदर्छ। 

&-* 
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ब.
सं. 

फल 

फूलको नाम 
जातह  

लगाउने दूरी 
(मीटर) 

िब वा 
संख्या/रो

पनी 

मलखाद/फल िदन ेबोट (वािषर्क) 

फल िटप्न तयार 
हनेु समय 

उत्पा दन 
मे.टन./ 

हे 

ूा ा िरक
मल 

(के. जी.) 

डी.ए.पी 
(माम) 

यिुरया 
(माम) 

म्यरेुट 
अफ 
पोटास  
(माम) 

३ केरा वसराई ड्वाफर् , हिरछाल, रोब ा, 
िविलयम हाइिोड, मोलभोग, 

िचिनचम्पा, ःथानीय, मङु्म,े ढुसेर्। 

cUnf] hft 

@-# x @-# 
xf]rf] hft @ 
x @ 

%)-%%
 
!@% 

@% @#(=!# #$!=@! $!^=^
& 

कोसाका पाटाह  पूरा भई
पु  र फलको आकार गोलो
र रंग हिरयो बाट हल्का
हिरया भएपिछ फल िटप्नु
पदर्छ। 

!%-@)

४ भईुकटहर जायन्टक्यू, किव्न, मोिरसस k|lt Aof8 @ 
nfOg 
Aof8sf] b'/L 

&%-() 
;]=dL=, nfOg 
^) x af]6 
#) ;]=dL 

!))) @%)) 
s]=hL=÷
x]= 

!&#=(! #@@=@% @^^=^& बोबाको रंग हल्का पहेलो र
फेदको ३-४ घेरामा पहलो
दाग चढेपिछ आंख्लाका
भतु्ला खैरो खकुुलो भएपिछ
(आषाढ-भदौ) फल
िलनपुदर्छ। 

@)-@%
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ब.
सं. 

फल 

फूलको नाम 
जातह  

लगाउने दूरी 
(मीटर) 

िब वा 
संख्या/रो

पनी 

मलखाद/फल िदन ेबोट (वािषर्क) 

फल िटप्न तयार 
हनेु समय 

उत्पा दन 
मे.टन./ 

हे 

ूा ा िरक
मल 

(के. जी.) 

डी.ए.पी 
(माम) 

यिुरया 
(माम) 

म्यरेुट 
अफ 
पोटास  
(माम) 

५ मेवा वािशंटन, हिन ू, कोयमवटुर, 

िसंगापरुिपंक, रांची ड्वाफ, 

पौषडेिलिसयस, सोलो 

@ x @ !@% @)-@% %$#=$
* 

##)=*! *##=## फलमा हल्का पहलो रंग
चढेपिछ फल िटप्नपुदर्छ 

!%-@)

६ अम्बा लखनउ-४९, इलाहावाद सफेदा, 
रेडफ्लेस, िसडलेस, िचितदार,के.िज.-
१ र ःथानीय जात। 

^-&x ^-& !% $) #@^=)( %@$=%& %))=) फलमा हल्का पहलो रंग बढे
पिछ र नरम पना आए पिछ
(ौावण-sflQs) फल िटप्नु
पदर्छ। 

&-!@ 

७ खकटहर िाक्षी, िसंगापरु, क बाराका, पेनी 
वाराका, ःथानीय 

!@-!% x

!@-!% 
lQ 

#-$ %) ^%@=!& !)$(=!% $))=) तरकारीको लािग वीउ
निछिप्पए सम्म किलला फल
िटप्ने फल पिरपक्व हनु ९०-
११० िदन लाग्छ,  फललाई
हातले थपथपाउँदा गिहरो
आवाज आएपिछ  (जेठ-
भद ) फल िटप्न ुपदर्छ। 

!%-@)



k|b]z  s [lif 8fo/ L @) && 

227 

ब.
सं. 

फल 

फूलको नाम 
जातह  

लगाउने दूरी 
(मीटर) 

िब वा 
संख्या/रो

पनी 

मलखाद/फल िदन ेबोट (वािषर्क) 

फल िटप्न तयार 
हनेु समय 

उत्पा दन 
मे.टन./ 

हे 

ूा ा िरक
मल 

(के. जी.) 

डी.ए.पी 
(माम) 

यिुरया 
(माम) 

म्यरेुट 
अफ 
पोटास  
(माम) 

८ अमला बनारसी, चकैया, कन्चन, ृन्सीस, 

कृंण र ःथानीय जातह  

%-^x %-^ !%-@) $) !)* =̂(
^ 

@@^=*# *##=## फलको बोबाको रंग
हिरयोवाट हल्का पहलो, 
िचल्लो र पारदशीर् राता
थोप्लाह  ू  हुंदै गए पिछ
(sflQs-माघ) फल िटप्न ु

पदर्छ। 

(-!@ 

९ एभोकाडो फुटर्, इिथन्जर, िरड, ास, टोपाटोपा *-!) x *-
!) 

^ $) !^#=)$ #&)=(* ###=## घ्यफुल क्लाइमेक्टेिरक फल
भएको हुँदा फल िटपेपिछ
४-५ िदन राख्न ु पदर्छ। 

फलमा जात अनसुारको
रंगचढी पूणर् िवकिसत फल
भएपिछ (भदौ-sflQs) फल
िटप्न ुपदर्छ। 

*-!) 
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ब.
सं. 

फल 

फूलको नाम 
जातह  

लगाउने दूरी 
(मीटर) 

िब वा 
संख्या/रो

पनी 

मलखाद/फल िदन ेबोट (वािषर्क) 

फल िटप्न तयार 
हनेु समय 

उत्पा दन 
मे.टन./ 

हे 

ूा ा िरक
मल 

(के. जी.) 

डी.ए.पी 
(माम) 

यिुरया 
(माम) 

म्यरेुट 
अफ 
पोटास  
(माम) 

१० मेकाडेिमया
नट 

केउहाउ, काकी, इकैका, िकउ ^ x ^ !#-!% %) @!&=#( #$(=&@ ###=## भािको अिन् म ह ा देिख
पिरपक्व फलह  झनर् शु
भए पिछ सम्पूणर् फलह
िटप्न ु पदर्छ। 

@-# 

११ ःशबेरी न्योहो, ओनो 8\ofªb]lv 
8\ofª () 
;]=dL= af]6 

#)-$% 

;]=dL= 

!%)) @@%)) 
s]=hL=÷
x]= 

)=)) (&=*# !$!=^
& 

फलको आधा देिख तीन
चौथाई भागमा रातो रंगको
िवकास भएपिछ फल
िटप्नपुदर्छ।एक पटक नपाक्ने
हुँदा पटक-पटक गरी िटप्नु
पदर्छ। (काि क-चैऽ) 

!@-!%

१२ वयर उॆान, गोला, चोचल, बनारसी, 
नाजकु, कैथली 

$-^ x $-^ !% $) $#$=&
* 

(!^=*@ ###=## हावा पानी अनसुार काितर्क
मंिसर देिख फाल्गनु चैऽ
मिहना मा फल पिरपक्व
हनु्छन।्फलको बोबा
सनुौला पहलो वा खैरो रंग

(-!@ 
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ब.
सं. 

फल 

फूलको नाम 
जातह  

लगाउने दूरी 
(मीटर) 

िब वा 
संख्या/रो

पनी 

मलखाद/फल िदन ेबोट (वािषर्क) 

फल िटप्न तयार 
हनेु समय 

उत्पा दन 
मे.टन./ 

हे 

ूा ा िरक
मल 

(के. जी.) 

डी.ए.पी 
(माम) 

यिुरया 
(माम) 

म्यरेुट 
अफ 
पोटास  
(माम) 

चढेपिछ फल िटप्न ुपदर्छ। 

१३ सपुारी छिलया, मोिहतनगर, काम प, मंगला # x # %) @% #@^=)( $!%=** *##=## फल लागेको ६-८ मिहना
पिछ फल पिरपक्व
हनु्छ।फलह  चिम्कलो र
रातो पहलो भएपिछ िटप्नु
पदर्छ। (जेठ-अषाढ) 

!-@ 

१४ निरवल अग्लोजात-वेःटको  टल, िफजी, 
एस.एस.मीन, सानरामोन, िफिलिपनो, 
लगनुा 
होचोजात- लंकाि प अण्डामन 
ड्वाफर् , चेनी, रेिजया, ड्वाफर् मीन, 
ड्वाफर्  ओरेन्ज, कोकोिननो, नलेुका 

cUnf] hft  

&=%-( 
x&=%-( 
xf]rf] hft 

^=%-&x 
^=%-& 

!$ @% $#$=&
* 

%$&=@^ %%=)) फल लागेको किरब १२
मिहना पिछ फल पिरपक्व
हनु्छ पिरपक्व फलमा
पानीको माऽा कम हनु्छ । 

ताजा कोूाको लािग भने १०
मिहनामा फल िटप्न ुपदर्छ ।
(जेठ-आषाढ) 
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ब.
सं. 

फल 

फूलको नाम 
जातह  

लगाउने दूरी 
(मीटर) 

िब वा 
संख्या/रो

पनी 

मलखाद/फल िदन ेबोट (वािषर्क) 

फल िटप्न तयार 
हनेु समय 

उत्पा दन 
मे.टन./ 

हे 

ूा ा िरक
मल 

(के. जी.) 

डी.ए.पी 
(माम) 

यिुरया 
(माम) 

म्यरेुट 
अफ 
पोटास  
(माम) 

१५ वेल िमजार्परुी, कागजी गाण्डा, कागजी 
ईटावा, कागजी बनारसी 

lah' la?jf -
!)  x!) 
sndL  

la?jf-* x*

%-* %) &#) !*) ^*) फल लागेको किरब आठ
मिहनामा फल पूणर् पमा
पाक्दछ।फल पाक्दा गाडा
हिरयो बाट हल्का हिरयो र
गदुी हल्का पहेलो बाट गाडा
पहलो हनु्छ। 

@)-#)

१६ सापोटा कालीपि , िबकेटबल, बरुीपि  
आदी 

!) x!) % $) @)) &% @)) झसु झनुर् थालेपिछ फलको
बािहरी बोबा को ाउँदा
सेतो दूध आउन छोडेपिछ
फल िटप्ने। 

!%-@)
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(ख) िहउँदे फलफूल 

qm=
;+= 

फल 

फूलको 
नाम 

जातह  

लगाउने 
दरुी 

(मीटर) 

एक 
रोपनीमा 
लगाउने 
िव वा 

मलखाद/फल िदने बोट -वािषर्क 

फल िटप्न तयार हनेु समय 

उत्पादन 
मे.टन./

हे. 

ूा ािरक 
मल 

)के  

 .जी. ) 

िड.ए.पी 
 )माम(  

यिुर
या 
(मा
म)   

म्यरेुट 
अफ 
पोटास   

)माम(  

१. ःयाउ बढी िचसो चािहने - गोल्डेन 
डेिलिसयस, रेड डेिलिसयस ,
/f]o;|n डेिलिसयस, िरचएरेड 
डेिलिसयस, जोनाथन, मैकन्टस, 

रोमब्यटुी, मानी िःमथ। 

मध्य िचसो चािहने - िबिःपन, 

काट्जा, रेडजनु, कक्स 
ओरेन्जिपिपन। 

कम िचसो चािहने - अ ा, भेिरड, 

नाओयी 

६*६ १५ 
 
 
 
 
 
 

५० ४३४.
७८ 

६९
९.
४३ 

१३३.
३३ 

फलको आकार, उमेर, ःवादलाई 
आधार मािन जातअनसुार फलको 
रंगमा रातो, पहलो, हिरयो 
पिरवतर्न भएपिछ असार-असोज 
सम्म फल िटप्न ुपदर्छ। 

८-१० 

२. नाःपाती बढी िचसो चािहने - यरुोिपयन 
जात -वाटर्लेट, अन्जवु्यूरेहाडीर्, 
कनफरेन्स आिद। 

कम िचसो चािहने - फिपर्  
(ःथानीय) मध्य िचसो चािहने 

६-८  
६-८  

१५ ५० ४३४.
७८ 

६९
९.४
३ 

६६.६७ फलको रंग हिरयोवाट अिलअिल 
पहेलो वा खैरो फुॐोमा पिरणत 
भएपिछ (ौावण-असोज) फल 
िटप्न ुपदर्छ। 

१०-
१५ 
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qm=
;+= 

फल 

फूलको 
नाम 

जातह  

लगाउने 
दरुी 

(मीटर) 

एक 
रोपनीमा 
लगाउने 
िव वा 

मलखाद/फल िदने बोट -वािषर्क 

फल िटप्न तयार हनेु समय 

उत्पादन 
मे.टन./

हे. 

ूा ािरक 
मल 

)के  

 .जी. ) 

िड.ए.पी 
 )माम(  

यिुर
या 
(मा
म)   

म्यरेुट 
अफ 
पोटास   

)माम(  

होसइु, चोजरुो, िसन्को 
(जापािनज) 

३. ओखर िथनसेल, हाटर्ले, एशले, 

फ्ला कवेट, पायने 

१०-

१२* 
१०-

१२ 

६ ५० ४३४.
७८ 

६९
९.
४३ 

३३३.
३३ 

फलको बािहरी बोबा फुटी केही 
फल झनर् थालेपिछ ( भदौ-
असोज) फल िटप्न ुपदर्छ। 

३-४ 

४. आ  अगौटे - ओरायन, िःूङटाइम, 

आमर्गोल्ड। 

मध्य-ृेन्चअिलर्, रेडहाभेन, 
टेक्सास एलो ल्फोिरडासन  

पछौटे-पेरीमीन, अल्वटार्, जलुाई 
अल्वटार् 

५-६* 
५-६ 

१५ २५ ३२६.
०९ 

५८
९.
७९ 

१५०.
०० 

फलको आकार बढेर फल हल्का 
हिरयो वा रातोमा पिरणत भई 
अिल नरम भएपिछ  (जेठ-ौावण) 
फल िटप्न ुपदर्छ। 

६-७ 

५. आ  

बखडा 
अगौटे -मीनगेज, मैथली, फम सा 
मध्य -पेरीपोसा, व्यटुी, बरबैक,  

पछोटे -सन्तारोजा 

५-६* 
५-६ 

१५ २५ २१७.
३९ 

३४
९.
७२

२५०.
०० 

फलह  पिरपक्व हनेु समय जात 
अनसुार फरक पदर्छ । फलको 
रंग गाढा गलुावी, गिुदको रंग 

६-७ 
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qm=
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फल 

फूलको 
नाम 

जातह  

लगाउने 
दरुी 

(मीटर) 

एक 
रोपनीमा 
लगाउने 
िव वा 

मलखाद/फल िदने बोट -वािषर्क 

फल िटप्न तयार हनेु समय 

उत्पादन 
मे.टन./

हे. 

ूा ािरक 
मल 

)के  

 .जी. ) 

िड.ए.पी 
 )माम(  

यिुर
या 
(मा
म)   

म्यरेुट 
अफ 
पोटास   

)माम(  

अिल अिल रातो पहलो हनु 
थालेपिछ जेठ देिख ौावणमा फल 
िटप्न ुपदर्छ। 

६. कटुस टान्जावा, यामाटोवासे, इबकुी, 
इिसजचुी, मोिरवासे, चकुुवा, 
चाइिनज 

८*८ ८ ५० ४३४.
७८ 

६९
९.
४३ 

३३३.
३३ 

जात अनसुार भाि देिख काि क 
मिहना सम्म फलह  झनर् सु  
गरेपिछ फल िटप्ने गनुर् पदर्छ।  

७ 

७. हलवुा 
वेद 

फुयू,  िजरो )टर  नहनेु जात( , 

जेन्जीमारो (Pollinizer Variety), 

िहरातानेनासी, (टर  हनेु जात) 

५-६* 
५-६  

१५ २५ ३२६.
०९ 

४१
५.
८८ 

४१६.
६७ 

भाि-काितर्क मिहनामा फलह मा 
जातीय गणु अनसुार रंगको 
िवकास भई सकेपिछ फल िटप्न ु
पदर्छ।  

६-७  

८. खपुार्नी साकरपारा, कैसा, न्यू क्यासल,  
कम िचसो चािह 

६*६ १५ २५ २१७.
३९ 

३४
९.
७२ 

८३.३३ जेठ मिहनामा जात अनसुारको रंग 
चढी अिल नरम हनु थालेपिछ 
फलह  िटप्नपुदर्छ।  

६-७  
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qm=
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फल 

फूलको 
नाम 

जातह  

लगाउने 
दरुी 

(मीटर) 

एक 
रोपनीमा 
लगाउने 
िव वा 

मलखाद/फल िदने बोट -वािषर्क 

फल िटप्न तयार हनेु समय 

उत्पादन 
मे.टन./

हे. 

ूा ािरक 
मल 

)के  

 .जी. ) 

िड.ए.पी 
 )माम(  

यिुर
या 
(मा
म)   

म्यरेुट 
अफ 
पोटास   

)माम(  

९. कागजी 
बदाम 

नानपारेल, नेल्पस अल्शा, 
टेक्सास, िमसन  

५-६* 
५-६ 

१५ २५ ३८०.
४३ 

६१
२.
०० 

२९१.
६७ 

भदौ-असोज मिहनामा फलको 
वािहरी बोबा फुट्न थालेपिछ 
फल िटप्न ुपदर्छ।  

१-२ 

१०
. 

लप्सी ःथानीय १०*१
० 

६ २५ ५४३.
४८ 

५४
८.
२० 

२५०.
०० 

काितर्क-मंिसर मिहनामा फलह  
हेदार् हल्का हिरयो पहलो भएपिछ 
फल िटप्न ुपदर्छ।  

१०-१५ 

११
. 

चचु्चे 
ओखर 

महान, चोक्टा, मोहक । १०-

१२ 
*१०-

१२ 

६ ५० ४३४.
७८ 

६९
९.
४३ 

३३३.
३३ 

फलको वोबा फूटी ूाकृितक 
पमा फल झछर्न तत ् प ात 

संकलन गन।भदौ असोज 
मिहनामा फल पाकेर झनर् शु  
गरेपिछ फल िटप्नपुदर्छ।  

८-९ 
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फल 

फूलको 
नाम 

जातह  

लगाउने 
दरुी 

(मीटर) 

एक 
रोपनीमा 
लगाउने 
िव वा 

मलखाद/फल िदने बोट -वािषर्क 

फल िटप्न तयार हनेु समय 

उत्पादन 
मे.टन./

हे. 

ूा ािरक 
मल 

)के  

 .जी. ) 

िड.ए.पी 
 )माम(  

यिुर
या 
(मा
म)   

म्यरेुट 
अफ 
पोटास   

)माम(  

१२
. 

अनार बेदाना, कान्धारी, गणेश, 

िसन्धिुरया, मदृलुा । 
५*५ १५ २५ ५४३.

४८ 
८७
४

.२९  

४१६.
६७ 

अनारको फल नन्क्लाइमेक्टेिरक 
भएको हुँदा पिरपक्व भएपिछ िटप्न ु
पदर्छ।फलह  पहलो र वीउ रातो 
भएपिछ फलह लाई औलाले हान्दा 
धातकुो आवाज आएपिछ ौावण 
देिख आि न सम्मा फल 
िटप्नपुदर्छ। 

६-८ 

१३
. 

अंगरु ःटुवेन, ओलिम्पया, िहमरड 
िसडलेस, क्योहो, मःकाट वेली 
ए, क्याम्बेल अलीर्, बफेलो, 
डेलाबेर ।  

२-३* 
२-३  
४*५ 

५०  
२५ 

३० ७६०.
८७ 

२४
५.
७५ 

४१६.
६७ 

फलको रंग चढी गिुलयो भएपिछ 
जात अनसुार केही सेतो, पहला वा 
पारदशीर् भएपिछ असार भाि फल 
िटप्न ुपदर्छ। 

१५-
२० 

१४
. 

िकवी 
ृुट  

आिलसन, हे.-वाडर् )पोथी (
टोमोरी )भाले(  

६*४ २० ३० १०० २०
० 

१०० काितर्क-मंसीर, झसु झनर् 
थालेपिछ।  

 

१५
.= 

जैतनु   
(Olive) 

पेन्डोिलनो, क्यिननो, कोरािटना , 

ृोन्टोय आदी  
८*८ ८ २५ ३५० १७

५ 
१७५ फलमा र  चिड पिरवतर्न भएर 

तेलको गणुःतर राॆो ePsf] 
समय पारेर िटप्ने।  
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(ग) सनु्तला जात फलफूलह  

ब .सं.  
फलफूलको 

नाम 
जातह  

लगाउने 
दरुी   

(मीटर) 

एक 
रोपनीमा 
लगाउने 
िव वा 

मलखाद/फल िदने बोट )वािषर्क(  

फल िटप्न तयार हनेु समय 
 

उत्पादन 
मे.टन/हे. 

ूा ािरक 
मल 

 ( के.जी.)

डी.ए.पी. 
(माम) 

यिुरया   
)माम(  

म्यरेुट 
अफ 

पोटास  
)माम(  

१ सनु्तला धनकुटा ःथानीय, पोखरा 
ःथानीय,  िक ो, योिशदा 
पोङकान, मरकट )जापानीज( , 

ओता पोङक 
उन्स(ुओिकचवुासे,िमयागावावा
से),थाई तान्जािरन । 

५-६* 
५-६ 
४-५ 

१५-२० ५० ५४३.४८ ८७४.२९ ८३३.
३३ 

फलको बोबाको रंग 
हिरयोवाट kx]+nf] भएपिछ र 
रसमा गिुलयोपना बढेपिछ 
भण्डारणको लािग ५०%
रंग चढेपिछ र ताजा फलको 

लािग ७५ ूितशत रगं चढेपिछ 
काि क-मंसीर मा फल िटप्न ु
पदर्छ। 

९-१२ 

२ जनुार ःथानीय जनुार, नाभेल 
ओरेनज, वािस टन नाभेल, 

योिशदा नाभेल, तारक्को 
न्यूसेलर । 

५-६ *
५-६ 

१५ -

२० 
५० ५४३.४८ ८७४.२९ ८३३.

३३ 
फलको बोबाको रंग ८०%   

वा सो भन्दा बढी रंग बढेपिछ 
र रसमा गिुलयोपना बढेपिछ 
काि क-मंिसरमा फल िटप्नु
पदर्छ। 

१०-१४ 
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ब .सं.  
फलफूलको 

नाम 
जातह  

लगाउने 
दरुी   

(मीटर) 

एक 
रोपनीमा 
लगाउने 
िव वा 

मलखाद/फल िदने बोट )वािषर्क(  

फल िटप्न तयार हनेु समय 
 

उत्पादन 
मे.टन/हे. 

ूा ािरक 
मल 

 ( के.जी.)

डी.ए.पी. 
(माम) 

यिुरया   
)माम(  

म्यरेुट 
अफ 

पोटास  
)माम(  

३ कागती मेक्सीकन, वनारसी र 
ःथानीय सनु कागती 

४-५*४ 

-५ 
२५ ५० ४३४.७८ ६९९.४३ ५५.०० फलको बोबाको रंग 

हिरयोवाट पराल जःतो 
पहलोमा पिरणत भएपिछ र 
फलले पूणर् आकार िलएपिछ 
आि न-पौष सम्म फल िटप्न ु
पदर्छ। 

७-८ 

४ लेमन )िनववुा(  नेपाली अिमलो, यरेुका 
राउण्ड, यरेुका अवलङ, 

िलसवन, पन्त-१ 

५*५ १५ ५० ४३४.७८ ६९९.४३ ५५.०० फलको बोबाको रंग 
हिरयोबाट पराल जःतो 
पहलोमा पिरणत भएपिछ र 
फलले पूणर् आकार िलएपिछ 
आि न-पौष सम्म फल िटप्न ु
पदर्छ। 

७-८ 

५. भोगटे थाई र )सेतो गदुी (ःथािनय 
छनौट  (रातो गदुी) 

५-६* 
५-६ 

१५ ५० ५४३.४८ ८७४.२९ ८३३.
३३ 

फलको बोबाको रंग 
हिरयाबाट पराल जःतो 
पहलोमा पिरणत भएपिछ 

७-८ 
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ब .सं.  
फलफूलको 

नाम 
जातह  

लगाउने 
दरुी   

(मीटर) 

एक 
रोपनीमा 
लगाउने 
िव वा 

मलखाद/फल िदने बोट )वािषर्क(  

फल िटप्न तयार हनेु समय 
 

उत्पादन 
मे.टन/हे. 

ूा ािरक 
मल 

 ( के.जी.)

डी.ए.पी. 
(माम) 

यिुरया   
)माम(  

म्यरेुट 
अफ 

पोटास  
)माम(  

काितर्क-पौष सम्म फल िटप्न ु
पदर्छ। 

६ मनु्तला जापािनज गोलो ३*४ ३०-४० ५० ५०० २५० ५०० गाढा सनु्तला रंग चढेपिछ माघ 
- फागनुमा िटप्न ुपछर्। 

४- ५ 

७ ज्यािमर सेती ज्यािमर, काली ज्यािमर ६*५ १५ ५० ५०० २५० ५०० गाढा सनु्तला रंग चढेपिछ पौष 
- माघमा िटप्न ुपछर्। 

१२-१५ 
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१४. कफी  तथा  िचया 

ब.सं
. 

किफ 
तथा 
िचया 

जातह  
लगाउने दरुी  
(मीटर) 

एक 
रोपनीमा 
लगाउने 
िव वा 

मलखाद/फल िदने बोट )वािषर्क(  

फल िटप्न तयार हनेु समय 
 

उत्पादन 
मे.टन/हे.

ूा ािरक 
मल 

 (के.जी.)

डी.ए.पी. 
(माम) 

यिुरया  
)माम(  

म्यरेुट 
अफ 

पोटास  
)माम(  

१. कफी अरेिवका, रोवःटा @-@ x @-
@=% 

!!) % !!(=%& !!^=@^ !@%=)) फल हिरयोवाट रातोमा पिरणत 

भएपिछ ४-५ पटक गरी (पौष-
फाल्गनु) िटप्न ुपदर्छ। 

!-# 

२. िचया िस.िट.िस.:िट.िभ सेिरज १-३०, 

िहिलका, मनोहरी, ितनआली, नगरजलुी 
)=( x )=^ ^))-

&)) 

 *=&) !#=(( @)=)) चैऽ देिख काितर्क सम्म मनुा िटप्न ु

सिकन्छ। 

)=^%) 

३ िचया अथ डकसः गमु्ती सेलेकसन, 

फुवािछिरि  -३१२, तक्दा-७८, 

तक्दा-१४५, तक्दा-३८३, तक्दा-
२४६, वेनकवनर्-१५७, आम्वारी-२ 

)=^x )=$ &))-
*)) 

 *=&) !#=(( @)=)) चैऽ देिख आि न सम्म मनुा िटप्नु
सिकन्छ। 

)=#)) 

ॐोतः कृिष  डायरी, २०७६ 
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१५.पुं प खेती 
कट फ्लावरको लािग 

ब. 
स. 

पुं पको नाम पुं पको जातह  
लगाउने 

दरुी(से.मी)

मलखाद/फुल िदने बोट )वािषर्क(  

व्यवःथापन 
फुल िटप्ने 
समय 

कट फ्लावर 
उत्पादन 

/रोपनी/वषर् 

ूा ािरक 
मल 

( के.जी.)

डी.ए.पी. 
(माम) 

यिुरया   
)माम(  

म्यरेुट 

अफ 
पोटास  

)माम(  

१. ग्लािडओलस 

(Galadiolus) 

अमेिरकन ब्यूटी, जे र 
ईन्टरूटे, क्यािण्डमेल, 

हवाईट ूःपेिरटी हाल्याण्ड 
व्यूटी 

!%-!% %))) # $ $ खलु्ला ठाउँ ६० िदन देिख 
फुल्न थाल्ने।

१२-१४ हजार 
िःटक 

२ गलुाव (Rose) डच.एच.िट $%-^) *-!) 
s]=hL 
÷jf]6 

!% !) !) खलु्ला ठाउँ 
वा पोली 
हाउस 

रोपेको ३ 
मिहनापिछ 

१०-११ हजार 
िःटक  

३. जबरा यानारा, रेड बलु, ओिपयम 
(सबै जातमा रातो, पहेलो र 
सेतो फूल फुल्ने) 

#)-$% #))) ^ * & पोली हाउस १२० 
िदनपिछ 

३०००० िःटक 

४. कानशन चालीर् र िलबटीर् (ःटाण्डटर्) !%-!% #))) ^ * & पोली हाउस १२० 
िदनपिछ 

५०००० िःटक 
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ब. 
स. 

पुं पको नाम पुं पको जातह  
लगाउने 

दरुी(से.मी)

मलखाद/फुल िदने बोट )वािषर्क(  

व्यवःथापन 
फुल िटप्ने 
समय 

कट फ्लावर 
उत्पादन 

/रोपनी/वषर् 

ूा ािरक 
मल 

( के.जी.)

डी.ए.पी. 
(माम) 

यिुरया   
)माम(  

म्यरेुट 

अफ 
पोटास  

)माम(  

५. रजनीगन्धा िस ल, डबल !%-@) @))) !) # # खलु्ला ठाउँ ७० िदनपिछ ४०००-६००० 
िःटक 

६ गोदावरी अपसरा, जयन्ती, अकर् िटक र 
चालीर्या 

#)x#) #))) !% !) !) खलु्ला ठाउँ वा 
पोली हाउस 

काठमान्डौमा 
असोज-काितर्क 

३०००० िःटक 

नोटः लगाउने समयः जबरा, कानशन,  बा॑ै मिहना, ग्लािडओलस र रजनीगन्धा तराईर्मा असोज-फाल्गण र मध्य पहाडमा माघ-जेठको पिहलो ह ा, गलुाब पौषदेिख फाल्गनुसम्म  
लगाईन्छ । 

ॐोतः कृिष  डायरी, २०७६ 
 

१६. तरकारी खेती ूिविध तािलका 

ब. 
स. 

बाली जात 

बेनार् सान समय मलखाद के .जी. ÷रो. 
वेनार् लगाउन ेदूरी 

(से.मी) बीउ÷बेनार् दर 
(माम वा 

संख्या) उच्च पहाड मध्य पहाड तराई/बेसी कम्पो  यूरीया
िड.ए.
पी. 

म्यूरेट अफ 
पोटास 

ा  × 

ा  
बोट×

बोट 

१ 

काउली खलुा 
;]lrt अगौटे 
जात  

सलार्ही िदपाली चैत- 

असार 

चैत-बैशाख 

जेठ-असार 

असार- ौावण 

भदौ-असोज 

१५०० १० ६ ४ ४५ ४५ २५०० बेनार् 
(३०-४० 
माम) 
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ब. 
स. 

बाली जात 

बेनार् सान समय मलखाद के .जी. ÷रो. 
वेनार् लगाउन ेदूरी 

(से.मी) बीउ÷बेनार् दर 
(माम वा 

संख्या) उच्च पहाड मध्य पहाड तराई/बेसी कम्पो  यूरीया
िड.ए.
पी. 

म्यूरेट अफ 
पोटास 

ा  × 

ा  
बोट×

बोट 

काउली खलुा 
सेिचत 

मध्य मौसमी 
जात 

काठमाण्डौ 
ःथानीय 
खमुलज्याप ु

माघ- ौावया  साउन-भाि भदौ-असोज १५०० १० ६ ४ ६० ४५ १८०० बेनार् 
(३० माम) 

काउली खलुा 
सेिचत 

पछौटे जात 

डोल्पा ःनोवल 
१६  

माघ- 

बैशाख 
असोज 

- 
मंिसर     

असोज 

- 
मंिसर    

१५०० १० ६ ४ ६० ४५ १८०० बेनार् 
(३० माम) 

काउली  
हाईॄीड 

िसल्भर कप ६०, 

ाइट फ्लास, 

ाइट कप 
(अगौटे जात)  

 जेठ-भाि 
अिन्तम 

 २००० १० ६ ५ ४५ ४५ १५ माम 

 ाइट टप,रेिम, 

देवी १, ःनो डोम, 

िमल्क वे(मध्य 
मौसमी जात) 

मध्य ौावण- 

भाि 

 २००० १० ६ ५ ६० ४५ १५ माम 
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ब. 
स. 

बाली जात 

बेनार् सान समय मलखाद के .जी. ÷रो. 
वेनार् लगाउन ेदूरी 

(से.मी) बीउ÷बेनार् दर 
(माम वा 

संख्या) उच्च पहाड मध्य पहाड तराई/बेसी कम्पो  यूरीया
िड.ए.
पी. 

म्यूरेट अफ 
पोटास 

ा  × 

ा  
बोट×

बोट 

 ःनोिमिःटक, 
मेघा, एन .एस -
९०, 

एन .एस.१०६ , 

ःनो डोम,नेपा 
ाइट (पछौटे 

जात) 

असोज-

फाल्गनु 

 २००० १० १० ५ ७५ ७५ १० माम 

२ काँबो िनन्जा १७९, 
डाइने ी 

जेठ- 

ौावण 
फाल्गनु-

जेठ/ौावण- 

असोज 

पौष- माघ/   

असोज-मंिसर 
१५०० ७ २ ५ ७५ ७५ १०० माम 

मािलनी,सािलनी, 
बेली, नेपा टुसी 

   ,,   ,,    ,, ७५ ७५   ,,    ,, 

 भक्तपरु लोकल    ,,   ,,    ,, २०० २०० ५०    ,, 

 कु  े    २०० १००   ,,    ,, 

३ केराउ न्य ुलाइन चैऽ- 

वैशाख 
ौावण-  मंिसर
/माघ-

असोज-काितर्क १५००  २ ६ ६० ६० २००० ,, 
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ब. 
स. 

बाली जात 

बेनार् सान समय मलखाद के .जी. ÷रो. 
वेनार् लगाउन ेदूरी 

(से.मी) बीउ÷बेनार् दर 
(माम वा 

संख्या) उच्च पहाड मध्य पहाड तराई/बेसी कम्पो  यूरीया
िड.ए.
पी. 

म्यूरेट अफ 
पोटास 

ा  × 

ा  
बोट×

बोट 

फाल्गनु 

  सलार्ही आकल  चैऽ- 

वैशाख 

   ,,   ,,     ,, ,,   ,,    ,, 

िसिक्कम ःथािनय     ,,    ,,   ,,     ७५ ७५   ,,    ,, 

४ खसुार्नी  ज्वाला, कमार् 
७४७, नेपा हट 

चैऽ- 

वैशाख 
 माघ- 
फाल्गनु 

भाि-असोज १५०० ५ ५ ५ ६० ३० ४००० बेनार् 

एन- एस १७०१ 
  

चैऽ- 

वैशाख 
 माघ- 
फाल्गनु 

भाि-असोज     ४५ ३० ४००० बेनार् 

माशर्ल चैऽ-वैशाख माघ-फाल्गनु  भाि-असोज     ६० ४५    ,, 

५ गाँजर  न्यू कुरोदा, 
कुरोदा माकर्  

जेठ- 

साउन 
भाि- मंिसर असोज-काितर्क १५०० ५ ५ ५ ३० १० ३०० माम 

नािन्टस   ,,   ,,   ,, ३० १०     ,, 

६ गोलभेडा 
अग्लोजात 

डािलला, सजृना, 
गौरव ५५५,  

चैऽ- 

जेठ 
फाल्गनु- भाि भाि-काितर्क १५०० १० ९ ४ ७५ ४५ १०-१५ माम 

 गोलभेडा 
होचोजात  

 सूयर् १११    ,,    ,,    , ६० ४५ १०-१५ माम 

एन .िस.एल.१     ,,    ,,    , ६० ४५ १०-१५ माम 



k|b]z  s [lif 8fo/ L @) && 

245 

ब. 
स. 

बाली जात 

बेनार् सान समय मलखाद के .जी. ÷रो. 
वेनार् लगाउन ेदूरी 

(से.मी) बीउ÷बेनार् दर 
(माम वा 

संख्या) उच्च पहाड मध्य पहाड तराई/बेसी कम्पो  यूरीया
िड.ए.
पी. 

म्यूरेट अफ 
पोटास 

ा  × 

ा  
बोट×

बोट 

रोमा वैशाख- 

जेठ 
फाल्गनु-ौा 
वण 

भाि-माघ २००० १० १० ७-५ ७५ ४५ ५-१० माम 

मािकस ्   जेठ - ौावण  २००० १० १० ७-५ ७५ ७५ ५-१० माम 

िट ३०   ,, २००० १० १० ७-५ ७५ ४५ ५-१० माम 

सरुक्षा   ,, २००० १० १० ७-५ ७५ ७५ ५-१० माम 

िमन्टो चैऽ-ौावण २००० १० १० ७-५ ७५ ६० ५-१० माम 

एन .एस.८१५  फाल्गनु-

बैशाख 

२००० १० १० ७-५ ७५ ६० ५-१० माम 

पसुा वी फाल्गनु-

ौावण 

२००० १० १० ७-५ ७५ ७५ १०  -१५  माम 

अम ता   ,, २००० १० १० ७-५ ७५ ७५ १०  -१५  माम 
 गोलभेडा 

मध्यम अग्लो 
जात 

मनूकेस,अिमता  फाल्गनु-जेठ 
र ौावण    

 २००० १० १० ७-५ ७५ ४५ १०  -१५  माम 

यरेुका  फाल्गनु- चैऽ २००० १० १० ७-५ ७५ ७५ १०  -१५  माम 
माधरुी फाल्गनु-जेठ २००० १० १० ७-५ ७५ ७५ १०  -१५  माम 

* ग्याँठ  गोपी  सॆाट, नेपा बल  जेठ- साउन- असोज-पौष १५०० ५ ३ २ .५  २० २० १२०० वेनार् 
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ब. 
स. 

बाली जात 

बेनार् सान समय मलखाद के .जी. ÷रो. 
वेनार् लगाउन ेदूरी 

(से.मी) बीउ÷बेनार् दर 
(माम वा 

संख्या) उच्च पहाड मध्य पहाड तराई/बेसी कम्पो  यूरीया
िड.ए.
पी. 

म्यूरेट अफ 
पोटास 

ा  × 

ा  
बोट×

बोट 

भदौ फाल्गनु 
9 िघरौला कािन्तपरेु बैशाख-जेठ फाल्गनु-जेठ माघ-जेठ ५०० २ १ १ ३०० ३०० ५०- १००माम  

न्य ुनारायणी, 
गीता 

बैशाख- 

जेठ 
फाल्गनु-जेठ माघ-जेठ     २०० २०० १०० माम 

 

१० 
चम्सरु  िठमी चम्सरु फाल्गनु-बैशाख भाि-माघ असोज-मंिसर ६०० ४ २ २ २० २ ३ ५००- १००० 

,, 

११ चकंुदर मधरु जेठ-साउन  भाि- असोज असाज-काितर्क १००० ६ ४ २ ४५ १० ४००० वेनार् 
१२ िजरीको साग िमन ःपान, िमन 

वेभ 
जेठ -ौावण ौावण- 

फाल्गनु  
असोज-काितर्क ६०० ६ ४ २ ४५ ३० ४०००  ,, 

१३ तरवजुा लआमी ७४७, 

लआमी ७६७ 
  पौष-फाल्गनु ५०० ३ २ २ २०० १०० २५० वोट 

१४ 
 

िततेकरेला 
 

हिरयो करेला    बशाख- जेठ फाल्गनु- चैऽ माघ-जेठ १५०० १० ६ ३ १५० १०० १०० माम 

पाली  बशाख- जेठ फाल्गनु- चैऽ माघ-जेठ     १५० १०० १०० माम  

एन एस ४३३, 

हीरा 
बशाख- जेठ फाल्गनु-जेठ पषु-जेठ     १५० १०० १०० माम 

१५ पालुंगो पाटने बशाख- ौावण भाि- माघ आि न-काितर्क १००० ६ ४ २ २० २- ३ ५००- १०० ,, 
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ब. 
स. 

बाली जात 

बेनार् सान समय मलखाद के .जी. ÷रो. 
वेनार् लगाउन ेदूरी 

(से.मी) बीउ÷बेनार् दर 
(माम वा 

संख्या) उच्च पहाड मध्य पहाड तराई/बेसी कम्पो  यूरीया
िड.ए.
पी. 

म्यूरेट अफ 
पोटास 

ा  × 

ा  
बोट×

बोट 

  हिरप े बशाख- ौावण भाि- माघ आि न- काितर्क     २० २- ३ ५००- १००० 
,, 

१६ प्याज रेड िबयोल      - असोज-पौष असोज-काितर्क १५०० १२ ९ ४ १५ १० ५००  ,, 

  नािसक ५३ - पौष-माघ मंिसर -  पौष      १५ १० ५००  ,, 

   सपुरेक्स  असोज-  पौष  असोज-काितर्क १५०० १२ ९ ४ १५ १० ५००  ,, 

१७  फसीर् 
)ःक्वास (  

असारे फसीर् बैशाख-जेठ पौष-माघ मंिसर-  पौष  १५०० १२ ९ ३ १०० १०० १०० ,, 

म ेजिुकनी बैशाख-जेठ फाल्गनु-चैऽ माघ-जेठ     १०० १०० १०० ,, 

ःथानीय बैशाख-जेठ फाल्गनु-चैऽ माघ-जेठ     २०० २०० १००  ,, 

लङ् मीन  जेठ-ौावण माघ-भाि      २०० १०० १००  ,, 

सनी हाउस जेठ-ौावण माघ-भाि      ९० ९० १००  ,, 

सोण्डो िभ  माघ-भाि      ९० ९० १००  ,, 

१८ वकुल्ला ःथानीय चैऽ-वशाख भाि-असोज असोज-काितर्क ६०० २ २ २ ६० ३० ३००० ,, 

१९ बन्दा सपुर िमन फाल्गनु- बशाख ौावण-भाि भाि-असोज १००० १२ ९ ४ ६० ४५ १८०० वेनार् 
२५ माम ,, 

सपुर कोरोनेट जेठ-ौावण चैऽ-असोज मंिसर-माघ     ४५ ३० ३००० वेनार् 
२५ माम ,, 
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ब. 
स. 

बाली जात 

बेनार् सान समय मलखाद के .जी. ÷रो. 
वेनार् लगाउन ेदूरी 

(से.मी) बीउ÷बेनार् दर 
(माम वा 

संख्या) उच्च पहाड मध्य पहाड तराई/बेसी कम्पो  यूरीया
िड.ए.
पी. 

म्यूरेट अफ 
पोटास 

ा  × 

ा  
बोट×

बोट 

कोपन 
हेगनमाकट    

जेठ-ौावण चैऽ-असोज मंिसर-माघ     ६० ४५ १८०० वेनार् 
२५ माम ,, 

मीन कोरोनेट, 

िमन टप 
जेठ-ौावण ौावण-मंिसर असोज-काितर्क     ४० ४० ३००० वेनार् 

१५ माम ,, 

जेिनथ,नेपा ःटार, 

नेपा मीन 
जेठ-ौावण ौावण-मंिसर असोज-काितर्क     ४० ४० ३००० वेनार् 

१५ माम ,, 

टी ६२१ जेठ-ौावण ौावण-मंिसर असोज-काितर्क     ४० ४० ३००० वेनार् 
१५ माम ,, 

गोल्डेन वल जेठ-ौावण ौावण-मंिसर असोज-काितर्क     ४० ४० ३००० वेनार् 
१५ माम ,, 

२० बोडी खमुल तने      चैऽ-बैशाख माघ-फाल्गनु भाि-असोज ६०० ४ ६ २ १२० ३० २००० माम 

सलार्ही तने     साउन-भाि माघ-फाल्गनु भाि-असोज     १२० ३० २००० ,, 

चन्िा ०४१  आषाढ-भद  असोज-मंिसर     ७० ७० १०००,, 

  याडर् लंग साउन-भाि आषाढ-भद  असोज-मंिसर     ७० ७० १०००,, 

   मालेपाटन १ साउन-भाि आषाढ-भद  असोज-मंिसर     ३० ३० १५०० माम 

२१ ॄोकाउली िूिमयम बप जेठ-ौावण ौावण-माघ असोज-काितर्क ५०० १९ ९ ४ ६० ४५ ५-१०  ,, 
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ब. 
स. 

बाली जात 

बेनार् सान समय मलखाद के .जी. ÷रो. 
वेनार् लगाउन ेदूरी 

(से.मी) बीउ÷बेनार् दर 
(माम वा 

संख्या) उच्च पहाड मध्य पहाड तराई/बेसी कम्पो  यूरीया
िड.ए.
पी. 

म्यूरेट अफ 
पोटास 

ा  × 

ा  
बोट×

बोट 

मीन िपया फागनु-बशाख भाि-असोज भाि-असोज ४५ ३० ५-१०  ,, 

एभरे  िमन जेठ-ौावण ौावण-माघ असोज-काितर्क     ६० ४५ ५-१०  ,, 

साकुरा, सेन्ताउरो जेठ-ौावण ौावण-

काितर्क 
असोज-काितर्क     ४५ ३० ५-१०  ,, 

२२ भण्टा निुकर्            जेठ-ौावण चैऽ-आषाढ असोज-काितर्क १००० १० ९ ४ ६० ४५ १८००-२००० 
वेनार् (३० माम)

एन .एस .७९७  जेठ-ौावण चैऽ-आषाढ असोज-काितर्क     ६० ६० १४००-

१६००बेनार् 
)३० माम(  

अकार् केशव जेठ-ौावण चैऽ-आषाढ असोज-काितर्क     ६० ६० १४००-

१६००, 

(३० माम) 
सलार्ही मीन जेठ-ौावण चैऽ-आषाढ असोज-काितर्क     ६० ४५ १८००-

२०००, 

(३० माम) 
  पपर्ल लंग जेठ-ौावण चैऽ-आषाढ असोज-काितर्क     ६० ४५ १८००-
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ब. 
स. 

बाली जात 

बेनार् सान समय मलखाद के .जी. ÷रो. 
वेनार् लगाउन ेदूरी 

(से.मी) बीउ÷बेनार् दर 
(माम वा 

संख्या) उच्च पहाड मध्य पहाड तराई/बेसी कम्पो  यूरीया
िड.ए.
पी. 

म्यूरेट अफ 
पोटास 

ा  × 

ा  
बोट×

बोट 

२००० 

लकुी चैऽ-जेठ चैऽ- आषाढ भाि-काितर्क     ६० ४५ १८००-

२००० 

२३ भेडे खसुार्नी क्यािलफोिनया    
वण्डर  

जेठ-ौावण फाल्गनु—चैत असोज-काितर्क १५०० १० ५ ५ ६० ४५ २००० वेनार् 
(२५-३० 
माम) 

एन .एस .६३२ , 

सागर 
जेठ-साउन फाल्गनु-भाि असोज-काितर्क     ६० ४५ २००० वेनार् 

२४ मूला ॑वाईट नेक जेठ-साउन भाि-असोज भाि-काितर्क १००० १० ९ ३ २० २० २५०-५०० माम

िमनो अलीर् जेठ-साउन ौावण-कितर्क भाि-काितर्क     २० २० २५०-५०० माम

प्यूठाने रातो जेठ-साउन जेठ-असोज भाि-काितर्क     २० २० २५०-५०० माम

टोकीनासी जेठ-साउन जेठ-फाल्गनु मंिसर-माघ     २० २० २५०-५०० माम

४० िदने जेठ-साउन काितर्क-

फाल्गनु 
फाल्गनु-चैऽ     २० २० २५०-५०० माम

  मीन नेक, िमन वो जेठ-साउन काितर्क-

फाल्गनु
फाल्गनु-चैऽ     २० २० २५०-५०० माम
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ब. 
स. 

बाली जात 

बेनार् सान समय मलखाद के .जी. ÷रो. 
वेनार् लगाउन ेदूरी 

(से.मी) बीउ÷बेनार् दर 
(माम वा 

संख्या) उच्च पहाड मध्य पहाड तराई/बेसी कम्पो  यूरीया
िड.ए.
पी. 

म्यूरेट अफ 
पोटास 

ा  × 

ा  
बोट×

बोट 

२५ मेथी ःथानीय फाल्गनु-वैशाख भाि-मंिसर असोज-मंिसर ६०० ६ ४ २ ३० २-३ ५००-१००० 
कसरुी फाल्गनु-वैशाख भाि-मंिसर असोज-मंिसर     ३० २-३ ५००-१०००  

पावर्ती         बैशाख-जेठ फाल्गनु-भद  माघ-जेठ     ५० ३० ५००-१००० 

अकार् अनामीका बैशाख-जेठ फाल्गनु-भद  माघ-जेठ     ५० ३० ५००-१००० 
२७ रायो खमुल चौडापात  फाल्गनु बैशाख भाि-मंिसर असोज-मंसीर १००० १० ९ ४ ४५ ३० १० माम 

ता खवुा जेठ-असार ौावण-जेठ असोज-मंिसर     ५० ५० १० माम 

माफार् चौडापात फाल्गनु-बैशाख भाि-मंिसर असोज-मंिसर     ४५ ३० १० माम 

खमुल रातोपात  फाल्गनु-बैशाख भाि-मंिसर असोज-मंिसर     ४५ ३० १० माम 

२८ लसनु ःथानीय बैशाख-जेठ ौावण-माघ असोज-काितर्क १५०० १२ १२ ४ १५ १५ २५०० 

२९ लौका एन .एस.  ४२१, 

कावेरी 
 फाल्गनु-

असार 
पषु-जेठ १५०० २ १ १ २०० २०० ५०-१०० 

अनमोल वैशाख-जेठ फाल्गनु-चैऽ माघ-जेठ     २०० २०० ५०-१००  

३० सलगम पपर्ल टप जेठ-साउन ौावण-

फाल्गनु 
असोज-मंिसर १००० ४ ६ ३ ३० ३० १००  

काठमाण्डौ रातो जेठ-साउन ौावण- असोज-मंिसर     ३० २० १०० 
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ब. 
स. 

बाली जात 

बेनार् सान समय मलखाद के .जी. ÷रो. 
वेनार् लगाउन ेदूरी 

(से.मी) बीउ÷बेनार् दर 
(माम वा 

संख्या) उच्च पहाड मध्य पहाड तराई/बेसी कम्पो  यूरीया
िड.ए.
पी. 

म्यूरेट अफ 
पोटास 

ा  × 

ा  
बोट×

बोट 

फाल्गनु 
३१ िसमी िऽशलुी         चैऽ- वैशाख माघ- 

फाल्गनु 
भाि-असोज ६०० ४ ६ ३ १२० ५० ५००-१००० 

झाग िसमी १   फाल्गनु-चैऽ साउन भाि-असोज     १२० ३० २००० 

एस-९ फाल्गनु-चैऽ साउन भाि-असोज      १२० ५० ५००-१००० 

िहमाली राजमा जेठ-असार फाल्गनु-

ौावण 
असोज-मंिसर     ७० ७० ५००-१००० 

चौमासे चैऽ-बशाख साउन भाि-असोज     १२० ५० ५००-१००० 

एल.वी.३७ 
(झाँगे) 

जेठ-असार फाल्गनु-

ौावण 
असोज-मंिसर     ७० ७० ५००-१००० 

मिन्दर जेठ-असार फाल्गनु-

ौावण 
असोज-मंिसर     ४५ ३० २०००  

३२ ःवीसचाडर् ससुाग  फाल्गनु-जेठ ौावण-माघ असोज-मंिसर ८०० १० ६ ३ ४५ ३० १०   

३३ सखरखण्ड ःथानीय जेठ-असार जेठ-भि काितर्क-मंिसर १००० १० ६ २ ४५ ४५ २००० किट  

जापानीज रातो जेठ-असार जेठ-भि असोज-मंिसर     ४५ ४५ २००० किट  

३४ कुिरलो मेिर वािसंटन जेठ- फाल्गनु-भि  १००० १२ ९ ३ १०० ६० ६०० बोट 
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ब. 
स. 

बाली जात 

बेनार् सान समय मलखाद के .जी. ÷रो. 
वेनार् लगाउन ेदूरी 

(से.मी) बीउ÷बेनार् दर 
(माम वा 

संख्या) उच्च पहाड मध्य पहाड तराई/बेसी कम्पो  यूरीया
िड.ए.
पी. 

म्यूरेट अफ 
पोटास 

ा  × 

ा  
बोट×

बोट 

५०० ौावण 
३५ तरकारी 

भटमास 
तरकारी भटमास 
१ 

 माघ-ौावण असोज-काितर्क ६०० ६ ९ ३ ३० ३० १ के .िज.  

३६ पाकचोइ 
साग 

चोको, टेःटी मीन फाल्गनु-बैशाख भाि-मंिसर असोज-मंसीर १००० १० ९ ४ ३० ३० २० माम 

 
आल ु खेती  ूिविध तािलका 
 

ब. 
सं. 
  

जात 

  

रोप्ने समय÷िसफािरस क्षेऽ  मलखाद (के .जी. ÷ रोपनी) 
बीउ दर 
(के .जी. /रो

पनी) 

लगाउने 
दरुी 

(से.मी) 

बाली तयार हनु 

लाग्ने िदन 

उत्पादन मे .ट ÷ 

रोपनी 
उच्च पहाड मध्य पहाड तराईर्, िभऽी 

मधेस, बसी  कम्पो
िड.ए.पी यूिरया म्यूरेट 

अफ 
पोटास  

१ s'lk|m ज्योती फाल्गनु-चैऽ  पौष-माघ  १५०० ११  ७ ५ ७५-१०० ७०×२५ १००-१२० १-१.२५ 

२ कुिृ िसन्दरुी - - असोज-मंिसर १५०० ११  ७ ५ ७५-१०० ७०×२५ ११०-१३० १.२५-१.५ 

३ िडिजरे - पौष- माघ असोज-मंिसर १५०० ११  ७ ५ ७५-१०० ७०×२५ ७०-९० ०.७५-१ 

४ जनक देब  फाल्गनु-चैऽ  पौष-माघ - १५०० ११  ७ ५ ७५-१०० ७०×२५ १००-१२० १.२५-१.५ 
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ब. 
सं. 
  

जात 

  

रोप्ने समय÷िसफािरस क्षेऽ  मलखाद  (के .जी.  ÷ रोपनी) 
बीउ दर 
(के .जी. /रो

पनी) 

लगाउने 
दरुी 

(से.मी) 

बाली तयार हनु 

लाग्ने िदन 

उत्पादन मे .ट ÷ 

रोपनी 
उच्च पहाड मध्य पहाड तराईर्, िभऽी 

मधेस, बसी  कम्पो
िड.ए.पी यूिरया म्यूरेट 

अफ 
पोटास  

५ खमुल सेतो १ - पौष-माघ - १५०० ११  ७ ५ ७५-१०० ७०×२५ १००-१२० १.२५-१.५ 
६ खमुल रातो २ - - असोज- मंिसर १५०० ११  ७ ५ ७५-१०० ७०×२५ १००-१२० १.२५-१.५ 
७ खमुल लआमी फाल्गनु-चैऽ पौष-माघ असोज-मंिसर १५०० ११  ७ ५ ७५-१०० ७०×२५ १००-१२० १-१.२५ 

८ आई पी वाई ८   असोज-मंिसर १५०० ११  ७ ५ ७५-१०० ७०×२५ १००-१२० १.२५-१.५ 

९ खमुल उज्वल फाल्गनु-चैऽ पौष-माघ असोज-मंिसर  ११  ७ ५ ७५-१०० ७०×२५ १००-१२० १-१.२५ 

१० खमुल उपहार फाल्गनु-चैऽ पौष-माघ असोज-मंिसर  ११  ७ ५ ७५-१०० ७०×२५ १००-१२० १-१.२५ 

११ खमुल  िवकास फाल्गनु-चैऽ पौष - माघ असोज-मंिसर  ११  ७ ५ ७५-१०० ७०×२५ १००-११० १-१.२५ 
१२ कािडर्नल - पौष - माघ असोज-  मंिसर १५०० ११  ७ ५ ७५-१०० ७०×२५ १००-१२० १-१.२५ 
१३ एन.िप.आई१०६ फाल्गनु-चैऽ पौष -माघ  Ô १५०० ११  ७ ५ ७५-१०० ७०×२५ ११०-१२० १.२५-१.५ 
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बीयाबँाट  उत्पािदत  िसडिलंग  ूबरवाट  खायन  आल ु उत्पादन 

ब
.सं.  

 

बाली 
 

जात 

 

रोप्ने समय÷िसफािरस क्षेऽ  मलखाद  (के .जी. ÷रोपनी) 
बीउदर(
के .जी. ÷

रोपनी 

लगाउने 
दरुी 

(से.मी) 

बाली तयार 
हनु 

लाग्ने िदन 

उत्पादन मे .ट  

÷ रोपनी 
उच्च पहाड मध्य पहाड तराईर्, िभऽी 

मधेस, बसी कम्पो
िड
.ए.

पी.  

यूिरया म्यूरेट 
अफ 
पोटास   

१. आल ु टी.पी.एस. १ 

टी.पी.एस. २ 

फाल्गनु-चैऽ पौष-माघ असोज-  
मंिसर 

१५ 
के .जी.  

११ ७ ५ २५- 
३० 

७०×२५ १००-
११० 

१.२५-१.५ 

 

वीया ँवाट  िसडिलंग  बूर  उत्पादन 

ब. 
सं. 
 

वाली 
 

जात 

 

रोप्ने समय÷िसफािरस क्षेऽ मलखाद  (के .जी. ÷रोपनी) बीयाँदर )माम(  लगाउने 
दरुी 
(से.मी) 

िसडिलंग 
ुबर तयार 

हनु 

लाग्ने िदन 

उत्पादन 
के .जी .
/बगर् 
मीटर 

उच्च पहाड मध्य पहाड तराईर्, िभऽी 
मधेस, बसी  

कम्पो  

िड .ए.
पी. 
के जी.
 

यूिरया म्यूरेट 
अफ 
पोटास  

१. आल ु टी.पी.एस.१ 

टी.पी.एस.२ 

फाल्गनु-चैऽ पौष -माघ फाल्गनु-चैऽ  ५ के .जी.  १७ १२ १७ ५ मामले २५ 
वगर् मीटरलाइ 
पगु्ने 

२५×४ १००-११० ४-५ 
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आलकुो बीयाबँाट खायन आलखेुती (बेनार्  सारेर) TPS 

ब. 
सं. 
 

वाली 
 

जात 

 

रोप्ने समय ÷ िसफािरस क्षेऽ मलखाद (के .जी. ÷रोपनी)  बीयाँ दर 
मा( म / 
रोपनी) 

बेनार् सान 
दूरी 

बाली तयार 
हनु 

लाग्ने िदन 

उत्पादन 
(मे .ट ÷ 

रोपनी) 
उच्च पहाड मध्य  

पहाड 
तराईर्, िभऽी 
मधेस, बसी  

कम्पो
िड .ए.पी.  यूिरया म्यूरेट अफ 

पोटास   
१. आल ु टी.पी.एस. १ 

टी.पी.एस. २ 

फाल्गनु-
चैऽ 

पौष-
माघ 

असोज-  मंिसर १५०० ११ ७ ५ ५ माम ६०×२० १००-११० १-१.५ 

 

तरकारी  वालीह मा  उपयकु्त  माटोको  िप.एच. 
तरकारी वाली उपयकु्त िप.एच. 

आल ु 4 .५-७.5 

कुरीलो ५.५-७.० 

काँबो ६ .०-७.5 

बन्दा ६.५-७.5 

प्याज ६ .५-७.5 

मूला ६ .०-७.४ 

काउली ६ .५-७.5 

पालुंगो ६ .०-७.5 

गोलभडा ५ .५-७.० 
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१७. मसला बाली  उत्पादन  ूिविध  तािलका 
ब
.
सं.  

बाली जात 
लगाउने समय मलखाद 

लगाउने दरुी 
(से.मी) बेनार्/वीउ  

माऽा/रोपनी  

 

बाली 
तयार हनु 
लाग्ने 
अवधी 

उत्पादन 

के.जी/रोप
नी 

कैिफयत 

उच्च 
पहाड 

मध्य 
पहाड 

तराइर् 
कम्पो  
(डोको/ 
रोपनी) 

ना.(के.
जी./रो
पनी) 

फ.(के.जी./
रोपनी) 

पो.(के.जी./
रोपनी) 

बोट × 

बोट 
लाइर्न 
×लाइर्न 

१. अलची रामसाई जेठ - 

>fj0f 
जेठ - 

>fj0f 
 ५०-६० ५ ३ ३ १.२-

२.५ 
िम. 

१.२-
२.५ 
िम. 

६६७-१०४१ 
बेनार् 

ितन बषर् ३०-४० 
(सखु्खा) 

३ वेनार्/खाडल 
(िसफािरस जात) 

गोलसाई ,, ,, - ,, ,, ,, ,, १.२-
२.५ 
िम. 

१.२-
२.५ 
िम. 

६६७-१०४१ 
बेनार् 

,,  ,, ,,        ,,

डम्बरसाई - ,, - ,, ,, ,, ,, १.२-
२.५ 
िम. 

१.२-
२.५ 
िम. 

६६७-१०४१ 
बेनार् 

,, ,,

 

,, ,,         

,, 

साउने जेठ - 

>fj0f 

,, - ,, ,, ,, ,, १.२-
२.५ 
िम. 

१.२-
२.५ 
िम. 

६६७-१०४१ 
बेनार् 

,, ,,

 

,, ,,         

,, 

@= अदवुा  कपरुकोट 
अदवुा Ô१ , 

फाल्गु
न-चैऽ 

फाल्गनु 
-चैऽ 

फाल्गु
न -चैऽ 

६०-७० ४ 2.५ २.५ ३० ३० २२५-३०० 
के.जी. 

७-९ 
मिहना 

१०००-

१५०० 
)उन्मोिचत जात(  
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ब
.
सं.  

बाली जात 
लगाउने समय मलखाद 

लगाउने दरुी 
(से.मी) बेनार्/वीउ  

माऽा/रोपनी  

 

बाली 
तयार हनु 
लाग्ने 
अवधी 

उत्पादन 

के.जी/रोप
नी 

कैिफयत 

उच्च 
पहाड 

मध्य 
पहाड 

तराइर् 
कम्पो  
(डोको/ 
रोपनी) 

ना.(के.
जी./रो
पनी) 

फ.(के.जी./
रोपनी) 

पो.(के.जी./
रोपनी) 

बोट × 

बोट 
लाइर्न 
×लाइर्न 

कपरुकोट 
अदवुा २ 

#= बेसार कपरुकोट 
हलेदो १, 

कपरुकोट 
हलेदो २ 

चैऽ-

बैशाख 
चैऽ-

बैशाख 
चैऽ-

बैशाख 

६०-७० ५ ३ ३ ३०  २५  १००-१५० 
के.जी 

८- १० 
मिहना 

२०००-

२२०० 
)ूचिलत जात(  

$= लसनु चाईिनज ौावण भाि-

आि न 
Ô ८०-९० ७ ७ ३.५ २५  २५ ५० के .जी. ९-१० 

मिहना 
१०००-

१५०० 
)ूचिलत जात(  

%= लसनु ःथानीय असोज 
– 
काितर्
क  

असोज -

काितर्क 
काितर्क
-मंिसर 

५०-६० ५ २ .५  ३ १५ ७-८ २५-३०से  .िम 
  

४- ६ 
मिहना 

६००-

१००० 
 

^= मिरच ःथानीय 
पन्यरु -१ 

— ौावण ौावण ४०-५० ८ ३ १.4 २.५ 
िम 

२.५ 
िम 

३५००-

५००० बेनार् 
३ बेनार्/खाडल  

३ बषर् ७५-१०० 
सकेुको 

(िसफारीस जात) 
मलको १/३ भाग 
पिहलो बषर्, २/३ 
भाग दोौो बषर् 
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प्याजको सेटबाट गानो उत्पादन 

ब .
सं.  

बाली जात सेट उत्पादन डल्ला उत्पादन मलखाद 
के .जी. ÷रोपनी 

लगाउने दूरी  से.मी. वीउ बेनार् 
दर    

 के.जी 

उत्पादन 
िलने 

समय   
िदन 

उत्पादन  
के .जी.  

कैिफयत 
कम्पो ना. फ. पो. बोट × बोट ाड × 

ाड. 
१. प्याज एन-५३ असोज-काितर्क १५ असार-ौावण 

भर 
१००० ६ ५ ५ १५ २० ८०-

१०० 
७० १५०० -

२५०० 

 

ॐोतः कृिष डायरी, २०७६
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१८. बाली संरक्षण 

१८.१ िविभ  बालीका रोग तथा कीराह  र ितनको व्यवःथापन 

१८.१.१ अ बाली 
धान बालीमा क्षित गन मखु्य कीराह  

कीराको नाम पिहचान क्षितको लक्षण व्यवःथापन िविध 

१. िर े , ट्वाँटी र कीथ  
कीरा  (Seed bed beetle, 

Mole Cricket, Field 

Cricket) 

वयःक अवःथा चिम्कलो कालो 
हनु्छ र लाॅ े खैरो र को हनु्छ। 

वयःक र लाॅ े दवैु माटो िभऽ 

बःदछन।्ट्वाँटी कीराको खु ा 
बढी मोटो र बिलया नङमा भएका 
हनु्छन ् भने कीथ मा साधारण 
उृने िकिसमका खु ा 
हनु्छन।् 

 िब वाको किललो अवःथामा
माटो मिुन रहेको जरा र डाँठको
भाग खाई िदन्छ र िब वाह
मदर्छन।् 

 ट्वाँटी कीराले आलीमा दलुो
पारेर पानी चिुहने समःया पिन
गराउँछन।् 

 खेतमा पानी पटाउने। 

 सािलन्दा आबमण हनेु खेतमा, रोपाई गनुर् अगावै क्लोरपाइिरफस
१०% GR ०.५ केजी वा क्लोरपाइिरफस ४% GR ०.७५ केजी ूित
रोपनी वा क्लोरपाइिरफस २०% EC (जःतै डसर्वान वा िफनेवान वा
सवान) नामक कीटनाशक िवषादी १ मी.ली. ूित लीटर  पानीका

दरले खेतमा पानी सकुाएर छन। 

२. गवारो (Borer) वयःक अवःथामा िविभ  
आकार ूकारका पतुली 
हनु्छन।्लाॅहे  िफका पहला 
अथवा गलुावी र का अथवा 
शरीरमा धकार् भएका हनु्छन ्
ियनीह  िव वाको डाँठ िभऽ 
रहन्छन।् 

िब वाको किललो अवःथामा
आबमण भएमा मतृ गावा (Dead 

heart) देिखन्छन ् यिद िव वाको
फूल फुल्ने अवःथामा आबमण
भएमा भसु माऽ भएको सेतो वाला
(White head) देिखन्छन।् 

 गवारोको क्षित कम गनर् हरेक वषर् धान काटी सकेपिछ रहेको सम्पूणर्
ठूटा िनकाली जलाइ िदने अथवा ठूटा डुब्ने गरी पानी पटाइ िदने
अथवा धान काटेपिछ खेतलाई जोितिदने। 

 बेनार्को पातको टुप्पोमा देिखएका फुलह लाई पातको टुप्पो च ुँडेर न
गन। 

 ूकाश पासोको माध्यमबाट वयःक पतुलीलाई आकषर्ण गरी मान। 

 शाइकोमामा परजीवी कीरा ५०,०००-१,००,००० ूित हेक्टरका
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दरले रोपाइ गरेको ३-४  ह ा पिछ छाड्ने। 

 धान खेतको आलीमा भटमास लगाउने। 

 व्यासीलस थरुीनिजयिन्सस (Bt.k) ३ माम ूित िलटर पानीका दरले
छकर् ने। 

 गवारोह को धेरै ूकोप भएको खेतमा कारटाप हाइसोक्लोराइड ४ % GR 

(जःतै अनदुान, िवदान, कीटाप, आिद) वा िफूोिनल ०.३ % GR (जःतै 

रीृी, िरजेन्ट, टाटाजेन्ट आिद) दाना िवषादी कुनै एक १.२५ के.जी. ूित 

रोपनीका दरले वा क्लोरानशानीलीूोल ०.४ %  GR (जःतै फेरटेरा) खेतमा 
िछपिछपे पानी जमाइ छन।िवषादी छरेपिछ ४ िदनसम्म खेतबाट पानी बग्न 

िदन ुहुँदैन। 

 माकुरा, लामा िसंगे फ ाङमा जःता िमऽ जीवको संरक्षण गन। 

३. धानको काँडादार 
खपटे िहःपा (Rice 

Hispa) 

वयःक खपटे कीरा िनलो-
कालो र को काँडा दार पखेँटा 
भएको हनु्छ।   

यसले नोक्सान पयुार्एको पातमा
सेता धसार्ह  र सेता धब्बाह
देिखन्छन।् 

 बेनार्को पातको टुप्पोमा देिखएका फुलह लाई पातको टुप्पो च ुँडेर न  

गन। 

 व्याडमा टम्म पानी जमाएर पानीमा उऽेका खपटेलाई जम्मा गरी न  गन। 

 ूकोप बढी भएमा अिन्तम िबकल्पको पमा बजारमा सिजलैसगँ उपलब्ध 

हनेु सम्पकर्  िबषादी क्लोरपाइिरफस २० % EC (जःतै डसर्वान, डरमेट, 

फाइनवेन) १.२५ िमिल ूित िल वा लाम्डासाइहेलोिान ५ % EC (जःतै 
एजेन्ट प्लस, ोाभो ५०००, कराते, सूयर् एजेन्ट) ०.५ िमिल ूित िलटर
वा मालािथयन ५०% EC (जःतै  साइिथयन, अन ु मालािथयन, 
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सूयार्िथयन) १.५ िमिल ूित िलटर पानीमा िमसाइ छन। 

४.फड्के (कीराह  
हिरयो, खैरो र सेतो िप ू 
भएको) (Hoppers) 

कुनै हिरया, कुनै सेता र कुनै 
खैरा िकिसमका फु फु  उृने 
िकिसमका मिसना कीराह  
हनु्छन।् 

 धानका िव वाह  सकेुर
मदर्छन।् 

 िव वाह  गाँिजन र बढ्न
सक्दैनन।् 

 धानको वोटमा वाला नलागी
पराल जःतो भई वोट सकेुर
जान्छ। 

 उपयकु्त जातको छनौट गन।िढलो लगाईएको भन्दा िछटो लगाईएको
र िढलोपाक्ने भन्दा िछटो पाक्ने धान बालीमा फड्के कीराको ूकोप
कम भएको पाईएको छ। 

 गाँजको घनत्व कम गन।धान रोप्ने समयमा ूितगाँजमा २-३ वटा
भन्दा बढी बेनार्ह  नरोप्ने। 

 नाईशोजनयकु्त मलखादको उिचत ूयोग गन। 

 समय समयमा गोडमेल तथा सरसफाई गरी कीराको बैकिल्पक आौयःथल 

न  गन । 

 ३-४ िदनको फरकमा खेतमा पानीको सतह बढाउने घटाउने र सकुाउने 
गनुर्पछर् । 

 धान खेतको पयार्वरणमा िमऽ जीवको संख्या अत्यन्त कम वा शनु्य र शऽ ु

जीवको संख्या अत्यिधक रहेको समयमा अिन्तम िबकल्पको पमा 
रासायिनक िवषादीको ूयोग गन।दैिहक िबषादीह  एसीफेट ७५ %SP 

ldln k|lt ln6/ kfgLdf (जःतै एसीफेट, आःताफ, लेन्सर) २ िमिल वा 
वुू ोफेिजन २५% SC (जःतै वुू ोलोड, डेिभफेिजन) १.५ िमिल वा िफूोिनल 

५% SG (जःतै िरजेन्ट, ःटाल्कर, डेिभजेन्टप्लस) २-३ िमिल वा 
इिमडाक्लोूीड १७.८% SL (जःतै अनिुमदा, एटम, केिमडा, िहिमडा) १ 

िमिल ूित ४ िलटर पानीमा वा काव  सल्फान २५% EC (जःतै मासर्ल) १ 
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िमिल ूित िलटर वा एजािडराक्टीन ०.०३% EC (जःतै िनम्वेिसडीन, 

मल्टीनीम) २ िमिल आलो पालो गरी एक-एक ह ाको फरकमा छकर् न ु

पदर्छ।िबषादी छकर् दा धानको िब वा मािथबाट होइन िब वाको फेदमा पन 

िकिसमले छकर् न ुपदर्छ। 

५.धानको पतेरो (Rice 

bug) 

वयःक पतेरो खैरोमा हिरयो 
िमिसएको हनु्छ भने वच्चा 
पतेरो हिरयो हनु्छ।यसलाई 
समातेर िवःतारै िथच्दा नराॆो 
गन्ध छोड्छ। 

पातमा बढी आबमण भएमा वोट
नै पहिलने हनु्छ र वालामा
आबमण गरेको छ भने दानाह मा
खैरो दाग देिखने, दानाह  फोॐा
हनेु अथवा आधा फोिॐएका दाना
हनेु गदर्छ। 

 खेत िभऽ तथा वरपरको झारपात गोडमेल गरी पतेरोको वैकिल्पक 

आौयःथललाई न  गन। 

 एकै समय पाक्ने धानका जातह  छनोट गरी लगाउने। 

 ूकाश पासोको माध्यमबाट वयःक कीरालाई मानर् सिकन्छ। 

 डटीर् शयापको ूयोग गन।यसको लािग गाई भसीको ताजा िपसावमा कपडा 
वा जटुको वोरालाई िभजाएर एउटा घोचोको एक छेउमा बांध्ने र उक्त 

घोचोलाई धान बारीको बीचमा लगेर गाड्ने गनुर्पदर्छ।शयापमा आकिषर्त 

भएका पतेरोह लाई बािहर प ीबाट प्लाि कको झोलाले छोपी संकलन 

गरी मान। 

 यो कीराको ूकोप ज्यादा भएमा अिन्तम िबकल्पको पमा कीटनाशक 

िवषादी जःतै मालािथयन ५०%EC (जःतै साइिथयन, अनमुालािथयन, 

सूयार्िथयन) २ िमिल ूितिलटर अथवा साइपरमेिान २५% EC (जःतै 

अनकुील, साइपरसीड, केआइसाइपर) वा फेन्भेलेरेट २०% EC (जःतै 

अनफेुन, फेनभल, कीफेन)०.५ िमिल ूित लीटर पानीका दरले कुनै एक 

िवषादी िव वा राॆरी िभज्ने गरी छनुर्पदर्छ। 
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६. पात वे वा (Leaf 

roller) 

हल्का खैरो र का वयःक 
पतुली  हनु्छन।्पखेटामा 
दईुवटा बा ा-िट ा धसार्ह  
हनु्छन।्लाभार् हल्का हिरयो 
र का हनु्छन।् 

पातलाई वेरेर िभऽ पि  बसी
पातको हिरयो पदाथर् खाईिदन्छन्
र पात सकु्दछन ्। 

 धान रोप्ने बेलामा ःवःथ र बिलया बेनार्ह को ूयोग गन। 

 नाईशोजनयूक्त मलको उिचत ूयोग गन। 

 धान खेतको राॆरी गोडमेल गन। 

 काँडेदार डोरी िलई दवैु छेउमा समातेर खेतको दईु छेउमा बःने र धानलाई 

छुवाएर बमशःिवपिरत िदशाितर जाने।यसो गनार्ले धानको पातमा रहेका 
पात वे वाका लाभार्ह  पानीमा खसेर न  हनु्छन।् 

 िब.टी.बुःटाकी नामक जैिवक िवषादी १.५ िम.िल. ूित िलटर पानीमा 
िमसाई खेतमा छकर् ने ।ूित हेक्टर जिमनमा ५००-६०० लीटर जैिवक 

िवषादी र पानीको झोल ूयोग गन। 

 ूकोप बढी भएमा अिन्तम िवकल्पको पमा बजारमा सिजलैसगँ उपलब्ध 

हनेु सम्पर्क िवषादी क्लोरपाइिरफस २०% EC (जःतै डसर्वान, डरमेट, 

फाइनवेन) १.२५ िमिल ूित िल वा काव सल्फान २५% EC (जःतै मासर्ल) 

१ िमिल ूित िलटर, कारटाप हाइसोक्लोराइड ४% GR (जःतै अनदुान, 

िवदान, कीटाप) १ िम. िल. ूितिलटर वा लाम्डासहोइलोिान ५% EC 

(जःतै एजेन्टप्लस, ोाभो ५०००, कराते) ०.५ िमिल ूित िलटर वा 
अजाडीराक्टीन ०.१५%  (जःतै मल्टीनेमोर, िनकोिनम) ३-५ िमिल ूित 

िलटर दरले छन। 

७. िमिलवग (Mealy 

bug) 

वयःक सानो, गलुावी र को, 
नरम शरीर भएको, सेतो मैन 

िब वा रोगाउने, बढ्न नसक्ने, 

िजङिर  परेर पहिलन्छन ् िब वामा 
 खेतमा पानीको सतह बढाउने। 

 खेतिभऽ र वरीपरी रहेका घाँसपातह  हटाउने। 
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जःतो पदाथर्ले ढािकएको 
हनु्छ।कुनै पखटा भएका र 
कुनै पखटा िविहन हनु्छन।् 

बाला लाग्दैन।  कीराको ूकोप ज्यादा भएमा अिन्तम िबकल्पको पमा गवारोमा वताइएका 
िवषादी ूयोग गन। 

 

धान बालीका मखु्य रोगह  

रोगको नाम लक्षण व्यवःथापन िविध 

१. व्ला  रोग (Blast) पातमा स-साना सेता टीका बीचमा 
भएका लािम्चला खैरा थोप्ला देखा 
पदर्छन।्बाला देिख तलको डाँठको 
विरपरी वा आखँ्लामा खैरो र  भएको 
दाग पिन देिखन्छन ्। 

 रोग िनरोधक जातह  लगाउने। 

 काबन्डािजम ५०%WP(जःतै बेिभि न वा डेरोसाल) २-३ माम ूित िकलो माम बीउका दरले बीउ  उपचार 

गरी व्याड राख्न।े 

 िसफािरस अनसुार नाइशोजन मल ूयोग गन। 

 खेतमा पानी जमाई राख्न।े 

 शाइसाइकाजोल ७५%WP ( जःतै बान, लोिजक, िशप ) ०.७५ माम ूित िलटर वा कासगुामाइिसन ३%SL 

(जःतै कास-ुबी, िकमाइिसन) १.५ िम.िल. ूित िलटर पानीमा, वा हेक्जाकोनाजोल  ५% EC (जःतै  एभोन, 

कम्फोटर् , हेक्जाूस) २ माम ूित िलटर वा बेसोिक्जम िमथाइल ४४.३ SC (जःतै इज न) १िम.िल. 

ूितिलटर पानीमा िमसाई १५ िदनको फरकमा २-३ पटक छन। 

२.व्याक्टेिरयल िलफ 
व्लाईट  

(Bacterial leaf blight) 

पातको िकनाराबाट लामो पहला वा खैरा 
र का धसार्ह  देिखन्छन,् पात टुप्पोबाट 

सकेुर मदर्छ। 

 रोग िनरोधक जातह  लगाउने। 

 िसफािरस अनसुार रासायिनक मल हाल्ने। 

 रोग लागेको खेतमा केही िदन पानी सकुाईिदने। 

 ःटेप्टोमाइिसन सल्फेट ९% + टेशासाइिक्लन ाइसोक्लोराइड १% WP एिममाइिसन-१००, ०.२५ माम 

ूित िलटर पानीको झोलमा बीउलाई ३० िमनेटसम्म डबुाएर बीउ उपचार गन। 
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३. खैरो थोप्ले रोग 
(Brown leaf spot 

disease) 

पात वा धानका गेडामा स-साना 
गोलाकार वा लािम्चला खैरो थोप्लाह  

देिखन्छन ्। 

 काबन्डािजम ५०%WP(जःतै बेिभि न वा डेरोसाल)  २-३ माम ूित िकलोमाम बीउका दरले बीउ उपचार 

गरी ब्याड राख्न।े 

 िसंचाई भएको ठाउँमा चैऽ मिहनाको शु मा नै िसफािरस गिरएका उ त जातका धानह  रोप्ने। 

 मेन्कोजेव ७५% WP (जःतै डाइथेन एम-४५.) िवषादी ३ माम ूित िलटर वा ूोिपनेब ७०% WP (जःतै 

एनाशाकोल, िकएन्शा, एन्शगोल्ड) ३ माम ूित िलटर पानीको दरले िमसाई १५ िदनको फरकमा ३ पटक 

छकर् ने। 

४.फेद कुिहने रोग 
(Foot rot) 

रोगी िव वा अग्लो नहनेु, पहिलने र 

अन्तमा फेद कुिहएर मदर्छन ् ।तल्लो 
आखँ्लाह बाट जरा िनःकन्छन ्। 

 रोगी बोट भएको खेतबाट बीउ संकलन नगन। 

 कावन्डािजम ५०%WP(जःतै वेिभि न वा डेरोसाल) ढुसीनाशक िवषादी २ माम ूित िकलो बीउका
दरले उपचार गरी व्याड राख्न।े 

 रोग मःत बोटह  उखेलेर न  गन। 

 रोग अवरोधक जात लगाउने तर खमुल-४ जःता रोग नसहने जात नलगाउने। 

५.पातको फेद डढुवा 
रोग (Sheath blight) 

पातको फेदमा अण्डाकार खैरा 
थोप्लाह  भएपिछ आकारमा बिृ  
हुँदै जान्छ र ढूसीको कालो 
िगखार्ह (Sclerotia) देखापदर्छ।बोटको 
मािथल्लो भागमा समेत पगु्छ र सकेुर 
डढेको जःतो देिखन्छ। 

 नाइशोजन मल िसफािरस माऽामा भन्दा बढी ूयोग नगन। 

 उ त जातको धान रोप्दा बोट देिख बोटको दूरी बढाउने। 

 भेिलडामाइिसन ३% L (जःतै िसथमार , भािलगन, ओजोरो) ३ माम ूित िलटर पेनसाइक्यूरोन २२.९% SC 

(जःतै मोन्सेरेन २५०) १.५ िम.िल. ूित िलटर पानीमा वा कावन्डािजम ५०% WP (जःतै वेिभि न वा 
डेरोसाल) ढुसीनाशक िवषादी १.५ माम ूित िलटर पानीको दरले िमसाई १०-१२ िदनको फरकमा २ पटक 

छन। 

 ूोिपकोनाजोल २५% EC (जःतै बम्पर, बोनस,िटल्ट) १ िम.िल. ूित ४ िलटर पानीमा िमसाई १०-१२ 

िदनको फरकमा २ पटक छन। 
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६. खैरा रोग 

(Khaira disease) 

िजंकको कमीले देिखने यो रोगमा 
रोगी बोटको फेदितरको पात 
पहिलएर जान्छ।पातमा खैरा 
थोप्लाह  पिन देिखन्छन।्पिछ पूरै 
पात खैरो वा रातो हनु्छ।गाँज थिपने 
र बढ्ने बम रोिकन्छ। 

 धान र उखकुो घमु्ती बाली लगाउने। 

 लक्षण देखापरे पिछ २० माम िजंक सल्फेट र १२% माम चनू ५० िलटर पानीमा िमसाई ूित
रोपनीका दरले १० िदनको फरकमा २ पटक छकर् ने। 

 नाइशोजन र फःफोरस मल िसफािरस माऽा भन्दा बढी ूयोग नगन। 

 लक्षण देिखएमा केही िदन सम्म खेतमा पानी सकुाउने। 

 
 

मकै बालीमा क्षितगन मखु्यकीराह  

कीरा पिहचान क्षितको लक्षण व्यवःथापन िविध 

१. फेद 
काट्ने कीरा   
(Cutworm) 

वयःक पतुली ध्वाँसे र को र 
मध्यम आकारको हनु्छ।लाॅ े
खरानी र को हनु्छ र छोइ 
िदयो भने बटािरएर बःदछ। 

िदउँसो लाॅहे  लकेुर
बःछन र राती बािहर आई 

बोटलाई जिमनको
सतहमिुनबाट वा मािथबाट
काट्दछन।् 

 काटेको िव वाको जरा निजक माटोमा को ाएर लाॅहे  खोजी न  गन। 

 िव. टी.के. नामक जैिवक िबषादी वा मालािथयन ५% DP २ माम ूित केजी गहुँको
चोकर िमसाएको चारा ूित रोपनी आधा केजी का दरले साँझमा ूयोग गन। 

 क्लोरपाइरीफस १०% GR (जःतै देवीवान) वा मालािथयन ५% DP (मालािथयन ५% 
धूलो) १ के.जी. ूित रोपनीका दरले माटोको उपचार गन। 
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२. खुॆ  ेकीरा 
(White grub) 

खुॆ  ेखपटेह  गाढा खैरो र का 
हनु्छन।्लाॅहे को टाउको खैरो 
र को र शरीर सेतो र को 
हनु्छ।छोइिदयो भने बटािरएर 
बःछ। 

ियनीह ले माटो िभऽै बसी
जराह  खान्छन ्जसले गदार् 
िब वाह  बढ्न सक्दैनन्
मदर्छन।्मनर् लागेको िब वा
उखलेर हेदार् जराह  सबै
खाएको पाइन्छ। 

 खेतबारीलाई गिहरो गरेर जोती िदनाले यी कीराह  सूयर्को तापले गदार् मदर्छन ्साथै परजीवी 
एवं चराह ले खाई िदन्छन।् 

 काँचो गोवर मल ूयोग नगन। 

 क्लोरपाइरीफस (जःतै डसर्वान १०%) िवषादी १ के.जी. वा क्लोरान्शािनिलूोल  ०.४%GR 

(जःतै  फरटेरा) ूित रोपनीका दरले मकै छनुर् भन्दा अिघ छन। 

 खपटे माउलाई िबजलुी ब ीको पासोमा आकषर्ण गरी मान। 

 १ के.जी. ूित रोपनीका दरले दानामा उत्पािदत हिरयो ढुसी (Metarhizium anisopliae) मकै 

छन समयमा लाईनमा छन। 

३. फौजी 
कीरा   

(Army worm) 

वयःक पतुली ध्वाँसे र को 
हनु्छ र पूणर् पले बढेका 
लाॅहे  गाढा हिरयोमा अिल 
पहेलो र  िमिसएको जःता 
हनु्छन ् िप ूँ पि  अःप  
धकार्ह  हनु्छन।् 

लाॅहे ले मकैको
िब वाको सबै भाग खाइ 

िदन्छन ्बाँकी केही राख्दैन। 

 डेल्टामेिान २.८%EC (जःतै डेिसस, डेल्साइड, िडस) १.२ मी.ली. ूित िलटर पानीमा िमलाई 
छन। 

 व्यािसलस थरेुन्जेिन्सस कुःटाकी व्याक्टेिरया (Bt.k.) १ माम ूित िलटर पानीमा िमसाई 

छन। 

 अक  खेतमा जाने बाटो अवरोध हनेु गरी खाडल खनी खाडलमा पानी र िवषादी रािख 
िदने। 

४. गवारो 
(Borer) 

कुनै हल्का खैरो र का हनु्छु 
शरीरमा चारवटा खैरो र का 
धकार्ह  हनु्छन।्कुनै लाॅकेो 
र  हल्का पहलोमा गलुाफी र  

भखर्र िनःकेका लाॅहे ले
पात खान्छन ् पातह मा 
ूशःत िछिाह  हनु्छन।्
पिछ ियनीह  डाँठ िभऽ

 परजीवी कीरा शाइबोमामा १ लाख ूित हेक्टरका दरले छोड्ने। 

 गवारो लागेको बोटह  उखेलेर न  गरी िदने। 

 मकै भाँचेर ढोड काटेपिछ ठुटाह  न  गन। 

 डाइमेथोयट ३०% EC १.५ िमली ूित िलटर वा थायामेथोक्जाम १२.६% EC+लाम्डा 
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िमिसएको हनु्छ। पसी गवुो खानाले गवुो
मदर्छ।िव वाको टुप्पोमा
लाॅहे ले िबं ाएको
पदाथर् देिखन्छ। 

साइलािान ९.३% EC१ एम एल ूित ४ िलटर पानीमा िमसाई ५०० िलटर िमौण ूित 

हेक्टर छन। 

 

५. अमेरीकन 
फौजी कीरा 
(American Fall 

Army Worm) 

वयःक पतुली ध्वाँसे र को 
हनु्छ र पूणर् पले बढेका 
लाॅहे को आठौ खण्डमा ४ 
वटा गाढा थोप्लाह  वगार्कार 
पमा िमलेर वसेका हनु्छन र 

दईु आखाँको वीचमा उल्टो वाई 
Y िचन्ह हनु्छ र शिररको 
मािथल्लो भागमा ३ वटा 
धसार्ह  समानन्तर पमा 
टाउको वाट पेटको पछाडी 
सम्म ःप  धकार्ह  हनु्छन।् 

लाॅहे ले मकैको
िब वाको पात, गभुो, घोगा, 
जुगँा बाँकी केही राख्दैन। 

 लाम्चा िझल्ली जःता प्वाल पारेको पाइएमा िनमजन्य िवषादी Azadiractin 1500 ppm ५ 
एम.एल ूित िलटर पानीमा िमसाएर हाल्ने। 

 ःपाइनोटोराम  (spinetoram) ११.७ एस.सी १ िम.ली ूित २ िलटर पानीका दरले वा 
 इमामेक्टीन बेन्जोएट (Emamectin Benzoate) ५ ूितशत एस.जी. १ माम ूित २.५ 

िलटर पानीका दरले वा 
 क्लोरएन्शािनलीूोल (Chlprantrinolprole) १८.५ ूितशत एस.सी. १ मी.ली. ूित २.५ 

िलटर पानीका दरले वा  

 ःपाइनोःयाड (Spinosad) ४५ ूितशत एस.सी. १ िम.ली. ूित ३ िलटर पानीका दरले 
िमसाएर छन। 
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१.पातमा लाग्ने डढुवा (Leaf 

blight) 

पातमा ठूला लािम्चला आखँा आकारका खैरा दागह
देखा पदर्छन।्पिछ ती थोप्लाह  एक आपसमा
जोिडई पात सकुाई िदन्छन।् 

 ःवःथ बीउको ूयोग गन। 

 रोग अबरोधक जातह ः मनकामना-३, गणेश-१, गणेश-२ लगाउने। 

 कावन्डािजम ५०% WP (जःतै बेिभि न) ढुसीनासक िबषादी २ माम ूित
िकलो बीउका दरले बीउ उपचार गरी रोप्ने। 

२.घोगा कुिहने (Ear rot) घोगाको टुप्पोबाट रातो वा गलुाफी र  भई कुिहन
थाल्दछ।कुनै बेला घोगाको फेदबाट पिन कुिहने
गदर्छ। 

 रोग अबरोधक जातह ः गणेश-२, मनकामना-१ रोप्ने । 

 ःवःथ्य घोगाह  छनोट गरी बीउ राख्ने। 

 कावन्डािजम ५०% WP वा बेिभि न ढुसीनासक िबषादी २ माम ूित िकलो
बीउका दरले बीउ उपचार गरी बीउ रोप्ने। 

३.कालो पोके (Head smut) धान चमरा कालो भई ल ा परेको जःतो देिखन्छ । 

घोगामा दानाको स ा कालो बीजाणकुो धूलोले
भिरएको हनु्छ । 

 ःवःथ बीउको ूयोग गन। 

 बारीमा कालो पोके रोग देख्न ेिबि कै जम्मा गरी न  गन। 

  धेरै रोग आउने के्षऽमा कावन्डािजम ५०% WP (जःतै वेिभि न) २ माम
ूित के.जी. बीउको दरले उपचार गरी रोप्ने। 

४.डाँठ कुिहने (Stalk rot) जिमन भन्दा मािथ डाँठको दोौो आखँ्ला निजकैको
िभऽी भागको गदुीको र  बदिलन्छ र डाँठ कुिहन गई
बोट ढल्दछ। 

 िसफािरस माऽामा मल ूयोग गन। 

 रोगको जीवाण ु गभारोबाट सन हुँदा उक्त गभारो िनयन्ऽण गनर् िवषादी
ूयोग गन। 
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५. डाउनी िमल् ु  (Downy 

mildew) 

पातह  पहिलएर सानो हनेु र पातमा धसार्ह
देिख ्। 

 ःवःथ बीउको ूयोग गन। 

 रोग अवरोधक जातह  रामपरु २, रामपरु कम्पोिजट लगाउने। 

 मेन्कोजेव ७५ ूितशत डव्ल ुिप (जःतै डाइथेन एम-४५.) िवषादी ३ माम
ूित िलटर वा मेटालेिक्सल ८% मेन्कोजेव ६४% ( जःतै िबनोिक्सल गोल्ड, 

िरडोिमल एम जेड, टयागमील) २ माम ूित िलटर पानीमा िमसाई छन। 

६. ध्वाँसे थेग्ले रोग (Gray Leaf 

spot) 

धान चमरा िनिःकने बेलामा फेद निजकका पातमा
शु मा स-साना पहला वा खैरा दाग बनाउँछ र दइु
तीन ह ा िभऽ नशासँग समान अन्तरमा लािम्चला
धसार्ह मा पिरवतर्न हनु्छ।धसार्ह  जोिडदै गई परैु
पात ध्वःत हनु्छ।पातबाट डाँठ, घोगाको खोःटामा 
पिन लाग्छ।घोगाह  साना, हलकुा, थोते, टेडा हनेु
हनु्छ। 

 गणेश १, मनकामना ३, मनकामना १, िहलपलु पहेलो र देउती जातका रोग सहन 

सक्ने जात लगाउने। 

 मकै िछटो रोप्ने र पातलो रोप्ने।घमु्ती बाली अपनाउने। 

 रोगीबोटका अवशेष जलाउने, रोगको लक्षण देिखनासाथ पात हटाउने। सन्तिुलत 

मलखाद ूयोग गन। 

 ढुसीनासक िवषादी काबन्डािजम ५०%WP(जःतै वेिभि न वा वेनोफेट) १ माम  

वा डाइथेन एम ४५ वा साफ २ माम ूित िलटर पानीको दरले छन। 

 

गहुँ बालीमा लाग्ने कीराह  

कीराको नाम लक्षण व्यवःथापन िविध 

१.कीटकीटे खपटे लाभार् (Wire worm) ले जरा काटी िदन्छ र बोट सकु्छ।  मकैको फद काट्ने कीराको जःतै िवषादी ूयोग गन। 

 िसंचाई सिुवधा भएमा राॆोसँग िसंचाई गन। 

२. लाही कीरा बाला पसाउने बेलामा यसले दःुख िदन्छ।लाही कीराह ले
कलीलो बालाको रस चसुी नोक्सान गदर्छन।् 

 लेडी िवटल्स (िमऽ ुखपटे) ूयोग गन। 

 डायमेथोएट ३०% ई.सी. को १ मी.ली.ूित िलटर पानीका दरले छकर् ने। 

३.गलुावी गभारो ियनीह ले गहुँको गवुो काटी नोक्सान गछर्न।् धानमा नोक्सानी गन गबारोको िनयन्ऽणका उपायह  अपनाउने। 
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गहुँबालीका मखु्य रोगह  

रोगको नाम लक्षण व्यवःथापन िविध 

१. डढुवा रोग (Leaf blight) साना खैरो र को थोप्लाह  पातमा b]lvG5g\ .

पिछ ती थोप्लाह  बढ्छन ्एक आपसमा जोिडई
पातसकेुको वा डढेको जःतो देिखन्छ। 

 काब िक्सन १७.५%+िथरम १७.५%(जःतै भाइटाभेक्स-२००) २ माम ूित
िकलोका दरले बीउ उपचार गन। 

 िसफािरस माऽामा पोटास मलको ूयोग गन। 

 िठक समयमा गहुँ छन। 

 रोग अवरोधक जातह  लगाउने। 

२. खैरो िसन्दरेु   (Brown rust)  पातको मािथल्लो सतहमा सनु्तला र का
फोकाह  देिखन थाल्दछन।्ती फोकाह
छु ाछु ै रहेका हनु्छन।् 

 रोग अवरोधक जातह  लगाउने। 

 िसफािरस गिरए अनसुार मलखादको ूयोग गन, ठीक समयमा गहुँ छन। 

 गहुँको बोट ठूलो भएमा म्यान्कोजेव ७५% WP (जःतै डाइथेन एम-४५)  नामक 

िवषादी १.५-२ के.जी. ूित हे. ७५०िलटर पानीमा िमसाई १५ िदनको अन्तरमा 
२-३ पटक छकर् ने।वा 

 ूोिपकोनाजोल २५% EC ( जःतै बोनस, बम्पर, िटल्ट २५) ०.७५ माम ूित 

लीटर पानीका दरले िमसाई छकर् ने। 

३. पहलो िसन्दरेु (Yellow rust) पातको मािथल्लो सतहमा पहला, लािम्चला
फोकाह  एक अकार्सगँ िमली धसार् परेर रहेका
हनु्छन।् 

 रोग अवरोधक जातह  जःतैः डव्ल ु के १२०४, पासा  ल्हाम ुलगाउने र
ठीक समयमा गहुँ छन।िसफािरस गिरए अनसुार रासायिनक मल ूयोग
गन। 

 मािथ खैरो िसन्दरेु जःतै व्यवःथापन िवधी अपनाउने। 

४. कालो पोके (Loose smut) बालामा दाना लाग्नकुो स ा कालो ढूसीको
िजवाणलेु भिरएको हनु्छ। 

 ःवःथ बीउको ूयोग गन। 

 काब िक्सन १७.५%+िथरम १७.५% (जःतै भाइटाभेक्स-२००) िवषादी २ माम 
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वा टेबकुोनाजोल २% DS (जःतै क्यािभयट , रािक्सल) १ माम ूित केजी गहुँको 
बीउका दरले बीउ उपचार गरी छन। 

 रोग लागेको बालाबाट धूलो नझद उखेलेर खाल्डोमा गाड्ने अथवा जलाई
िदने। 

 अ पूणर्-४ जातको गहुँमा यो रोग कम लाग्ने हुँदा यो जात लगाउने 

५.गन्हाउने कालो पोके 

(Stinking smut or  hill bunt) 

रोगी दानाह  गोलाकार हनु्छन ् कालो र को
रोगको जीवाणहु  ले भिरएका हनु्छन।्ती
जीवाणहु  दाना फुटाएर बािहर
झदर्छन।्निजकबाट सुँघ्दा माछा कुिहएको जःतो
गन्ध आउँछ। 

 दईु तीन वषर् सम्म घमु्ती बाली लगाउने वा गहुँ नै नलगाउने। 

 काब िक्सन १७.५%+िथरम १७.५% (जःतै भाइटाभेक्स-२००) २ माम ूित 

केजी गहुँको  बीउका दरले बीउ उपचार गरी छन। 

 ःवःथ बीउको ूयोग गन। 
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जौ बालीमा लाग्ने मखु्य रोगह  

रोगको नाम लक्षण व्यवःथापन िविध 

१. पहलो िसंन्दरेु   

(Yellow rust) 

पातको मािथल्लो सतहमा पहेला, लािम्चला फोकाह
एक अकार्सगँ िमली धसार् भएर रहेका हनु्छन।् 

रोग अवरोधक जात लगाउने। 

२. धस रोग (Stripe rust)  पातको मािथल्लो सतहमा पहला धसार्का र धब्बाह
देिखन्छन।् 

काब िक्सन १७.५%+िथरम १७.५%(जःतै भाइटाभेक्स-२००) २ माम ूित केजी 
बीउका दरले उपचार गरी लगाउनाले रोगको ूकोप एकदमै कम भएको
पाइएको छ। 

३.कालो पोके (Smut) बालामा दाना लाग्नकुो स ा कालो ढूसीको जीवाणलेु
भिरएको हनु्छ। 

 ःवःथ बीउको ूयोग गन। 

 काब िक्सन १७.५%+िथरम १७.५% (जःतै भाइटाभेक्स-२००)  िवषादी २
माम ूित केजी बीउका दरले बीउ उपचार गरी छन। 

 रोग लागेको बालाबाट धूलो नझद उखेलेर खाल्डोमा गाड्ने अथवा
जलाईिदने। 
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१८.१.२ कोसेबालीः चना, मास, भटमास, मु , चना र रहरमा क्षित k'¥ofpg] कीराह  

कीराको नाम पिहचान क्षितको  लक्षण व्यवःथापन िविध 

१.झिुसलकीरा 
(Hairy caterpillar) 

वयःक हल्का पहला पखेटा भएको
पतुली हनु्छ।यसका अिघल्ला पखेटामा
मिसना र पिछल्ला पखेटामा अिलक
ठूला काला थोप्लाह  हनु्छन्
पतुलीको पेटको र  रातो हनु्छ । पूणर्
िवकिसत लाॅकेो शरीरमा राता काला
झसैु झसुले भिरएको हनु्छ। 

झिुसल कीराह ले पातको 
सम्पूणर् हिरयो भाग
खाईिदनाले पातह  सेतो 
पातलो कागज जःता
हनु्छन।्अन्तमा िब वा
पात िवहीन हनुेगदर्छ। 

 झिुसलकीराह  झणु्डमा रहेकै अवःथामा पातलाई िटप्ने र
संकलन गरी न  गन। 

 कीराको ूकोप ज्यादा भएमा कीटनाशक िवषादी डेल्शामेिान
२.८% ई.सी. (जःतै डेिसस) १ मी.ली. वा साइपरमेिान १०% 
ई.सी. (जःतै िरपकड, डेिभसाइपर) १. मी.ली. ूित िलटर पानीका
दरले कुनै एक िवषादी छन। 

२.कोसामा लाग्ने गवारोह  
(Pod borers) 

वयःक पतुली हल्का पहलो र का
हनु्छन।्अन्य गवारोको वयःक 

पतुलीको पखेटामा सेता धब्बा भएका 
ध्वाँसे खालका हनु्छन।्कुनै वयःक
पतुली नीलो र का पिन हनु्छन।् पूणर् 
िवकिसत लाभार्को शरीरमा र ी िवर ी
धसार्ह  हनु्छन ् ियनले समय समयमा
र  वदली रहन्छन।् 

कोसामा प्वालह
देिखन्छन।्लाॅलेे आधा 
शरीर कोसा िभऽ पसाएर
खाएको ू  देख्न
सिकन्छ । 

 यौनजन्य कीरा आकषर्ण पदाथर् “हेलील्यूर” को ूयोग गरेर भाले
पतुलीलाई समा  सिकन्छ।धेरै संख्यामा भाले पतुली देिखएमा
अन्य व्यवःथापन िविध अपनाउन सिकन्छ। 

 मिसना लाॅ े देिखनासाथ व्यासीलस थरुीन्जेिन्सस भेराइटी
कुसर्टाकीको पानीमा िमिसने धूलो १ माम ूित िलटर पानीका
दरले िमसाएर वेलकुी पख छन। 

 न्यूिक्लयर पोिलहेसोसीस भाइरस, हेली (एन.पी.भी.) को १००
एल. ई. को १ मी.ली. वा २०० एल. ई. को०.५ मी.ली. ूित 

लीटर पानीमा२-३ थोपा नीर िमसाई िमसाएर बनाएको झोल
बेलकुीपख छन।   

 िनममा आधािरत कीटनाशक िवषादीह  जःतै माग सोम ०.१
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ई.सी.वा मिल्टिनम ०.०३ ई.सी.  ५ मी.ली. ूित िलटर पानीका
दरले बनाएको झोल छन। 

 इमामेिक्टन बेन्जोएट ५% SG (जःतै िक   ःटार, एनःटार) ०.५
मी.ली. ूित िलटर पानीमा बनाएको झोल छन। 

 अ िबषादी गोलभडाको गबारोमा जःतै ूयोग गनर् सिकन्छ। 

३. लाही र पात ख े कीरा 
(Aphid and leafminor) 

लाही सानो कीरा जःले िव वाको रस
चसेुर खान्छ।पात ख े कीराको
लाभार्ले िब वामा नागवेली आकारको
सु ंग बनाएर पातको िभऽ बसी हिरयो
भाग खान्छ। 

वोट रोगाउने, वढन
नसक्ने साथै पहेलो हनुे
हनु्छ। 

 गोलभडामा बताए जःतै व्यवःथापनका उपायह  अपनाउने। 

 

मसुरुो बालीका रोगह  

रोगको नाम लक्षण व्यवःथापन िविध 

१. ओइलाउने रोग (Wilt) बेनार् अवःथामा बोट एक्कासी ओइलाउन थाल्दछ र पात सकु्दै
जान्छ।फूलफुल्ने बेलामा पिन वोटको टुप्पो ओइलाउदै जान्छ।
पात पहिलदै जान्छ र पूरै बोट ओइलाएर मदर्छ। 

 रोग नलाग्ने वा कम लाग्ने जातह  िसमल, िशखर, खजरुा-१, 

खजरुा-२ लगाउने। 

 दईु बषर्को घमु्ती बाली अपनाउने। 

 चाडै रोपेमा  रोग लाग्ने समय छल्न सिकन्छ। 

२. जरा कुिहने रोग (Root rot) बोटको तल्लो पातह  पहिलदै मािथ ितरका पातह  पहिलन 

थाल्दछन ् । रोग लागेको बोटको मखु्य जराह  र सहायक जराह  

कुिहएका हनु्छन।् 

 रोग मःत के्षऽमा ३-४ वषर्सम्म मसुरुो नलगाउने। 

 घमु्ती बाली ूणाली अपनाउने। 



k|b]z  s [lif 8fo/ L @) && 

277 

रोगको नाम लक्षण व्यवःथापन िविध 

३.डढुवा रोग (Blight) पातको टुप्पाह  खा तत्वको किमबाट भएजःतो र  बदिलई सकु्दै 

जान्छ । मािथल्ला हाँगाह  पहेला भई सकु्दछन ्। 

 रोग देखापन िबि कै म्यान्कोजेव ७५% WP (जःतै डाइथेम एम. ४५, 

इण्डोिफल एम ४५, सूयर् एम ४५) नामक िबषादी २-३ माम ूित 

िलटर पानीमा िमसाई ७ िदनको फरकमा २-३ पटक छन । 

 

चना बालीका रोगह  

रोगको नाम लक्षण व्यवःथापन िविध 

१. खैरे रोग (Botrytis grey 

mold) 

पातका टुप्पाह  र  िबिहन भएर सकेुर जान्छन।्फूल कुहेर कोसा
नलाग्न ु नै रोगको ूमखु लक्षण हो।जीवाणकुा लािग वातावरण
सहुाउँदो भएमा वोटको सबै भागमा फूॐो वा काला खैरा
थोप्लाह  देखापदर्छन।् 

 चनाको वोट ठाडो हनेु जात पातलो हनेु गरी लगाउने। 

 कावन्डािजम ५०% WP (जःतै वेिभि न) १ माम ूित िलटर पानीमा 
िमसाई फूल फुल्ने बेलामा छन। 

२. फेद कुिहन रोग (Foot rot) रोगी बेनार् वा बोटह  पहला हनु्छन ् तर पातह  ओइलाएका
हुँदैनन।्माटोको सतह र तलितर बोट कुिहएको हनु्छ र सेतो
ढुसीले ढाकेको हनु्छ। 

 घमु्ती बाली ूणाली अपनाउने। 

 कावन्डािजम ५०% WP (जःतै वेिभि न) ३ माम ूित केजी बीउको 
दरले उपचार गरेर रोप्ने। 

३. कालो जरा कुिहने (Root rot) यो रोग लागेपिछ बोट पहिलन्छन ्   र ओइलाउँछ।मिसनो
जराह  कुहेर झदर्छन ्बाँकी भएका जरा कालो हनु्छन।् 

 फेद कुिहन रोगको   व्यवःथापनका उपायह  अपनाउने। 
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१.ओइलाउने   (Wilt) बोटको फेदबाट टुप्पोितर प्याजी र को धब्बा फैलदै जान्छ।यो
रोगमा कुनै कुनै हाँगा माऽ ओइलाउन पिन सक्छ।खास गरेर फूल
फुल्ने र कोसा लाग्ने बेलामा ओइलाउने रोग देखा पदर्छ। 

 रोग नलाग्ने जात जःतै रामपरु रहर लगाउने। 

 रोग मकु्त खेतबाट बीउ छा े। 

 रहर र अ बाली िमिौत खेती गन। 

२.बाँझोपन (Sterility 

mosaic) 

खेतबारीमा ठाउँ ठाउँमा होचा, फूलका हाँगाह  गचुमुचु्च भई फूल
फुलेको हनु्छ।उक्त हाँगाह  िफक्का हिरयो कोसा नलागेका बोटह
टाढैबाट सिजलैसगँ देिखन्छन।्पातह  िफक्का हिरयो र गाढा हिरयोको
िमौण भई िछिबर्रे पिन हनु सक्छ। 

 रोग कम लाग्ने जातह  जःतै बागे री, रामपरु रहर लगाउने। 

 रोगको ौोतको पमा रहेको बहवुषीर्य रहर र हाँगा कािटएका
रहरका बोटह  नाश गन। 

 रोग सान सलुसलेुको संख्या घटाउन घमु्ती बाली लगाउने। 

 

१८.१.३ आल ुबालीका हािनकारक कीराह  

कीरा पिहचान क्षितको पिहचान व्यवःथापन िविध 

१.फेद काट्ने लाॅ े
(Cut worm) 

ध्वाँसे वा खैरो र  िचल्लो शरीरको
ढाडतफर्  अःप  धसार्ह  र चलाई िदँदा
गडुिुल्कने हनु्छ।  

कािटएको बोटको फेद र आलमुा
प्वाल हनु्छ। 

 काटेको िब वाको जरा निजक माटोमा को ाएर लाॅहे
खोजी न  गन। 

 खेतमा िव वा निजक केही झारपात राखेमा रातमा लाभार् त्यहाँ 
वःछन र िवहानीपख हेरी मान। 

 क्लोरपाइिरफस १०% GR (जःतै डसर्वान १०% गेडा) वा 
मालािथयन धूलो १ के.जी. ूित रोपनीका दरले माटोको 
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उपचार गन। 

२. रातो किमला  
(Red ant) 

भाले किमलाको शािररीक बनोटमा
अिरंगालको जःतो हनु्छ र पारदशर्क पखेटा-
ह का नशाह  काला खैरा देिखन्छन।्पोथी
कमीला लामो बनावटको हनु्छ र यसका
पखेटाह  हुँदैनन।् 

आलमुा माटो सिहतका मिसना वा
ठूला िछिह  हनु्छन ्। 

 आल ुरोप्न ुअिघ क्लोरपाइिरफस १०% GR  वा २०% झोलले 

माटोको उपचार गन।  

 किमला खेतमा  देख्ना साथ िसंचाइको व्यवःथा गन। 

 गहुँत, असरुो, केतकुी,तीते पाती,िखर  वा िचउरीको पीनाको 
ूयोग गन। 

३. खुॆ  े 

(White grub) 

बोसो समानको सेतो शरीर, टाउको खैरो-
रातो, ठूल-ठूला ३ जोर खु ा भएको र छुदा
खिुम्चने हनु्छ। 

माटो मिुन चपाईएका डाँठ देिखन्छन।्  खपटेको माउलाई िबजलुी ब ीको पासोमा आकषर्ण गरी 
मान। 

 १ के.जी. ूित रोपनीका दरले दानामा उत्पािदत हिरयो ढुसी 
(Metarhizium anisopliae) आल ु रोप्ने समयमा लाईनमा 
छन। 

 काचँो गोबर मल ूयोग नगन। 

 रातो किमलालाई जःतै िवषादी छन । 

४. थोप्ले खपटे  
(Epilachna beetle) 

वयःक खपटे, गोलाकार, खैरो र मािथल्लो
पखेटाह मा १२ वा २८ वटा थोप्ला
भएको । लाॅ,े बा ािट ा काँडा र पहलो
शरीर भएको हनु्छ । 

पातको हिरयो भागह  कोऽेको र
आखँी परेका पातह  देिखन्छन।् 

 डेल्शामेिान २८%EC १ मी.ली ूित िलटर पानीमा वा 
मालािथयन ५०%EC १मी.ली. ूित िलटर पानीमा िमसाइ
छन । 

५. कागे खपटे िनलो, कालो शरीर र टाउको खैरो रातो
हनु्छ । 

बोटभरी बसी पातह  खाएपिछ बोट
नािसन्छ। 

थोप्ले खपटेको जःतै। 
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६.आलकुो पतुली 
(Potato tuber moth) 

लाॅकेो र  हलकुो गलुाफी, टाउको गाढा
खैरो र छँुदा असाध्यै चलमलाउने हनु्छन ्। 

वयःक पतुली खैरो र सानो हनु्छ । 

पातमा हिरयो, सेतो धव्वा, खैरो-डढेको
धव्वा, डाँठ र आलमुा सु ह  देिखने
र आलकुा आखँ्ला बाट खैरो पदाथर्
िनःकन्छ। 

 लक्षण देिखएका पात चडेुर न  गिर िदने। 

 बि को पासो ूयोग गन। 

 गिहरोमा आल ु रोप्ने र आलकुो दाना छोिपने गरी उकेरा 
िदने। 

 िसँचाइको राॆो व्यवःथा गन। 

 कीरा भएको शंका लागेका बीउ आल ुमालािथयन ५०%EC १ 

मी.ली. ूित िलटर पानीमा झोल बनाइ ५-१० िमनेट डबुाएर 

छहािरमा सकुाएर भण्डार गन। 

 िप.िट. एम लरुको ूयोग गन। 

 िब.िट.के. जैिवक िवषादीको ूयोग गन। 

 नयाँ आललुाई परुानो कीरा लागेको आलसँुग निमसाउने। 

 छहािरमा सकुाईएका तीतेपाती वा ठूला पाते वेथे, पिुदना वा 
हा ीबार िसःनकुा पात टुबापारी सि त आल ुमािथ तह िमलाई 

राख्न।े 

७. लाही कीरा र 
िलफमाइनर 

(Aphid)/ Leaf 

minor 

कमलो, हिरयो वा पहलो, हिरयो शरीर र
पखेटा भएको वा नभएको हनु्छ। 

लाहीको माउ र बच्चा दवैुले किलला
पातह को तल्लो सतहमा बसेर रस
चःुदछ।यसले गदार् बोट ख्याउटे
हनु्छ।पात पहलो र गजुमुजु्ज परेको
हनु्छ। 

 यसको ूकृितक शऽ ु लेडीबडर् िबटल वा जालीदार  पखेटा 
भएको कीरा ूयोग गन। 

 पहलो पासो (Yellow trap) को ूयोग गन। 

 रोपेको एक मिहना पिछ लाही देिखएमा डायमेथोएट ३०% EC 

को १ मी.ली.ूित लीटर पानीमा िमसाइ छकर् ने। 
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 गोलभडामा जःतै व्यवःथापन गन। 

 

आल ुबालीका रोगह  

रोगको नाम लक्षण व्यवःथापन िविध 

१. डढुवा रोग(Leaf 

blight) 

पातको टुप्पा वा िकनारमा सानो खैरो िभजेको जःतो दाग 

देखापदर्छ।जनु चाँडै बढ्छ र दागको पछािड हेदार् सेतो भवुा जःतो 
ढुसी देिखन्छ । यो रोग डाँठ र दानामा पिन लाग्दछ पिछ पूरै बोट 

सकेुर डढेको जःतो देिखन्छ। 

 रोग कम लाग्ने वा रोग अबरोधक जातह  लगाउने। 

 खेतबारी सरसफाई गन, नाभो हटाउने, ःवःथ बीउ ूयोग गरी आल ुखेती गन। 

 रोग देिखने िबि कै म्यान्कोजेव ७५% WP (जःतै डाईथेन एम-४५) को २- ३ 

माम ूित िलटर पानीको दरले ७ िदनको फरकमा ३ देिख ४ पटक छन। 

 रोग धेरै बढेमा मेटाल्यािक्सल ८% म्यान्कोजेव ६४% WP (जःतै िरजेिमल 

७२% WP वा िबनोक्सील गोल्ड ७२% WP) १.५ माम ूित िलटर पानीमा राखी 
छन । अ  िवषादी गोलभेडाको डढुवामा जःतै गन। 

२. ऐजे  (Wart disease) आलकुो दानाको आखँाह मा ससाना सेता खिटराह  जःता लक्षण 

देिखन्छन ्। जनुपिछ िबःतारै बढेर काउली जःतो फुक्क भई पूरा 
दानालाई नै घेरी आलकुो आकार िबिमन्छ । त्यःतो आल ु पिछ 

कालो हुँदै जान्छ र कुिहन्छ। 

 रोग लागेको खेतबाट उत्पािदत बीउ नरोप्ने। 

 रोग लागेको खेतमा आल ुनरोप्ने। 

३. ओइलाउने वा खैरो 
िपप चके्क रोग (Brown 

rot) 

बोट एक्कासी पानी नभएको जिमनमा उॆ े जःतो ओइलाएर मनर्
थाल्दछ।रोगी दाना काट्दा नशा विरपरी खैरो चक्का हनुे र
िपप जःतो िनःकन्छ। 

 रोग लागेको खेतबाट उत्पािदत बीउ नरोप्ने। 

 रोग मःत के्षऽमा अ बालीसँग घमु्ती बाली लगाउन ुपदर्छ। 

 रोग लागेको बोट जलाउने वा दाना जम्मा गरी गाड्ने। 
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४. दादे रोग (Common 

scab)  

आलकुो सतहमा केही उठेका अथवा खाडल परेका दादह
देखापदर्छन।् 

 रोग रिहत ःवःथ्य आल ुरोप्ने।रोगी आल ुन  गन। 

 रोग मःत के्षऽमा घमु्ती बाली लगाउने। 

 आल ुबढ्ने बेलामा माटोमा िचःयान कायम राख्न।े 

 

१८.१.४  तरकारी बालीका रोग र कीराह  

फूलकोवी समूह (फूलकोवी, बन्दाकोवी, ॄोकाउली, मलुा, रायो, सलगम, ग्याठँकोवी आिद)का बालीलाई क्षित  परु ्याउन े ूमखु  कीराह  

कीराको नाम पिहचान क्षितको पिहचान व्यवःथापन िविध 

१. बन्दाको पतुली 
(Cabbage butterfly) 

वयःक पतुलीको पखटाको र  सेतो र 

अिघल्ला पखटाको करीब अम भागमा 
काला धब्बाह  हनु्छन।्कुनै पतुलीका 
लाॅहे को शरीरमा पहला धसार्ह  हनु्छन ्

भने कुनै पतुलीका लाभार्ह  हिरया
हनु्छन।् 

पातमा प्वालै प्वाल
भेिटन्छन।्ूकोप बढी
भएको खण्डमा सम्पूणर्
पातह  खाईिदन्छन।् 

 कीराका पहला फुल र लाॅहे लाई जम्मा गरी न  गन। 

 पतुलीह लाई हाते जालीले पबेर न  गन। 

 कीराको ूकोप बढी भएमा साइपरमेिान १०%EC १ मी.ली अथवा 
मालाथायन ५०% ई.सी. २ मी.ली ूित िलटर  वा इमामेिक्टन 

बेन्ज्वाइड ५%SG १.५ मी.ली  ूित िलटर पानीमा बनाएको झोल 

छन। 

२.इटबु े पतुली (Diamond 

Back Moth) 

वयःक पतुली खैरो र को
हनु्छ।पखटाको िभऽी िकनारामा सेतो
िऽकोणाकार तीनवटा िचन्हह
हनु्छन।्पतुली बसेको बेला उक्त
िचन्हह  िमलेर इर्ंटको आकार बन्दछ।
 

पातको  हिरयो भाग
खाईिदनाले पातह  हिरयो
िझल्लीजःतो 
वन्दछन।्ूकोप बढी भएमा
िब वाको सम्पूणर् पातह  न
भई बढ्न सक्दैनन।् 

 तरकारी िलईसकेपिछ बाँकी रहेका बोट र पातलाई न  गन। 

 फूलकोवी समूहका बाली र गोलभडासँगै लगाउने। 

 ूाकृितक शऽहु  जःतै कोटेिसया प्लटेुली, एपान्टेिलस प्लटेुली, 
किमला, माकुरा, चरा आिदको संरक्षण गन । 

 यसको  आकषर्ण ल्यूरको ूयोग गन। 

 लाभार् साना हुँदा Btk. को ूयोग गन। 
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 एजािडरािक्टन ०.०३% EC (जःतै मिल्टनीम, िनिम्बिसिडन) ५ मी.ली 
ूितलीटर पानीमा राखेर छन। 

 Beauveria bassiana  जैिवक िवषादी  २-५ मी.ली ूित लीटर 

पानीमाका दरले साँझ पख छन। 

 इमामेक्टीन बेन्ज्वाइट ५% SG (जःतै िक  ःटार , एनःटार) ०.५ 

माम ूितलीटर पानीमा िमसाएर छन। 

३.सूितर्को पात खाने लाॅ े
(Tobacco caterpillar) 

वयःक पतुली खैरो र को हनु्छ र
यसका पखेटामा वा ा िट ा धसार्ह  

हनु्छन ्लाॅहे  ूायः गरी हिरयो खैरो
र का हनु्छन।् 

शु को आबमणमा
पातह मा प्वालै प्वाल
देिखन्छन।्ूकोप बढी हुँदा
सम्पूणर् पात खाई िब वा
पात िबहीन बन्दछ। 

 फुल र लाॅहे  जम्मा गरी न  गन। 

 खेत बारीमा पानी पटाउने। 

 मािथ इटवु े पतुलीको व्यवःथापन गनर् बताइएका िनमजन्य
िवषादी ूयोग गन। 

 अडीरलाई पासो बालीको पमा लगाउन सिकन्छ। 

 ःपोडो ल्यूर वा ःपोडो एन.िप.िभ. को ूयोग गन। 

 गोलभडामा बताए जःतै गन। 

४.उृने खपटे (Flee 

beetle) 

वयःक कालो उिपयाँ जःतो फड्कने
खपटे हनु्छ। 

पातह  मिसना प्वालैप्वाल
हनु्छन।् 

 मािथ सूितर्को पात खाने लाॅलेाई बताईएको िनमजन्य पदाथर् र
िवषादी ूयोग गन। 

५. माटो मनुी बसी क्षित 
गन कीराह  (खुॆ ,े फेद 
काट्ने कीरा, रातो किमला, 
कीथ )  (Soil Insects) 

खुॆ ःे वयःक खैरो तथा कालो हनु्छ र
लाॅ ेहँिसया आकारको हनु्छ। 

फेद काट्नेः ध्वाँसे पतुली, लाभार् िचल्लो
कालो 

 िब वा ओइलाउने र
मन। 

 िब वा ढल्छ, िव वा 
ओइलाउँछ र मछर्। 

 काँचो गोबर ूयोग नगन। 

 पानी पटाउने। 

 झारपातको थुू ो राखी कीरा जम्मा हनुे पासो बनाउने। 

 गहुँतको झोल बनाई माटो िभजाउने। 
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कीराको नाम पिहचान क्षितको पिहचान व्यवःथापन िविध 

रातो किमलाः जरा विरपरी मिसना खैरा
राता कीराको समूह 

 सािलन्दा आबमण हनेु खेतमा, रोपाई गनुर् अगावै क्लोरपाइरीफस 

१०% GR (जःतै देवीवान १०% GR) वा मालािथयन ५% DP 

(मालािथयन ५% धूलो) १ के.जी. ूित रोपनीका दरले माटोको उपचार 

गन वा क्लोरपाइिरफस २० ई.सी. (जःतै डसर्वान, फाइनबान, 

रसबान) नामक कीटनाशक िवषादी १ मी.ली. ूित लीटर पानीका 
दरले खेतमा छन  

६. लाही  पखेटा भएका र नभएका मिसना 
हिरया र का हनु्छन ् । लाख को 
संख्यामा देिखन्छन ्। 

 िव वा रोगाउने । 

 लाहीले आबमण 
गरेको देिखने। 

 अन्य किमला िहडेको 
देिखने। 

 सूितर्को झोल बनाई छन। 

 गाईवःतकुो मऽु र पानी (१:४) को अनपुातमा िमसाइ २-३ िदन 
फरकमा पटक पटक छन। 

 गोलभेडामा वताए जःतै गरेर िवषादी छन। 

 

१८.१.५ फूलगोवी समूह बालीका रोगह  

रोगको नाम लक्षण व्यवःथापन िविध 

१.अल्टरनेिरया थोप्ले   
(Altenaria Leaf spot) 

 खैरो वा कालो स-साना गोलाकार थोप्लाह  
पिहले पातमा देखा पदर्छन।्ती थोप्लामा पिछ चक्का 
िवकास हनु्छ।त्यःता थोप्लाह  डाँठ र कोसामा 
समेत देखापछर्न।् 

 रोगी पात र अन्य झारपात बटुलेर जलाउने। 

 ःवःथ बीउ ूयोग गन। 

 Mancozeb 75%WP (डाईथेनएम-४५, Anu M-45) ढसीनाशक िबषादी ३ माम ूित 
िकलो बीउका दरले बीउ उपचार गन। 

 Mancozeb 75% WP (डाईथेनएम-४५,  Anu M-45)  वा Copperoxychloride 

50%WP  (Blitox,  Curex) ढूसीनाशक िवषादी २-३ माम ूित िलटर छन। 



k|b]z  s [lif 8fo/ L @) && 

285 

रोगको नाम लक्षण व्यवःथापन िविध 

२.डाँठ कुिहने रोग 
(Sclerotinia Rot) 

माटोको सतहिनरको काउलीको डाँठ कुिहन्छ र सेतो
ढूसी उॆकेो देिखन्छ वा फूल फुलेको बेलामा बोट
ओइलाउँछ।बोटको डकुुको र  सेतो फुॐो हनुकुा
साथै डाँठिभऽ काला िगखार्ह  देिखन्छन।् 

 रोग मकु्त के्षऽको बीउ ूयोग गन।  

 रोगी बोटह को डाँठ बटुलेर जलाउने। 

 तीन ह ादेिख एक मिहनासम्म रोग मःत खेतमा बाली लगाउन ु अगािड पानी
जमाउने। 

 धानसँग घमु्ती बाली लगाउने। 

 जिमन तयार गदार् गिहरो खनजोत गन। 

३. नसा कालो भई कुिहने 
(Black rot) 

पातको छेउबाट लक्षण शु  भई अंमजेी भी (V) 

आकारको पहलो लक्षण देखा पदर्छ र पिछ नसाह
कालो भै डाँठसम्म पगुी वोट कुिहन्छ। 

 रोग नलागेको के्षऽको ःवःथ बीउ माऽ ूयोग गन। 

 रोगी बोट िब वा हटाई न  गन। 

 बुिसफेरी पिरवार बाहेक अन्य बालीसँग घमु्ती बाली लगाउने। 

४.डाउनी िमल् ू 
(Downy mildew) 

पातमा स-साना प्याजी र का थोप्लाह  देिखई तल्लो
सतहमा सेतो ढूसी उॆकेो देिखन्छ रोग ज्यादा
व्याडमा लाग्ने भएतापिन अनकूुल वातावरणमा
काउली समेत कालो भई सकु्दछ।त्यःतो पलको
डाँठह  समेत कालो हनु्छ। 

 बीउलाई काबन्डािजम 50%WP (डेरोसाल) ले उपचार गरेर माऽ व्याड राख्न।े 

 व्याड राख्दा धेरै बाक्लो नराख्न।े 

 रोगी पातह  र झारह  बटुलेर नास गन। 

 धेरै रोग लागेको खेतमा घमु्ती बाली लगाउने। 

 Mancozeb 75%WP (डाईथेन एम-४५,  Anu M-45)  वा Copperoxychloride 

50%WP  (Blitox,  Curex) ढूसीनाशक िबषादी २-३ माम ूितिलटर छन। 

५. टिनर्प मोज्याक भाइरस 
(Turnip mosaic) 

पातमा गाढा हिरयो र हल्का हिरयो र को िछरिवरे
लक्षण देखा पिर गाढा हिरयो भागह  मािथ उठेका
देिखन्छन।् 

 रोगी बोट देखा पनार्साथ उखेली जलाउने। 

 रोग सान लाही कीरा न  गन। 

 रातो जातको रायोमा यो रोग कम लाग्दछ। 

६. क्लब ट (गदा जःतो  िव वाको विृ  रोिकन्छ, पहिलन्छ, बढ्न सक्दैन  घमु्ती बाली लगाउने (३-४ वषर्मा माऽै फूल कोवी वगर्का तरकारी लगाउने) 
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रोगको नाम लक्षण व्यवःथापन िविध 

जरा हनेु) (Club Root) । 

 यःता िव वा उखेलेर हेरेमा जरा गदा जःतो
डल्लो परेको आकार देिखन्छ।जरा बाक्लो, मोटो र
ठूलो हनुाले जराको तलको भाग अत्यिधक ठूलो हनु
जान्छ।तर फेद जरा (जिमन मािथको भाग) सामान्य
हनुे हनुाले जरा गदा जःतो देिखन्छ।यसरी विृ
भएका जराह  कुिहएर काला भएर जान्छन।् 

 रोगी बोट जलाई िदने वा गाडी िदने। 

 बेनोमाइल 50% WP (Benofit)  िवषादी ०.५ एम.एल. को दरले ूित िलटर
पानीमा िमसाई माटो िभज्ने गरी छन। 

 यो रोग कम िप.एच. भएको (अिम्लय) माटोमा धेरै िछटो फैलने भएकोले चनू
ूयोग गरी माटोको िप.एच.७.२ भन्दा बढी बनाउने। 

 जीवाण ुरिहत नसर्रीमा बेनार् हकुार्उने। 

 रोग लागेको ठाउँको बेनार् अन्य ठाउँमा लैजाने रोक लगाउने। 

 Flusulphmide 0.3%WP (नेिभिजन) १०-१५ केजी/रोपनी वा ३ माम ूित वोट, 

नसर्री व्याडमा ३ केजी ूित १० घन मीटर। 

 

१८.१.६. भन्टा, फसीर्, काबँो, लौका, िघरौला, करेला, च ेल, आिद बालीमा लाग्ने कीराह  

बाली कीराह  कीटनाशक िवषादीह  
व्यवःथापन िविध 

माऽा किहले हाल्ने 

टमाटर फलमा लाग्ने 
गवारो 

 Azadirachtin 0.03% EC (Multineem, Nimbecidine) 

 जैिवक िवषादी  Heli NPV  (Heli-cide) 100LE  

 जैिवक िवषादी  BTk  

 Novaluron 10% EC (Rimon) 

 Lambda cyhalothrin 5% EC (Cilva plus, Karate) 

 ५ मी.ली.ूित लीटर पानीमा 
 १ मी.ली.ूित लीटर पानीमा 
 १-३ मी.ली.ूित लीटर पानीमा 
 १ मी.ली.ूित लीटर पानीमा 
 ०.५ -१ मी.ली.ूित लीटर पानीमा 

फुल पारेको देख्ना साथ 
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बाली कीराह  कीटनाशक िवषादीह  
व्यवःथापन िविध 

माऽा किहले हाल्ने 

 हेिल ल्यूर पासो को ूयोग गन, परजीवी कीरा
शाइबोमामा १ लाख ूित हेक्टरका दरले छोडने । 

 फुल पारेको देख्नासाथ
राख्न े

सूितर्को पात खाने 
लाभार् 

 Azadirachtin 0.03% EC (Multineem, Nimbecidine) 

 जैिवक िवषादी Spodo-NPV  100LE  

 जैिवक िवषादी BTk  

 Novaluron 10% EC (Rimon) 

 Lambda cyhalothrin 5% EC (Cilva plus, Karate) 

 ५ मी.ली.ूित लीटर पानीमा 
 १ मी.ली.ूित लीटर पानीमा 
 १-३ मी.ली.ूित लीटर पानीमा 
 १ मी.ली.ूित लीटर पानीमा 
 ०.५ -१ मी.ली.ूित लीटर पानीमा 

फुल पारेको देख्नासाथ 

  ःपोडो ल्यूर पासोको ूयोग गन परजीवी कीरा
शाइबोमामा १ लाख ूित हेक्टरका दरले छोडने । 

  

सेतो िझंगा/ लाही/ 
िलफ माइनर 

 जैिवक िवषादी Verticillium lecanii 1.15 WP 

(Mealkil, Vertigine) 

 Azadirachtin 0.03%  EC (Multineem, Nimbecidine) 

 Imidacloprid 17.8 SL (Admire, Atom, Chemida) 

 

 Acetamiprid 20% SP (Ekka, Magik, Manik) 

 Thiamethoxam 25%WG (Areva, Arrow, Renova) 

 पहेलो टािसने पासो ूयोग गन 

 ५ माम ूित लीटर पानीमा 
 

 ५ माम ूित लीटर पानीमा 
 १ मी.ली. ूित ५ लीटर पानीमा 
 १ माम  ूित १० लीटर पानीमा 
 २ माम ूित ५ लीटर पानीमा 
 

 

टुटा पात ख े 
कीरा 

 वाली चब अपनाउने 
 ूित रोपनी एउटा िट एल एम ल्यरु ओटा टी पासोमा
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बाली कीराह  कीटनाशक िवषादीह  
व्यवःथापन िविध 

माऽा किहले हाल्ने 

राखी कीराको अनगुमन गन र ूित रोपनी ५ वटा राखी
व्यवःथापन गन 

 ःटीकी शयाप ूयोग गन 

 संबिमत िव वाका भागह  संकलन गरी जलाउने 

 िनममा आधािरत िवषादीह  एजािडिरिक्टन १ ूितशत
इ सी 
 मेटाराइिजयम एिनसािफलाई 

 

 गहतु पानी 
 क्लोरोएन्टािनिलूोल १८.५ ूितशत एस सी 
 िःपनोःयाड ४५ ूितशत एस िस 

 फ्लिुविन्डयामाइड ३९.३५ ूितशत एस िस 

 इबामेिक्टन बेन्जोएट ५ ूितशत डब्लिुडजी 

 

 

 

 

 

 ३ एम एल ूित िलटरको दरले 

 

 ४ के जी ूित हेक्टर ूयोग गरी 
प्यूपाह को व्यवःथापन गन 

 १:५ को अनपुातमा िमसाई 

 १ एमएल/िलटर पानीमा िमसाइ 

 १ एमएल/३िलटर पानीमा िमसाइ 

 १ एमएल/३-५ िलटर पानीमा िमसाइ 

 १ एमएल/३ िलटर पानीमा िमसाई 

कीरा देिखए पिछ 
७/७ िदनको फरकमा 
छन । 

५/५ िदनको अन्तराल 

१०-१५ िदन फरकमा 
छन     १०-१५ िदन 
फरकमा छन 
१०-१५ िदन फरकमा 
छन     १०-१५ िदन 
फरकमा छन          

भन्टा १) भन्टाको 
गवारो 
२) थोप्ले खपट 

 Azadirachtin 0.03% EC (Multineem,  Nimbecidine) 

  

 Emamectin benzoate 5% SG (King star, N- star) 

 

 Cypermethrin 25% EC (Nagcyper, Cyperhit, All 

super) 

 

 ५ मी.ली. ूित लीटर पानीमा 
 

 ०.५ माम ूित लीटर पानीमा 
 

 ०.५ मी.ली. ूित लीटर पानीमा 
 

िब वा हिुकर्  सके पिछ
छन 

र कीरा लागे पिछ पिन
छन 
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बाली कीराह  कीटनाशक िवषादीह  
व्यवःथापन िविध 

माऽा किहले हाल्ने 

 Lamdacyhalothrin 5% EC (Bravo, Karate, Avon) 

 

 Fenvalerate 20% EC (Fenval, Nagfen, Devifen) 

 ०.५ -०.७५ मी.ली. ूित लीटर 
पानीमा 
 

 ०.७५ मी.ली.ूित लीटर पानीमा 
 अन्य उपायः फुल, लाॅ ेतथा वयःक अवःथाका कीराह  बटुली न  गन । बयःक खपटे बटुली न  गन । भन्टाको गवारोको पतुली Leucinodes 

फेरोमेन शापको ूयोग गरी संकलन गन र न  गन । जनुमा भान्टा रोपाइ गन,गवारो लागेको मनुा र फल लाई न  गन 

काँबो, फसीर्, 
लौका, िघरौला, 
करेला,  च ेल 

 

१) फसीर्को रातो 
खपटे 

 मालािथयन ५०%  इ.सी. (मालािथयन िरमेडी, Cythion, 

Suryathion)  

 िनममा आधािरत कीटनाशक िवषादी छन। 

२ मी.ली. ूित लीटर पानीमा अन्य उपायः कुहेर झरेको
फललाई बटुली गिहरो
खाडलमा हाली परुी िदने 

२) फसीर्को फल 
कुहाउने औसंा 

 मालािथयन ५०%  इ.सी. (मालािथयन िरमेडी, Cythion, 

Suryathion)  

२ मी.ली ूित लीटर पानीमा औसंाको माउ िझंगा यता
उता उडेको देख्ना साथ 

अन्य उपायः  

 क्यिुलयर फेरोमोन पासोको ूयोग गन, औसंा लािग कुिहएर झरेका फललाई वटुली गिहरो खाडलमा हाली परुी िदने । वेक्शोसेरा कम्पोिजटी
ल्यूरको ूयोग गन 

३) थोप्ले खपटे भन्टामा जःतै भन्टामा जःतै कीरा लागेपिछ 

४) लाही बन्दा काउलीमा जःतै बन्दा काउलीमा जःतै बाली िटप्ने बेला नभएमा 
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१. पाउडरी िमल् ू      
(Powdery Mildew) 

पातमा सेतो खरानी छरेको जःतो लक्षण देखा
पदर्छ र ज्यादा ूकोप भएमा डाँठमा समेत सो
लक्षण देखापरी पातह  सकु्न थाल्दछन।् 

 खेतवारी सफा राख्न रोग लागेको पातह  र झारह  न  गन। 

 दईु भाग चनू र एक भाग गन्धकको धूलो िमसाएर मलमलको कपडामा पोको पारेर
राॆरी छन।अथवा Dinocap  48% EC (क्याराथेन) 0.5-1 मी.ली ूित लीटर पानीमा
िमसाएर पातह  राॆरी िभज्ने गरी छकर् ने।अथवा Carbendazim 50% WP (Bavistin, 

Dhanustin, Derosal) १ माम ूित लीटर पानी अथवा Sulphur 80% WP (Sulfex, 

Sulphur, Sulphil) २.५ माम ूित लीटर पानीमा अथवा थायोयानेट िमथाइल ७०% 
डब्लपुी (Control, Hexastop, Kingsin-M) १.५ माम ूितलीटर पानीमा राखी छकर् ने। 

२. डाउनी िमल् ू    
(Downy Mildew) 

यो रोगको ूकोप काँबोमा धेरै देखा पदर्छ।
पातमा हल्का खैरो र को कुनापरेका थोप्लाह
देखापदर्छन।्पातको तल्लो सतहमा ढूसी उॆकेो
देिखन्छ।पातह  िछ ै सकुाई बोटलाई समेत
सकुाउँदछ। फलको आकारमा िवकृती देखा
पदर्छ। 

 रोग रिहत के्षऽको ःवःथ बीउ माऽ ूयोग गन। 

 उपचािरत बीउबाट माऽ उत्पािदत बेनार् रोप्ने। 

 रोगी बोट र अन्य झारपातह  उिचत तरीकाले न  गन। 

 Thiram 75%WS  २ माम ूित िकलोको दरले बीउ उपचार गन। 

 फल नलागेको अवःथामा भए कपर अिक्सक्लोराइड ५०% WP (ब्लाईटक्स, Curex) 

िवषादी २-३ माम ूित लीटर पानीका दरले िमसाई छकर् ने।अथवा 
 Mancozeb 75%WP (Dithane M 45, Indofil M 45, Surya M 45 २ माम अथवा

Carbendazim 50% WP (Bavistin, Dhanustin, Derosal) १ माम ूित लीटर पानीका
दरले िमसाई छकर् ने।अथवा 

 Dimethomorph 50% WP (Kingstival, N-Bat, Real Bat) १.५ माम अथवा Zineb 

75% WP (All-z-78, Indofil-z- 78) २ माम ूित लीटर पानीका दरले िमसाई छकर् ने। 
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३. कुकम्वर मोज्याक र 
ःक्वास मोज्याक भाइरस  
(Mosaic Virus) 

पातमा हिरयो र िफका पहलो िछरिवरे लक्षण
देखापरी बोट बढ्न सक्दैन। ूकोप धेरै भएमा
बोटका टुप्पाह मा गजु्मिुजएको लक्षण देखा
पदर्छ। 

 रोगी बोट देखा पनार् साथ उखेलेर नाश गन। 

 ःवःथ बीउ रोप्ने। 

 रोग सान खपटे कीरा र लाही कीराको िनयन्ऽण गन। 

 

१८.१.८  गोलभडा, भण्टा र खसुार्नी वगर्का बालीमा लाग्ने रोग र कीराह  

रोगको नाम लक्षणह  व्यवःथापन िविध 

१. डढुवा रोग   
(Blight) 

पातमा डढेको जःतो लक्षण देिखन्छ।शु मा पानीले
िभजेको जःतो हल्का खैरो हनु्छ र गाढा खैरो वा कालो
र मा पिरणत हनु्छ।अनकूुल वातावरणमा त्यःता
थोप्लाह को विृ  भई बोटलाई डढाइ िदन्छ।ओिसलो
अवःथामा पातको तल्लो सतहमा सेतो ढूसी देिखन्छ र 

फलमा खैरा कालो दागह  देखा पदर्छन।् 

 रोग लागेको बोट, परुाना बोटह  र झारपात बटुली जलाउने र खेतवारी सफा
सगु्घर राख्न।े 

 रोग शु  हनुे बेलादेिख कपर अिक्सक्लोराइड (ब्लाईटक्स ५०%  WP)  १.५ माम र 

मेन्कोजेव ७५% WP (डाइथेनएम-४५)  िवषादी १.५ माम िमलाई जम्मा ३माम ूित 

लीटर पानीमा िमसाएर ७-१० िदनको फरकमा ३-४ पटक बोट राॆरी िभिजने गरी 
छकर् ने।अथवा Chlorothalonil 75% WP (Diffence, Kaavach, Protector) १.५ 

माम अथवा Propineb 70% WP (Antracol, Antragold, Ki Antra) ३ माम 

ूितलीटर पानीमा िमसाएर छकर् ने। 

 Dimethomorph 50% WP (Kingstival, N-Bat, Real Bat) १.५ माम वा 
Fenamidon 10% +Mancozeb 50% WG (Ki Ten, Sectin) ३ माम ूितलीटर 

पानीमा िमसाएर छकर् ने। 

 Cymoxanil 8% +Mancozeb 64% WP (Kingmill 72, Moximate) २ माम वा 
Metalaxyl 8% + Mancozeb 64% WP (Ridomyl, Kingmill MZ, Krinoxyl 
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gold) २ माम ूित लीटर पानीमा िमसाएर छकर् ने। 

२. टोमाटो मोज्याक 
भाइरस    

(Mosaic Virus) 

साधारण पातको हिरयोपन भन्दा बेग्लै हिरया र हल्का 
हिरया भागह मा िछरिवरे लक्षण देखापदर्छ।त्यःता
पातह मा खाल्डा खलु्डी परेको समेत देिखन सक्छ।
वोटवेनार्को विृ  राॆोसँग हुँदैन र फल कम लाग्छ। 

 ःवःथ बोटमा फलेका फलबाट माऽ बीउ छा े। 

 रोगी बोट हटाई न  गन। 

 रोगी बोट छोएर हात राॆरी नधोई ःवःथ वोटलाई नछुने। 

३.  लीफ कलर् भाइरस 
(पात घिुॆने रोग)  

(Leaf Curl Virus) 

यो रोग खसुार्नी र गोलभेडाको लािग महत्वपूणर् छ । रोग
लागेको बोटका पातह  घिुॆएर मािथितर फकर् न्छ र
पातह  िफका पहलो र साना साना हनु्छन।्खुसार्नीमा
पातह  डुंगाको आकारमा घिुॆन सक्छ।त्यःतो रोग
लागेको बोटह मा कम फुल्ने वा फलै नलाग्ने पिन हनु
सक्छ।यसबाहेक पातह मा गजु्मिुजएको लक्षण पिन देखा
पदर्छन।् 

 रोग लागेको बोट देखा पनार्साथ उखेलेर न  गन 

 यो रोग सेतो िझगँाबाट सन हनुाले डाईमेथोएट (रोगर ३०% इ.सी.) 
कीटनाशक िबषादी १ मी.ली. ूित लीटर पानीका दरले ूयोग गरी त्यसलाई
िनयन्ऽण गन। 

४.डढुवा  

(Phomopsis Blight) 

वेनार्मा डाँठ कुिहएको लक्षण देखा पछर् भने पातमा गोलो
खैरा थोप्लाह  देिखइ वीच भागमा केही िफक्कापन
देिखन्छ।मिसना काला काला िपनको टाउको जःता
दागह  हनु्छन।्त्यःतै फलमा चक्का परेको ठूलठूला
थोप्लाह को िवकास भई कालो मिसना िगखार्ह  देिखइ
फललाई कुहाइ िदन्छ। 

 ःवःथ बीउ  माऽ  ूयोग गन। 

 काबन्डािजम ५०% WP (वेिभि न,  Derosal, Dhanustin) २ माम ूित िकलोको 
दरले बीउ उपचार गरेर माऽ वेनार् राख्न।े 

 Mancozeb 75%WP (Dithane M 45, Indofil M 45, Surya M 45) अथवा कपर 

अिक्सक्लोराइड५०% WP (ब्लाईटक्स, Curex), २-३ माम ूित लीटर पानीका 
दरले िमसाई छकर् ने। 

 घमु्ती बाली लगाउने। 
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५.ओइलाउने रोग 
(Wilt) 

बोटह  सलर्क्क ओइलाएको देिखन्छ।त्यःता बोटलाई
काटेर सफा पानीमा डाँठ डबुायो भने सेतो शांकाण ुिनःकेर
पानीमा घोिलन्छ र धिमलो वन्छ। 

 सोलानेसी पिरवारको बाहेक अन्य बाली सँग घमु्ती बाली लगाउने । 

 रोग अवरोधक जातह  लगाउने । 

६.जरामा गाँठा पन रोग 
(Root Knot  Nematode) 

बोट सानो र ख्याउटे भई बढ्न सक्दैन र पातह
पहिलएर झनर् थाल्छ।त्यःता वोटको जरामा साना
िगखार्ह  बनेका हनु्छन ् जसले गदार् पिछ बोट
ओइलाउँछ। 

 अ  बालीसँग घमु्ती बाली अपनाउने। 

 खेतको खनजोत गिहरोसँग गन। 

 मखु्य बालीसँग सूयर्मूखी, सयपऽी जःता फुलको बोटह  रोप्ने। 

 रोगी बोटह  उिचत तरीकाले न  गन। 

७.कोऽेरोग   
(Anthracnose) 

बोटको टुप्पा मािथबाट सकु्दै आउँछ।यसले गदार् पूरै हाँगा
वा बोट सकेुर मदर्छ।बोटको डाँठह मा काला काला स-
साना िगखार्ह  देिखन्छन।्खसुार्नीको फलमा खास गरी
रातो हनुे बेलामा दागह  देिखई पिछ फल
कुिहन्छ।त्यःता दागह मा थुू  ैकाला िगखार्ह  बन्दछन।् 

 रोगी बोटको फलबाट बीउ नराख्न।े 

 क्याप्टान ५०% WP (धानटुान) िवषादीले बीउ उपचार गन। 

 खेतमा सफा सगु्घर राख्न रोग लागेका परुाना बोटह  र झारपातह  बटुलेर
जलाउने। 

 रोगको लक्षण देखा पनार्साथ कपर अक्सीक्लोराइड ५०% WP (व्लाइटक्स) 
मेन्कोजेव वा ७५ WP (डाइथेन एम-४५) ३ माम ूित लीटर पानीमा िमसाएर
७-७ िदनको फरकमा ३ पटक छकर् ने।अथवा Chlorothalonil 75% WP 

(Diffence, Kaavach, Protector) २ माम अथवा Captan 50% WP (Captan, 

Captra) ३ माम ूित लीटर पानीमा िमसाएर छकर् ने। 

गोलभडाको पात ख े 
कीरा 
Tomato leaf minor 

Tuta absoluta 

यसले किललो फल बढी न  गछर्।लाभार्ले पात, डाँठ, मनुा
र फल िभऽ छेडेर क्षित गदर्छ।क्षितमःत पातलाई िनयालेर
हेदौ सेतो िझल्ली िभऽ लाभार् देख्न सिकन्छ।यो कीराको

 बि को पासोको पमा ूयोग वा िटएलएम ल्यूर फेरोमन ओटाटी शयाप वा
ःटीकी शयापमा ूित रोपनी एउटा ूयोग गन। 

 ब्यािसलस थिुरन्जीनेसीस कुःटाकी (बी टी) १% डब्लपुी १-२ माम ूित िल. 
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(Meyrick) ूकोप बढी भएमा परैु पातह  जलेर न  भएको देख्न
सिकन्छ। 

पानीमा सानो अवःथाको लाभार् हुँदा साँझ पख छकर् ने। 

 क्लोरएन्शािनिलूोल १८.५%  एससी ३ िमली ूित १०िल. पानीमा राखी
छकर् ने। 

 िःपनोसाड ४५% एससी १ िमिल ूित ३ िल. पानीमा राखी छकर् ने। 

 

िसमी र केराउ बालीका रोगह  

रोगको नाम लक्षण व्यवःथापन िविध 

१. िसन्दरेु रोग  (Rust) शु मा पातमा मिसना झण्डै सेता फोकाह  देिखन्छु
पिछ ती फोकाह  खैरो र मा पिरणत भई फुटेर धूलो
िनःकन्छ।कोसामा पिन यःता फोकाह  देिखन सक्छन
।रोग लागेका पातह  सकेुर वोट चाँडै मछर्। 

 रोगी वोटका भागह , ठुटाह  अिन झारपातह  वटुलेर जलाई
खेतवारी सफा राख्न।े 

 बीउ उत्पादन गन बालीमा भए रोग देखा पनार् साथ गन्धक र चनू
१:२ भागको अनपुातमा िमसाएर मलमलको कपडामा पोको पारेर
छन। 

 Sulphur 80% WP (Sulfex, Sulfil) ३ माम ूित लीटर पानीमा िमसाएर
छकर् ने। 

२. धूले ढूसी / खराने (Powdery 

mildew) 

शु मा पातह मा िफका र मा बदिलएको भागह
देिखन्छन।्त्यःता भागह मा सेतो धूलो छरेको जःतो
ढूसी उॆकेो देिखई पिछबाट सबै भाग ढािकन्छन ् ।
त्यःतो लक्षण जरा बाहेक सबै भागमा लाग्दछ।रोग
लागेको कोसा भण्डारणमा िछटो कुिहन्छ। 

 रोगी बोटह  बटुलेर जलाउने र खेतवारी सफा सगु्घर राख्न।े 

 दईु भाग चनू र एक भाग गन्धकको धूलो िमसाएर मलमलको
कपडामा पोको पारेर राॆरी छन।अथवा Dinocap  48% EC 

(क्याराथेन) ०.५-१ मी.ली ूित लीटर पानीमा िमसाएर पातह  राॆरी
िभज्ने गरी छकर् ने।अथवा Carbendazim 50% WP (Bavistin, 

Dhanustin, Derosal) ०.५-१ माम अथवा Sulphur 80% WP (Sulfex, 
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Sulphur, Sulphil) २.५ माम अथवा थायोयानेट िमथाइल ७०% 
डब्लपुी (Control, Hexastop, Kingsin-M) १.५ माम ूित लीटर
पानीमा राखी छकर् ने। 

३.मोज्याक भाइरस(Mosaic virus) पात पहलो, गजुमजु्ज परेको र सानो हनु्छ।  सम्भव भएसम्म रोग अवरोधक जात लगाउने। 

 ःवःथ बीउ ूयोग गन। 

 रोगी बोट उखलेर न गन। 

४.एन्थ्ेाकनोज (Anthracnose) शु मा पातमा खैरा थोप्ला देिखन्छन,् पिछ गाढा खैरो
बन्छ र बीचमा कालो खाल्डो परेको देिखन्छ।यःता
थोप्लाको चारैितर खरानी र को हल्का खैरो देिखन्छ। 

 क्याप्टान ५०% WP (धानटुान) िबषादीले बीउ उपचार गन। 

 रोगको लक्षण देखा पनार्साथ कपर अक्सीक्लोराइड (व्लाइटक्स-५०% 

WP) वा मेन्कोजेव (डाइथेन एम-४५, ७५% WP) ३ माम ूित लीटर 

पानीमा िमसाएर ७-७ िदनको फरकमा ३ पटक छकर् ने।अथवा 
Chlorothalonil 75% WP (Diffence, Kaavach, Protector) २ माम 

अथवा Captan 50% WP (Captan, Captra) ३ माम ूित लीटर पानीमा 
िमसाएर छकर् ने। 
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१.फड्के कीरा (Hopper) वयःक कीरा हल्का हिरयोमा खैरो
िमिसएको हनु्छ र उृन्छन।् 

ियनीह ले गदार् िब वामा कालो ढूसी
लाग्छ। 

Dimethoate 30% EC (Rogor, Anugor, Rogohit) १.५ 

मी.ली.ूित लीटर पानीमा वा Buprofezin 25%SC (Buprolod, 

Devefezin) १-२ मी.ली.ूित लीटर पानीमा वा Malathion 

50% EC (मालािथयन िरमेडी, Cythion, Suryathion)  १.५ 

मी.ली.ूित लीटर पानीमा वा Deltamethrin 2.8% EC (Decis, 

Dice) ०.५ मी.ली.ूित लीटर पानीमा वा Imidacloprid 17.8% 

SL (Admire, Atom, Chemida) १ मी.ली.ूित चार लीटर 

पानीमा वा Thiamethoxam 25%WG (Areva, Arrow, 

Renova) १ मी.ली.ूित दश लीटर पानीमा िमसाई फूल फुल्न ु

अगािड र फूल झनर् शु  हुँदा १-१ पटक छन। 

२. आपँ वीज/कोयाको घनु 
(Stone weevil) 

वयःक घनु मध्यम आकारको, डल्लो
र गाढा खैरो र को हनु्छ।छोइ िदंदा
मरेको जःतै बहाना गदर्छ। 

लाॅहे  आपँको गदुी खाँदै कोयासम्म
पःदछन र फल खान लायक हुँदैन। 

 बोटबाट झरेका फलह  र कीरा लागेका फलह लाई
न  गन। 

 Dimethoate 30% EC (Rogor, Anugor, Rogohit) १.५
मी.ली.ूित लीटर पानीमा वा Malathion 50% EC 

(Cythion, Suryathion)  १.५ मी.ली.ूित लीटर पानीमा
िमसाइ छन। 
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३. आपँको साइिलड 
(Mango psyllid) 

वयःक कीरा सानो खरानी र को
पखेटा भएको हनु्छ। 

यो कीराले कोिपलामा आबमण गदर्छ
जसको फलःव प यसमा गाँठाह
िनःकन्छन।् 

 कीरा लागेका हाँगाह  काटेर न  गन। 

 मािथ फड्के कीराको जःतै िवषादी ूयोग गन। 

 कीरा कम लाग्ने आपँका जातह  लगाउने। 

 

आपँका रोगह  

रोग लक्षण व्यवःथापन िविध 

१. कोऽे (Anthracnose) पात, कमलो डाँठ, फूलको झपु्पा तथा फलमा कालो
दागह  देखा पदर्छु मनु्टाको टुप्पोबाट सकु्दै
जान्छ।फलमा रोग शु मै लागेमा फल झदर्छन।् 

रोग लागेका भागह  काँटछाँट गरी न  गन।वषार् शु  हनु ुअगाबै फूल फबनअुिघ 
३ देिख ४ पटकसम्म कपर अक्सीक्लोराइड (व्लाइटक्स ५०%) छन। 

२. सेतो धूले रोग  (Powdery 

mildew) 

पात, फूलको कोिपला, फूलको झपु्पो र फलमा
फुॐो सेतो धूलो देखापदर्छ।पिछ ती सकेुर काला
हनु्छन।् 

फूल फबन ुअिघ ढूसी नाशक िडनोक्याप ४८% इ.सी.  (केराथेन) १/२ माम/लीटर पानीमा 
वा Carbendazim 50% WP (Bavistin, Dhanustin, Derosal) ०.५-१ माम/लीटर पानीमा 
अथवा Sulphur 80% WP (Sulfex, Sulphur, Sulphil) ३ माम ूितलीटर अथवा 
Hexaconazole 5%EC (Avon, Comfort, Hexahit)१-२ मी.ली. ूितलीटर पानीमा िमसाइ 

१ पटक पूणर् फूल फिबसके पिछ र दशबा॑ िदनको फरकमा २-३ पटक छकर् ने। 

 

ःयाउका रोगह  

रोग लक्षण व्यवःथापन िविध 

१. बाउन गल   
(Crown gall) 

माटोको सतह निजक बोटको जरा र डाँठको जोनीर्बाट
ऐजे  जःतो डल्लो पलाउने गदर्छ।डल्लो केराउको दाना
जऽो देिख ठूलो आकारमा ६ इन्च जित डायमीटर

 रोग लागेको थाहा भएको के्षऽमा ःयाउ लगायत यो रोग लाग्ने कुनै पिन
फलफूलको िब वा नलगाउने। 

 रोग देखापरेका िब वाह न गन। 
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सम्मका हनु्छन।्डल्लो शु मा नरम फुॐो हनुे र पिछ
परुानो हुँदा कडा र कालो हनु्छ। 

 बोटिब वामा काम गदार् सकभर घाउ, चोट नलाग्ने गरी काम गन। 

 रोग नलागेको के्षऽमा माऽ नसर्री तयार गन। 

 िब वा लगाइएको ठाउँमा पानी जम्न निदने। 

२. दाद   

(Apple scab) 

ूायः फूलको कोिपलाका पातह , डाँठ तथा फलमा
हल्का खैरा दागह  वन्दछन ् जनुपिछ कालो मखमल
जःतो केही उठेका हनु्छन।्रोग लागेका फलह का
आकार िबमकेा, िचरा परेका दाना, दागह ले गदार् नराॆो
हनु्छन।् 

 वंगैचा सफा राख्ने। 

 बोटमा पात झन बेलामा यूिरयाको घोल बोटमा छकर् ने। 

 Mancozeb 75%WP (Dithane M 45, Indofil M 45, Surya M 45)  वा क्याप्टान 

50%WP (Captan, Captra) ३ माम ूितलीटर वा Chlorothalonil 75%WP (Jatayu, Kavach, 

Protector) २ माम ूितलीटर पानीमा घोलेर वोटमा फूलका कोिपलाह को झपु्पाह  हिरयो 
बनेका अवःथामा, फूलफुल्न ुअगािड र फूलको पातह  झरेपिछ फलको िचिचलो अवःथा सम्म 

१०-११ िदनको फरकमा छकर् ने। 

३.धूले ढूसी/खराने  
(Powdery mildew) 

त्यो रोगमा पात, कमलो डाँठ, फूलका कोिपलाह  तथा फलमा 
रोग लाग्दछ।पात सेतो घिुॆने हनु्छ।कमलो डाँठ नबढ्ने र 

फलमा जालो जःतो हनु्छ। 

 रोग लागेका डाँठह  काँटछाँट गरी हटाउने। 

 फूलको कोिपला ब  थाले देिख टुप्पोका डाँठह  आउ लेसम्म कावन्डािजम (वेिभि न 

५०% डब्ल.ुपी.) १-२ माम/लीटर पानीमा हाली वा केराथेन १/२ माम/लीटर पानीमा हाली 
छकर् ने। आंपको धूले ढुसी जःतै गन । 

४.गलुावी रोग    
(Pink disease) 

हाँगा िबगाँका डाँठका सतहमा शु मा पानीले िभजेको जःतो 
दाग बन्दछ । पिछ िफका गलुावी र का ढूसीका रचनाह  

देखापदर्छन ्। 

 िहउँदमा रोग लागेको भागह  काटँछाँट गरी हटाउने।काँटछाँट पिछ कपर 

अिक्सक्लोराइड ५०% डब्ल.ुपी. (व्लाइटक्स) ३ माम ूितलीटर पानीमा हाली छकर् ने 

 वोड पे को लेपले कािटएको सतहमा लेिपिदने। 

५. बोबा खइुिलने 

(Papery bark) 

शु मा हाँगाह मा गोलो दाग देिखन्छ।उक्त दागह मा स-
साना खिटराह  बािहरी बोबाको िभऽबाट उठेका देिखन्छन ्।

 धेरै रोग लागेर बोट नै सकु्न थालेमा बोटलाइै नै न  गन। 

 हागँामा रोग लागेको देिखयो भने तु न्त बोड पे  वा अन्य ताँमायकु्त िवषादीको पे
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रोगको ूकोप बढी भयो भने उक्त दागह  िमलेर हाँगा वा 
बोटलाई विरपिर घेदर्छ।रोग लागेका बोबाह  कागज
जःतो भइ च्याितएर उिप्कन्छन।्रोगी हाँगा सकेुर
मदर्छ। 

बनाइ रोग लागेको भागमा लगाउने। 

 रोग लागेको हाँगा सिुकसकेको भए काट्ने र काटेको भागमा तामायकु्त िवषादी
लगाउने। 

 

ःयाउका कीराह  

कीरा पिहचान क्षितको लक्षण व्यवःथापन िविध 

१. भवुादार लाही 
(Wolly aphids) 

यो लाहीको शरीर बैजनी र को र 
सेतो कपास जःतो पदाथर्ले 
ढािकएको हनु्छ। 

ियनीह  सयकड  संख्यामा
ःयाउको हाँगा, मूल ःतम्भ र
जरामा बसेर रस चःुदछन ्जसले
गदार् गाँठाह को िवकास भै
मिसना जराह  िनःकन्छन।् 

 जाडोयाममा यो कीरा जरामा आई बःने हनुाले यसको िनिम्त
काव फ्यूरान गेडा जाडोयाममा फदको विरपिर माटो मिुन पन गरी
बोटको उमेर अनसुार १०-३० माम ूित बोटको िहसाबले राखी
िसंचाइ गिरिदने । 

 कीरा लागेको नसर्री बोटह लाई इिमडाक्लीरोिपड ०.५ एम.एल./
लीटर पानीको िमौणले उपचार गन। 

 खिनज तेल एटसो १० िमिल ूितिलटर पानीमा िमसाइ छन। 

 परजीवी कीरा एिफिलनस मालीको चैत वैशाख ितर ूयोग गन। 

२.गवारो (Borer) वयःक खपटे कीरा ठूलो र खैरो 
र को हनु्छ।यसका िसँगह  
लामा, पखेटा सेतोमा मिसना 
थोप्लाह  िमिसएको हनु्छ । 
लाभार् िघउ र को, टाउको ठूलो र 

लाॅाह  किललो हाँगा छेडेर
काठ खान थाल्दछ जसले गदार्
हाँगा सकेुर मदर्छन।्कीरा
पसेको प्वालमा काठको धूलो
देिखन्छ। 

 जाडोयाममा सकेुका हाँगाह  र कीरा लागेका हाँगाह लाई काँटछाँट
गरी जलाईिदने। 

 कीरा लागेको हाँगामा दलुो प ा लगाई Dimethoate 30% EC 

(Rogor, Anugor, Rogohit) १ िमिल ूितिलटर पानीमा िमसाइ छन वा
मि तेलमा कपास चोपलेर प्वाल टाली िदने। 
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खु ा नभएको हनु्छ। 

३.घनटाउके गवारो 
(Flat headed borer) 

वयःक खपटे कीरा कालो र को 
र थेप्चो आकारको हनु्छ। 

बोबािभऽ पि  बसी डाँठमा
सानो प्वाल पारी सु  जःतै
खनेर टाउको पसाई बोटलाई
नोक्सान गदर्छ।  

 बोटमा बोड लेप लगाउँदा क्लोरोपाइरीफस  (डसर्वान २०% ई.सी.) 
१:१९ भाग लेपमा िमसाई लगाईिदने। 

 बैशाखितर Malathion 50% EC (मालािथयन िरमेडी, Cythion, 

Suryathion)  १.५ िमिल अथवा डेिसस आधा मी.ली ूितलीटर पानीमा
झोल बनाई छन। 

४.गवारो   

(Shot hole borer) 

वयःक खपटे कीरा सानो, कालो 
र को र मखु तल ितर फकको 
हनु्छ। 

यसले हाँगा िभऽ सानो प्वाल
बनाई बोटलाई नोक्सान गदर्छ। 

 बोटमा वोड लेप लगाउँदा क्लोरोपाइरीफस (डसर्वान २० ई.सी.) 
१:१९ भाग लेपमा िमसाई लगाईिदने। 

 बैशाखितर Malathion 50% EC (मालािथयन िरमेडी, Cythion, 

Suryathion)  १.५ िमिल अथवा डेिसस आधा मी.ली ूितलीटर पानीमा
झोल बनाई छन। 

५.कत्लेकीरा  

(Sanjose scale) 

यो कीरा सानो, एकै ठाउँमा 
बिसरहने र कत्लाले ढािकएको 
हनु्छ। 

यो कीराले खको मूल ःतम्भ
र हाँगाबाट रस चःुदछ जसले
गदार् बोट फ ाउन सक्दैन।
साथै फलको पिन रस चसेुर
खान्छ। 

 कीरा लागेका बोटिब वाह  एक ठाउँबाट अक  ठाउँमा नलैजाने। 

 Dimethoate 30% EC (Rogor, Anugor, Rogohit) १ िमिल ूितिलटर
पानीमा िमसाइ दईु दईु मिहनामा एक पटक छन। 

६.पाल बनाउने लाॅ े 
(Tent caterpillar) 

लाॅकेो शरीरमा झूस हनु्छ र 
कालो खैरो र को हनु्छ । 

हाँगा फािटएको ठाउँका
पातह मा जालोको पाल बनाई
बःदछन। 

 Malathion 50% EC (मालािथयन िरमेडी, Cythion, Suryathion)  १.५
िमिल ूितलीटर पानीमा झोल वनाई छन। 



k|b]z  s [lif 8fo/ L @) && 

301 

कीरा पिहचान क्षितको लक्षण व्यवःथापन िविध 

७. रातो सलुसलेु (Red 

Spider Mite) 

साना धेरै खु ा भएको रातो माउ 
सलुसलेु एक ठाउंमा बःदैन र 
िहंिडरहन्छ भने बच्चा भने हांगा 
वा खका कुना काप्चा पातको 
फेद आदीमा थुू रे बसी रहन्छ। 
हातले त्यसलाई िमच्यो भने रगत 
जःतै रातो हातमा लाग्छ। 

बोटको किलला भागह मा
(हांगा, पात) आदी ःथानको रस
चसुी नोक्सान प-ुयाउछ।
सलुसलेु धेरै लागेका पातह
प्याजी र मा पिरणत हनु्छ र
समय अगावै झनर् थाल्दछन।् 

 Dicofol 18.5% EC (Colonel) ३ िमिल ूितिलटर पानीमा वा
Propargite 57% EC (Kingmite, Omite) ३ िमिल ूितिलटर पानीमा
वा रोगर १ एम एल ूितिलटर पानीमा िमसाई नयाँ पालवुा आउन
साथ १५ िदनको फरकमा ३ पटक छन। 

 

भईुंकटहरका कीराह  

कीरा पिहचान क्षितको लक्षण व्यवःथापन िविध 

१.कत्ले कीरा  (Scale 

insect)  

यो सानो कत्लाले ढािकएको कीरा
हो। 

डाँठ र पातमा बसेर रस चःुदछन।्
पातमा कालो ढूसी जमेको देिखन्छ। 

 मािथ उल्लेिखत कत्ले कीरालाई जःतै िनयन्ऽण
िविध अपनाउने। 

२.िमिलवग (Mealy bug) यो नरम, चेप्टो शरीर भएको कीरा हो। कत्ले कीराले जःतै लक्षण देखाउँछ।  मािथ उल्लेिखत जःतै िविध अपनाउने। 

 

केरा बालीका कीराह  

कीरा पिहचान क्षितको लक्षण व्यवःथापन िविध 

१. केराको थाम 
घनु(Stem weevil) 

वयःक खपटे कालो वा 
रातो र को हनु्छ यसको 
सुँड िनकै लामो हनु्छ। 
यसका लाॅ े सेतो शरीर र 

लाॅ ेथाम िभऽिभऽै खोतलेर खाने
हनुाले थाम िभऽ िछयािछया
हनु्छ।िब वा पहिलन
थाल्छ।साधारण हरुी वतासले पिन

 रोगाएका बोटह लाई जरै देिख उखेलेर मिसना टुबा गरी न  गनुर्पछर्। 

 एउटा गाँजमा ३ वटा सम्म माऽ बोट राख्न।े 

 लऽेका वा लऽन लागेका पातह  केराको थामको संगमबाटै काट्ने गनुर्पछर्। 

 एउटा लामो चक्कुले कीरा लागेको थामलाई खोतलेर लाभार्ह लाई न गन। 
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रातो टाउको भएको हनु्छ। बोट ढल्ने हनु्छ।  काम नलाग्ने केराका बोटह  काटेर टुबाटुबा पारी केरा बगचामा यताउती
रािखिदनाले त्यसमा वयःक घनुह  जम्मा हनु्छन ् ितनलाई संकलन गरी न  गनर्
सिकन्छ। 

२. केरा गानकुो 
घनु   

(Rhizome weevil) 

वयःक खपटे चिम्कलो 
कालो हनु्छ। 

यो घनुका लाॅलेे केराको गानो
खाईिदनाले जराह  कमजोर हनेु
गदर्छन।्बोट सिजलै ढल्ने
गदर्छ।केरा पसाउन सक्दैन र
यिद पसाई हाले पिन फल पु
हुँदैनन।् 

 घनुले आबमण गरेको गान ुर थामलाई टुबा टुबा पारी न  गनुर्पछर्। 

 घनु लागेको गाँजको िब वा अन्यऽ रोप्न ुहुँदैन। 

 केराको बोटमा लऽेका पातह  हटाई गाँजलाई सफा सगु्घर राख्नपुछर्। 

 घनु लाग्ने बारीमा नयाँ केराको बोट रोप्न ुअिघ सम्पूणर् परुाना बोटह लाई जरै
देिख उखेलेर हटाउनपुछर्। 

 केराको ूत्येक गाँजमा क्लोरपाइिरफस (डसर्वान १० धूलो) ३० मामका दरले
बोटको विरपिर छरेर माटोमा िमलाई िदंदा घनुको िनयन्ऽण हनु्छ। 

 

केरा बालीका रोगह  

कीरा क्षितको लक्षण व्यवःथापन िविध 

१. ओइलाउने रोग (Wilt) शु मा परुाना पातको िकनाराबाट पहिलन शु  भइ मखु्य नशाितर 

बढ्छ।रोगी पातको भेटनो फुटी तलितर झिुण्डन्छन ् पात 

ओइलाउँछ।जिमन छेउका डाँठ ढाक्ने पातह  लम्बाई पि बाट 

फाँटछन ्। 

 रोगी केरालाई उखलेर जलाउने। 

 रोगी बोटको पातह  जलाउने र झांगमा चनू वा बोडक्स िमक्ःचर छन। 

 एकै ठाउँमा केरालाई सकभर ३ बषर् भन्दा बढी नलगाउने। 

२. बन्ची टप (Bunchy top) रोगी पातह को आकार साना, पहेला र िकनारा मािथितर 

बटािरएका हनु्छन।रोगी पातमा मिसना हिरया थोप्ला र धब्बा पिन 

देिखन्छन ्। 

 रोगी िब वा जम्मा गरेर जलाई िदने। 

 यो लाही कीराबाट सन रोग भएको Dimethoate 30% EC (Rogor, Anugor, 

Rogohit) १ िमिल ूित लीटर पानीमा िमसाएर छन। 
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 बीउको लािग ूयोग हनेु गानाह  ःवःथ्य के्षऽको बोटबाट माऽ िलने। 

३. कोऽे (Anthracnose) रोगी फलह  पहेिलन्छ र बोबामा साना र खैरा थोप्ला देखापदर्छ। 

िय थोप्लाह  जोिडएर केिह धॐेको जःतो हनु्छन धेरै आबमण 

भएमा फल कालो भई चाउिरन वा सकु्न सक्छ। 

 फल र िब वालाई चोटपटक लाग्नबाट जोगाउने। 

 कपर अिक्सक्लोराइड ३ माम ूितलीटर पानीको दरले कोसामा छन। 

४.गानो कुिहने (Rhizome rot) गानामा शु मा पानीले िभजेको जःतो खैरा धब्बाह  देखापदर्छ ।
पिछ ती धव्वाह बाट नै कुिहन शु  हनु्छ। 

 ःवःथ्य ठाउँबाट गानो ल्याई रोप्ने। 

 रोगी बोट जलाएर न  गन। 

 गानालाई ःश्ेप्टोमाइिसनमा केही समय डुबाएर रोप्ने। 

 

अिमला जातका फलफूलका कीराह  

कीरा पिहचान क्षितको लक्षण व्यवःथापन िविध 

१. हिरयो ठूलो पतुली 
(Lemon butterfly) 

वयःक पतुली ठूलो र र ीिबर ी हनु्छ, पछािडको 
पखेटाको तल पचु्छर जःतो सानो भाग िनःकेको 
हनु्छ।लाभार् सानो हुँदा खैरो र को हनु्छ र पूणर् 
िवकिसत लाॅ ेहिरयो र को हनु्छ। 

लाॅलेे  िब वाको पात खाई 
िब वालाई ना ो पारी िदन्छ। 
बसन्त र शरद ऋतमुा ियनको 
आबमण बढी हनु्छ। 

 डेल्शामेिान २८% ई.सी. (डेिसस) िवषादी २ एम. एल. 
ूित लीटर पानीमा िमसाई छन। 

२. पातको िझगँा  

(Leaf miner) 

वयःक पतुली सानो सेतो र को हनु्छ।लाॅ ेहल्का 
हिरयो र को हनु्छ। 

लाॅहे  आफूले बनाएको पातको 
सु िभऽ पसी हिरयो भाग खाँदै 
जान्छन।्यःतो पातह  सेतो र 
खिुम्चएको देिखन्छ र िभऽ पि  
सु  जःतो धसार् देिखन्छ। 

 पालवुा आउना साथ डेल्शामेिान २८% ई.सी. (डेिसस) 
िवषादी २ िम.िल. ूित लीटर पानीमा िमसाई छन वा रोगर 

०.०३ ूितशत छन। 

 खिनज तेल एटसो १० िमिल ूित िलटर पानीमा िमसाइ
छन। 
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३. कत्ले कीरा  

(Scale insect) 

यो धेरै सानो, एकै ठाउँमा बसी रहने कुनै लािम्चलो 
र बोबासगँ िमल्दोजलु्दो र को हनु्छ। 

ियनीह  धेरै संख्यामा बसेर 
िब वाबाट रस चःुदछन ् जसले
गदार् िब वाह  रोगाएर 
जान्छन।् 

 कीरा लागेका बोटह  नसान। 

 फाल्गणु र चैऽ मिहनामा एक एक पटक 

 डाइमेथोयट ३०% इ.सी. १ एम. एल. ूितलीटर पानीमा 
िमसाइ छकर् ने। 

 मि तेल र साबनुको झोल बनाईछन, मेिसनको तेल 

कपडामा िभजाई पछु्ने। 

 एट्सो १० िमिल ूित िल िमसाइ छन। 

४.लाहीकीरा (Aphid) यो लाही सानो र अिल कालो र को हनु्छ । यी कीराले िब वाबाट रस 
चःुदछन ् र यसले आबमण 
गरेका िब वाका पातह मा 
कालो ढूसी देिखन्छ। 

 फुल फुल्न ुअगािड डाइमेथोयट ३०% इ.सी. १ एम. एल. 
ूित लीटर पानीमा िमसाइ छकर् ने। 

५.िसशसिसल्ला (Psylla) वयःक कीरा सानो नरम र खैरो हनु्छ । पखेटा 
पारदशर्क र ितनमा सेतो थोप्ला हनु्छन ्। बच्चाह  

मिसना र पहलो र का हनु्छन ्। 

िब वाको किललो भागमा बसी 
रस चःुदछन ् र पातह मा ढूसी 
फैिलएको देिखन्छ।  

 मािथ उल्लेिखत लाही कीरालाई जःतै िविध अपनाउने। 

६.फल कुहाउने औसंा  
(Fruit fly) 

वयःक कीरा किरव घरको िझंगा जःतै हनु्छ । 

पखेटा बािहर पिटृ तन्केका हनु्छन।्औसंाह  सेतो 
र का र टाउको ितखािरएका हनु्छन ्। 

औसंाह ले फलको िभऽिभऽै 
बसेर खान्छन जसले गदार्
फलह  कुिहएर भईुंमा झदर्छन।्

 फलफूलको बोटमा पालवुा लागेको बेलामा र िचिचला 
लािगसकेपिछ मालािथयन ५०% ई.सी. १ मी.ली 
ूितलीटर पानीमा िमसाई छन। 

 िब वामा कुनै गिुलयो पदाथर्मा मालािथयन िवषादी िमसाई 

यसको लेप बनाई ठाउँ-ठाउँमा लगाई िदनाले वयःक 
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कीराह  आकिषर्त भई खान आई मदर्छन।्सो कायर् पालवुा 
लाग्ने बेला देिखिलएर फल िटप्ने बेलासम्म गरेमा बढी 
ूभावकारी देिखन्छ। 

 कीरा लागेर झरेका फलह  जम्मा गरी न  गिरिदने। 

 िमथायल यिुजनल र मालािथयन ५०% ई.सी. को फेरोमेन 

ट्र्याप राखी भाले िझंगा मान। 

७. िमिलवग (Mealy bug) सेता, कपास जःतै जीउ भरी काँडैकाँडा देिखएको 
नरम कीरा हो । 

पात र डाँठको रस चःुदछ ।  इिमडाक्लोरोिपड ०.२ मी.ली. ूितलीटर पानीमा झोल 

बनाई छन। 

 

अिमलो जातका फलफुलमा फल िटपीसकेपिछ िवशेष गरी वसन्त याम शु  पूवर् या जाडो याममा खनजोत मलजल रोग कीरा लागेका हाँगा या पात हल्का काँटछाँट गनर् 
कुहेका झरेका फलफूल जलाउने वा गाड्ने तत्प ात ्आवँयकता हेरी िछटो नाशवान सरुिक्षत/वातावरणमा कम हािनकारक िवषादी ूयोग गन त्यसपिछ फल लािगसके 

पिछ बोटिब वाको िनरीक्षण र आवँयकता हेरी रोग कीरा व्यवःथापन गन ूिबया अपनाउन ुपदर्छ । 

 

अिमलो जातका फलफूलका मखु्य रोगह  

रोग लक्षण व्यवःथापन िविध 

१.क्याङकर (Canker) पात, डाँठ र फलमा सु मा बाटुलो पिछ वेआकारका केही उठेको 
काठ जःतो र पहलो घेरा भएका हाँगाह  देखा पदर्छन ्। 

 बगचा सफा राख्न।े 

 िहउँदमा बोटका मरेका हाँगा िवंगाह  काँटछाँट गरी हटाउने।कपर 

अिक्सक्लोराइड (व्लाइटक्स ५० डव्लपुी.) ३ माम ूित लीटर झोल 

काँटछाँट पिछ छकर् ने र फेद विरपरी सफा पारी १ देिख १.५ हातसम्म 

वोड पे ले िलपी िदने । 
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 वषार् सु  हनु ुअगावै नयाँ पालवुा आउन लागेको बेलामा एकपटक र वषार्याममा 
२-३ पटक १ ूितशतको वोड िमौण ःू ेगन। 

२. कालो ध्वाँसे (Shooty 

mould) 

पात, डाँठ र फलमा कालो ध्वाँसो जःतो तहले ढाक्दछ।  बोटह  सफा राख्न।े 

 कीराको ूकोपले यो रोग  लाग्ने हुँदा शु मा ती कीरा िनयन्ऽण गन। 

 अन्य रोग िनयन्ऽणको लािग ूयोग गिरएको ढूसीनाशकले यसलाई पिन 

िनयन्ऽण गदर्छ। 

३.कोऽे  (Anthracnose) स-साना काला दागह  डाँठ र पातमा देखा पदर्छन ्।  रोगी हाँगा िबंगा काटेर न  गन। 

 वषार् याममा रोग वढ्ने हुँदा २-३ पटक १ िदनको फरकमा र िहउँदमा 
काँटछाँट पिछ १ ूितशतको वोड िमौण वा कपर अिक्सक्लोराइड
(व्लाइटक्स ५०% डव्ल.ुपी.) ३ माम ूित लीटरको झोल छकर् ने। 

४.जरा कुिहने (Root rot) पातह  पहलो भई मद जान्छ र टुप्पाबाट वोट सकु्दै सकु्दै 

जान्छ। 

 िनकासको राॆो ूबन्ध िमलाउने। 

 तीनपाते (जंगली सनु्तला) मा कलमी गरेको िब वा लगाउने। 

 खनजोत गदार् जरामा चोट नपरु ्याउने। 

 माघ मिहनाितर रोगी बोटको जरािनरको माटो हटाई कुिहएको जरा हटाउने र 

करीब १-२ ह ा जरालाई खलु्ला छाडी सम्भव भए खरानी र राॆो पाकेको मल 

माटोमा िमसाई जरा पनु।रोगी बोटको फेद विरपिर राॆरी िभज्ने गरी वोड  
िमौण (१ूितशत) वाम्यान्कोजेव (इन्डोिफल एम-४५, ७५% डब्ल.ु पी.) 
वा कपर अिक्सक्लोराईड (ब्लाइटक्स-५०% डब्ल.ु पी.) या कावन्डािजम
(डेरोसाल) २ माम ूितलीटर पानीमा िमसाई सेन्च गन साथै कावन्डािजम
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(डेरोसाल ५०% डब्ल.ु पी.) २ माम ूित लीटर पानीमा िमसाई परुा बोट िभज्ने 

गरी छन र १ िदन पिछ फेरी एकपटक कावन्डािजम (डेरोसाल ५०% 

डब्ल.ुपी.) छन । 

 वषार्त शु  हनु थालेपिछ मािथ उल्लेख गरे वमोिजमको िवषादी सेन्च गन र 

िब वामा पिन छन। 

५.फेद कुिहने (Stalk rot) फेद विरपिर बोबा चिकर् ने किहले सखु्खा हनुे झन र िभऽी डाँठ 

देखापन गदर्छ।समयमै सावधानी िलईएन भने पात पहलो भएर 

हाँगा सकु्दै जाने गदर्छ।  

 रोग सहन सक्ने जात लगाउने। 

 ितनपाते (जंगली सनु्तला) मा कलमी गरेको िब वा लगाउने। 

 सडेको भाग हटाई वोड  लेप लगाउने। 

 ितनपातेको सहायक जरा िदने। 

 िहउँदको समयमा १ ूितशत को यिुरया + ४:४:५० को बोड  िमौण बोटमा 
ःू ेगन। 

 फेदमा कृिष चनू छन र खरानी थपुान। 

६. गलुावी रोग  

(Pink disease) 

आदर्ता बढी भएपिछ बोबा चकर् ने, फुट्ने र काठ मािथ खिटरा
िनःकने र िसंदूर र को धूलो देिखने, िब वा मद जाने। 

 रोग लागेको भागलाई काटेर जलाउने। 

 रोग लागेको भाग खिुकर् एर चौबािटयापे  वा वोड  लेप लगाउने। 

 कावन्डािजम (डेरोसाल ५०% डब्ल.ुपी.), म्यान्कोजेव (इन्डोिफलएम-४५-
७५% डब्ल.ु पी.) र वोड िमौण पालैपालो छन। 

७.मीनी   

(Citrus greening) 

 सनु्तला जात फलफूल (जनुार) का पातह  पूरै पहलो
हनेु वा पहलो पातमा हिरयो नशाह  हनुकुो साथै
हिरया दागह  पिन देिखन्छन।् 

 तराई/िभऽी मधेश र रोगमःत के्षऽबाट ल्याई रोपेका िब वाह मा यःता
लक्षणह  देखापनार् साथ बोटह  काटी जलाइिदने। 

 समनु्ि सतह देिख १३०० मीटर भन्दा कम उचाई भएको ठाउँमा
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 िछिप्पएको पातह को बीचको मखु्य नशा असामान्य
पमा ू  देिखन्छ।यो अवःथा िबःतारै िबःतारै

पातका अ  नशाह मा सद जान्छ र पात पहिलई
टुप्पाह  सकुी अन्तमा िब वा नै मछर्। 

 धेरै फूल फुल्नकुो साथै बेमौसममा पिन फुल फुल्न
सक्छ, दाना सानो हुँदै जाने, दाना एकतफीर् माऽ बढ्ने, 

असामान्य पमा फल झन र कम फल्ने हनु्छ। 

 िछिप्पएका फलह मा सूयर् तफर्  भएको भाग माऽ
पहेलो र को हनु्छ अक  पि  हिरयो नै रहन्छ। 

 उपरोक्त लक्षणह  बोटको कुनै एक भाग वा एउटा
हाँगामा पिन हनु सक्छ। 

िब वा उत्पादन गनुर् हुँदैन साथै त्यहाँबाट िव वा ल्याउन ुहुँदैन। 

 यो रोग िसशस िसल्ला कीराले सान भएको हुँदा तािलका बनाई
डाइमेथोयट ३०% इ.सी.) १ एम.एल. ूितलीटर पानीको दरले ूयोग 

गनुर्पछर्। 

 

१८.१.१० अन्य बालीका रोगह  र ितनको व्यवःथापन 

बाली तथा रोगका नाम लक्षण व्यवःथापन िविध 

अम्बा ओइलाउने रोग (wilt) रोगी िव वाका टुप्पाितरका पातह  पहेिलन्छन, 

ओइलाउछन।्ती पातह  सकेुर झदर्छन।डाठमा विरपरी खैरो
रंगले धेिरएर बोट मनर् थाल्दछ। 

 रोप्ने र गोड्ने बेलामा जरामा चोट पटक नलगाउने। 

 बोटको विरपरी चनु छरी िसंचाइ गन। 

 बेनार् रोप्नु भन्दा दईु ह ा अगािड फमार्िलनले माटो उपचार गन। 

सपुारी मनुा कुिहने रोग बोटको टुप्चाको पातमा पहलो घेरा भएको खरानी र को
थोप्ला बन्दछ।रोगी पातको नशाह  कालो भएर जान्छन। 

 रोगी िब वा देिखएमा हटाउने। 

 ःशेप्शोमाइिसन ०.०५ ूितशतको झोल बनाएर छकर् ने। 

कोले रोग वा महाली रोग रोगी दानाको बािहरी सतहमा पानीले िभजेको जःतो देखापछर्  सडेका मनुा र मरेका भागह  खकुर हटाउने। 
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(koleroga) र सेता ढुसीले छोप्छ र िछिप्पन ुअगािड नै फलको भेट्ना
हुंदै पिछ पूरै बोट सडेर मदर्छ। 

 कपर अिक्सक्लोराइड ५०% डब्ल.ुपी. (ब्लाइटक्स) ३ माम / लीटर 

पानीका दरले १ देिख १.५ मिहनाको फरकमा छकर् ने। 

 िब वाको विरपरी पानी जम्न निदने। 

अदवुा गानो कुिहने  

(Rhizome rot) 

बोटको मािथल्लो पातको टुप्पो पिहिलदै पातको िकनार हदैु रोग 

तलितर बढदै जान्छ।पिछ तल पातसँग जोिडएको ठाउँमा पानीले 

िभजेको जःतो भएर िगलो हनु्छ िब वा तान्दा सिजलै पातसँग 

छुि एर आउँछ। 

 रोगी गाना वा पाना बीउको लागी ूयोग नगन। 

 माटोमा उिचत िनकासको व्यवःथा िमलाउने। 

 घमु्ती बाली चब अपनाउने। 

 कावार्न्डािजम ५०% डब्ल.ु पी. (वेिभि न/डेरोसाल) ले बीउ उपचार गन। 

पातको थोप्ले (Leaf spot) पातमा साना, गोला अण्डाकार देिख हल्का पहेला थोप्ला देखापदर्छ 

र पिछ सकेुर प्वाल पनर् सक्दछ।पात दोिॄन्छ, लिऽन्छ र बोट होचो 
हनु्छ । 

 रोगी पात जम्मा पारी  जलाईिदने। 

 कपर अिक्सक्लोराइड ५०% डव्ल.ुपी. (व्लाइटक्स) ३ माम/लीटर 

पानीका दरले रोग देखापरेपिछ छकर् ने। 

बदाम  

बेनार् कुिहने (Seedling blight) 

ओिसलो ठाउँमा भण्डार गरेका बीउह  रोप्दा बोटको फेद कुिहन्छ 

र मदर्छ। 

 सग्ला र ःवःथ्य दाना छानेर सखु्खा ठाउँमा भण्डार गन क्याप्टान ५०% 

डव्ल.ुपी. िवषादीले २ माम ूित के.जी. बीउका दरले बीउ उपचार गन। 

टीका रोग  (Tikka) पातमा दईु िकिसमको, पहेलो र को थोप्ला र मिसना, गोलाकार 

गाढा खैरो वा कालो र का थोप्लाह  देखा पदर्छन ्। 

 रोगी ठुटा जम्मा गरी जलाईिदने। 

 घमु्ती बाली अपनाउने। 

 क्याप्टान ५०% डव्ल.ु पी. िवषादी २ माम ूित के.जी. का दरले बीउ 

उपचार गन। 

 पातमा थोप्ला देखापनर् थालेपिछ कावन्डािजम ५०% डव्ल.ुपी (बेिभि न) १ 

माम ूित लीटर वा Chlorthalonil 75% WP (Diffence, Kaavach, 

Protector) २ माम ूितलीटर पानीमा िमसाई १५-२० िदनको अन्तरमा 
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छकर् ने।वा Sulphur 80% WP (Sulfex, Sulphur, Sulphil) ३ माम 

ूितलीटर अथवा Hexaconazole 5%EC (Avon, Comfort, Hexahit) ३ 

मी.ली ूितलीटर पानीमा िमसाई छकर् ने। 

िठगरेु ( Rossete) िब वा असामान्य पमा िठगिुरन गई बोट ज्यादै होचो र सानो  
हनु्छ ।िब वाका पातका नशाह  फब ् पातह  उल्टो दोिॄएर
जान्छन।्बोटमा कोसा लाग्दैन। 

 रोगी बोट उखेली जलाउने। 

 घमु्ती बाली लगाउने। 

 Dimethoate 30% EC (Rogor, Anugor, Rogohit) १ मी.ली ूितलीटर
पानीमा िमसाई छकर् ने। 

िसंदरेु (Leaf rust) पातको तल्लो सतहमा सून्तला र को पहला दानादार थोप्ला
र मािथल्लो तहमा खैरो थोप्ला देिखन्छन।् 

Chlorthalonil 75% WP (Diffence, Kaavach, Protector) २ माम ूितलीटर
पानीमा िमसाई १५-२०िदनको अन्तरमा छकर् ने वा Sulphur 80% WP 

(Sulfex, Sulphur, Sulphil) ३ माम ूित लीटर पानीमा अथवा
Hexaconazole 5% EC (Avon, Comfort, Hexahit) ३ मी.ली ूित
लीटर पानीमा िमसाई छकर् ने। 
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झिुसलिकरा  कालो र का 
वयःक पतुलीह  

लाॅहे  पातको तल्लो भागमा जम्मा 
भएर वःदछन ्र पातको हिरतकण खान्छ 
जसको फलःव प पात जाली जःतो 
देिखन्छन। 

 

� सु  को अवःथामा झणु्डमा वःने भएकोले पात िटपेर मानर् सिकन्छ।       

� नभुाल्यरुोन (Nuvaluron 10% EC) जःतै King Guard, Rimon, Pedestral वा 
डाइक्लोरभस (Diclorvos 76% EC) जःतै Nuvan, Doom, DDVP नामक 
िवषादीह  मध्ये कुनै एक िवषादी १ िम.िल. ूितिलटर पानीमा िमसाइ 
फूलमा नपारी सवै पातमा पन गरी कीराको ूकोप हेरी २ देिख ३ पटक 
सम्म छन। 

�  वानःपितक िवषादी नीम, िसःन,ु खसुार्नी, सावनु गहँूतमा िमसाइ कुहाएर छन 
गरेमा कीराको केही हदसम्म िनयन्ऽण गनर् सिकन्छ। 

गवारो कालो वा खैरो 
र को टाउको 
भएको पतुली र 
साना गलुावी र 
टाउको कालो 
भएका लाॅहे   

यी लाॅहे  अलचीका सराको टुप्पोबाट
स-साना प्वाल बनाइ िभऽ पःदछन ् र
िभऽिभऽै खाँदै गानोसम्म पगु्दछन ् र
फलःव प झ्याङ पहिलने, गबुो सकु्ने वा
मन, नबढ्ने जःता लक्षण देिखन्छन्
जसको फलःव प उत्पादनमा ॑ास
आउँदछ।किलला फल िभऽ पसी दाना
खाइिदनाले फलह  फोॐा हनु्छन।्      

� गवारो लागेको तथा गवुो मरेका सराह  उखेली न  गरी अलैची बारीको
राॆोसंग सरसफाइ गनुर्पदर्छ।हटाइएका सराह  जलाउने वा गाड्ने गनुर्
पदर्छ।                                                      

� यी कीरा िनयन्ऽण गनर्का लािग Emidachlopride 17.8% जःतै  जोस
अथवा िभक्टर, नामको िवषादी मध्ये कुनै एक िवषादी ०.५ देिख १ िम.िल. 
ूित िलटर पानीमा  िमसाइ  परैु बोट िभज्ने गरी छकर् ने।               

� गवारोको ूकोप हनेु बगानमा अलची गोड्दा माटोमा िफूोिनल ०.३
ूितशत दाना जःतै आिशर्वाद, िवलटप, एजेन्ट, नामका िवषादी मध्ये कुनै एक
िवषादी ूित झ्याङ १५ देिख २० माम िब वाको विरपिर लगाउने।       
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लाही  यी कीराह  पिन 
झणु्डमा वसेर रस 
चःुदछन   

 १. यी कीराह  पिन झणु्डमा वसेर रस
चःुदछन।               

२. फलःव प िव वाह  वढ्दैनन,् पात र
फलको आकार ूकार िवमन्छ। 

� लाही कीराह  िनयन्ऽण गनर् िनम, बकाइनो, सूतीर्, िसःन,ु िचराईतो, खसुार्नी
आिद गहँूतमा कुहाएर, साबनु, मटीतेलसंग िमसाइ छनर् सिकन्छ।  

� लाही कीराह लाई आौय िदने िकिसममा बालीह  जःतै च ु म्फा, केरा, मकै, 

आ  तथा अन्य लाही लाग्ने बाली तथा ख िब वाह  बगानको निजकमा
लगाउन ुहदैुन, भएमा हटाउन ुपदर्छ।  

� लाहीले पहलो रंग मन पराउने भएकोलो,पहेलो पासो yellow trap अलची
बगानमा झणु्डाइ लाही कीरा न  गनर् सिकन्छ। 

िाप्स यी कीराह  अित 
साना हनु्छन ् र 
वच्चा अवःथामा 
सेतो पहिलएका 
रंगका हनु्छन ् र 
वयःक कीरा खैरा 
रंगका हनु्छन।् 

 रस चःुने कीराह ले पातको फेद िभऽ
डाँठमा, फूल र फल लाग्ने भागमा र
फलमा समेत आबमण गदर्छन।्यी
कीराको आबमणवाट फलह  फोॐा हनेु, 

आकार िबमने भै गणुःतरमा ॑ास
आउँछ। 

� अलची बगान निजकमा रहेका यो कीरा लाग्ने अन्य वनःपितह , जःतै
िपंडाल,ु माने, अलचीका जंगली ूजाितह  हटाउने। 

� कीराको ूकोप बढी भएमा अलचीका सकेुका पात हटाइ तलका मध्ये कुनै
एक िवषादी ूयोग गन। 

�  इमामेक्टीन बेन्जोएट ५% एस.जी. (Emamectin Benzoate 5% SG) 

जःतै (Boxer) (Cobra) (Emar)  मध्ये कुनै एक िवषादी ०.४ माम ूित
िलटर पानीमा िमसाएर ःू ेगन। 

�  ःपाइरोमेिसफेन २२.९% एस.सी. (Spiromesiphen 22.9% SC)  जःतै
ओवेरन (Oberon)  ०.८ एम. एल. ूित िलटर पानीमा िमसाएर ःू ेगन। 

� एिसफेट ७५% एस.पी. (Acephate 75% SP) जःतै अलटप (Alltop), फेटल
(Fatal)  िचटक (Chettak) मध्ये कुनै एक िवषादी १ माम ूित िलटर
पानीमा  िमसाएर ःू ेगन। 
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� िक्वनालफस २५% इ. सी= (Quinalphos 25% EC) जःतै फलास (Flash), 

एलकुइन्टल (Allquintal), नािगन (Nagin) मध्ये कुनै एक िवषादी १ एम. 
एल. ूित िलटर पानीमा िमसाएर ःू ेगन। 

�     िनमबाट बनेका तयारी िवषादीह  ूयोग गन। 

खुॆ  े बोसो समानको 
सेतो शरीर, टाउको 
खैरो-रातो, ठूल-ठूला 
३ जोर खु ा 
भएको र छुदा 
खिुम्चने हनु्छ। 

यस कीराले माटो िभऽ बसी अलचीको
जरा खाएर क्षित परु ्याउदछन । यो
कीराको जीवनचब जात हेरी १-३ वषर्को
हनु्छ। 

� सधैभिर एकै ःथानमा नसर्री नगरी फरक-फरक ःथानमा नसर्री गरी खुॆ े
कीराको आबमण कम गन।कांचो गोबरको ूयोग नगन। 

� जिमनको गिहरो खनजोत गन, जसले गदार् खुॆ  ेकीरालाई िसकारी कीराह ले
खाएर यसको संख्या कम हनु्छ। 

� खपटेको माउलाई िबजलुी ब ीको पासोमा आकषर्ण गरी मान। 

� खुॆ  ेकीराको ूकोप हनेु ःथानमा िब वा लगाउन ुअिघ राॆोसंग खनजोत
गरी ूित रोपनी १ िकलो मेटाराइिजयम एिनसोप्ली (Metarhizium 

anisopliae)  ढुसी माटोमा ूयोग गरी खनजोत गन।यसको ूयोग गदार्
माटोमा िचःयान हनु ु आवःयक छ।यो ढुसी ूयोग गिरएको खेतबारीमा
रासायिनक िवषादी ूयोग गनुर् हदैुन।मेटाराइिजयम ूयोग गदार् राॆो संग
भण्डारण गिरएको साथै ूयोग गन अविध समा  नभएको कुरा एिकन गरेर
माऽ ूयोग गन। 

� िवषादी ूयोग गन हो भने खनजोत गदार् माटोमा ूित रोपनी १ िकलो
क्लोरपाइरीफस (डसर्वान १०%) ूयोग गन। 
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जरा तथा गानो 
कुिहने रोग  

 पाना र डाँठ जोडमा पानीले भिरएका थोपाह  देखा
पदर्छन।्                          

 पातह को टुप्पा पहिलन्छन ्र पहिलने बम पातको
फेदितर वढ्दै डाँठसम्म पगु्दछ।                

     िवःतारै पात ओईलाएर सकु्दछ र डाठको फेद, 

पाना र जराह  कुिहन्छन ् । डाँठलाई तान्दा
गानोवाट सिजलै छुि न्छ। िब वालाई खोतलेर हेदार्
डांठ, पाना र जरामा काला-खैरा दागह  ूशःतै
देिखन्छन।् 

� ःवःथ पाना वा बीउबाट बेनार् बनाइ रोप्ने।                                 

� रोग फैलावाट रोक्न रोगी वोटह  गानोसिहत उखेली गाड्ने वा जलाउन। पानी
जम्न निदन िनकासको राॆो व्यवःथा िमलाउने।                              

� अलची िटपाइ पिछ लग ै १ ूितशतको बोडक्स िमौण छन।(१०० माम चनु, 

१०० माम नीलो तथुो १०िलटर पानीमा िमलाइ तयार गन)।                   

� जैिवक तिरकाको खेती गनर् िब वा लगाउन ु अिघ संिजवनी वा शाइकोडमार् २.५
िकलो १०० िकलो कम्पो  मलमा िमसाएर ढूसीको िवकास भएपिछ माटोमा ूयोग
गन Copper oxychloride 50% WP  जःतै Blitox, Anucop, Dhanucop  जःता
ढूसीनासक िवषादी मध्ये कुनै एक िवषादी २-४ माम ूित िलटर पानीमा झोल बनाइ
िब वा रोप्ने बेलामा िब वाको फेद २०-३० िमनेट डवुाइ उपचार गरी  ओभानो
बनाएर रोप्ने।साथै बगानमा पिन यो िवषादी छन। 

 पात कुिहने रोग 
           

 सु मा पातह मा पानीको फोका जःता दागह
देिखन्छन ् र िवःतारै यी पानीफोकाह  वढ्दै गएर
पूरा पात नै ढाकी िदन्छन,् त्यस पिछ पात कुिहन्छ
यो रोगको ूकोप वढ्दै गएमा पूरा िब वा
नभाँिचएर सडेर मदर्छ।यस रोगको ढुसी माटोमा

� बगानको सरसफाइमा ध्यान िदने।                                         

� िब वा रोप्दा ढूसी नासक िवषादीले उपचार गरेर माऽ रोप्ने।                   

� Copper oxychloride 50% WP जःतै Blitox, Anucop, Dhanucop जःता ढुसीनासक
िवषादी मध्ये कुनै एक िवषादी ३-४ माम ूित िलटर पानीमा झोल बनाई १०-१५
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लामो समय सम्म िजिवत रहन्छ। िदनको अन्तरालमा  २ पटक छन। 

� बगानमा िदनमा आधा समय घाम पन गरी छाहरी व्यवःथापन  गन।            

� ५. १५ वषर् भन्दा परुाना बगान बमशः हटाउदै जाने। 

बोट ओइलाउने तथा 
बगान डढ्ने रोग 

 यो रोग जरा तथा गानोवाट सु   हनु्छ। 

 बोटको टुप्पाका पातह  पहिलन्छन,् लाबाको टुप्पो
बटािरने र सईुरो बाि ने हनु्छ।िवःतारै पात, डाँठ र
सम्पूणर् वोट खडेरी परेजःतै गरी सकेुर जान्छ। 

 यो रोग लागेका अलचीको फलह  पाक्दैनन,् 

अलचीको दाना िभऽका बीउ िछिप्पदैनन ्र बीउह
किलला सेता देिखन्छन।् 

 यो रोगको संबमण भईसकेपिछ नयां टुसाह
नआउने र बोटह  पूणर् पमा सकेुर गई बगान नै
न  हनुजान्छ।                              

� अलची वगानको राॆो सरसफाइ गन।रोगी बोटह  हटाइ जलाउने। 

� रोग देखा परेमा Copper oxychloride 50% WP जःतै Blitox, Anucop, Dhanucop 

जःता ढुसीनासक िवषादी मध्ये कुनै एक िवषादी २ माम ूित िलटर पानीमा िमसाएर
पात ,वोट, पाना तथा जरा समेत िभज्ने गरी ूयोग गन। 

� रोग देखा नपरेको ःवःथ नसर्रीवाट माऽ िब वा ल्याएर रोप्ने। 

 रोग नासक िवषादी  ूयोग गदार् जेठदेिख साउन िभऽमा  पानी नपरेको बेलामा ूयोग
गन। 
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सटुी मोल्ड  

(Sooty mold)

  

 यो रोग खास गरी बाक्लो छाहारी भएको ःथानमा
बढी देिखने गदर्छ।  

 मलातोको छाहारी भएको बगानमा बढी माऽामा यो
कालो ढुसी देिखन्छ। अलैचीमा छाहारी िदने खको
पातमा लाही कीरा बःदा ितनको िब ा अलचीको
पातमा परी त्यसमा पाइने गिुलयो पनले गदार् पातमा
िबिभ  जाितका ढुसीलागेर यो रोग लाग्दछ।रोगका
ढुसी पातको िभऽी सतहसम्म पःन नसकेतापिन यसले
ूकास सं षेण िबयामा अबरोध उत्पऽ गन हुँदा
अलचीको उत्पादनमा कमी ल्याउँदछ। 

 Copper oxychloride 50% WP जःतै Blitox, Anucop, Dhanucop जःता ढुसीनासक
िवषादी ूित िलटर पानीमा २- ३ माम िमसाइ परैु बोट िभज्ने गरी  छकर् ने। 

  यसको िनयन्ऽण गनर् सव  आयल ूित िलटर पानीमा १५ एम. एल. िमसाइ छदार्
िनकै ूभावकारी देखीएको छ।                                  

 बगानमा लाही कीराको िनयन्ऽण गन।छाहारी िदने ख िठक माऽामा राख्न ुपदर्छ।  

 हल्का माऽ ढुसी भएको अवःथामा सावनु पानीको घोलले पिन उपचार गनर्
सिकन्छ। 

 फुक (Foorke)   रोगी िब वाको फेदमा धेरै स-साना काण्डह  
िनःकन्छन ्  र बोटमा फूल फुल्दैन।्बोट होचो 
हनु्छ। 

 िब वा बीउबाट उत्पादन गन। 

 रोगी िब वा जम्मा गरी जलाउने। 

 रोगका िबषाण ुसान कीरा मानर् Dimethoate 30% EC (Rogor, Anugor, Rogohit) १
मी.ली ूितलीटर पानीमा िमसाई छकर् ने। 

िछक (Chhirke) शु मा पातका मखु्य नशामा पहेला धब्वाह  देखापरी 
पातमा फैिलन्छन ् पिछ पहेला थोप्लाह  खैरो र  
भई पात सकेुर जान्छ र बोट होचो भई विृ  
रोिकन्छ । 

 बीउबाट उत्पािदत बेनार् लगाउने। 

 रोगी िब वा जम्मा गरी जलाउने। 

 मालािथन ५०% ई.सी. १ िम.िल. वा Dimethoate 30% EC (Rogor, Anugor, 

Rogohit) १ मी.ली ूित लीटर पानीमा िमसाई छकर् ने। 
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िस .न.  िकराको नाम पिहचान क्षितको लक्षण ब्यवःथापन िविध 

१. शलुशलेु (Mites) िचयाको शलुशलेु िबिभ  खालको 
हनु्छन ।रातो माकुरे,वैजनी र 
सनु्तला र को शलुशलेुले विढ 
क्षित गदर्छ। 

शलुशलेुको लाभार् ,िनम्फ तथा वयःक समेतले पातमा 
रहेको क्लोरोिफल चिुस क्षित पयुाउँछन।्पातको 
सतहमा रातो धब्बा देिखन्छ जनु पछािड बढदै जाँदा 
खैरा धब्बामा पिरवतर्न हनु्छन।्अन्तमा पातह  झरी 
उत्पादनमा ूत्यक्ष असर गदर्छ। 

 छायाँदार िब वाको उिचत ब्यवःथापन
गन। 

 िसचाई गिर बगानमा आिता बढाउने। 

 बगानको सेक्सन विरपिर उपयकु्त हेज
प्लान्ट कायम गन। 

 संबिमत ःथानबाट ौिमकह  पि
िटपाई वा अन्य खेित  कमर् गन
िशलिशलामा िचया बगानमा ूवेश गदार्
समेत यसको फैलाबट हनेु हुँदा सावधान
अपनाउने। 

 बषार्त भए पिछ यसको संबमण िबःतारै
घटदै जाने हनु्छ।  

 ूकोप भएमा बनःपित जन्य िबषािदको
झोल,  िपरे झारको झोल, गहुँत आदीको 
ूयोग ूभावकारी हनु्छ। 

 झारपात हटाई बगान सफा राख्न।े 
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  सल्फर पाउडरको घोल ३ के.जी. ूित 
हेक्टरको दरले ूयोग गन। 

२. रस चःुने िकराह  

  ( sucking insects) 

िचयाको मच्छड 

यो िचयाको धेरै खतरनाम िकरा 
हो।यी िकराह  िबहानी र 
साँझपख बिढ सिबय हनु्छन ्
छाँया परेको ठाँउमा बढी 
संख्यामा पाईन्छ।  

यसको क्षित बिढ छाँया भएको ओिसलो ठाँउमा 
अत्यािधक हनु्छ।वयःक र बच्चा दवैुले मनुा किलला 
पात र डाँठबाट रस चःुदछ ।ियनीह को  िसयो जःतो 
सुँडले  कोिशका छेडदछन ्र रस चःुने बममा िबषाक्त 
पदाथर् िभऽ छोडदछन।यसरी खाएका पातमा २  -3 
घण्टामै राता खैरा धब्बाह  देिखन्छन र केिह िदनमा 
िय पातह  सकु्दछन।आबमण भएका पात मािथ ितर 
कोूो पछर्न ,पातको बनोट  नराॆरी िबमन्छ र किलला 
हाँगाह  समेत सकु्दछन।बढी आबमण भएको 
बगानमा ३-४ ह ा सम्म मनुा आउँदैन।   

 झारपात हटाई बगान सफा राख्न।े 

 छाँयादार िब वा धेरै भएमा हटाई
सूयर्को िकरण िछन गिर पारीलो
बनाउने। 

 िबहान र बेलकुा गाईको गोबरको गइँुठा 
तथा बनःपित जन्य िबषादीको धुँवा
लगाई मच्छड धपाउने। 

 

३ िाप्स यसले भखर्र बढदै गरेका मनुा ,
कलीला पात र डाँठबाट रस 
चःुदछन।्काँट छाँट गरेर मनुा 
पलाउन लागेका िब वाह मा धेरै 
आबमण गदर्छ।  

 

यसको आबमण भएका पातको पछािडको भागमा मूल 
नशाको दवैु तफर्  दईु वटा धसार् देख्न सिकन्छ । 

 झारपात हटाई बगान सफा राख्न।े 

 संबमण भएको ठाँउमा कडा गरी प ी 
िटप्ने। 

 झोलमोल िवषादी ,गहुँत तथा िनम ू योग 
गन । 
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४. लाही यसको रंग कालो र आकारमा 
साना हनु्छन।  

यसले मनुा तथा किललो  पातमा आबमण गदर्छ 
।पात बढन निदइ िबना आकारको बनाउँदछ ।यसको 
मह जःतो पदाथर् िनकाल्ने हदुाँ sooty mold को 
आबमण पिन सँगै देख्न सिकन्छ। 

 िनमजन्य िबषादी १:४ को अनपुातमा 
ूयोग गन। 

५. ज्यािसड यस िकरालाई मीन फ्लाई पिन 
भिनन्छ।यो िकराले मनुा र 
पातको कलीलो भागमा आबमण 
गरी रस चःुदछ। 

यसको आबमण भए पिछ मनुा बढ्न सक्दैन पातह  
बटारीन थाल्दछन ् र पात खैरो भई सकु्न थाल्दछ र 
आबमण भएको पातको मलु नशा र शाखा नशा 
समेतमा खैरो पना देखा पदर्छ। 

 झारपातह  हटाउने। 

 आबमण भएको ठाँउमा कडा पि
िटपाई गन। 

 िनम जन्य िबषादीको ूयोग गन। 

६. फ्लस वमर् यो खैरो किरब १ से.मी हनु्छ । काँटछाँट गरेका िटिपंग गनर् लागेको िब वामा बिढ 
देखा पदर्छ।यसले मनुालाई मिुनको पातसँग टसाई 
बटारेर राख्दछ।िभिऽ बसी पातको मािथलो सतह र 
किहले काँही मनुाको टुप्पो खाई िदन्छ।आबमण 
भएको पात खॐो मोटो र  चाउरी परेको देिखन्छ। 

 झारपात हटाउने। 

 आबमण भएको ठाँउमा कडा पि
िटपाई गन। 

 िनम जन्य िबषादीको ूयोग गन। 

७. िचया लपुर यसको ब्यःक कैलो रंगको 
रािऽचर पतुली हो। यसको 
पखेटामा कालो र पहेलो 
धब्बाह  हनु्छन।यसको लाभार्ह  
खैरो रंगको हनु्छ। 

भखर्रका लाभार्ह ले पातका छेउ तफर् बाट खाई दलुाह  
बनाउदछ।हकुका लाभार्ले िछिपएको पातह  खान्छन 
।बढी आबमण भएका पातह मा नशा बाहेक सबै 
पात खाई क्षित पयुार्उछन। 

 यसको बयःक रािऽचर पतुली भएकोले
राित बि  पासो थापेर बयःकको संख्या
कम गनर् सिकन्छ। 

 लाभार् र प्यूपाह  संकलन गरेर । 

 छहारी खह लाई िहउँदमा बोड पे
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बनाई लेप्ने। 

 Bacillus thurengensis  ५  माम १  िल.
पानीमा हालेर  छन । 

 गहुँत तथा झोलमल िनयिमत ूयोग
गन । 

8 झपु्पामा बःने क्याटर 
िपलर   

 (cluster caterpillar )  

यी िकराह को पतुली राऽीचर 
हो।  

  

यसका लाभार्ह  पातमा झणु्ड बनाएर बःदछ र पातह  
खाएर प्वाँल बनाउँदछन।्कितपयको शिरर िचल्लो 
हनु्छ।कितपयको शिररमा झसुह   हनु्छन।्यी झसुह  
िचया बगानमा काम गन मािनसको शिररमा पय  भने 
िचलाउने हनु सक्ने। 

 यो काि क-मंिसर र चैऽ-वैशाख 

मिहनामा ूशःत भेिटन्छन।्त्यसै 
समयमा हातले िटपी न  गनर् सिकन्छ। 

 Light  Trap को ूयोग गन। 

 िनम जन्य िबषादी वा जैिवक िबषादी
N.P.V.१ एम  .एल ूित लीटर  पानीमा 
िमसाइ छन। 
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रोगको  नाम पिहचान क्षितको लक्षण ब्यवःथापन िबिध 

फोके म वा 
 (blister bilght) 

यो एक ूकारको मौसमी रोग हो। 
धेरै तुवँालो लाग्ने ,कुहीरो बिढ 

लाग्ने र छाया पन के्षऽमा यो रोग 
सिजलै फैिलन्छ ।बषार् पिछ चक  

घाम लागेमा यो रोग फैिलने डर 
हनु्छ। 

यो रोग आबमण गरेको पातको तल्लो 
भागमा सेतो सेतो फोकाह  देखा पदर्छन 
पिछ ती फोकाह मा रातो कालो भई 
दलुो पदर्छ। 

 यिद िचसो लामो बषार् भई आिर्ता बिढ भएको अवःथा लामो
िदन रिहरहेमा िचया बगानको ःथलगत अनगुमन गिर रोग
लागेको छ  छैन हेरिबचार गन । 

 धेरै छाँयादार िब वा छ भने हटाउने। झारपात समयमा नै
िनयन्ऽण गन। 

 िनयिमत पमा १५ िदनको अन्तरमा कपर अिक्सकलोराईड 
०.५ ूितशत ःू ेगन।  

ब्लाक रट  कालो  
भई )कुिहने रोग (  

यो पातमा लाग्ने मह वपूणर् रोग 
हो।यो २ बटा ढुिश जन्य जीवाण ु
बाट हनेु गदर्छ ।  

यीनीह ले आबमण गरेका पातह मा 
कालो धब्बा देखा पदर्छ र िबःतारै 
पातह  मरी झदर्छ। 

 रोग लागेको बोटह लाई काँटछाँट गरी छोटो चब
अबलम्बन गन।  

 धेरै छाँया भएमा छाँयादार बोट हटाउने। 

 पानीको िनकासको राॆो ूबन्ध िमलाउने। 

रातो िसन्दरेु  यो िचयामा एक माऽ अिल्गबाट हनेु रोग हो ।  

यसमा शु मा किलला हाँगाह लाई आबमण गदर्छ  

र फैिलदै पातसम्म पगु्दछ। पातमा पहलो पातह  ईँटा  कलरको वा सनु्तला 
रंगको देिखन्छ । 

 िनकासको राॆो ूबन्ध गनुर् पदर्छ।  

  माटोमा पोषण तत्व िबशेष  गिर पोटासको कमी हनु िदन ु
हदैुन। 

 उिचत छहारी िब वाको ब्यवःथापन गनुर् पदर्छ। 
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गलुाब 

पिहचान क्षितको लक्षण व्यवःथापन िविध 

धूले ढूसी/खराने गलुाबका पात, मनुाह मा खरानीको धूलो झरेको
जःतै गरी रोग देखा पदर्छ र मनुा/पातह  घिुॆने
हनु्छन।् 

 यो रोगको लक्षण शु  भएको थाहा पाउने िडनोक्याप ४८% इ.सी. (केराथेन) 
०.५ माम ूित लीटर पानीमा िमसाइ वा Carbendazim 50% WP (Bavistin, 

Dhanustin, Derosal) ०.५ (१ माम ूित लीटर पानीमा िमसाइ अथवा Sulphur 

80% WP (Sulfex, Sulphur, Sulphil) ३ माम ूित लीटर पानीमा अथवा 
Hexaconazole 5% EC (Avon, Comfort, Hexahit) ३ मी.ली ूित लीटर पानीमा
िमसाई छकर् ने।   

कालो थोप्ले (Black leaf 

spot)   

पातको सतहमा पहलो घेरा भएका बीचमा कालो
र का बाटुलो आकारका थोप्लाह  देखापदर्छन।् 

 रोग शु  हनु लागेको थाहा पाउने िबि कै म्यान्कोजेव डाईथेन एम ४५ (७५
डव्ल.ुपी.), ६ माम ूितलीटर पानीमा िमसाएर।ूत्येक वषर् बोट काँटछाँट गन र
मरेका भागह  हटाउनाले रोगको ौोत न्यून हनु्छ। 

 

िलचीको पात गजुमुजु्ज पान सलुसलेु 

पिहचान क्षितको लक्षण व्यवःथापन िविध 

 यो कीरा एकदमै सानो र सेतो 
र को हनु्छ 

पातको तल्लो सतहमा बसी रस चःुदछ, पातह  
गजुमुजु्ज भै खैरो र मा बदिलन्छ। 

Dicofol 18.5 EC (Colonel) वा Propargite 57% EC (Kingmite, Omite) ३ एम
एल ूितिलटर पानीमा िमसाई छन। 

ॐोतः कृिष डायरी,२०७६ 
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१८.२  नेपालमा पित्र्जकृत र ूितबिन्धत िवषादीह ः 
१८.२.१ नेपालमा पित्र्जकृत िवषादीह  (२०७५/०८/२९ सम्म) 

ब.स. िवषादीको ूकार साधारण नाम व्यापािरक नाम 

१ कीटनाशक ६० १६३५ 

२ ढुसीनाशक ४२ ७४६ 

३ व्याक्टेिरयानाशक १ १७ 

४ झारनाशक ३० ४३६ 

५ सलुसलेुनाशक ६ २८ 

६ शंखेकीरानाशक १ २ 

७ जकुानासक १ १ 
८ मसुानाशक २ ३८ 

९ जैिवक िवषादी १४ ११३ 

१० वनःपितजन्य १३ १९ 

 जम्मा १७० ३०३५ 

      

१८.२.२ ूितबिन्धत िवषादीह ः 
ब.सं. िवषादीको नाम ूितबिन्धत वषर् 
१ क्लोरोडेन (Chlordane) सन ्२००१ 

२ डी.डी.टी. (DDT) सन ्२००१ 

३ डाइएिल्सन (Dieldrin) सन ्२००१ 

४ इिन्सन (Endrin) सन ्२००१ 

५ अिल्सन (Aldrin) सन ्२००१ 

६ हेप्टाक्लोर (Heptachlor) सन ्२००१ 

७ मlरेक्स (Mirex) सन ्२००१ 

८ टोक्साफेन (Toxaphene) सन ्२००१ 

९ वी.एच.सी. (BHC) सन ्२००१ 

१० िलन्डेन (Lindane) सन ्२००१ 

११ फःफािमडन 

(Phoshphamidon) 

सन ्२००१ 

१२ अगार्नो मकर् री कम्पाउण्ड  

(Organo mercury fungicide) 

सन ्२००१ 

१३ िमथाइल पारािथयन (Methyl  

Parathion) 

सन ्२००७ 

१४ मोनोबोटोफस सन ्२००७ 
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ब.सं. िवषादीको नाम ूितबिन्धत वषर् 
(Monochrotophos) 

१५ इण्डोसल्फान (Endosulphan) सन ्२०१४ 

१६ फोरेट (Phorate) २०७२/३/२० को िवषदी सिमितवाट िनणर्य भएको । राजपऽमा 
ूकािशत हनु बाँकी । 

१७ कावोफ्यरुान (Carbofuran) िवषादी सिमितको िमित २०७५/९/१६ को वैठकले ूितविन्धत 

गन िनणर्य गरेको र राजपऽमा ूकािशत हनेु ूकृयामा रहेको र 
२०७७/९/१६ सम्म ूयोग तथा वेचिवखन गनर् पाइने। 

१८ कावार्िरल (Carbaryl) 

१९ डाइक्लोरोभस (Dichlorovos) 

२० शाइजोफस (Triozophos) 

२१ बेनोमाइल (Benomyl) 

२२ काव सल्फान (Carbosulphan) राजपऽमा ूकािशत हनुे ूकृयामा रहेको र २०७८/४/१९ 
सम्म ूयोग तथा वेचिवखन गनर् पाइने। २३ डाइकोफल (Dicofol) 

२४ एल्मिुनयम फःफेट ५६% ३ 

मामको ावलेट 

(Aluminium Phosphide) 

 

िवषादी आयात कतार् िबबेता र िवषादी सं षेण कतार्ह मा िवशेष अनरुोध 

“िवषादी आयात, िनयार्त, उत्पादन र िबबी िवतरणमा संलग्न हनु ुहनेु जोकोिह ले पिन िजवनाशक िवषादी ऐन र 

िनयमावली बमोिजम ईजाजतपऽ िलएर माऽ िवषादीको कारोवार गनुर्पनछ सो िवपिरत गरेमा िनयमानसुार कारवाही 
हनु्छ ।” 

“जीवनाशक िवषादीको दु पयोग नगर , पंिजकरण नगिरएका र ूितविन्धत िवषादीह को ूयोग गरी मािनस, 

पशपंुक्षी र अन्य लाभदायक जीवजन्तकुो ःवाःथ्य र पयार्वरणमा हनेु नकारात्मक असरबाट जोगाऔ।ं ” 

 

“कृषक दाजभुाई तथा िददीविहनीह मा िवशेष अनरुोध ” 

   िवषादी िवष हो, औषधी होईन भ े कुरा सदैब मनन ् गनुर्होस। 

 अनावँयक पमा िवषादीको ूयोग नगनुर्होस ्/ नगराउनहुोस।् 

 िवषादी खिरद गनुर् पूवर् ूािविधकको अिनवायर् सल्लाह िलनहुोस।् 

 तािलम ूा  र ईजाजत पऽ ूा  िवषादी खिुा िबबेताह बाट माऽ िवषादी खिरद गनुर्होस।् 

 िवषादी खिरद गदार् पंिजकृत, सरुिक्षत र ूभावकारी िवषादी छा ुहोस।् 

 पंिजकरण नभएका र ूितबिन्धत िवषादी बारे जानकारी राख्न ुहोस र त्यःता िवषादी खिरद नगनुर् 
होस। 

 िवषादीको सरुिक्षत तिरकाले भण्डारण गनुर् होस र बालबच्चाह को पहुँच देिख टाढा राख्नहुोस।् 

 सिह िवषादी, सिह माऽामा, सिह समयमा र सिह तिरकाले ूयोग गनुर्होस।् 

 िवषादी चलाउँदा सरुक्षात्मक पिहरनको अिनवायर् ूयोग गनुर्होस।् 



k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 

 325 

 िवषादी ूयोग गिरसकेपिछ पखर्न ु पन समय व्यितत नभएसम्म बाली िटपेर खाने र बेच्ने 
नगनुर्होस। 

 भण्डारणमा लाग्ने रोग कीरा िनयन्ऽणका लािग सकभर ःथानीय ूिविध अवलम्वन गनुर्होस।् 
रासायिनक िवषादी ूयोग गनुर् परेमा सरुिक्षत िवषादी सावधानीपूवर्क गनुर् होस, उपभोग पूवर् ूितक्षा 
अविधको अिनवायर् ख्याल गनुर्होस।् 

 िवषादीका खाली भाँडाह  (िडब्बा, प्याकेट) सरुक्षीत तिरकाले न  गनुर्होस, जथाभावी नफाल । 

 िवषादी िबबेताले पंजीकरण नगिरएका िवषादी िबबी नगनुर्होस।् 

 

िवःततृ जानकारीको लािग निजकको गाउपािलका/नगरपािलकाका कृिष शाखा/इकाइ/कृिष ान केन्ि एवं 
प्लान्ट क्वारेिन्टन एवं िवषादी व्यवःथापन केन्ि हिरहरभवनमा सम्पकर्  राख । 

 

१८.३. पि कृत िवषादीह को सामान्य नाम तथा िवषादी बालीमा ूयोग गिरसके पिछ बाली िटप्न वा 
कटानी गनर्का लािग पखर्नपुन ूितक्षा अविध 

ब.स. सामान्य नाम 
पखर्नपुन 
समय 
(िदन) 

ब.स. सामान्य नाम 
पखर्न ुपन 
समय 
(िदन) 

१.िकटनाशक 
   

१ एवोमेिक्टन 
14 २३ इमामेिक्टन बेन्जोएट 10 

२ एिसफेट 
15 २४ इिथयन 14 

३ एिसटािमिूड 15 २५ फेनभेलारेट 7 

४ अल्फसाइपरमेिान 14 २६ फेनपाइरोिक्समेट 3-7 

५ अल्फामेिान 7 २७ िफूोिनल 32 

६ एल्मिुनयम फोःफाइड (सि त 
अनाजमा ूयोग गिरने 

 २८ फ्लबेुिन्डयामाइड 30 

७ बेटासाइफ्लुर्न 4 २९ इिमडाक्लोरिूड 40 

८ बाइफ्निान 6 ३० इण्डोअक्जाकाव 14 

९ बुू ोफेिजन 5 ३१ इटेफेनूोक्स 15 

१० काबार्िरल (तरकारीको लािग) 22-40 ३२ ल्याम्डासाइहालोिान 14 

११ काब सल्फान 30-60 ३३ लफेुनरुोन 14 

१२ काटार्प हाइगोक्लोराइड 21 ३४ मालािथयन 14 

१३ क्लोरफ्लजुरुान 7 ३५ िनटेनपाइराम 16 

१४ क्लोरानशाअिलपोर 7 ३६ नोभालरुोन 5 

१५ क्लोरपाइिरफोस 28-35 ३७ फेनथोयट 5 

१६ साइफ्लिुान 7 ३८ ूोफेनफोस 14 

१७ साइपरमेिान 7 ३९ ूोपोक्जर 30 
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ब.स. सामान्य नाम 
पखर्नपुन 
समय 
(िदन) 

ब.स. सामान्य नाम 
पखर्न ुपन 
समय 
(िदन) 

१८ साइरोमेिजन 7 ४० क्वनालफस 40 

१९ डल्टामेिान 7 ४१ ःपाइरोमेिसफेन 7 

२० डाईफ्लबेुन्जरुोन 7 ४२ टेमेफस 30 

२१ डाइमेथोएरट 15 ४३ थायोमेथोक्साज 14-21 

२२ डाइनोटफुरन 38 ४४ थायोिडकावर् 7 

२ सलुसलेु नाशक    

१ डाइकोफल 6 3 हेिक्जिथयाजोक्स 20 

२ फेनपाइरोिक्जमेट 2 4 ूोपरजाइट 14 

३ ढुसीनाशक    

१ बेनोमाइल 7-21 17 इूोवेनफस 14 

२ क्याप्टान 30 18 कासगुामाइिसन 30 

३ काबन्डािजम 14 19 िकरोिक्समिमथाइल 14 

४ काब िक्सन 21 20 मेन्कोजेब 14-28 

५ क्लोरोथालोिनल 14 21 मेटालािक्सल 49 

६ कपर हाइसोक्लोराइड 14 22 मेिटराम 6 

७ कपर हाइसोक्साइड 14 23 पेिन्सबोन 79 

८ कपर अिक्सक्लोराइड 21 24 ूोिवकोनाजोल 15-30 

९ साइमोक्सािनल 14 25 ूोिपनेव 30 

१० डाइिफनाकोजाजोल 34 26 सल्फर 14 

११ डाइिमथोमोफर्  14 27 थाइफोनेट िमथाइल 14 

१२ िडनोक्याप 21 28 िथराम 14-30 

१३ िफनािमडन 90 29 शाइसाइक्लाजोल 30 

१४ फ्लसुल्फािमड 28 30 भेिलडामाइिसन 21 

१५ हेक्जाकोनाजोल 40 31 िजनेव 10 

१६ इूोभेिलकावर् 30-90    

4 मसुानाशक 5 मोलिुससाइड 

1 ॄोमािडयोलोन  1 मेटलिडहाइड  

2 िजंकफोःफाइड     

6 जैिवकिवषादी 7. ब्याक्टेरीयानाशक 

१ एजािडरेिक्टन 3 1. ःशेप्टोमाइिसन सल्फेट + 

टेशासाइिक्लन 

24 3G6f 



k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 

 327 

ब.स. सामान्य नाम 
पखर्नपुन 
समय 
(िदन) 

ब.स. सामान्य नाम 
पखर्न ुपन 
समय 
(िदन) 

२ व्यभेुिरया बेिसआना 7    

३ मेटाराइजम एिनसेपाली 3    

४ ःयडुोमोनास फ्लरेुन्सेस 3    

५ शाइकाडमार् िभिरिड 7    

६ भिटर्िसिलयम लेकानी 7    

८ झारपातनाशक    

१ २,४िड सोिडयम साल्ट 7 10 मेटसल्फुरोन िमथाइल 14 

२ २,४िड इथाइल इःटर 21 11 अिक्सडािजर्ल 97 

३ एमोिनयम साल्ट अफ 
ग्लाइफोसेट 

56 12 अिक्सफ्लोरफेन 15 

४ एशािजन 60 13 पाराक्वाट डाइक्लोराइड 90 

५ िबसपिवर्क सोिडयम  14 पेिन्डिमथािलन 75 

६ व्यटुाक्लोर 90 15 ूिेटलाक्लोर 75 

७ क्यालिडनाफोप ूोपािजर्ल  16 ूोपािक्वजाफोप 21 

८ ग्लाइफोसेट 90 17 पाइराजोसल्फुरान इथाइल 7 

९ मेिशव्यिुजम 7 18 सल्फोसल्फुरोन िमथाइल 60 
 

नोटःिवषादीको ूितक्षा अविधलाई िनम्न कुराह ले असर गन हुँदा पखर्नपुन अविधमा केही फेरवदल हनु 
सक्दछ। 

१. बालीको ूकार र यसको िफिजयोलोजी । 

२. बाली लगाउने ःथानको मोहडा, उचाई, हावाको गित। 

३. िवषादीको ूयोग माऽा । 

४. िवषादी ूयोग गदार्को मौसम तथा ऋत ुआिद। 

५. िवषादीलाई माटोमा ूयोग गदार् ूितक्षा अविध केही लामो हनेु। 

 

१८.४  एिककृत शऽ ुजीव व्यवःथापन कायर्बम (आइ.िप.एम) 

 

एिककृत शऽ ुजीव व्यवःथापन (Integrated Pest Management) 

 एिककृत शऽ ुजीव व्यवःथापन बाली िब वाका शऽहु  (रोग, कीरा, झारपात, चरा, मसुा आिद) 
लाई आिथर्क पले न्यायोचीत, पयार्वरणीय ि कोणले िदगो तथा सामािजक पमा िःवकायर् बाली संरक्षण 
गन एक िविध हो । यसमा एकभन्दा बढी व्यवःथापनका िविधह को एिककृत पमा ूयोग गिरन्छ 
जसले गदार् रासायिनक िवषादीह को ूयोगमा कमी हनु आउँछ। 

 एिककृत व्यवःथापनका मखु्य िस ान्तह ः (१) ःवःथ बाली उत्पादन, (२) खेतबारीको िनयिमत 
अवलोकन, (३) िमऽ जीवह को संरक्षण (४) कृषकह लाई ःवयं दक्ष बनाऔ।ं 
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एिककृत बाली शऽ ुव्यवःथापनका िविधह ः 
१. रोग कीरा अवरोधक जातको ूयोग (Resistant Varieties): रोग कीराले नोक्सानी नहनेु वा कम हनुे 

जातको ूयोग गन। 

२. कृिष कमर्मा आधािरत तिरका (Cultural Method): बाली चब, वीउ छन वा रोपाइ गन समयको 
हेरफेर, खेतको सरसफाई, उिचत खनजोत, बाली कटानीपिछ अवशेष न  गन। 

३. भौितक तथा यािन्ऽक तिरका (Physical and Mechanical): हातले िटप्ने, अवरोध राख्न,े पासो थाप्ने, 

अनाज सकुाउने आिद। 

४. जैिवक तिरका (Biological Control Method): परजीवी एवं िशकारी कीराका साथै िविभ  जीवाण ु
जःतै व्याक्टेिरया (िव.टी.), फंगस, भाइरस (एन.िप.िभ.) र िनमाटोडको ूयोग। 

५. आकषर्क रासायिनक पदाथर्को ूयोग (Chemical Atractants): िविभ  आकषर्क रासायिनक पदाथर् 
जःतैः िमथाइल यूिजनल, क्यूिलयर र िविभ  फेरोमेन जःतैः हेलीलरु, ःपोडोरलरु, आिदको 
ूयोग। 

६. घरेल ुव्यवःथापनका िविधह । 

७. हम नको ूयोगः िविभ  हम न जःतै आप्लोरको ूयोग। 

८. िवषादीको ूयोग (Chemical Control Method): अन्य िविधह ले िनयन्ऽण नभएमा उपयकु्त 
िवषादीको सावधािनपूवर्क ूयोग गन। 

 

नेपालमा कृषकह ले अपनाईसकेका केही आई.िप.एम. ूिविधह ः 
 नीम, िटमरु, बोझो, िततेपाती, ज्वान,ु तोरीको तेल ूयोग गरी अ  भण्डारणमा रोग कीरा िनयन्ऽण। 

 काठको धूलो, गहुँत, साबनु पानी, सूतीर्को झोल ूयोग गरी तरकारी बालीको कीरा िनयन्ऽण। 

 सनु्तला जात फलफूल र लहरे तरकारीको औसंा कीरा िनयन्ऽणको लािग फेरोमेन शयाप, 

खेतबारीको सरसफाई। 

 ःथानीय वनःपितबाट तयार गिरने झोलमल, गाईको गहुँत, मोही आिदको ूयोग। 

 केही माऽामा िविभ  पासोह को ूयोग। 

 केही माऽामा ढुसीजन्य, ब्याक्टेरीया, भाइरस तथा िनमाटोड जन्य जैिवक िवषादीको ूयोग। 

 िमऽ जीवह को संरक्षण। 

 

फलफूल तथा तरकारी बालीमा फेरोमेन शयापको ूयोगः 
क) लहरे तरकारी बाली (कुकरिवट्स) जःतै काँबो, िघरौला, लौका, आिदः कुकरिवट्स समदुायका 

तरकारी बालीमा लाग्ने कीराह  र ितनबाट हनुे हानी नोक्सानी िनयन्ऽणको लािग क्यूिलयर 
नामक फेरोमेनको ूयोग गिरन्छ।फेरोमेन शयापको ब ा िभऽ रािखएको कपासमा ५/५ थोपा 
क्यूिलयर र मालाथायन ५० को झोल राखी जिमनबाट ५ िफट उचाईमा राख्नपुदर्छ। 
फेरोमेनको गन्धले भाले िझंगाह  आकिषर्त भई मालाथायनको ूभावले मदर्छन।्पोथीले वतासे 
फुल पादर्छ।ूितरोपनी ५ वटा शयाप राख्नपुदर्छ। 

ख) फलफूल बालीः फलफूलमा लाग्ने औसा कीरा िनयन्ऽणको लािग िमथायल यूिजनल नामक 
फेरोमेनको ूयोग गिरन्छ।शयापलाई बिलयो हाँगामा झणु् ाउन ुपदर्छ।फेरोमेनको गन्धले भाले 
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िझंगा आकिषर्त हनेु र मन गदर्छन ्पोथी िझंगाले वतासे फुल पादर्छ।यसबाट कीराको संख्यामा 
कमी भई िनयन्ऽण हनु्छ।ूित शयाप ५/५ थोपाका दरले िमथायल यूिजनल र मालाथयन झोल 
राख्नपुदर्छ।नोटः हरेक १/१ मिहनामा मालाथायन झोल ५ थोपा ूित शयाप थप्ने। 

 
कीरा व्यवःथापनको लािग उपलव्ध हनु सक्ने केही पासोह  

ब.सं. पासोको नाम ूयोग हनेु 

१ लाइटशाप  रातीमा उडने कीराह  

२ एलो ःटीकी शाप साना उडने कीराह  जःतै लाही, सेतो िझंगा, िलफमाइनर 

३ ःटेनर शाप िमथाइल यिुजनल, क्यिुलयर फेरोमन 

४ फनेल शाप हेलील्यरु, ःपोडो ल्यरु, ल्यिुसनोडस ल्यरु, पेिक्टनो ल्यरु, िसूो ल्यरु 

५ डेल्शा शाप िड. िव. एम/ूोटुला ल्यरु 

६ ओटा टी शाप िड.िव.एम/ूोटुला ल्यरु, िप. िट. एम १,२ ल्यरु 

७ म्याकफल शाप िविभ  ल्यूरको लािग 

८ िपटफल शाप माटोको सतहमा िहडने कीराह  

 
बजारमा  उपलब्ध हनु  सक्ने  केही  फेरोमन /ल्यूर 

ब.सं. पासोको नाम कीरा वाली 
१ िमथाइल यिुजनल फल कुहाउने औसा सनु्तला जात आप फलफूल 

२ क्यिुलयर फल कुहाउने औसा काबो फसीर् समहुका बाली 
३ व्याक्टोसेरा कम्पोिजिटइ फल कुहाउने औसा मािथका दवैु वाली 
४ हेली ल्यरु गोलभेडाको फलको गवारो गोलभेडा, चना, रहर 

५ ःपोडो ल्यरु सूितर्को पात खाने लाभार् सूितर्, काउली वगर्, आल ुगोलभेडा 
६ िड.िव.एम/ूोटुला ल्यरु ईट बु े  पतुली काउली वन्दा समहुका 
७ ल्यिुसनोडस ल्यरु फल र डाँठमा लाग्ने गवारो भाण्टा 
८ िप.िट.एम १,२ ल्यरु जोताहा पतुली आल ु

९ िसूो ल्यरु पहेलो गवारो धान 

१० पेिक्टनो ल्यरु दानामा लाग्ने गलुावी गवारो कपास 

११ इरिमट र इरिमन ल्यूर दानामा लाग्ने िछक गवारो कपास 

१२ िट एल एम ल्यरु टमाटरको पात ख े टुटा
कीरा 

टमाटर 

 

केही ूचिलत जैिवक तथा वानःपितक िवषादी 
ब.सं. नाम ूयोग 

१ एजाडीरेक्टीन (नीममा आधािरत) िविभ  कीराह को लािग 

२ व्यभेुिरया वेिसयाना (ढुसी जन्य) पतुलीका लाभार्, साना चःुने कीरा 
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३ मेटाराइिजयम एनीसोप्लेई (ढुसीजन्य) खपटे र पतुलीका लाभार्ह  (माटोमा वःने जःतै
खुॆ )े 

४ भिटर्सेिलयम लेकानी (ढुसीजन्य) सेतो िझंगा, लाही, िलफमाइनर 

५ वेिसलस थरुनजेनेिसस कुःटाकी
(व्याक्टेिरया जन्य) 

िविभ  पतुली समहुका लाभार्ह  

६ न्यिुक्लयर पोलीहेसोिसस भाइरस 

क) हेली 
ख) ःपोडो 

क)गोलभेडाको फल खाने गवारो (हेलीकोभपार् 
आमीर्जेरा)  

ख)सूितर्को पात खाने लाभार्  (Spodopterea litura) 

७ इन्टोमोप्याथोजनीक िनमाटोड माटोमा वःने िविभ  कीराह  जःतै खुॆ  े

८ शाइकोडमार् िभिरडी र हजार्िनयम ढुसीजन्य रोग िवशेष गरी माटोमा रहने 

९ ःयडुोमोनास फ्लरेुसेन्स केराको पनामा वील्ट, ाम्पीङ अफ, धानको सीथ
ल्वाइट, उखकुाके रेड रट, चना र गोलभेडाको
ओइलाउने रोग 

 

जीवनाशक िवषादीको सरुिक्षत ूयोग तथा व्यवःथापन 

क)जीवनाशक िवषादीको िवषालपुनाको तलुनात्मक विगर्करण (WHO,  2009) 

खतराको ःतर एल.डी. ५० मसुामा (िमलीमाम ूित केजी शरीरको तौलमा) 

मौिखक छालावाट 

अत्यन्त खतरनाक ५ िमिल माम भन्दा कम ५०िमिल माम भन्दा कम 

अित खतरनामक ५-५०िमिल माम ५०-२००िमिल माम 

माध्यम पले खतरनाक ५१-२००० िमिल माम २००-२०००िमिल माम 

सामान्य पले खतरनाक २०००-५००० िमिल माम २०००-५०००िमिल माम 

सरुिक्षत ५०००िमिल माम भन्दा मािथ ५०००िमिल माम भन्दा मािथ 

(एल.िड. ५०: िवषादीको माऽा जसले परीक्षण गिरएको जनावरको ५०% संख्यालाई मादर्छ) 

ख) जीवनाशक िवषादीको सिुक्षत ूयोगः िवषादीको उिचत पमा उपयोग नगिरएमा यसले उपयोग कतार्, अ  

मािनस, घरपालवुा पशहु , वन्यजन्तहु  र लाभकारी कीराह लाई समेत हानी प-ुयाउनकुो साथै 

वातावरणलाई पिन नोक्सान गदर्छ । 

,१)  सामान्य  िस ान्तः 
 क) अनावँयक पमा िवषादी ूयोग नगनुर्होस ्। 

 ख) सम्भािवत खतराबाट सावधान हनुहुोस ्। 

 ग) िवषादीको लेबल र अन्य पचार्ह  पढ्नहुोस।् 

 घ) केटा केटीलाई िवषादीबाट टाढा राख्नहुोस।् 

२)  कीटनाशक िवषादी उपयोग गनुर् अगािडः 
 क) िवषादी सरुिक्षत ठाउँमा तालाबन्दी गरी राख्नपुछर्। 

 ख) ःूयेर / ड र राॆो अवःथामा हनुपुछर्। 

 ग) उपकरणलाई काम गनुर् अिघ र काम सिकएपिछ जाँच गनुर्पछर्। 
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 घ) कम घातक (ूित िकलोमाम ५०१ िमलीमाम भन्दा मािथ एल.डी. ५० भएको) 
सरुिक्षत िवषादी ूयोग गनुर्पछर्। 

 

३)  िमौण बनाउँदा र छदार्ः 
क) सरुक्षात्मक पिहरन लगाउनपुछर्, जःतैः परुा बाहलुाको कमीज, लामो पतलु , जु ा वा 

वूट, चौडा िकनारा भएको टोपी, हातमा रबरको पन्जा, माःक, कृिऽम ास उपकरण 
आिद। 

ख) चरुोट िपउन वा धुॆ पान गनुर् हुँदैन। 

ग) िवषादी अन्य ठाउँमा फैिलन नपाओस ् भ का लािग िवषादीको प्याकेटलाई 
सावधानीपूवर्क खोल्नपुदर्छ। 

घ) हावाको वहाव कम भएको बेलामा छन गनुर्पदर्छ। 

ङ) बन्द भएको नोजललाई मखुले फुक्न ुहुँदैन। 

 

४)  जीवननाशक िवषादी ूयोग प ातः 
क) िवषादीको ूयोग गरेका कागजी पदाथर्लाई सरुिक्षत ःथानमा जलाएर वा गाडेर न  गनुर् 

पछर्। 

ख) ूयोग गिरएको भाडा किम्तमा ३ पटक साबनु पानीले सफा गनुर् पदर्छ। 

ग) हात मखु राॆरी साबनु पानीले धनु ुपदर्छ। 

घ) उपकरणलाई राॆरी सफा गरेर राख्न ुपदर्छ। 

५)  िवष लागेका लक्षणह  र ूाथिमक उपचारः 
 ओगार्नोफःफेट र कावार्मेट यौिगकह  जःतै मेटािसड, मेटािसःटक्स, नभुान आिदले कोिलने ेर 
रोक्दछन,् जसले गदार् ःनाय ुूणालीमा िवकार उत्प  हनु जान्छ।टाउको दखु्न,े िरंगटा लाग्ने र वाकवाकी 
हनेु र त्यस प ात जाडो भई पसीना आउने, झाडा लाग्ने र वान्ता हनेु लक्षणह  देखा पदर्छन।् 
मांसपेशीह  थकर् न,ु भीषण कम्पन हनु ुर अचेत नहनुे अवःथाह  समेत हनु सक्छ। 

 

ूाथिमक उपचारः 
क) रोगीलाई आधा झकेुको पमा टाउको तल पन गरी राख्न ुपदर्छ। 

ख) बान्ता गराउने व्यवःथा गनुर् पछर्। 

ग) राॆरी हावा आउने व्यवःथा िमलाउन ुपदर्छ। 

घ) िछटो अःपताल लैजाने व्यवःथा गनुर् पछर्। 

च) एशोिफन सल्फेटको २ िमली माम इन्शाभेनस सईु िदन ुपछर्। 

 

ॐोतः कृिष डायरी, २०७६ 

 

१८.५  व्यवसाियक कीट 

१८.५.१ मौरीपालन 

 मेहनती कृषकले कम लगानीमा राॆो आय आजर्न गनर् सक्ने सरल मौरीपालन व्यवसाय हो। 
हाॆा कृषकह ले परापूवर्काल देिख नै मौरीपालन गद आएको भएता पिन अझै मौरी पालनलाई 
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व्यवसायीकरण गनर् उ त ूिविधको अवलम्बनका साथै आयमूलक व्यवसायको पमा िवकास गनर् 
नसकेको भए पिन बमशः परम्परागत मौरीपालन पिरवतर्न भई व्यवसाियक पमा शु वात भएको छ । 
नेपालको तराई र िभऽी मधेश के्षऽमा एिपस मेिलफेरा र पहाडी भेगमा एिपस सेरेना जातको मैरी पालन 
भैरहेको छ। 

मौरीपालन सम्बन्धी केही जानकारी 
एिपयरीको छनौट एिपयरीमा मौरी 

गोलाको ूबन्ध 

अनपुयकु्त मौसममा व्यवःथापन कायर् 

मौरी घार राख्न े
के्षऽको विरपिर 
सकेसम्म बषर्भिर नै 
चरन उपलब्ध 
भएको, 1-1.5 
िक.मी. विरपिर मौरी 
चरन बाली 
/फैिलएको,    

परम्परागत मढेु घार 
वा खोपे घार सधुान 
र चलायमान चौकोस 
राख्न े अथवा 
आधिुनक घारमा 
मौरीपालन गन 

एिपयरीको सबै 
आधिुनक घार एकै 
साइजको राख्न े

घारलाई अगािडपि
ढल्काएर २५-३० 
से.मी. उचाइको 
ःटैण्ड मािथ राख्न े
तथा ःटाण्डको 
चारवटै खु ामा 
पानीले भिरएको 
कचौरा राख्न े

मौरीको ूवेश ार 
अगािड खलु्ला ठाउँ 
हनुपुदर्छ । 

ःथानीय जातको 
मौरीको दईु घार
बीच कम्तीमा १ 
मीटर दरुी राख्ने
 

गमीर् याममा 
चक  घामबाट बचाउन छहारीको ूबन्ध गन, ूवेश ार 
ठूलो पान, भेन्टीलेशनको व्यवःथा गन, मौरीको लािग घार 
बािहर भाँडोमा निुनलो पानी (५-८ माम १ िल. पानीमा) 
राखी िदने ।  

जाडो याममा  

घारको विरपिरका प्वालह  थनुी िदने, ूवेश ार उ र 
िदशाितर नराख्न,े बोरा या गोरखापऽले घार/छाउरा 
ृेमह  मािथ छोिप िदने, मौरीले नढाकेको ृेमह  िझकी 
डमी बोडर् ूयोग गरी ठाउँ सानो बनाई िदने, खानाको 
अभाव भएमा िचनी चाःनी िदन, कमजोर गोलाह लाई 
आपसमा संयोजन गरी िदने।  

गृं म र वषार् याममा  

यस मौसममा मौरीको रोग र शऽ ु बढी देखा पन हदुा 
त्यसको िनयन्ऽणमा बढी ध्यान िदन ुपदर्छ। 

अहाराको अभाव बिढ हनुे हुँदा कृिऽम अहाराको व्यावःथ 
गनुर् पदर्छ। 

मौरीले गहृ त्याग गनर् सक्ने सम्भावना बढी भएकोले 
ूवेश ारमा रानू ढोका ूयोग गन, बिलयो गोलाबाट 
टालेका छाउराह को ृेम राख्न,े रोगी गोलालाई तु न्तै 
औषधी उपचार गन।  

(अनपुयकु्त मौसममा िनरीक्षण गदार् घार धेरै वेरसम्म 
खलु्ला राख्न ुहुँदैन) 

 

मौरी गोलामा रोग कीराको व्यावःथापनरोगी गोलाको पिहचान 

रोगी गोलाको पिहचान उपचार िविध रोकथाम गन उपायह  

 चाकामा छाउराह  कम 
र छािरएका हनु्छन ् 

 सम्बिन्धत िवशेष को सल्लाह 
िलई उपचार गनुर् पछर्। 

 एिपयरीमा बिलयो गोला 
माऽ राख्न,े कमजोर गोलाह  
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रोगी गोलाको पिहचान उपचार िविध रोकथाम गन उपायह  

 छाउराको रंग धिमलो 
खैरो देिखन्छ 

 रोगमःत चाकाबाट 
नराॆो गन्ध आउँछ  

 टालेका छाउराको िबक  
केही तल धिसएको र सानो 
प्वाल हनु्छ र आसनवोडर् िभऽ 
मरेका छाउराह  ूशःत 
देिखन्छन ् 

 त्यःतै रोगी मौरीह  
घार बािहर घॐेर िहड्छन,् 

उड्न नसक्न,ु घारिभऽ जताततै 
मौरी िब ा देिखन्छ  

 

 इ.एफ.िव.  एिन्टबायोिटक 
अक्सीटेशासाइक्लीन वा   टेरामाईिटन 
२५ िम.मा. / ृेमको दरले िचसो िचनी 
चाःनीमा औषधी िमसाई ३ िदनसम्म 
लगातार िदने वा १ माम औषधी १ 
िलटर िचनी चाःनीमा िमलाई मौरी, 
छाउरा चाका आिदमा ५ िदनसम्म 
लगातार ःू ेगन।  

 टी.एस.िव.भीःभाइरस ारा लाग्ने 
भएकोले व्यवःथापनमा सधुार गने। 

 सलुसलेुः 
   ८५% फिमर्क एिसड एब्जवन्ट 
काडर्बोडर्मा राखी सानो कपासको 
डल्लोमा िभजाई सानो ब ा िभऽ राखी 
आसन बोडर्मा राखी िदने (२ िम.िल. 
/ ृेम दरले)। 

भएमा संयोजन गन।  

 फोहर पोखरीको 
छेउछाउमा घार नराख्न ेतर 
सकभर बिगरहेको पानीको 
ौोत निजकमा हनुपुदर्छ।  

 घार िनरीक्षण गदार् 
बिलयो र ःवःथ गोला पिहले, 

कमजोर र रोगी गोला सबै 
भन्दा पिछ िनरीक्षण गन।  

 हरेक पल्ट एक घार 
पिछ अक  घार िनरीक्षण गदार् 
हात र ूयोगमा आएका मौरी 
साममीह  राॆोसँग साबनु 
पानीमा पखालेर माऽ ूयोग 
गन।  

 धेरै नै रोगमःत गोला 
भएमा एिपयरीबाट टाढा राख्न े
वा जलाउने। 

 
मौरी गोला व्यवःथापन कायर् तािलका 

समय िबयाकलापह  

चैऽ -वैशाख एिपएरीमा मौरी गोलाको ूबन्ध 

 परम्परात घार सधुार गन वा आधिुनक घार सफा गरी मौरी राख्न।े 

 मौरी गोलाको अगािड खलु्ला ठाउँ हनेुगरी दईु घार बीचको दूरी कम्तीमा 
१ िमटर राख्न।े 

 ह ैिपच्छे गोला िनरीक्षण गरी हलु िनयार्सबाट भाग्न सक्ने मौरीलाई 
छु ाई गोला विृ  गन। 

 रानू परुानो छ भने नयाँ रानू राख्न।े 

 गोलामा मौरीको संख्या बढ्दै जाँदा खाली चौकोस थप्दै जाने। 

 मौरीको संख्या बढेपिछ ूवेश ार बढ्ने गरी लामो प्वालतफर्  फकार्उने। 

 छाउरा कक्षा भिरएपिछ महकक्ष (Super) राख्न।े 

 हावा खेल्ने गरी घारमा प्वालह  िमलाउने। 

 ूाकृितक शऽहु को िनयन्ऽण गन। 

 तापबम/आिता बढ्ने हुँदा रोगको आबमण हनुे भएकोले िनरीक्षण गरी 
िनयन्ऽण गन। 
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समय िबयाकलापह  

 महकक्ष भरेर ९०% जित कोष टाली सकेपिछ मदानीको सहायताले मह 
काढ्ने। 

 मह काढ्दा मौसम हेरी मौरीको लािग पिन मह छोडेर काढ्ने। 

जे -अषाढ  िनयिमत पमा मौरी घार िनरीक्षण गरी गोला ःवःथ राख्न।े 

 चक  गमीर् भएमा घार विरपिर पानी छकर् ने। 

 घार विरपिर ननु पानी (१ िल. पानीमा ८ माम ननु) रािखिदने। 

 चरन हेरी ःथानान्तरण गन। 

 कमजोर गोलालाई बिलयो गोलाबाट छाउरा सिहतको चौकोस ल्याई 
िमलाउने। 

 घारको खु ामा कचौरा राखी पानी भन र किमलाबाट बचाउने। 

 अन्य ूाकृितक शऽहु लाई िनयन्ऽण गन (अिर ाल, बच्छयूकँो गोला न  
गन) या घार ूवेश ार निजक बसी चेप्टो ल ीले हानी मान। 

साउन-भदौ  वषार्बाट घारह लाई जोगाउने। 

 मैनपतुलीको ूकोप हनु सक्ने भएकोले िनयन्ऽण गन। 

 कृिऽम आहार (िचनी चाःनी) को व्यवःथा गन। 

असोज-काितर्क  मौरीह  फेरी सिबय भएर आउँछन ् त्यसैले उपयकु्त के्षऽ छनौट गरी 
ःथानान्तरण गन। 

 परुानो रानू बूढी भएको भए नयाँ फेन। 

 हलु िनयार्स व्यवःथापन गन। 

 वसन्त ऋतमुा जःतै सपुरको व्यवःथा गन। 

 पाकेको मह काढ्ने। 

 

१८.५.२.  च्याउ खेती 
नेपालमा िवषेश गरी चार ूकारका च्याउ (गोॄे, कन्ये, मगेृ, पराले) खेती गन ूिविध िवकास 

भइसके पिन गोॄे र कन्ये च्याउ माऽ व्यवसाियक पमा खेती भएको पाइन्छ।  

 

गोॄे च्याउ खेती ूिविध 

गोॄे च्याउ खेती गनर्को लािग ःथान अनसुार मौसम िमलाएर कम्पो  तयार गनुर् पदर्छ।तयारी 
कम्पो बाट काठको र् याकमा च्याउ रोप्ने बेड बनाई सो बेडमा च्याउ खेती गिरन्छ। 

कम्पो को लािग चािहने 
सामामीह  

कम्पो  तयार गन िविध कम्पो  पल्टाउने 

पराल: १००० िक.मा. 
यिुरयाः ५ िक.मा. 
एमोिनयम सल्फेटः२० 
िक.मा. 
िशपल सपुर फःफेटः ७ 

 सफा पराललाई 

१ िफट लामो हनुे गरी 
काटने  

 टुबाएको पराल 
िचसो पानीमा ८-१० 

कम्पो  पाक्ने बेलामा ८ पटक पल्टाउन ुपदर्छ  
पिहलो पल्टाई ५ िदनमा (िड.ए.पी िमसाउने) 

दोॐो पल्टाइ   १० िदनमा (कृिष चनू पिन 
छन) तेॐो पल्टाइ     १३ औ ंिदनमा 
चौथो पल्टाइ  १६ औ ं िदनमा(टी.एस.पी र 
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कम्पो को लािग चािहने 
सामामीह  

कम्पो  तयार गन िविध कम्पो  पल्टाउने 

िक.मा. 
कृिषचनुः ३० िक.मा. 
फमार्लीनः १ िल. 
नभुानः  १०० एम.एल 

डेरोसालः  ५० माम 

 

  

 

घण्टा डबुाई सफा गन र 
परालको पानी िनान िदने 
 काठको ृेमको 

सहायताले पराल 
तहतह गरी िथच्दै 
हरेक ३-४ तह पिछ 
१-२ के.जी. को दरले 
मलको िमौण छन र 

४ िफटसम्मको उचाई 
बनाई ५०० के.जी. 
सम्म पराल अट्ने गरी 
पु  पान।  

 पराल सखु्खा छ 
भने हल्का पानी िदने 

डी.ए.पी. िमसाउने) 

पाँचौ पल्टाई     १९ औ ंिदनमा 
छैठ  पल्टाई      २२ औ ंिदनमा 
डाईथेनएम ४५, २.५ माम र नभुान १ मी.िल. 
ूित िलटर पानीको दरले घोल बनाई २० 
लीटर ूित टन कम्पो मा ूयोग गन ।  

सातौ पल्टाई    २५ औ ंिदनमा 
आठौ पल्टाई     २७ औ ंिदनमा 
तयारी कम्पो को र  हल्का खैरा, िचःयान ७० 
ूितशत र िप.एच. ७ -७.२ हनु ुपदर्छ। 

 

तयारी कम्पो  ूयोग गिर गोॄे च्याउ खेती गन ूिविध 

च्याउ खेती गिरने कोठाको 
तयारी 

च्याउ खेती गिरने कोठालाई २ ूितशतको फमार्लीनले सफा गने। 

कम्पो  बेडको तयारी 
 

सो कोठामा ३-४ िफट चौडाई र ६-८ इन्च उचाईका कम्पो  बेड 
काठको  र्याकमा बनाउने 

वीउ छन 

 

 बेड तयार गरेको २ िदन पिछ च्याउको वीउ छन   

 १ टन परालको लािग २० बोतल वीउ आवँयक पछर्।   

 मािथल्लो १.५ इन्च कम्पो  हटाई वीउ छन र त्यसलाई कम्पो ले 
ढाकेर हत्केलाले िबःतारै िथच्ने। 

 मािथबाट फमार्लीनले उपचार गिरएको पिऽकाले ढाकी पानी िदने।  

 यस बेला कोठाको तापबम २२-२५ िडमी सेिन्टमडे र सापेिक्षक 
आिर्ता ७०-७५ ूितशत राख्न।े   

 १५-२० िदनमा माटोको सतह मनुी सेता ढूसी रेखाले ढाकेको 
देिखन्छ।  

माटोले पनु (केिसङ) गन 

 

 वीउ छरेको २ ह ा व्याड ढाक्नलाई माटोको िमौण तयार गन।  

 १०० के.जी. मिसनो माटो २ के.जी. चनूा र फमार्लीन पानीको 
घोल (०.२५:५ ली.) एकै ठाउँमा िमसाई प्लाि कले ढाकी ४८ घण्टा
राख्न ेर पनुः राॆरी चलाउने। 
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 सो िमौणले १ इन्च बाक्लो हनेु गरी वेडलाई पनु र िबहान बेलकुी 
हल्का पानी िदने। 

 शु मा ७-१० िदन सम्म २२-२५ िडमी सेिन्टमडे र सापेिक्षक 
आिर्ता ७०-७५ ूितशत राख्न े र त्यसपिछ १५-१८ िडमी सेिन्टमडे र 
सापेिक्षक आिर्ता ८० -९० ूितशत हनुे गरी िमलाउने। 

च्याउ िटप्ने 

 

 केिसङ गरेको ४ ह ा पिछ च्याउ िटप्न लायक हनु्छ। 

 च्याउ िटप्दा बोटलाई समातेर एकातफर्  बटारी हल्कासँग िटप्न ु
पदर्छ। 

 च्याउ िटपेपिछ जरा हटाई उपचार गिरएको माटोले पनुः परुी हल्का 
पानी िदन ुपदर्छ। 

 एक टन परालको कम्पो बाट २००-३०० िक.मा. ताजा गोॄे 
च्याउ उत्पादन हनु्छ। 

रोग/कीरा िनयन्ऽण 

खैरो प्ला र रोग (Brown 

Plaster Mould) 

 

 

 ढुसीबाट फैलन्छ र वीउ रोपेको बेलामा परालमा र केिसङ 
गिरसेको माटोको सतहमा आउँछ। 

 लक्षणः ब्याडमािथ र केिस  गरेको माटोको मािथ पिहले सेतो अिन 
िफक्का खैरो पाउडर जःतो धूलो देखा पछर्।  

 व्यावःथापनः सरसफाई, हावाको संवाहन, तापबम र सापेिक्षक आिर्ता 
िमलाउनपुछर् साथै २ ूितशत फमार्िलन अथवा १ माम डेरोसाल वा 
बेिभःटनलाई १ िलटर पािनमा िमसाएर छनुर् पछर्। 

हिरयो रोग (Green Mould) 

 

 

 लक्षण : ब्याडको कम्पो  वा केिस  गरेको माटोकोमािथ सतहमा 
पिहले सेता रेशाले ढाकेको देिखन्छ र पिछ बढी रोग लागेको ठाउँमा 
हिरया धब्बाह  देिखन्छन ्र खेती गरेको च्याउलाई हिुकर् न िदँदैन। 

 कारणः मल बनाउँदा राॆरी नकुिहएमा, राॆोसँग िवसङ्बमण नभएमा, 
तापबम र सापेिक्षक आिता बढी भएमा। 

 व्यावःथापनः इन्डोिफल एम ४५ दईु माम १ िलटर वा डेरोसाल १ 
माम ूित िलटर पानीका दरले छन। 

कीरा (िझगँा एवं सलुसलु) व्यावःथापन :१ ूितशत र िझगँाको लािग ०.२ ूितशत नभुानको घोल 
बनाएर छकर् ने 

अवःथा हेरी फेरी एक पटक दोहोयार्उने।िवषादी छरे पिछ च्याउ िटप्न ४ 
िदनसम्म पखर्न ुपदर्छ। 

 

कन्ये च्याउ खेती 
 कन्ये च्याउका लािग धानको पराल, गहुँको छ्वाली, मकैको खोःटा, तोरीको डाँठ आिदको ूयोग गरी 
च्याउ उत्पादन गन ूिविधको ूयोग गनर् सिकन्छ।कन्ये च्याउ खेती गदार् २०-३० िड.से. तापबम र 
आिता ८०-९० ूितशत हनु ुपछर्।सहुाउँदो तापबम भने २२-२५ िड.से. हो। 



k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 

 337 

१. सफा पराललाई वीउको माऽा िमलाउनका लािग तौलने।  

२. तौलेको पराललाई २ देिख २.५ इन्चको टुबा पान। 

३. पराललाई २ घण्टा सफा पानीमा डबुाउने।  

४. सफा पानीले ३-४ पटक परालमा भएको धूलो पखाल्ने।  

५. िभजाएको परालमा बढी भएको पानी हटाउन १८-२४ घण्टासम्म िभरालो ठाउँमा िफजाई पानी 
तकार्उने।  

६. परालमा भएका सूआम जीवाणूलाई मानर् पानीको वाफले माऽ ३० िमनेटदेिख १ घण्टासम्म 
पराल बफाउने। 

७. बफाएको पराललाई सफा ठाउँमा राखी िचसो भएपिछ १६” * १८” को प्लाि क झोलमा ४ 
इन्च जित पराल राखी वीउ छन र फेरी ४” पराल राख्न ेर वीउ छन।यसै गरी ४-५ तहसम्म 
वीउ छन।परालमा ढुसी राॆो फैलाउन हल्का तिरकाले िथच्नपुछर्।  

८. प्लाि क िभऽ केही माऽामा अिक्सजनको आवँयकता पन भएकोले १० से.मी. फरकमा १ 
से.मी. गोलाईको प्वाल पान।  

९. वीउ रोपीसकेको प्लाि कको झोलालाई अध्यारो ठाउँमा २५-३० िड.से. तापबम भएको 
कोठामा झ्याल ढोका बन्द गरी ३ ह ासम्म राख्न ुपदर्छ।  

१०. परालमा पूरा ढुसी फैिलएपिछ प्लाि क झोला हटाउने र डल्लोलाई ई ा तथा फल्याक मािथ 
राख्न।े  

११. प्लाि क झोला हटाउने समयमा परालमा स-साना च्याउका दाना पिन देिखन्छन।्सो झोला 
खोलेको ५-७ िदनमा च्याउ िटप्न तयार हनु्छ। 

१२. िदनको २-३ पटक जिमनमा पानी छकर् ने।  

१३. एउटा डल्लो (Ball) मा ३-४ पटकसम्म च्याउ फल्दछ। 

 

१९.   पो हाभ  

ताजा कृिष उपजह को भण्डारणको मापदण्ड तथा  उपजलाइ सरुिक्षत राख्न सिकने अवधी 
 बजारको माग बमोिजमको पिरपक्व अवःथामा िलईएको बाली खाँदा ःवािदलो हनुे, तरकारी तथा 
फलफूलह लाई बारीबाट भखर्रै िटपेको जःतो ताजा अवःथामा राखी भण्डारण अविध लम्व्याउदा हतारमा 
सःतोमा बेच्न ुपन बाध्यता नपन; बजारको माग बमोिजमको पिरपक्व अवःथामा िलईएको बाली खाँदा 
ःवािदलो हनेु, िबबी गन अविध बढाउन सिकने, प, ःवाद र बासना कायम रहने; उपजको गणुःतरमा 
िव सिनयता बढ्ने; आकषर्क हनुे भएकाले ःतरीय उत्पादनलाई सेलार, रि क, शनु्य शिक्त वा कोल्डःटोरमा 
राखी वालीको बजारीकरण अबिध बढाउन आबँयक शतर्ह  तल िदइएको छ। 
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ब. 
सं. 

बालीको नाम 

भण्डारण गन 
उपयकु्त 
तापबम 
(िड.से.) 

उपयकु्त 
आिता 

(ूितशत) 

बरफ ब  े
तापबम, 

freezing point

(िड.से.) 

अनमुानीत 
भण्डारण 
अविध 

१ साग ) ()-(%  ७-१४ िदन 

२ हिरयो केराउ )=! ()-(* -)=^ १-२ ह ा 

३ टाटे िसिम ) ()-(%  १-२ ह ा 

४ गाजर ) (*-!)) -!=$ ६-८ मिहना 

५ भेडे खुसार्नी &-!) (%-(* -)=& २-३ ह ा 

६ हिरयो खसुार्नी %-!) *%-(% -)=& २-३ ह ा 

७ करेला !)-!@ *%-()  २-३ ह ा 

८ खवुर्जा !)-!% () -)=$ २-३ ह ा 

९ जकुीनी फसीर् &-!) (% -)=% १-२ ह ा 

१० ःथानीय फसीर् !@-!% %)-&) - )=* २ - ३ मिहना 

११ पाकेको टमाटर *-!) *%-() -)=% १-३ ह ा 

१२ रामतोरीया !)-!@ ()-(%  १-२ ह ा 

१३ आल ु(बष) !)-!% ()-(% -)=* १०-१४ िदन 

१४ प्याज (सकेुको) ) ^%-&) -)=* १-८ मिहना 

१५ गोलभेडा (िछप्पेको अबःथा) !)-!# ()-(% -)=% २-५ ह ा 

१६ लसनु (सकेुको) ) ^%-&) -)=* ६-७ मिहना 

१७ ताजा अदवुा !# ^%  ६ मिहना 
१८ चम्सरुको साग ) ((-!)) -)=@ २-३ ह ा 

१९ कुरीलो @=% (%-!)) -)=^ २-३ ह ा 

२० भण्टा !)-!@ ()-(% -)=* १-२ ह ा 
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ब. 
सं. 

बालीको नाम 

भण्डारण गन 
उपयकु्त 
तापबम 
(िड.से.) 

उपयकु्त 
आिता 

(ूितशत) 

बरफ ब  े
तापबम, 

freezing point

(िड.से.) 

अनमुानीत 
भण्डारण 
अविध 

२१ मलुा ) (%-!)) -)=& १-२ मिहना 

२२ काउली ) (%-(* -)=* ३-४ ह ा 

२३ बन्दा ) (%-!)) -)=( २-३ मिहना 

२४ ॄोकाउली ) (%-!) -)=^ १०-१४ िदन 

२५ पालु ो ) (%-!)) -)=# १०-१४ िदन 

२६ सखरखण्ड !#-!% *%-(% -!=# ४-७ मिहना 

२७ काँबो !)-!@ *%-() -)=% १०-१४ िदन 

ॐोतः कृिष  डायरी, २०७६ 

 

२०.   बेमौसमी तरकारी उत्पादनको लािग प्लाि क घर 

 ूितकुल मौसममा पिन िब वालाई अनकुुल वातावरण िसजर्ना गरी बेमौसमी तरकारी उत्पादन 
गनर् प्लाि क घरको ूयोग गन गिरन्छ।नेपालमा वषार् याम (जे देिख भदौ मिहनासम्म) वषार्बाट जोगाउन 
र िहउँदयाम (मंिसरदेिख फागनुसम्म) िचसोबाट िब वालाई जोगाउन तराई तथा मध्य पहाडी भागमा 
प्लाि क घरको ूयोग गिरदै आएको छ भने उच्च िहमाली भागमा तापबम बिृ  गिर गोलभेडा काँबा 
जःता बढी तापबम चािहने तरकारीको उत्पादनको लािग प्लाि क गमुोज ूयोग गिरंदै आएको छ। हाल 
नेपालमा िनम्न पाँच ूकारका प्लाि क संरचनाह  ूचलनमा रहेका छन।्  

१. वाँसवाट िनिमर्त प्लाि क घर (मध्य पहाडी के्षऽको लािग िसफािरस कम लागतमा िनमार्ण गनर् 
सिकने तथा खलुा खेतवारीमा किम्तमा २ देखी ३ बषर् सम्म तरकारी खेती गरेका िकसानले 
बषार् याममा तरकारीलाइ पानीवाट जोगाइ उत्पादन िलन ५ देखी ६ िमटर चौडाइ तथा १२ 
देखी २५ िमटर सम्म लम्वाइ भएका िसल्पाउिलन/य.ुिभ १०० देिख २०० माइबोन प्लाि क 
ूयोग गरी िनमार्ण गिरएका प्लाि क घर)। 

२.  िज.आइ पाइपको टनेल (किम्तमा १० देखी १५ बषर् सम्म ःथायी ूकारका िज.आइको 
ृेमवाट िनिमर्त भेिन्टलेसन सिहतको कीरा निछन जालीले घेिरएको तथा  िसल्पाउिलन तथा 
य.ुिभ प्लाि कको ूयोग गिरएका ५ देखी ६ िमटर सम्म चौडाइ तथा १२ देखी २५ िमटर 
सम्म लम्वाइ भएको।मध्य पहाडी के्षऽमा उपयकु्त)। 

३.  नेट हाउस (तापबम अत्यािधक भएका तराइ के्षऽमा भाि देखी जेठ मिहना सम्म बेमैसमी 
तरकारी उत्पादन गनर् कीरा निछन जाली, ५० देखी ८० ूितशत सम्मका अल्मिुनयम नेट तथा 
िज.आइ पाइप ूयोग गरी ःथान अनसुार साना देखी ठुला सम्म आकार भएका तरकारी खेतीको 
लािग ूयोग गिरएका जािलघरह )। 
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४. नेचरुल्ली भेिन्टलेटेड प्लाि क घर (मध्य पहाड तथा तापबम ४० िडमी भन्दा वढी नजाने 
तराइका के्षऽमा ब्यवसाियक पमा वेमैसमी तरकारी उत्पादन गनर् य.ुिभ १०० देखी २०० 
माइबोन सम्मको प्लाि क, वरीपरी कीरा निछन जाली तथा जाडोमा तापबम बढाउन प्लाि क 
कटन समेत भएका कम्तीमा ५ मीटर चौडाइ भएका  एउटा माऽ वा  गटर राखेर धेरै के्षऽ 
समेत ओगट्न सक्ने खालका ,दइुवटा ढोका तथा थोपा लगायतका िसचाइ सिुवधा भएका  िज. 
आइ वाट िनिमर्त प्लाि क घर)। 

५. डोम आकारका प्लाि क घर (मध्यपहाडको १६०० मीटर भन्दा अग्ला वा उच्च पहाडका कम 
िहउँ पन के्षऽमा वेमौसमी तरकारी वा फलफूल िव वा उत्पादन गनर् अधर् चन्िाकार आकारका  
य.ुिभ. प्लाि क/पोिलकाव नेट िसट तथा िज.आइ पाइपको ूयोग गिर िनमार्ण गिरएका प्लाि क 
घर)। 

६.  उच्च ूिविध यकु्त प्लाि क घर (तरकारी वेनार्, फल वा फूल वेनार्को बा॑ै मिहना उत्पादन गनर् 
िवधतु तथा वाटोघाटोको सिुवधा भएका तथा िव वा/वेनार्को अत्यािधक माग भएका के्षऽमा 
तताउने,िचःयाउने तथा िसचाइ सिुवधा सिहत भएको पोिलकाव नेट/य.ुिभ प्लाि क आिदको ूयोग 
भएको िज.आइ वाट िनिमर्त संरचना जसको लागत अन्य संरचनाभन्दा अिधक हनेु)। 

 

प्लाि क घर िनमार्णको लािग जग्गा छनौटः 
 किम्तमा ६ घण्टाभन्दा बढी दैिनकघाम लाग्ने, हावा खेल्ने तर हरुी बतास नचल्ने के्षऽ   

 किम्तमा पिन ५ िमटरभन्दा बढी चौडाई भएको जिमन  

 िसचाइ,सडक िवधतु जःता पूवार्धारको ब्यवःथा भएको 
 बेनार् तथा िव वाको लािग पयार्  भाग भएको तथा उत्पािदत उपजको बजार भएको के्षऽ 

 

प्लाि कको ूयोग 

 नेपालमा प्लाि क घरको लािग सामान्यतया सूयर्को पराबैजनी िकरणले असर नगन िसल्पाउिलन 

(silpaulin) प्लाि कको ूयोग गिरदै आएको छ तर इजरायल, भारत लगायतका व्यवसाियक तरकारी खेती 
गन देशमा सूयर्को ूकाश ूशःत िछन िवकास भएका य.ुिभ १०० देखी २०० माइबोनका 
प्लाि कह को नेपालमा ूचलन विढ रहेको छ। 

नेपालमा सामान्यतया ४५ देिख ९० िज.एस.एम सम्मको पारदिशर् िसल्पाउिलन प्लि क ूयोग 
गन गिरएकोछ भने  हाबा चल्ने र अिसना पन ठाउँमा १२० िज.एस.एम सम्मको प्लाि कको ूयोग गन 
गिरएको छ।जित बढी िज.एस.एम को प्लाि कको ूयोग गिरयो त्यित कम सूयर्को ूकाश िब वाले पाई 
उत्पादन घट्ने सम्भावना हनु्छ तसथर् यिद हावा, हरुी र अिसनाको ूकोप कम छ भने ४५ िज.एस.एम 
को प्लाि क वा १००-२०० माइबोनको य.ुिभ ूयोग गनुर् सवभन्दा राॆो हनु्छ।िहमाली के्षऽ जहाँ 
िहउँद याममा िहउँ पदर्छन त्यःता के्षऽमा पोिलकाव नेट िसटको  छानाको पमा ूयोग गनुर् राॆो 
हनु्छ।प्लाि क घरमा हाल आएर चनूौतीको पमा देखा परेका सेता िझंगा,लाही जःता चसुाहा र टुटा 
जःता चपाउने कीराको ूकोप कम गनर् बिरपरी कीरा निछन जालीको ूयोग गनर् अत्यावँयक छ।  
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प्लाि क घरको िनमार्ण गदार् ध्यान िदन ुपन कुराह ः 
 घरको िनमार्ण गदार् समनु्िी सतहबाट उचाई, तापबम ,आिता, हावा वहावको िदशा तथा लगाउने 

जातमा िवचार पयुार्उन ु पदर्छ।साथै प्लाि क घर बनाउँदा लगाउने िव वाको लािग आवँयक 
तापबम, आिता हावाको सन्चार जःता कुरामा ध्यान िदन अत्यावँयक छ। 

 समनु्िी सतहबाट उचाइ कम भएको ठाउँ छ भने सामान्यतया तापबम बढी हनुे हुँदा घर अग्लो 
साथै भेिन्टलेसन भएको बनाउन ुपदर्छ।बढी उचाई भएको ठाउँमा तापबम कम हनेु हुँदा तापबम 
बढाउन प्लाि क घर होचो बनाउन ु पदर्छ। के्षिऽय कृिष अनसुन्धान केन्ि मालेपाटनले गरेको 
िसफािरस अनसुार यिद वाँसको प्लाि क घर बनाउने हो भने ८०० देिख ११०० िमटर सम्मको 
समनु्िी सतहवाटको उचाईमा धरुी खाँवाको उचाई ४ मी र छेउको खाँबा ३ िमटर, ११००  देिख 
१४०० सम्म धरुी खाँवा ३.५ र छेउको २.५ मी र १४०० देिख १९०० मी सम्म घरुी खाँबा ३ 
मी र छेउको खाँबा २ मी कायम गदार्  गोलभडा, काँबा लगायतका तरकारी सफलता पूवर्क 
बेमौसममा उत्पादन गनर् सिकन्छ। 

 बढी गमीर् हनेु ठाउँह मा प्लाि क घर िनमार्ण गदार् हाबा ओहोर दोहर गन ठाउँ (Ventliation)  
भएको बनाउन ु  पदर्छ।यसो गदार् तापबम र आिता िनयन्ऽण गनर् सहज भई रोग तथा कीराको 
ूकोपलाइ न्यिुनकरण गनर् सिकन्छ।अत्यािधक िचसो हनेु के्षऽमा प्लाि क घर िनमार्ण गदार् तापबम 
बढाउन गमुोज आकारको प्लाि क घर िनमार्ण गनुर् पदर्छ। 

 तापबम र आिता िनयन्ऽण गनर् प्लाि क घरको आकार धेरै ठूलो बनाउन हुँदैन (ठाउँको 
उपलब्धता अनसुार ५ देिख ६ मी चौडाई र १० देखी २५ मी. लम्बाई भएको घर  उपयकु्त हनु्छ  
यिद ठुलो घर बनाउन परेमा हावा सन्चार गनर् पंखाह को व्यवःथा गनर् ज री हनु्छ।साथै िनयिमत 
पमा तापबम र आिताको अनगुमन गनर् ज री हनु्छ। 

 प्लाि क घर बनाउँदा छानाको उपयकु्त ःलोप िमलाउन आवँयक हनु्छ अन्यथा प्लाि कमा पानी 
तथा अिसनाले क्षित पयुार्उने संभाबना हनु्छ। 

 

तरकारी बालीको खेती गदार् ध्यान िदनपुन कुरा 
 बा॑ै मिहना  एवं लगातार  प्लाि क घर िभऽ एउटै तरकारी बालीको खेती गदार् रोग तथा 
कीराको ूकोप बढ्न जानकुो साथै माटोको अबःथा पिन िबमन जाने हदुाँ एउटा तरकारी बाली 
लगाएपिछ भटामास, बोडी लगायतको कोसेबाली पिरबारको बाली लगाइ फुल फुल्ने अबःथामा पगेुपिछ 
माटोमा जोतेर छोिडिदन ु राॆो हनु्छ।एकचोिट  तरकारी िलइसकेपिछ चैऽ देखी जे  मिहनाको पानी 
नपन तथा बढी गमीर् हनेु िसजनमा प्लाि क घरको प्लाि क हटाएर सयपऽी फूल वा तोरी रोपी १-१.५ 
मिहनाको भएपिछ माटोमा िमलाइ पारदशीर् प्लाि कले ३० देखी ४२ िदनसम्म हावा निछन गरी छोपेमा 
िनमाटोड तथा अन्य माटोमा रहेका कीरा तथा रोगका िजवाणलुाइ िनयन्ऽण गनर् सहयोग गदर्छ। 
प्लाि क घरमा तरकारी लगाउँदा  बजारको माग तथा मलु्यको िवचार गनार्को साथै वाली िवशेष 
तापबम तथा  आिताको आबँयकता, परागसेचनको आबँयकता र संरचनाको ूकारलाइ ध्यानमा पयुार्इ 
सःतोमा उत्पादन गनर् सिकने वाली रोज्न ज री हनु्छ। 

 केही वालीह को मोवायल एप्स एन्सोइड अपरेिट  िसःटम भएको मोवाइलमा इन्टरनेट जोडी प्ले 
ःटोरमा गएर  Tomato Nepal, Cucurbits Nepal  र Kausi Kheti Nepal  टाइप गरी Download  गरेर 
Install  गनर् सिकन्छ । 
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1. Kausi kheti app (https://play.google.com /store /apps/ details? id=com.kausi.kheti)  

2.   Tomato app (https://play.google.com /store /apps/details? id=com.tomato.Nepal 

3. Cucurbits app(https://play.google.com/store/apps/details? id=com.dwn.cucurbits.nepal) 
 

संरचना िनमार्ण लागत 

 हाल नेपालमा मािथ उल्लेिखत ६ ूकारका संरचना िनमार्ण ूित बगर् िमटरको आधारमा िविभ  
िनजी सेवा ूदायक कम्पिनले गिररहेका छन।्संरचना िनमार्णमा ःथािनय आबहावाको िवचार गरी िव वा 
बिृ  िवकासका लािग आवँयक तापबम,आिता तथा सूयर्को ूकाश र हावाको सन्चार हनु सक्ने र 
सकभर कम खचर्मा िनमार्ण गनर् सिकने िनमार्ण गनार्को साथै ूित इकाइ वढी उत्पादकत्व िदन सक्ने 
जात तथा ूिविधको अबलम्बन (थोपा िसचाइ, प्लाि क मल्च आिद) गनर् सक्ने गरी कृषकले ध्यान िदएमा 
कम लागतमा बढी ूितफल िलन सिकन्छ।संरचनाका लागतमा बाटोको सिुवधा, सेवा ूदायकवाटको दरुी, 
आवँयक पन संरचनाको िकिसम तथा सिुवधाह  लगायतले ूभाव पान हनुाले आफुलाइ पायक पन 
ःथानको कृिष ूािविधकको सल्लाहको आधारमा ूिविध छनौट गनर् आवँयक हनु्छ। 
 सम्झनपुन कुराः  प्लाि क घर बेमौसमी तरकारी उत्पादनको पूवार्धार हो यिद बढी उत्पादन 
तथा आम्दानी िलने हो भने बाली अनसुार तापबम तथा आिताको ब्यवःथापन, उपयकु्त तरकारीको 
जातको छनौट, िसफािरस बाली व्यवःथापन ूिविधको अवलम्वन तथा  बजारको माग अनसुारको उत्पादन 
गनर् आवँयक हनु्छ। 

ॐोतः कृिष  डायरी, २०७६ 

 

२१. कृिष इिन्जिनयिर  महाशाखा, खमुलटारबाट िवकिसत तथा व्यवसाियक पबाट उत्पािदत कृिष  

औजार /उपकरणह  

ब.सं. मेिसनको नाम मेिसनको काम िकिसम क्षमता 
मान्यता ूा  
उत्पादक 

! 

कोदो चटु्ने र 
फल्ने मेिसन 
(Millet 

thresher) 

 

कोदो चटु्ने र
फल्ने 

 

खु ाले 
चलाउने 

एक घण्टामा ४०
देिख ६० के.जी. 
सम्म कोदो चटु्न र
फल्न सिकने 

जे.वी. वकर् शप,  

ग्वाक , लिलतपरु 

फोननं. 
९८४१२३९३४६ िबजलुीको 

मोटरबाट 

एकघण्टामा ६० देिख
८० के.जी. सम्म
कोदो चटु्न र फल्न
सिकने 

@ 

मकै 
छो ाउने 
मेिसन (Corn 

sheller) 

मकै छो ाउने 
हातले 
चलाउने 

१५के.जी. ूितघण्टा 

जे.वी. वकर् शप,  

ग्वाक , लिलतपरु 

फोननं. 
९८४१२३९३४६ 

# 
मकै रोप्ने 
मेिसन (Jab 

seeder) 

मकैको वीउ र
मल एकै साथ
रोप्ने । खनजोत

हातले 
चलाउने 

एक घण्टामा १
रोपनी सम्म रोप्न
सिकने 

जेन्यून ईिन्जिनयिर
वकर् शप, ग्वाक , 

लिलतपरु 
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ब.सं. मेिसनको नाम मेिसनको काम िकिसम क्षमता 
मान्यता ूा  
उत्पादक 

नगिरएको जग्गामा 
पिक मकै लगाउन 
सिकने । 

फोननं. 
९८४१२११२२३ 

$ 

धानको झार 
गोड्ने मेिसन 
(Paddy 

weeder) 

लाइनमा रोपेको 
धान खेत मा 
झारलाई उखेली 
माटोमा नै 
िमलाइिदने 

हातले 
चलाउने 

एक रोपनी धान
खेतमा यस मेिसनको
ूयोगले ५/६ घण्टामा
गोड्न सिकने 

जे.वी. वकर् शप,  

ग्वाक , लिलतपरु 

फोननं. 
९८४१२३९३४६ 

% 

वीउ सफा 
गन मेिसन 
(Seed 

cleaning 

machine) 

यस मेिसनबाट 
रायो, मूला, केराउ, 

रामतोिरया, भटमास, 

िसमीको वीउ सफा 
गनर् सिकने 

हातले 
चलाउने 

ूितघण्टा ६० देिख
८५ के.जी. िबऊ
सफा गनर् सिकने 

जेन्यून ईिन्जिनयिर
वकर् शप, ग्वाक , 

लिलतपरु 

फोननं. 
९८४१२११२२३ 

^ 

एइिड किफ 
पल्पर (Coffee 

pulper) 
 

किफको बोबा 
छोडाउने 

 

हातले 
चलाउने 

६० के.जी. ूितघण्टा 
जे.वी. वकर् शप,  

ग्वाक , लिलतपरु 

फोननं. 
९८४१२३९३४६ 

खु ाले 
चलाउने 

१०० देिख १२०
के.जी. ूितघण्टा 

िवजलुीको 
मोटरबाट 

१२० देिख १५०
के.जी ूितघण्टा 

& 

हलकुा धान / 
गहुँ झान ाेसर 
(Light weight 

rice/Wheat 

pedal 

thresher) 

धान, गँहचुटु्ने 

 

खु ाले 
चलाउने 

 

गहुँको लािग ४५
देिख ५०के.जी. 
ूितघण्टा चटु्न
सिकने 

जेन्यून ईिन्जिनयिर
वकर् शप, ग्वाक , 

लिलतपरु फोन नं. 
९८४१२११२२३ 

धानको लािग ७५
देिख ८० के.जी. 
ूितघण्टा चटु्न
सिकने 

* 

यूिरया 
मोलािसस 
ब्लक बनाउने 
ूसे 

यूिरया मोलािसस 
ब्लक बनाउने 

हातले 
चलाउने 

१६x१२x६ से.मी. 
को ब्लक एकै पटक
ितन वटा बनाउन
सिकने 

जे.वी. वकर् शप,  

ग्वाक , लिलतपरु 

फोन नं. 
९८४१२३९३४६ 

( 

अदवुा सफा 
गन मेिसन 
(Ginger 

washer) 

अदवुा सफा गन 
िवजलुीको 
मोटरबाट 

४०० िक.लो. 
ूितघण्टा 

जेन्यून ईिन्जिनयिर
वकर् शप, ग्वाक , 

लिलतपरु फोन नं. 
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ब.सं. मेिसनको नाम मेिसनको काम िकिसम क्षमता 
मान्यता ूा  
उत्पादक 

९८४१२११२२३ 

!) 

सधुािरएको 
फलामे हलो 
(Improved 

metalic 

plough) 

खेतवारी जो े पश ुचािलत 

परम्परागत हलो को
तलुनामा १.५ देिख
२ गणुा बढी खेत
वारी जो  सिकने 

 

!! 
प्लाि कको 
पोखरी 
(Plastic pond) 

वषार्तको पानी
संकलन गनर्को
लािग 

२५० देिख
३५० 
जी.एस.एम.
को रंगीन
िसल पोिलन
प्लाि क 

६०००० िल. 
क्षमताको पोखरीको
पानीले किरब २ देिख
३ रोपनीको जिमनमा
तरकारी खेती गनर्
सिकने 

 

!@ 

वारीको झार 
उखल्ने औजार 
(Dry Land 

Weeder) 

झारपात उखल्ने
को साथै गोडमेल
गनर् सिकने 

हाते औजार 

एकजना ज्यामीले १
िदनमा २ देिख २.५
रोपनी खेतबारीको
गोडमेल गनर् सिकन्छ
। 

गु  ौी एमीकल्चर 
ूा.िल.वनेपा 
९८४९११९१९१ 

 

!# 

सोलार टनेल 
सायर (Solar 

Tunnel 

Dryer) 

कृिष उपजह
जःतै ःयाउ, च्याउ, 

मसला, किफ, 

अदवुा, वेसार
इत्यािद सकुाउन
उपयोगी । 

घामको 
शिक्त 
ूयोग गरेर 

५x२.४ िमटर
साइजको सायरमा
१५० देिख २००
के.जी. एकपटकमा
सकुाउन सिकने 

 

!$
झसेु चलुो 
(Rice husk 

Stove) 

धानको भसुलाई
इन्धनको पमा
ूयोग गरी खाना
पकाउन सिकने 

घरायसी 
ूयोजन 

१३०० वाट तािपय
क्षमता, २३ प
१३०० वाट तािपय
क्षमता, २३ ूितशत
दक्षता 

 

!% 

सधुािरएको 
प्लाि कको 
घर 
(Improved 

Plastic house) 

बेमौसमी बषार्याम
र िहउँदमा पिन
तरकारी खेती गनर्
सिकने 

िसलपोिलन 
प्लािःटक 
को ूयोग 

समिु सतहबाट ६००
देिख १२०० िमटर
उचाइमा रहेका
ठाउह को लािग
उपयकु्त हनुे 

 

!^ 
हाते भसुा 
काट्ने मेिसन 

हिरयो र सकेुको
भसुा काट्ने 

हाते औजार 
३० देिख ३५
िक.लो. ूितघण्टा 
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ब.सं. मेिसनको नाम मेिसनको काम िकिसम क्षमता 
मान्यता ूा  
उत्पादक 

(Manual chaff 

cutter) 

!& 

मिल्ट र् याक 
सोलार सायर 
(Multi Rack 

Solar Dryer) 

कृिष उपजह  
जःतै माछा मास ु
तरकारी ःयाउ 
च्याउ किफ मसला 
अदवुा बेसार 
इत्यािद सकुाउन 
उपयोिग 

साना 
व्यवसाियक
ह को 
लािग 

एकपटकमा २५
के.जी. सम्म १ देिख
१.५ िदनमा सकुाउन
सिकने 

सनवक्स  
ूा.िल.वल्ख ु

९८५१०४८९७१ 

!* 

थ्याप्चो सोलार 
सायर (Low 

cost Solar 

Dryer) 

कृिष उपजह  
जःतै माछा मास ु
तरकारी ःयाउ 
च्याउ किफ मसला 
अदवुा बेसार 
इत्यािद सकुाउन 
उपयोिग 

साना 
िकसान र 
दगुर्म 
के्षऽको 
लािग 

एक पटकमा १०
के.जी. सम्म १ देिख
२ िदनमा सकुाउन
सिकन  

ॐोतः कृिष  डायरी, २०७६ 

२२. कृिष वजार  

२२.१   कृिष उपज बजार संचालक  सिमित 

ब.सं ःथान फोन नं. 
1 िवतार्मोड, झापा   023-540002, 980490443 

2 धरान, सनुसरी   025-522934, 9842131619 

4 लालबन्दी, सलार्ही   046-501047, 9849245633 

5 नवलपरु, सलार्ही   046-570228, 9837143861 

6 ढल्केबर, धनषुा 041-560058,9844022689, 
9869187069 

7 िसन्धलुीमाडी, िसन्धलुी   047-520454, 9844095083 

8 बिदर्बास, महो री   044-550179, 9864052027  

९ बटुवल 9857036716 

११ सखुत ९८४८०७५८२५ 

१२ कोहलपरु ९८५८०३४०३० 
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२२.२  कृिष थोक वजारह को िववरण 

ब.स थोक बजारको नाम िजल्ला फोन नं. मोवाइलनं 

1 
कािलमाटी फलफूल तथा तरकारी 
थोक बजार,काठमाड  

काठमाण्डौ 5123128/ 
5123086 

  
 

2 कृिष उपज थोक बजार, िवतार्मोड झापा 023-540002/ 
455056 

9852679125 

3 कृिष उपज थोक बजार, धरान सनुसरी 025-560124 
9842131619/
9842026028 

4 कृिष उपज थोक बजार, ढल्केवर धनषुा 041-560058 9804834846 

5 कृिष उपज थोक बजार, बिदर्वास महो री 044-530179   

6 कृिष उपज थोक बजार, लालबन्दी सलार्ही 046-501047 
9844032137/
9844205703 

7 कृिष उपज थोक बजार, नवलपरु सलार्ही 046-570228 9844034334 

8 कृिष उपज थोक बजार, चिरकोट दोलखा 049-4201130 9844059956 

9 कृिष उपज थोक बजार, िसन्धलुीमाढी िसन्धलुी 047-520454 9844045500 

10 कृिष उपज थोक बजार नारायणघाट िचतवन 056-570572 9855056691 

11 कृिष उपज थोक बजार, धषुा  धािद  010-520128 
9808983304/
9808666917 

12 कृिष उपज थोक बजार, पोखरा काःकी  061- 532592 9856021414 

13 कृिष उपज थोक बजार, िऽयासी ःयाङजा 063-420130 
9841316899/
9841317699 

14 कृिष उपज थोक बजार कावासोती नवलपरासी 078-520126 9857040069 

15 कृिष उपज थोक बजार, बटुवल पन्देही   
9857031094/
9847024169 

16 कृिष उपज थोक बजार, मदनपोखरा पाल्पा 075-520144 9857060261 

17 कृिष उपज थोक बजार, कपरुकोट सल्यान 088-520130 9758500478 

18 कृिष उपज थोक बजार, घोराही दा  082-560025 
984784984/
9847845687 

19 कृिष उपज थोक बजार लम्ही दा  082-540581   

20 कृिष उपज थोक बजार, कोहलपरु बाँके 081-541840 
9858023341/
9848034030 

21 कृिष उपज थोक बजार ,सखुत  सखुत 083-520305 
9848047066/
9848231431 

22 कृिष उपज थोक बजार, अ िरया कैलाली 091-551124/ 
521227 
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२२.३ ूाईभेट वजारह  

ब. 
सं. 

कृिष उपज बजारको नाम 
बजारको 
ूकृित 

बजारको अध्यक्ष/

सदःयको नाम 
िजल्ला फोन नं. 

१ ौी कम्पलेक्स ूा.िल., पोखरा थोक बजार ौी झलक ौे  काःकी 9856029848 

२. वल्ख ुकृिष बजार 
थोक 
बजार/खिुा 

 लिलतपरु 
9851045591 

३ कृिष वजार, खसीबजार, कलंकी थोक बजार  काठमाड   

४. कृिष बजार,नयाँ वाने र थोक बजार  काठमाड   

ौोतः कृिष डायरी, २०७६ 
 

नोटः सामामीह को मूल्य ःथान अनसुार फरक पन गदर्छ।  

सम्झनपुन कुराःप्लाि क घर बेमौसमी तरकारी उत्पादनको पूवार्धार हो यिद बढी उत्पादन तथा आम्दानी 
िलने हो भने उपयकु्त तरकारीको जातको छनौट, िसफािरस बाली व्यवःथापन ूिविधको अवलम्वन तथा 
बजारको माग अनसुारको उत्पादन गनर् आवँयक हनु्छ। 

 

२३.  पशपुालन/पश ुःवाःथ्य 
 पशपंुछीको सामान्य तापबम, नाडी र ास-ू ास गित 

पशपंुछी 
तापबम 

नाडी/िमनट ासू ास/िमनट 
िडमी सेिल्सयस िडमी फरेनहाइट 

गाई #*=@-#*=( !)!-!)@ $)-^) !@-!* 

भसी #*=#-#(=( !)!-!)@ $)-^) !@-!* 

घोडा #*=)-#*=# !))=$-!))=* #)-$) *-!^ 
भेडा #(=$-$)=) !)#-!)$ %%-&% @)-#) 
बाभा #(=$-$)=) !)#-!)$ %%-&% @)-#) 
बंगरु #&=(-#*=$ !)@-!)# ^)-&% @)-#) 
खरायो #*=)-#*=% !)!-!)@ !@#-#)$ #^-%) 
कुकुर #*=#-#*=( !)!-!)@ ()-!@) @)-$) 

िवरालो #*=#-#*=( !)!-!)@ !))-!@) @)-#) 
कुखरुा $!=!-$!=& !)^-!)& !@)-!^) !%-^) 
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िनरोगी र रोगी पशहु  बीच िभ ता 
ब.सं. िववरण िनरोगी पशहु  रोगी पशहु  

१ पशकुो प/चाल राॆो, सतकर् , फुितर्लो झिुसलो, फुितर्लो नभएको 
२ टाउको उठेको वा ठाडो हनु्छ झकेुको हनु्छ 

३ आखँा परुा खलेुको, चिम्कला 
आधा खलेुको, कचेरा लागेको, 
कोषह  बढी रातो 

४ नाक/मखु सामान्य -याल/िसंगान बगेको 

५ 
पशलुाई बोलाउँदाको 
ूितिबया 

िछटो ूितिबया िदन्छ िढलो गरी टेछर् 

६ गोबरको कडापन सामान्य 
बढी कडा वा पातलो, गन्हाउने, 

रगत िमिसएको 
७ छाला नरम / सामान्य खॐो, रौ ठाडो भएको 
८ कान ठाडो / सामान्य लऽेको, कानबाट पीप बगेको 
९ थतुनुो ओिसलो सखु्खा 
१० दाना पानीमा िच सामान्य कम खाने / खाँदैनखाने 

११ नाडीको गित सामान्य (४०-६० ूित िमनेट) बढ्ने वा घट्ने 

१२ ास ू ास सामान्य (२०-२८ ूित िमनेट) 
ास फेनर् अप् ारो गन / खोक्ने, 

गित बढ्ने वा घट्ने 
१३ शिररको तापबम सामान्य (१०२ फरेनहाइट) ूायः बढ्ने 

१४ 
उमाउने (पाहरु 
िझक्ने) 

पाहरु िझक्छ पाहरु िझक्दैन 

 

२३.१  गाईका जातह  

 (क) नेपालमा पाईने ःथानीय गाईका जातह ः 
गाईका जात उत्पि  िवशेषताह  

१.अछामी गाई यस गाईको उत्पि
अछाम िजल्लामा भए
पिन बझाङ, बाजरुा र
डोटीमा समेत पाइन्छ। 

 संसारको सबैभन्दा सानो गाई हो।  

 यसलाई नौ मु े  गाईको नामले पिन िचिनन्छ। 

 यसको रंग कालो देिख सेतो, खैरो, खरानी, टाटेपाटे
आिद हनु्छ। 

 शािररीक तौल १२० देिख १५० के.जी. सम्म
हनु्छ। 

 दैिनक दूध उत्पादन १.५ देिख २ िलटर र बढीमा
४ िलटर सम्म दूध िदन्छ। 

२.ललु ुगाई यस गाईको उत्पि
मःुताङ िजल्लामा भए
पिन मनाङ र डोल्पामा

 यो जरुो नभएको उच्च िहमाली भेगको सखु्खा िचसो
हावापानीमा हकुर् न सक्ने गाई हो। 

 यसको होचो कद, लामो पचु्छर,छोटा खु ा, बाक्ला र
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गाईका जात उत्पि  िवशेषताह  

समेत पाइन्छ । हनु्छन। 

 वयःक भालेको शािररीक तौल १५० देिख २२५
के.जी. सम्म र माउको शािररीक तौल १२० देिख
१६० के.जी सम्म हनु्छ। 

 दैिनक दूध उत्पादन औसत १.६ िलटर सम्म दूध
िदन्छ। 

३.खैला गाई यस गाईको उत्पि  
सदूुरपि म ूदेशको 
पहाडी िजल्ला खासगरी 
बैतडी, डडेल्धरुा, डोटी 
िजल्लामा पाइन्छ। 

 यसको साढे तथा गो  िरसाल ुःवभाव, िसङ िसधा र 
मािथ ितर फकको, शिरर बिलयो भएको, माल समान 
बोक्न र खेत जो को लािग उपयकु्त जात हो। 

 अन्य ःथानीय जातका गाईह  भन्दा ठुलो शिरर 
हनु्छ।  

 यसको गभर्धारण अविध २८८ िदनको हनु्छ।  

 यसले ३०५ िदनको दहुनुो अविधमा दैिनक औसत 
दूध उत्पादन २.५ िलटर िदन्छ।  

४.पहाडी गाई पहाडी के्षऽ  यो गाई मध्य पहाडको लािग उपयकु्त, ूाय कालो
रंग, दूध उत्पादन क्षमता कम भएको, िवशम
हावापानीमा हकुर् न सक्ने सानो कदको गाई हो। 

 यो ४ बषर्को उमेरमा बयःक भई ५ बषर्को उमेरमा
पिहलो वेत व्याउछ। 

  गभर्धारण अविध २७५ िदनको हनु्छ।  

 यसले २४० िदनको दहुनुो अविधमा औसत दैिनक
दूध उत्पादन १.१ के.जी. हनु्छ। 

५.तराई गाई तराई के्षऽ  तराईको समथर भ-ूभागको लािग उपयकु्त गाईको
जात हो। 

  ूायः सेतो रंग, दूध उत्पादन क्षमता कम भएको, 
मध्यम कदको, कान िसधा, बिलयो र गमीर् हावापानीको
लािग उपयकु्त गाई हो। 

  यसको औसत शारीिरक तौल २१० के.जी.सम्म
हनु्छ।  

 यसको गभर्धारण अविध २९६ िदनको हनु्छ।  

 यसले २४६ िदनको दहुनुो अविधमा औसत दैिनक
दूध उत्पादन २.१ के.जी. हनु्छ। 

६.िसरी गाई पूवीर् पहाडको, खास गरी 
ईलाम िजल्ला 

 पहाडको लािग उपयकु्त गाईको जात हो। 

  कालो देिख सेतो रंग, दूध उत्पादन क्षमता राॆो
भएको, चौडा र च्याप्टो िनधार, कान सानो र अगािड
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गाईका जात उत्पि  िवशेषताह  

िनःकेको,थोरै माथी फकको ितखो िसङ हनु्छ।  

 गभर्धारण अविध २९५ िदनको हनु्छ।  

  यसले २६८ िदनको दहुनुो अविधमा औषत दैिनक
दूध उत्पादन ४.५ के.जी. हनु्छ। 

७.याक िहमाली के्षऽ 

(समिु सतहबाट
३००० देिख ४५००
िमटर उचाई सम्म ) 

 यसको भालेलाई याक र पोिथलाई नाक भनेर
िचिनन्छ। 

  यसको दूध उत्पादन क्षमता कम भएपिन िचल्लो
पदाथर् ६.६ % सम्म हनु्छ।                     

 यसको काध िसधा, रौ लामा, िस  ितखो, लामो र
बिलयो, अत्यिधक िचसो सहन सक्ने क्षमता हनु्छ। 

 यसको गभर्धारण अविध २५२ देिख २५५ िदनको
हनु्छ।  

 नाकलाई व्याएको दईु मिहना सम्म दिुहदैन नवजात
बाछाको लािग छोिडन्छ र त्यसपिछ माऽ दिुहन्छ।  

 यसले १६७ िदनको दहुनुो अविधमा औसत दैिनक
दूध उत्पादन १.३ के.जी. हनु्छ।   

 वयःक याकको शािररीक तौल औषत ३५५ के.जी. 
र नाकको अिधकतम ३२५ के.जी. सम्म हनु्छ। 

८. चौरी गाई उच्च पहाडी के्षऽ (९ 
हजार देिख १५ हजार 
िफट सम्म)  

 

 चौरीबाट चौरी जन्मदैन र चौरी उत्पादनको लािग
शु  जातको याक नाक आवँयकता पदर्छ।  

 शु  जातको भालेलाई याक र पोथीलाई नाक
भिनन्छ भने वणर्शंकरलाई चौरी भिनन्छ। 

  चौरीको भालेलाई झोपा भिनन्छ।यो नपुंसक हनु्छ, 

भारी बोक्ने र खेत जो  ूयोग गिरन्छ। 

  चौरीको पोथीलाई झमुा भिनन्छ यो उत्पादनशील
हनु्छ।यसले दैिनक ४ िलटर सम्म दूध िदन्छ। 

 नाक र ःथानीय जातको बहरको बसवाट जन्मेको
िडम्जो चौरी र याक र ःथानीय गाईको बसवाट
जन्मेको लाई उरा  चौरी भिनन्छ। 

  िडम्जो चौरीउचाईमा गएर चनर् सक्ने, ठण्डी सहन
सक्ने र दूध उत्पादन राॆो िदन्छ। 

  उरा  चौरीउचाईमा गएर चनर् नसक्ने, ठण्डी सहन
नसक्ने र दूध उत्पादन कम हनु्छ। 
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(ख)  नेपालमा  पाईने  उ त  गाईका  जातह ः 
गाईका जात उत्पि  िवशेषताह  

१.  जिसर् गाईः यसको उत्पित 
बेलायत को जिसर् 
टापमुा भएको हो। 

 यो किरव िऽभजुाकार, रंग ूायः रातो, खैरो वा कालो, 
डडाल्न ुिसधा, फांचो र थनु ठुला, टाउको िवचमा खोूो परे
जःतो, अनहुार छोटो र यसको भाले िरसाल ुहनु्छ। 

 सांढेको शािररीक तौल ६७५ क.िज. र माउको तौल
४५० के.िज. हनु्छ। 

 ूितवेत ूित जनावर दूध उत्पादन ५००० देिख ६०००
िलटरसम्म हनु्छ। 

२. होिलःटीन 
िृिजयन 

यसको उत्पित 
नेदरल्याण्डको 
िृजल्याण्डमा भएको 
हो । 

 यो गाई संसारकै सवभन्दा बढी दधु िदने, सेतो, कालो, 
टाटेपाटे, ढाड अिल कुूकेो, लामो र सांधरुो मखु, गाई
शान्त ःवभावको र सांढे िहंॐक ःवभावको हनु्छ। 

 साढेको शािररीक तौल १००० के.जी र माउ ६७५
के.जी. सम्म हनु्छ। 

 दधु उत्पादन ूितवेत ६५०० देिख ९००० िलटरसम्म
भएतापिन ११००० िलटर भन्दा बढी िदएको पिन
पाईन्छ। 

३. ॄाउन ःवीस 
गाई 

यसको उत्पित 
ःवीजरल्याण्डमा 
भएको हो। 

 यो गाई खैरो वा कालो रंगको, सःुत र सोझो हनु्छ।
ूितकुल मौसम खप्नसक्ने, डांडा कांडामा पिन पाल्न
सिकने, गिमर्मा पिन पाल्न सिकने। 

 शािररीक तौल सांढेको ९०० के.जी. र माउको ६२५
के.जी. सम्म हनु्छ। 

 औसत दधु उत्पादन ूितवेत ५५०० िलटरसम्म
पाईन्छ।  

४. सािहवाल 
गाई 

यसको उत्पि  
पािकःतानको 
मन्टगोमेरीमा भएको 
हो। 

 चाकलो िनधार, छोटा खु ा, छोटा िसङ पछाडी फकका, 
िनकै ठुलो र लगभग एकतफर्  ढल्केको जरुो तथा माल
भएको हनु्छ। 

 यसको रंग रातो र हल्का खैरो हनु्छ। यो एिशयाको
राॆो दधुाल ु गाई हो।सांढेको तौल ५०० के.जी र
माउको तौल ३४० के.जी. हनु्छ। 

 ूित बेत दधु उत्पादन १३५० िलटर हनु्छ। 

५. रेड िसन्धी यसको उत्पित 
पािकःतानको िसन्ध ु
ूान्तमा भएको हो 

 यसको रंग रातो कालो, वोधो िस  भएको धेरै ठुलो जरुो
तथा माल भएको, दिडलो शिरर िनकै शान्त ूकृितको, 
फांचो ठुलो र तल झरेको हनु्छ। 

 सांढेको शािररीक तौल ४५० के.जी. र माउको ३००
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गाईका जात उत्पि  िवशेषताह  

के.जी. सम्मको हनु्छ। 

 औसत दधु उत्पादन ूित बेत १५०० देिख २२००
िलटर हनु्छ। 

६. हिरयाणा 
गाई 

यसको उत्पि  
भारतको हिरयाणामा 
भएको हो। 

 यसको रंग सेतो, किसलो र अग्लो शिरर हनु्छ।यसको
सांढे जो  र गाडा ता  उपयकु्त हनु्छ।वयःक गाईको
तौल ५५० के.जी. हनु्छ। 

 ूित वेत औषत दूध उत्पादन १२०० िलटर हनु्छ। 

 

२३.२. भसीका जातः 
(क) नपेालमा पाईने ःथानीय जातका भसीह ः- 

भसीका जात उत्पि  िवशेषताह  

(१) िलमे भसी 

यसको उत्पि
गण्डकी ूदेशको 
काःकी, ःयां जा, 
पवर्त, वाग्लु  तनहुं
र लम्जु मा भएको
हो। 

 ःथानीय भैसी मध्ये सबैभन्दा सानो जातको भसी हो।
यसको िस  घाटी ितर घमेुको हँिसया आकारको हनु्छ।  

 भैसीको शािररीक तौल औषत ३१० देिख ३१५ के.जी र
यसको ूितवेत दूध उत्पादन १०४८ िलटर हनु्छ। 

 यो भसीको संख्या घट्दो बममा भएकोले संरक्षणको लािग
ध्यान पयुार्उन आवँयक छ। 

(२)पाक टे भसी 

यो जातको भसी
मध्य पहाड देिख
उच्च पहाडमा
पाइन्छ। 

 यसको रंग कालो हनु्छ तर किहंकही ंखैरो र हल्का खैरो
रंगमा पाइन्छ।अनहुार लाम्चो, टाउको चेप्टो, िसं  तरवार
आकारको र शािररको पछाडी भागितर फकको हनु्छ। 

 दूध उत्पादन ूित वेत १००० िलटर हनु्छ। 

(३)ग ी भसीः 

यसको उत्पि
सदूुरपि म ूदेश 
पहाडी भेगमा
भएको हो। 

 यसको रंग कालो र िनधारमा सेतो थोप्ला तारो भएको
किह कतै खैरा र िफक्का रंगको हनु्छ।लामो अनहुार
फरािकलो िनधार र टाउको, िस  लामो अधर् घमुाउरो, पूणर्
िवकिसत फांचो, दूधका नसा ःप  देिखने हनु्छ। 

 औषत शािररीक तौल ४५२ के.जी. र दूध उत्पादन दैिनक
३.५ िलटर पाइन्छ। 

 यसको संख्या घट्दो अवःथामा रहेकोले संरक्षणमा ध्यान
िदन आवँयक छ। 
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(ख)  उ त जातको भसीः- 

भसीका जात उत्पि  िवशेषताह  

१. मरुार् भसी यसको उत्पाि  
भारतको 
हिरयाणामा भएको 
हो। 

यो िनक्खर कालो शिरर, लामो घाँटी, छोटा निजकैबाट घमेुका 
किसएको िसङ, राॆो िवकिसत भएको फांचा लामो पचु्छर र 
पचु्छरको बीचमा सेतो फुक  हनु्छ।यसको शािररीक तौल ४५० 
देिख ५०० के.जी र ूित वेद औषत दधु उत्पादन १५००देिख 
२५०० िलटर हनु्छ।  

 

२३.३  गाई भसीह मा लाग्न ेूमखु रोगह  

 १. खोरेत (Foot and mouth disease) 

 कारणः िवषाण ु

 लक्षणह  

 यो रोग लाग्दा एकदम बढी ज्वरो (१०४-१०६ िडमी फरेनहाइट) आउँछ। 

 िवःतारै घाँसपात नखाने, झोबाउने हनु्छ। 

 मखु विरपिर िवशेष गरी िगजा र िजॄोमा स-साना फोकाह  आउँदछन।् 

 यस सँगसगैँ खु ाको खरुको कापमा पिन फोकाह  आउँछन ्पश ुखु ा खोच्याएर िहड्छ 
र पिछ ल डो हनु सक्छ। 

 मखु विरपिर घाउ आउने भएको कारण र्याल चहुाउँछ। 

 यस रोगले ठूला माउह  भन्दा पाठापाठीलाई बढी असर प-ुयाउँछ । 

 किहलेकाही ँ खोरेत रोगका कारण  थनुेलोको  समःया  पिन देिखन्छ। 

 ब्याउने माउह मा गभर् तिुहने समःया देिखन सक्छ। 

 

 उपचारः 
क) मखुको घाउलाई १ ूितशतको पोटास पानीले सफा गिरिदने वा िफटिकरी पानीले सफा गिर 

िदने। 

ख)  खरुका घाउलाई पोटास पानीले धोएर िहमैक्स वा लोरेक्जेन मलहम लगाउनपुछर् वा २ ूितशत 

िनलोतथुोले घाउ सफा गनर् सिकन्छ। 

ग)  खु ाको घाउमा िफनेल ूयोग गनर् पिन सिकन्छ। 

घ)  घाउह मा अनय िजवाण ुूवेश गरी सबमण नग न भ को लािग पशलुाई एन्टीवायोिटक 
सईु लगाउन सिकन्छ। 

ङ)  खोरेत देिखइ रहने ठाउँमा रोकथामको लािग खोरेत िव  खोप लगाउनपुदर्छ।६ 
मिहनाको उमेर पगेुपिछ पिहलोपटक खोप लगाउने र ूत्येक वषर् दोहयार्उने।बढी 
देिखने ठाउँमा ६-६ मिहनामा दोहोयार्उने। 
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२.   भ्यागतेु (Hemorrhagic Septicemia) 

 कारणः एक ूकारको िजवाण ु

 लक्षणह  

 उच्च ज्वरो आउने।(१०५ देखी १०७ िडमी फरेनहाइट) 

 घाँटी  विरपिरको  भाग तथा िजॄो सिु ने। 

 िफज  काढ्ने। 

 सास फेनर्  गा॑ो भई घ्यारर्घ्यारर् आवाज िनकाल्ने। 

 किहले काही रगत िमिसएको छेन। 

 

 रोकथाम र उपचार 

 वषार्याम शु  हनु ुअगािड ूत्येक वषर् पशलुाई खोप लगाउने। 

 रोगको लक्षण देखापरेको छ भने तु न्त ूािविधकलाई देखाई उपचार गराउने। 

 

३.   चरचरे (Black Quarter) 

 कारणः एक ूकारको िजवाण ु

 लक्षणह  

 उच्च ज्वरो आउने (१०५ देखी १०७ िडमी फरेनहाइट) 

 िवशेष गरी  िफलाको मासंपेशी सिु ने र दखु्न े। 

 छाम्दा शु मा तातो हनेु र पिछ िचसो हनुे र दखुाई पिन कम हनुे । 

 सिु एको ठाउँमा िथच्दा चरचर आवाज आउने । 

 

 रोकथाम 

 पानी पन समय अगाडी नै गाई वःतलुाई खोपाउने काम गनुर् पदर्छ।िब.क्यू.पोलीभ्यालेण्ट 
भ्यािक्सन गाईभसीमा ५ एम.एल. छाला मनुी (s/c) र पाडा बाच्छालाई ३ एम.एल. सोही 
तरीकाले िदन ुपदर्छ । छ मिहना नाघेको वःतलुाई सईु िदनपुदर्छ । साथै यो सईु ूत्येक साल दोहो-
याउन ुपदर्छ। 

 गिहरो खाडल खनी यो रोगबाट मरेको पशलुाई पिुरिदनपुदर्छ। 

 रोगी पशलुाई छु ाएर राख्न ुपदर्छ। 

 रोगी वःत ुलेखाएको खाना पानी एवं घाँस िनरोगी वःत ुभाउलाई निदने तथा गोठलाई २% को फमार्िलन 

झोलले सफा गनुर् पदर्छ। 

 रोगको आशंका भएको चरन के्षऽमा बाच्छा/बाच्छी चराउन ुहुँदैन। 
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४.   पट्के (Anthrax) 

 कारणः एक ूकारको िजवाण ु

 लक्षणह ः 
 धेरैजसो कुनै लक्षण नदेखाई अचानक मन। 

 ज्वरो आउने।(१०५ देखी १०७ िडमी फरेनहाइट) 

 सास फेनर् गा॑ो हनुे। 

 आखँा रातो हनेु। 

 पेट ढािडने। 

 मरेपिछ नाक, मखु, मल ार आिदबाट नजम्ने रगत बगेको हनु्छ। 

 

 रोकथाम 

 धेरै रोग देिखने ठाउँमा पश ुसेवा ूािविधकको िसफािरसमा खोप लगाउने। 

 मरेका पशलुाई गिहरो खाडल खनेर गाड्ने।याद गरौ पट्केको शंका लागेको पशलुाई किहल्यै 

पिन िचरफार गनुर्हुँदैन। 

 रोगी पशलुाई वथानबाट अलग्गै राख्न।े 

 रोगीको सम्पकर् मा आएको पशलुाई ूािविधकको सल्लाहमा उपचार गराउने। 

 

५.  थनुलेो (Mastitis) 

 कारणः यो धेरै कारणह  हनुसक्छ जःतै गोठ, पश ुर दहुनेु मािनसको सरसफाईको   कमीले 
गदार् िविभ , िजवाणहु , िवषाणहु , ढूसी, एक कोिषय परजीवी ूोटोजोवा कल्चौडो वा शरीर िभऽ 
ूवेश गरेर। 

 

 लक्षणह  

 अचानक थनु र कल्चौडो सिु ने, कडा, रातो र छाम्दा दखु्न ेहनु्छ। 

 दधु िबमने, पातलो पानी जःतो आउने, छोबाह  आउने र किहलेकाही दूध परैु नआउने 
हनु्छ। 

 ज्वरो आउने। 

  

 रोकथामः 
 दूध दोई सकेपिछ पोिभिडन आयोिडन ९ भाग र ग्लीसिरन १ भाग िमसाएको झोलमा 

थनुलाई केिह बेर डबुाउने। 

  गोठ, पश,ु दूध दहुनेु मािनसको र भाँडोको सरसफाईमा िवशेष ध्यान िदने। 

 शंका लागेमा िजल्ला पश ु सेवा कायार्लयमा वा पशरुोग अन्वेषण ूयोगशालामा दूध 
जचँाउने। 
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    थनेुलोको लक्षण देिखएमा कृषकले पिहला निबमकेो थनुबाट दूध दहुनेु, त्यसपिछ माऽ 
िबमकेो थनुको दहुनुे र िबमकेो थनुको दूधलाई खाडलमा अन्यऽ लसपस नगरी गाड्ने। 
िवमकेो थनुबाट पटक पटक दूध दहेु र फ्याक्ने। 

 अिवलम्ब ूािविधकलाई बोलाई उपचार गराउने।जथाभावी औषधीको ूयोगले थनेुलो झन ् जिटल 
ब सक्छ। 

 

ूजननसँग सम्बिन्धत समःयाह  

६.   बाझँोपन 

 कारणह  

 व्यवःथापनमा कमजोरीः समय िमलाएर राँगो साँढे नलगाउन ुवा कृिऽम गभार्धनको उिचत समय 

नपिहल्याउन ु(कराएको ८ देिख १८ घण्टािभऽ) लैजान ुपदर्छ। 

 पोषण तत्वको कमीः ूशःत हिरयो घाँसपात नपाएमा। 

 खिनज तत्वको कमीः िवशेष गरी क्यािल्सयम, फःफोरस, फलाम, कोवाल्ट, तामा सेलेिनयम जःता 
खिनज बढी महत्वपूणर् हनु्छ। 

 िभटािमनको कमीः िवशेषगरी िभटािमन ए, िड र ई बढी महत्वपूणर् हनु्छन।् 

 नाम्ले, जकुाको समःया बढी हनु।ु 

 संबमण रोगह को कारणः जःतै ॄसेुलोिसस, शाइकोमोिनयिसस आिद। 

 ूजनन ्अंगह मा खरावी  वा संबमण। 

 वंशाणगुत कारणह । 

 

 व्यवःथापन 

 कारण प ा लगाई सोही अनसुार उपचार गराउन ुपदर्छ। 

 बेला बेलामा गोवर जचाई नाम्ले, जकुाको औषिध खवुाउने। 

 ूशःत हिरयो घाँस पातह  खलुाउने। 

 अन्य अवःथामा ूािविधकसगँ सल्लाह गरी आवँयकता अनसुार उपचार गन। 

 

७.  साल अड्कन ेसमःया 
 कारणह ः 

 शारीिरक कमजोरी 
 संबामक रोगह  जःतै ॄसेुलोिसस, िभिोयोिसस आिद 

 िभटािमन ई, सेलेिनयम जःता खिनजको कमी 
 पाठेघरको संबमण 
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व्यवःथापन 

 साल झनर् सहयोग पढुयाउन एक्जापर जःता औषिधह  शु को १०० िम.िल. र त्यस पिछ 

िवहान बेलकुा ५० िम.िल.२-३ िदनसम्म िदन सिकन्छ। 

 व्याएपिछ खॐो खालका घाँसह  र अिॆसो जःता घाँसह  खवुाउँदा साल झनर् सहयोग पगु्छ। 

 त्यित गदार् पिन नझरेमा ूािविधकलाई बोलाई साल िझक्न लगाउने।यिद पशलुाई ज्वरो आएको छ 

भने पिहला ज्वरोको उपचार गरेपिछ माऽ साल िझक्न ुवेश हनु्छ। 

 

८.   भंडार फकर् ने समःया 
 कारणह  

 ईःशोजन तत्व बढी भएको घाँसपात खवुाएमा वा ढूसी परेको दानाह  खवुाएमा। 

 पाठेघरमा असिजलो भई पश ुबढी कनेमा। 

 पशकुो पछािडितरको भाग बढी ओरालो भएमा सहयोगीको पमा काम गनर् सक्छ। 

 क्यािल्सयम, फोःफोरसको कमी भएमा वा सन्तलुन िवममेा। 

 

 व्यवःथापन 

 तु न्त ूािविधकलाई बोलाई उपचार गनुर्पदर्छ।ूािविधक नआईन्जेल बािहर िनःकेको भागलाई 

सफा तथा िचसो राखी राख्नको लािग थोरै पोटास िमसाएको पानी बेलाबेलामा छिकर् रहने र बािहर 

टाँिसएको फोहोर सफा गरी सफा िचसो कपडाले बेन। 

 यिद धेरै नै भाग बािहर आएको छ भने फोहोर नलागोस ्संबमण नहोस ्भ ाका लािग तल सफा 
प्लाि क ओ ाउने र पोटास िमसाएको पानी बेला बेलामा छिकर् रहने। 

 ूािविधकले पाठेघरको बािहर आएको भागलाई िवःतारै पनुः पिहलाकै ःथानमै फकार्ई 
िदन्छन।् 

 अन्य व्यवःथापन ूािविधकको सल्लाह अनसुार गन। 

 

 

९.   बाच्छा बाच्छी अड्कने वा व्याउन नसक्ने समःया 
 कारणह  

 बाच्छा बाच्छी ठूलो भएमा। 

 वाच्छा वाच्छीको पाठेघर िभऽको बसाई (पोिजसन) निमलेमा। 

 शारीिरक कमजोरीको कारण। 

 पाठेघरको मखु पूणर् पमा नखलेुमा। 

 उमेर नपगु्दै पश ुगिभर्णी भएमा। 

 बाच्छा बाच्छी िभऽै मरेमा। 

 संबामक रोगह  जःतै ॄसेुलोिसस आिदको कारण। 

 िविभ  हाम नह को कमी तथा असन्तलुन। 
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 पाठेघर बटािरएमा। 

 बाँधेर पािलएका पशहु मा पिन यःतो समःया आउनसक्छ। 

 वंशाणगुत कारणह । 

 

 व्यवःथापन 

 ब्याउन खोजेको ५-६ घण्टा िभऽ व्याउन नसकेमा तु न्त ूािविधकलाई बोलाई हाल्न ु
पदर्छ। 

 ूािविधकले पाठेघर िभऽ हात हालेर अवःथा प ा लगाई आवँयकता अनसुार उपचार 
गदर्छन।् 

  

१०.  गभर् तिुहन ेसमःया 
 कारणह  

 संबमक रोगह को संबमण 

 सन्तिुलत आहाराको कमी 
 िवषाल ुघाँसपात, ढूसीजन्य दाना आिद। 

 चोटपटकको कारण 

 अदक्ष ूािविधकले गभर् जाँच्दा पिन किहले काही गभर् तिुहन सक्छ। 

 उच्च ज्वरो 
 गभार्वःथामा गलत औषिध खवुाउँदा। 

 

 व्यवःथापन 

 गिभर्णी पशलुाई औषिध खवुाउन ुपदार् दक्ष ूािविधकको िसफािरसमा माऽ खवुाउने 

 कारण प ा लगाई व्यवःथापन गनुर् पदर्छ। 

 तिुहएको बाच्छा बाच्छी, साल तथा सम्पकर् मा आएका अन्य सो रह लाई राॆोसँग 
खाडलमा गाड्नपुदर्छ र माउलाई उपचार गनुर् पदर्छ। 
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गाईभसीलाई महत्वपूणर् मािनएका खोप लगाउने बारे तािलका 

ब. 
सं. 

खोपको नाम 
रोगको 
नाम 

उमेर 

खोपको 
माऽा र 
खोप िदने 
ठाँउ 

खोपको थप 
माऽा 

(बःुटर) 

िनयिमत 
खोप िदने 
समय 

खोप िदन े
िसजन 

१ 

 

एफ.एम.डी 
भ्यािक्सन 
(हेक्टस) 

खोरेत ३-८ 
ह ा 

१० िम.िल. 
छालामिुन 

३ मिहना
पिछ 

ूत्येक ६
मिहनामा 

भाि 
मसान्त र
फागनु 
मसान्त 

 

रक्षा एफ.एम.डी खोरेत ४ 
मिहना 

३ िम.िल. 
छालामिुन 

१ 
मिहनापिछ 

२ 

 

एच.एस.ॄोथ 
भ्यािक्सन 

भ्यागतेु सबै 
उमेर 

५ िम.िल. 
छालामिुन 

६ 
मिहनापिछ 

वािषर्क वषार्त शु
हनु ु भन्दा
अिघ 

 

एच.एस.आयल 
एड्जभेुन्ट 

भ्यागतेु सबै 
उमेर 

३ िम.िल. 
छालामिुन 

३ 
मिहनापिछ 

वािषर्क 

३ पोिलभ्यालेन्ट िव. 
 क्य ुभ्यािक्सन 

चरचरे सबै 
उमेर 

५ िम.िल. 
छालामिुन 

६ 
मिहनापिछ 

वािषर्क वषार्त शु
हनु ु भन्दा
अिघ 

४ एच.एस. रिव. 
भ्यािक्सन 

भ्यागतेु र 
चरचरे 

सबै 
उमेर 

१ िम.िल. 
छालामिुन 

६ 
मिहनापिछ 

वािषर्क वषार्त शु
हनु ु भन्दा
अिघ 

५ एन्ााक्स ःपार 
भ्यािक्सन 

पटके रोग सबै 
उमेर 

१ िम.िल. 
छालामिुन 

६ 
मिहनापिछ 

वािषर्क वषार्त शु
हनु ु भन्दा
अिघ 

६ िटःय ु कल्चर 
भ्यािक्सन 

गौगोटी सबै 
उमेर 

१ िम.िल. 
छालामिुन 

- ३-३ 
वषर्मा 

जाडो 
समयमा 

७ टेट-भ्याक धनु ंकार सबै 
उमेर 

२ िम.िल. 
छालामिुन 

४ ह ापिछ वािषर्क कुनै पिन
समयमा 

 
 

२३.४ कुखरुाका ूमखु रोगह  

 रानी खेतरोग 

 लक्षण 

 रानी खेत रोगले ासूणाली र ःनाय ु ूणाली ूभािवत भई कुखरुाले सास फेनर् किठनाई 
महससु गदर्छ। 

 चचु्चो र नाकबाट पानी जःतो बाक्लो पदाथर् िनःकन्छ। 

 कुखरुा टाउको झटकाउने र घाटी ता े गदर्छ। 
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 एकै ठाउँमा फनफन घमु्ने पछािड िहड्ने पखेटा र खु ाको पक्षघात हनेु घाटी बटान हनु्छ। 

 फुल पानर् कम हनु्छ। 

 हिरयो रंगको िनकै गन्हाउने छेदर्छ। 

 िसउर र लोती पहलो हनेु र पिछ नीलो रंगमा बदिलने गदर्छ। 

 

 रोकथामका उपायह ः 
 कुखरुा पािलने खोर विरपिर सफा गनुर् पदर्छ। 

 तािलका अनसुार खोप लगाउन ुपदर्छ। 

 बािहरी कुखरुा र अ  चराह  कुखरुा पालन के्षऽिभऽ आउन िदन ुहुँदैन। 

 रोगबाट मरेका लाई पिन पनुर् पदर्छ। 

 भाँडा उपकरण इत्यािद सामान संबमण मकु्त राख्न ुपदर्छ। 

 चल्लाह लाई पिहलो ह ािभऽै एफ ःशोन भ्यिक्सन लगाइ िदन ुपदर्छ र चल्लाको उमेर ८ देिख १० 

ह ा पगु्दा आरटुिब (R2B) खोप लगाउन ुपदर्छ। 

 

किक्सिडयोिसस (Coccidiosis) 

 लक्षणह ः 
 बा  लक्षणह मा धेरै जसो प्वाँख खॐो हनुे, रगतको कमी हनेु। 

 िदशामा रगत छेन हनु्छ। 

 सीकल कक्सीिडयोिससमा  मतृ्यदुर ५० ूितशत सम्म हनु्छ। 

 आन्िामा हनुे कक्सीिडयो िससमा  शरीर पहलो हनुे र छेन हनु्छ। 

 यसमा रगत िमिसएको हनुसक्छ र मतृ्यदुर भने ८ देिख १० ूितशतसम्म हनु्छ।  

 

रोकथाम र िनयन्ऽण 

 िचःयान भएको खोर, सो र र दाना यसका लािग उपयकु्त वातावरण हनेु हुँदा बःने ठाउँ र दाना 
सखु्खा हनुपुदर्छ।खास गरेर वषार्तको मौसममा िवशेष ध्यान िदनपुदर्छ जनु बेला वातावरण िचःयान 

बढी हनु्छ र तापबम पिन कक्सीिडयाको िवकासको लािग अनकुुल हनु्छ। 

 यिद सो रमा िचःयान छ भने ५ देिख ७ िकलोमाम चनू ूित १०० वगर्िफटको के्षऽमा छनुर्पदर्छ । 

यसले िचःयान कम गरी  ताप उत्प  गदर्छ जसले यी  ूोटोजोआ मदर्छन ्। 

 

गम्बोरो रोग (Gumboro / Infectious bursal disease) 

 लक्षणह  

 रोग लागेपिछ, शु मा िवःतारै झोबाउँदै जाने। 

 प्वाँख गजुमिुजएर बःने जःता लक्षण देखापदर्छन।् 

 टाउको र घाँटी कपकपाउने भैपिछ सम्पूणर् शरीर नै काम्न थाल्छ। 

 यसका साथै ज्वरो आउने, आखँाबाट पानी बग्ने हनु्छ। 
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 यःतो अवःथामा घाँटी तन्काउने र टाउको केही तल झकुाएर बःछ। 

 पहलो रंगको छेन भै मल ार विरपिर सलुी टाँिसएको देख्न सिकन्छ। 

 परुानो रोगमा िवःतारै झोबाउने र दबु्लाउदै जाने हनु्छ। 

 

 रोकथाम र िनयन्ऽण 

 सरसफाईको िवशेष व्यवःथापन हनु ुपदर्छ। 

 कुखरुालाई गम्बोरो रोगिव  भ्याक्सीन लगाउन ुपदर्छ। 

 दानापानी िदने भाँडाकँुडालाई िकटाण ुरिहत बनाउन ुपदर्छ। 

 

 कोलीबेिसलोिसस 

 यो रोग जनुसकैु उमेरका कुखरुाह मा देिखन सक्छ। 

 यो रोग व्यवःथापनमा कमीको कारणले हनेु भएकोले व्यवःथापनमा सधुार गनुर् पछर्। 

 

 लक्षणह ः 
 दाना खान कम गन र किहलेकाही ास फेन किठनाई हनेु। 

 उदािसन हनेु, िसउर िफक्का हनेु। 

 हिरयो वा सेतो पातलो सलुी छेन। 

 मल ारको विरपरी सलुी लतपितने। 

 

 उपचारः 
 ू ािविधकको िसफािरसमा एिण्टवायोिटक्स औषधीह  खवुाउने। 

 

कुखरुाको िसफािरस खोप तािलका 
१. ॄोईलर कुखरुाको खोप तािलकाः 

उमेर खोपको नाम खोप लगाउन ेतिरका 
१ िदन मरेक्स/रानीखेत एफ १ नाक, आखँामा 
१४ िदनमा गम्बोरो ईन्टरिमिडएट (जीिवत) नाक, आखँामा 
२१ िदनमा रानी खेत एफ १ वा लासोटा नाक, आखँामा, पानीमा 
२८ िदनमा गम्बोरो ईन्टरिमिडएट (जीिवत) नाक, आखँामा, पानीमा 

 

१. यिद ॄोईलरको प्यारेण्ट ःटकलाई १ िदनको उमेरमा रेिःपन भ्यािक्सन (मरेक्स िव ) लगाईएको छ 

र पनुः रेिःपन भ्यािक्सनले नै बःुटर गिरएकोछ भने त्यःता फामर्बाट उत्पािदन चल्लाह लाई एच.िभ.टी. 
भ्यािक्सन िदनपुदर्छ। 

२. यिद ॄोईलरको प्यारेण्ट ःटकलाई १ िदनको उमेरमा रेिःपन भ्यािक्सन (मेरक्स िव ) लगाईएको छ 

र वःुटर भ्यािक्सन एच.िभ.टी. िदईएको भने त्यःता फामर्बाट उत्पािदत चल्लाह  लाई रेिःपन भ्यािक्सन 

िदनपुदर्छ। 
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२. लेयसर् कमिसर्यल कुखरुाको खोप तािलका 

उमेर रोग भ्यािक्सनको िकिसम भ्यािक्सनसेन तिरका 

१ िदन मरेक्स िस.िभ. १९८८ वा -१ एस 
िव-१ 

छालामनुी 

५-७ िदन रानीखेत एफ -१ लासोटा १ थोपा आखँामा 
८-१२ िदन गम्बोरो ईण्टरिमिडएट १ थोपा आखँामा 
१८-२० िदन मरेक्स  एच.िभ.टी. िृज हाइसेड छालामनुी 
२४-२६ िदन  गम्बोरो ईण्टरिमिडएट पानीमा 
२८-३० िदन आई.िव. रानीखेत आई.िव. लासोटा पानीमा 
४२ िदन फाउल पक्स फाउल पक्स पखेटामा 
४९-५० िदन रानीखेत आई.िव. लासोटा आई.िव. पानीमा 
८-१० ह ा रानीखेत आई.िव. आर. १ िव. मासमुा 
१२-१४ ह ा फाउल पक्स फाउल पक्स पखेटा (िव  वेभ) 

१५ ह ा आई.िव. आई.िव.एच. १२० पानीमा 
१६ ह ा रानीखेत लासोटा/एफ १ पानीमा 

 उपरोक्त तािलका बमोिजम भ्यािक्सनेसन गिरसके प ात अिधकतम उत्पादन अवःथामा कुखरुा 
आईसकेपिछ ूत्येक२-२ मिहनामा आई.िव. र लासोटा भ्यािक्सन िददै जानपुदर्छ। 

 

२३.५ नेपालमा पािलएका बाभाको जातह  

 ःथानीय जातका बाभाह  

 नेपालमा मखु्यतया चार जातका ःथानीय बाभाह  पाल्ने गरेको पाईन्छ।यी ःथानीय जातका 
बाभाह  यस ूकारछन।् 

 

क) तराई बाभा 
 नेपालका तराई के्षऽ ितर पाईने जातको बाभालाई तराई बाभा भिनन्छ।यो शु  जातको बाभा 
नभएर भारतीय जातको बाभा जमनुापारीको गणुह  जःतैः मािथ उठेका नाक, झिुण्डएको लामो कान 
भएकोले यसलाई जमनुापारीको खच्चड पिन भिनन्छ, य पी यसबारे अध्ययन अनसुन्धान हनु ु ज री 
देिखन्छ।यो बाभा मझौला आकारको र िविभ  र को भएता पिन ूाय खैरो शिररमा सेतो धसार्रहेको 
हनु्छ।यो बाभा दूध तथा मास ुदवैुको लािग उपयकु्त मािनन्छ।यसको शािररीक तौल किरब १८ देिख 
३५ िकलोमाम सम्म हनु्छ।सालाखाला १५ मिहनाको उमेरमा पिहलो पटक ब्याउने र खरी तथा तराई 
बाभाको ूजनन ्क्षमतामा धेरै समानताह  पाईन्छन।् 

 

ख) खरी/औलें बाभा 
 मध्य पहाडी ूदेशमा पाईने बाभालाई पहाडी वा खरी बाभा भ े गिरन्छ।िविभ  सात र का 
खरी बाभाह  मा कालो तथा खैरो र का बाभाह  तलुानात्मक पमा धेरै पाईन्छन।्ूायः खरी 
बाभाह मा मध्यम आकारका पछाडी वा मािथ ितर फकका िस  हनु्छन।्थोरै बाभाह  मडुलेु पिन 
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पाईएका छन।्खरी बाभाको शािररीक तौल १५ देिख २५ िकलोमाम सम्म हनु्छ भने बोकाको शािररीक 
तौल २५ देिख ३५ िकलोमाम सम्म हनु्छ।यो जातको बाभा सालाखाला १६ मिहनाको उमेरमा पिहलो 
पटक ब्याउने, साधरण अवःथामा २ वषर्मा ३ पटक व्याउने र ूितबेत २ वा २ भन्दा बढी पाठा पाठी 
हकुार्उन सक्ने क्षमता भएको हनुाले नेपालको अिधकांश भ-ूभागमा यो बाभा लोकिूय भएको पाईन्छ। 

 

ग) िसन्हाल 

 उच्च पहाडी के्षऽमा पाईने यो जातको बाभा ब वाल वा भ्या लङु जातको भेडाको बथानमा चनर् 
चाउने हनु्छ।िसन्हाल जातको बाभा अन्य नेपाली बाभाह  मध्ये सबैभन्दा ठूलो शिरर भएको बाभा 

हो।यसको छोटो टाउको, िसधा नाक, िचसो सहन सक्ने क्षमता भएको र यसबाट केही माऽामा पिँमना 
समेत उत्पादन गनर् सिकन्छ । वयःक बाभाको शािररीक तौल ३० देिख ३५ िकलोमाम सम्म 
हनु्छ।िसन्हाल बाभाह  करीब २ वषर्को उमेरमा पिहलोपटक ब्याउने, साधारणतया वषर्मा एकपटक 
ब्याउने र एउटै पाठा वा पाठी माऽ पाउने गदर्छ। 

 

घ) च्याङ्मा 
 च्याङमा िहमालय पवर्त ौंृखलाको पछािड पि  सखु्खा, बढी हावा लाग्ने, िचसो र अधर् भिूम जःतो 
ठाउँमा पाईन्छ।च्याङमाले त्यस के्षऽमा पाईने ताल्ला भ े झारमा पलाएको पात, फूल, जरा र घाँसह  
खाएर जीवन िनवार्ह गदर्छन।्च्याङ्मा पिँमना र नरम खालको न्यानोभवुा उत्पादनको लािग ूिस  
छ।च्याङ्माको शरीर बाक्लो लामो र  ले ढाकेको हनु्छ । र  को िभऽी भागमा मिसना पिँमना रहेको 
हनु्छ।यसको सानो तर लामो टाउको, िसधा नाक, साँघरुो थतुनुो र किसलो शरीर तथा बटािरएको िस  
हनु्छ।ियनीह  अन्दाजी दईुवषर्को उमेरमा पिहलो पटक ब्याउने, वषर्मा एकपटक व्याउने र अिधकांशले 
एक पटकमा एउटा माऽ पाठा पाठी पाउने गदर्छन।्वयःक च्याङ्माबाट वषर्मा ५० देिख २०० 
मामसम्म पिँमना उत्पादन हनेु गदर्छ।वयःक च्याङ्माको तौल २५ देिख ३० िकलोमाम सम्म 
हनु्छ।यसको आफ्नो शािररीक तौलको ३० ूितशत बराबर वजनको भारी बोक्न सक्ने क्षमता हनु्छ। 

 

नपेालमा पािलने िवदेशी जातका बाभाह  

 

क) जमनुापारी 
 जमनुापारी बाभाको र  एकनासको हुँदैन तर साधारणतया सेतो र  भएका बाभाह मा किहंकिहं 
गाढा र को िचन्हह  हनेु गदर्छ।यो जातको बाभाको िजउ ठूलो तथा अग्लो, लामोखु ा, नाकको बीच 
भाग उठेको (सगुानाके) र झिुण्डएको लामा कानह  ूमखु िवशेषताह  हनु।्जमनुापारी बाभाको पिहलो 
पल्टब्याउने उमेर तथा व्याउने अन्तर बमशः औषत ७७० िदन तथा ४२८ िदन उल्लेख भएको 
पाईन्छ। 

 

ख) बारबरी 
 यसको कान छोटो तथा ठाडो, शिरर सानो, र  रातो र सेतो र को टाटे पाटे िकिसमको हनु्छ। 
झ हेदार् मगृ जःतो देिखने बारबरी जातको बाभा चनर् त्यित मन पराउँदैन।खोरिभऽै पािलने जात भएकोले 
यो जातको बाभा खास गरी शहरी वा शहरको विरपरीको के्षऽमा पािलन्छन।्यो जातको बाभाको सरदर 
शािररीक तौल बाभीको २७ देिख ३६ र खिसबोकाको ३२ देिख ४१ िकलोमाम सम्म हनेु गरेको 
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पाइन्छ।पिहलो पल्ट ब्याउने औषत उमेर तथा दईु वेत बीचको अन्तर बमशः ५८८ िदन तथा २७४ 
िदन पाईएको छ। 

 

(ग) सानन ्

 दूध उत्पादनको लािग िव ूिश  सानन जातको बाभाको जन्म ःथान ःवीजरल्याण्डको सानन 
उपत्यका हो।यो जातको बाभा सेतो िबम र को हनु्छ।यसको अनहुार सीधा वा अिल थेिप्चएको र 
कानह  ठाडो तथा अगाडी ितर तेिसर्एको हनु्छ।िवकिसत फाँचो भएकोले यसले ूितिदन २ देिख ४ 
के.जी. सम्म दूध िदन्छ।साधरणतया यो जातको बाभाको िस  हुँदैन।बोकाको शािररीक तौल औषतमा 
९५ िकलोमाम र बाभीको ६५ िकलो माम सम्मको हनेु गरेको छ। 

 

(घ) िवटल (Bettle) 

 यो बाभा हेदार् जमनुा पारी सँग िमल्दो जलु्दो हनु्छ।यो बाभामा सामान्यतया कालो र खैरो 
र मा बढी पाइने, नाक उठेको, कान चौडा लामो र घिुॆएको, चौडा मझौला शिरर जःता चािरिऽक 
िवशेषताह  भएको पाईन्छ।यस जातको बाभाको औषत तौल वयःक भालेको ५९ के.जी. र वयःक 
पोथीको ३५ के.जी. हनु्छ।दईु वषर्मा पिहलो पल्ट ब्याउने र दईु बेत बीचको अन्तर औषतमा एक वषर् 
भएको पाईएको छ।सरदर दईुवषर्मा ३ पटक व्याउनेर ५० ूितशत जमु्ल्याहा पाउने गदर्छ।नेपालको 
तराई र भावर के्षऽमा बधँवुा ूणालीमा यसबाट राॆो उत्पादन िलन सक्ने देिखन्छ। 

 

(ङ) बोयर बाभा (Boer Goat) 

 िवगत केही वषर् देिख नेपालमा अगवुा कृषकह ले यो बाभा पालन गनर् थालेका छन।्नेपालको 
िविभ  भौगोिलक के्षऽमा यो बाभा पाल्न आवँयक ूिविध िवकासका लािग नाकर् ले कृिष अनसुन्धान 
केन्ि (बाभा) विन्दपरुमा २०६५ सालदेिख िवःततृ अध्ययनको थालनी गरेको छ।यो बाभाको िछटो 
बढ्ने (८०-९०माम ूित िदन) गदर्छ।दईु वषर्मा ३ पटक व्याउने र ूितवेत दईु पाठा पाठी पाउने यस 
जातका िवषेशताह  हनु।्बाली जान िसजनको ूभाव कम पन भएकोले बोयर बाभाले बा॑ै मिहना 
पाठापाठी जन्माउन सक्दछ। 

 

भेडा  बाभाका  ूमखु  रोगह  

 

पी.पी.आर 

 लक्षणह  

 १०६ देिख १०८ िडमी फरेनहाइट सम्मको ज्वरो आउँछ। 

 घाँस पानी खाना छोड्छ र आखँा राता देिखन्छ। 

 िगजा र िजॄो ितरबाट घाउ आउन शु  गछर् र िवःतारै मखुितर पिन फैिलन सक्छ। 

 छेरौटी लाग्छ। 

 आखँाबाट िचूाह  आउने र नाकबाट बाक्लो पहलो िसंगान बग्छ। 

 खोिक रहन्छ। 
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 रोकथाम 

बाभालाई पी.पी. आर मकु्त राख्न खोप लगाउने।शु मा ३ मिहनाको उमेर पगेुपिछ पिहलो पल्ट खोप 

लगाउने र वष िपच्छे दोहोयार्उने। 

 

मआुलो 
रोगका लक्षणह  

 यो रोग लाग्दा मखु विरपिर घाउ आउँदछ र पिछ पाूा बन्दछ। 

 मखुको चेपबाट ूायः शु  हनु यःतो घाउ बमशः मखु विरपिर, िजॄोितर, कानविरपिर, खु ाको 
छालाितर अण्डकोण, कल्चौडा, सतु आिदको विरपिर समेत यःता घाउह  देिखन्छ। 

 मखु विरपिरघाउ आउने हुँदा घाँसपानी खानमा समःया आउँछ र पशहु  बमशः 
दबु्लाउँदै जान्छ। 

 किहलेकाँही ३-४ ह ामा यो घाउ आफ िनको भएर जान्छ। 

 उपचार 

यसको पिन खास उपचार छैन तर घाउ सफा गन एिन्टसेिप्टक औषिध वा एिन्टवायोिटक्स औषिधको ूयोग 

गन। 

 

२३.६ पशपंुक्षीबाट मािनसमा सनर् सक्ने रोगह  

 रेिवज 

 लक्षणह  

 बौलाहा अवःथाः कुकुर आबमक खालको हनेु, निजकको पदाथर्ह  टोक्ने, जोडले चपाए जःतो गन, कराई 
रहने, ःवरमा पिरवतर्न हनुे, िचथोन, पचु्छर खु ा मनुी राखेर िहड्ने, बाटोमा भेटाएका जित सबैलाई टोक्दै भाग्दछ। 

िजॄो बािहर िनकाल्ने र धेरै  र्याल बगाईरहने हनु्छ। 

 

लाटो अवःथाः बौलाहा कुकर लाटो, बोल्न नसक्ने हनु्छन,् कुकुरह  एउटा कुनामा गएर लकेुर बःछ।मखुबाट -

याल चहुाई राख्छ।खाना खान छोड्छ र बोलाउँदा पिन नसु े र यःतो भएको ४ देिख ५ िदन िभऽ मदर्छ। 

 

 गाई, भसी र अन्य जनावरह मा यो रोग लािगसकेपिछ िवःतारै खाना बन्द भई छट्पटाउने, िवना कारण 

डिुलरहने, कराउने, उृने, आखँा ठूल्ठूला पारी कान ठाडो पारेर हेनर िसं ले िहकार्उन खोज्छ।रोगले मिसत 

भइसकेपिछ िबःतारै आवाज पिन िभ  िनःकने हनु्छ।रोगले ज्यादै मःत पािरसकेपिछ जनावरह  भईुमा लड्ने, 

मखुबाट र्याल ूशःत माऽामा काढ्ने गदर्छ।अन्तमा, जनावर पक्षघात भएर मदर्छ। 

 

रोकथामः 
 घरपालवुा कुकुर िबरालो आिद लाई रेिवज िव  खोप लगाउनपुदर्छ।पिहलोपटक खोप 
लगाउँदा ३ मिहनाको उमेर कटे पिछ लगाउने र ूत्येक वषर् दोहोर्याउन ुपदर्छ। 

 

वडर्फ्ल ु

 वडर्फ्ल ुरोग ईन्फ्लएुन्जा ए नाम गरेको एक ूकारको िवषाणकुो माध्यमबाट पंक्षीह मा लाग्ने संबमक 

रोग हो।यस रोगबाट िवशेष गरी कुखरुा, ब ाई, टकीर् जःता पंक्षीह  बढी सम्वेदनशील हनु्छन ्भने हाँस, जंगली 
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चराह  रोगको लक्षण नदेखाई रोग वाहकको पमा देखापनर् सक्छन।्चराह मा यो रोग सवरू् थम सन ्
१८७८ मा पिहचान भएको िथयो। 

 

यो रोग पंक्षी तथा मािनसमा कसरी सदर्छ ? 

 यो रोग रोगी कुखरुा, संबिमत सूली, उपकरणह , पानी, दाना आिदसगँको ूत्यक्ष तथा अूत्यक्ष 

सम्पकर् बाट पंक्षीह  बीच सनर् सक्दछ।त्यसैगरी बसाई सरेर आउने जंगली चराह  तथा जीिवत पंक्षी तथा पंक्षीजन्य 

सामामीह को अवैध कारोवार बाट समेत यो रोग सनर् सक्दछ। 

 

 मािनसमा िजउँदो वा मरेको चराको ूत्यक्ष सम्पकर् बाट यो रोग गनर् सक्दछ।यस रोगको िवषाण ुसलुीमा ४ 

िडमी सेन्टीमडे तापबममा कम्तीमा ३० िदनसम्म बाँच्न सक्दछ।त्यसैगरी २२ िडमी सेन्टीमडे तापबम भएको 
तालको पानीमा ४ िदन सम्म र ३० िडमी सेन्टीमडे तापबम ३० िदनसम्म बाँच्न सक्दछ।तर ६० िडमी सेन्टीमेड 

तापबममा ३० िमनेटमा र ७० िडमीसेन्टीमडे तापबममा केही सेकेण्डमै िवषाण ुमन हुँदा पकाएर खाएको मास ु

तथा अण्डाबाट यो रोग सन कुनै सम्भावना हुँदैन। 

 

वडर्फ्लकुा लक्षणह  

कुखरुामा देिखने लक्षणह  

 असाध्यै तीआण ूकारको अवःथामा रोगको कुनै लक्षण नदेखाई केही घण्टा िभऽमा शतूितशत सम्म 

कुखरुाह को मतृ्य ुहनुसक्छ।सामान्यतया धेरै कुखरुाह को मतृ्य ुभएमा, ासू ास सम्बन्धी गम्भीर लक्षणह  

देिखएमा, टाउको, िसउर र लोती िनलो भएमा, खु ामा रक्तौावह  देिखएमा, पक्षघात देिखएमा, पातलो छेरेमा, अण्डा 
उत्पादन अचानक घटेमा, जलजले अण्डा पारेमा वडर्फ्लकुो शंका गनर् सिकन्छ। 

यस रोगका कितपय लक्षणह  कुखरुामा देिखने अन्य ास ू ास सम्बन्धी रोगह  जःतै रानीखेत, कुखरुाको हैजा 
आिदसँग िमल्न जाने हुँदा धेरै संख्यामा कुखरुाह  िबरामी परेमा अनावँयक शंका गनुर्भन्दा निजकको पश ु सेवा 
कायार्लयमा तु न्त खवर गनुर् उपयकु्त हनु्छ। 

 

मािनसमा देिखने लक्षणह  

 िचिकत्सकह का अनसुार मािनसमा बडर्फ्लकुो संबमण भएमा ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, घाँटीदखु्न,े जीउ 

दखु्न े जःता लक्षणह  देिखन्छन।्केहीमा फोक्सोमा गम्भीर असर पनर् गई िनमोिनया पिन हनु सक्छ।यःतो 
अवःथामा रोग घातक ब  सक्छ। 

 

रोग रोकथामको लािग कृषक, नागिरक समाज तथा सवर्साधारणको  भिूमका 
यस रोगको रोकथामको लािग कृषक तथा नागिरक समाज तथा सवर्साधारणको भिूमका समेत महत्वपूणर् हनु्छ। 

 कुखरुा खोरह मा जैिवक सरुक्षाका उपायह  कडाईका साथ अवलम्बन गन। 

 कुखरुा फामर्मा काम गन व्यिक्तह को व्यिक्तगत सरसफाईमा िवशेष ध्यान पयुार्उने। 

 िजउँदो पंक्षीह सँग कम लसपस गन। 

 मास ुतथा अण्डा राॆोसँग पकाएर खाने। 

 किहं कतै अवैध पंक्षी तथा पंक्षी जन्य पदाथर्ह को ओसार पसार भएको थाहा पाएमा सम्बिन्धत 

िनकायलाई जानकारी िदने। 
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 पंक्षीह को असामान्य र ठूलो संख्यामा मतृ्य ुभएको थाहा पाएमा तु न्तै निजकको पशसेुवाका िनकाय वा 
कायार्लयह मा खवर गिरिदने। 

 मरेका पंक्षीह  अलपऽ नफाली राॆोसँग खाडल खनेर गाड्ने। 

 अनावँयक हल्लाको पछािड नलागी आिधकािरक िनकायको सूचनामा िव ास गन। 

 

ःवाइनिफवर-सुगँरुको  महामारी रोग 

 ःवाइन िफवर सआुम िवषाणकुा कारण बंगरु, सुंगरु जाितमा देखापन अित संबामक महामारी रोग हो। यो 
रोग नयाँ के्षऽमा महामारीको पमा फैिलने र मतृ्यदुर बढी हनु्छ।तर रोग ूकोप भइरहने के्षऽमा मतृ्यदुर कम 

भएपिन ूजनन समःया र ःनाय ुलक्षण देिखन सक्छ।यो रोग दूिषत दाना पानी र सरसामान आिदको माध्यमबाट 

रोगी बंगरुबाट ःवःथ बंगरुमा पिन सन गदर्छ।रोग लागेर िनको भएका बंगरुले आजीवन रोगाण ु बोकेर बःने 

भएकोले त्यःता बथान वा फामर्बाट पाठापाठी िकनेर ल्याउँदा रोग सनर् सक्छ। 

 

रोग देखापरेको के्षऽमा सबै उमेरका बंगरु एकै पटक िबरामी भई धेरै हताहत भएमा र िनम्न लक्षणह  देिखएमा 
ःवाइनिफवर लागेको शंका गनर् सिकन्छ। 

 

 शु मा कडा ज्वरो आउने, झोक्ेाएर बःने, दानापानी नखाने र एकै ठाउँमा गचु्चमचु्च भएर बःने। 

 िबरामी जनावरको काखी, काछी, कानको पछािड, पेटको भागमा डाबरा जःतो प्याजी र किहलेकाही ँ िनलो 
र को धब्बा देिखन्छ । 

 पिहला किब्जय तर पिछ छेरौटी लाग्छ। 

 ब्याउने जनावरले तहुाउँछ।बराबर रोग ूकोप भइरहेमा ूजनन क्षमतामा ॑ास र कमजोर 
खालका ख्याउटे पाठा पाठी जिन्मन्छन।् 

 िबरामी जनावरले मखुबाट िफंज काढ्ने, मछुार् पन र पक्षघात जःता ःनायू लक्षण देखाउँदछ। 

 

रोकथाम 

 िव ािसलो, रोग मकु्त फामर्बाट पाठपाठी ल्याउने। 

 ःवाईिफवर भ्यािक्सन िनयिमत पमा लगाउने। 

 िनयिमत सरसफाईमा िवशेष ध्यान िदने। 

 

 

पशहु को लािग केही घरेल ुउपचारह  

१)   अ ची 
क)  १० माम नून र १० माम ज्वानो सँगै िपधँ्नेर यसमा २० माम खदुो िमसाएर पशलुाई िदनहुँ दईु 

पटक २-३ िदन सम्म खवुाउने। 

ख) एक चौथाई िलटर मही िदनको दईुपटक २ िदनसम्म खवुाउने। 

ग) ५०० िम.िल. इिमलीको रसमा १० माम सकेुको हर  फूलको धूलो िमसाई बनाएको झोल 

२०० िम.िल. िदनको एक पटक केही िदन सम्म खवुाउने। 

घ)  आहारामा पिरवतर्न गन। 
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२)   ज्वरो आएमा 
क) १०० माम खदुोमा १० माम िचराइतो िमसाई बाक्लो लेदो बनाई पशकुो िजॄो तथा मखुको 

मािथल्लो भागमा िदनहुँ दईु पटक लगाउने। 

ख) एक मु ी हिरयो नीमको पातलाई १ िलटर पानीमा १५ िमनेट सम्म उमाली िदनको २ पटक 

गरेर खवुाउने। 

ग) एक मु ी इमलीको पात र २५० माम इमली फल आधा बाल्टी पानीमा १५ िमनेटसम्म उमाल्ने 

र पानीको स ामा खानिदने। 

 

३)   घाखोकी 
क) दईु मु ी हिरयो इमलीको पातलाई १ िलटर पानीमा ५ िमनेट सम्म उमाल्ने र २०० िम.िल. को 

दरले िदनको ३ पटक ३ िदन सम्म खान िदने। 

ख) ५ माम सकेुको बेसारको टुबालाई धूलोपारी त्यसमा थोरै माऽामा सख्खर िमसाईले दोपारी 
िदनको १ पटक केही िदन सम्म िदने। 

ग) फलेदोको ५०० माम हिरयो पातलाई िपनेर ३००-४०० िम.िल. पानीमा िमसाएर आधा आधा 
गरी िबहान, बेलकुा गरेर ३ िदन सम्म िदने। 

घ) ५-१०माम सकेुको तलुसीको पातलाई धूलोपारी अिलकित सख्खरमा िमसाई लेदो पारी िदनको 
२-३ पटक ३ िदनसम्म खानिदने। 

 

४)   पखाला लागेमा 
क) १ िलटर पानीमा १ िचया चम्चा नून र ४ िचया चम्चा िचनी घोलेर तयार पारेको झोल िदनको ३-

४ पटक खवुाउने। 

ख) चामलको माडमा १ माम अदवुाको धूलो िमसाएर िबरामी पशलुाई िदनको २ पटक खवुाउने। 

ग) एकमु ी िचया प ीलाई १ िलटर पानीमा उमाल्ने, यसलाई छानेर यसमा आधामु ी अदवुाको 
धूलो हाल्ने र यो िदनको ३-४ पटक गरेर िबरामी पशलुाई खवुाउने। 

 

५)   पेट फुलेमा 
क) १०० िम.िल. जित तोरीको तेल एकैपटकमा खवुाईिदने। 

ख) एक चम्चा लगुाधनुे पाउडरलाई २०० िम.िल. जित पानीमा घोलेर खवुाई िदने।खाने 
सोडा पिन यसको लािग ूयोग गनर् सिकन्छ। 

ग) सामान्य िकिसमबाट हावा भिरएको छ भने दईुवटा केराको पात टुबा पारेर िदनहुँ २-
३ पटक २ िदनसम्म खवुाउने। 

घ) पेट सा॑ै फुलेको छ भने सफा धािरलो चक्कुले पशकुो बाँयापि को भूडँीमा दलुो पारेर 
सो ठाउँमा कुनै नली रािख िदने। 

 

६)  किब्जयत भएमा 
क) पशलेु खान सके जित केराको पात खान िदने। 

ख) ५०देिख १०० माम िघउकुमारीको पातलाई िपनेर २-३ िदन सम्म खवुाउने। 
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ग) यथे  माऽामा पानी खानिदने। 

घ) तरल पारािफन, काँचो आलसको तेल िदनहुँ एकपटक १०० िम.िल. जित १ -२ िदन 
सम्म खवुाउने। 

 

७)  िवष खाएमा 
क) िवष खाएको पशलुाई १ िलटर दूध खवुाई िदने। 

ख) १०० माम म्याग्नेिसयम सल्फेट ५००िम.िल. पानीमा िमसाई खवुाउने। 

ग) िवष खाएको पशलुाई १ िलटर पारािफनको तेल वा काँचो आलसको तेल वा कुनै 
ूाकृितक वनःपित तेल खवुाई िदने। 

घ) २०० माम काठको खरानीको धूलोलाई ८०० िम.िल. पानीमा िमसाई िवष खाएको 
पशलुाई खवुाउने। 

ङ) ४ वटा फुल, २५० माम सख्खर र १०० माम बेसारलाई १०० िम.िल. पानीमा 
िमसाई तु न्तै खवुाउने। 

 

८)  आन्तिरक परजीिव 

क) लज्जावती झारको सकेुको पात एक भाग र दईु भाग पानी िमसाएर ४० िम.िल. जित 
खवुाउने।२-३ ह ापिछ फेिर दोहयार्उने। 

ख) ५० िम.िल. पानी र अिलकित नून राखी त्यसमा एउटा िकम्बकुो िछिप्पएको फल 
राखी कुट्ने र ह ाको १ पटक ३ ह ासम्म खवुाई राख्न।े 

ग) घाममा सकुाएको िछिप्पएको मेवाका वीउह  धूलो पारी अिलकित पानीमा िमसाउने र 
१०० माम जित ६ िदन सम्म िदनहुँ १ पटक खवुाउने। 

 

९)  िकनार् परेमा 
क) २०० माम नून ४ िलटर पानीमा घोलेर यसै झोलले नहुाइ िदने। 

ख) ५० िम.िल. निरवलको तेल १०० माम गन्धकर ५० माम अदवुा िमसाई तताएर 
िचसो पान र पशकुो जीउभरी लगाइ िदने। 

ग) ३०० माम सकेुको सतुीर्को पातलाई १ िलटर पानीमा िभजाउने र १ चम्चा हालेर 
यसलाई ३ घण्टा सम्म यथावत राख्न।े३ घण्टा पिछ यो झोल पशकुो जीउ भिर 
लगाउने। 

१०)   लतुो भएमा 
क) गन्धक धूलोमा अिलकित तेल िमसाई त्यसको लेदो लतुो भएको ठाउँमा लगाउने। 

ख) एक मु ी सकेुको बकाइनोको िछिप्पएको वीउलाई िपनेर त्यसमा अिलकित पानी 
िमसाई लेदो बनाएर लतुो भएको ठाउँमा लगाई िदने। 

११)   खोरेत 

क) खोरेत लागेका पशहु लाई शु को अवःथामा १२ वटा केरा खवुाउने र १ के.जी. 
मेथीको पात खान िदने। 

ख) िफटिकरीले मखु विरपिरको घाउ सफा गन। 

 

k|b]z s[lif 8fo/L @)&& 

 370 

१२)   खरु कुिहन े

क) पश ुआउने जाने बाटोमा एउटा खाडल खनी २/३ िलटर मि तेल खाडलमा हाल्ने। 

ख) २-३ मु ी िनलोतथुो १ बाल्टी पानीमा घोल्ने र खाडलमा हाल्ने। 

ग) ३-५ के.िज. हिरयो नीमको पातलाई राॆरी िपनेर खाडलमा हाल्ने। 

घ) िदनको दईु/तीन पटक पशलुाई त्यसमा िहंडाउने। 

  

पशपुालनको िनिम्त घासँ खेती 
 जग्गा हनेु कृषकह ले आफ्ना खेतबारीह मा तथा खाली जग्गाह मा साथै काम नलाग्ने 
जग्गाह मा र बारीका कान्लाह मा पिन घाँस खेती गरी वषभरीको लािग घाँस उत्पादन गनर् सक्दछन।् 
डाले घाँस, बहवुिषर्य घाँसमा िहउँदे र वष िमलाएर लगाउन ु पदर्छ।सामदुाियक जंगलह मा समेत 
व्यविःथत तिरकाले उ त जातका घाँसह को खेती गरी आवँयक घाँस उपलब्ध गराउन सिकन्छ।  

१. डाले घासँह ः 
 िकम्ब,ु चलेुऽो, इिपल-इिपल, दिुधलो, भीमल, बडहर, टाँडी, कोइरालो, िनमारो आिद। 

२.  बहवुिषर्य घासंह ः 
 नेिपयर, ःटाइलो, अमसृो, सेटािरया, मोलासेस, पाःपालम, क्लोभर, राइघाँस, कक्सफुट, सडुान, कुड्ज, 

िडःमेिडयम आिद। 

३. िहउँदे घासँह ः 
 जै, सानो केराउ, बिसर्म, भेच आिद। 

४.  वष घासँः 
 िटयोसेन्टी, काउपी, बाळा, मकै, भट्मास आिद। 

 
एक वष घासँ उत्पादन ूिविध 

 यःतो ूकारको घाँस वष िपच्छे लगाइरहन ु पछर्।नेपालमा लगाउन सिकने र पशकुो लािग 
उपयकु्त घाँसह मा विषर्म, जै, सगर्म, िटयोसेन्टी, केराउ, बाळा, भटमास, बोडी पदर्छन।्घाँस लगाउँदा कोसा 
लाग्ने र नलाग्ने घाँसह  िमलाएर लगाएमा माटोको उवर्रा शिक्त कायम रहनकुो साथै पशलुाई 
आवँयक पन ूोिटन, काव हाइसेडको अनपुात पिन िमल्न जान्छ।  

  
क)  िहउँदे घासँ उत्पादनः 
 उपयकु्त एक वष िहउँदे घाँसमा बिसर्म, जै, केराऊ, भेच आिद पदर्छन।्यी भईुघाँसह  लगाउँदा 
िमिौत तिरकाले लगाउन सिकन्छ।िमिौत खेती गदार् मािथ उल्लेख गरे अनसुार माटोको उवर्रा शिक्त 
समेत बाँच्न जान्छ।िहउँदे घाँसको वीउलाई असोज देिख मंिसर सम्म छरी िहउँदको समयमा ूयोग गनर् 
सिकन्छ।  

 

 

ख)  वष घासँ उत्पादनः 
 एक वष घाँसमा भ मास, मकै, मकैचरी, जोआर, बाजरा, बोडी आिद पदर्छन।्वष घाँसका वीउलाई 
सामान्यतया वषार् याममा घाँसको पमा ूयोग गनर् सिकन्छ।  
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बहवुष घासँ उत्पादन ूिविध 

 यःतो ूकारको घाँस एक पटक लगाए पिछ वष  सम्म घाँस उत्पादन गनर् सिकन्छ।यःतो घाँस 
हैिसयत िविमएको सावर्जिनक चरन, सामदुाियक वन, खोलाको वगर, खेतवारीको डील कान्ला आिदमा 
लगाउन सिकन्छ।पशकुो लािग उपयकु्त बहवुिषर्य घाँसह मा नेपीयर, ःटाइलो, अमसृो, राई मास, सेतो 
क्लोभर, ज्वाइन्ट भेच, पाःपालम, मोलासेस, सेटािरया, कक्सफुट, कुड्ज,ु ग्लाइिसन, सेन्शोिसमा, िसराशो, 
डेःमोिडयम, ल्यावल्याव आिद हनु।्यसरी सामान्यतया वष घाँसलाई फागनु-चैऽमा छिरन्छ भने, िहउँदे 
घाँसलाई आि न काितर्कमा छिरन्छ।वीउको आकार मकैको दाना जःतो छ भने ूित हेक्टर ४०-५० 
के.जी. सम्म वीउ लाग्छ।विषर्मको वीउ जःतो छ भने २०-२५ के.जी. सम्म लाग्छ।पहाडी र जिमन 
खेतीको लािग ूयोग गन ठाउँमा बहवुष घाँस खेतीमा जोड िदनपुछर्।  

 
िमौीत खेती 
 घाँस खेती गदार् िमौीत तिरकाले गदार् एकाितर माटोको उवर्रा शिक्त बढ्छ भने अको्र्ितर 
पशलुाई पौि क तत्व पिन ूया  ूा  हनु्छ।जःतै, िहउँदे िमौीत खेतीः जै र भेज, जै र सानो केराउ। 
वषः िटयोसेन्टी र बोडी, मकै र बोडी, मकै र भ मास आिद। 

ौोतः कृिष डायरी, २०७६ 
 

२३.७ भेटेिरनरी अःपताल तथा पश ुसेवा िव  केन्िबाट िविभ  सेवा िदए बापत िलने राज  दर 
ब.स. पिरक्षण शलु्क 

१.० उपचार  

१.१ गाई भैसी  १० 

१.२ कुखरुा हाँस र अन्यपंक्षी  ५ 

१.३ भेडा बाभाबंगरु र खरायो  ५ 

१.४ कुकुर िवरालो  २५ 

१.५ हाती घोडा  बाँदर अन्य वन्यजन्त ु  ५० 

२.० ूयोगशाला सेवा  

२.१ गोबर पिरक्षण   १० 

२.२ शव पlरक्षण  गाई भैसी  २५ 

३.० माईनर सजर्री सेवा भेडा बाभा बंगरु  २५ 

३.१ बोका साँढे राँगो समुान पंक्षी  १० कुकुर िवरालो  १०० 

४.० ूजनन सेवा हाती घोडा बाँदर अन्य वन्यजन्तकुा लािग  
२०० 

४.१ कृिऽम गभार्धान सेवा  

४.२ गभर् पिरक्षण   २५ 

५.० अन्य ूयोगशाला तथा िविवध  

५.१ एक्सरे राजःव गाई भैसी  २५ 
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ब.स. पिरक्षण शलु्क 

५.२ अल्शासाउन्ड  गाई भैसी  २५ 

 ५.३ मेजर अपरेशन  

५.४ ब्याक्टेिरया पिरक्षण  १०० 

५ .५  माईनर आपँरेशन  २०० 

५.६ कल्चर सेन्सीिटिभटी  २०० 

५.७ दधु पिरक्षण  

५.८ गोबर पिरक्षण  १५० 

५.९ िटन िपसाव पिरक्षण   ५० 

५.१० िटन रगत पिरक्षण   २५ 

५.११ िटसी िडिस ईएस आर   १० 

५.१२ हेमोगलोिबन  १० 

५.१३ िपसीभी  ६० 

५.१४ बायोकेिमकल पिरक्षण  ५० 

५.१५ सेरोलोिजकल पिरक्षण  ३० 

५.१६ िहःटो प्याथोलोिजकल पिरक्षण  ३० 

५.१७ भाईरोलोिजकल पिरक्षण  १०० 

५.१८ रेिपड टेःट  १००  

५.१९ एच ए एचआई  ५० 

५.२० मोिलकुलर पिरक्षण  

ॐोतः पशपंुिछ तथा मत्ःय िवकास िनदशनालय, िवराटनगर,२०७६ 

 

२४. खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण कायार्लय 
पिरचय: 
 कृिष उपजमा आधािरत खा  ूशोधन ूिविधको िवकास एवम ्ूसार, देशका िविभन् न भागको 
पोषण िःथित सवक्षण र उपभोक्ताह को लािग गणुःतरीय खा  पदाथर् आपूितर्को लािग खा  ऐन िनयमको 
तजुर्मा गद जाने उ ेँयले खा  िवभागको ःथापना भएको िथयो।िव.सं.२०१८ मा तात्कािलन कृिष तथा वन 

मंऽालय अन्तगर्त खा  िवभागको पमा ःथापना भई समय समयमा संरचना िवःतार एवं हेरफेर सग हाल आएर 

सघीयं संरचनाको पमा कृिष तथा पशपुन्क्षी िवकास मन्ऽालय अन्तगर्त खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िवभाग 

रहेको छ।यसै गरी िव.सं. २०२३ सालमा खा  ऐन र िव.सं. २०२७ मा खा  िनयमावली तजुर्मा भई 
लागू भएको देिखन्छ।त्यःतै पशपुालन एवं कुखरुा पालनको लािग गणुःतरयकु्त दाना आपूितर् होस ्भन् ने 
हेतलेु िव.सं. २०३३ सालमा दाना ऐन र िव.सं. २०४१ सालमा दाना िनयमावली लागू भएपिछ खा  
एवम ् दाना पदाथर्को गणु िनयन्तर ् ण कायर्मा िवभाग र अन्तगर्त कायार्लयह बाट कायर् सम्पादन हदैु 
आएको छ।िवभाग अन्तगर्त खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण कायार्लयह  िवराटनगर, जनकपरु, हेट डा, 
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भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढी तथा ःयाउ ूशोधन केन्ि जमु्ला रहेका छन।्यसैगरी २४ वटा िडिभजन 
कायार्लयह  र १२ वटा खा  आयात िनयार्त गणु ूमािणकरण कायार्लय रहेका छन।् 

  

पवुार् ल के्षऽमा उपभोक्ताको ःवाःथ्य रक्षाको लािग खा  ःवच्छता एवं गणुःतर िनयमन गनर् र खा  
पोषण तथा ूिविध ूसार गनर् िव.सं. २०३५ सालमा सनुसरी िजल्लाको धरान उपमहानगरपािलकामा 
पूवार् ल खा  ूयोगशाला को पमा यस खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण कायार्लयको ःथापना भएको 
िथयो।िव.सं. २०४६ सालमा यस कायार्लयको नाम पवुार् ल खा  िव षेण ूयोगशाला नामाकरण 
गिरयो।िव.सं. २०५० मा पनुः यस कायार्लयको नाम पिरवतर्न गिर के्षऽीय खा  िव षेण ूयोगशाला 
नामाकरण गिरयो।िव.सं. २०५२ सालमा यस कायार्लयको नाम के्षऽीय खा  ूयोगशाला रहन गयो।यस 
ूयोगशालालाई सेवामाहीको आवँयकतालाई मध्यनजर गिर मोरं  िजल्लाको िवराटनगर 
महानगरपािलकामा िव.सं. २०५३ भाि ३१ मा ःथानान्तर गिरयो।िव.सं. २०५७ ौावण २३ गतेबाट 
यस कायार्लयको नाम के्षऽीय खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण कायार्लय रहन गयो।िव.सं. २०७१ साल 
फागनु देिख यस के्षऽीय खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण कायार्लयले आफ्नै ूा णमा नव-िनिमर्त 
भवनबाट सेवा ूदान गिररहेको छ।िव.सं. २०७५ साल ौावण मिहना देिख कायार्लयको नाम पिरवतर्न 
भई खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण कायार्लय भएको छ।यस कायार्लय अन्तगर्त झापा, सनुसरी, धनकुटा 
तथा उदयपरुमा गरी चारवटा खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िडिभजन कायार्लयह  समेत ःथापना 
भएका छन।् 

 

कायार्लयको मूख्य उ ेँ यह  : 
o खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण िवभागको िनदशनमा रिह खा  वःतकुो उत्पादनःतर देिख िवबी 

िवतरण सम्म खा  ऐन २०२३ अनु प खा  गणुःतर िनयमन तथा िनरीक्षण ूमाणीकरण गन कायर् 
यलाई ूभावकारी पमा िनरन्तरता िदने । 

o दाना ऐन २०३३ अनु प दाना जन्य पदाथर्को गणुःतर िनयमन गिर ःवःथ एवम ् ःतरीय दाना 
आपूितर् व्यवःथामा टेवा परु् याउने । 

o खा  ऐनलाई ूभावकारी कायार्न्वयन गनर् यस १ नं. ूदेशमा उपलब्ध खा  नमूनाह को जाँच 
परीक्षण र सेवामाहीको माग अनसुार सरल एवम ्िछटोछिरतो ूयोगशाला सेवा िदने। 

o खा  तथा दाना उ ोगह को िनयिमत िनरीक्षण गन र उ ोगह लाई अनु ापऽको दायरा िभऽ 
ल्याउने साथै खा  उ ोगह को िसफािरस, उ ोग अनु ापऽ जारी तथा निवकरण गन ूकृयालाई 
सहज तथा ूभावकारी तलु्याउने। 

o खा  ूशोधन, संरक्षण तथा संचयन सम्बन्धी िशपमूलक एवम ्पोषण सम्बन्धी तािलमह  संचालन 
गिर खा  ूौ ोिगकरणमा टेवा परु् याउने। 

o झकु्यानमा पािर वा न्यूनःतर वा दिुषत खा  तथा दाना वःतहु को उत्पादनःतर देिख िबबी  िवतरण 
तथा आयात िनयार्तको तहसम्म कायर् गन व्यिक्त तथा फमर् उपर खा ऐन वा दाना पदाथर् ऐन  
वमोिजम कारवाही गन। 

o आम उपभोक्ता तथा िव ालयका बालबािलकाह लाई जनचेतना अिभबिृ  गन उ ेँयले खा  
ःवच्छता, गणुःतर तथा पोषण सम्बन्धी ःथानीयःतरमा सूचना सन्देश ूसारण, खा  ःवच्छता िशक्षा 
अिभयान कायर्बम संचालन गन। 
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o बजार िनिरक्षण, होटल, रे ु रेण्ट, िमठाई पसलको िनिरक्षण र खा  ःवच्छता कायम गिर उपभोक्तालाई 
ःवच्छ तथा गणुःतरीय खा  पदाथर् उपलब्ध गराउने। 

o उपभोक्ता वगर्मा खा  ःवच्छता सम्बन्धमा सचेतना गन उ ेँयले दगुर्म तथा पहाडी के्षऽको लािग 
लिक्षत उपभोक्तामूखी कायर्बम उ ोग तथा बजार िनिरक्षण नमनुा  संकलन उपभोक्ता  संचालन  
गनर्। 

o घरेल ुउ ोगका समःया समाधान तथा कृिषजन्य उ ोगको ःथापना तथा उ ोग स ालनका बममा 
आईपरेका ूािविधक समःया समाधानका लािग िनःशलु्क परामशर् सेवा िदने। 

 

खा  गणु िनयन्ऽण, दाना गणु िनयन्ऽण, खा  ूिविध िवकास एवम ् िवःतार, खा  पोषण, 

ूयोगशाला िव षेण सेवा सम्बन्धी यस कायार्लयले गरी आएका ूमखु कायर्ह  िनम्न रहेका छन।्  

 
१)    गणु िनयन्ऽण  

 तािलम ूा  िनिरक्षकह बाट िनयिमत एवम ्आकिःमक पमा बजार  उ ोग िनरीक्षण गरी 
असलःवःथकर उत्पादन अभ्यास अनु प उत्पादन भए नभएको अनगुमन गरी गणुःतर सम्बन्धी 
अनसुन्धान गन र िवशेष गरी न्यून गणुःतरका खा  तथा दाना पदाथर्ह का नमनुा संकलन, 

संकलीत नमनुाह को ूयोगशाला िव षेण, िव षेणवाट ूा  नितजाह को आधारमा न्यून 
गणुःतर वा दिुषत देिखएकोमा खा  दाना ऐन िनयम अनसुार कानूनी कारवाही। 

 खा  र दाना उ ोग ःथापना गनर्, िसफारीस, अनु ा पऽ पऽ ूदान  नवीकरण, िनयमन एवम ्
परामशर् सेवा। 

 खा  दाना वःतहु को उत्पादन, संचयन तथा िबबी िवतरणमा हनुे अःवःथकर गितिविधलाई 
िनयन्ऽण गनर् िविभन् न माध्यमबाट सचेतना कायर्बम संचालन। 

२)   खा  ूिविध िवकास एवम ्िवःतार 
 फलफूल, तरकारी, खा ान् न, माछा मास ुर दगु्ध पदाथर्मा आधािरत ूशोधन ूिविधह को िवकास 

एवम ्ूसार। 

 खा  उ ोग ःथापना गनर् चाहने उ मी व्यवसायीह को लािग तािलम कायर्बम संचालन। 

 खा  उ ोगह को लािग ूािविधक सेवा टेवा ूदान कायर्बम। 

 दगुर्म ःथानमा उत्पादन हनेु फलफूलह को संरक्षण गनर् उपयकु्त ढुवानी तथा पिरवहन ूिविध 
तथा प्याकेिजङ ूिविधको िवकास, ूसार। 

 कृिष उपजमा उत्पादनोपरान्त हनेु क्षित कम गनर् अध्ययन अनसुन्धान ूचार ूसार। 

३) खा  पोषण कायर्बम 

 कायार्लय अन्तगर्त िविभ  भौगोिलक के्षऽ तथा बगर् िवशेषको पोषण िःथितमा सधुार ल्याउन 
ःथानीय ःतरमै अवलम्बन गनर् सिकने उपायह  बारेको सचेतना। 

 खा  वःतहु को पौि क तत्वह को अध्ययन अनसुन्धान गरी खा  पोषण तािलका िनमार्ण एवम ्
ूसारमा आवँयक सहयोग। 

 पोषण सम्बन्धी जनचेतनामूलक कायर्बम संचालन। 

 पोषण सम्बन्धी तािलम कायर्बम संचालन। 
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४) ूयोगशाला िव षेण सेवा 
 तोिकएको दःतरु सिहत अनरुोध भई आएका खा  एवम ्पेय पदाथर् तथा दाना पदाथर्को जाँचको 

लािग ूयोगशाला सेवा। 

५)   SPS सम्बन्धी कायर्मा िवभागको िनदशानसुार आवँयक कायर्। 

 

STANDARD HEIGHT AND WEIGHT OF MEN AND WOMEN 
 

Height 

Feet /Inches 

Men 

Kg 

Women 

Kg  Maximum weight one may reach 

5'  51 - 54  

Upto the age of 30 years 10% above 

standard 

 

 

Between 30-35 years Standard is 

optimum weight 

 

 

 

 

Above 35 years weight should be 10 % 

below standard 

5'1"  52 - 55 

5'2" 56 - 60 53 - 57 

5'4" 59 - 64 56 - 60 

5'5" 61 - 62 58 - 61 

5'6" 69 - 65 61 - 65 

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  
 

 िबिभ  पौि क तत्वह को दैिनक आवँयकता तािलका 

समहु 

 

शारीिरक 
तौल 

िकलो 
माम 

क्यालोरी 
ूोिटन 
माम 

िचल्लो 
वःत ु

(माम) 

क्याल 
िसयम 

िमिल 
माम 

फलाम 
िम.मा. 

िभटािमन ए 

रेिटनोल 
माइबो 
माम 

केरोिटन 
माइबो 
माम 

ःवाःनी मािनस ५०     ६०० २४०० 

सामान्य काम  १,८७६ ५० २० ४०० ३० २४०० 

मध्यम काम  २,२२५ ५०  ४०० ३० २४०० 

भारी काम  २९२५ ५०  ४०० ३० २४०० 

गभर्वती    ५४ ३०० १५ ३० १००० ३८ ६०० २४०० 

दधु खवुाउने  ५५० २५ ४५ १००० ३० ९५० ३८०० 

काखे बच्चा 
०-६ मिहना 

४.६ १०४ ूित 
िकलो तौल 

२.०५ 
ूित 
िकलो 

 ५०० ३५० १,२०० 

७-१२ ७ ९४ ूित 
िकलो 
तौल 

१.६५ 
ूित 
िकलो 

 ५०० ३५० १,२०० 
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Accredited Food Commodities and Parameters of National Food and Feed Reference 

Laboratory, Department of Food Technology Quality Control(DFTQC), Nepal by National 

Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), India on ISO/IEC 

17025:2017 

 

S.N. Commodities Parameters 

BIOLOGICAL TESTING 

I Food and Agricultural Products  

1. Fruits & Vegetable  Products:Jam, 

Juice, Jelly, Pickles and candies 

 

1. Total Bacteria Count 

2. Yeast and Mould Count 

3. Coliform Count 

4. Escherichia coli 

5. Enterobacteriaceae 

2. Bakery and Confectionery Products  

a. Pulses and cereal Product: Instant 

Noodles, Biscuits and Infant Foods 

1.Total Bacteria Count 

2.Yeast and Mould Count 

3.Coliform Count 

4.Escherichia coli 

5. Enterobacteriaceae 

3. Milk and Dairy Products  

a.  Fluid Milk, Skimmed Whole Milk 

Powder, Condensed Milk, Icecream and 

Yogurt Sweets 

1.Total Bacteria Count 

2.Yeast and Mould Count 

3.Coliform Count 

4.Escherichia coli 

5. Enterobacteriaceae 

4. Processed Meat and Meat Products  1.Total Bacteria Count 

2.Yeast and Mould Count 

3.Coliform Count 

4.Escherichia coli 

5.Enterobacteriaceae 

II Water 

1 Processed Drinking Water 1.Total Bacteria Count 

2.Yeast and Mould Count 

3. Coliform Count 

Chemical Testing 

 IFood and Agricultural Products 

1. Fats and Oils  1.   Free fatty acid 

2. Refractive index 

3. Acid value 

4. Peroxide value 

2. Fruits and Vegetables (Processed 

Products and Sweets) 

1. Total Soluble Solids (TSS)

2. Acidity  

3. Sulphur Dioxide (SO2) 

4. Benzoic Acid 

5. Tartazine 

6. Sunset Yellow  

3. Spices and Condiments   
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S.N. Commodities Parameters 

 Ginger, Cardamom and Turmeric 1. Volatile Oils  

2. Crude Fibre 

3. Total Ash 

4. Tea and Coffee 1. Total Ash 

2. Water Extract 

3. Crude Fibre 

4. Lead 

5. Caffeine 

5. Cereals and Cereal Products  1. Moisture 

2. Protein 

6. Honey 1. Moisture  

2. Acidity as Formic acid 

3. Hydroxymethyl furfural (HMF) 

7. Milk and Milk Products   

a.  Processed Milk, Skimmed, Whole Milk 

Powder, Infant Foods and Condensed 

Milk 

1. Milk Fat 

2. Moisture 

3. Protein 

4. Ash Content 

5. Fat 

8. Meat Products  1. Sodium nitrite

II.   Residues in Food Products  

1  Fruits and Vegetables  Organochlorine Pesticides 

1. Aldrin, SS 

2. Alpha-BHC, SS 

3. Alpha-Chlordane, SS 

4. Beta, BHC, SS 

5. Delta, BHC, SS 

6. Dieldrin, SS 

7. Endosulfan I (Alpha) 

8. Endosulfan II(Beta),  SS 

9. Endosulfan Sulfate, SS 
10. Endrin Aldehyde, SS  

11. Endrin Ketone, SS 

12. Endrin, SS 

13. Gamma-BHC (Lindane), SS 

14. Gamma Chlorodane, SS 

15. Heptachlor, 99%, SS 

16. Heptachlor-epoxide 

17. Isomer B, SS  

18. 4, 4'- DDD, SS 

19. 4, 4'- DDE, SS 

20. 4, 4'- DDT 

21. MethoxyChlor

  Organophosphorus Pesticides 

1. O,O,O- Timethylphosphorothioate 

2. Thionazin 

3. Sulfotep 

4. Phorate
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S.N. Commodities Parameters 

5. Dimethoate 

6. Disulfoton 

7. Parathion 

8. Methyl Parathion 

9. Famphur

2  Cereals and Cereal Products: 

Instant Noodles, Biscuits, Snacks 
Mycotoxins 

1. Total Aflatoxin 

2. Aflatoxin B1 

3. Aflatoxin G2

Trace Elements 

1. Zinc 

2. Calcium 

3. Magnesium 

4. Iron

III Water  

1. Processed Drinking Water 1. pH 

2. Hardness 

3. Alkalinity 

4. Chloride content

IV Residues in Water  

1. Processed Drinking Water Trace Metal Elements 

1. Lead 

2. Cadmium 

3. Arsenic 

4. Calcium 

5. Copper 

6. Iron 

7. Magnesium 

8. Zinc
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खा पदाथर्को अिनवायर् गणुःतर (Mandatory Food Standard) 

हाल सम्म नपेाल सरकारले अिनवायर् गणुःतर िनधार्रण गरेका खा  पदाथर्ह को िववरणः 
०१ . दूध तथा दगु्ध पदाथर्ह  (Milk and Milk Products) 

०१.०१ दूध (Milk) 

०१.०२ गाईको दूध (Cow Milk) 

०१.०३  भसीको दूध (Buffalo Milk) 

०१.०४  िघउ (Ghee) 

०१.०५  ूशोिधत दूध (Processed Milk) 

०१.०६ उ ािःपत दूध (Evaporated Milk) 

०१.०७  उ ािःपत घृतांशरिहत दूध (Evaporated Skimmed Milk) 

०१.०८  मधिुरत संघिणत दूध (Sweetened Condensed Milk) 

०१.०९ मधिुरत संघिणत घतृांश रिहत दूध (Skimmed  Sweetened Condensed Milk) 

०१.१० आंिशक घृतांश रिहत मधिुरत संघिणत दूध (Partly Skimmed Sweetened 

Condensed milk) 

०१.११ मख्खन (Butter) 

०१.१२  िबम (Cream) 

०१.१३  दही (Curd) 

०१.१४  िशश ुदगु्ध आहार (Infant Milk Food) 

०१.१५  िशश ुआहार (Infant Food) 

०१.१६  धूलो दूध (WholeMilk Powder) 

०१.१७  घतृांश रिहत धूलो दूध (Skimmed Milk Powder) 

०१.१८  पनीर / छेना (Paneer) 

०१.१९  ूशोिधत पूणर् घृतांशयकु्त दूध (Processed Full Cream Milk) 

०१.२०  ूशोिधत कम घृतांशयकु्त दूध (Processed Low Fat Milk) 

०१.२१  ूशोिधत घतृांशरिहत दूध (Processed Skimmed Milk) 

०१.२२.  ूशोिधत सगुिन्धत दूध (Processed Flavored  Milk) 
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०२ तेल तथा िघउ ( Fats and Oil) 

०२.०१  तोरीको तेल (Mustard Oil) 

०२.०२  आयात गिरएको रेप िसड आयल (Imported Rapeseed Oil) 

०२.०३  भटमासको तेल (Soybean  Oil) 

०२.०४  पाम आयल (Palm Oil) 

०२.०५  पाम कनल आयल (Palm Kernel Oil) 

०२.०६  पामोिलन (Palmolein) 

०२.०७  बदामको तेल (Groundnut Oil) 

०२.०८  निरवलको तेल (Coconut Oil) 

०२.०९  तीलको तेल (Sesame Oil) 

०२.१०  मकैको तेल (Corn Oilor Maize Oil) 

०२.११  सूयर्मखुीको तेल (Sunflower Oil) 

०२.१२  जैतनुको तेल (Olive Oil) 

०२.१३  कुसमुको तेल (Safflowerseed Oil) 

०२.१४  ूशोिधत वनःपित तेल (Refined Vegetable Oil) 

०२.१५  वनःपित िघउ (Hydrogenated Vegetable Oil) 

०२.१६  बेकरी सटिन  (Bakery Shortenings) 

 

०३.  फल तथा सागपात पदाथर्ह  (Fruit and Vegetable Products) 

०३.०१ फलरस (Fruit Juice) 

०३.०२  गोलभडाको रस (Tomato Juice) 

०३.०३  फलको सवर्त (Fruit Syrup) 

०३.०४  फलफूलको ःक्वास (Fruit Squash) 

०३.०५  फलफूलको पेय (Fruit Beverage) 

०३.०६  टोमाटो सस, टोमाटो केटचप (Tomato Sauce, Tomato Ketchup) 

०३.०७  जाम (Jam) 

०३.०८  पेिक्टन िमिौत जाम (Pectin Mixed Jam) 

०३.०९  मामार्लेड (Marmalade) 

०३.१०  चटनी (सस)् (Chutney Sauce) 

०३.११  क्याण्ड ृुट कक्टेल (Canned Fruit Cocktail) 

०३.१२  क्याण्ड पाईनएप्पल (Canned Pineaple) 

०३.१३  क्याण्ड अरेन्ज सेग्मेन्ट (Canned Orange Segment) 

०३.१४  क्याण्ड िपयसर् (Canned Pears) 

०३.१५  क्याण्ड लप्सी (Canned Lapsy) 

०३.१६  लप्सी रेिलश (Lapsy Relish) 

०३.१७  अचार (Pickle) 
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०४.  मसला पदाथर्ह  (Spices and Condiments) 

०४.०१  अलची कोसा (Cardamom Amomum) 

०४.०२  अलचीको वीउ (Cardamom Amomum Seeds) 

०४.०३  अलचीको धूलो (Cardamom Amomum Powder) 

०४.०४  सठुो (Dried Ginger) 

०४.०५  सठुोको धूलो (Dried Ginger Powder) 

०४.०६  हलेदो (Turmeric) 

०४.०७  बेसार (Turmeric Powder) 

०४.०८       सग्लो िजरा (Cumin) 

०४.०९ िजराको धूलो (Cumin Powder) 

०४.१०  सग्लो मरीच (Pepper) 

०४.११  मरीचको धूलो (Pepper Powder) 

०४.१२  िसंगो खसुार्नी (Chillies) 

०४.१३  खसुार्नीको धूलो (Chillies Powder) 

०४.१४  सग्लो धिनयाँ (Coriander) 

०४.१५  धिनयाँको धूलो (Coriander Powder) 

०४.१६  मेथी (Fenugreek) 

०४.१७  दालिचनी (Cinnamon Whole) 

०४.१८  ज्वानो (Ajowan) 

०४.१९  सग्लो ल्वाङ (Whole Clove) 

०४.२०  धूलो मसला (Spice Powder) 

०४.२१  धूलोदालिचनी (Cinnamon Powder) 

०४.२२  सग्लो सपु वा स प वा सौफ (Fennel) 

०५.  िचया, कफी, कोका तथा सो बाट बनकेा पदाथर्ह  (Tea, Coffee, Cocoa and their Products)  

०५.०१ िचया (Tea) 

०५.०२  कफी (Coffee) 

०५.०३  मीन टी (Green Tea) 

 

०६ . ननु (Salt) 

०६.०१  आयोिडन नभएको ननु (Common Salt) 

०६.०२  आयोिडनयकु्त ननु (Iodised Salt) 

 

०७. खा ा , दलहन तथा सो बाट बनेका पदाथर्ह  (Cereals, Pulses and their Products) 

०७.०१  खा ा  (Food Grains) 

०७.०२ पीठो (Whole Wheat Flour) 

०७.०३  मैदा (Wheat Flour) 

०७.०४  सूजी (Semolina) 
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०७.०५  पाउरोटी (Bread) 

०७.०६  िबःकुट (Biscuit) 

०७.०७  िसन्के चाउचाउ (Noodles) 

०७.०८  तयारी चाउचाउ (Instant Noodles) 

०७.०९  गेडा मुगँ (Whole Green Gram) 

०७.१०  मुगँको दाल (Split Green Gram) 

०७.११  मुगँको छाँटा (DehuskedSplit 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 मसुरुोको दाल (Whole Lentil) 

०७.१८        मसुरुोको दाल (Dehusked Lentil) 

०७.१९  बेसन (Bengal Gram Flour) 

०७.२०  गहुँ 
०७.२१  मकै 

०७.२२  पौि क तत्व ःतरो ती (Fortified) गिरएको गहुँको िपठो र मैदा 
०७.२३  कनर् फ्लेक्स (Corn Flakes) 

०७.२४  चामल (Rice) 

०७.२५  प्याकेिज  गरीएका तयारी खाजा जन्य खा  पदाथर्ह सँग ूत्यक्ष वा अूत्यक्ष पमा 
सम्पकर्  हनेु गरी िविभ  खेलौना लगायत अखा  वःतहु  राख्न नपाइने सम्बन्धमा 

 

०८ . प्याक गिरएको िपउने पानी(Packaged Drinking Water) 

०८.०१  प्याक गिरएको िपउने पानी (ूाकृितक खािनजयकु्त पानी बाहेक) (Packaged Drinking 

Water Except Natural Mineral Water) 

०८.०२  खिनजयकु्त पानी (Mineral Water)  

 

०९ . गिुलयो पदाथर्(Sweetening Agent) 

०९ .०१.  िचनी (Sugar) 

०९ ०२ .  िमौी (Mishri) 

०९ ०३ .  मह (Honey) 

 

  . कन्फेक्सनरी (Sweets and Confectionary) 

१० ०१ .  िचनीपाक कन्फेक्सनरी (Sugar Boiled Confectionary) 

१० ०२ .  लजेन्स (Lozenges) 

१० .०३.      चइुगम र बबलगम (Chewing Gum and Bubble Gum) 
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  . परीरक्क्षी (Preservatives) 

११ ०१.  लन्चन िमट (Luncheon Meat) 

  . हेिभ मेटल्स (Heavy Metals) 

  . मेलामाईन  (Melamine) 

  . अल्कोहलजन्य पेय पदाथर् 
१४ ०१ .  िव्हःकी (Whisky) 

१४ ०२ .  रम (Rum) 

१४ ०३ .     भोड्का (Vodka) 

१४ ०४ .  ॄाण्डी (Brandy) 

१४ ०५ .  जीन (Gin) 

 

दानापदाथर्को अिनवायर् गणुःतर (Mandatory Feed Standard) 

हालसम्म नेपाल सरकारले अिनवायर् गणुःतर िनधार्रण गरेका दाना पदाथर्ह को िववरणः 

िस.नं. दाना पदाथर् समहु संख्या दाना पदाथर्को नाम 

!= फुल पान कुखरुाको दाना $ चल्लाको,चल्लाको, हकुर् दो कुखरुाको लगायत अिन्तम 
दाना 

@= ोोइलर कुखरुाको दाना # ोोइलर कुखरुाको शु  लगायत अिन्तम दाना 
#= गाइ भैसीको दाना ! दधु िदने गाई भैिसंको दाना 
 जम्मा संख्या *  

ौोतः खा  ूिविध तथा गणु िनयन्ऽण कायार्लय, िवराटनगर, २०७६ 

 

२५.  SOME IMPORTANT FORMULAE 

 Fertilizer Dose Calculation : 

 Kilogram per Hectare = 100
N

  
x

LxR
 

o Kilogram per Ropani = 







20

100

N

  LxR
 

o Kilogram per Katha   = 







30

100

N

  LxR
 

Where R = Recommended dose of fertilizers 

  L = Land area 

  N = Nutrient content in fertilizer materials 

Seeds Purity and Germination  

 TV = 

100

P x G
 

 TV = True value 

 G = Germination capacity 
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 P = Purity 

 Seed Germination % = 100 x 
ngerminatiofor put  seeds of 

germinated seeds of 

Number

Number
 

 Amount of seed required (kg) = 
grains filled %n x germinatio %

sq.m.in  Area x (kg/ha) rate seed
 

 Grain yield (Y) =  
Area

 wt.Grain
 

 Adjusted Grain Yield (Weight) = A x Y 

 Where A = 
86

M - 100
 

 Where M = moisture contained in percentage of grain weight (usually taken at 14% in rice)  

 Live Weight Estimation : 

o Cattle / Buffalo 

  Live weight (lbs) = 

 
300

(inch)length body  x inch  
2

girth
 

  In kg (LW) = 1.74 x body length (cm) + 1.05 x girth (cm) - 71.1 

o Goat  

  LW (Kg) = 
 

10,500

(cm)length body  x cm girth
2

 

o Sheep  

  LW (Kg) = 
 

12,000

(cm)length body  x cm girth
2

 

 

Dry Matter (Animal Nutrition) 

o % DM = 100 x 
Wet weight

 weightDry
 

o % Moisture = 100 x 
Wet weight

 weightDry - weight Wet
 

 Digestibility of nutrient = 100 x 
eatennutrient  Kg

faecesin  Kg -eaten nutrient  gK
 

 Protein efficiency ratio (PER) =  
(gm) intakeProtein 

(gm)gain  Weight
 

 Biological value (BV) = 100 x 
Nitrogen Absorbed

Nitrogen tainedRe
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 Net protein utilization (NPU) = 100 x 
N of Intake

Nitrogen tainedRe
 

Degradability of dietary protein =1- 
intakeprotein dietary  Total

duodenum enteringprotein  Dietary
 

 

Pesticide Application Formulae 

WP required (kg) = 

in WP a.i. %

(liters) mespray volu specified x desired a.i. %
 

Liters of EC required = 
EC commercialin   a.i. %

(liters) mespray volu specified x desired a.i. %
 

(Kg) required granules

or dust   WP,of Weight
= 

granulesor dust  in WP, a.i. %
100 x (ha) Area x (kg/ha) rate Re commended  or 

(Kg) required granules

or dust   WP,of Weight
 = 

100 x granulesor dust  in WP, a.i. %

(sq.m.) Area x (kg/ha) rate commendedRe
 

Liters EC required         = 

EC commericalin  a.i. %

100 x (ha) Area x (kg/ha) rate Re commended
 or 

Liters EC required      = 
100 x EC commericalin  a.i. %

m) (sq Area x (kg/ha) rate commendedRe
 

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 = 

c

ba 
 

 Where, a = Original cost 

 b =  Junk value 

 c =  Expected life of asset ( useful years ). 

 Depreciation (Sinking Fund Method) 

D = 
1)1(

)(




N

R

SCR

 

 Where, D =  Rate of depreciation per year 

  R =  Rate of interest on accumulated fund 

  C =  Total cost of machine 

  S =  Scrap value 

  N =  No. of years of life of machine 
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 Discounting Income    PV = n
r

q

)1( 
 

Where,  Pv = Present Value of the future amount 

 q    = Amount to be spent at a future date 

 r    = Rate of interest 

 n    = Number of years in future when money is to be spent 

 

     Net Present Value ( NPV) = 


nt

t t
i

CtBt

1 )1(
 

Where, Bt  =  Benefits in each year ( benefits at year t) 

 Ct  =  Costs in each year or at year t 

 t  =  1.2,……n ( number of   years ) 

 i  =  Interest rate or discount rate 

 Internal Rate of Return (IRR) = Li + 

NPVatHiNPVatLi

NPVatLiLiHi



 )(
 

 Where  Hi = higher discount rate 

 Li = Lower discount rate.  
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पान्तरण तािलका 
 

नाप 

१ से.मी. = १० िम.मी. १ फूट = १२ इन्च        

१ मीटर = १०० से.मी.  = ३०.४८ से.मी. 
 = ३९.३७ इ  १ गज = ३ फूट  

१ िक.मी. = १००० मीटर                 = ९१.४४ से.मी.      

१ इ  = २.४५ से.मी. १ माइल   = १७६०  गज  

     १.६ िक.मी.  

     ८ फलार्ङ  

तौल 

१ माम = १००० िम.मा.  १ मे. टन = १० िक्वन्टल  

१ िक.मा. = १००० माम  १ मन = ३७.३२ िक.मा. 
 = २.२ पाउण्ड                 = ४० सेर  

१ पाउण्ड    =     १६ औसं        १ धानीर्    = २.२७ िक.मा.  

१ औसं =     २८.३५ माम  = ५ पाउण्ड  

१ िक्वन्टल   =   १०० िक.मा     १ सेर = ४ पाउ   

 

आयतन 

१ िलटर = १००० िम.िल. १ पाथी  = ४५४६ िम.ली.    

 = ०.२२ ग्यालन  = ४.५ िलटर  

१ मरुी  = २० ग्यालन   = ८ माना   

 = ९०.९ िलटर   
के्षऽफल 

१ हेक्टर = १०,००० व.मी. १ धरु     = १८२.२५ वगर् फीट     

 =  २.४७ एकड १ क ा    = २० धरु    

 =  १.४८ िवघा १ िबघा   = २० क ा      

 =  १९.६६ रोपनी  = १३.३१ रोपनी      

 =  ३० क ा १ एकड   = ०.४  हेक्टर  
     ४३५६० वगर् फीट 

१ रोपनी = ५४७६ बगर् िफट   ८ रोपनी    

 =  ५०८.५ वगर् मीटर    

 = १६ आना  

१ आना    =  १६ दाम   

१ दाम = ४ पैसा 
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तापबम 

१ सेिन्टमडे  =  (फरेनहाईट -३२)×०.५५५६ 

फरेनहाइट  =  (सेन्टीमडे ×१.८) + ३२ 

 

मलखादः 
१ िकलो नाइशोजन   = ४.८ िकलो िचनी मल 

  २.२ िकलो यूिरया मल   

१ िकलो फःफोरस  = ६.३ िकलो िसंगल सपुर फःफेट 

 = २.२ िकलो िशपल सपुर फःफेट 

१ िकलो पोटास     = १.७ िकलो म्यूरेट अफ पोटास 

 = २.१ िकलो सल्फेट अफ पोटास 

अन्यः 
१ िप. िप.एम   = १ िमिलमाम ूित िलटर 

 = १ माम ूित १००० िलटर 

 = ०.०००१ ूितशत 

१ ूितशत    = १००० िप. िप.एम    

 = १० माम ूित  िलटर 

१ माम ूित  िलटर  =  १००० िप. िप.एम   

 =  ०.१ ूितशत  

१ माम ूित १००० िलटर  =  १ िप. िप.एम   

 =  ०.०००१ ूितशत  

१ िचया चम्चा  = ८०थोपा =  ५ िमिल िलटर 

१ टेबलु ( ठूला) चम्चा  =  ३ िचया चम्चा 
 =  १५ िमिल िलटर 

१ कप  =  १६ ठूलो चम्चा 
 = ८ औस  (१/२ िपन्ट) 

ौोतः कृिष डायरी, २०७६ 
 

२६. फलफूल िव वाह को सरकारी मूल्य सूची 
      िविभ  फलफूल िव वाह को सरकारी मूल्य सूची (िमित २०७०/११/१ बाट लागू हनेु गरी ) 

 

(क)  फलफूलको कलमी िव वा 

िस. नं. फलफूलको नाम उमेर (वषर्) उचाई (िफट) संसोिधत मलु्य ( .) 

१ ःयाउ 2 2-3 40 

२ नासपाती 1-2 2-3 40 

३ आ  1-2 1.5-3 35 

४ आ वखडा 1-2 1.5-3 35 
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िस. नं. फलफूलको नाम उमेर (वषर्) उचाई (िफट) संसोिधत मलु्य ( .) 

५ चेरी 1-2 1.5-3 35 

६ खपुार्नी 1-2 1.5-2.5 35 

७ कागजीवदाम 1-2 1-2 35 

८ हलवुावेद 1-2 1.5-2.5 40 

९ कटुस 1-2 1-2 45 

१० ओखर (दातेओखर) 1-2 1-2 50 

११ िपकानट (चचु्चेओखर 1-2 1-2 50 

१२ लप्सी 1-2 2-4 50 

१३ िकवी 1-2 1-2 100 

१४ सनु्तला 1-2 1.5-2.5 35 

१५ जनुार 1-2 1.5-2.5 35 

१६ कागती 1-2 1 35 

१७ िनबवुा 1-2 1-2 35 

१८ भोगटे 1-2 1-2 35 

१९ चाक्सी 1-2 1-2 35 

२० िविमरो 1-2 1-2 35 

२१ िक ो 1-2 1.5-2.5 35 

२२ मनु्तला 1-2 0.75-1.5 50 

२३ आंप(अिवहायात) 1-2 1.5-3 100 

२४ आंप (अॆपाली, मिल्लका) 1-2 1.5-3 75 

२५ आंप (अन्यजात) 1-2 1.5-3 45 

२६ िलिच 1-2 1-2 40 

२७ केरा (तन्तुू जनन) 1 1-2 15 

२८ अम्वा 1-2 1.5-2.5 25 

२९ अमला 1-2 1-2 30 

३० एभोकाडो 1-2 1.5-3 40 

३१ सपोटा 1-2 2 30 

३२ लौकाट 1-2 1-2 30 

३३ जैतनु 1-2 1-2 40 

३४ फीजवुा 1-2 1-2 25 

३५ फ्लाविर  िपच 1-2 1.5-3 35 
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(ख)  िविभ  फलफूलको िवज ुिव वा   

िस.नं. फलफूलको नाम उमेर (वषर्) उचाई  (िफट) संसोिधत मलु्य .) 

१ ओखर (दाँते)  1-3  1-2 25 

२ चचु्चे ओखर (िपकानट)  1-2 1-2.5 25 

३ कागजी वदाम  1-2 1.5-2.5 25 

४ कटुस 2 1.5-2.5 25 

५ िकवी 1-2 1-2 50 

६ सनु्तला  1-2 1.5-2.5 20 

७ कागती  1-2 1-1.5 20 

८ िनववुा  1-2  1-2 20 

९ चाक्सी  1-2 1-1.5 20 

१० ख कटहर 1 1-2 20 

११ निरवल 1-2 1-2 120 

१२ मेकाडेिमयानट 1-2 1-2 30 

१३ एभोकाडो 1-2 1-2 25 

१४ सपुारी 1-2 1-2 20 

१५ काज ु 1-2 1.5-2.5 20 

१६ मेवा ःथानीय (पोिल ब्याग) 6 मिहना 1-1.5 10 

१७ मेवा वणर्शंकर (पोिल ब्याग) 6 मिहना 1-1.5 15 

१८ अमला 1-2 1-2 10 

१९ सरीफा 1-2 1-2 10 

२० काफल 1-2 1-2 10 

२१ कफी 8 मिहना 1-2 10 

२२ कफी (पोिल ब्याग)  1-2 15 

२३ अम्बा 1-2 1-2 10 

२४ बयर 1-2 1-2 10 

२५ बेल 1-2 1-2 10 

२६ जैतनु 1-2 1-2 10 
 

(ग)  िविभ  फलफूलको किट  (जरावाल) िव वा   

िस.नं. फलफूलको नाम उमेर (वषर्) लम्बाई (िफट) संसोिधत मलु्य ( .) 

१ अनार 1 1.5-2.5 50 

२ अंगरु 1 1.5-2.5 15 

३ अंिजर 1 1.5-2.5 15 

४ हेजलनट 1-2 1.5-2.5 15 
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िस.नं. फलफूलको नाम उमेर (वषर्) लम्बाई (िफट) संसोिधत मलु्य ( .) 

५ जैतनु 1-2 1-2 20 

६ 
भ ुईँऐसेल ु (ःशबेरी) रनर 
पोली व्याग 

3-6 मिहना 1 15 

७ भ ुईँकटहर 4 मिहना 0.75-1.5 10 

८ केरा (सकसर्) 3-6 मिहना 1-2 15 
 

(घ) िःबन घर (Screen House) िभऽ उत्पािदत ूमाणीकरण गरेको सनु्तलाजात फलफूलको कलमी 
िव वा 

िस.नं. फलफूलको नाम उमेर (वषर्) उचाई (िफट) संसोिधत मलु्य ( .) 

१ सनु्तला 1.5-2.5 1.5-2.5 125 

२ जनुार 1.5-2.5 1.5-2.5 125 
 

(ङ)  फलफूलको टःटक िव वा 
िस.नं. फलफूलको नाम उमेर (वषर्) उचाई (िफट) संसोिधत मलु्य ( .) 

१ ःयाउ   1-2 1.5-2.5 10 

२ इडी मयल 1-2 1-2 10 

३ बेब एप्पल 1-2 1-1.5 10 

४ हाडे ओखर  1-2  1-2 15 

५  हलवुावेद  1-2  1-2 10 

६ चेरी 1-2 1.5-3 10 

७ ितनपाते सनु्तला  1-2 1-1.5 10 

८ लप्सी 1 1.5-2.5 15 

९ िसशेन्ज 2 1-1.5 १० 

१० ज्यािमर 1-2 1-1.5 10 

११ आंप  1-2  1-2 10 

१२ िकवी 1 1-1.5 30 

१३ आ  (ःथानीय) 1-2 1-1.5 10 

१४ जैतनु 1 1-1.5 10 
 

ौोतः कृिष डायरी, २०७६ 
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२७.  मत्ःय िवकास सेवा शलु्क 

(िमित २०७१/११/१ बाट लागू हनेु गरी ) 

िववरण दर ( ) 

(क) मत्ःय बीज  

(१)ृाई  

 कमनकापर्/गोटा 0|25 

 चाइिनजकापर्/गोटा 0|25 

 मेजरकार्पर्/गोटा 0|25 

 सौन्दयर्माछार्/गोटा 2|50 

(ख) िफ रिल  (२-३ इन्च)  

 कमनकापर्/गोटा 0|75 

 चाइिनजकापर्/गोटा 0|75 

 ःथानीयमेजरकापर्/गोटा 0|75 

(ग) िफ रिल  (३ इन्चभन्दा बढी)  

 कमनकापर्/गोटा 1|50 

 चाइिनजकापर्/गोटा 1|50 

 ःथानीयमेजरकापर्/गोटा 1|50 

(घ) ाचिल   

चाइिनज कापर्/लाख 2500 

भाकुर/लाख 2500 

रह,ुनैनीर्/लाख 2000 

(ख)खानेमाछा* /के.जी. औषत मूल्य (कमन/मास कापर्/भाकुर/िसल्भर/िबगहेड 
/रह/ुनैनी/िटलािपया) 

सम्विन्धत फमर्को 
दररेट अनसुार 

 

*ि व्यःखाने माछाको मूल्य जात र ःथान अनसुार फरक पन भएकाले ूःतािवत न्यूनतम दरमा नघट्ने 
गरी ःथानीय िजल्ला दररेट सिमितको िनणर्य अनसुार कायार्न्यवन हनुे। 

ॐोतः कृिष  डायरी, २०७६ 
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२८.  राि य आल ुतरकारी तथा मसलावाली िवकास केन्ि, खमुलटार अन्तरगतका सरकारी फामर्/केन्िमा 
उत्पािदत तरकारी वीउको मूल्य-सूची 
(िमित २०६७/५/३१ मा िनधार्रण गिरएको) 

ब. 
सं. 

तरकारी जात 
ूित के.जी.मूल्य ( .) 

मूलवीउ उ तवीउ 

1 काउली 
 

काठमाण्डौ ःथानीय 1540 720 

डोल्पाली ःनोबल  1540 720 

िकबो जाइन्ट 1540 800 

सलार्ही िदपाली 1540 715 

ज्यापू 2000 1000 

2 बन्दा सबै जात (O.P.) 1000 715 

3 ॄोकाउली सबै जात (O.P.) 1540 715 

4 ग्याँठकोपी व्हाईट िभयाना 1540 715 
5 मूला 

 

िमनो अिलर् 500 300 

चािलस िदने 500 300 

प्यूठाने रातो  500 300 

व्हाईट नेक 500 300 

टोिकनासी 800 600 
6 सलगम 

 

पपर्लटप 500 250 

काठमाण्डौ रातो 600 250 
7 गाजर 

 

न्यू कुरोडा 1400 1000 

नान्टीस 1400 650 

8 चकुन्दर ःथानीय 1500 200 

9 चम्सरु ःथानीय 1500 150 
10 पालु ो 

 

पाटने 1000 250 

हिरयो 1000 200 
11 रायो 

 

माफार् चौडा पात 1500 600 

खमुल चौडा पात 1000 300 

खमुल रातो पात 1000 300 

मनकामना 1000 500 

ता ुवा 1000 300 

बालाज ुलोकल 1000 300 

12 ःवीसचाडर् ससुाग 735 300 

13 िजरीको साग मटे लेक 735 200 

14 बकुल्ला ःथानीय 500 200 
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ब. 
सं. 

तरकारी जात 
ूित के.जी.मूल्य ( .) 

मूलवीउ उ तवीउ 

15 लहरे िसमी 
 

िऽशलुी 500 300 

चौमासे 500 300 
16 झ्या े िसमी 

 

कन्टेण्डर 500 200 

ूोभाईडर 500 200 

17 तने बोडी खमुल तने/सलार्ही तने 500 200 
18 केराउ 

 

आकल 500 150 

एन.एल.िप. 500 150 

िसिक्कम लोकल 500 300 

19 ःकवास म ेजिुकनी 3000 1500 

20 काँबो भक्तपरु ःथानीय/कुसलेु 5000 3000 

21 िघरौला कािन्तपरेु /पसुा िचल्लो  3000 2150 

22 िचिचण्डो ःथानीय 2000 1500 
23 करेला 

 

कोयम्बटुर ल  3000 1500 

पषुा दोमौसमी 3000 1200 

24 फिसर् ःथानीय 2000 1200 
25 लौका 

 

ःथानीय 3000 2000 

िप.एस.िप.एल. 3000 1500 

26 कुिभण्डो ःथानीय 2000 1200 

27 तरबजुा सगुर बेबी 3000 1500 

28 खरबजुा ःथानीय 3000 1500 
29 िपरो खसुार्नी 

 

सबै जात (O.P.) 3000 2000 

अकबरे 6000 5500 

30 भडे खसुार्नी क्यािलफोिनर्या वण्डर 9050 4100 

31 भण्टा सबै जात (O.P.) 9700 1500 
32 गोलभडा 

 

मनूकेस 9700 2000 

सबै जात (O.P.) 9700 3500 

हाइिॄड िसर्जना   105000 

33 रामतोिरया सबै जात (O.P.) 600 300 
34 मेथी 

 

कसरुी  1000 400 

ःथानीय 1000 400 

35 धिनया ःथानीय 500 300 

36 सपु ःथानीय 700 400 
37 प्याज रेड िबयोल 2000 1100 
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ब. 
सं. 

तरकारी जात 
ूित के.जी.मूल्य ( .) 

मूलवीउ उ तवीउ 

 नािसक रेड 1000 500 

नािसक ५३ 1000 400 

एमी फाउण्ड डाकर्  रेड 2000 1000 

38 कुिरलो  मेरी वािश टन ःथानीय 4000 2000 

39 चाइिनज बन्दा सबै जात (O.P.) 1000 600 

40 आलकुो बीयाँ िट.िप.एस. - 25000 

41 अदवुा सबै जात - 100 

42 बेसार सबै जात - 100 

43 अलची सबै जात - 15000 

ॐोतः कृिष  डायरी, २०७६ 

 

२९.  िकसान कल सेन्टर  

 सावर्जिनक कृिष ूसार सेवा माऽ १५% ूितशत िकसानको पहुँचमा रहेको वतर्मान अवःथामा 
कृिषमा आिौत देशका झण्डै दईु ितहाई िकसानह को जीवनःतर सधुारी कृिष पेशालाई मयार्िदत र 
सम्मानजनक बनाउन कृिष उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन ु अपिरहायर् छ।खा  सरुक्षा राि य र 
अन्तराि य सरोकारको िवषय हनुकुा साथै खा  सरुक्षा जनताका नैसिगर्क अिधकार समेत भएको सन्दभर्मा 
परम्परागत कृिष ूणालीलाई सूचना ूिविध र िव ानमा आधािरत व्यवसायमा िवकास गनर् र आधिुनक 
संचार माध्यमको ूयोग माफर् त िवषय िवशेष को सल्लाह अनसुार कृिष व्यवसाय संचालन एवं कृिषका 
वाली वःत ु आिदमा लाग्ने िविभ  रोगह  एवं समःया समाधान गन, गराउने अिभूायले आ.व. 
२०७२/०७३ मा िकसान कल सेन्टरको ःथापना तथा संचालन गिरएको हो। 

 

उ ेँय  

(१)  िकसान र कृिष व्यवसायीका वाली, पशवुःतहु  तथा व्यवसाय सम्बन्धी समःयाह लाई टेिलफोन 
सम्पकर्  माफर् त िवषय िवशेष को सल्लाह बमोिजम समाधान गन।  

(२)   सूचना ूवाहमा भौगोिलक िवकटताले पारेको असरलाई न्यून पारी न्यायपूणर् सेवा ूवाह ूणाली 
ःथापना गन। 

कायर्ह  

(१)  कृिष उत्पादन तथा उत्पादकत्व विृ  गन ूिविध बारे कृषक / कृिष, उ मी / कृिष, व्यवसायी / 
कृिष ूसार कायर्कतार् एवम ्अन्य सरोकारवालाह लाई जानकारी गराउने। 

(२)  कृिष उपजह को सम्भाव्य बजारका बारेमा जानकारी गराउने। 

(३) कृिषमा आधािरत संरक्षण एवं ूशोधन ूिवधीह बारे जानकारी गराउने। 

(४)  अवकाश ूा  कृिष ूािविधक, िव िव ालयका िव  एवं अनसुन्धानकतार्को ान सीपलाई िकसान 
समक्ष पयुार्उने। 

(५) कृिष ूसार सेवालाई व्यापकता िदने। 

(६)  कृषकह बाट गनुासो संकलन गनर् आवँयक व्यवःथा िमलाउने। 
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कमर्चारी तथा िव  व्यवःथापन  

१) सेन्टरको दैिनक व्यवःथापकीय कायर् संचालनका लािग कृिष सेवामा कायर्रत ्बिर  कृिष अिधकृत 
सिहत, अिधकृत एक जना, ूािविधक सहायक एक जना, अन्य सहयोगी कमर्चारी एक जना िनि त 
अविधका लािग कृिष िवकास मन्ऽालयबाट काजमा खटाईनेछ।सूचना ूिविध सम्बन्धी ूािविधक एक 
जनालाई करारमा राख्न े व्यवःथा िमलाईनेछ।साथै, सेन्टरको संचालनको अवःथा र आवँयकताको 
आधारमा अन्य कमर्चारी थप गद लिगनेछ।  

२) कृिष सेवा अन्तगर्त िविभ  िवषयमा िव ता हाँिसल गरेका सेवा िनवृ  वा कायर्रत वा िविभ  
संघ/संःथाह मा आब  कृिष िव ह को सेवा िलईनेछ। 

३) सेन्टरले कृिषसँग सम्बिन्धत िविभ  िवषयका िव ह को सूची तयार गनछ र आवँयकता अनसुार 
सेन्टरका लािग सेवा िलनेछ। 

 

िकसान कल सेन्टर टोल िृ नम्बरः १६६००१९५००० 

िनम्न तािलका अनसुारको िवषयमा आफ्ना िज ासाह  राख्न सक्नहुनुेछ । 

बार िवषय समय 

आइतबार खा ा वाली, मौरी, रेशम, च्याउ, बाली संरक्षण सम्बिन्ध 

िदउँसो ११ बजेदेिख ४ बजेसम्म 
मंगलबार तरकारी, फलफुल, माटो र वजार सम्बिन्ध 

िबहीबार माछा, पशपुालन, पन्छीपालन, उत्पादन ूिविध, घाँस 

चरण व्यवःथापन 

नोटः अन्य बारह मा पिन सम्पकर्  राखी आफ्ना िज ासाह  िटपाउन सक्न ुहनेुछ । 
 

िकसान कल सेन्टर 
ब. 
सं. 

कायर्बम ःथान/ठेगाना 
सम्पकर्  अिधकारी 

नाम सम्पकर्  नं. 

१ िकसान कल सेन्टर 
भेटेिरनरी अःपताल तथा पश ु

सेवा िव  केन्ि, काॅ े
डा. नारायण ौे  9754203032 

२ िकसान कल सेन्टर कृिष ान केन्ि, बाँके  9858020461 

३ िकसान कल सेन्टर कृिष ान केन्ि, पन्देही  9857023303 

४ 

िकसान समहुमा ICT 

उपकरण िवतरण
(मोबाइल फोन, रेनगेज, 

थमोमीट, िकसान िसम) 

िहरमीिनया तरकारी उत्पादन 

कृषक समहु, िहरमीिनया, 
डडवुा, गा.पा. बाँके 

जयपलमौिरया 9868017757 

५ 

िकसान समहुमा ICT 

उपकरण िवतरण
(मोबाइल फोन, रेनगेज, 

थमोमीटर, िकसान िसम) 

साना िकसान कृिष सहकारी 
सःथा, भेरीगंगा न.पा. िछनच,ु 

सखुत 

ान ुभषुाल 9858078910 

ौोतः कृिष डायरी, २०७६ 
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