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पषृ्ठभमूी:राज्यको पनुरं्सरचना रं्सगै परुानो प्रशार्सककय रं्सरचना किघटन गरी स्थानीय स्तरमा कृकि लगायत अन्य 
बिकार्स योजना, बनबत तथा काययक्रम बनमायण र रं्सचालन गनय र्सक्ने स्थानीय तहको बनमायण भएको छ । पकहलेका 
केन्द्न्िकृत योजना तथा काययक्रमहरुले स्थानीय स्तरमा अपेन्द्ित नबतजा दिन नर्सकेको अिस्थामा अि यो र्सिै 
न्द्जम्मेिारी स्थानीय तहमा आएको छ । स्थानीय स्तरमा जनताको ििबलिो अपेिा अनरु्सार कृकििेत्रको बिकार्सको 
नयााँ प्रस्थान बिन्ि ु तय गनय आिश्यक भएकोले बर्सम्ता गााँउपाबलकाले यो पञ्चिकियय योजना तयार गरेको हो । 
योजना तयार गिाय गााँउपाबलका बभत्ररहेका श्रोत तथा र्सम्भािनाहरुको पकहचान गरी िडा तथा िस्ती स्तर र्सम्म 
कृकि तथा पशपुालन िेत्रामा कृिकहरुले भोग्िै आएका र्समस्याहरु र्समाधानकालाबग कृकि तथा पशपुालन कायय 
रं्सचालन गनय मागय-बनिेशकको रुपमा बर्सम्ता गााँउपाबलकाले यो पञ्चिकियय कृकि योजना तयार गरेको हो ।बर्सम्ता 
गााँउपाबलकामा कृकिले घरपररिारको कुल आम्िानीमा २६ प्रबतशत योगिान तथा रोजगारमा यर्स िेत्रको ५५ 
प्रबतशत कहस्र्सा रकहआएकोले कृकिको किकार्स गनय कृिकलाई किकार्सको मूल प्रिाहमा नल्याई यहााँको प्रगबत र्सम्भि 
छैन । हालर्सम्मचल्िै आएको कायय शैली र बर्सबमत र्सधुारका प्रयार्सले मात्र कृकििेत्रको किकार्स गनय र्सककने अिस्था 
िेन्द्ििैन तथाकप यहााँको कृकि किकार्समा धेरै र्सकारात्मक पाटाहरू पबन रहेका छन ्। हाल जनताले स्थायी र्सरकार 
पाएका छन,् किकार्समा जनताको चाहना र उत्र्सकुता िढेको छ ।  यर्सको लाबग रूपान्तरणको स्पष्ट िाका कोनुय 
आिश्यक छ ।कृकििेत्रको आधबुनकककरण तथा व्यिर्साकयकरण मार्य त कृकिमा आत्मबनभयर र गररिी न्यूबनकरण  
गनय र्सम्भि छ ।यर्सको लाबग र्सरकार, बनन्द्जिेत्र तथा र्सहकारी र्सिैको र्समन्िय, र्साझेिारी, र्सद्भाि र र्सहयोग 
चाकहन्छ । 

बर्सबमत श्रोत र र्साधनिाट कृकििेत्रका र्सिै र्समस्याहरु एकैपटक र्समाधान गनय र्सककिैन, तर्सथय र्सिै 
र्सरोकारिालाहरुको रं्सलग्नता र रायर्सझुािको आधारमा काययक्रमहरुको प्राथबमकता बनधायरण गरी यो योजना तयार 
गररएको छ । योजनाले अपेन्द्ित उपलन्द्धध तय गरेको छ र ती उपलन्द्धधहरु पााँच ििय बभत्र प्राप्त गनय जोड दिइने 
छ । योजनामा तय गररएका लक्ष्य तथा अन्य रू्सचकहरु गााँउपाबलकाको उध्िेश्य प्राप्तीमा प्रत्येिरुपमा प्रभाि पाने 
छ । योजनामा के कुरामा जोड दिने र कायय बनबत कस्तो हनेु भने्नकुरा उल्लेि भएको छ । योजनालाई िढी 
व्यिहाररक िनाउन कुन-कुन काययक्रमले कुन-कुन उपलन्द्धधहरु हाबर्सल गनय र्सककन्छ भने्नकुरा अथयपूणय तररकाले 
(Logical Frame work Analysis) किश्लेिण गररएको छ । कृकि पद्दबतमा जबमन, श्रमको अिस्था, ििबलाँिो र्सामान्द्जक, 

र्सांस्कृबतक, भौगोबलक र पयायिरणीय किशेिता, शहरीकरण, िाद्यान्न आयात, भबूमको कितरण जस्ता पिर्साँग र्सोझै 
जोबडएको कििय भएकाले यी पिहरूको किश्लेिणतथा योजना बनमायण गिाय िरुदृकष्ट, ढााँचा र कायायन्ियनको 
काययदिशामा एकरुपता ल्याउने प्रयार्स गररएको छ । काययक्रम तयार गिाय उपलधध श्रोत र्साधन तथा िढ्िो 
मागलाइ ध्यान दिइएको छ ।योजना बनमायण गिाय आबथयक िृकि, िाद्यर्सरुिा तथा पोिण र्सधुार, रोजगारीको 
बर्सजयना,तलुनात्मक लाभका िस्त ु उत्पािन, र्समािेशीता, आयात प्रबतस्थापन, बनयायत प्रिधयन, दिगो कृकि तथा 
िातािरण रं्सरिण जस्ता पिहरुलाइ ध्यान दिइएको छ । पकहचान भएका प्राथबमकताहरुको दिक र्समयमा 
र्सकहतररकाले कायायन्ियन भएमा अपेन्द्ित नबतजा र्सहजरुपमा हाबर्सल गनय र्सककने छ । 

२.अध्ययन तथा तयार गने किबध: कृकि िेत्रको किकार्सका लाबग उपलधध श्रोतहरुको पकहचान तथा र्सम्भाव्यता 
अध्ययन गरेर पञ्चििे योजना तयार गनय बनम्न अनरु्सार तररकाहरु अपनाईएको छ । 

 उपलधध र्सामग्रीहरुको अध्ययन तथा तथयाङं्क रं्सकलन । 



 

 कृिक, जनप्रबतबनबध, रे्सिा प्रिायक तथा स्थानीय अगिुाहरुको रं्सलग्नतामा िस्तीस्तरमा छलर्ल तथा 
उपलधध श्रोतहरुको स्थलगत अिलोकन ।  

 र्सिै र्सरोकारिालाहरुको रं्सलग्नतामा कृकििेत्रमा िेिापरेका चनुौबततथा र्सम्भािनाहरुको पकहचान । 

 गााँउपाबलका अन्तरगत कृकि र पशशुािारं्सग छलर्ल तथा जनप्रबतबनबधहरुको र्सझुाि र्समािेश गररएको। 

 काययपाबलका र्सिस्यहरु, अन्य जनप्रबतबनबध तथा र्सिै र्सरोकारिालाहरुकोर्सहभाबगतामा कृकििेत्रको 
दिघयकाबलन र्सोच, उध्िेश्य, रणनीबत, काययनीबत तथा पञ्चिकियय कायय लक्ष्य तय गररएको ।  

Limitations:कृकितथयांङ्कहरु भरपिो र एकरुपता नहनु।ुव्यिर्साकयक किकार्स नभएको हुंिा योजना बनमायण 
गिाय मूल्य शृ्रङिला पात्रहरुको अथयपूणय र्सहभाबगता नरहन ु। 

३= गााँउपाबलकाको पररचय 

नेपालका ७ प्रिेशहरु मध्य कणायली प्रिेशको बर्सम्ता गााँउपाबलका र्सिेुत न्द्जल्लामा पियछ । राज्यको पनु: रं्सरचना 
पबछ र्साकिकका ८ िटा गा.कि.र्स.हरु र्समेटेर यो गााँउपाबलका बनमायण भएको हो।यो गााँउपाबलका ९ िटा िडाहरुमा 
िााँबडएको छ ।र्सिेुत न्द्जल्ला बभत्र यो गााँउपाबलकाको बर्समाना िईुिटा नगरपाबलका र बतन िटा गााँउपाबलकारं्सग 
जोबडएको छ ।गााँउपाबलकाको पूियमा भेरी निी, उत्तर तर्य  जाजरकोट न्द्जल्लाको बर्समाना, पन्द्िम-उत्तर न्द्चंगाड 
गााँउपाबलका र पन्द्िम-िन्द्िण लेकिेशी नगरपाबलका तथा िन्द्िण तर्य  गभुायकोट नगरपाबलका पियछ ।भौगोबलक 
अिन्द्स्थबतको दृकष्टकोणले गााँउपाबलका बभत्र किकिधता रहेको छ । यो गााँउपाबलकाको कूल िेत्रर्ल१३४.२९ 
िगयककलोबमटर छ । र्समनु्ि र्सतहिाट कररि ६०० बमटर िेन्द्ि २२०० बमटर र्सम्मको उचााँईंमा रै्बलएको यो 
गााँउपाबलकामा र्सकु्ष्म हािापानीको किकिधता रहेको छ । िनस्पबतमा र्साल िेन्द्ि गरुााँर्स र्सम्म पााँउन र्सककन्छ भने 
आाँप िेन्द्ि ओिर र्सम्मको िेती र्सर्लतापूियक  गनय र्सककन्छ । यहााँको जंगलमा र्सल्लो प्रजाबतको िाहलु्यता रहेको 
पाइन्छ । यो गााँउपाबलका बछन्च-ुजाजरकोट र्सडकले जोबडएको हुंिा अन्य भ-ूभागहरुरं्सग व्यिर्साकयक र्सम्िन्ध 
िढ्िै गइरहेको छ । हालैको तथयाङ्क अनरु्सार यो गााँउपाबलकामा िर्सोिार्स गने जम्मा ५६२२ घरपररिार 
तथा३०४४३ जनरं्सख्या  रहेको छ । औित पररिारको आकार ५.४१ छ । रे्सिा प्रिान गनय र्सहजताकालबग यो 
गााँउपाबलकाको केन्ि जामनेुिजारमा रहेको छ । यहााँ र्सिै जातजाबतको िर्सोिार्स भएतापबन िााँहनु िेत्रीहारुको 
िाहलु्यता रहेको छ । कुल घरपररिार मध्य ३१ प्रबतशत िबलत, ९ प्रबतशत जनजाती र ६० प्रबतशत िाहनु 
िेत्रीको िर्सोिार्स रहेको छ । जनरं्सख्याको कहर्सािले  

मकहलाको रं्सख्या परुुिको भन्िा कम छ र मकहला परुुि अनपुात०.९५रहेको छ । 

ताबलका नं. १ िडा अनरु्सार जनरं्सख्या तथा जनघनत्ि 

िाडय 
नं 

घरधरुी 
रं्सख्या 

जनरं्सख्या िेत्रर्ल जन 
घनत्ि 

पररिारको 
औित 
आकार 

मकहला परुुि 
अनपुात मकहला परुुि जम्मा (िगयककबम) 
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श्रोत: गााँउपाबलकाको किपन्न घरधूरी र्सभेिण, २०७५ 

 

५. बर्सम्ता गााँउपाबलकाको िस्तगुत कििरण 

 गााँउपाबलकाको कुल िेत्रर्ल: १३४.२९ िगय ककलोबमटर 
 िडा रं्सख्या:९ 

 र्समनु्ि र्सतहिाट उचाई: ६०० बमटर िेन्द्ि २२०० बमटर र्सम्म 

 िेती योग्य जबमन: ६५५२ हेक्टर (४८.८० प्रबतशत) 
 िेती गररएको जबमन: ४३५८ हेक्टर (३२.४५ प्रबतशत) 
 बरं्सन्द्चत िेत्र: २९ प्रबतशत 

 कुल जनरं्सख्या: ३०४४३ (किपन्न घरधरुी र्सभेिण, २०७५) 
 कुल जनरं्सख्या मध्य: ३१ प्रबतशत िबलत, ९ प्रबतशत जनजाती र ६० प्रबतशत िाहनु िेत्री (अन्य) 
 मकहला परुुि अनपुात: ०.९५ 

६ हािापानी: बर्सम्ता गााँउपाबलकाको िेत्रर्ल र्सानो भए पबन र्समनु्ि र्सतहिाट कररि ६०० बमटर िेन्द्ि २२०० 
बमटर र्सम्माको उचााँइमा रै्बलएको हुंिा यो गााँउपाबलका बभत्र र्सकु्ष्म-हािापानीको किकिधता रहेको छ । यहााँको 
हािापानीलाई बनम्नअनरु्सार मखु्य िईुभागमा िााँड्न र्सककन्छ; 

उपोष्ण हािापानी(Sub-tropical Climate):बर्सम्ताको भेरी निी ककनारमा अिन्द्स्थत र्ााँट, िोला ककनारका  िेँशीहरु र 
र्समनु्ि र्सतह िेन्द्ि कररि १५०० बमटर र्सम्मको उचााँईमा रहेका भ-ूभागहरुमा उपोष्ण हािापानी पाईन्छ । 
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चचत्र नं. १. सिम्िा गााँउपासिकाको जनिंख्या र जनघनत्व 

जनिंख्या प्रतिशि जन घनत्व 
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१ िेखख ५ रोपनी िम्ि जग्गा … 
५ िेखख १५ रोपनी िम्ि भएका 

१५ िेखख ३० रोपनी िम्ि 
३० िेखख ५० रोपनी िम्ि 

५० रोपनी भन्िा िाधथ 
भूिीहीन 

यर्समध्य पबन ६०० बमटरिेन्द्ि ८०० बमटर र्सम्मको उचााँइमा रहेका स्थानहरुमा गमी मौर्सममा अबल गरम हनु्छ 
। भेरी ककनारमा रहेका स्थानको औित अबधकतम र न्यूनतम तापक्रम तथा ििाय ताबलका- २. को हाराहारीमा 
रहेको मान्न र्सककन्छ । यहााँ धान ,मकै, गहुं, आाँप, बलची, मेिा, केरा तथा मौर्समअनरु्सार बिबभन्न तरकारी, तोरी, 
र्सयुयमिुी रू्ल, िलहनमा मरु्सरुो, मार्स रचना िेतीको लाबग उपयकु्त हनु्छ । यहााँ यातायातको र्सबुिधा भएकाले 
व्िर्साकयक रुपमा भैंर्सी पालन पबन गनय र्सककन्छ । यहााँका बरं्सन्द्चत िेत्रहरुमार्सघन िेतीकालागी पबन (िियमा बतन 
िेती बलने)उपयकु्त हािापानी रहेको छ । 

८०० िेन्द्ि १५०० बमटर र्सम्मको उचााँइमा रहेका स्थानहरुको हािापानी कहउाँि तथा गमीयाम ििैु मौर्सममा न 
धेरै गमी न धेरै जाडो हनेु र कुकहरो पबन नलाग्ने हुंिा यहााँ िस्न र कृकि तथा पशजुन्य बिबभन्न व्यिर्साय 
रं्सचालनकालाबग उपयकु्तहािापानी रहेको छ । यहााँ िाध्यान्न िालीमा मकै, धान, गहुं र कोिो, तेलहनमा तोरी र 
बतल, तरकारीमा ििे गोलभेँडा, काउली, िन्िा, करेला, कााँक्रा, िरु्सायनी, मर्सला िालीमा िेर्सार, अििुा, लर्सनु र 
अलैंची, पशपुालनमा िाख्रा र र्लरु्लमा कागबत, र्सनु्तला, स्थाबनयजातको केरा, आाँप, बलची, मेिा आदिको िेती 
र्सर्लतापूियक गनय र्सककन्छ । बिबभन्न िालीका िीउ उत्पािनकोलाबग पबन यो िेत्र उपयकु्त रहेको छ . 

र्समन्द्शतोष्ण हािापानी (Warm Temperate Climate):र्समनु्ि र्सतहिाट कररि १५०० बमटर िेन्द्ि २२०० बमटर 
र्सम्म उचााँईमा रहेको िेत्रमा यो हािापानी पाईन्छ । यहााँ गमी मौर्सममा पबन गरम नहनेु हुंिा ििाययाममा िेमौर्समी 
तरकारी िेतीको लाबग उत्तम माबनन्छ । िढी उचााँई भएका िेत्रहरुमा कहउाँि मकहनामा तरु्सारो पने र ककहले कााँकह 
कहाँउ पबन पियछ र ििाययाममा कुकहरो लाग्ने गियछ । चैत्र िैशािमा भने ककहले काकह अबर्सनाले िबत प-याउने 
गियछ । यहााँ िाध्यान्न िालीमा मकै, गहुं, जौँ र कोिो िेती राम्रो हनु्छ । काररि १७०० बमटर िेन्द्ि माबथ 
उचााँई भएका र उत्तर मोहडा भएका स्थानहरुमा ििे आल,ु िेमौर्समी तरकारीर ओिरको िेती र्सर्लतापूियक गनय 
र्सककन्छ । यहााँ कटमरुको व्यिर्साकयक िेती गरेर पबन राम्रो आम्िानी बलने गरेको पाइन्छ । पश ुचरनको र्सबुिधा 
भएकाले यो िेत्र पबन व्यिर्साकयक िाख्रा पालनको लाबग उपयकु्त छ । 

ताबलका २ : बतन िियको औित माबर्सक तापक्रम र ििाय कििरण 

Kof/fld6/ Hfgj/L Kf]ma|'j/L Dffr{ clk|n Df] Hf'g Hf'nfO{ cu:6 ;]K6]Da/ cS6f]aर Gff]e]Da/ l8;]Da/ 

औितअबधकतमतापक्रम 

(बडग्रीरे्सल्र्सीयर्स) 
२३ २६ ३१.६ ३६ २४ २३ २१.९ २२.५ २२.२ २१.२ १८.३ १६.२ 

औित अबधकतम 
तापक्रम  
(बडग्री रे्सल्र्सीयर्स) 

४.९ ८.२ ११.१ १५.५ १६.६ २३ २२.९ २२.२ २१.४ १७.४ ९.६ ७.५ 

औितििाय 
(बमबलबमटर) ५.१ ५.६ १८ १७.२ ९४.३ १७७.७ ४८१.९ ४९८.१ ६१ १७.५ ० ० 

    श्रोत : मध्य तथा र्सिुरु पन्द्िम िबेत्रय हािापानी कायायलय र्सिेुत (मेहेलकुना स्टेशन) 

७=जलश्रोत नदिनाला:भेरी निी, जगुै िोला, बर्सपाय िोला, राक्र्सी िोला, बर्सम्ता िोला तथा ५२ िटा र्साना पानीका 
श्रोतहरु पकहचान भएका छन ्। 

बर्सम्ता गााँउपाबलकाको पूिी बर्समानाको उत्तर िेन्द्ि िन्द्िण तर्य  िग्ने भेरी निी बर्सम्ताको िुलो जलश्रोतकोरुपमा 
रहेको छ । तर कृकििेत्रमा भने हालर्सम्म यर्सको िारै्स उपयोग हनु र्सकेको छैन । निीका आर्सपार्स रहेका 



 

 

 

प्रशस्त र्ााँटहरुमायर्सिाट िडा नं. १, ३, ४, ६ र ७ मा बलफ्ट द्वारा निीको पानी तानेर बर्साँचाई र्सबुिधा बिस्तार 
गनय र्सककने छ । गााँउपाबलकाको िडा नंिर १ र ३ को बिच भागिाट जगुै िोला िबगरहेको छ र यर्सले १,२ र 
३ िडाका िोलािररपररका र्ााँटहरुमा बर्साँचाई प-ुयाइरहेको छ । िडा नंिर २ मा बर्सपायिोला छ र यर्सले 
कार्लकोटमा बर्साँचाई प-ुयाएको छ भने नाहगााँउको उत्तर-पन्द्िममा रहेको राक्र्सी िोला िाट नाहगााँउको 
बर्साँचाइकोलाबग प्रयोग गनय र्सककने छ । त्यरै्स गरी बर्सम्तािोलाले िडा नंिर ५, ६, ७, ८ र ९ का िेतहरुमा 
बर्साँचाई प-ुयाउाँिै आएको छ । यी िाहेक ५२ िटा र्सानाबतना पानीका श्रोतहरु पकहचान भएका छन ्र यी श्रोतहरु 
बरं्सचाईकोलाबग प्रयोगमा ल्याउन र्सककने छ | 
८भ-ूस्िाबमत्ि:भ-ूस्िाबमत्िको कहर्सािले बर्सम्ता गााँउपाबलकामा १ िन्द्ि ५ रोपनी र्सम्म जबमन हनेु कृिक पररिार 
२४.२० प्रबतशत, ५ िेन्द्ि १५ रोपानी र्सम्म हनेु ५६ प्रबतशत, १५ िेन्द्ि ३० रोपनी हनेु १३.६० 

प्रबतशत, ५० रोपनी भन्िा माबथ हनेु ०.२० प्रबतशत तथा भमूीकहन ४.६० प्रबतशत कृिक पररिाररहेको िेन्द्िन्छ 
।(न्द्चत्र नं. २) यर्सिाट के िेन्द्िन्छ भने बर्सम्तामा र्साना ककर्सानहरुको िाहलु्यता छ र जबमनको बितरणपबन  

अर्समान रहेको छ । यो गााँउपाबलकामा प्रबतपररिार औित िेती गने जबमनको स्िाबमत्ि ८.६१ रोपनी मात्र रहेको 
िेन्द्िन्छ । जबमनको स्िबमत्िको यो आकार न्द्जल्लाको औित आकार भन्िा र्सानो हो ।त्यर्समा पबन जबमन छररएर 
रहेको हुंिा िेती व्यिस्थापन गनय कृिकहरुले कदिनाई भोबगरहन ुपरेको छ । िडा नंिर ८ मा प्रबतपररिार औित 
जबमन ९.९१ रोपाबन छ भने िडा नंिर ५ मा ६.१९ मात्र हनु आाँउछ । (न्द्चत्र नं. ३ )जातजाबतको पररिार 
रं्सख्या, भ-ूस्िाबमत्ि र बरं्सन्द्चत जबमनको अनपुात हेिाय िाहनु िेत्रीको ६० प्रबतशतपररिार रं्सख्यामा ६८ प्रबतशत िेती 
गने जबमनको स्िाबमत्ि रहेको छ रकुल बर्साँन्द्चत िेत्रको ६७ प्रबतशत जबमनमा उबनहरुकैस्िाबमत्ि छ । 
जनजाबतको ९ प्रबतशत पररिार रं्सख्या रहेकोमा िेती गने जबमनको १० प्रबतशत मात्र उनीहरुको स्िाबमत्िमा छ र 
जम्मा बरं्सन्द्चत जबमनको पबन १० प्रबतशत नै कहस्र्साजनजातीरं्सग रहेको छ । त्यरै्स गरी िबलतको ३१ प्रबतशत 
पररिारको स्िाबमत्िमा २२ प्रबतशत िेबत गने जबमन रहेको छ भने बरं्सन्द्चत जबमनको २३ प्रबतशत कहस्र्सा िबलत 
िगयको स्िाबमत्िमा परेको छ । 

न्द्चत्र नं. २ जबमनको स्िाबमत्ि न्द्चत्र नं. ३िडा अनरु्सार जबमनको औित स्िाबमत्ि 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

९ बर्सम्ता गााँउपाबलकामा कृकििते्रको अिस्था: 
९.१ कृकि प्रणाली 
बर्सम्तािेत्रमा परम्परािेन्द्ि नै न्द्जकिकोपाजयनको मखु्य आधारकोरुपमा रहेको कृकििेत्रमा बमन्द्श्रत कृकिप्रणाली कै 
िाहलु्यता रहंिै आएको छ । यो प्रणाली अन्तरगत िेतीपाती र पशपुालनलाई कृकिको अबभन्नअंगको रुपमा 
बलइएको छ । िेतीपाती र पशपुालन ििैु उप-िेत्रहरु एक अकायको पररपूरककोरुपमा रहेकाछन ्। पशदु्वारा िेत 
जोत्न र पशकुो मल िेतिारीमा प्रयोग गरेर िालीको उत्पािन िढाउन मद्दत पगु्िछ  भने िेतिारीिाट उत्पादित 
िालीका उप-उत्पािन, घााँर्स र िाना पशपुालनमा प्रयोग गने जस्ता र्सम्िन्ध बमन्द्श्रत कृकिप्रणालीमा िे्नर्सककन्छ । 
तथाकप हाल आएर यो र्सम्िन्ध अबलकमजोर िन्िै गइरहेको छ । ककनभने परम्परागत रुपमा अाँगाल्िै आएको 
बनिायहमिुी कृकििाटमात्र आफ्ना आिश्यकता परुा हनु नर्सक्ने िेिेर कृिकहरु व्यिर्साकयक कृकि तथा पशपुालन 
तर्य  उन्मिु हनुिोजेको िेन्द्िन्छ । केकह कृिकहरु व्यिर्साकयक तथा अधय-व्यिर्साकयक रुपमा अन्द्घिढ्ने जमको 
गरेतापबन दिगोरुपमा थेबगरा्न रं्सघिय गरररहेका छन ्।  

९.२ प्रमिु िाली प्रणाली 
 भेरी निी ककनारका र्ााँट तथा ८०० बमटर र्सम्म उचाइ रहेका िेशीहरु 

बरं्सन्द्चत िेत्र:  

 धान – गहुं / मरु्सरुो  
 र्लरू्लमा बलची, केरा, आाँप 

अबरं्सन्द्चत िेत्र:  
 मकै – तोरी + चना / मरु्सरुो 
 िहिुिे िालीमा आाँप, बलची, केरा, िेर्सार 

मौर्समी बरं्सचाई हनेु िेत्र: 
 धान –गहुं / िलहन / िाली 

 ८०० िेन्द्ि १५०० बमटर र्सम्म उचाइ रहेका िेत्र:  

 िाध्यान्न िाली: मकै / कोिो –गहुं / िलहन / तोरी - िाली  
 िहिुकियय िाली: अम्िा, कागबत, र्सनु्तला, स्थाबनय केरा, घााँर्स, डालेघार्स, अििुा  

 १७०० बमटर िेन्द्ि २२०० बमटर र्सम्म 

 ििे आल ु– तरकारी/ तोरी 
 मकै + बर्समी – गहुं / तोरी / मरु्सरुो 
 कोिो – िाली 
 र्लरु्लमा ओिर 

 

९.३प्रमिु िालीहरु तथा उत्पािकत्ि  



 

ताबलका नं. ३ मखु्यिाली तथा पशपंुन्द्िहरु तथा हालको उत्पािकत्ि 

क्र.रं्स. िाली 
उत्पािकत्ि 

(मे.टन/हेक्टर) क्र.रं्स. िाली 
उत्पािकत्ि 

(मे.टन/हेक्टर) 
१ िाध्यान्न िाली २.६८ ३ आल ु ११ 

१.१ धान(ििे) २.९६ ४ िलहन ०.८५ 

१.२ धान(िर्सन्ते) ० ४.१ मार्स ०.९८ 

१.३ मकै(ििे) २.९९ ४.२ मरु्सरुो ०.७९ 

१.४ मकै(िर्सन्ते) ३.३५ ४.३ चना ०.८० 
१.५ गहुं २.७२ ४.४ केराउ ०.९६ 

१.६ कोिो ०.९३ ४.५ भटमार्स ०.८९  

२ तरकारी १२.४१ ५ तेलहन ०.७९ 

२.१ कहउिेतरकारी १०.४७ ५.१ बतल ०.३६ 

२.२ िर्सन्तेतरकारी ९.२५ ५.२ तोरी ०.८९ 

२.३ ििे तथा शरि मौर्सम तरकारी १४.८५ ५.३ र्सयुयमिुीरू्ल ०.६० 

९.४पशपुालनको अिस्था 

बर्सम्तामा परम्परािेन्द्ि पशपुालनलाई कृकि उत्पािनको पूरकअंगको रुपमा बलइिै आएको छ । तर हाल आएर 
िाख्रा, कुिरुा तथा भैंर्सी पालनमा केकह व्यिर्साकयकता तर्य  उन्मिु भएको िेन्द्िन्छ । बर्सम्ताको िर्सीले राकिय 
स्तरको िजारमा र्समेत ख्याती पाईर्सकेको अिस्था छ र अझै िर्सीको राकिय माग परुा हनुर्सकेको छैन । कुल 
पाबलएका पशपंुन्द्िमध्ये उत्पािनशील पशपंुन्द्िको रं्सख्या न्यून रहेको छ । करीि िइु बतहाइ कृिकपररिाररं्सग मात्र 
हलगोरु रहेको िेन्द्िन्छ ।यहााँ िाख्रापालनको लाबग उपयकु्त हािापानी र चरनिेत्र रहेको छ र प्रबतघरधूरी 
औितिाख्रा रं्सख्या ४.८८ िटा पाबलएका छन ्। त्यरै्स गरी कुल घरधरुीमाऔर्सतमा ४.३५ कुिरुा, ०.६९ भैंर्सी, 
०.४४ गाई र ०.२६ भेडा रहेको िेन्द्िन्छ (न्द्चत्र नं. ५)। कृिकरं्सग िाख्राको रं्सख्या र्सिै भन्िा िढी छ र यर्सले 
घरपररिारको आम्िानीमा र्समेत टेिा प-ुयाएको छ ।  

गाई गोरु भैिी रााँगा वाख्रा भेडा घोडा कुर्खुरा परेवा हााँि 

०.६९ 
१.५३ 

०.४४ ०.१६ 

४.८६ 

०.२६ ०.०९ 

४.३५ 

०.०८ ०.०१ 

चचत्र नं. ५ प्रति घरधूरी औिि पशुपंक्षक्ष िंख्या  



 

आबथयक कहर्सािले यहााँ िाख्रापालनलाई र्ाइिाजनक व्यिर्सायको रुपमा बलन र्सककन्छ । यो व्यिर्सायमा लागकेा 
यिुा कृिक इन्ि िहािरु बरं्सहको अनभुि अनरु्सार एक िम्पबतले ४० िटा माऊ िाख्रा पाल्न र्सक्ने र यर्सिाट 
िाकियक रु. ४ लाि र्सम्म ग्रर्स आम्िानी (Gross income) बलन र्सककने िताउछन ्।तर पशपुालन व्यिर्सायमा 
गणुात्मकर्सधुार भने अझै आउनर्सकेको छैन । पशमुा स्थाबनय नश्लकै िाहलु्यता हनु ु र आहार तथा गोि 
व्यिस्थापनमा ध्यान नपगु्न ु जस्ता कारणहरुले गिाय पशजुन्य िस्तकुो उत्पािकत्ि न्यून रहेको छ र 
पशपुालनव्यिर्साय अझै पबन आबथयक उपाजयनको गबतलो आधार िन्न र्सकेको छैन । िाख्रापालन व्यिर्साय अझै पबन 
चरनकै भरमा चलेको छ र उपलधध चरनिेत्रको पबन र्सधुार हनुर्सकेको छैन । 

९.५ कृकि तथा पशजुन्य िस्तहुरुको आयात तथा बनयायतको अिस्था 
ताबलका नं. ४ बनयायतहनेु कृकि तथा पशजुन्य िस्तहुरु 

बनयायतहनेु िस्तहुरु इकाइ पररमाण प्रबत इकाइ िर रु. जम्मा रुपैँया 
मकै मे.टन ८५.०० २०००० १७००००० 

मकैकोिीऊ मे.टन ४०.०० ३८००० १५२०००० 

मार्स मे.टन २७.५० ११०००० ३०२५००० 

भटमार्स मे.टन ११.०० ६०००० ६६०००० 

िेमौर्समीतरकारी मे.टन ३०.०० २५००० ७५०००० 

ििेआल ु मे.टन ५०.०० २५००० १२५०००० 

र्सनु्तला मे.टन १०.०० ४०००० ४००००० 

ओिर मे.टन १.६६ ३००००० ४९८००० 

िर्सी िोका रं्सख्या ८१७५.०० ९६२५ ७८६८४३७५ 

अलैंची मे.टन ०.७० ७००००० ४९०००० 
कटमरु मे.टन ३७.३५ ६५०००० २४३७५००० 
जम्मा       ११३३५२३७५ 

श्रोत: बर्सम्ता िेत्रमा कृकिजन्य िस्तहुरुको िररि बिकक्रगने व्यापारीहरुको तथयाङ्कतथा छलर्ल  
ताबलका नं. ५ आयातहनेु कृकि तथा पशजुन्य िस्तहुरु 

आयात हनेु प्रमिु कृकिजन्य िस्तहुरु इकाइ पररमाण 
(मे.टन) 

प्रबत इकाई 
िररि िर 

जम्मा मूल्य (रु.) 

चामलमोटो मे.टन २७० ३८००० १०२६०००० 

चामलमबर्सनो मे.टन १३ ६०००० ७८०००० 

तेल बलटर १४००० १२० १६८०००० 

प्याज मे.टन ६० २७००० १६२०००० 

िाल मे.टन ४९ १००००० ४९००००० 

तरकारी मे.टन       

आल ु मे.टन ५१ २८००० १४२८००० 



 

मैिारकपिो मे.टन ४५ ४५००० २०२५००० 

र्लरू्ल(केरा, अनार...) मे.टन २९ ९०००० २६१०००० 

ििाम मे.टन २ १३०००० २६०००० 

अण्डा रं्सख्या ५८२८९ १२ ६९९४६८ 

जम्मा   २६२६२४६८ 
 

१०. आबथयक अिस्था:बर्सम्तािेत्रमापरम्परािेन्द्ि नै आबथयक आधारकारुपमा रहेको कृकि िेत्रमा कक्रयाशील 
श्रमशन्द्क्त मध्ये कररि ५५ प्रबतशत कृकििेत्रमा रहेको तथयाङकले िेिाएको छ ।यबत िूलो श्रमशन्द्क्त कृकिमा 
रं्सलग्न भएतापबन कुल आम्िानीमा कृकििेत्रले २६ प्रबतशतमात्र योगिान प-ुयाएकोछ। (न्द्चत्र नं. ६) 

आम्िानीमा यो प्रबतशत रं्सलग्न जनशन्द्क्तको अनपुातमा एकिमै न्यून हो ।कृकिपेशामा र्सलंग्न ककर्सानहरू नै चरम 
गररिीमा रहेकाछन ्र र्साना तथा बनिायहमिुी ककर्सानको पेशालाइय व्यिर्साकयकककरण गनय र्सककएको छैन  । 

रोजगारीकोअभािमायिुाश्रमशन्द्क्त िैिेबर्सकरोजगारीमापलायन भइरहेकाछन ् । कृकिमा मकहलाको रं्सलग्नता िढेको 
िेन्द्िन्छ जर्सले गिाय एकातर्य  मकहलामा कामको िोझ िढेको छ भने अकोतर्य  मकहलालेमात्र यहााँको 

कृकिकोअिस्थाििल्न र्सम्भिछैन।गाउाँपाबलका बभत्र 
उत्पािनहनुर्सक्नेकृकिउपजर्समेतिाकहरिाटआयातगरररहनपुरेकालेपरबनभयरता अझ िढ्िैगइरहेकोिेन्द्िन्छ ।अि 
कढलोनगरी   र्समयमानै गररिी न्यूबनकरणहनेु र रोजगारी र्सजृना हनु र्सक्ने किबध अपनाइ भबूमको कितरण प्रणालीमा 
र्सधुार गरी कृकि िेत्रको किकार्स गनय आिश्यकछ । 

कृषि व्यापार उधोग 
व्यिाय 

 नोकरी ज्यािा 
सिस्त्स्त्र 

िैदेसिक 
रोजगारी 

पेशाहीन 
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चचत्र. ६ िक्रक्रय जनिंख्या िध्ये कृषििा आस्त्रिि जनिंख्या िथा आम्दानी (प्रतिशििा) 

जनिंख्या  
आम्दानी  
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चचत्र न.ं ७  आचथिक िम्पन्निाको अवस्था 
घरपररवार िंख्या 
घरपररवार प्रतिशि 



 

११. िाध्य र्सरुिा को अिस्था:िाध्यान्न िाली उतपािनको कहर्सािले पकहलो धान, िोस्रो मकै, तेस्रो गहुं र चौथो 
कोिो हो । र्समग्रमा बर्सम्ता गााँउ पाबलकामा िाध्य र्सरुिाको कहर्सािले हेिाय आफ्नो उत्पािनले ९.९ मकहना िाना 

 

 

 

 

 

 

 

पगु्छ तर मकैको उपभोग गने िानी घट्िै गएर हाल उत्पािनको कररि २०% मात्र उपभोग हनेु ककर्सानहरु 
ितााँउछन ्। एकातर्य  गाई-भैँर्सी पालनमा कबम आएको हुाँिा िधु-िकहको उत्पािन घटेकाले मकैको उपभोगमा पबन  
कबम आएको हो भने अकोतर्य  आयाबतत चामलको िढ्िो उपभोग गने िानी िढ्िै गएरहाल मकैिाने िानीमा कबम 
आएको कुरा कृिकहरु ितााँउछन ्।  

र्समय अिबधको आधारमा िाना पगु्ने र नपगु्ने अिस्था ताबलका ६ मा दिइएको छ, जर्सअनरु्सार  ३ मकहना, ६ 
मकहना, ९ मकहना र १२ मकहना र्सम्म िाना पगु्ने घरपररिार क्रमश: १८, १४, १९ र १६ प्रबतशत रहेको छ 
भने ३३  प्रबतशत घरपररिारको १२ मकहना िाना पगुेर िचत रहन्छ । 

ताबलकानं. ६ िडा अनरु्सार िाध्यान्नमा आत्माबनभयरताको अिस्था 

िाडयनं. ३मकहना 
पगु्ने घरधूरी 

६मकहना 
र्सम्म पगु्ने 

९मकहना 
र्सम्म पगु्ने 

१२मकहना 
र्सम्म पगु्ने 

१२मकहनाभन्िा 
िकढ पगु्नेघरधरुी 

आफ्नोउत्पािनलेिा
नापगु्ने बमहना 

१ ३० १९६ १९९ ५१ ६० ७.८ 
२ १९० १८९ १२४ ५० ३४ ५.७ 
३ ११ ७८ २०२ १८३ १२९ ९.८ 
४ १९ ३६ ६७ ७१ २३९ १३.६ 
५ १७ ३० ५२ ७६ ३९७ १६.६ 
६ ३८५ ४० ८३ १२९ ३४८ ९.० 
७ २५ ७२ १२४ १६१ ३१२ १२.४ 
८ २६६ ४५ ४६ ५९ १४८ ७.४ 
९ ८६ १२१ १४६ ११२ १८४ १०.६ 

जम्िा १०२९ ८०७ १०४३ ८९२ १८५१ ९.९ 

१ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९  औित आम्िानी 
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चचत्र नं. ८ .वडा अनुिार घरपररवारको वाषििक आम्दानी 
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चचत्र नं. १०  घरपररवारको र्खचिको िााँडफााँट  
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६ िदहना िम्ि 
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९ िदहना िम्ि 
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चचत्र नं. ९  र्खाध्यान्न आत्ितनभिरिाको अवस्था  घरधूरी िखं्या 
घरधूरी प्रतिशि 

यहााँका िडाहरुको िाध्य र्सरुिाको अिस्था एकै ककबर्समको छैन । िडा नंिर १ मा आफ्नो उत्पािनले िाना पगु्ने 
अिबध ६ मकहना भन्िा कम छ भने िडा नंिर ५, ४ र ७ मा िाध्यान्न िचत िेन्द्िन्छ (ताबलकानं.६)र अन्य 
िडाहरुमा भने औित अंकको तल माबथ रहेको छ । 

 

 

 

 

 

 

 

 

घरपररिारको कूल िचय मध्ये४२ प्रबतशत िचय िानामा भएको िेन्द्िन्छ र िााँकक (न्द्चत्र नं. १०) ११, १०, ९, ७, 
६, ५, ५, ३, १, १ प्रबतशत क्रमश: स्िास्थय, न्द्शिा, चाडपिय, कपडा, यातायात, व्याज, अम्मल, मोिाइल, चन्िा 
र पश ुस्िास्थयमा िचय भएको िेन्द्िन्छ ।  

 

 

 

 

 

 

 

१२. कृकि तथा पशजुन्य िस्तहुरुको आिश्यकता र उत्पािन:हालैको र्सभेिण अनरु्सार िाध्यान्नको आिश्यकता 
८४६२६ मरुी मध्ये ७३८२९ मरुी मात्र उत्पािन हनेु र १०७९७ मरुी (५८२ मे.टन) िाध्यान्न अपगु िेन्द्िन्छ 
। यो अपगु िाध्यान्न हालको उत्पािनको कररभ १३ प्रबतशत हनुआाँउछ । तर मकै उपभोगगनेिानी चामलमा 
र्सरेकाले चामलरकपिो जस्ता िस्तहुरु आयातमा आधाररत हुंिै गएको अिस्था छ ।  

१३. पोिणको अिस्था: ग्राबमणिेत्रमा पोिणको अिस्था हेने हो भने शरररलाई चाकहने प्रोकटन, बभटाबमन तथा 
लिणहरुकोकमीिेन्द्िन्छ। किशेि गरर माकहला तथा िाल िाबलकाहरु कुपोिणमा परेका छन ् । एकातर्य  
हालगााँउघरमा गाईभैँर्सी पालनमा आएको कमीका कारण िगु्धजन्य िस्तहुरुको उपभोग घटेको छ भने अकोतर्य  
आय श्रोतको कबमकाकारण माछा मार्स ु पबन ककहले कााँकह िा बिशेि अिर्सरमा मात्र िाने अिस्था रहेको हुंिा 
पोिणको अिस्थामा िारै्स र्सधुार आउन र्सकेको िेन्द्ििैन । शरररलाई आिश्यक पने िाल, तरकारी, र्लरू्ल, िधु 
तथा माछा मार्स ु मध्ये धेरैजर्सो उपभोग्य िस्तहुरु ककर्सान आरै्ले उत्पािन गरेर उपभोग गनय र्सककने अिस्था 



 

हुंिाहिैु पबन यर्स तर्य  ककर्सानको ध्यान त्यबत पगुेको िेन्द्ििैन |स्िस्थ िाना दिगो कृकिप्रणालीिाट उपलधध गरााँउन 
आिश्यक िेन्द्िएको छ । 

१४. प्रमिु िाध्यान्न िालीको उत्पािन र उत्पािकत्ि िनृ्द्ध्ि िर:२०६५/०६६ िेन्द्ि २०७४/०७५ र्सम्म 
जम्मा ९ िियको अिबधमा िाध्यान्न िालीमा उत्पािकत्ि १४.३२ प्रबतशतले िढेको छ भने उत्पािन चाकह ९ 
प्रबतशतले मात्र िढेको िेन्द्िन्छ । उत्पािन लागतर्समेत नउठ्ने भएर घैयाधान िेबतगररने िेत्रर्ल ८.८५ र कोिो 
िेतीगररने िेत्रर्ल १८.४६ प्रबतशतले (ताबलका नं. ७ ) घटेको िेन्द्िन्छ जर्सले गिाय पबन उत्पािनमा िारै्स िृन्द्ध्ि 
हनुनर्सकेको हो।िेत्रर्ल घट्नकुो कारणमा घैया धानिेती गनय िढी मेहनत गनुय पने र यो िेती गिाय ज्याला र्समेत 
नउठ्ने भएकाले हाल यर्सको िेतीमा कमी आएको छ ।चोल्पामा र्सधै पानी लाग्ने िेतहरु पबन िााँन्द्झिै गएका छन ्
।जबमन हनेुलेपबन ज्यालामा िेती गराएमा लागत र्समेत नउिने र जंगली जनािरले पबन िेबत प-ुयाउने भएकाले ती 
िेतहरु िााँझो रहेका हनु ्।त्यरै्सगरी र्सो अिबधमा कोिोिेतीगररने िेत्रर्लमा ९१ हेक्टरले कमी आएको छ । 
कोिो िेतीमा कबम आउनकुो कारण लगानीको तलुनामा आम्िानी नहनु ुर जंगबल जनािरको बिगबिगी िढ्न ुनै हो 
। कृकि तथयाङक अनरु्सार बर्सम्तामा िेती गररने िेत्रर्ल र उत्पािनको कहर्सािले मकै पकहलो, धान िोस्रो, गहुं तेस्रो 
र चौथोमा कोिो पियछ ।हाल मकैिाने िानीमा कमी आएको र घैया धानिेती गनय छाड्िै गएको हुंिा चामलको 
आयात िढेको िेन्द्िन्छ । गााँउघरमा िधु-िकहको उत्पािन घटेपबछ िानामा मकैको उपभोग अबतकम हनेु तथा 
पशपंुन्द्िको िानामा प्रयोग गरेर िााँकी रहेको  मकै बिकक्र गररन्छ । आिश्यक पूिायधारको कमी, मौर्सममा बनभयर 
िेती प्रणाली, उपयकु्त प्रकिबध र लगानीको अभाि,जबमनको स्िाबमत्िको र्सानो आकार, जग्गाको िन्द्ण्डकरण 
जस्ताकारणहरुले गिायपबन कृकििेत्रको उत्पािकत्ि िढ्न नर्सकेको िेन्द्िन्छ .यहााँकोआबथयकिृन्द्ध्ि र र्समग्रबिकार्समा 
कृकििेत्रको उत्पािकत्िमा बनभयर रहेको छ। 

ताबलका नं. ७ िाध्यान्न िालीहरुको उत्पािकत्ि, उत्पािन रिेतीगररएको िते्रर्लमा आएको पररितयन 

िाली 

राकम रे्सिाकेन्िको कृकि तथयाङ्क. 
२०६५/०६६ 

बर्सम्ता गााँपाबलकाको कृकि तथयाङ्क 
२०७४-०७५ 

नौिियकोअिबधमा र्रक प्रबतशत 

िते्रर्ल 
(हेकटर) 

उत्पािन 
(मे.टन) 

उत्पािकत्ि 
(मे.टन/हे.) 

िते्रर्ल 
(हेकटर) 

उत्पािन 
(मे.टन) 

उतपािकत्ि 
(मे.टन/हे.) 

उत्पािकत्ि उत्पािन 

िेतीगररएको 
िते्रर्ल 
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१५. प्रकिबधप्रयोगको अिस्था:कृकििेत्रमा उच्चप्रकिबधको प्रयोगमा बनकै िूलो र्ड्को माररर्सकेको अिस्थामा यहााँ 
भने प्रकिबधले मानि जीिनमा पररितयन ल्याइरहेको छ र बनकट भकिश्यमा अझैिढी उच्च प्रकिबधको प्रयोग हनेु 



 

अिस्था िेन्द्िन्छ ।तर यहााँ भने परम्परागत कृकि प्रकिबध र प्रणाली मै भरपरेकाले पबन श्रमको उत्पािकत्ि न्यून 
हनुगइ कृिकहरुको आबथयक अिस्थामा र्सधुार आउन र्सकेकोछैन । बिकबर्सत िेशहरुमा माटोमा भएको न्द्चस्यान र 
नाइट्रोजनको स्तर थाहापाउने रे्सनर्सर, मौर्समको पूिय जानकारी, रे्सटेलाइट इमेन्द्जङग, रोिोटको प्रयोग, अनिुांबर्सक 
बिकार्स(GMO), िाडो िेती(Vertical farming), ताजाउत्पािन बछटो र र्सस्तोमा ढुिानी गरेर घरमा प-ुयाउने जस्ता 
प्रकिबधहरुको प्रयोग भइरहंिा पबन यहााँ भने िाध्यान्न िाबलको िीउ प्रबतस्थापन िर ७–१० प्रबतशतको हाराहाररमा 
रहेको िनु्द्झन्छ । त्यरै्सगरी बभरालो जबमनमा कृकि औजारहरुको प्रयोग गनय नर्सककने र गोरुले जोतेर कृकिमा 
प्रबतस्पधाय गनय र्सककने अिस्था छैन। मौर्समी ििायकोभरमा िेती गनुय पने हुंिा िेतिारी िााँझै रहेने जस्ता र्समस्याहरु 
कृिकले भोबगरहन ुपरेको छ ।आधबुनक कृकिमा कृकि तथा पशजुन्य िस्त ुउत्पािन, िजाररकरण, प्रधोधन, कितरण 
जस्ता काययहरु पबन कृकिका अबभन्न अंगको रुपमा हेनय र्सककएको छैन ।  

१६. िातािरण पररितयनको प्रभाि:किश्वमा िेिापरेको जलिाय ु पररितयनको प्रभाििाट बर्सम्ता गााँउपाबलका पबन 
अछुतो रहनर्सकेको छैन ।कार्लकोट, नाहगााँउ र िपुायल जस्ता िााँउहरु र्सनु्तला िेतीकालागी प्रबर्सध्ि स्थान बथए  
भने बर्सपायमा र्सनु्तला हिैुनथयो । तर हाल पकहले हनेु स्थानहरुमा र्सनु्तलाको िेती नहनेु र नहनेु स्थानमा (बर्सपाय) 
भने यर्सको िेती भईरहेको छ। यर्सिाट पबन प्रष्ट हनु्छ कक बर्सम्तामा पबन तापक्रममा िृन्द्ध्ि भएको छ र िेती 
प्रणाली तथा िेती पाक्ने र्समयमा प्रभाि पारेको छ । लामो र्समय र्सम्म िडेरी पने, अबतिृकष्ट/अनािृकष्ट हनेु, 
पानीका मूहान र्सकु्ने तथा परम्परा िन्द्ि प्रयोगमा रहेका पोिरीहरु लोप हिैुजाने जस्ता िातािरणीय प्रभाि 
प्रत्यिरुपमा िेन्द्िएका छन ्। त्यरै्स गरी भ-ूिय, िडेरी, िाढी, पकहरो, िोला ककनार कटान जस्ता र्समस्याहरु पबन 
कृिकहरुले भोबगरहेका छन ्। 

१७. िुलाबर्समाना:कृकिमा भारतले दिइरािेको अनिुानले गिाय र्सस्तो भारतीय उत्पािन िलुा बर्समानाका कारण 
र्सन्द्जलै नेपाल बभबत्रनलेु कम अनिुान पाएका यहााँका ककर्सानलाई प्रबतस्पधाय गनय कदिन पिै जाने भएकाले यहाको 
कृकि िस्तकुोिजार गमु्ने र िेमौर्सममा उत्पादित िस्त ु बनयायतमा रोक लगाउनलेु ककर्साननै किस्थाकपतहनेु 
र्सम्भािनािढ्ने िेन्द्िन्छर उत्पािक, बिके्रता र उपभोक्ताले स्थाबनय उत्पािनलाई प्राथबमकता नदिएकाले र्सहरिाट 
गाउाँ बभत्राउनपुने पैर्सा कृकिउपज आयातको नाममा भारतबतर गईरहेको छ। 

१८. िाकहरी िजारमा प्रिेशपाउने चनुौबत:यहााँ िर्सी र कटमरु िाहेक अन्य कृकिजन्य िस्त ु िाकहरीिजारलाई 
लन्द्ितगरी हालर्सम्म व्यिर्साकयक उत्पािन भएको छैन र ककर्सानको िाकहरी िजारर्सम्म पहुाँच र प्रभाि पगु्न 
र्सकेकोअिस्था पबन िेन्द्ििैन । त्यरै्सले अि उत्पािन हनेु िस्तहुरुकोलागी अरुले ओगटेको िजारमा प्रिेश पाउन ु
भनेकै प्रमिु चनुौबत हनु र्सक्छ ।  

१९. व्यिस्थापककय कमजोरी:कबतपय यिुाहरु कृकि पेशामा आककियत भएर पबन या त अर्सर्ल हनेु िा कढलोगरी 
र्सर्ल हनेु िेन्द्िएको छ । त्यर्सको पछाबडको मखु्य कारण व्यिस्थापककय कमजोरी नै हो । कृकि र्ामयहरुको 
व्यिस्थापन र्सिैभन्िा महत्िपूणय पि हो तर यही पि र्सिैभन्िा िढी ओझेलमा परेको िेन्द्िन्छ । कृिकहरुले दिगो 
रुपमा व्यिन्द्स्थत तररकाले उत्पािन र िजारीकरण गनय र्सककरहेको िेन्द्ििैन । 

 

 



 

२०. कृकििते्रमा िेिापरेका र्समस्या एिं चनुौबतहरुको किश्लेिण 

बर्सम्ता गााँउपाबलकामा र्सकक्रय जनरं्सख्यामध्ये ५५ प्रबतशत जनरं्सख्याको न्द्जबिकोपाजयनर्साँग जोडीएको कृकििते्र 
बिकार्सको प्राथबमकतामा पनय नर्सक्िा पछाडी परररािेको छ। ग्राबमणिेत्रको कृकिलाई आधबुनकककरण र 
धयािर्साकयकरण गिै कृकि उत्पािन मार्य त र्सहरको पैर्सा गाउाँमा बभत्र्याउने तर्य  ध्यान दिईएको छैन ।बिगतको 
तथयांकलाई हेने हो भने यहााँको कृकििेत्रले िारै्स प्रगबत हााँबर्सल गनय र्सकेको िेन्द्ििैन, यिुाहरु कामको िोजीमा 
बििेन्द्शएका छन,् कृिकहरु अन्य बिकल्पको िोजी गरररहेका छन |अबधकांश आकार्सको भरमा िेती हनेु जबमनहरु 
िााँन्द्झने क्रममा छन ् त्यरै्सले िाध्यान्नमा बर्सम्ता गााँउपाबलका आत्मबनभयर हनु र्सकेको छैन।कृकि पेशामा लागेका 
कृिकको कृकिमा रुन्द्च िेन्द्ििैन, िरु यो िाध्यात्मक पेशाजस्तो िनेको छ। जबमनमा स्िाबमत्ि हनेुहरु पबन िेती 
गरेर लगानी नउठ्ने िेिेर िेती गनय छोडेका छन ्।  

कृकि औजारको नाममा कृिकर्साँग हलो, कोिालो र हाँबर्सया छ। िियमा केकह दिन मात्र जोत्न ३६५ दिन गोरु पाल्न ु
पने िाध्यता छ। बरं्सचाई , लगानी गने पैर्सा , उन्नत बिउ, मल तथाप्रकिबध बर्सकाउने प्राकिबधक को कमी छ, ककने्न 
िजार छतर िेच्ने िजार छैन । पररिबतयत िातािरणको प्रभाि स्िरुप िडेरी, अबत-िृकष्ट, भ-ूिय, िोला ककनार 
कटान जस्ता प्राकृबतक प्रकोप कृिकहरुले भोबगरहेको अिस्था छ । कृकिको अकहलेको यो अिस्थािाट 
आत्मबनभयरको िाटो तय गनुयआिश्कछ। 

कृकि िेत्रलाई आधबुनक र व्यािर्साकयक िनाउने एिं उत्पािन र उत्पािकत्ि िृन्द्ध्ि गने किियले प्राथबमकता पाउाँिै 
आएको भएपबन हालर्सम्म यहााँको कृकििेत्रको िृन्द्ध्ििर र्सन्तोिजनक छैन । बर्सम्ताको तथयाङक अनरु्सार 
२०६५/०६६ िेन्द्ि २०७४/०७५ र्सम्म कररि ९ िियको अिबधमा कृकि िेत्रको िाकियक और्सत िृकििर कररि 
२ प्रबतशतको हाराहारर  भएिाट पबन यर्सको पकुष्ट हनु्छ । यहााँ  परम्परागत बनिायहमिुी कृकि पद्दबत र 
िेतीप्रणालीको ढााँचामा पररितयन ल्याउन र्सककएको छैन । यर्सो हनुकुो प्रमिु कारण यहााँको कृकििेत्र आधबुनक र 
व्यािर्साकयक नहनु ु नै हो ।बिगतमा कृकििेत्रमा रहेका बिबभन्न र्समस्याहरुको उन्द्चत र्सम्िोधन हनुर्सकेको छैन 
।यातायात, बरं्सचाइ,गोिामघर, शीतभण्डार, िीउ भण्डार, न्द्चस्यान केन्ि, कृकि िजार, कृकि रू्सचना केन्ि जस्ता 
कृकिर्सम्िन्द्न्ध पूिायधारहरुको पयायप्त किकार्स हनु र्सकेको छैन । कृिकहरुमा उद्यमशीलताको अभाि छ रउबनहरुमा 
िान पगुेहनु्छ भने्न मानबर्सकता  किध्मान रहेको िेन्द्िन्छ । कृकियोग्य भबूम क्रमशः िााँझोरा्न ेप्रिृन्द्त्त िढ्िै गएको 
छ।र परम्परागत अंशिण्डा प्रणालीलगायतका कारण जग्गामा भइरहेको अबनयन्द्न्त्रत िण्डीकरणले कृकि उत्पािनमा 
ह्रार्स आउने जस्ता र्समस्याहरु पबन छन ्। यहााँको कृकििेत्रको बिकार्स हनुनर्सक्नकुो प्रमिु कारणमध्ये स्थाबनय 
र्सम्भािनाको आधारमा  िूरिशी योजनाको अभाि, नैबतकता र र्सशुार्सनको कमी हनु ुहो । यर्सिाहेक कृकििेत्रको 
व्यिर्साकयकरणमा जोड नदिन ु तथाआबथयकरुपमा िेशका अन्य भागहरुरं्सग जोबडना नर्सक्न,ु तराइका िजारर्सम्म 
कृकिउपजको पहुंच नपगु्न,ु र्सशुार्सन र पारिशीताको कमी हनु,ुकायायन्ियन पि कमजोर हनु ु तथा उद्यमशील 
रं्सस्कृबतको किकार्स हनु नर्सक्न ुनै र्समस्याको प्रमिु जड हनु ्। परुानो र्सोच, परुानो व्यािर्साकयकता एिं परुानै ढङ्गको 
कृकि किकार्सको काययप्रणालीले अन्य िेत्रको तलुनामा पबछ पिै गइरहेको अिस्था छ । यिुा कििेश पलायन हनुकुा 
प्रमिु कारणमा रोजगारीको अभाि नै हो ।  बर्सम्तामा पररश्रमी, प्रकिबधमिुी, उद्यमी तथा उद्योगी िनु्नपछय भने्न 
रं्सस्कारको किकार्स पबन हनु र्सकेको छैन । त्यरै्सले र्समाजमा उद्यमशीलतामिुी किचार, न्द्चन्तन तथा ताबलमको 



 

िााँचो िेन्द्िन्छ ।र्सीपमूलक, िि र योग्य जनशन्द्क्तको कमी छ।कबतपय िि एिं योग्य जनशन्द्क्त पबन रोजगारको 
अभािका कारण कििेश पलायन भइरहेका छन ्। 

२१. बर्सम्तामा िेन्द्िएका र्समस्या तथा चनुौबतहरु िुंिागतरुपमा प्रस्तबुत 

 स्थाबनय र्सम्भािनाको आधारमा  िूरिशी योजनाको अभाि हनु ुर कायायनियन पि कमजोर हनु ु। 
 कृकियोग्यभबूमक्रमशः िााँझो रा्न ेप्रिृन्द्त्त िढ्िै जान ुतथा परम्परागत अंशिण्डा प्रणालीका कारण जग्गामा 

भइरहेको िण्डीकरणले कृकि उत्पािनमा ह्रार्स आाँउन ु। 

 बनिायहमूिीकृकि पध्िबतमा कृकिजन्य िस्तकुो उत्पािकत्ि न्यून तथा अन्द्स्थर हनुलेु आरु्लाई चाकहने िाध्य 
िस्तकुो अभाि िढ्िै जान ु। 

 कृकि पेशामा र्सलंग्न ककर्सानहरू नै चरम गररिीमा हनु ु र र्साना तथा बनिायहमिुी ककर्सानको पेशालाइय 
व्यिर्साकयकककरण गनय नर्सक्न ु । 

 भ–ूधरातलीयस्िरुपकाकारणर्सिैिेत्रकोकृकिकाययमानिीनप्रकिबधकोअनरु्सरणमार्समस्याहनु,ु जस्तैबभरालो िेतिारी 
जोत्नमा ट्याक्टरको प्रयोग हनु नर्सक्नकुो कारण कृकििेत्र पबतयस्पधी िन्न नर्सक्न ु।  

 कृकिकाययमालगानीगनयपयायप्तप ुाँजी र प्राकिबधक र्सहयोगको अभाि रहन ु र कृिकहरुर्सम्म पगु्नेगरी र्सरकारी 
लगानी न्यून हनु ुतथा कृिकहरुले कृकि काययकै लाबग र्सहज र र्सहबुलयत रुपमा ऋण प्राप्त गनयर्सक्ने गरी 
ककर्सानमिुी िैंक तथा कित्तीय रं्सस्थाहरुको पबन अभाि हनु ु।  

 िेतीलगाउनेिेलामा गणुस्तरयकु्त मल, िीउ, कििािी आदिको अभाि हनु ुर उत्पािनपबछ कृकि उपजहरुको 
िजार नहनु ु।  

 उत्पादित िस्त ु बिकक्रमा धेरै तहका बिचौबलया हनेु हुंिा ककर्सान शोिणमा परेको िेन्द्िन्छभने आम 
उपभोक्तार्समेत मूल्यिृकिको चपेटामा पनय िाध्य हनु ु।  

 कृकिव्यिर्सायलाई उन्द्चत अिर्सर नबमल्न ुर कृकि पेशालाई हालर्सम्म र्सम्माबनत पेशा िनाउन नर्सक्न।ु 

 उत्पािन गररएको िस्तकुो भण्डारणमा उन्द्चत व्यिस्थार्समेत नहनेुभएकोले ककर्सान आफ्ना उत्पािन 
बमकहनेतको मोलर्समेत नउठ्ने मूल्यमा िेच्न िाध्य हनु ु।  

 उन्द्चत मात्रा नबमलाई प्रयोग भएको रार्सायबनक मलको कारणले माटोको िन्द्स्काँ िो गणुस्तर, ििबलाँिो 
मौर्समचक्र, घट्िो िेतीयोग्य जबमन, भएको जबमन पबन िााँझो छाड्ने कारणले उत्पािन अपगु हनु पगुेको 
अिस्थामा ‘ग्लोिल िाबमयङ’ जस्ता कारणिाट बर्सन्द्जयत पररन्द्स्थबतले गिाय उत्पािकत्िमा िृन्द्ध्ि गनय पबन 
चनुौतीको रूपमा रहने र्सम्भािना िढ्न ु।  

 र्समाजमा िढ्िो िेरोजगारी, कामको किर नगने रं्सस्कार, त्यरै्स िराबलने िानी, कुलतमा लाग्ने जस्ता 
र्सामान्द्जक बिकृबतहरु िढ्िै जान ु। 

 यिुा जनशन्द्क्त कििेश पलायन हनु ु र यहााँ रहेका यिुाहरुको पबन कृकि पेशाप्रबत आकियण घटेर कृकि 
उत्पािनमा ह्रार्स आउन,ुर्लस्िरुप न्द्शन्द्ितहरु िेरोजगार भएर रोजगारीको िोजी गनुय र कृकि िेत्रमा िि 
जनशन्द्क्तको अभाि हनु ु। 

 अबधकांश आकार्सको भरमा िेतीहनेु जबमनहरु िााँन्द्झने क्रममा रहेकोहुंिािाध्यान्नमा बर्सम्ता गााँउपाबलका 
आत्मबनभयर हनु नर्सक्न,ुकृकि पेशामा लागेका कृिकको पबन कृकिमा रुन्द्च निेन्द्िन,ु िरु कृकिपेशाएक 



 

िाध्यात्मक पेशा जस्तो िनु्न र जबमनमा स्िाबमत्ि हनेुहरु पबन िेती गरेर लगानी नउठ्ने िेिेर िेती गनय 
छाड्िै जान ु।  

 कृकि पेशालाई प्राथबमकता नदिइन,ु कृकि कमयलाई र्सम्मान नगररन,ु पूिायधारको कमीले कृकिको किकार्स हनु 
नर्सक्न ुर मौर्समी िेतीमा भर पनुय जर्सले गिाय उच्चतम उत्पािन बलन नर्सक्न ुतथा उत्पािन लागत पबन 
िढी लाग्ने हुाँिा कृकििेत्र पबतयस्पधी िन्न नर्सक्न ु। 

 र्सानो पररणाममा टुके्र जबमनमा र्सिै ककबर्समका कृकि िाली लगाउने ककर्सानको परम्परातथाहाल र्सम्म गरेका 
बिकार्स प्रयार्सहरु त्यबत प्रभािकारी हनु नर्सक्न ु। 

 कृकििेत्रकोउत्पािकत्िअत्यन्तन्यूनहुाँिाउत्पािनले आन्तररकमााँग पबुतयगनयनर्सक्नयुहााँ उत्पािन हनेु िस्त ु पबन 
िाकहरिाट आयात हनु ु र पकहले उपभोग गररिै आएको मकै िानेिानी र्समेत आयाबतत चामलमा र्सरेको 
हुंिा पबन परबनभयरता अझ िढ्न ु। 

 कृकि िेत्रका तथयांकहरूमा परैु भर परेर नीबत िनाउन र्सककने अिस्था छैन । न्द्जम्मेिारीको अभाि 
रहेकाले के नबतजा बनकाल्ने भन्िा पबन कबत लक्ष्य रा्न े र काम र्सके पबछ नबतजा नहेररने पररपाटीले 
बिकार्सले चाहेको प्रबतर्ल दिएको छैन । 

 कृकिका लाबग प्राकृबतक िातािरण जबत नै राम्रो भए पबन कृकिका पूिायधारहरु जस्तै; बर्सचाई, र्सडक, 
रं्सकलन केन्ि, भण्डारण आदिको कमीले कृकिको किकार्स हनु नर्सक्न ु। 

 उत्पादित िस्तकुो भर पिोिजार तथा उन्द्चत मूल्य नपाउन ु। 

 कृिकहरुको व्यन्द्क्तगत तथा रं्सस्थागत िमता कमजोर हनु ु। 

२२. कृकििते्रमा िेन्द्िएका अिर्सर: 

बर्सम्तामा प्रशस्त अिर्सर र्सकहतको कृकििेत्र रहेको छ । अथयतन्त्रलाई र्सिल, दिगो र र्सिम िनाउन स्थाबनय तहले 
गकहराइमा गएर र्सोच्नपुने भएको छ ।कृकिमा आधबुनकककरण, व्यािर्साकयकरण तथा दिगो कृकि िनाउन र्सककने 
प्रशस्त र्सम्भािनाहरु पबन रहेका छन ्। यस्ता रं्सभािनाहरुको र्सही र कििेकर्सम्मत र्सिपुयोग हनुर्सकेमा र्समस्याहरु 
बनराकरण गनय र्सककने अिस्था  छ । 

बर्सम्ताजस्तो किकिधतायकु्त धरातल र जलिाय ु भएकोिााँउमा कृकि िालीहरुमा किकिधीकरण गरी पयायप्त र्ाइिा 
बलनर्सक्ने रं्सभािना छ । किकिध भ-ूधरातलएिं यहााँ पाइने र्रक-र्रक र्सकु्ष्म-जलिायलुाई दृकिगत गरी 
तलुनात्मकरुपमा िढी लाभ प्राप्त हनेु िहिेुती प्रणाली, नगिेिाली, पशपुालन, र्लरू्ल र िेमौर्समी तरकारी िेतीजस्ता 
व्यािर्साकयक पध्िबतलाई अिलम्िन गनय र्सककन्छ । यहााँ उपलधध जलस्रोतको उपयोगमार्य त बरं्सचाइ प्रणालीलाई 
व्यिन्द्स्थत िनाई कृकि उत्पािनमा िृन्द्ध्ि गनय र्सककन्छ । 

बर्सम्ताकोकृकििेत्रमा केकह कामको शरुुिात भएको छ। िर्सी, कटमरु, ििे आलमुा आत्मबनभयर मात्र होइन बनयायत 
उन्मिु छ, केकह कृिकहरु धयिर्साकयक तरकारीिेबत गनय अग्रर्सर भएकाछन ्। िाध्यान्नमा धान िालीमा उन्नत तथा 
हाइबिड िीउको प्रयोगगने जस्ता केकह प्रगतीभएको िे्न र्सककन्छ । 

िेबतयोग्य जबमनमा र्समयमा उन्नत जातको बिउ तथा मल उपलधध गराउने, बरं्सन्द्चतिेत्रको बिस्तार गने  र 
प्रकिबधको प्रयोग गनयर्सक्योभने अकहले कै अिस्थामा पबन िाद्यान्नमाआत्मबनभयर हनुर्सककन्छ । र्सहज कृकिकजाय, 



 

यान्द्न्त्रकरण, प्रकिबधको प्रयोग, र्सबुनन्द्ित िजारीकरण र कृकिमा धयिर्साकयकरण गररएमा आत्मबनभयर हनु लामो र्समय 
लाग्िैन । तर अकहलेकैगबत र कायायन्ियनको अिस्थाले भने कृकिमा आत्मबनभयर हनु अझ िढी र्समय लाग्न र्सक्छ। 

परम्परागतरुपमाअपनाउाँिै आएका मौबलक प्रकिबधहरुलाई किकबर्सत प्रकिबध र ज्ञानर्साँग जोड्नर्सकेमा मौबलकतालाई 
कायम राख्िै कृकि िेत्रलाई आधबुनकीकरण गनय र्सककने र्सम्भािना पबन रहेको छ । यरै्सगरीबर्सम्तामा कृकि 
र्सडकहरुकोकिस्तार भइरहेको हुाँिा कृकि उपजको िजार र्राककलो पानय र मल, िीउ-बिजन आदिर्सहजरुपमा 
उपलधध हनुर्सक्छ । भबूमको उन्द्चत उपयोग गने र्सोचमा कृिकहरुको र्सकारात्मक पररितयन आउन थालेको छ । 
यहााँका कृकि उत्पािन जस्तै ििे आल,ु र्सनु्तला, ओिर, िेमौर्समीतरकारी आदि तराईका िजार र्सम्मर िर्सी तथा 
कटमरु कािमाणडौ, पोिराका िजारमा लोककप्रय भई राम्रो स्थान बलनर्सक्ने रं्सभािना कायमै रहेको छ । िलु्ला 
िजारको पररिेशअनकूुल कृकििेत्रलाई व्यिर्सायीकरण तथा किकिधीकरण गरी तलुनात्मक लाभको माध्यमिाट र्सिम 
िनाउनर्सके यर्सिाट धेरै र्ाइिा बलनर्सककन्छ ।  

मर्सला िालीमा अििुा, िेर्सार, लर्सनु र अलैंची िाली तथा र्लरू्लमा कककि, ओिर, र्सनु्तला, कागबत, अम्िा, 
एभोकाडो जस्ता िालीहरुको प्रााँगाररक उत्पािन गरर स्िस्थ िस्त ुउपलधध गराउन र्सककने छ । 

िेशमा रं्सकिधानको बनमायणपिात ् राजनीबतक न्द्स्थरता कायम भएकाले कृकििेत्रको तीव्र किकार्स हनुर्सक्ने र 
र्सरकारको बनयामक िमतामा अबभिृकि भई कृिकहरुमाबथ भइरहेको आबथयक शोिणको र्समाधान हनुर्सक्ने र्सम्भािना 
पबन रहेको छ । 

रं्सन्द्घय र्सरकारले कृकिलाइय गररिी बनिारण, िेरोजगारीको अन्त्य र िाध र्सरुिाको रूपमा किकार्स गने र कृकिको 
उत्पािन िढाएर र्सिल अथयतन्त्र बनमायण गनय कृकिको धयिर्साकयकरण, यान्द्न्त्रकककरण, उच्च मलु्यका कृकि 
उपजहरूको बनयायत िृदद्द गने र कृकि उत्पािनको िहउुपयोग हनेु गरी उत्पािनमा किकिबधकरण तथा मलु्य शृ्रिंलामा 
िृद्दी गने नीबत अन्द्ख्तयार गरेको छ त्यरै्सले पबन गााँउपाबलकाको उध्िेश्य परुा गनय र्सहजहनेु छ । 

बर्सम्ता गााँउपाबलका अन्तरगत कृकििेत्रमा राज्य िाहेकका राकिय, अन्तरायकिय किकार्सका र्साझेिार रं्सस्थाहरुमा उच्च 
मलु्य कृकि पररयोजना (HVAP), प्रधानमन्त्री आधबुनकककरण पररयोजना तथा ककर्सान आयोजना(KISAN Project)को 
र्सहयोग, लगानी र चार्सोमा भइरहेको िृकि पबन यर्स िेत्रका लाबग र्लिायक िन्न र्सक्छ । 

२३. बर्सम्तामा उपलधध अिर्सर तथा र्सिलपिहरु िुंिागतरुपमा प्रस्तबुत 

 आबथयकरुपले र्सकक्रय जनरं्सख्याको ५५ प्रबतशत जनरं्सख्या कृकि पेशामा रं्सलग्न हनु ु जर्सले गिाय कृकिको 
बिकार्स गनय र्सहज हनु ु।  

 कृकिको बिकार्स स्थाबनय र्सरकारलेगनय र्सक्ने अबधकार पाएकाले आफ्नो िेत्रको आिश्यकता अनरु्सार 
कृकिकाययक्रम रं्सचालन गनय र्सक्ने अिस्था र्सजृना भएको । 

 बर्सम्तामा किकिध भ-ूधरातल तथा हािापानी उपलधध भएकाले तलुनात्मक लाभका कृकि तथा पशजुन्य 
िस्तहुरुमा व्यिर्साकयकरण गनय र्सककने र्सम्भािना उपलधध हनु ु। 

 िेमौर्समी तरकारी, र्लरु्ल, ििे आल,ु िीउ उत्पािन िाख्रा पालन आदिको िजार माग िढ्िै जान ुर यहााँ 
यी िस्तहुरुको व्यिर्साकयक उत्पािन गनय र्सककने र्सम्भािना हनु ु। 



 

 उपलधध कृकि प्रकिबधको प्रयोग, िाली प्रणालीमा र्सधुार, बरं्सचाई िेत्रको बिस्तार आदि द्वारा कृकिको 
उत्पािकत्ि र उत्पािन िृन्द्ध्ि गनय र्सककने र्सम्भािना हनु ु। 

 बरं्सचाई बिस्तारको लाबग पानीका श्रोतहरु उपलधध हनु ु। 

२४. व्यिर्साकयकरणका लागी तलुनात्मक लाभका िस्त ुपकहचान: 

२४.१ िमेौर्समी तरकारी:जनरं्सख्या िृन्द्ध्ि,चेतनाको बिकार्स र िढ्िो शहरीकरणका कारण माबनर्सहरुमा तरकारीको 
उपभोग र माग दिन प्रबतदिन िकढरहेको छ । त्यर्समा पबन तराईका शहरहरुमा िढी जनरं्सख्या भएकाले त्यहां 
तरकारीको माग पबन िढी नै हनु्छ । तराईमा िैशाि िेन्द्ि काबतयक र्सम्म धेरैजर्सो तरकारीहरु उत्पािनको लागी 
उपयकु्त हािापानी नहनेु हुंिा र्सो र्समयामात्यहांका िजारहरुमा तरकारीको उत्पािन  अपगु हनु्छ । तर बर्सम्ताजस्तो 
मध्य-पहाडमा भने र्सोही र्समयमा तरकारी उत्पािन गनय र्सककने हािापानी उपलधध हनेु भएकाले उक्त 
अिबधमाबिबभन्न तरकाररहरु उत्पािन गरी तराईका िजारहरुमा िढी मूल्यमा बिकक्र गरेर तलुनात्मक लाभ उिाई 
कृिकहरुको आम्िानी िढाउन र्सककन्छ ।यो गाऊाँ पाबलका बछन्च-ुजाजरकोट र्सडकले जोबडएको हुंिा यहााँको 
उत्पािन तराईका िजार र्सम्म प-ुयाई बिकक्र गनय गा-हो छैन ।िर्सन्ते मौर्सममा उत्पािन गनय र्सककने तरकारी 
हरुमा  रू्लगोभी, भेडे िरु्सायनी, गोलभेडा, िरु्सायनी, बर्समी, िोडी, करेला, र्साग, आदि हनु ्भने ििे तरकारीहरुमा 
गोलभेडा, काउली, िन्िागोभी, भेडे िरु्सायनी, बर्समी, करेला, मूला आदि हनु ्। त्यरै्स गरी र्सरि ऋतमुा उत्पािन हनेु 
तरकारीहरुमा गोलभेडा, काउली, िन्िा, करेला, बर्समी, केराउ, मूला गाजर आदि हनु ्।  

२४.२ ििे आल:ु जेि िेिी स्रािण र्सम्म उत्पािन हनेु ताजा आलकुो माग र मूल्य तलुनात्मक रुपमा अन्य  
मौर्सममा उत्पादित आल ु भन्िा िढी हनेु हुंिा र्सो र्समयमा उत्पािन गरेर िाकहरी िजार र्सम्म प-ुयाई आम्िानी 
िढाउन र्सककन्छ भने िाकहरिाट आयात हनेु आल ुप्रबतस्थापन भै पैर्सा िचत गनय र्सककन्छ ।नेपालमा आल ुधेरैजर्सो 
तरकारीकोरुपमा अत्यबधक प्रयोग गररने िस्त ु हो । गमी िााँउमा आलकुो िेती कहउिमा गररन्छ भने न्द्चर्सो 
हािापानी हनेु स्थानहरुमा यर्सको िेती ििाययाममा गनय र्सककन्छ । तराईमा उत्पािन गरेर भण्डारण गरेको आल ु
जेि-आिाढ र्सम्म अबल गबुलयो हनेुहुंिा िढी मूल्य बतरेर पबन उपभोक्ताहरुले लेकमा तयार भएको ताजा आल ुिकढ 
मन पराउछन ् । त्यरै्सले ििे आल ु तलुनात्मकरुपमा िढी लाभ भएको िस्तमुा पियछ । बर्सम्तामा ििे आल ु
िेबतकालाबग डाडािाली, न्द्घमाने र मङुग्र े उपयकु्त स्थान माबनन्छन ् । हाल र्सम्म ििे आल ु बिकक्रको र्समस्या 
िेन्द्िएको छैन तर उत्पािकत्ि भने कम िेन्द्िन्छ । आल ुिेतीको िेत्रर्ल िढाउने, गणुस्तरयकु्त िीऊ उपलधध 
गराउने तथा आलिेुती व्यिस्थापनमा कृिकहरुले र्सधुार ल्याउने जर्सता कुराहरुमा ध्यान दिने र आल ुपबछ िकढ 
र्ाईिा हनेु िेमौर्समी तरकारी िेबत गने गरेमा यी ििैु िालीिाट राम्रो लाभ बलन र्सककने छ र यहाका कृिकहरुको 
आबथयक अिस्थामा र्सधुार ल्याउन र्सककन्छ ।  

२४.३ र्लरू्ल: र्लरू्लमा केरा, स्याउ, अनार, अंगरु आदि र्लरू्ल िाकहरिाट आयात भइरहेको अिस्था छ । 
यी मध्ये केरा र अनार िेती यहााँ उत्पािन हनु र्सक्छ, त्यरै्सले केरा तथा अनारको व्यिबर्सकयक िेती गरेर 
आन्तररक माग परुा गरी आयात घटाउन र्सककन्छ भने र्सनु्तला, कागती, ओिर, बलची, अम्िा, हलिुािेि, 
एभोकाडो, कककिर्लआदिको व्यिर्साकयक िेती गरेर िाकहरी िजार र्सम्म प-ुयाई िढी मूल्यमा बिक्री गनय र्सककन्छ 
। त्यस्तै गरेर भईू ऐरें्सल,ु बर्सउबड र्ल तथा तरभजुा जस्ता र्लहरुको पबन िेती गनय र्सककन्छ । 



 

२४.४ िाख्रा पालन: बर्सम्ताको िर्सीले राकष्टय स्तरको िजारमा र्समेत ख्याती पाईर्सकेको अिस्था छ र अझै िर्सीको 
राकष्टय माग परुा हनु र्सकेको छैन। बर्सम्तामा िाख्रापालनको लाबग उपयकु्त हािापानी र चरणिेत्र रहेकोछ। यहााँ 
हाल प्रबतघरधूरी औित ४.८८ िटा िख्रा रहेको िेन्द्िन्छ र यर्सले घरपररिारको आम्िानीमा टेिा प-ुयाएको छ । 
आबथयक कहर्सािले िाख्रापालनलाई र्ाइिाजनक व्यिर्सायको रुपमा बलन र्सककन्छ । यो व्यिर्सायमा लागेका यिुा 
कृिकको अनभुिले पनी के िेिाएको छ भने एक िम्पबतले ४० िटा माऊ िाख्रा पाल्न र्सक्छन ्र यर्सिाट िाकियक 
५ लाि र्सम्म ग्रर्स आम्िानी (Gross income) बलन र्सककन्छ । तर्सथय िाख्रा पालन व्यिर्सयलाई िाउाँ र्सहुाउिो 
िाख्राको जात उन्नत तररकाले व्यिर्साकयकरुपमा पालन गरेमा यहााँका कृिकहरुको आयमा िृन्द्ध्ि गनय र्सककने राम्रो 
अिर्सर रहेकोछ ।िन्द्न्िपरु, गमुी लगयत नेपालका बिबभन्नभागहरुमा प्राप्त गरेको अनभुि अनरु्सार िोयर िाख्राको 
जातको उत्पािन िमता िढी हनु्छ । यहााँको स्थाबनय िरी जातरं्सग क्रर्स गरेर प्राप्त हनेु ५०% िोयरजात 
िाख्रापबन स्थाबनय िरी जात भन्िा कररि २५% र्सम्म िढी उत्पािन भएको नबतजा प्राप्त भएको छ ।  

२४.५ मर्सला िाली:बर्सम्ताका केकह स्थानहरुमा राम्रो हनेु मर्सला िालीहरुमामा लर्सनु, प्याज, अििुा, िेर्सार र 
अलैंची हनु ्। यी मध्य लर्सनु, अििुा र अलैंची िढी मूल्य जाने िालीहरु हनु भने िेर्सार िेती िाझो रहेका जबमन 
तथा जंगली जनािरको प्रकोप हनेु स्थानहरुमा यर्सको िेती गरेर आम्िानी बलन र्सककन्छ । प्याज  धेरै जर्सो र्समय 
आयात हनेु िस्तमुा पिै गइरहेको हुंिा प्याजको आयात प्रबतस्थापन गनय आिश्यक छ ।  

२४.६ अलैची:बर्सम्ताको िडा नंिर िईु कार्लकोट र नाहगाउमा पकहले िेन्द्िनै अलैंची िेती गररिै आएको िेन्द्िन्छ 
र यहााँको उत्पािकत्ि ३० के.जी. प्रती रोपनी हनेु कुरा िेती गने कृिकहरुले ितााँउछन ्। िालीको अिस्था हेिाय 
यो स्थान अलैंची िेतीकोलाबग उन्द्चत िेन्द्िन्छ । अलैची कम आयतन िढी मूल्य भएको िस्त ुहो र यर्सलाई केकह 
र्समय भण्डारण गरेर रा्न र्सककने हुंिा यर्सम जोन्द्िम पबन कम छ । हाल िाकियकरुपमा ७०० ककलो ग्राम र्सम्म 
िाकहर बनकाशी हनेु र पााँच लाि िरािर आम्िानी बभबत्रने िेन्द्िन्छ । उत्पािन तथा आबथयक ििैु कहर्सािले अलैंची 
िेती राम्रो भएतापबन  उत्पािन पबछ गररने प्रशोधन काययहरु जस्तै  दिक र्समयमा कटप्ने, र्सकह तररकाले र्सकुाउने र 
उन्द्चत भण्डारणको व्यिस्थापन नभएको कारण अलैंचीको गणुस्तर राम्रो छैन र कम मूल्यमा बिकक्र गनुय पने 
िाध्यता छ । यहााँ अलैंची िेतीको मूल्य र्सङृ्खला बिकाश गरर व्यिर्साकयकरुपमा बिस्तार गररएमा कृिकहरुको 
आबथयक अिस्थामा र्सधुार ल्याउन र्सककने िेन्द्िन्छ। गैरकाष्ठ िन पैिािर: बर्सम्तामा गैरकाष्ठ िन पैिािरमा कटमरुर्सिै 
भन्िा राम्रो आम्िनी हनेु िस्त ुहो । यहााँको कटमरु राम्रो गणुस्तरको हनेु हुंिा राकष्टय तथा अन्तरराकष्टय िजारमा 
र्समेत बिकक्र बितरण हुंिै आइरहेको छ । तर्सतय कटमरु िेतीको बिस्तार तथा व्यिस्थापनमा ध्यान दिएमा यर्सिाट 
हनेु आम्िनी अझ िढाउन र्सककने र्सम्भािना छ ।  

२४.७ च्याउ:िैशाि िेन्द्ि काबतयक मकहना र्सम्म बर्सम्ताका न्द्चर्सो स्थानहरुमा च्याउ उत्पािन गरेर तराईका िजार 
र्सम्म उपलभ्ध गराउन र्सककएमा यर्सले राम्रो मूल्य पाउाँन र्सक्छ । 

२४.८ उच्च प्रकिबधयकु्त िेती:उच्च प्रकिबधको प्रयोग गरेर उत्पािन गनय र्सककने िालीहरुमा गोलभेडा, रंगीन 
भेडेिरु्सायनी र च्याउ तथा रू्लमा भईू ऐरे्सल ुतथा रू्ल िेती हनु । यी िस्तहुरु गणुस्तरयकु्त हनेु हुंिा होटेलहरुमा 
उच्च मूल्यमा बिकक्र गरी आम्िानी िढाउन र्सककन्छ । उच्च प्रकिबधयकु्त नर्सयरी स्थापना गरी गणुस्तरयकु्त किरुिा 
कृिकहरुलाई उपलधध गरााँन र्सककन्छ ।   



 

२४.९ माछा पालन:ििबलिो रहन र्सहन र िानकपनका र्साथै यहााँ पबन माछाको उपभोग िढेको िन्द्िन्छ । 
हालर्सम्म भेरी निी तथा िोलाहरुमा प्राकृबतकरुपमा पाइने माछा माने र तराईिाट आयात हनेु माछा िाट आपूबतय 
भएको िेन्द्िन्छ । बर्सम्ताको तल्लो भ-ूभाग अबल गरम हनेु र पानी पबन उपलधध भएकाले माछा पालन गरेर 
आयात प्रबतस्थापन गनय र्सककने छ । िडा नंिर ७ को गोजी िेिी घलेना र्सम्म ३५ रोपनी र िडा नंिर १ को 
अिेलामा १५ रोपनी जबमन बर्समर्सार िेत रहेको िेन्द्िन्छ । यी िेतमा धान िेती गिाय िाकियक रू ३ लाि 
आम्िानी हनु्छ भने व्यिन्द्स्थत रुपमा माछा पालन गिाय र्सोकह जबमनिाट रू. १५ लाि र्सम्म आम्िानी बलन र्सककने 
िेन्द्िन्छ । त्यरै्सगरी नाहगााँउको राक्र्सी िोला आर्सपार्समा ट्राउट माछा पालन गरेर महंगोमा बिकक्र गनय र्सककने 
र्सम्भािना पबन रहेको छ । 

ताबलका नं. ८तलुनात्मक लाभका िस्त ुपकहचान  

िािी उत्पािनके.जी./रोप
नी) 

खेती गिाािागेको 
नगि खचा (रु.) 

बिकक्र िूल्यरु. प्रनत 
के.ष्ज.) 

ग्रि 
िाष्जान(Gross 

Margin) 

िकै िंग ग्रि िाष्जान 
अनपुात 

िेिौििीतरकारी ७५० ३५०० २२ १३००० ५.६५ 
ििेआि ु ६०० ५००० २५ १०००० ४.३५ 
ििुन ३०० १००० ३० ८००० ३.४८ 
प्याज ६०० २००० २० १०००० ४.३५ 
ििे गोिभेडा १८०० ६००० २० ३०००० १३.०४ 
तोरी ४० ९०० १२० ३९०० १.६९ 
गहंु १२५ १००० २८ २५०० १.०८ 
िाि ३० २५० १०० २७५० १.२ 
भििाि ४५ ५० ६० २६५० १.१५ 
ििाि ५० १००० १५० ६५०० २.८३ 
अििुा ५५० ६००० २२ ६१०० २.६५ 
िेिार ५५० ४००० १८ ५९०० २.५७ 
अिचैी ३० ५००० ७०० १६००० ६.९६ 
िुन्तिा ४०० ५००० ४० ११००० ४.७८ 
ओखर ७५ ५००० २०० १०००० ४.३५ 
िकै १४० ५०० २० २३०० १ 
ििाि ५० ५०० १५० ७००० ३.०४ 
िकैको िीउ २०० २९०० ३८ ४७०० २.०४ 
िहरे तरकारी 
िीउ १० २०० ७५० ५५०० २.३९ 

*कृिकिे खेती गिाा हुने नगि खचािाई िात्रखचािा राख्न्ने र कृिक आफैिे काि गरेकोिा ननजको रोजगारीिा गणना गररएको  

स्रोत: बिमभन्न स्थानहरुिा कृिकहरुको अनुभि तथा छिफििाि तयार गररएको न्यूनति ग्रि िाष्जान 



 

२५. पञ्च िकियय योजनाको रणनीबतक ढााँचा 

२५.१ योजनाको िरुदृकष्ट:"उन्नत, दिगो, तथा आत्माबनभयर कृकििते्र" 

बर्सम्तामा कृकििेत्रमा िेिापरेका चनुौबत र रं्सभािनाहरुको लेिाजोिा तथा किगतिाट बर्सकेका पािहरुलाई आधार 
बलएर कृकििेत्रको िीघयकालीन र्सोच बनमायण गररएको छ ।  

कृकििेत्रको िरुदृकष्ट तयार गिाय िढ्िो जनरं्सख्या लाई िाध्यान्नको अभाि तथा कुपोिण, कृकि पेशामा लागेका 
कृिकहरुको िस्किो जीिन स्तर, िाने िानीमा आएको पररितयन, िजारमिुी अथयतन्त्र, जलिाय ुपररितयन, गररिी, 
श्रोतको ियीकरण,र्सशुार्सनको अभाि जस्ता पिहरुलाई चनुौबतको रुपमा स्िीकार गररएको छ । योजनाको िरुदृकष्ट 
हाबर्सल गनय प्रमिु बतन रणबनबतक रं्सभागहरु (उध्िेश्यहरु) रान्द्िएका छन।्२०७६ पबछका ५ िियकोअिबधमािाध्य 
तथा पोिण र्सरुिालाई योगिान दिने, रोजगारी बर्सजयना गरी आम्िानी िढाएर जीिनस्तर माथी उकास्ने तथा 
िातािरणमा आएको पररितयनको प्रभाि न्यून गरी दिगो रुपमा कृकििेत्रको बिकार्स गने"उन्नत, दिगो, तथा 
आत्माबनभयर कृकििते्र"योजनाको िरुदृकष्ट रहेको छ । परम्परागत कृकि प्रणालीलाई उन्नत एिं व्यिर्साकयक कृकि 
प्रणालीमा रुपान्तरण द्वारा उत्पािकत्ि िृन्द्ध्ि गरी िाध्य तथा पोिणमा आत्माबनभयरता िढाउने, तलुनात्मक लाभका 
कृकि तथा पशजुन्य िस्तहुरुको व्यिर्साकयकरणद्वारा कृिकहरुको आयमा िृन्द्ध्ि गरेर जीिनस्तर माबथ उकास्ने तथा 
ििबलिो िातािरणीय प्रभाि कमगरी दिगोरुपमा कृकिको बिकार्स गने कृकििेत्रको  दृकष्टकोण रहेको छ . 

योजनामा िरुदृकष्ट, ढााँचा र कायायन्ियनको काययदिशामा एकरुपता ल्याउने प्रयार्स गररएको छ र कायायन्ियनका 
चरणमा योजनाको र्सोच अनरुुपको प्रगबत अनगुमन गनयका लाबग बिबभन्न लक्ष्य तथा र्सचुकहरु तय गररएका छन।् 

२६. उध्िेश्य:कृकििेत्रको िरुदृकष्ट हाबर्सल गनयबनम्न अनरु्सार उध्िेश्यहरु तोककएका छन; 

 कृकि तथा पशजुन्य िस्तहुरुको उत्पािन तथा उत्पािकत्ि िृन्द्ध्ि गरी िाध्यर्सरुिामा आत्मबनभयरता िढाउने । 

 कृकििेत्रमा तलुनात्मक लाभका िस्तहुरुको व्यिर्साकयकरणद्वाराआम्िनी िृन्द्ध्ि गरी कृिकहरुको न्द्जिनस्तर 
माबथ उकास्ने । 

 प्राकृबतक स्रोत, प्रकिबध तथा स्थाबनय िमतामा आधाररत कृकििेत्रको दिगो बिकार्स हाबर्सल गने ।  

२६.१ योजनाका बतनैिटा उध्िेश्यहरु बनम्न अनरु्सार व्याख्या गररएको छ; 

कृकि तथा पशजुन्य िस्तहुरुको उत्पािन तथा उत्पािकत्ि िृन्द्ध्ि गरी िाध्यर्सरुिामा आत्मबनभयरता िढाउने: 
िाद्यतथापोिणअर्सरुिाभोबगरहेका ककर्सानहरूको मखु्य जीकिकाको आधार रहेको कृकििेत्रमा  िाद्यान्न र पोिणमा 
र्सधुार ल्याउनआिश्यक छ ।हालको बनिायहमूिी कृकिलाई उन्नत तथा दिगो कृकिप्रणालीमा रुपान्तरण गरी िाध्य 
र्सरुिा र पोिणमा र्सधुार ल्याइ आत्माबनभयर िनाउने मान्यतामा यो योजना तयार गररएको छ ।यर्सकालागी चाकहने 
बर्सचाई लगायत अन्य पूिायधार, आधबुनक प्रकिबध, उन्नत मल तथा िीउ र उन्नत नश्लका पशपंुन्द्िका जात, र्सघन 
िालीप्रणाली आदिको प्रयोग तथा यान्द्न्त्रकरण द्वारा कृकि तथा पशजुन्य िस्तकुो उत्पािकत्ि र उत्पािन िढाएर 
आिश्यक पने िाध्यान्नमा आत्मा बनभयर हिैु जाने उध्िेश्य रान्द्िएको छ । पोिण र्सम्िन्द्न्ध चेतना अबभिृन्द्ध्ि तथा 
किकिध िस्तहुरुको उत्पािन र उपभोग िढाएर पोिणमा र्सधुार ल्याउने अपेिा गररएको छ । हाल िढी आयात हनेु 



 

िस्तहुरु मध्ये चामल,तेल, आल,ु प्याज तथा केकहमात्रामा आयात हनेु र्लरू्ल, तरकारी, ििाम र अण्डा जस्ता 
िस्तहुरुको उत्पािन िृन्द्ध्ि गरी आयात प्रबतस्थापन गिै आतमबनभयर हनेु लक्ष्य रान्द्िएको छ । रं्सकिधान प्रित्त िाद्य 
र्सम्प्रभतुा को अबधकार र्सबुनन्द्ित गनय दिगो कृकि प्रणालीिाट स्िस्थ िाना उपलधध गराउने तर्य  जोड दिइएको छ । 

कृकििेत्रमा तलुनात्मक लाभका िस्तहुरुको व्यिर्साकयकरण द्वाराआम्िनी िृकि गरी कृिकहरुको न्द्जिनस्तर माबथ 
उकास्ने:भौगोबलककिकिधता तथाअनकूुलहािापानीको उपयोग गिै तलुनात्म रुपमा िढी लाभहनेु र उच्चमूल्यका कृकि 
तथा पशजुन्य िस्तहुरुमा व्यिर्साकयकरण द्वारा रोजगारीका अिर्सर शृ्रजनागरी कृिकहरुको आम्िानी िढाएर जीिन 
स्तर माबथ उकास्ने  उध्िेश्य तय गररएको छ । कृकि व्यिर्साय नार्ामूिी नभएर्सम्म कृिकहरुको आबथयक 
अिस्थामा र्सधुार आउन र्सक्िैन ।भौगोबलक अिस्था, कृकि जबमनको उत्पािनशीलता, जैकिक किकिधता, िजारको माग 
र पहुंच आदि कारणले गिाय तराई जस्ता र्समथर भ-ूभागको कृकि प्रणालीर्साँग यहााँको उत्पािन प्रकक्रया, उत्पािकत्ि र 
पररमाण आदिमा प्रबतस्पधाय हनु र्सक्िैन । यो तथयलाइ बिचार गरी तलुनात्मक लाभको आधारमा बर्सम्ताको कृकि 
िेत्रकोव्यिर्साकयकरण गनुयको किकल्प  िेन्द्ििैन । तर्सथय आफ्नै किशेिता अनरुुप यहााँको भगूोल र हािापनी को 
अबधकतम उपयोग गिै तलुानात्मक लाभका िस्तहुरुमा व्यिर्साकयकरण गनय जोड दिइएको छ ।  
यहााँका तलुनात्मक लाभका कृकिजन्य िस्तहुरुमा िेमौर्समी तरकारीिेती, िाख्रापालन, ििेआल,ु र्लरू्लिेती, 
मर्सलािाली, कटमरु, िेमौर्समी च्याउ तथा उच्च प्रकिबधयकु्त िेती िढी मूल्य पाउने िस्तहुरुमा पियछन ्। बर्सम्तामा 
पाइने हािापानी तराईको भन्िा र्रक रहेकाले िैशाि िेन्द्ि काबतयक र्सम्म केकह िस्तहुरु िेमौर्समी हनेु र िढी 
मूल्यमा बिकक्र गनय र्सककने भएकाले यी िस्तहुरुकोव्यिर्साकयक उत्पािनतथा िाकहरी िजार र्सम्म बिकक्र गरी आम्िानी 
िृन्द्ध्ि गने रणनीबत अपनाईएको छ । दिगो र नार्ामूिी व्यिर्साय रं्सचालन गनय मागमा आधाररत िस्त ुउत्पािन, 

उत्पािन र्सामबग्रको र्सहज आपूती, प्रकिबधको प्रयोग, बरं्सन्द्चत िेत्र बिस्तार, उपयकु्त िाली प्रणाली, कृकिमा यान्द्न्त्रकरण, 

छोटोर चसु्त  िजारीकरण, गणुस्तरयकु्त िस्त ु उत्पािन, पायक पने स्थानहरुमा िस्त ु रं्सकलन, उन्द्चत भण्डारण, 

र्सरुन्द्ित ढुिानी र प्रबतस्पबधय मूल्य, मूल्य र्सङृ्खला पध्िबत अिलम्िन, र्समािेशी बिकार्स तथा कृकि पेशालाई मयायदित 
िनाउने जस्ता पिहरु र्समेट्ने प्रयार्स गररएको छ । 

(३) स्थाबनय स्रोत, प्रकिबध तथा िमतामा आधाररत कृकििते्रको दिगो बिकार्स हाबर्सल गने:  कृकिकोकिकार्सका लाबग 
आधारभतू दिगोपनका बर्सध्िान्तलाई आत्मर्सात गिै स्थानीय स्रोत, प्रकिबध तथा िमतामा आधाररत दिगो कृकि 
प्रणालीको ढााँचा प्रस्ततु गररएको छ । ििबलिो िातािरणको प्रभाििाट बर्सन्द्जयत जोन्द्िम कम गनय पररिबतयत 
अिस्थामा कृिकहरु अनकुुलन हनु र्सक्ने िमता बिकार्स गरी जोन्द्िम न्यूबनकरण गने तथा स्रोतहरुको र्समनु्द्चत 
उपयोग र रं्सरिण द्वारा दिगो कृकि प्रणाली स्थापना र स्िस्थ िाना उपलधध  गनयमा जोड दिइको छ ।  कृकि 
पेशालाई नार्ामिुी, मयायदित तथा यिुामैत्री िनाउने कुरामा पबन जोड दिईएको छ ।त्यर्सरी नै र्सिै िगय र 
र्समिुायका कृिकहरुलाई बिकार्स प्रकक्रयामा र्समािेश गने तथा र्सहकारी र बनजी िेत्रको िमता िृकि तथा र्सहकायय 
र र्समन्ियलाई िढाउने नीबत योजनामा र्समािेश गररएको छ ।  २७ रणनीबतर काययनीबत  
      
 गणुस्तरयकु्त उत्पािन र्समग्रीहरुको र्समयमा आपूबतय, बरं्सचाई िेत्रको बिस्तार एिं र्सधुार, प्रकिबधको प्रयोग, िाली 

प्रणाबलमा पररितयन र र्ामय व्यिस्थापनमा र्सधुार द्वारा कृकि जन्य िस्तकुो उत्पािकत्ि तथा उत्पािनमा िृन्द्ध्ि 
गरर िाध्य र्सरुिामा र्सधुार ल्याउने ।   

 बर्सम्ता गााँउपाबलकामा कृकििेत्रलाई बिकार्सकोपकहलोप्राथबमकतामा राख्ने्न। 



 

 जबमनको िमता, हािापानी, तलुनात्मक लाभ, िजार मागरआिश्यकताको आधारमा कृकि तथा पशजुन्य िस्त ु
बिशेि उत्पािन पकेट िेत्रको रुपमा बिकार्सगने । 

 बनकार्सी जन्य तथा आयात हनेु कृकििस्तहुरुको व्यिर्साकयक उत्पािनमा जोड दिने । 

 यिुारोजगार बर्सजयनागनय उपयकु्त प्रकिबध तथा अनिुान र्सकहतयिुाककर्सानकोउत्र्साह िढाउनेिालका काययक्रमहरु 
योजनामा र्समािेश गरी कृकिमाआत्माबनभयरतािढाउने । 

 पशपुालनमा नश्ल र्सधुार, गोि तथा आहार व्यिस्थापनमा जोड दिने । 

 व्यिर्साकयक कृकि बिकार्सका लागी मूल्यस्रङ्खला पिबत अपनाउनेतथा िजार चेनल छोटो र चसु्त िनाउने । 

 स्थानकिशेि तलुानात्मक लाभका िस्त ुछनोट गरर व्िर्साकयक किकार्स गने। 

 रोजगारीर्सजृना, र्सामान्द्जक पररचालन, र्सकारात्मक र्सोचको किकार्स,  आिश्यकनीबतबनयमबनमायण तथा र्सामान्द्जक 
मलु्य र मान्यता स्थाकपत गने। 

 कृकिमा काययकिबध, व्यिर्साकयक योजना, अनगुमनतथा मूल्यानकनको आधारमा अनिुानदिने व्यिस्था गने । 

 उत्पादित िस्त ु भण्डारणको लाबग रकष्टक स्टोर, रे्सलारस्टोर, कोल्ड स्टोर बनमायण गररमूल्य अबभिृबध तथा 
आयात प्रबतस्थापन गने । 

 काममा ििता िढाई लागत कम गनय रकामलाई र्सहज िनाउनकृकिमा यान्द्न्त्रकरण गने । 

 उपलधध पानीका स्रोतहरु बरं्सचाईकोलागी उपयोग गने र बरं्सचाईगने बिबधमा र्सधुार ल्याउने । 

 र्सरकारीतथाबनन्द्जिेत्रको र्सहकायय तथा लगानी िढाउने । 

 किकार्स काययनबतजा मूिीिनाउन काययक्रमको प्रबतर्ल हेने व्यिस्था गने । 

 िजेटलाई आिश्यकताको आधारमाआबथयककहर्सािले िढी उपलन्द्धधमलुकिेत्रमा लगानी िढाउनपुने। 

 स्थानीय उत्पािनलाई प्रोत्र्साहन गने र आयाबतत उत्पािनलाई बनरुत्र्साकहत गने बनबत अिलम्िन गने। 

 

२८. पञ्चिकियय योजनाको पररमाणात्मक लक्ष्य 

िासिका नं. ९ र्खाध्य िुरक्षा िसृ्त्ध्द िक्ष्य 

ििय अिधि 
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१२ िदहना 
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२००२८८ २००२८८ ६५८१७ २६६१०३ ६.५७ ३२.८६ 

बिकक्र िर (रु. / 
के.जी.) 

३५० ३५० ३६० ३५२.५४ ०.१५ ०.७३ 

विकक्रिाि आम्िानी रु. ७०१००६२५ ७०१००६२५ २३६९४०४८ ९३७९४६७३ ६.७६ ३३.८ 
श्रोत: िन्िीपरु िाख्रार्ामयको पररिण नबतजा तथा कृिकहरुको अनभुिको आधारमा तयार पाररएको 

 

२९. बर्सचाई:पााँच िियमा थप बर्सचाइ पगु्ने जम्म िेत्रर्ल २६५ हेक्टर मध्य ९९ हेक्टरमा र्साना बर्सचाइिाट र 
१६६ हेकटरमा मधयमिाले बर्सचाइ द्वारा बर्सचाइ पगु्ने छ र यर्सिाट १७८४ घरपररिार प्रत्यि लाभान्द्न्ित 
हनेु छन ्। नयााँ बरं्सचाइकोलाबग चारकरोड पैंचाबलर्स लाि लगानीको आिश्यकता पने छ । यर्सकोलाबग भेरी 
डाइभर्सयन, प्रिेश र्सरकार, रं्सन्द्घय र्सरकार, कृिक र्समहु / र्सहकारी तथा अन्य बनकायहरुको र्समन्िय र 
र्सहकाययमा आश्वश्यक रकम जटुाउन ुपने िेन्द्िन्छ । 

ताबलकानं.११ पााँच ििे बर्सचाइ बिस्तार गने लक्ष्य 

क्र.िं. 
पदहचानभएका 
मिचाईको 
ककमिि 

मिचाईकोकाि
को प्रकृनत 

पदहचानभए
का मिचाई 
िङ्खख्या 

अनुिाननतिा
भाष्न्ितघरिू
री 

िेिापुग्ने 
के्षत्रफि 
(हे.) 

प्रनतइकाई 
िागत (रु.) 

जम्िािागत 
(रु.) 

१ िाना मिचाई 
िङकिनिप्िाई ५२ १०९२ ९९ २००००० १०४००००० 
कुिोिाि पानी 
तान्ने १ २५ ५ १००००० १००००० 

२ िियिमिचाई 
नया कुिो 
ननिााण २ ११५ २५ ५०००००० १००००००० 
मिफ्ि मिचाई १२ ५५२ १३६ २०००००० २४०००००० 

३ ििाि िभार कुिो िुिार ८ ६२७ १३५ १०००००० ८०००००० 
जम्िा ७५ २४११ ४०० 

  
५२५००००० 

 

िासिका नं. १२ कृषिजन्य वस्िु उत्पादन िक्ष्य 

िािी 
२०७४/०७५ २०८०/०८१को िक्ष्य 

के्षत्रफि 
(हेक्िर) 

उत्पािकत्ि 
(िे.िन/हेक्िर) 

उत्पािन 

(िे.िन) 

के्षत्रफि 
(हेक्िर) 

उत्पािकत्ि 
(िे.िन/हेक्िर) उत्पािन(िे.िन) 

र्खाध्यान्न िािी ४९६२ २.७५ १३६३८ ५१४४ ३.२९ १६९४५ 
िान(ििे) १५३५ २.९६ ४५४४ १५८० ३.७० ५८४६ 
िान(ििन्ते) ० ० ० ४५ ३.०० १३५ 



 

िकै (ििे) १८१५ २.९९ ५४२७ १६१५ ३.७४ ६०३६ 
िकै (ििन्ते) ४ ३.३५ १३ १०४ ३.३५ ३४८ 
गहंु १२०६ २.७२ ३२८० १४०० २.९९ ४१८९ 
कोिो ४०२ ०.९३ ३७४ ४०० ०.९८ ३९१ 
व्यवसितयकरे्खिी             

िरकारी ४५८ १२.४१ ५६८२ ६६० १४.४४ ९५३० 
दहउिेतरकारी २३५ १०.४७ २४६० २७५ १३.०९ ३५९९ 
ििन्तेतरकारी १६ ९.२५ १४८ ७५ ११.५६ ८६७ 
ििेतथा शरि िौिि 
तरकारी 

२०७ १४.८५ ३०७४ ३१० १६.३४ ५०६४ 

आिु २५९ १२.५४ ३२४७ ३०५ १३.४३ ४०९८ 
दहउिेआिु २१९ १३.०० २८४७ २२५ १४.३० ३२१८ 
ििेआिु ४० १०.०० ४०० ८० ११.०० ८८० 
दिहन ९६१ ०.८५ ८१९ १०१० ०.९१ ९१५ 
िाि ११७ ०.९८ ११५ १३० १.०० १३० 
िुिुरो ३४१ ०.७९ २६९ ३५० ०.८२ २८७ 
चना २९९ ०.८ २३९ ३१० ०.९० २७९ 
केराउ २०४ ०.९६ १९६ २१० १.०० २१० 
भििाि 

    
० १० ०.९० ९ 

िेिहन १९० ०.७९ १५० २६६ ०.८९ २३६ 
नति ३६ ०.३६ १२.९६ ३६ ०.४५ १६ 
तोरी १५४ ०.८९ १३७ २०० १ २०० 
िुयािुखीफूि ० ० ० ३० ०.६७ २० 
फिफुििगैंचा १८     ३३ १.०० ३३ 
िगैंचाव्यिस्थापन १८ ७ १२२.५७ १८ ८ १४४ 
नयााँ िगैंचा स्थापना 

   

१५ १ १५ 
िििा िािी २० ०.६ १२ ९५ ९.४२ ८९५ 
अििुा       २० १४.०० २८० 
िेिार       २० १४.०० २८० 
ििुन       १० ६.०० ६० 
प्याज       १५ १७.०० २५५ 
अिैंची २०.० ०.६ १२ ३० ०.६५ २० 

कृवितफा  जम्िा ६४०९   १७८६६ ६८५३   २३१२१ 
पशुपािन िंख्या प्रनत इकाई जम्िा तौि बिकक्र जम्िा थप आम्िानी 



 

के.जी. के.जी. िर आम्िानी रु. रु. 
५ ििा पनछ खिी 

िोका १०२१९ २६.०४ २६६१०३ ३५३ ९३८११८६७ २३६९४०४८ 

थप भैंिी पािन (थप 
ििु उत्पािन) २०० ६२५. १२५००० ४५ ५६२५००० ५६२५००० 

िेयिाकुखुरा पािन १००० २६० २६०००० ११ २८६०००० २८६०००० 
३१. पञ्च वषििय योजनाको कायिक्रि िजेट  

ताबलका नं. १३ पञ्चिकियय कृकियोजनाको अनमुाबनत काययक्रम िजेट 

मिुयकाययक्रम इकाई लक्ष्य 

अनमुाबनत िजेट 
(रु) 

िजेट तथा श्रोत 

भेरी डईभर्सयन 

प्रिेश, केनि र 
अन्य बनकाय 

गााँउपाबलका 

बरं्सचाइबिस्तार रं्सख्या ६७ ४४६००००० 

१२०००००
० 

८६००००० २४०००००० 

बरं्सचाइर्सधुार रं्सख्या ८ ८००००००     ८०००००० 

िजार पूिायधार रं्सख्या ९ ९००००००   २५००००० ६५००००० 

माटो व्यिस्थापन आ.आ. आ.आ. २५०००००     २५००००० 

कृकि प्रर्सार आ.आ. आ.आ. ७५०००००     ७५००००० 

ढुिानीर्साधन रं्सख्या २ २५०००००   १२५०००० १२५०००० 

मल, िीउ अनिुान आ.आ. आ.आ. ५००००००     ५०००००० 

पकेटबिकार्स रं्सख्या ९ १४५०००००   २५००००० १२०००००० 

िमताबिकार्स आ.आ. आ.आ. ३००००००   ५००००० २५००००० 

कृकितर्य  जम्मा ९६६००००० 

१२०००००
० 

१५३५०००० ६९२५०००० 

पश ुबिकार्स 

           - प्रचारप्रर्सार रे्सिा रं्सख्या १२५० ५०००००० ० १०००००० ४०००००० 

           - पशआुहार हेक्टर ५० २५००००० ० ० २५००००० 

            - पकेटकाययक्रम रं्सख्या ७ ७०००००० ० २०००००० ५०००००० 

          - पशसु्िास्थ रे्सिा आ.आ. आ.आ. २०००००० ०   २०००००० 

          - िमताबिकार्स आ.आ. आ.आ. २५००००० ० ५००००० २०००००० 

         - िजारर्सम्िन्द्न्ध आ.आ. आ.आ. २५००००० ० १०००००० १५००००० 

         - अन्यअनिुान आ.आ. आ.आ. ५०००००० ० १०००००० ४०००००० 

पश ुबिकार्स तर्य  जम्मा २६५००००० ० ५५००००० २१०००००० 

कृकि तथा पश ुबिकार्स जम्मा िजेट १२३१००००० 

१२०००००
० 

२०८५०००० ९०२५०००० 

 



 

३२. अपेन्द्ितउपलन्द्धध: 
 योजना अिबधको अन्त्यमा कृकििेत्रको र्समग्र आबथयक िाकियक िृन्द्ध्ि िर ५-६ प्रबतशतले िढेको हनेु छ। 

 कृिक घरपररिारको िाकियक औित थप आम्िानी रू. २०००० ले िृकि भएको हनेु छ । 

 पााँचौ िियको अन्त्यमा िाद्यान्न िालीको र्समग्र उत्पािनमा २४.१५ प्रबतशतले िृकि भएको हनेु छ । 

 िाली र्सघनतामा १२ प्रबतशतले िढेको हनेु छ । 

 जम्मा २६५ हेक्टर िेत्रर्लमा बरं्सचाई बिस्तार भै यर्सिाट १७८४ घरपररिार प्रत्येि लाभान्द्न्ित भएका 
हनेु छन।् 

 १२८४ घरधरुीको िाद्यर्सरुिा ३ मकहनाले िढेर आत्माबनभयरतामा िृकि भएको हनेु छ । 

 २८११ घरधरुीको चेतनामा िृकि भैकिकिध िस्त ुउत्पािन रउपभोग गरेर पोिणमा र्सधुार आएकोहनेु छ। 

 हालको िर्सी िोका बिकक्रिाट हनेु आम्िानीमा पााँच िियमा ३३.८०प्रबतशतले िृकि भएको हनेु छ। 

३३. कृकि उत्पािन तथा उत्पािकत्ि िकृिका लाबग केही र्सझुािहरु: 

३३.१ कृकि र्साधनहरुको िृकि:लाबग चाकहने पकहलो र्साधन बर्साँचाइ र्सकुिधा हो । बर्साँचाइलेमातै्र कृकि उत्पािनमा ३८ 
प्रबतशत योगिान गियछ । र्सम्भािनाका आधारमा निीन प्रकिबधमा आधाररत बर्साँचाइ प्रणालीिाट पयायप्त र भरपिो 
बर्साँचाइ र्सकुिधा उपलधध गराउन ुआिश्यक छ । बनबमयत बर्साँचाइ रं्सरचनामा पबन ममयत र पनुस्थापना गररन ुपबन 
त्यन्द्त्तकै आिश्यक छ । त्यरै्स गरी प्राङ्गाररक मललाई किशेि प्रोत्र्साहन दिने र रार्सायबनक मलिािको व्यिन्द्स्थत 
उपलधधता गराउने व्यिस्था गररनपुियछ ।  कृकिर पश ुप्रर्सार रे्सिा कृिकको घरिैलोमा पयुायउनपुियछ ताकक कृकि 
िाली तथा पशपुिीको रोगव्याधी व्यिस्थापन गनय र्सककयोर्स ्। उन्नत िीउ बिजनको प्रयोगले मात्र २० िेन्द्ि २५ 
प्रबतशत उत्पािन िढाउन र्सककने कुरा प्रमान्द्णत भैर्सकेको छ अत: उन्नत तथा गणुस्तरयकु्त िीउबिजन र्समयमै 
उपलधध गराउने व्यिस्था गने। कृकि उत्पािनको र्सञ्चय र िजारीकरणको व्यिस्था भएमा  उत्पािक र 
उपभोक्तािीचको िूरी घटाउन र ििुै िगयको कहत रं्सरिण गनय र्सककन्छ । कृकि कजायलाई र्सहबुलयतपूणय र र्सरल 
पहुाँचमा ल्याउनपुियछ । यर्सकालागी र्साियजबनक, बनजीिेत्रर गै.र्स.र्स. र्समेतको र्सहकाययलाइ जोड दिइन ुपने । 

३३.२ जलिाय ुपररितयन अनकूुलन:किश्वमा िेिापरेका जलिाय ुपररितयनको प्रभािहरु बर्सम्तामा पबन िेिापरेका छन ्
।तापमानमा िृकि, अबतिृकष्ट, अनािृकष्ट, िेती पाक्ने र्समयमा र्रक तथािेतीहनेु स्थान पररितयन जस्ता प्रभािहरु 
कृिकहरुले प्रत्यिरुपमा भोबगरहेका छन ्। तर्सथय जलिाय ु पररितयन अनकूुलन हनेु प्रजाबतहरुको प्रयोग गने र 
त्यरै्सअनरुुप िेती प्रणाली अिलम्िन गररनपुरने।  

३३.३ कृकि उपज रं्सकलन केन्ि:व्यिर्साकयक रुपमा उत्पािनगररने कृकिजन्य िस्त ुरं्सकलन गरी ग्रबेडङ् र प्याकेन्द्जङ 
पिात िजार र्सम्म प-ुयाई बिकक्र बितरणका लागी पायक पने स्थानहरुमा रं्सकलन केन्ि स्थापना गररन ुपियछ । 
पोष्टहाभेष्ट पबछको िबतको न्यबुनकरण गनय उन्द्चत तापक्रममा ढुिाबन गनय र्सककने ढुिाबनका र्साधनमा ढुिाबन गने 
तथा बिकक्र गने धयिस्था र्सरकारले बमलाउन र्सक्न ुपने। 

३३.४ मानबर्सकतामा पररितयन: कृकिको आधबुनकककरण बिना ग्राबमण अथयतन्त्र र्सदुृढ हनु र्सक्िैन । एक-िईु पोका 
बिउ, िइु-चार िटा र्लरू्लकािेनाय, एक िोतल च्याउको िीउ, एक घार मौरी िााँडेर कृकिले र्ड्को माने कल्पना 
गनय र्सककाँ िैन । परम्परागत तररका र मानबर्सकताले काम गरेर कृकिमा आधबुनकककरण र्सम्भि छैन। बनबत तथा 



 

काययक्रम पानामा लेिेर मात्र पबन कृकिमा आधबुनकता र धयिर्साकयकताको बिकार्स हनु र्सक्िैन।।उद्यमशीलताको 
रं्सस्कार एिं रं्सस्कृबत मौलाउन नर्सक्नकुो कारणले यस्तो भएको हो ।  व्यिर्साय र उद्यमले बछटोभन्िा बछटो आबथयक 
उन्नबत हनु्छ।गााँउपाबलकाको अथयतन्त्रलाई बछटो र्सिलताबतर लग्ने हो भने उत्पािनमूलक उद्यमशीलतालाई प्रोत्र्साहन 
गनुय बर्सिाय अको किकल्प िेन्द्ििैन । माबनर्सलाई उद्यमी िन्न प्रेरणा जगाउनपुछय । उद्यम र व्यिर्सायले स्िरोजगार 
मात्र बर्सजयना गिैन, यर्सिाट अरूलाई रोजगारी प्रिान गरी गााँउपाबलकाको र्समग्र अथयतन्त्रलाई माबथ उिाउन टेिा  प-ु
यााँउछ । अत: लागत तथा प्रबतर्लको आधारमा व्यिर्साकयक िेती गने र्सोचकोबिकार्स गनुय पने । 

३३.५ यिुा जनशन्द्क्तको पररचालन:कृकिमा यिुाहरुको रं्सलग्नता बिना अकहलेको कृकिमा भएको जनशन्द्क्तिाट 
कृकििेत्र आत्मबनभयर र धयािर्साकयक िन्न र्सक्िैन। यिुा जनशन्द्क्त तयार गरी यिुाहरुद्वारा कृकिलाई आधबुनकककरण 
र धयिर्साकयक िनाउनतर्य  ध्यान जानपुियछ। कृकिमा आन्द्श्रत मकहलाको रं्सख्याले मात्र यहााँको कृकिको अिस्था 
ििल्न र्सम्भि छैन । 
३३.६ नीबत तथा शार्सकीय र्सधुार:बिकार्समा लगानी गरेर मात्र हुाँिैन, प्रबतर्ल कबत मात्रामा हाबर्सल भयो भने्न 
कुराले अथयतन्त्र बनधायरण गियछ ।बिकार्स काययमा गटुगत राजबनतीको अन्त्य, जनशन्द्क्तको र्समनु्द्चत उपयोग, पूजीको 
र्सकह लगानीतथा व्यिस्थापन र पारिशीतामा स्थानीय र्सरकार गम्भीर हनैु पछय । कृकििेत्रको किकार्स गनय 
कृकियोजना बनमायण, कायायन्ियन तथा अनगुमन काययक्रमहरु कृिककै र्सहभाबगतामा गररन ुआिश्यक छ । कृकि 
िेत्रका उपिेत्रहरुिीच र्समन्िय र र्सहकायय हनु पबन त्यबतकै जरुरी हनु्छ नत्र भने र्सरकारी लगानीभएर पबन 
िास्तकिक रुपमा कृकिका र्समस्यालाई र्सम्िोधन गनय र्सककिैन । कृकिकिकार्स योजना कायायन्ियन गनय पबन कृकि, 

बर्साँचाइ, र्सडक, किध्ितु, उधोगजस्ता शािाहरुको आपर्सी र्समन्िय आिश्यक िेन्द्िन्छ । त्यरै्सगरी िार्स कृिकलाई 
प्रोत्र्साहन दिने, काययक्रम रं्सचालनमा पारिशीता अपनाउने, िजार बनयमन गने कायय प्रभािकारीरुपमा रं्सचालन गनय 
पहल गररन ुपने।  

३३.७ र्सहकारी िते्र: र्सरकारले र्सहकारीलाई आबथयक किकार्सको तेस्रो िम्िाको रूपमा पबन अगाबड र्सारेको छ र 
रं्सिैधाबनक मान्यतार्समेत दिएकै छ । यबत हुाँिाहुाँिै पबन र्सहकारी िेत्र अकहलेर्सम्म पबन अन्योलमै कहाँबडरहेको छ । 
र्सहकारीलाई स्ितन्त्र र व्यािर्साकयक िनाउन आिश्यक छ । कृकििेत्रमा रूपान्तरण गने हो भने र्सहकारीहरु 
राजनीबतको घेरािाट मकु्त भै आबथयक बिकार्सको िम्िा िनु्न पियछ र र्सामिुाकयक रं्सस्थाका रूपमा किकार्स गररन ु
पियछ । र्सहकारीको प्रभािकारीता बनयमन र अनगुमन गनयकालाबग भरपिो र स्ितन्त्र बनयमनकारी रं्सयन्त्रको 
व्यिस्था गररन ुपने ।  

३३.८स्थानीय िमता अबभिृकि:कृिकहरुको व्यन्द्क्तगत तहमा जानकारी िढाउने, र्सीप किकार्स गने र र्ामय 
व्यिस्थापन र्सम्िन्धी कौर्सलता िढाउने तथा कृिक र्समहु र र्सहकारी तहमा पूिायधार र रं्सस्थागत किकार्समा जोड 
दिइएको छ ।िजार मागको आधारमा तलुनात्मक लाभका कृकिजन्य िस्तहुरु कम लागतमा  व्यिर्साकयक उत्पािन 
तथा प्रभािकारी िजारीकरणमा जोड दिने । 

३३.९र्सघन र उन्नत िेती प्रणालीको अिलम्िन:बर्सम्ताको र्समग्र िाली र्सघनता हेने हो भने १५८ प्रबतशत िेन्द्िन्छ 
। िेर्सी तथा र्ााँटहरुमा िा-हैमकहना बर्सचाई र्सबुिधा हनु र्सक्ने जबमनमा िाकियक बतन िाली बलन र्सककने भएतापबन 
िईु िाली मात्र लगाउने र त्र्सपबछ बतन मकहनार्सम्म जबमन िााँझो रा्न ेप्रचलन छ । यर्सले एकाबतर कृिकको 



 

जीिनस्तरलाई प्रभाि पारेको छ भने अकोतर्य  कृकिभबूमको उत्पािन शन्द्क्त उपयोग गनय र्सककएको छैन । 
पररणामतः िाद्य र्सरुिाको न्द्स्थबत नाजकु िन्िै गइरहेको छ । यर्सथय र्सघन तथा घमु्ती िाली प्रणालीको अभ्यार्स 
गनुय आिश्यक छ । त्यर्सरी नै उन्नत तथा हाइबिड जातको िीउ को प्रयोगले मात्र २० िेन्द्ि ३० प्रबतशत र्सम्म 
उत्पािन िढाउन र्सककन्छ । आउिो ५ िियमा िाध्यान्न िालीको हालको िीउ पबतयस्थापन िर १०-१२ प्रबतशत 
िाट २५ पबतयशत प-ुयाउने लक्ष्य रान्द्िएको छ । त्यरै्स गरी पशपुालनमा उन्नत नश्लको प्रयोग, चरण र्सधुार, गोि 
र्सधुार, परजीिी बनयन्त्रण तथा िजार व्यिस्थापनमा जोड दिईएको छ । 

३४. काययक्रम रं्सचालन पध्िबत तथा मोडेल 

३४.१ व्यिर्साकयक किकार्स कर्सरी गने:बर्सम्ता गााँउपाबलकामा ५५% र्सकक्रय जनरं्सख्या कृकि पेशामा लागेको िेन्द्िन्छ 
तर कृिकहरुले अझै पबन परम्परागत कृकि पिबत नै अपनाईरहेका छन ् । त्यरै्सले पाबन अथयतन्त्रमा कृकिको 
योगिान तलुनात्मकरुपमा न्यून रहेको छ र कृिकहरु गररकिको चपेटामा परेका छन ्। यो अिस्थाििल्न कृकि 
पधिबतमा पररितयन ल्याउन आिश्यक छ । कृिकहरुको आम्िानी िढाउनकालाबग तलुनात्मक लाभको आधारमा 
कृकि तथा पश ुिेत्रमा व्िर्साकयकरण गनय जरुरी छ । ििौ िेन्द्ि अाँगाल्िै आएको कृकि पिबतमा तरुुन्त पररितयन 
गनय र्सहज भने छैन । नयााँ कुरा अपनाउन कृिकहरुलाई मिुले भनेरमात्र हुंिैन । उनीहरुले र्सर्ल भएको 
व्यिर्साय िेिे भने मात्र किश्वार्स गियछन ्र आरै्ले गरे भने बर्सक्िछन ्। व्यिर्साय र्सरुुिात गरााँउन िोन्द्जएको हो 
र्सो र्सम्िन्द्न्ध कृिकहरुलाई र्सर्लतापूियक रं्सचालन भएका व्यिर्सायहरुको अिलोकन गराएमा उनीहरुमा किश्वार्स 
पैिाहनु्छ र र्सो व्यिर्साय गनय तत्पर हनु्छन ्। नयााँ व्यिर्साय र्सरुुिात गरााँउिा िढी र्सहयोग र बनरन्तरता पबन 
चाकहन्छ । व्यिर्सायको र्सम्भािना भएको स्थान तथा ईच्छुक कृिकहरुलाई छनोट गरर नमूना व्यिर्साय 
प्याकेजकोरुपमा बिकाश गररन ुपियछ, यर्सो गिाय अरु कृिकहरुको लाबग उक्त नमूनाले प्रेरणाको रुपमा काम गियछ 
र व्यिर्साय बिस्तार गनय र्सहज हनु्छ । 

कुनै पबन व्यिर्सायमा उत्पािन गरेर मात्र हुंिैन, उत्पादित िस्त ुउन्द्चत मूल्यमा बिकक्र भयोभने मात्र ककर्सानको लाबग 
र्ाइिा हनु्छ। त्यरै्स गरर प्रकिबधको प्रयोग, उत्पािन र्सामग्री आपूती, बर्सचाई, उत्पादित िस्त ुरं्सकलन, ढुिानी जस्ता 
काययहरु गनुय पने हुंिा यी र्सिै तहमा काम गने पात्रहरुको पबन िमता बिकार्स तथा िबलयो र्सम्िन्ध िनाई रा्न 
आिश्यक हनु्छ र र्सरुु अिस्थामा यी र्सिै काययहरु र्सम्पन्न गनयर्सघनरुपमा र्सहजीकरणकोआिश्यक हनु्छ ।अत: 
योजनाको र्सर्ल कायायन्ियनका लाबग बनम्न अनरु्सार पध्िबत अथिा मोडेल अपनाउन प्रर्सताि गररएको छ; 

३४.२व्यन्द्क्तगत िेती तथा र्सामकुहक िजारीकरण:र्सानाककर्सान तथा टुके्र जबमनमा कृकिको व्यिर्साकयकरण गरेर 
आजको िजारमिुी अथयतन्त्रमा प्रबतस्पधाय हनु र्सक्िैन । त्यरै्सले र्साना ककर्सानकोलाबग यो मोडेल उपयकु्त हनु र्सक्छ 
। कृिकद्वारा उत्पादित िस्त ुरं्सकलन तथा िजारीकरणको लाबग िजार र्सबमबत िा र्सहकारीले व्यापारी अथिा थोक 
बिके्रतालाई बिकक्रबितरण गने । यो मोडेलमा मूल्य शृ्रिलाका हरेक पात्रहरु र्सकक्रय भएर आ-आफ्नो भबूमका 
बनभाउन ु पियछ नत्र भने प्रबतस्पधाय गनय नर्सकेर अर्सर्ल पबन हनु र्सक्छ । अत: यी र्सिै पात्रहरु बिच र्समय 
र्समयमा अन्तरकक्रया छलर्ल भईरहन ुपियछ । 

३४.३र्सामकुहक िेबतप्रणाली:र्सहकारी स्तर िा कम्पनीको रुपमा किबभन्न व्यिर्साकयकर्ामयहरुको (उन्नत प्रकिबध िा 
िेतीप्रणाली) किकार्स गने ।यस्तो र्ामयहरुमा जबमनमा लाग्ने कर कम गने, जबमन बलजमा बलन रदिने र्सककने । 



 

कृकियोग्य जबमनमा करारिेबतकालागी रे्सिा प्रिायक बनकायले र्सहजीकरणको भबूमका बनभाउने र ककर्सानलाइय 
र्समहुमा जग्गा र र्सहबुलयत ऋण उपलव्ध गराउन र्सहन्द्जकरण गने । 

३४.४ नमूना पकेट काययक्रम:प्रधानमन्त्री कृकिआधबुनकककरण पररयोजनामा र्समेटेका र्सपुरजोन, जोन, धलकरपकेट 
पबन एउटा मोडेल हो । यो मोडेलमा स्थान किशेि  उपयकु्त िाली / पश ुव्यिर्साय र्सरुु गिाय र्सानो स्तरको नमूना 
र्ामयकोरुपमा रं्सचालन गने । व्यिर्साकयक नमनुा र्ामय रं्सचालन गिाय तलुनात्मक लाभका आधारमा िस्त ुछनोट 
गरी मूल्य शृ्रङिलाका र्सिै पात्रहरुको अबनिायय र्सहभाबगता र्सबुनन्द्ित गनुय पने हनु्छ । उत्पािन र्सामबग्र को र्सहज 
आपूबतय, उत्पािन प्रकिबधको प्रयोग, पोष्ट हाभेष्ट व्यिस्थापन, ढुिानी तथा िजारीकरण आदि काययहरु एकककृत ढंगले 
रं्सचालन हनेु भएकाले यो पूणय प्याकेजको रुपमा बिकार्स गररने मोडेल हो  ।यर्सरी र्सानो स्तरिाट र्सरुु गरी 
व्यिर्सायलाइ बिस्तार गिै धलक तथा जोनको रुपमाबिकार्स गनय र्सककन्छ । यस्तो मोडल व्यिर्साकयकरणको लाबग 
िकढ उपयकु्त हनुर्सक्छ । र्सरुुको चरणमा भने िकढ भन्िा िकढ र्सहयोगको आिश्यकता पने िेन्द्िन्छ । यर्समा 
अनिुानका काययकिबधहरू िनाउिा ककर्सानहरूको िबगयकरण गररनपुछय र र्साना ककर्सानहरूलाइय ग्राह्यता दिइने 
प्रणालीको किकार्स जोड दिन ु पियछ । र्समहु तथा र्सहकारी स्तरमा िा व्यन्द्क्तगत र्ामयहरुमा मूल्य शृ्रङिलामा 
आधाररत पूणय प्याकेज र्सकहतको व्यिर्साकयक कृकिको नमूना तयार गरी यरै्सिाट बिस्तार गिै िाली िा पशकुिशेि 
पकेट िेत्रकोरुपमा बिकार्स गने । 

३५.  कृकि प्रणालीको बिकार्स/पकहचान:यहााँको किकिध हािापानीर्सहुााँउिो कृकि प्रकिबधमा कृिकहरुको पहुाँच प-ु
याउन आिश्यक छ । यर्सकोलागी बिबभन्न अिस्थामा स्थान र्सहुााँउिो कृकिप्रणाली, नयााँ जात तथा अन्य प्रकिबधको 
स्थान किशेि पररिण गररन ु पियछ। अत: हाल किकार्स भएका प्रकिबध तथा कृकिप्रणालीहरुको स्थलगतरुपमा 
उत्पािन पररिण गरी र्सामकुहक मूल्याङकनको आधारमा उपयोगी िालका पध्िबत र प्रकिबधहरुको छनोट गरेर 
कृिकको पहुंच िढाउन र्सककन्छ। र्सम्भि भएर्सम्म भौगोबलक किकिधता अनरुुप तापक्रम र आिता मापन गरी 
स्थान किशेि रेकडय राख्ने्न व्यिस्था गनय आिश्यक छ ।  

३६. कृकिरे्सिा रं्सचालन रं्सयन्त्र: 

३६.१ र्समहु तथा र्सहकारी मार्य त कृकि रे्सिा प्रिान:  कृिकहरु र्समहुमा आििहनेु र र्समहुहरुलाई र्सहकारीमा 
आिि गरी र्समहु तथा र्सहकारी मार्य त प्रकिबध हस्तान्तरण, कृकिजन्य िस्तकुो िजार किकार्स, बर्सचाई तथा अन्य 
कृकि र्सम्िन्द्न्ध रे्सिा प्रिान गने ।  

३६.२ र्सहकारी रं्सजाल:िाडय तथा गााँउपाबलका स्तरमा र्सहकारीहरुको रं्सजालबनमायण गने र यर्सले कृकििेत्रको 
योजना बनमायण, कायायन्ियन, अनगुमन तथा मलु्याङकण, रे्सिाको माग गने र र्समन्ियकारी भबूमका बनिायह गने । 

३६.३ प्राबिबधक रे्सिा:िडा स्तरमा कन्द्म्तमा एकजना प्राकिबधकको व्यिस्था गरी बनयबमत प्राबिबधक रे्सिा प-ुयाउने  
तथा रू्सचना प्रिाह तथा र्समहु र्सहजीकरणका लाबग हरेक र्समहुमा एकजना अगिुा कृिकचयन गने । 

३६.४ र्समन्िय:कृकि तथा पशिुेत्रको र्समग्र (Vertical and Horizontal)र्समन्ियकोलाबग गााँउपाबलका स्तरमा 
र्समन्िय र्सबमबतको व्यिस्था गने । 



 

३७. अनगुमन तथा मलु्याङकन:  

र्सकह योजना, दिकतररकाले कायायन्ियन तथा बनयबमत अनगुमनले मात्र कृकि पेशालाई र्सम्माबनत र र्सर्ल िनाउन 
र्सक्िछ। हाम्रा कबतपय कृकि बनबतहरु राम्रा िने्न गरेता पबन कर्तलो कायायन्ियनले गिाय कृकि िेत्रले र्सर्लता 
हार्सील गनय र्सकेको िेन्द्ििैन। कुनै पबन बिकार्स कायय नबतजामूिी र उत्तरिायी िनाउन आिश्यक छ । कृिकका 
लाबग प्रकिबधको मात्र हैन बनयमको पबन आिश्यकता हनु्छ । बिकार्समा लगानी गरेर मात्र हुाँिैन, प्रबतर्ल कबत 
मात्रामा हाबर्सल भयो भने्न कुराले अथयतन्त्र बनधायरण गियछ । िार्स कृिकलाई प्रोत्र्साहन दिने, काययक्रम रं्सचालनमा 
पारिशीता अपनाउने, िजार बनयमन गने जस्ता काययहरु प्रभािकारीरुपमा रं्सचालन गनय कृिक तथा अन्य पात्रहरुको 
रं्सलग्नतामा गााँउपाबलका स्तरमा अनगुमन तथा मूल्याङ्कनको लाबग छुटै्ट रं्सयन्त्रको व्यिस्था गररन ुपियछ।यो िाहेक 
स्थाबनय स्तरमा कामको अनगुमन गने न्द्जम्मेिारी उपभोक्ता र्सबमबतले पबन तोक्न र्सक्ने व्यिस्था गनय र्सककन्छ । 
माबर्सक, तै्रमाबर्सक, अधयिाकियक तथा िाकियकरुपमा र्सबमिा तथा काययिेत्रको अनगुमन तथा मूल्याङ्कन गनय आिश्यक 
व्यिस्था बमलाउन ु पियछ । पााँच ििे योजनाको उपलन्द्धधहरु मूल्याङकन गनय रू्सचकहरु तयार/थपघट गने, 
अनगुमन तथा मूल्याङकन बिबध तयार गने कायय योजना रं्सचालन िियको र्सरुुमै गनुय पियछ । 
३८. योजना कायायन्ियन र्सबुनन्द्ितताका आधारहरु; 

योजनामा र्समािेश बनम्न अनरु्सार काययहरु परुा भएमा योजनामा तोककएको लक्ष्य हाबर्सल गनय कुनै किीन नहनेु 
िहर गररएको छ । 

 कृकिजन्य िस्त ुआन्तररक तथा िाकहरी िजार र्सम्म ढुिानीको लागी भर पिो र्सडकरं्सजाल बनमायण भएको 
हनेु छ । 

 बरं्सचाई तथा रं्सकलन केन्ि जस्ता पूिायधारकाययहरु तोककएको र्समयर्सीमाबभत्र र्सम्पन्न हनेु छन ्. 

 आिश्यक स्रोतको र्सबुनन्द्िता गने प्रबतििता भएको छ । (िजेट तथा जनशन्द्क्त) 
 र्सशुार्सन तथा कायायन्ियन प्रणालीमा र्सरलता आउने छ । 

३९. उत्पािन पररिण गनुयपनेनयााँ िालीहरु 

३९.१ कककि र्ल:डाडािालीको मेलपानी,चनुपानी,माल्प,चोल्पाको 
माबथल्लोभाग,भोटम”ुङ्ग्ग्रा,लाप,ुनाहगााँउकोमाबथल्लोभागरटमटेना | 

३९.२ भइू ऐरे्सल:ुबर्समल गाउ, चोल्पा, माल्प, चनुपानी । 

३९.३ चकून्िर: िेमौर्समको लाबग डाडािाली र अन्य मौर्समकालाबग जनुर्सकैु स्थान। 

३९.४ मेकाडोबमया नट :र्समनु्ि र्सतह िाट १३००बमटर िेन्द्ि १६०० बमटर उचाई र्सम्मका स्थान हरुमा ।  

३९.५ एभोकाडो: िजेडा, नार, कपल्क र िान्मा   

३९.६ ट्राउट माछा पालन:नाहगााँउ राक्र्सीिोलाका आर्सपार्स 



 

४०. िजार बिकार्स तथा पूिायधार: 

• रं्सकलन केन्ि 

• भण्डारण (र्सनु्तला, आल,ु अििुा, प्याज आदि) 

 

• िजार चेनल छोटो र चसु्त िजाररकरण रे्सिाकालाबगढुिानी र्साधन 

• मूल्य शृ्रङ्खला बिकार्स 

• िजारको र्सबुनन्द्ितताका लाबग र्समूह, र्सहकारी तथा बनजी िेत्रको रं्सलग्नतामा कृकि जन्य उपज 
िजारीकरणको रं्सस्थागत बिकार्स गने (पूिय र्सम्झौता गने पररपाटीको बिकार्स) 
 

अनरूु्सची १.िाली बिशेि पकेट बिस्तारकोलाबगपकहचान भएका िते्रहरु 

क्र.रं्स. पकहचान भएका िालीहरु र्सम्भाव्य स्थानहरु 

१ िेमौर्समीतरकारी िाली   

१.१ 

िर्सन्ते तरकारी (चैत्र िेन्द्ि 
जेि र्सम्म तयार हनेु िाली) 

ज्याबमर चौर िेन्द्ि बर्सम्तािोलाको चोल्पा र्सम्म तथा भेरी निी ककनारमालकैु 
िेन्द्ि राकम र्सम्मका बरं्सन्द्चत िेत्रहरु । 

१.२ 

ििे तरकारी (आिाढ िेन्द्ि 
भाि र्सम्म तयार हनेु िाली) 

चोल्पा, टमाटेना, कोटकाडा, डाडािाली, आबग्रगााँउ, बर्सपाय, कार्लकोट, नाहगाउाँ, 
िजेडाको भैरि स्थान र िााँर्सिोला,  

१.३ 

र्सरि मकहनामा हनेु तरकारी 
(अर्सोज िेन्द्ि कान्द्त्तक र्सम्म) 

बर्समलगााँउ, िजेडीचौर, कपल्क, बनिााँउ, नार, आबग्रगााँउ, लाप,ु कार्लकोट, 

नाहगाउाँ, बर्सपाय, िजेडा, मूलिोला, िान्मा, चोल्पा, कोटकाडा, डाडािाली, 
काकप्रचौर 

१.४ 

गोलभेडा िलुा िेती (अर्सोज 
िेन्द्ि तयार हनेु) 

िान्मा, काकप्रचौर, पािापानी, र्साउिोला, कपल्क 

१.६ 

प्लाकष्टक घरमा गोलभेडा 
िेती (आिाढ - काबतयक 
उत्पािन गने) 

हािा कम चल्ने, १२०० िेन्द्ि १५०० बमटर र्सम्म ऊाँ चाई भएका र राम्रो 
घामपने स्थानहरु जस्तै: िजेबडचौर, माझगााँउ, कपल्क, िजेडाको भैरिस्थान, 

काकप्रचौर, लाप,ु आबग्रगााँउ, चोल्पाको घाम पने जस्ता िााँउहरु 

१.७ 

भेडेिरु्सायनी िलुा िेती 
(अर्सोज काबतयकमा तयार) 

िान्मा, कपल्क, काकप्रचौर, िजेडा, िजेबडचौर 

१.८ 

प्लाकष्टक घरमा भेडेिरुर्सानी 
िेती (आिाढ िेन्द्ि काबतयक 
र्सम्म उत्पािनगने) 

हािा कम चल्ने, पानी उपलाधध हनेु १२०० िेन्द्ि १५०० बमटर र्सम्म 
ऊाँ चाईभएका र राम्रो घाम पने स्थानहरु जस्तै: िजेबडचौर, माझगााँउ, कपल्क, 

िजेडाकोभैरिस्थान, काकप्रचौरको बर्समा, लाप ुजस्ता िााँउहरु 

२. तरभजुा दिङगनी, ज्याबमरचौर र गजौडाकािलौटे माटो भएका िेत्रहरु 

३. ििे आल ु(१४० घरधूरी) डाडािाली, माबथल्लो मङु्ग्ग्र,े न्द्घमाने 

४. मर्सला िाली   

४.१ लर्सनु िेती र्साबगनी गैरी, नाहगााँउ, बर्सपाय, आबग्रगााँउ 

४.२ प्याज िेबत बनिांऊ, िानीिोला आर्सपार्सका िेतहरु, चोल्पा 



 

४.३ अििुा िेती आबग्रगााँउ, नाहगाउाँ, बर्समाल गााँउ, िजेबडचौर, आरुडाडा 

४.४ िेर्सार िेती 
र्सनुतला, झ्यामा, िडाबर्समा, िजेबडचौर (िडाकांडा), िजेडा, काकप्रचौर, गााँकडा, 
ररिािोट, आरुडाडा, र्साउिोला 

४.५ अलैंची िेती कार्लकोट, नाहगााँउ, चोल्पा 
६. िलहन िाली 

६.१ भटमार्स गान्िा, कार्लकोट, नाहगााँउ, िाङगाडाला, लाप,ु डाडािाली, काकप्रचौर, चोल्पा 
६.२ मार्स राकम, बर्सम्तािोला र भेरी ककनारका र्सिै िेत्रहरु 

७. तेलहन िाली   

७.१ र्सयुयमूिी रु्ल तल्लो भभूागको बरं्सन्द्चत िेत्रहरुमा िर्सन्ते िालीकोरुपमा िेती गनयउपयकु्त 

७.२ ििाम िती गान्िा, काकप्रचौर, दिङगनी, ज्याबमरचौर, गजौंड, ररिािोट, िैजपानी, न्द्चउरीिगर 
८. िीऊ उत्पािन   

८.१ ििे मकैको बिउ उत्पािन दिङ्गनी, तामाचौर 
८.२ िर्सन्ते मकैको िीउ उत्पािन तामाचौर तथा भेरी ककनारका बरं्सन्द्चत िेत्रहरु 

८.३ झााँङगे िोबडको िीउ उत्पािन 

तामाचौर, गोजी िेन्द्ि आली र्सम्मका बर्सचाई हनेु स्थान तथा भेरी 
ककनारकाबरं्सन्द्चत िेत्रहरु 

८.४ 

िणयशंकर गोलभेडाकोिीउ 
उत्पािन 

िजेबडचौर, आबग्रगााँउ, गान्िा, लाप,ु 

९ र्लरू्ल   

९.१ र्सनु्तला नाहगााँउको माबथल्लो गााँउ, बर्सपाय, लाप,ु िानी, चोल्पाको माबथल्लोगााँउ 

९.२ ओिर डाडािाली, माबथल्लो मङुग्र ेर न्द्घमाने 

९.३ कागबत 

काकप्रचौर, िजेबडचौर, घोरेटा, गााँन्िा, र्साउिोला, आबग्रगााँउ, कपल्क, िान्मा, 
पर्सनाउला, िपुायल, कानाबर्सम्ता 

९.४ बलची भेरी ककनारका र्सिै स्थानहरु तथा अन्य स्थानका िेशीहरु 

९.५ केरा भेरी ककनारका र्सिै स्थान तथा अन्य िााँउका बरं्सन्द्चत िेशीहरु 

९.६ अम्िा काकप्रचौर, पािापानी, ररथािोट, र्साउिोला, पानीिोला, िान्मा, पर्सनाउला 
९.७ जनुार कानाबरं्सम्ता, गान्िा र घोरेटा 
१०. पशपुालन र्सम्भाव्यस्थानहरु 

१०.१ िाख्रा पालन 

िपुायल, घोरेटा, गान्िा, लकैु, िार, झ्यामा, िडाबर्समा, िाङ्गाडाला, बर्सपाय, 
कार्लकोट, नाहगाउ, कपल्क, िान्मा, र्साउिोला (माछालोट), डाडािाली, 
माल्प, चनु्पानी, केउरेनी, चोल्पा, काकप्रचौर, ररिािोट, िैंजपानी र काबल िोला 

१०.२ भैर्सी पालन 

लाप,ु आबग्रगााँउ, डाडािाली, ताली गाढ, घोरेटा तथा लकैु िेन्द्ि राकमर्सम्म र 
गोन्द्ज िेन्द्ि आबल र्सम्म व्यिबर्सयक कहर्सािले भैर्सी पालन गनय र्सककने 



 

११. कुिुरा पालन 

११.१ िोइलर कुिरुा राकम, जामनेुिजार तथा आर्सपार्सका िेत्रहरु 

११.२ लेयर्सय राकम, जामनेुिजार तथा आर्सपार्सका िेत्रहरु 

१२ गैरकाष्ठ िन पैिािार   

१२.१ लेमन ग्रार्स काकप्रचौरको पािापानी, पानीिोला र आबलका र्सखु्िा िााँउहरु 

१२.२ मेन्था तल्लो भेगका र्सिै बरं्सन्द्चत िेत्रहरु 

१२.३ कटमरु 
डाडािाली, माबथल्लो मङुग्र,े टमाटेनाको माबथललो भाग िेन्द्ि न्द्घमानेर्सम्म, 

िाङ्गाडाला, बर्सपाय, नाहगााँउको माबथललो भाग 

१३. च्याऊ डाडािाली, चोल्पा, टमाटेना, बर्समाल गााँउ, बर्सपाय, 
१४ िाध्यान्न िाली 

१४.१ धान 

टाटे बर्सउरा िेन्द्ि जगुै िोला आर्सपार्सका िेतहरु, लकैु िेन्द्ि 
ज्याबमरचौरर्सम्म भेरी निी आर्स पार्सका बरं्सन्द्चत िेत्रहरु, बर्समता िोलाको 
गोन्द्ज िजार िेन्द्ि आलीर्सम्मका िेतहरु 

१४.२ मकै 

गान्िा, घोरेटा, िपुायल, तामाचौर, काकप्रचौर, राकम, िार, झ्यामा, िडाबर्समा, 
िान्मा, बथङ्गनी, च्यरुीिगर, ररिािोट, िैजपानी, िान्मा 

१४.३ िर्सन्ते मकै भेरीककनार, बरं्सम्तािोला र जगुैिोलाका बरं्सन्द्चत र्ााँट र िेर्सीहरु 

१४.४ कोिो घोरेटा, गान्िा, नाहगाउ, कार्लकोट, मङु्ग्ग्र,े िाङ्गाडाला, काकप्रचौर 
१४.५ गहुं र्सिै बर्सन्द्चत िेतहरु तथा ओबर्सलो मकै िारी 
१४.६ जौ डाडािाली, मङु्ग्ग्र,े िानी, िाङगाडाला, िपुायल 

१५ नयााँ िालीको उत्पािन पररिण 

१५.१ कककि र्ल 

डाडािालीको मेलपानी, चनुपानी, माल्प, चोल्पाको माबथललो भाग, भोटमङु्ग्ग्रा, 
लाप ुर नाहगााँउ र टमटनाको मबथललो भाग 

१५.२ भइू ऐरे्सल ु बर्समल गाउ, चोल्पा, माल्प 

१५.३ चकून्िर िेमौर्समी िेती डाडािाली र मौर्समी अन्य जनुर्सकैु स्थानहरु 

१५.४ मेकाडोबमयानट र्समनु्िर्सतहिाट १३०० बमटर िेन्द्ि माबथका िेत्रहरु 

१५.५ एभोकाडो 
र्समनु्िर्सतहिाट ८०० बमटर िेन्द्ि १२०० बमटर र्सम्मको उचाइ िएका 
िेत्र 

१५.६ बर्सउबड र्ल र्समनु्िर्सतहिाट १००० बमटर र्सम्मका िेत्रहरु 

१५.७ रू्ल िेती यातायात र्सबुिधा भएकास्थानहरु 

१५.८ ट्राउट माछा पालन नाहगााँउ राक्र्सीिोलाका आर्सपार्स 

१६ बिभेदित र कपछबडएका िगय, र्साना तथा बर्समान्तकृत कृिकहरुका लाबगआयमूलक काययक्रम 

१६.१ 

१) च्याउ िेती२) िाख्रा पालन (३) तरकारी िेती (४) माहरुी पालन (५) घरिगैंचास्थापना६) बर्सपमूलक 
ताबलम 

 



 

अनरूु्सची नं. २ पााँच ििे योजना अिबधमा प्रिकेपत थप उत्पािन तथा आम्िनी 

िािी 
उत्पादनिा फरक 

(िे.टन) बिक्रक्र दर (रु.) थप आम्दनी (रू.) 

र्खाध्यान्न िािी ३३०७ २२८३४ ७५५०६९५० 
िान (ििे) १३०२.४० २२००० २८६५२८०० 
िान (ििन्ते) १३५.०० २२०० २९७००० 
िकै (ििे) ६०९.२१ २०००० १२१८४२५० 
िकै (ििन्ते) ३३५.०० २०००० ६७००००० 
गहंु ९०८.४८ ३०००० २७२५४४०० 
कोिो १६.७४ २५००० ४१८५०० 
िरकारी ३८४८ २३५२० ९०४९९४३८ 
दहउिेतरकारी ११३८.६१ २०००० २२७७२२५० 
ििन्तेतरकारी ७१९.१९ २५००० १७९७९६८८ 
ििेतथा शरि िौिि तरकारी १९८९.९० २५००० ४९७४७५०० 
आिु ८५१ २०००० १७०१०००० 
दहउिेआिु ३७०.५० २०००० ७४१०००० 
ििेआिु ४८०.०० २०००० ९६००००० 
दिहन ९६ ३७५००० ७३९३८५० 
िाि १५.३४ १००००० १५३४००० 
िुिुरो १७.६१ ६५००० ११४४६५० 
चना ३९.८० ८०००० ३१८४००० 
केराउ १४.१६ ७०००० ९९१२०० 
भििाि ९.०० ६०००० ५४०००० 
िेिहन ८६ ११६४७० १००५६००० 
नति ३.२४ १५०००० ४८६००० 
तोरी ६३.०० १२०००० ७५६०००० 
िुयािुखीफूि २०.१० १००००० २०१०००० 
फिफुििगैंचा ३६.४३ ४०००० १४५७१२० 
िगैंचाव्यिस्थापन २१.४३ ४०००० ८५७१२० 
नयााँ िगैंचा स्थापना १५.०० ४०००० ६००००० 
िििा िािी ८८२.५० २८६६९ २५३००००० 
अििुा २८०.०० २३००० ६४४०००० 



 

िेिार २८०.०० २०००० ५६००००० 
ििुन ६०.०० ४०००० २४००००० 
प्याज २५५.०० २२००० ५६१०००० 
अिैंची ७.५० ७००००० ५२५०००० 
कृषििफि  जम्िा २२७२२३३५८ 
पशुपािनिफि  थप आम्दानी ३०५३६२४२ 
५ ििा पनछ खिी िोका २०४४ ११६०० २३७११२४२ 
थप भैंिी पािन (थप ििु 
उत्पािन) 

१२५००० ४५ ५६२५००० 

िेयिाकुखुरा पािन १००००० १२ १२००००० 
कृषि िथा पशुपािनिा कूि ग्रि आम्दानी २५७७५९६०० 

 

अनिुूची ३प्रिुर्खिािी प्रर्ािीिा केहह िुधार गनुि पने पक्ष 

१७०० सिटर देखर्ख २२००सिटर (असिचंचि क्षेत्र) १७०० सिटर देखर्ख २२००सिटर  (सिचंचि क्षेत्र) 

हािको िािी प्रर्ािी प्रस्िाबिि िािी प्रर्ािी हािको िािी 
प्रर्ािी प्रस्िाबिि िािी प्रर्ािी 

िकै + मििी – गहंु    / 

तोरी 
िकै +मििी - तोरी / 

गहंु 

   िकै + मििी – 
गहंु /तोरी 

   िकै + मििी / भििाि -गहंु  / तोरी 

* ििन्ते तरकारी - ििेतरकारी  - तोरी 

  ििे आि ु– तरकारी/ तोरी ििे आिु - तरकारी -- 
तोरी मििर ििे आिु – तरकारी/ तोरी 

कोिो –खािी 
कोिो + भििाि (ग-
हाको डडििा) कोिो -गहंु फिफुििगैंचा + ििुन 

दििुर + भििाि 

६०० देखर्ख १४०० सिटरिम्ि (असिचंचि) ६०० सिटर देखर्ख ९०० सिटर िम्ि (अति िुर्खा) 

हािको िािी प्रर्ािी प्रस्िाबिि िािी प्रर्ािी हािको िािी 
प्रर्ािी प्रस्िाबिि िािी प्रर्ािी 

िकै – खािी 
िेिार / अििुा + ग-
हाको डडििा घााँि / 
डािे घााँि 

िकै -खािी 
िेिनग्राि / अम्िा / घााँि / डािेघााँि 

फिफुि िगैंचा + घिुुिा िािी (िेिार) ** 

६०० सिटर देखर्ख ८००सिटर िम्ि (असिचंचि) ६०० सिटर देखर्ख ८०० सिटर िम्ि (सिचंचि) 

हािको िािी प्रर्ािी प्रस्िाबिि िािी प्रर्ािी हािको िािी 
प्रर्ािी प्रस्िाबिि िािी प्रर्ािी 

िकै - तोरी / ििहन / गहंु िकै - तोरी / ििहन िान - गहंु 
िान - तोरी - ििन्तेिािी 

िान - गहंु / ििहन - क्याच क्रप *** 



 

िाि – खािी िुयािुखी फ"ि - तोरी / 
ििहन 

िकै - तोरी - 
खािी िकै - तोरी / तरकारी -ििन्ते िािी 

९००० देखर्ख १५०० सिटरिम्ि (असिचंचि) ९००० देखर्ख १६०० सिटर िम्ि (सिचंचि) 

हािको िािी प्रर्ािी प्रस्िाबिि िािी प्रर्ािी हािको िािी 
प्रर्ािी प्रस्िाबिि िािी प्रर्ािी 

िकै -गहंु / तोरी  / ििहन 

िकै +भििाि - तोरी  
/ गहंु 

िान -गहंु- खािी 

िान - गहंु - क्याच क्रप अथिािान   - तोरी / 
तरकारी - ििन्ते िािी 
तरकारी -तरकारी / ििहन / तोरी    - 
ििन्तेिािी 
ििे तरकारी – तोरी / दहउिे तरकारी      -  
ििन्ते तरकारी 
िकै – तोरी / चना / िुिरुो - ििन्ते 
तरकारी / क्याच क्रप 

 ·ििन्िे िािी: तरकारी, िकै, िान, िुयािुखख फ"ि, िुङ,ग, ** घिुुवा िािी: िेिार, अििुा, ििुन ,  ***क्याच क्रप: छोिो 
िियिा तयार हुने िािीजस्त-ै िोिे िोडड, घााँि आदि 

 

 

अनिुूची ४पशुपािन व्यवस्थापनिा िुधार गनुि पने पक्ष 

िाख्रापािन भैंिीपािन 

षववरर् हािको अभ्याि िुधार गनुि पने पक्ष हािको अभ्याि िुधार गनुि पने पक्ष 

आहार 
व्यिस्थापन 

परम्परागत खुिा चरणको 
भरिापाल्ने 

व्यिष्स्थत चरन, ििुिा 
पािन र िन्तुमित आहार 

िन्तुमित आहारिा 
ध्यान नदिएको 

िन्तुमित 
आहारकोव्यिस्थापन 
गने 

नछिफुि डािे घााँि 
िगाएको 

कोिे घााँि मििाएर 
कृवििन प्रणािी अपनाउने 

िािीको उप-उत्पािनको 
भरिा पनन पािेको 

उप-उत्पािनिा हररयो 
घााँि मििाएर खुिाउने 

खोर / गोठ 

परम्परागत खोरिा 
पािेको 

िुिाररएको खोर ननिााण 
गने 

परम्परागत गोठिा 
पािेको 

िुिाररएको गोठ ननिााण 
गने 

जात 

अधिकांि खरी जातको 
िाख्रा पािरको 

खरी जात तथा िोयरको 
५०% क्रि ििुजैात पाल्ने 

स्थाननय र उन्नत जात 
पािेको 

उन्नत जातको भैंिीको 
िंख्यािा िषृ्ध्ि गने 

परष्जिी 
ननयन्त्रण 

परष्जिी रोकथाििा कि 
ध्यान दिएको 

परष्जिी रोकथाििा िढी 
ध्यान दिन ुपने 

परष्जिी रोकथाििा 
कि ध्यान दिएको 

परष्जिी रोकथाििा िढी 
ध्यान दिन ुपने 

 

 

 

 

 



 

अनुिूची: ५स्थान षवशेि वस्िुगि षववरर् 

िडा 
नं. 

स्थान /िस्ती 
र्समनु्िर्सतह 
िेिी उचाई 

(बम.) 
कििरण 

१ 

लकैु ६१३ - ६९७ 

पक्की र्सडकले जोबडएको, पूिी मोहडा, भेरर निीको ककनारमाअिन्द्स्थत िेती योग्य 
र्समथर जबमन, कहउिमा हल्काहसु्र्स ुलाग्ने 

टाटे र्सनु्तला 
(िेत) ६२५ - ७३७ 

पक्की र्सडकले जोबडएको, पूिय िबछण मोहडा, जगैु िोला ककनारमा िेबतयोग्य उियर 
जबमन, कहउिमा हल्का हसु्र्स ुलाग्ने 

र्सनु्तला गाउ 

११२३-
१२२३ 

कच्ची िाटोले छोएको, पूिय र उत्तर र्ककय एको बभरालो जबमनमा ग-हामािेती तर 
हाल जबमन िाझो छोड्ने क्रम िढ्िो 

घोरेटा गाउ 

११७९-
१६७८ 

कच्ची र्सडकले छोएको, पूिय र िबछन र्ककय एको बभरालो जबमनमा ग-हािेती 

गान्िा गाउ 

१३००-
१८०० 

कच्ची र्सडकले छोएको, िबछन, पन्द्िम र पूिय मोहडा, कमर्सल िेिी उियरमाटो तथा 
बभरालो जबमनमा ग-हामा िेती 

औल गान्िा १०९८-
१२२० 

गान्िा गाउ िेन्द्ि तल िन्द्क्छन मोहडा, उत्पािनशील जबमन, घाम पन े

२ 

कार्लकोट 

११६९-
१४५२ 

कच्चीर्सडकले छोएको, उत्तर-पूिय मोहडा, केकह रे्सपीलो िाउ 

नाहगाउ 

११४३-
१४८२ 

उत्तर मोहडा, रे्सकपलो जबमन, उियर माटो, किकिध िस्त ुउत्पािनको र्सम्भािना भएको 
स्थान। 

बर्सपाय १३५०-
१६४० 

उत्तर मोहडा, रे्सकपलो जबमन, उियर माटो, घाम कम पन ेधेरै र्सम्भािनाभएको स्थान 

िपुायल 

१४७४-
१५२४ 

कच्ची र्सडकले छोएको, उत्तर मोहडा, र्सखु्िा स्थान 

३ 

िाङ्गाडाला १६६०-
१८५० 

कच्ची र्सडकलेछोएको, पिुय-उत्तर मोहडा, बभरालो जबमनमा ग-हा िेती 

लाप ु

१६६०-
१८५० 

कच्ची र्सडकले छोएको, पिुय मोहडा, कम बभरालो जबमन 

आबग्रगाउ 

११००-
१२६२ 

कच्ची र्सडकले छोएको, पिुय मोहडा, कम बभरालो, ओबर्सलो तथा मबललो जबमन 

िार १२४०-
१४८१ 

कच्ची र्सडकले छोएको, उत्तर मोहडा, बभरालो, र्सखु्िा जबमन 

िडाबर्समा ९८५-१३९६ कच्ची र्सडकले छोएको, उत्तर पूिय मोहडा, र्सखु्िा जबमन 

झ्यामा ११७१-
१३५५ 

कच्ची र्सडकले छोएको, उत्तर मोहडा,  र्सखु्िा जबमन 



 

िारौल ७७५ कच्ची र्सडकले छोएको, पूिय-िन्द्िण मोहडा,  र्सखु्िा जबमन 
मस्तारा िेत ६०४-६२५ पक्की र्सडकले छोएको, भेरी निीको छेउ, र्समथर भभूाग 

राताचौर ६०७-६७९ पक्की र्सडकले छोएको, भेरी निीको छेउ, र्समथर भभूाग 

औलझ्यामा ६०६-६७६ पक्की र्सडकले छोएको, भेरी निीको छेउ, रातो माटो, र्समथर भभूाग 

४ 

काबलिोला ५९१ पक्की र्सडकले छोएको, भेरी निीको छेउ, मबललो माटो, र्समथर भभूाग 

नाड गाउ ६४०-७९३ कच्ची र्सडकले छोएको, उत्तर-पूिय र्ककय एको मबललो माटो, ओबर्सलो जबमन 

बनिाउ १११० कच्ची र्सडकले छोएको, उत्तर-पूिय र्ककय एको मबललो माटो, ओबर्सलो जबमन 

कपल्क ९५२-११०० कच्ची र्सडकले छोएको, पूिय र केकहभाग उत्तर र्ककय एको मबललो माटो 
कपल्क चौर १०७० कच्ची र्सडकले छोएको, पूिय र्ककय एको, र्समथर, मबललो जबमन 

िडाकाडा १४३३ कच्ची र्सडकले छोएको, पूिी मोहडा, र्सखु्िा जबमन 

कपलीकाडा १३११-
१५५५ 

कच्ची र्सडकले छोएको, पूिी मोहडा, पानी नजम्ने माटो 

बर्समालगाउाँ १२५०-
१३८७ 

कच्ची र्सडकले छोएको, पूिी मोहडा, ओबर्सलो र उियर जबमन 

भोटमङुग्रा १३९२-
१६७७ 

कच्ची र्सडकले छोएको, पूिी मोहडा, ओबर्सलो जबमन 

५ 

िजेडा गाउ 

१२५०-
१६२२ 

कच्ची र्सडकले छोएको, पूिी मोहडा, बिच गाउमा ओबर्सलो जबमन, बर्समा रकटीगाउ 
अबल र्सखु्िा, जबमन िाझो छड्िै गएको 

िजेडा आली ७६०-८८५ र्सडकले छोएको, र्राककलो र्ाट, उत्पािनशील जबमन 

बर्सम्ल्या आली ७३०-९५५ र्सडकले छोएको, र्राककलो र्ाट, अबधकाश बर्सचाई उपलधध, उत्पािनशील जबमन 

तामा गाउ ६५०-७३० र्सडकले छोएको, र्राककलो र्ाट, उत्पािनशील जबमन 

तल्लो पाबनिोला 
६९०-८५४ 

र्सडकले छोएको, रोड िेन्द्ि तल बर्सचाई भएको 
माबथल्लो 
पाबनिोला  र्सडकले छोएको, रोड िेन्द्ि माबथ, र्सखु्िा जबमन, जबमन धेरै िाझो रहेको 

पारी िुलारै्सना १४२४ िबछणमोहाडा, बर्सचाई हनेु 

६ 

गजौडा ६००-६२५ पक्की र्सडकले छोएको, भेरी निी ककनारमा र्राककलोतथा उियर जबमन 

जामनेुिजार चौर ६३६-६६० पक्की र्सडकले छोएको, र्राककलो र्ाट, उियर जबमन 

ज्याबमर चौर तथा 
बर्सउरा िेत 

५६८-६०४ 

पक्की र्सडकले छोएको, भेरी निीको छेउमा र्राककलो र्ाट, उियर जबमन, िा-है 
मकहना बर्सचाई हनेु 

राकम ५८१-५९५ पक्की र्सडकले छोएको, भेरी नबधको छेउमा र्समथर र्ाट, उियर जबमन 

दिङग्नी ५७३-५८४ पक्की र्सडक र्सङ्ग झोलङु्गे पलुले जोबडएको 
घोडेरी ५५९-५७४ पक्की र्सडक र्सङ्ग झोलङु्गे पलुले जोबडएको 
ररिािोट १३०० कच्ची र्सडकले छोएको, पूिी मोहडा, र्सखु्िा िाउ 

७ 

पािापानी ६८८- ९०० कच्ची र्सडकले छोएको, पूिय-उत्तर मोहडा, अबत र्सखु्िा िाउ 

बर्समा ९००-११५६ कच्ची र्सडकले छोएको, पूिी मोहडा, र्सखु्िा िाउ 

काकप्रचौर 
माझगााँउ 

१२५० कच्ची र्सडकले छोएको, पूिी मोहडा, र्सखु्िा िाउ 



 

िडथाप्ना १३३० कच्ची र्सडकले छोएको, पूिी मोहडा, र्सखु्िा िाउ 

गाकडा/नयााँगाउ 

१२३०-
१४६३ 

कच्ची र्सडकले छोएको, पूिी-उत्तर मोहडा, र्सखु्िा िाउ 

िाघहान े

१२५८-
१३६० 

कच्ची र्सडकले छोएको, पूिी-उत्तर मोहडा,  

डोििोला १३७८ अबल बिकट, पूिी मोहडा,चरणछेत्र रहेको 

िैजपानी १००७-
११६३ 

रोप िे को व्यिस्था, बिकट, पूिी मोहडा,चरणछेत्र रहेको 

िैजपानी ज्यूला ५५७-५७३ पक्की र्सडकर्सङ्ग झोलङु्गे पलुले जोबडएको 
च्यूरी िगर ५५२-५८१ पक्की र्सडकर्सङ्ग झोलङु्गे पलुले जोबडएको र्राककलो तर र्सखु्िा र्ाट 

८ 

र्साउिोला ७००-१११२ कच्ची र्सडकले जोबडएको,पूिी-उत्तर मोहडा, र्सखु्िा स्थान, जबमन िाझोछोड्ने गरेको 

माछालोट १२१५ ,पूिी मोहडा, र्सखु्िा स्थान, जबमन िाझो छोड्ने गरेको चरण छेत्रभएको 
जमु्ल्या अम्र ै ७९१ उत्तर मोहडा, िाटोले जोबडएको, धान िेत, िईु िेती बर्सचाई हनेु 

आरु डाडा ८००-१०४२ उत्तर मोहडा, िाटोले जोबडएको, ओबर्सलो िारी 

माल्प, चनुपानी १२५०-
१५०० 

कच्ची र्सडिकले छोएको,उत्तरी मोहडा, र्सकपलो स्थान 

मेलपानी-
लयापोिरा 

१६००-
२०१२ 

कच्ची र्सडकले जोबडएको,पूिी-उत्तर मोहडा, कहउिमा तरु्सारोपने,ििायिमा कुकहरो 
लाग्न,े ककहले काकह अबर्सना परेर छेती पयुायउने 

केउरेनी १७६० कच्ची र्सडकले जोबडएको, िबछन मोहडा,  तरु्सारो पने,ििायिमा कुकहरो लाग्ने 

९ 

िरुरिजेनी (धरुी) २२५६ बर्सम्ताकोउचो स्थानमा रहेको 
र्साबगनीगैरी १७०० उत्तर मोहडा, भरालो जबमन, र्सडकले नछोएको, घाम कम पन े

टमाटेना गाउ 

१३००-
१७४० 

कच्ची र्सडकले छोएको, पूिय-उत्तर मोहडा, रे्सकपलो जबमन 

थारपात्ला १३०० कच्ची र्सडकले छोएको, उत्तर मोहडा, रे्सकपलो जबमन, बर्सचाए भएको 

िान्मा १०४५-
१२३३ 

कच्ची र्सडकले छोएको, पूिय र िबछण मोहडा, घाम पने र्सखु्िा स्थान 

मलुिोला,लामेला ८५०-१०८० कच्ची र्सडकले छोएको, पूिय र उत्तरमोहडा, बर्सचाई हनेु स्थान 

पर्सनाउला १४००-
१६४० 

कच्ची र्सडकले छोएको, िबछन र पूिय-िबछनमोहडा, र्सखु्िा स्थान 

िबुन, काडाबर्सम्ता १२३५-
१३७७ 

बरं्सम्ता िोलाको छेउमा अिन्द्स्थत, िबछन मोहडा 

माबथल्लो मङु्ग्ग्र े

१७४४-
१९५१ 

कछची र्सडकले जोबडएको, पूिी मोहडा, तरु्सारो पने, ििायिमा कुकहरोलाग्ने 

िानी १३४०-
१५६० 

उत्तर मोहडा, भरालो जबमन, र्सडकले नछोएको 

चोल्पा स्कूल १३३० पूिय-उत्तर मोहडा, र्सडकले छोएको, ओकिलो र उधजाउ जबमन 



 

 

अनरूु्सची नं. ६ पञ्च िकियय योजनाको रणनीबतक ढााँचा 

योजनाको िरुदृकष्ट: "उन्नत, दिगो, तथा आत्माबनभयर कृकििते्र" 
उध्िेश्य र.नं. रणनीबत  
१)  कृकि तथा 
पशजुन्यिस्तहुरुको 
उत्पािन तथा 
उत्पािकत्ि िृन्द्ध्ि गरी 
िाध्यर्सरुिामा 
आत्मबनभयरतािढाउन े

१.१ बर्सम्ता गााँउपाबलकाको बिकार्स काययमा कृििेुत्रलाई पकहलो प्राथबमकमा रािेर र्सरकारी, गैर 
र्सरकारी तथा बनजी िेत्रको र्समन्िय र र्सहकाययमा कृकििेत्रको बिकार्स गनय जोढ दिने  । 

१.२ कृिक, कृिक र्समहु तथा र्सहकारीहरु िमता िढाउन कृकि पध्िबत, उत्पािन प्रकिबध, र्ामय 
व्यिस्थापन, तथा िजार र्सम्िन्द्न्ध ज्ञ्यान तथा रं्सस्थागत िमता िृन्द्ध्ि गने । 

१.३ िालीमा उन्नत जात, गणुस्तर िीउ, िााँउ र्सहुाउिो कृकि प्रणालीको प्रयोग द्वारा कृकि िस्तकुो 
उत्पािकत्ि िढाउने । 

१.४ उपलधध पानीका स्रोतहरु बरं्सन्द्चईमा प्रयोग गरेर िालीको उत्पािकत्ि र िाली र्सघनतामा 
िृन्द्ध्ि गने । 

१.५ गणुस्तरयकु्त उत्पािन र्सामबग्र र्समयमा आपूती तथा र्सहबुलयत ऋण र्सबुिधाको व्यिस्था गने। 

१.६ माटोको उन्द्चत व्यिस्थापन द्वारा उियराशन्द्क्त िढाउन जोड दिने । 

१.७ पशजुन्य उत्पािन िढाउन उत्पािनशील नश्लका पशपंुन्द्ि पालन, आहार तथा गोि व्यिस्थापन 
र रोग तथा परन्द्जिी बनयन्त्रणमा उन्द्चत व्यिस्था गने ।  

१.८ कृकि काययमा ििता िढाई उत्पािन लागत घटाउन यान्त्रीकरणमा जोड दिने । 

१.९ िााँउ र्सहुाउिो उपयकु्त िाली तथा पशपुालन व्यिर्साय बिस्तार गरर पकेट िेत्रको रुपमा 
बिकार्स गने । 

१.११ िाध्य र्सरुिा िृन्द्ध्ि गनय बरं्सन्द्चत िेत्रहरुमा िाली र्सघनता िढाएर उतपािन िढाउने । 

१.१२ परम्परागत चरणको भरमा गररने पश ुव्यिर्सायलाई चरण र्सधुार, उन्नत घााँर्स व्यिस्थापन, 

कृकि-िन प्रणाली, पश ुपालनलाई प्रोतर्साहन गने । 

१.१३ आयात प्रबतस्थापन हनेु िस्तहुरु उत्पािनमा िृन्द्ध्ि गरर आत्मा बनभयरता िढाउने । 

१.१४ पशजुन्य उत्पािन िढाउन उत्पािनर्सील पशकुो रं्सख्यामा िृन्द्ध्ि, चरणको भरमा गररने पश ु
व्यिर्सायलाई चरण र्सधुार, उन्नत घााँर्स व्यिस्थापन, कृकि-िन प्रणाली अिलम्िन गने ।  

१.१५ रोग, कीरा तथा परजीिीिाट हनेु िबत कम गनय िोप तथा िाली रं्सरिण रे्सिा प्रिान गने । 

१.१६ व्यिर्साकयक र्मय तथा कृिक र्समहुहरुको व्यिर्साकयक योजना तथा काययकिबधले बनधायरण गरेको 
आधारमा अनिुान र्सहयोग गने । 

१.१७ बर्समान्तकृत कृिक, कपछबडएका तथा जोन्द्िममा परेका िगयहरुलाई र्समेटेर िैकन्द्ल्पक 
आयमूलक कक्रयाकलापहरु रं्सचालन गरी नीहरुको आम्िानी िढाएर िाध्यर्सरुिामा पहुंच 
िढाउने । 

१.१८ िाझो रहेका जबमनमा भ-ूउपयोगको कहर्सािले उपयकु्त कृकि व्यिर्साय रं्सचालन गने र र्सामकुहक 
तथा करार िेतीकोलाबग प्रोतर्साहन तथा र्सहजीकरणको भबुमका बनभाउने । 

माबथल्लो चोल्पा १५२४ कच्ची िाटोले जोबडएको, उत्तर-पूिय मोहडा, रे्सकपलो र उधजाउजबमन 

चोल्पािोला आर्स 
पार्सका िेत 

८५०-११०० कच्ची िाटोले जोबडएको, कोटकाडा िेत िेिी तलका िेतमा र्सधै बर्सछाई हनुर्सक्ने 



 

१.१९ बिबिध िस्त ुउतपािन रउपभोग िढाउन घरिगैंचा स्थापना गनय जोड दिने। 

१.२० स्थाबनय स्तरमा उत्पािन हनु र्सक्ने पौकष्टक त्तत्िहरुको उपयोग िढाउन चेतनामूलक काययक्रम 
रं्सचालन गने । 

२)   कृकििते्रमा 
तलुनात्मकलाभका 
िस्तहुरुको 
व्यिर्साकयकरण द्वारा 
आम्िनी िृन्द्ध्ि गरी 
कृिकहरुको जीिनस्तर 
माबथउकास्न े। 

२.१ िजार मागको आधारमा कृकि तथा पशजुन्य िस्तहुरुको व्यिर्साकयकरण द्वारा रोजगारी शृ्रजना 
गरी  गररिी गटाउने । 

२.२ उत्पािन र्सामग्रीहरुको र्सहज आपूबतय, र्सहबुलयत ऋण र्सबुिधा, प्राबिबधक रे्सिामा पहुंच तथा 
िजारको र्सबुनन्द्ित गने । 

२.३ व्यिर्साकयक कृकिमा लागेका कृिक, कृिक र्समहु तथा र्सहकारीहरुले व्यिर्साकयक योजना 
िनाएर व्यिर्सायलाई प्रभािकारी तररकाले रं्सचालन गनय जोड दिने । 

२.४ उत्तर-िन्द्िण रोड कोररडोर नीबत अिलम्िन गरी तलुनात्मक लाभका आधारमा मौर्सम अनरु्सार 
तराई  तथा डोल्प र्सम्मका िजारहरुमा बिकक्र गरी आम्िानी िढाउनमा जोड दिने । 

२.५ उत्पादित िस्त ुरं्सकलन, भण्डारण, प्रशोधन तथा बछटो र छररतो ढुिानीको व्यिस्था गने । 

२.६ उत्पादित िस्तकुो गणुस्तर कायम रा्न प्रभािकारी अनगुमन तथा बनयमनको व्यिस्था गने । 

२.७ िाकहर बनकाशी हनेु तथा आयात प्रबतस्थापन हनेु िस्तहुरु उत्पािनमा जोड दिने । 

२.८ व्यन्द्क्तगत रुपमा पशवु्यिर्साय गने कृिककोहकमािाख्रा पालनमा २५ िटा माउ 
िाख्रारभैंर्सीपालनमा ५ िटा माउ भैंर्सी पाल्नेकृिकलाई व्यिर्साकयक कृिकको रुपमा माने्नतादिने 
। 

२.९ िेिाबर्सन्द्ि र िाकहरी प्रभाििाट िढ्िै गएको र्समान्द्जक कुलत हटाउन  िैचाररक पूनजायगरण, 

र्सामथययको पकहचान, कामको किर र यान्द्न्त्रकरणद्वारा कृकिपेशालाई यिुामैत्री िनाउन पहल 
गररने छ । (र्ाईिा + मयायदित + र्सहज ) 

२.१० माग र आपूबतय बिच र्सन्तलुन ल्याउन मूल्य अबभिृन्द्ध्ि शृ्रङ्खलाको (Value chain approach) 

अिधारणा अिलम्िन गने र त्यर्समा आिध्ि र्सिै पात्रहरुको िमता िृन्द्ध्ि गरी एक आपर्सको 
र्सम्िन्ध िबलयो िनाउन जोड दिने । 

२.११ िजार मागको आधारमा र्सिै िहाना बमलाएर िेती गने र िाली पात्रो िनाएर कृकि व्यिर्साय 
रं्सचालन गरी िजारीकरणको रं्सस्थागत बिकार्स गने । 

२.१२ िस्त ुउत्पािन तथा िजारीकरण बिच र्सामानजस्यता ल्याई िजार  च्यानल छोटो, चसु्त, एिं 
प्रभािकारी िजारीकरणको बिकार्स गने ।  

२.१३ लेक, िेर्सी, र्ााँट तथा मध्यपहाडमा पाईने किकिध हािापानीको उपयोग गरी स्थान-किशेि  
तलुनात्मक लाभका िस्तहुरु िेमौर्समी तरकारी, ििे आल,ु र्लरु्ल, िर्सी िोका जस्ता िस्त ु
उत्पािन गरेर िढी मूल्यमा बिकक्र गरी आम्िानी िढाउनमा जोड दिने । 

२.१४ कृिकहरुलाई आिश्यकता अनरु्सार प्राकिबधक र्सहयोग प-ुयाउन िडा स्तरमा प्रकिबधक 
कमयचारीको व्यिस्था गने । 

२.१५ िेिेर किश्वार्स गने तथा गरेर बर्सक्ने मान्यता अनरु्सार नयााँ र उच्च मूल्य भएका कृकिजन्य िस्त ु
तथा प्रकिबधहरु कर्ल्ड स्तरमै पररिण गरर उपयकु्त प्रकिबध तथा तलुनात्मक लाभका िस्त ु
छनोट गिैजाने। 

२.१६ कृिकहरुलाई कृकििस्त ुउत्पािन र्सम्िन्द्न्ध प्रकिबध, उत्पादित िस्तकुो िजार मूल्य जस्ता 
कुराहरु जानकारी गराउन कृकि रू्सचनाको पहुंच िढाउने । 



 

२.१७ व्यकबतगत तहमा र्सीप बिकार्स, र्समहु स्तरमा पूिायधार बिकार्स, र्समूह पररचालन र र्समहुको 
रं्सस्थागत बिकार्स गने र िडा तथा गााँउपाबलका स्तरमा र्समन्िय र र्सहकायय गनय िबलयो 
रं्सजाल बनमायण गरी कृकििेत्रको बिकार्स अगाबड िढाउने । 

३)   प्राकृबतक स्रोत, 
प्रकिबध तथा स्थानीय 
िमतामा आधाररत 
कृकििते्रको दिगो किकार्स 
हाबर्सल गन े

३.१ पररिबतयत अिस्थामा कृिकहरुलाई अनकुुलन हनुर्सक्ने िमताको बिकार्स गरी जोन्द्िम 
न्यूबनकरण गने ।  

३.२ उपलधध स्थाबनय श्रोतहरुको रं्सतबुलत उपयोग तथा िााँउ र्सहुाउिो प्रकिबधको प्रयोगमा जोड 
दिने। 

३.३ जबमनको िमता अनरु्सार भ-ूउपयोग, िातािरण अनकुुल हनेु गरी कििादि र रर्सायबनक मलको 
प्रयोग तथा माटोको दिगो व्यिस्थापनमा ध्यान दिई श्रोतहरुको पररचालन गने ।  

३.४ मर्सला िाली तथा र्लरु्लमा प्रााँगाररक उत्पािन र अन्य िालीमाकम्पोष्ट मल रहररयो मलको 
प्रयोग, तथा प्रयोग बिबधमा र्सधुार गरी माटोको उियराशन्द्क्त कायम रा्न जोड दिने । 

३.५ चरण र्सधुार, कृकि-िन प्रणाली, बमन्द्श्रत िेती, उपयकु्त िालीचक्र, किकिध िस्त ुउत्पािन  तथा 
पश ुस्िास्थ रे्सिा उपलधध गराई जैकिक किकिधता कायम रा्न ध्यान दिने । 
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