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इजरायलबाट िसकेका कृिष ूिविधह  र  

ितनीह को नेपालमा अनशुरणः अध्ययन ूितवेदन 
 

खण्ड क : सामान्य िववरण 

 
१. अध्ययनको पृ भिूम 

कृिष क्षेऽमा आधिुनकीकरण तथा व्यवसाियकरणका माध्यमबाट आयात ूितःथापन गन र 

िनयार्त ूव र्न गन लआयका साथ नेपाल सरकारले संघ, ूदेश र ःथानीय तह माफर् त कृिष 

कायर्बमह  स ालन गिररहेको सवर् िविदतै छ । नेपालको हावापानी, भौगोिलक बनावट तथा 

उत्पादनको सम्भाव्यताको आधारमा नेपाल मै िवकास भएका आधिुनक ूिविध तथा केही 

परम्परागत ूिविधमा सधुार भई ूयोग भइरहेका छन । साथै िविभ  देशमा ूयोग भई 

कृषकको जीवन ःतरमा उल्लेखनीय सधुार ल्याउन सफल भएका ूिविधह  नेपाली पिरवेशमा 

परीक्षण भइरहेका र कितपय सफलभई ूयोग भइरहेका उदाहरणह  पिन मनग्गे छन ्। 

कितपय यवुा कृषकह  िवदेशमा गई सो सम्बन्धी ान तथा सीप आजर्न गरी नेपालमा फकर 

ित ूिविधह  अवलम्बन गद आफूसंग भएको पूजँी पिरचान गरी मनग्गे आम्दानी गरेका 

उदाहरणह  पिन ूशःतै छन। िविभ  देशमा िवकास भई सफल भएका निवनतम ूिविधह  

मध्ये ईजरायली उच्च कृिष ूिविध नेपालका यवुा कृषकह ले अपनाएका छन ्। ती कृषकह  

र उनीह ले अपनाएका ूिविधह को बारे िबःततृ अध्ययन गरेपिछ माऽ थप सम्भाव्य क्षेऽ 

पिहचान गन, कृषक पिहचान गन र ूिविध िवःतार गन वा नगन भ े िनक्य ल गनर् सहज हनेु 

देिखन्छ । 

कृिष तथा पशपंुछी िवकास मन्ऽालयको ६ मिहनाको कृिष क्षेऽको समि गत ूगितमा 

ईजरायल सरकारसँग ईजरायली कृिष क्षेऽको हाईटेक ूिविधलाई नेपालमा नमूनाका पमा 

सु  गन सहमित भएको उल्लेख गिरएको छ । सहमित अनसुार कृिष क्षेऽको हाईटेक ूिविध 

माफर् त नेपालका ७वटै ूदेशमा सेन्टर फर एिक्सलेन्सको पमा आधिुनक नमूना फामर् 



( 2 ) 

ःथापनाकोलािग पिरयोजना अवधारणा पऽ तयार भएको छ । ईजरायली ूिविधह  कुन कुन 

ःथानमा स ालन भइरहेका छन र कुन कृषक वा व्यवसायीह  िय कायर्मा संलग्न भइरहेका 

छन भ े जानकारी हािसल गनर्कालािग यो अध्ययन महत्वपूणर् मािनएको छ । यसका लािग 

कृिष िवभागको िःवकृत कायर्बममा समेत ईजरायली कृिष ूिविध अपनाउनका लािग सम्भाव्य 

क्षेऽ तथा कृषकह को पिहचान गरी अक  वषर्कालािग आधार तयार गन भ े उल्लेख 

भएकाले सो लआय पूरा गनुर्का साथै नेपालको िवध्यमान अवःथाको पिहचान गरी आगामी 

िदनमा कःता कायर्बमलाई ूःताव गनर् सिकन्छ भ े अध्ययन गनर् यो आयोजना स ालन 

गिरएको हो । 

 

२. अध्ययनको उ ेँ य 

(Broad Objective): 

 नेपालमा हाइटेक कृिष ूिविध अपनाउनका लािग आधार पऽ तयार गन 

 

िनिदर्  उ ेँ य (Specific Objectives): 

 इजरायलबाट फकर आई कृिष पेशा अबलम्बन गरेका सफल कृिष कमीर् व्यवसाियक 

कृषकह को पिहचान गरी Inventory तयार गन । 

 िविभ  इजरायली कृिष ूिविधह को पिहचान गरी सो ूिविधको ूभावकािरता बारेमा 

अध्ययन गन । 

 

३. अध्ययनको सान्दिभर्कता/औिचत्यता 

िवगत केही वषर् देिख ईजरायली उच्च कृिष ूिविध अपनाई िनजी फामर् स ालन गिररहेका 

सफल यवुा कृषकह  कसरी पिरचािलत भई रहेका छन? कःता खाले ूिविधह  अपनाई 

रहेका छन?् उनीह को समःयाह  के के छन ? नीितगत मा सरकारका तफर् बाट कसरी 

सहयोग गनर् सिकन्छ ? आन्तिरक तथा बा  बजारलाई ूभाव पान उत्पादनह  के के हनु 

सक्छन? यःता ू ह का बारेमा हामी सबै अनिभ  रहेकाले यो अध्ययनको आवँयकता 

महसशु गिरएको छ ।यो अध्ययनले सफल भएका निवनतम कृिष ूिविधह लाई आगामी 
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वषर्को कायर्बममा समावेश गरी ूदशर्न गन, िनजी उ मी तथा कृषकह लाई ूिविध 

अवलम्बनका लािग उनीह  संग रहेको पूजी पिरचालन गन, अनदुानको व्यवःथा गन र तथा 

सरल ब्याज कजार् माफर् त ब्यवसाियक फामर् स ालन गनर् सहयोग पगु्ने छ । बिमक पमा 

उच्च र सफल ूिविधह को ूचार ूसार भई बहसंुख्यक यवुा कृषकह ले िजिवकोपाजर्न तथा 

आय आजर्नको लािग आधार बनाउनलाई सहयोग पगु्ने िव ास गिरएको छ । आगामी आ. 

व. २०७६/०७७ का लािग योजना तजुर्मा गरी संघ ूदेश र ःथानीय तहको कायर्बममा 

समावेश गनर् यो अध्ययनले सहयोग पयुार्उने अपेक्षा गिरएको छ । यस अध्ययनको आधारमा 

आगामी आ.व. ह मा कृिष िवभागले कःता खालका कायर्बमह  राखेर यःता कृषकह , जो 

ूिविध सिहत नेपालमा केही गनर् चाहान्छन ् भ े वगर्ह लाई लिक्षत गरेर address गनर् 

ूाथिमकता िनधार्रण सिहत सहयोग पगु्नेछ। यसको साथसाथै Policy guideline िनमार्णका 

लािग पिन आवँयक सहयोग गनछ । 

 

४. अध्ययन िविध 

यो कायर् अध्ययन संग सम्बिन्धत रहेकोले Survey modality को आधारमा िविभ  िविधह  

माफर् त अध्ययनका लािग िनम्न कायर्िविधह  अपनाइएको िथयो । 

 Secondary data collection and study  

 Internet Search 

 Focal group discussion 

 Interview with Farmers and 
Entrepreneurs  

 Secondary data संकलनका 

लािग इजरायली राजदतुावास, 

नेपाल कृिष सहकारी केिन्िय 

सहकारी संघ (NACCFL), साना 

िकसान िवकास लघिुव  

िवि य संःथा, सिुवधानगर, तीनकुने, कृिष तथा पशपुन्छी िवकास मन्ऽालय र कृिष 

िवभागका ूितवेदनह लाई आधार बनाइने छ । साना िकसान िवकास लघिुव  िवि य 
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संःथा, सिुवधानगर, तीनकुने, कायार्लयबाट ूा  इजरायलबाट सीप िसकेर फकका 

कृषकह को नामावलीको आधारमा उच्च पहाडमा कृषक खासै नभएको पाइयो । 

तराई तथा पहाडमा गरी फकर आएका कृषकह  मध्ये ४३% ले नेपालमा आई कृिष 

पेशा अबलम्बन गिररहेको जानकारी ूा  भयो (साना िकसान लघिुवि य िवि य संःथा 

िल. ितनकुने) । सोही अनसुार सन ् २०१३ देिख हालसम्म उक्त संःथा माफर् त 

२६७७ जना इजरायल गएको तर हाल नेपालमा भएका तथ्यांक अध्ययन गदार् करीब 

२४०० जना कृषकह  फकर नेपालमा आई कृिषमा िविभ  िवधामा संलग्न रहेको 

पाइयो । यसको साथै कामदार िभषामा पिन थुू  ै नेपालीह  इजरायलमा गई कृिष 

कायर्मा संलग्न भएको देिखयो । पिहलो ब्याचमा माऽ ५४ जना २०५९ सालमा 

इजरायलमा कृिष कायर्को लािग गई फकर आई नेपालमा सफल र हाइटेक कृिषमा 

संलग्न रहेका केही कृषकह सँग पिन भेट गन अवसर ूा  भयो । यसमध्ये संम्भव 

भएसम्मका उत्कृ  तथा केही ूिविध अपनाएर खेती गिररहेका करीव १०० जना 

सम्मको माऽ अध्ययन गिरने ूःताव ःवीकृत भए अनु पका साथै ७ वटै ूदेशह  

समेिटने गरी अध्ययन कायर् गनर्को लािग तराईका ७ िजल्लाह  (झापा, धनषुा, िचतवन, 

पन्देही, बाँके, बिदर्या क नपरु) बाट ६१ जना र पहाडका ५ िजल्लाह  (इलाम, 

धािदङ, काःकी, लम्जङु, तनहुँ, सखुत, िसन्धपुाल्चोक, काठमाण्डौ, लिलतपरु) बाट ५३ 

जना गरी १६ वटा िजल्लाह मा गई Purposive Sampling survey method गरी कृिष 

बालीह  तफर्  माऽ खेती ूिविधह  अपनाएका ११४ जना कृषकह को छनौट गरी 

अध्ययन कायर् गिरयो । यस अध्ययनको अविध संलग्न कायर्तािलका अनसुारको भएको 

िथयो ।  

 ू ावलीका सूचकह लाई Coding गिरएको 

 Excel Sheet को ूयोग गिरएको 

 Close /open कःतो खाले response छ सोही अनसुार Yes/No, Agree/disagree, 

Satisfied/unsatisfied आिदबाट जनाई अध्ययन गिरएको 

 आवँयकता अनसुार Average, mean, आिद Statistics ूयोग गिरएको । 
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 ूितवेदनमा Data table, Bar diagram, pie chart, real photo graphs ह  ूयोग गरी 

Descriptive methods ूयोग गिरएको । 

 साथै कृिष िवभागमा दईु िकिसमका किमिट Steering committee र Technical 

committee गठन गिर Focus Group Discussion माफर् त सल्लाह गरी गिरएको िथयो र 

आवँयकता अनसुार सोही किमिटको बैठक ूिविध तथा समन्वय महाशाखाका उप-

महािनदशकज्यूको अध्यक्षतामा बसेको िथयो । 

 
४.१ अध्ययनका लािग िवभागीय ब्यवःथा 

क) Steering committee 

अध्यक्ष - उप-महािनदशक, ूिविध तथा समन्वय महाशाखा ूमखु 

सदःय - ूिविध िवःतार शाखा ूमखु 

सदःय - बाली संरक्षण शाखा ूमखु 

सदःय - बागवानी िवकास शाखा ूमखु 

सदःय - योजना शाखा ूमखु 

सदःय - तथ्यांक शाखा ूमखु 

सदःय सिचव - कृिष उत्पादन साममी व्यवःथापन शाखा ूमखु 

  अन्य सदःयह मा िवषय िवशेष ताको आवँयकता अनसुार आमिन्ऽत 

गिरएको िथयो । 

 
ख) Technical committee (ूािविधक सिमित)– 

अध्यक्ष -  कृिष उत्पादन साममी व्यवःथापन शाखा ूमखु 

सदःय - ूिविध िवःतार शाखा 

सदःय - बाली संरक्षण शाखा 

सदःय - बागवानी िवकास शाखा 

सदःय - कायर्बम हेन सम्बिन्धत अिधकृत 

  अन्य सदःयह को हकमा सम्बिन्धत िवषय िवशेष ताको आवँयकता 

अनसुार आमिन्ऽत गिरएको िथयो । 
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त्यसैगरी िविभ  ूिविध अवलम्बन गरी व्यवसाय स ालन गरेका यवुा कृषकह , ईजरायली 

ूिविधका बारेमा संलग्न ब्यवसायीह , ईजरायलमा अध्ययन गरी फकका कृिष िव ह  संग 

छलफल गन रहेको िथयो । उ मी तथा व्यवसायीह संग तयारी ू ावलीका माध्यमबाट 

जानकारी संकलन गिरयो । संकिलत जानकारीह का बारेमा केन्िमा focus group discussion 

माफर् त हरेको िबयाकलापह  छलफल गद आवँयक कायर् गरी यो ूितवेदन तयार गिरएको 

छ । अध्ययनको साफ्ट ूितवेदन तयार गरेपिछ िवभागमा बनेको िविभ  शाखाका ूमखुह , 

ूितिनिधह तथा सरोकारवालाह को सहभािगतामा एउटा अन्तरिबया गो ी (Validation 

Workshop) को आयोजना गरी ूितवेदनलाई अिन्तम ःव प िदईएको िथयो । 

 

५. मखु्य मखु्य िबयाकलापह  (Major Activities) 

 सरोकारवाला भेटघाट तथा छलफल 

 ू ावली तयारी 

 तथ्यांक तथा जानकारी संकलन र िव षेण 

 िनिदर्  समूहगत छलफल (Focus group discussion) 

 िफल्ड िभिजट, फामर् अवलोकनतथा अध्ययन 

 लेखन तथा कम्प्यटुर कायर् 

 ूःतिुतकरण 

 अन्तरिबया गो ी 

 ूमाणीकरण 

 ूितवेदन लेखन तथा तयारी 

 ूितवेदन छपाई 
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६. अध्ययनका लािग छनौट भएका के्षऽ 

 
 

ूदेश भौगोिलक के्षऽ िजल्ला कृषक संख्या 

ूदेश १ 
पहाड इलाम  ९ 

तराइ झापा ११ 

ूदेश २ तराइ धनषुा १३ 

ूदेश ३ 

पहाड काठमाण्डौ ११ 

पहाड लिलतपरु  २ 

पहाड िसन्धपुाल्चोक २ 

पहाड धािद  ८ 

तराइ िचतवन १३ 

ूदेश ४ 

पहाड लमजङु २ 

पहाड तनह ु ६ 

पहाड काःकी  ७ 

ूदेश ५ 

तराइ पन्देही १२ 

तराइ बाके  २ 

तराइ बिदर्या १ 

ूदेश ६ पहाड सखुत ६ 

ूदेश ७ तराइ कन्चनपरु ९ 
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७. अध्ययनको िसिमतता 

 इजरायलबाट फकका सबै कृषकह लाई समेट्न नसिकएको । 

 भौगोिलक िहसाबले सबै क्षेऽह का कृषक घरमा पगु्न नसिकएको । 

 फोन सम्पकर्  नहुँदा खेती ूिविधह  अपनाएका कृऋकह  पिन यस अध्ययनमा 

समावेश हनु नपाएका 

 हरेक िकसानले आफ्नै इच्छा अनसुार बाली छनौट गन हुँदा हरेक बालीह को 

िव ौशण गनर् असहज भएको । 

 कृषकह ले खेती खचर् राखेने नगरको, राख्न े भनेकाह सँग पिन सबै कुरा लेख्न े

नगरेको हुँदा वािषर्क आम्दानी र खचर्को तालमेल निमल्ने 

 कितपय कृषकहरको आफ्नो अन्य पेशा पिन भएको हुँदा पिरवारको सदःय माऽ 

भेिटने । 

 हरेक कृषकह मा उत्पादन र पिरणामको एक पता नहनु ु। 

 

८. इजरायली कृिष ूिविधह  

सामान्यतया इजरायली कृिष ूिविध भ ाले यी ूिविधह लाई बिुझन्छ। 

 हाइ टेक पोली हाउस तथा नेट हाउस (Protected Poly house) 

 थोपा िसंचाई ूणालीको ूयोग 

 माटो सधुार, प्लािःटक मिल्च  

 नसर्री शे र कोकोपटको ूयोग 

 फिटर्गेशन 

 एन्टी इन्सेक्ट नेट 

 गोलभडामा शेिन  र ूिुन  (डोरी तथा क्लीपको ूयोग तथा एउटा माऽ हाँगा राखी 

किट  गन ूिविध) 
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1.५ इजरायलमा बसेको अविध 

 
 

• हाइटेक कृिष पेशा अबलम्बन गन कृषकह  साना िकसान माफर् त नभई कामदारको 

पमा इजरायल गई ५-9 वषर् सम्म बसेर फिकर् एको र हाल ठूला ठूला हाईटेक कृिष 
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भन्दा कम समय इजरायलमा बसेको देिखयो भने किरब ११% कृषक २ देिख ५ वषर् 
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बसेर कृिष क्षेऽमा नै काम गरेर फिकर् एको नितजा ूा  भयो । 
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खेती सम्बन्धी िववरण 

करीब सम्पूणर् कृषकह ले जग्गा तयारीको लािग शयाक्टर, हाते शयाकटर पावर िटलर 

आिदको ूयोगबाट नै खेित गिरराखेको पाइयो। यसमा खासै नयाँ िकिसमको ूिविध िभिऽएको 

पाइएन । यसै गरी नसर्री राख्नको लािग केही ठूला फामर्ह मा नसर्री हाउस पिन िनमार्ण 

भएको पाइयो, प्लाि क घरह  बनाएका कृषकह ले seedling tray र cocopit media राखेर 

बेनार् बनाउने गरेको पाईयो करीव अध्ययन गिरएका शत ूितशत कृषकह ले नै बेनार् रोप्ने 

हातैले आवँयक दरुी राखेर लगाउने गरेको देिखयो । यस कायर्मा कुनै िकिसमको प्लािन्टङ 

मेिशनह को ूयोग गन नगरेको पाइयो । 

• मलखाद िदने िविधह मा परम्परागत र आधिुनक दवैु वा िमक्स भइराखेको पाइयो । 

खलु्ला पमा खेती गिरराखेका कृषकह ले जिमन खनजोत गन समयमा नै आवँयकता 

अनसुार मलखाद ूयोग गन र थप मलखादह  पिछ गोडमेल तथ फूल\फल लाग्ने 

समयमा राख्न ेूचलन रहेको पाइयो । रिज ेशन नभएको कारणले गदार् फिटर्गेशन गनर्को 

लािग आवँयक झोल मल (Liquid fertilizer) को बजारमा सहज पमा आपिुतर् नभएको 

समःया एवं गनुासो कृषकह बाट व्यापक पमा आएको िथयो । 

• प्लाि क घर, नेट तथा िमन हाउस आिद संरचना बनाएर खेती गनह ले थोपा िसंचाई 

िविध ूायः अपनाएर खेती गरेको पाईयो । तराईमा धेरैजसो कृषकह ले भने बोिरङ 

िसंचाई, पाइप िसंचाई, कुलो आिद िबिधबाट िसंचाई गरेको पाईयो । यसैगरी हाईटेक कृिष 

गन कृषकह ले सआुम तत्वह  पिन फिटर्गेशन माफर् त नै गन गरेको पाईयो भने अन्य 

बाँिक कृषकह ले ःू ेगरेर सआुम तत्वह  ूयोग गन गरेको पाइयो ।complete package 

भएका ूिवधी अपनाउने कृषक जम्मा १० जना माऽै भेिटयो भने केही ूिविध अपनाउने 

कृषक जम्मा ५०% हाराहारीमा माऽ रहेको पाइयो बाँिकले परम्परागत खेती गन गरेको 

पाइयो । 

• काँटछाँट फलफुल बालीमा िवशेष गरी गन गरेको पाईयो । साथै तरकारी बालीमा पिन 

गोलभडामा माऽ काँटछाँट गन गरेको देिखयो । कृषकह ले आ-आफ्नै सहजता अनसुार 

कसैले १ हाँगा राखेर, कसैले २ हाँगा राखेर गन गरेको पाइयो ।  
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2.२ खेती गिरएका मखु्य मखु्य बालीह ः 

संरचना िभऽ/खलु्ला उत्पादकत्व (सरदर) 

• टमाटर  

• भेडे खसुार्नी 

• काँबो 

• तीते करेला 

• रायो साग 

• जीरीको साग 

• िघरौला, लौका, चकुुन्दर 

• बन्दा, फुलगोभी, मूला  

• गोल्भेडा ९ मेट/हे देिख २८ मेट/हे सम्म 

• भेडे खसुार्नी १२ मेट/हे देिख ६० मेट/हे 

• फसीर्/ःक्वास ३५ मेट देिख५० मेट/ हे 

• फुलगोभी २१ मेट देिख ३० मेट/हे सम्म  

 

2.३ खेती सम्बन्धी रेकडर्ः 

अध्ययन गिरएका ११४ जना इजरायली कृषकह  मध्ये ५३% ले खेती सम्बन्धी रेकडर् राख्न े

गरेको पाइयो भने ४७% कृषकह  व्यवसाियक भएतापिन रेकडर् नराख्न ेगरेको पाइयो । 

 
 

53.10

46.90

42

44

46

48

50

52

54

राख्ने गरेको नगरेको

खेती रेकडर् राख्न ेगरेको नगरेको स ब धी 
(प्रितशत) 

प्रितशत
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इजरायलमा िसकेका ूिविधह  

3.१ कृिष ूिविध अवलम्बन गरेका िववरणः 

अबलम्बन गरेका ूिविधह  संख्या (जना) ूितशत % 

थोपा िसंचाई ४२ 36.84 

फिटर्गेशन १७ 14.91 

प्लाि कमिल्चङ २६ 22.81 

seedling tray & cocopit ६० 52.63 

जम्मा ११४ १०० 
 

 

यस अध्ययन माफर् त प्लाि क मिल्चंङ र थोपा िसंचाई अपनाउने कृषक १०% रहेको, 

seedling tray, थोपा िसंचाई,प्लाि क मिल्चंङ अपनाउने कृषक ७%, seedling tray र थोपा 

िसंचाई अपनाएका कृषक ३%, प्लाि क मिल्चंङ र seedling tray अपनाउने कृषक २०%, थोपा 

िसंचाई र िसडिलंङ शे\कोकोिपट गन १३%, थोपा िसंचाई र फिटर्गेशन ूिविध अपनाउने कृषक 

करीब ७%, र complete package (थोपा िसंचाई, प्लाि क मिल्चंङ, seedling tray & cocopit, 

फिटर्गेशन) ूिविध अपनाउने कृषक करीब ४०% रहेको पाइयो । 

 

४०

७

१३

२०

३

७

१०

० ५ १० १५ २० २५ ३० ३५ ४० ४५

complete package (थोपा िसचंाई, लाि टक…

थोपा िसचंाई र फिटर्गेशन

थोपा िसचंाई र कोकोिपट

लाि टक मि चङ र seedling tray 

seedling tray र थोपा िसचंाई

seedling tray, थोपा िसचंाई र लाि टक मि चङ

मि चङ र थोपा िसचंाई

प्रिविध अवल बन स ब धी (प्रितशतमा) 
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इजरायलबाट फिकर् एका कृषकह को लगानी आम्दानी तथा के्षऽफल 

 
 
इजरायली कृषकह  मध्ये सबैभन्दा बढी क्षेऽफलमा खेती गन कृषकह  बमशः बिदर्या, 

लम्जङु, िचतवन, झापामा भेिटए र बढीमा ८ हेक्टर सम्म खेती गन कृषक रहेका पाइयो । 

सबैभन्दा बढी लगानी गन कृषक काठमाण्डौमा पाइए िकनिक ठूला ठूला आधिुनक संरचनाह  

बनाएर खेती गन कृषकह  बढी माऽमा उपत्यकामा रहेका देिखए । साथै वािषर्क आय धेरै 

हनेु कृषकह  बमशः लम्जङु, धािदङ, िचतवन र लिलतपरुमा पाइयो । लम्जङुमा करीब १०० 

जना जित इजरायली कृषकह  िमलेर सामूिहक खेती, पशपुालन गरेर बसेको पाइयो । उक्त 

संःथाको नाम पिन इजरायली नै राखेर करीव ३०० रोपनी जग्गामा खेती गरेको पाइयो । 
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ईजरायलबाट फिकर् एका कृषकह को प्रित यिक्त कूल 
लगानी, वािषर्क कूल आ दानी तथा के्षत्रफल  

खचर् वािषर्क � य क्षेत्रफल (हेक्टर)
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बजार िव षेण 

5.१ खचर्/लगानीको अवःथा  

लगानी संख्या ूितशत 

खलेुको ५९ ५१.८ 

नखलेुको ५५ ४८.२ 

लगानीको िकिसम 

लगानी संख्या ूितशत 

≤ ५०,००० १६ २७.१ 

50 हजार - १ लाख १३ २२ 

१ लाख - ५ लाख २२ ३७.३ 

>५ लाख ८ १३.६ 

जम्मा ५९ १०० 
 

5.२ वािषर्क आय 

आम्दानी संख्या ूितशत (%) 

≤५०,००० २७ २३.६८ 

५१ हजार- २ लाख ३८ ३३.३३ 

२-५ लाख ३१ २७.१९ 

>5 लाख १८ १५.७९ 

जम्मा ११४ १०० 
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5.३ उत्पादनको िबबी मूल्यमा सन्तु ी 

सन्तिु  संख्या ूितशत 

छ ३५ 30.७० 

छैन ७९ 69.३० 

जम्मा ११४ १०० 
 

5.४ िबबी मूल्यमा सन्तु ी नहनुकुा कारणह  

• िबचौिलयाले मलु्य िनधार्रण गन र धेरै नाफा खाने । 

• सरकारले मूल्य नतोिकिदनाले । 

• बजारको िनि तता नहनु,ु मलु्य िःथर नहनु ु। 

• व्यापारीले तोकेको मूल्यमा बेच्नपुन बाध्यता । 

• लगानी अनसुार मलु्य पाइदैन, लगानी उठदैन । 

• उत्पादनको मलु्य कम तर मेहनत बढी लाग्ने । 

• बोडर्रबाट सःतोमा तरकारी आउने 

 

5.५ कृिष बीमाको अवःथा 

अध्ययन गिरएका ११४ जना िकसानह  मध्ये ठुला हाइटेक ूिविध अपनाएका किरब ४ 

ूितशत कृषकह ले माऽ कृिष िबमा गरेको पाइयो । 

 
  

3.54

96.46

0
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गरेको नगरेको

कृिष बीमाको अव था (प्रितशत) 
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5.६ बीमा नगनुर्का कारणह  

कृषकह को भनाई अनसुार 

• धेरै जिमनमा खेती नभएको 

• जानकारीको अभाव 

• आवँयकताको महशूस नभएको (नेट हाउसमा) 

• बीमा अिभकतार् तथा ूािविधकह को कमी 

• पयार्  ानको कमी 

• झन्झिटलो ूकृया भएर 

• समयमा बीमा दाबी भकु्तानी नभएको । 

 

5.७ बजािरकरणको तरीकाः 

 
 
इजरायली कृषकह  मध्ये ६०% ले थोक बजारमा आफ्नो उपजह  लैजाने गरेको, सहकारी 

बजारमा लैजाने कृषक ९%, िविभ  आउटलेट माफर् त ४%, १९% कृषकह ले करारमा िविभ  

ःकुल, कलेज, अःपताल आिदलाई बेच्ने गरेको पाइयो भने आफ्नै फामर् गेटबाट िबिब गन 

तथा २३% थोक सँगसँगै अन्य ःथलमा पिन िबबी गन गरेको पाइयो । 
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अनदुान सम्बन्धी 

पाएको संख्या ूितशत 

छ २६ २२.८१ 

छैन ८८ ७७.१९ 

जम्मा ११४ १०० 
 
अध्ययन गिरएका कृषकह  मधये जम्मा २३% ले माऽ कृिषमा अनदुान ूा  गरेको पाइयो, 

बाँिक ८७% कृषकह ले आफ्नै लगानीमा माऽ कृिष पेशा अपनाएको पाईयो । 

 

6.१ अनदुान नपाएका कारणह  

• अनदुान िदने संःथाको बारेमा जानकारी नभएको ।  

• अनदुानको सूचना ूा  नहनेु । 

• अनदुानको कायर्बम नै नभएको । 

• छनौट ूकृया िनंपक्ष नभएको । 

 

6.२ अनदुान ूदान गन संःथाह  

• PMAMP तरकारी जोन, PMAMP माछा जोन, 

• कृिष िवकास मन्ऽालय 

• RISMFP, PACT 

• तरकारी िवकास िनदशनालय 

• िजल्ला कृिष िवकास कायार्लय 

• साना िकसान 

• ःथानीय तह  

• अक्सफाम 
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जग्गा भाडामा िलएको 

जग्गा भाडामा संख्या ूितशत 

िलएको ३७ ३२.४५ 

निलएको ७७ ६७.५४ 

जम्मा ११४ १०० 
 

फमर् िवःतारको योजना 

िवःतार योजना संख्या ूितशत (%) 

छ ७७ ६७.५४ 

छैन ३७ ३२.४६ 

जम्मा ११४ १०० 
 
अध्ययन गिरइका ११४ जना इजरायली कृषकह  मध्ये फमर् िवःतारको योजना भएका 

कृषकह  ६८% देिखए भने कृिष क्षेऽमा फमर् िवःतारको योजना नभएका कृषक ३२% 

देिखयो । कितपय कृषकह  खेित छाडेर पशपुालन माऽ गन मोडमा रहेका, अन्य पेशा 

अपनाएर कृिष छाड्न लागेका केही कृषकह  पाइयो । 

 

९. हाइटेक कृिष ूिविध अपनाउँदा देिखएका समःयाह  

• िवषादी नहालेको तरकारी पिन उही मूल्यमा िबबी गनुर्पन बाध्यता 

• िव ह को अभाव 

• Liquid fertilizer को अभाव 

• Soil testing/ पोषक तत्व व्यवःथापनमा समःया 

• िवषािदको उिचत ूयोग सम्बन्धी ानको अभाव 

• साना िकसान भएको हुँदा सीप भएता पिन लगानी गनर् नसकेर 

• हावा हरुीबाट प्लािःटक घरमा क्षित हनेु । 

• ूिविध मह ो । 
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 िव षेण Gap ह  

• कुन ूिविधका लािग कित लगानी गरेका छन अध्ययन गनुर् पन? 

• कुन ूिविधका कारणले आम्दानी बढेको वा घटेको हो अध्ययन गनुर् पन ? 

• ूिविध ूयोग गदार् वातावरणमा के असर परेको छ ? 

• वाली र ूिविधको combination को बारेमा अध्ययन आवँयक छ । 

• आिथर्क ि कोणले कुन ूिविध कित फाइदाजनक छ? 

 

१०.  िव षेणको मखु्य िनचोडह ः 

• किरब ९६% कृषकले बीमा गरेका छैनन । 

• ब्यवसायमा जोिखम बढी छ, लगानीको सरुक्षा छैन त्यसैले बीमा गराउने कायर्लाई 

अिभयानको पमा लैजान ुपछर् । 

• ६९% कृषक आफुले पाएको मूल्यमा सन्तु  छैनन । 

• नीितगत ब्यवःथा हनु ज री छ  

• ७७% कृषकले अनदुान नपाएको गनुासो गरेका छन । 

• अनदुान िवतरण कायर्लाई ब्यविःथत गनर् ज री देिखन्छ । 

• ६८% कृषक ूिविध ूित सन्तु  छैनन । 

• ूिविधको पहुँच कसरी बढाउने भ े बारे ःप  नीित तयार गनुर् पदर्छ । 

• ७७% कृषकह ले फामर् िवःतारको योजना बनाएका छन । 

• धेरै असन्तिु  हुँदा हुँदै पिन धेरै कृषकह  भिवंय ूित आशावादी देिखएका छन । 

 

११. सहयोगका लािग कृषकले िदएको सझुावह  

• न्यून ब्याजदरमा कृिष कजार् 

• ब्यवसाय गन कृषक पिहचान गरी अनदुान िदनपुन 

• टनेल बनाउने सीप तथा नयाँ ूिविधह  बारे तािलम 

• उत्पादन Holding capacity कायर्को लािग सहयोग गनुर्पछर् 
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• वािणज्य बकबाट ऋण िलंदा ूकृया झन्झिटलो, पहुँचवालाले माऽ पाउने गरेको । 

• व्यावसाियक कृषकह लाई long period lease को व्यवःथा हनुपुन 

• समय सान्दिभर्क तािलमह  िदनपुन 

• िटःयू कल्चर ूिविधबाट िनकािलएको िब वाह को सवर्सलुभता 

• Bi-product बाट सामामी बनाउने उ ोग ःथापना गिरनपुन (केरा) 

• िसंचाईमा अनदुानलाई ूाथिमकता िदनपुन  

• अनदुान वाःतिवक कृषककोमा पगु्नपुन 

• हरेक वडामा कृिष ूिविधकको व्यवःथा  

• इजरायली ूिविध र उपकरणह मा अनदुान िदनपुछर् 

• िसचांई कुलो ममर्त 

• तरकारीको बजार र मूल्य िनधार्रण सिुनि त हनुपुन 

• उ त जातको बीउ, तािलम उपलब्ध गरानपुन- उख ु

• उख ुबालीको उिचत मूल्य िनधार्रण गनुर्पन 

• आधिुनक कृिष यन्ऽह मा अनदुानको व्यवःथा हनुपुन 

• उत्पादनका आधारमा िकसानलाई अनदुान िदने व्यवःथा गनुर्पन 

• िबना िधतो यवुा कृषकहिरलाई ऋण उपलब्ध गराउनपुन 

• हाई टेक सम्बन्धी तिलमको आवँयकता  

• ःथानीय ःतरमा कोल्ड ःटोरेजको व्यवःथा गरी तरकारी फलफूल भण्डारण गनुर्पन 

• बोिरंङबाट िसंचाईको व्यवःथा गिरिदनपुन 

• गणुःतिरय िब वा र तािलम आवँयक रहेको 

• storage technology र Cooling chamber, cooler van आिदको आवँयकता भएको 
 

१२. अध्ययन टोलीको िनंकषर् 

• इजरायली कृिष ूिविध तराई र मध्य पहाडमा सफलतापूवर्क िवःतार गनर् सिकन्छ । 

• इजरायलमा जःतो ठूला ठूला संरचना भन्दा मध्यम तथा साना संरचनाह  उपयकु्त हनेु 

देिखन्छ । 
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• सबै ूदेशमा नमूना फामर् ःथापना गरी िसकाई केन्ि माफर् त ूिविध िवःतार गनर् 

उपयकु्त देिखन्छ । 

• उत्पादन र बजारीकरणमा सफल इजरायली ूिविध अपनाएका कृषकह लाई ौोत 

ब्यिक्तको पमा पिरचालन गनर् उपयकु्त देिखन्छ । 

• High technology and Protected horticulture सम्बन्धी िरसचर्ह  गिरनपुन ।तराई र 

पहाडमा फरक फरक ूिविधको बारेमा । 

• यवुा कृषकह  िनकै नै उत्सािहत रहेको हुँदा उनीह का लािग िवशेष कायर्बम 

(Focused Programs)ल्याउन सकेमा उनीह ले िसकेको सीपको कदर हनुकुा साथै 

कृिषमा आधिुनिकरण हनु सक्नेदेिखन्छ । 

• उत्पादन बजारीकरणको लािग Pre-cooling room, grading and packaging facilities को 

ब्यवःथा गनर् ज री रहेको छ । 

• बजारको सिुनि तता बनाउनपुन । 

• अनदुानको स ा सरल ब्याजमा कजार् उपलब्ध हनेु अवःथा सजृना गन । 

• बाली बीमालाई अिभयानको पमा लैजाने । 

• बालीमा देिखने समःयाह  िनराकरणका लािग SMS team को पिरचालन हनु ज री 

देिखन्छ । 

• आयाितत ूिविधह लाई िबःथािपत गनर् नेपाल मै आजौर उपकरण उत्पादन गन 

उ ोग िवःतार गनर् ज री छ ।  

 

१३.  िनंकषर् (Conclusion) : 

करीब सम्पूणर् कृषकह ले जग्गा तयारीको लािग शयाक्टर, हाते शयाकटर पावर िटलर 

आिदको ूयोगबाट नै खेित गिरराखेको पाइयो। यसमा खासै नयाँ िकिसमको ूिविध िभिऽएको 

पाइएन । यसै गरी नसर्री राख्नको लािग केही ठूला फामर्ह मा नसर्री हाउस पिन िनमार्ण 

भएको पाइयो, प्लाि क घरह  बनाएका कृषकह ले seedling tray र cocopit media राखेर 

बेनार् बनाउने गरेको पाईयो करीव अध्ययन गिरएका शत ूितशत कृषकह ले नै बेनार् रोप्ने 
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हातैले आवँयक दरुी राखेर लगाउने गरेको देिखयो । यस कायर्मा कुनै िकिसमको प्लािन्टङ 

मेिशनह को ूयोग गन नगरेको पाइयो । 

• मलखाद िदने िविधह मा परम्परागत र आधिुनक दवैु वा िमक्स भइराखेको पाइयो । 

खलु्ला पमा खेती गिरराखेका कृषकह ले जिमन खनजोत गन समयमा नै 

आवँयकता अनसुार मलखाद ूयोग गन र थप मलखादह  पिछ गोडमेल तथ 

फूल\फल लाग्ने समयमा राख्न े ूचलन रहेको पाइयो । रिज ेशन नभएको कारणले 

गदार् फिटर्गेशन गनर्को लािग आवँयक झोल मल (Liquid fertilizer) को बजारमा 

सहज पमा आपिुतर् नभएको समःया एवं गनुासो कृषकह बाट व्यापक पमा आएको 

िथयो । 

• प्लाि क घर, नेट तथा िमन हाउस आिद संरचना बनाएर खेती गनह ले थोपा िसंचाई 

िविध ूायः अपनाएर खेती गरेको पाईयो । तराईमा धेरैजसो कृषकह ले भने बोिरङ 

िसंचाई, पाइप िसंचाई, कुलो आिद िबिधबाट िसंचाई गरेको पाईयो । यसैगरी हाईटेक 

कृिष गन कृषकह ले सआुम तत्वह  पिन फिटर्गेशन माफर् त नै गन गरेको पाईयो भने 

अन्य बाँिक कृषकह ले ःू ेगरेर सआुम तत्वह  ूयोग गन गरेको पाइयो ।complete 

package भएका ूिवधी अपनाउने कृषक जम्मा १० जना माऽै भेिटयो भने केही 

ूिविध अपनाउने कृषक जम्मा ५०% हाराहारीमा माऽ रहेको पाइयो बाँिकले 

परम्परागत खेती गन गरेको पाइयो । 

• काँटछाँट फलफुल बालीमा िवशेष गरी गन गरेको पाईयो । साथै तरकारी बालीमा 

पिन गोलभडामा माऽ काँटछाँट गन गरेको देिखयो । कृषकह ले आ-आफ्नै सहजता 

अनसुार कसैले १ हाँगा राखेर, कसैले २ हाँगा राखेर गन गरेको पाइयो ।  

• थाँमा िदने ूिविधमा िवशेष गरी प्लाि क टनेलमा लगाइने गोलभडालाई संरचनाको 

मािथ डोरी झणु् ाएर बोटमा बाँधेर Hanging technology अपनाएर गन गरेको 

पाइयो । 

• रोग कीरा व्यवःथापन कायर्को लािग करीव ९०% कृषकह ले िवषादी ःू ेगरेर गन 

गरेको पाइयो भने १०% कृषकह ले आई.िप.एम. प ित अपनाउने गरेको पाइयो । 

आफूसँग सीप भएर पिन मध्यम विगर्य कृषक भएको हुँदा हाटेक कृिष ूिविध 
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अपनाउन नसकेको साथै केही सहयोग पाएमा गन ढ इक्छा भएका कृषकह  पिन 

ूशःतै भेिटए । केही कृषकह  भने केही समःया आएमा हामीलाई सहयोह गन 

िनकाय नभएको हुँदा पछािड हटेका पिन देिखयो । यसै गरी केही कृषकह  

इजरायलमा गइ केही िसकेर फकर् ने आशामा गएकाह  िनराश भएको पिन पाइयो । 

त्यहाँ केही िसक्न नपाएको , कामदारको पमा माऽ काम गनुर्परेको, कुन समयमा के 

के ूयोग गनुर्पछर् भ े जानकािर िदने नगरेको र मपु िलडरलाई माऽ फाइदा राॆो हनेु 

भ े कुराह  पिन जानकारी भयो । साथै सहिुलयत दरको ऋण पाउन पनो िनकै 

किठन रहेको र ूकृया िनकै झन्झिटलो भएको कारणले अिघ बढ्न नसकेको 

भनाइह  ूा  भयो । 
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अनसूुचीह ः 

अनसूुची १. नमूना ू ावली 

   िमितः २०७५/……/...... 
 

क. घरधरुीको सामान्य पृ भिुम िववरण: 

१. कृषकको नाम, थरः 

२. ठेगाना : िजल्लाः   गा.पा./न.पा.:    वडा नं. 

3. िल  क) मिहला  ख) पु ष 

4. िशक्षा क) १०±2 ख)१०±2  ग) ःनातक  घ) ःनातकोतर  

5. उमेरः ............. वषर् 

6.  पिरवारको सदःय संख्या (उमेर समूह अनसुार) 

सदःय १५ वपर् सम्मका १६-६० वषर्का ६० वषर् भन्दा मािथका 

मिहला  ……….जना ......... जना ......... जना ......... जना 

पु ष  ……… जना ......... जना ......... जना ......... जना 
 

7. तपाईको पिरवारको मखु्य आम्दानी तथा जीिवकोपाजर्नको ॐोत के हो? 

 
अन्य थप केही भएमा उल्लेख गनः  

 

8. तपाईको जग्गा र खेती सम्बन्धी िववरण कःतो िकिसमको छ ? (हेक्टरमा/ रोपनीमा) 

जग्गाको िकिसम िसंिचत अिसंिचत बाझँो खेती गिरएको बालीह /जातह  

खेत     

बारी     

भाडामा िलएको     

भाडामा िदएको     
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9. इजरायलमा कित वषर् बःनभुयो? ................... .... देिख .................. सम्म 

 
१0. इजरायलबाट कःतो सीप/ूिविध िसकेर आउनभुयो? 

िस.नं. ूिविधह  के्षऽफल नेपालमा भएको ूिविध भन्दा के फरक छ? 

क.    

ख.    

ग.    

घ.    
 

१1. कःतो खालको संरचना बनाउनभुएको छ? सो टनेलको साइज कित कित वटा छन?् 

कित क्षेऽफल छ? 

कित ................... G.S.M. ………………………..UV plastic …………………… 

Net house को साइज कित .............. 
 
12. तपाईले बनाएको संरचनालाई कित खचर् लाग्यो ? कित वटा छन?् 
 
13. खेती गदार् अपनाएका ूिविधह  

ब.सं. 
बाली उत्पादनका िविभ  

चरणह मा 

अपनाएका ूिविधह  

१. बाली 
............ 

२. बाली 
............ 

3. बाली 
.......... 

१. खेती ूिविध    

क जग्गा तयारी    

ख नसर्री तयारी    

ग िब वा रोपाई    

घ मलखाद िदने तिरका (फिटर्गेशन)    

ङ गोडमेल गन/झार मान    

च िसंचाई गन तिरका    

छ सआुम तत्व िदने    
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ब.सं. 
बाली उत्पादनका िविभ  

चरणह मा 

अपनाएका ूिविधह  

१. बाली 
............ 

२. बाली 
............ 

3. बाली 
.......... 

ज काँटछाँट गन तिरका    

झ थाँमा िदने तिरका    

ञ रोग कीरा व्यवःथापन िविधह     

ट हाभि ङ गन तिरका    

ठ पो  हाभ  गन तिरका    

ड अन्य केही...    

२. क्षेऽफल 
बाली १ को 
............. 

बाली २ को 
.............. 

बाली 3 को 
............. 

3. उत्पादन    

4. Marketed उत्पादन    

5. औषत िबबी मूल्य    
 
14. संरचना/िसंचाईका सामामीह  कहाँबाट ल्याउनहुनु्छ?  

क. 

ख. 
 
15. यिद High tech ूिविध अपनाउन ुभएको छ भने मूख्य समःया के के हनु?् 

क. 

ख. 

ग. 
 

ख. बजारीकरण सम्बिन्ध  

16. तपाइले गरेको उत्पादन कसरी कहाँ लगेर बेच्नहुनु्छ? िकन? 

क) खलु्ला बजार  ख) contract मा  ग) Outlet माफर् त  घ) अन्य ...... 
 

17. तपाईले बेच्ने मूल्यमा के तपाई सन्तु  हनुहुनु्छ? िकन? 
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18. तपाईले अपनाएको ूिविधमा के तपाई सन्तु  हनुहुनु्छ? िकन? 

19. कृिष बीमा गनुर् भएको छ िक छैन? छैन भने िकन गनुर्भएन? यिद छ भने यसमा के 

सधुार गनुर्पन देख्नहुनु्छ? 

 

20. वािषर्क आय कित गनुर्हनु्छ?  

 
21. फामर् िवःतार गन सोच छ िक छैन? कित क्षेऽफलमा र किहले सम्ममा ? 

 
22. तपाईको ूिविधबाट ूभािवत भएर कित जनाले शु  गनुर् भएको छ? 

 
23. कुनै सरकारी वा गैर सरकारी संघ/संःथाबाट केही अनदुान सहयोगपाउनभुएको छ िक 

छैन? यिद छ भने कहाँबाट कित? 

 
२४. तपाईको खेती/व्यवसायको आय व्यय िववरणह  राख्न ेगनुर्भएको छ? (खेती खचर्) 

 
2५. तपाईको फमर्मा वषर्भरी वा िसजनभर गरी कित जनालाई वािषर्क रोजगार ूदान 

गनुर्भएको छ? 

ब.सं वािषर्क रोजगारी 
आिशंक रोजगारी संख्या/ज्याला 

दर 
कामदारको 
सहजता 

१. संख्या .............. जना ................. जना 
 

२. 
ूितमिहना िदइने ज्याला दर  

 ................/ मिहना 
पु ष ............. /िदन 

मिहला ............/िदन 
 
2६. तपाईह  जःता कृषकह लाई यःता ूिविध िवःतार गनर् सरकारले कःता खालका 

सहयोग गनर् ज री देख्नहुनु्छ? िकन? 

 
26. अन्त्यमा केही भ  चाहानहुनु्छ ? 

 
 

ू ावली भन कमर्चारीको नामः 

पदः 
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अनसुूची २. Respondents को नामावली (११४ जना कृषकह को list) 

िस.नं. कृषकको नाम थर िल  ठेगाना 
उमेर 
(वषर्) 

आम्दानीको 
ॐोत 

िशक्षा कृिषमा गरेको व्यवसाय 
क्षऽफल 

(रो/क ा) 

  िचतवन              

1 सवुास बःनेत पु ष 
रा ी-६, मडुाभार, 
भण्डारा 

२९ कृिष, जािगर ःनातक व्यावसाियक तरकारी खेती 34 क ा 

2 रमेश चौधरी पु ष 
रा ी-६, मडुाभार, 
भण्डारा 

30 कृिष ःनातको र व्यावसाियक तरकारी खेती 28 क ा 

3 सन्तोष भाट पु ष रा ी-८, िवरेन्िनगर २८ 
कृिष, तरकारी 
गाडी 

ःनातक 
व्यावसाियक तरकारी खेती, तरकारी 
बजारीकरण 

18 क ा 

4 भवुन राजिमौ पु ष कािलका-४, पदमपरु 33 
कृिष, जािगर, 
व्यापार 

ःनातक व्यावसाियक तरकारी खेती, मीन हाउस 22 क ा 

5 भीमवल चौधरी पु ष 
भरतपरु म.न.पा.-२६, 
मेघौली 

३२ 
कृिष, व्यापार, 
कुखरुापालन  

१०±२ व्यावसाियक तरकारी खेती, कुखरुापालन 40 क ा 

6 िशव राजमहतो पु ष 
भरतपरु म.न.पा.-२५, 
शबुनगर 

२४ कृिष, जािगर १०±२ व्यावसाियक तरकारी खेती 30 क ा 

7 रितमाँया गु ङ मिहला 
भरतपरु म.न.पा.-२४, 
जगतपरु 

३५ कृिष SLC व्यावसाियक तरकारी खेती, हाइटेक कृिष १० िबघा 

8 
सन्जोगकुमार 
महतो 

पु ष 
भरतपरु म.न.पा.-२५, 
शबुनगर 

30 कृिष १०±२ व्यावसाियक तरकारी खेती 12.5 क ा 

9 भवुन महतो पु ष 
भरतपरु म.न.पा.-२५, 
शबुनगर 

28 
कृिष, 
शयाक्टर 

१०± 2 व्यावसाियक तरकारी, धान खेती 26 क ा 



( 32 ) 

िस.नं. कृषकको नाम थर िल  ठेगाना 
उमेर 
(वषर्) 

आम्दानीको 
ॐोत 

िशक्षा कृिषमा गरेको व्यवसाय 
क्षऽफल 

(रो/क ा) 

10 िदपेन्ि राउत पु ष 
खैरहनी न.पा-१३, 
कुमरोज 

30 
कृिष, गाडी, 
व्यापर 

१०±२ तरकारी खेती सामान्य ४ क ा 

11 जग ाथ भण्डारी पु ष 
र नगर-१३, 
जयमंगला 

31 कृिष ःनातक व्यावसाियक तरकारी खेती २ िबघा 

12 रबीन चौधरी पु ष 
खैरहनी न.पा-१३, 
बच्छौली 

27 कृिष १०±२ व्यावसाियक तरकारी खेती 15 क ा 

13 िवंणहुिर पन्त पु ष 
र नगर-१२, 
रामलाल चोक 

39 कृिष ःनातक व्यावसाियक केरा खेती 40 िबघा 

  धािदङ              
14 मदन भजुेल पु ष थाबे-९ 28 कृिष १०±२ व्यावसाियक तरकारी, धान खेती, माछापालन 32 रोपनी 

15 सरुेश अिधकारी पु ष थाबे-१० 26 कृिष ःनातक व्यावसाियक तरकारी खेती 15 रोपनी 

16 राज ुआचायर् पु ष थाबे-९ २८ कृिष १०±२ व्यावसाियक तरकारी खेती 13 रोपनी 

17 यु ूसाद न्यौपाने पु ष धनुीबेसी-५ 29 कृिष १०±२ व्यावसाियक तरकारी खेती, िमन हाउस 72 रोपनी 

18 गोकुल थापामगर पु ष धनुीबेसी-४ 29 कृिष १०±२ व्यावसाियक तरकारी, धान खेती 24 रोपनी 

19 जगिदश पाखेती पु ष धनुीबेशी-४ 30 कृिष १०±२ व्यावसाियक तरकारी खेती 28 रोपनी 

20 िवरवल तामाङ पु ष धनुीबेशी-२ 32 कृिष १०±२ व्यावसाियक तरकारी खेती, फूल खेती 25 रोपनी 

21 िवजय तामाङ पु ष धनुीबेशी-१ 33 कृिष १०±२ व्यावसाियक तरकारी खेती, अ बाली खेती 25 रोपनी 



( 33 ) 

िस.नं. कृषकको नाम थर िल  ठेगाना 
उमेर 
(वषर्) 

आम्दानीको 
ॐोत 

िशक्षा कृिषमा गरेको व्यवसाय 
क्षऽफल 

(रो/क ा) 

  सखुत              
22 दीपेन्िकाकीर् पु ष िवरेन्िनगर-९ 30 कृिष, पशपुालन ःनातक व्यावसाियक तरकारी खेती, अ बाली खेती 27 रोपनी 

23 भािगरथ चौधरी पु ष िवरेन्िनगर-९ 28 कृिष ःनातक व्यावसाियक तरकारी खेती, अ बाली खेती 20 रोपनी 

24 िबमला चौधरी मिहला िवरेन्िनगर-९ 24 कृिष १०±२ व्यावसाियक तरकारी खेती, धान खेती 2 रोपनी 

25 भवेन्िपनु पु ष गभुोकोट-१४ 27 कृिष, जािगर १०±२ व्यावसाियक खा ा  बाली खेती, तरकारी खेती 26 रोपनी 

26 रेशम राना पु ष गभुोकोट-१३ 29 कृिष, पशपुालन ःनातक 
व्यावसाियक खा ा  बाली/ दलहन खेती, 
तरकारी खेती 

8 रोपनी 

27 समुन सलामीमगर पु ष गभुोकोट-१३ 25 कृिष, पशपुालन १०±२ 
व्यावसाियक खा ा /दलहन बाली खेती, 
तरकारी खेती 

10 रोपनी 

  बाकँे              

28 सिुनलचौधरी पु ष कोहलपरु-७ 26 कृिष ःनातक 
व्यावसाियक खा ा /दलहन बाली खेती, 
तरकारी खेती 

51 क ा 

29 िशव लम्साल पु ष कोहलपरु-१२ 27 कृिष १०±२ 
व्यावसाियक खा ा /दलहन/तोरी बाली खेती, 
तरकारी खेती 

3 िबघा 

30 राम िपपाल था  पु ष बदयाताल-७ 30 कृिष १०±२ 
व्यावसाियक खा ा /दलहन बाली खेती, 
तरकारी खेती 

12 िबघा 

  क नपरु              
31 िजतबहादरु तामाङ पु ष पनुवार्स-३ 29 कृिष, रोजगारी १०±२ उख,ु खा ा  बाली खेती 1.5 िबघा 



( 34 ) 

िस.नं. कृषकको नाम थर िल  ठेगाना 
उमेर 
(वषर्) 

आम्दानीको 
ॐोत 

िशक्षा कृिषमा गरेको व्यवसाय 
क्षऽफल 

(रो/क ा) 

32 क णाकर िव  पु ष बेदकोट-९ 29 कृिष ःनातक व्यावसाियक खा ा  बाली खेती, तरकारी खेती 1 िबघा 

33 
डम्बरबहादरु 
देउवा 

पु ष कृंणपरु-४ 26 कृिष, पशपुालन १०±२ व्यावसाियक खा ा  बाली खेती, तरकारी खेती 12 क ा 

34 सरुज सनुार पु ष पनुवार्स-8 24 कृिष १०±२ व्यावसाियक खा ा  बाली, उख,ु तोरी खेती 1० क ा 

35 ूमोद सेढाई पु ष पनुवार्स-८ 27 कृिष, व्यापार ःनातक व्यावसाियक खा ा  बाली, उख,ु तरकारी खेती ६ िबघा 

36 िवजय तामाङ पु ष पनुवार्स-९ 28 कृिष १०±२ व्यावसाियक खा ा  बाली, उख,ु तरकारी खेती 12 िबघा 

37 केशव राजअवःथी पु ष पनुवार्स-8 29 कृिष, व्यापार १०±२ व्यावसाियक खा ा  बाली, उख,ु तरकारी खेती 13 िबघा 

38 पदम राजभण्डारी पु ष बेदकोट-1 25 कृिष, रे ु रेन्ट १०±२ व्यावसाियक खा ा  बाली खेती, तरकारी खेती 1 िबघा 

39 ान ुचौधरी मिहला बेदकोट-3 26 कृिष ःनातक 
व्यावसाियक खा ा /दलहन बाली खेती, 
तरकारी खेती 

24 क ा 

  पन्देही              

40 िवजयितवारी पु ष 
बटुवल उ.मन पा, 
१६ 

३२ कृिष, पशपुालन ःनातक 
व्यवसाियक खा ा  बाली, तरकारी तथा 
कुखरुापालन 

३० क ा 

41 शिुसला राना मिहला 
सैनामैना न.पा.०७, 
आमी 

२५ कृिष, पशपुालन ःनातक 
व्यवसाियक खा ा  बाली, तरकारी तथा 
पशपुालन 

२० क ा 

42 िकरण बःयाल पु ष 
ितलो मा न.पा. १६, 
पसर्हवा 

२५ कृिष, जािगर ःनातक सामान्य खेतीपाती 9.5क ा 



( 35 ) 

िस.नं. कृषकको नाम थर िल  ठेगाना 
उमेर 
(वषर्) 

आम्दानीको 
ॐोत 

िशक्षा कृिषमा गरेको व्यवसाय 
क्षऽफल 

(रो/क ा) 

43 मोित यादव पु ष 
ओमसितया गा.पा. 
०३ लौहरैली 

२४ 
कृिष, पसल, 
वैदेिशक रोजगार

ःनातक व्यवसाियक खा ा  बाली, तरकारी ४०क ा 

44 
गणेशूसाद 
उपाध्याय 

पु ष 
बटुवल उ.मन पा, 
१६ 

३५ 
कृिष, 
पशपुालन 

10+2 
व्यवसाियक खा ा  बाली, तरकारी खेती तथा 
पशपुालन 

७०क ा 

45 सपना शमार् पोडेल मिहला 
कन्चन गा.पा. ०१ 
बेलभिरया 

२५ कृिष १०+२ व्यवसाियक च्याउ खेती ३ क ा 

46 अशोक कुमारशाही पु ष 
मायादेवी गा.पा. ०५ 
बस ली 

२७ 
कृिष, माछा 
पालन, लेखापढी

ःनातक व्यवसाियक खा ा , तरकारी तथा माछापालन ९० क ा 

47 
अखीले र कुमार 
ितवारी 

पु ष 
मायादेवी गा.पा. ०५ 
बस ली 

२६ 
कृिष, पशपुालन, 
पेन्शन िशक्षक 

ःनातक व्यवसाियक खा ा , तरकारी खेती १०० क ा 

48 िनरज यादव पु ष 
ितलो मा न.पा. १७, 
कानपारा 

२५ 
कृिष, एमोभेट 
पसल 

ःनातक व्यवसाियक खा ा  बाली, तरकारी खेती तथा २८० क ा 

49 सन्दीप था  पु ष 
ितलो मा न.पा. १७, 
पकिडहवा 

२५ 
कृिष, िग ी 
बालवुा सप्लाइ

ःनातक व्यवसाियक खा ा  बाली, तरकारी खेती 22 क ा 

50 सिुशला पौडेल मिहला 
ितलो मा न.पा. १५, 
सखवुानी 

30 िशक्षण, कृिष १०+२ सामान्य खेतीपाती 7 क ा 

51 ूमेबहादरु कुँवर पु ष बटुवल उ.मन पा, १६ २८ कृिष, होटल 10+2 व्यवसाियक खा ा  बाली, तरकारी खेती 11क ा 

  काःकी              
52 सन्दीप सवुेदी पु ष पोखरा २१ २४ कृिष,कुखरुापालन 10+2 व्यवसाियक खा ा  बाली,तरकारी खेती,कुखरुापालन ६ रोपनी 



( 36 ) 

िस.नं. कृषकको नाम थर िल  ठेगाना 
उमेर 
(वषर्) 

आम्दानीको 
ॐोत 

िशक्षा कृिषमा गरेको व्यवसाय 
क्षऽफल 

(रो/क ा) 

53 भोजबहादरु तामा  पु ष माछापच्ले४ लालचोक २७ 
कृिष बैदेिशक 
आम्दानी 

10+2 व्यवसाियक खा ा  बाली, तरकारी खेती ५ रोपनी 

54 लेखनाथ ितमिल्सना पु ष पोखरा १८ २४ कृिष ःनातक व्यवसाियक खा ा  बाली, तरकारी खेती ६ रोपनी 

55 समन्िमगर गु  पु ष पा ६ ३१ कृिष 10+2 व्यवसाियक खा ा  बाली, तरकारी खेती १६ रोपनी 

56 िवजय अिधकारी पु ष माछापलुे४ लाहाचोक २७ कृिष नोकरी ःनातक व्यवसाियक खा ा  बाली, तरकारी खेती २६ रोपनी 

57 अजुर्नआचायर् पु ष पोखरा-१९, परुानचौर २६ कृिष 10+२ व्यवसाियक खा ा  बाली, तरकारी खेती ४ रोपनी 

58 ूिदप गु ङ पु ष पा-६ २८ कृिष 10+२ व्यवसाियक खा ा  बाली, तरकारी, तोरी खेती ९ रोपनी 

  तनहु ँ              
59 ीवुराजपोभले पु ष शक्ला गण्डकी न.पा.९ २८ कृिष ःनातक व्यवसाियक खा ा  बाली, तरकारी खेती ७ रोपनी 

60 
नारायणूसाद 
चापागाइ 

पु ष शक्ला गण्डकी न.पा.९ २७ कृिष 10+2 व्यवसाियक खा ा  बाली, तरकारी खेती ५ रोपनी 

61 लेखनाथ पौडेल पु ष शक्ला गण्डकी न.पा.8 ३२ 
बैदेिशक 
रोजगार कृिष 

ःनातक व्यवसाियक खा ा  बाली खेती १० रोपनी 

62 हिरूसाद पौडेल पु ष शक्ला गण्डकी न.पा.९ २६ 
कृिष 
मौरीपालन 

10+2 
व्यवसाियक खा ा  बाली, तरकारी खेती 
पशपालन 

२५ रोपनी 

63 सागर पौडेल पु ष 
शक्लागण्डकी न.पा. 
८ ढोरिफदी   

२६ कृिष जािगर 10+2 सामान्य खेतीपाती ३ रोपनी 



( 37 ) 

िस.नं. कृषकको नाम थर िल  ठेगाना 
उमेर 
(वषर्) 

आम्दानीको 
ॐोत 

िशक्षा कृिषमा गरेको व्यवसाय 
क्षऽफल 

(रो/क ा) 

64 हेम बहादरु आले पु ष िममाड ३ २७ 
कृिष पशपुालन 
बैदेिशक रोजगार

10+2 
व्यवसाियक खा ा  बाली, तरकारी खेती 
पशपुालन 

८ रोपनी 

  काठमाण्डौ              

६५ सरुतरम्तेल पु ष 
दिक्षणकाली-1, 
चाल्नाखेल 

35 
कृिष, जािगर, 
बाभापालन 

ःनातक व्यावसाियक तरकारी खेती, धान खेती ९ रोपनी 

६६ जीवन बलामी पु ष 
दिक्षणकाली-६, 
फूल्चोक 

३१ कृिष 10+2 व्यावसाियक तरकारी खेती १० रोपनी 

६७ बालकृंण बलामी पु ष 
दिक्षणकाली-1, 
फूल्चोक 

३० कृिष, पसल ःनातक व्यावसाियक तरकारी खेती १८ रोपनी 

६८ अ णथापामगर पु ष दिक्षणकाली-1, बोसन २६ 
कृिष, रोजगारी,
होटल 

10+2 व्यावसाियक तरकारी खेती ४ रोपनी 

६९ रामहरी रैला पु ष 
दिक्षणकाली-7, 
युिँटकी 

३२ कृिष, प्लम्बर 10+2 व्यावसाियक तरकारी खेती 
११.५ 
रोपनी 

७० िशवचन्ि मण्डल पु ष 
कागे रीमनहरा-4, 
मलुपानी 

५४ 
कृिष, डाक्टर, 
वैदेिशक रोजगार

ःनातको र व्यावसाियक तरकारी खेती २० रोपनी 

७१ दावा लामा पु ष 
कागे रीमनहरा-5, 
डाँछी 

३५ 
कृिष, होटल, 
गाईपालन, गाडी

SLC व्यावसाियक तरकारी खेती, गाईपालन १५ रोपनी 

७२ आङ िछिरङ शेपार् पु ष 
गोकण र-१, 
नयाँपाटी, सन्दरीजल 

३७ 
कृिष, पशपुालन, 
दाना फ्याक्शी 

10+2 व्यावसाियक तरकारी खेती, गाईपालन ५१ रोपनी 

७३ पेमा लामा पु ष तारके र-६, काॅःेथली ४५ कृिष 10+2 व्यावसाियक तरकारी खेती ९० रोपनी 
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िस.नं. कृषकको नाम थर िल  ठेगाना 
उमेर 
(वषर्) 

आम्दानीको 
ॐोत 

िशक्षा कृिषमा गरेको व्यवसाय 
क्षऽफल 

(रो/क ा) 

७४ आिशष पौडेल पु ष दिक्षणकाली-८, छैमले २७ कृिष, जािगर ःनातक व्यावसाियक तरकारी, फलफूल खेती ४ रोपनी 

७५ ूकाश तामाङ पु ष दिक्षणकाली-८, हुँटु २९ कृिष ःनातक व्यावसाियक तरकारी खेती 10 रोपनी 

  लिलतपरु              

७६ सान्दकुिछिरङ भोटे पु ष 
गोदावरी-१३, 
झ वाराशी 

३५ कृिष SLC व्यावसाियक तरकारी खेती १५ रोपनी 

७७ राजन मैनाली पु ष गोदावरी-१२, ठेचो ५२ कृिष ःनातक व्यावसाियक तरकारी खेती ७ रोपनी 

  िसन्धपुाल्चोक              
78 ूकाश खितवडा पु ष मेलम्ची न.पा-2 २६ कृिष, जािगर 10+2 सामान्य खेतीपाती 7 रोपनी 

79 िशवनारायण गु ङ पु ष मेलम्ची न.पा-3 ३१ कृिष 10+2 व्यावसाियक तरकारी, खा ा  खेती 55 रोपनी 

  लम्जङु              

८० कृंणबजगाँई पु ष 
सन्दरबजार-३, 
दरुाडाँडा 

३८ कृिष ःनातक व्यावसाियक तरकारी खेती 
२८० 
रोपनी 

८१ हिरचन्िपोखरेल पु ष सन्दरबजार-७, पाउदो २९ कृिष 10+2 व्यावसाियक खा ा  बाली, तरकारी, केराखेती 23 रोपनी 

  इलाम              

82 सुं मािगरी मिहला सूय दय-4, ौीअन्त ु 30 
कृिष, नोकरी, 
होमःटे, पालर्र 

10+२ 
व्यावसाियक िचया खेती, तरकारी खेती, खा ा  
बाली 

30 रोपनी 
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िस.नं. कृषकको नाम थर िल  ठेगाना 
उमेर 
(वषर्) 

आम्दानीको 
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िशक्षा कृिषमा गरेको व्यवसाय 
क्षऽफल 

(रो/क ा) 

83 शोभा खड्का मिहला सूय दय-4, अन्त ु २८ कृिष, िशक्षण 10+२ 
व्यावसाियक िचया खेती, अलैची खेती, तरकारी 
खेती 

५० रोपनी 

84 अिजत राई पु ष सूय दय-५ ३१ कृिष 10+२ 
व्यावसाियक िचया खेती, अलैची खेती, अमिरसो, 
तरकारी खेती 

५१ रोपनी 

85 समुन राई पु ष सूय दय-५ २८ कृिष 10+२ 
व्यावसाियक िचया खेती, अलैची खेती, आल ु
खेती 

126 रोपनी 

86 नवराजपोखरेल पु ष सूय दय-४ ३० कृिष, िशक्षण ःनातक व्यावसाियक िचया खेती, तरकारी खेती १८ रोपनी 

87 पण्यूसाद पोखरेल पु ष सूय दय-४, आदशर्टोल ३५ कृिष ःनातक 
व्यावसाियक तरकारी, अलैची, अदवुा, िचया, 
अकबरे खसुार्नी, खा ा  बाली खेती,  

३० रोपनी 

88 लआमणअयार्ल पु ष सूय दय-4 २६ कृिष, िशक्षण ःनातक व्यावसाियक िचया खेती, तरकारी खेती १७ रोपनी 

89 पकुारसब्बा पु ष सूय दय-5 ३८ कृिष, राजनीित ःनातक व्यावसाियक िचया खेती, तरकारी खेती ४४ रोपनी 

90 िवनोद िगरी पु ष सूय दय-6 ३५ कृिष 10+2 
व्यावसाियक िचया खेती, अलैची खेती, तरकारी 
खेती 

२४ रोपनी 

  झापा              
91 िनमर्ल दाहाल पु ष भिपरु-८ २५ कृिष, िशक्षक ःनातक व्यावसाियक खा ा  बाली, तरकारी खेती 16.5 क ा 

92 रीता खलुाल मिहला भिपरु-२ ३२ कृिष 10+२ व्यावसाियक खा ा  बाली खेती, अदवुा खेती 25 क ा 

93 िवजय ितवारी पु ष िवतार्मोड-10 ३० कृिष, नोकरी 10+२ व्यावसाियक खा ा  बाली, तरकारी खेती ४० क ा 

94 अिनल राई पु ष दमक-९ २७ कृिष, नोकरी 10+2 व्यावसाियक खा ा  बाली, तरकारी खेती 30 क ा 
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िस.नं. कृषकको नाम थर िल  ठेगाना 
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क्षऽफल 

(रो/क ा) 

95 
िबरेन कुमार 
गरुागाँई 

पु ष भिपरु-7 28 
कृिष, वैदेिशक 
रोजगार 

ःनातको र व्यावसाियक खा ा  बाली खेती, तरकारी खेती 5.5 िबघा 

96 इन्सर मगर पु ष भिपरु-9 27 कृिष ःनातको र व्यावसाियक खा ा बाली खेती, तरकारी खेती 7.5 िबघा 

97 आिशष खितवडा पु ष िवतार्मोड-10 30 
कृिष, व्यापार, 
व्यवसाय 

ःनातक 
व्यावसाियक केरा खेती, तरकारी खेती, 
कुखरुापालन, माछापालन 

18 िबघा 

98 रोिजना बान्तवा मिहला भिपरु-2 27 कृिष 10±2 व्यावसाियक खा ा  बाली खेती, अदवुा खेती 2 िबघा 

99 रमेश भ राई पु ष भिपरु-10 33 कृिष ःनातको र व्यावसाियक खा ा  बाली खेती, तरकारी खेती 13 िबघा 

100 िनमर्लूसाद नेपाल पु ष भिपरु-2 28 
कृिष, वैदेिशक 
रोजगार 

ःनातक व्यावसाियक खा ा  बाली खेती 13 क ा 

101 राम ूसाद भ राई पु ष भिपरु-2 27 कृिष, िशक्षक ःनातक व्यावसाियक खा ा  बाली, तरकारी खेती 25 क ा 

  धनषुा              

१०२ संजय कुमारपिण्डत पु ष िछरे र -५ 34 कृिष, पसल ःनातक 
व्यावसाियक तरकारी, फलफूल, खा ा , 
दलहन खेती 

२ िबघा 

१०३ चन्िशोभा कुमारी मिहला बटे र-5 28 कृिष 10+2 सामान्य गहुँ, धान, मङु 9.5 क ा 

१०४ अजय कुमार शाह पु ष िछरे र-5 28 कृिष, पसल 10+2 व्यावसाियक तरकारी, खा ा  बाली खेती ३ िबघा 

१०५ िबजय कुमार शाह पु ष िछरे र-४ 26 कृिष, व्यापर 10+2 व्यावसाियक तरकारी, खा ा  बाली खेती 3 िबघा 

१०६ गौरवपिण्डत पु ष िछरे र-५ 28 कृिष, व्यापार 10+2 व्यावसाियक तरकारी, खा ा  बाली खेती 10 क ा 
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१०७ 
अन्जिनत कुमार 
ठाकुर 

पु ष िछरे र-३ 30 कृिष, जािगर ःनातक व्यावसाियक तरकारी, च्याउ, धान खेती २1 क ा 

१०८ मनोज कुमारयादव पु ष िछरे र-2 25 कृिष 10+2 व्यावसाियक तरकारी, खा ा  बाली खेती १ िबघा 

१०९ सागर बाब ुगौतम पु ष 
गणेशमान चारनाथ 
न.पा-4 

31 कृिष, व्यापार ःनातक व्यावसाियक उख,ु तरकारी खेती 2 िबघा 

११० सन्तोषकुमार महतो पु ष िमिथला-६ 27 कृिष 10+2 व्यावसाियक उख,ु तरकारी खेती 1.5 िबघा 

१११ रामवरण यादव पु ष गणेशमान चारनाथ-5 27 कृिष, डोजर 10+2 व्यावसाियक उख,ु खा ा , तरकारी खेती 6 िबघा 

११२ िदनेशकुमार शाह पु ष गणेशमान चारनाथ-6 33 कृिष, पसल 10+2 मकै, उख ुखेती 10 क ा 

११३ घनँयाम िसंझाली पु ष गणेशमान चारनाथ-4 25 कृिष, िशक्षक ःनातक परवल, लौका, केरा 9 क ा 

११४ िवजय िसंह ठाकुर पु ष िमिथला-६ 31 कृिष ःनातक उख,ु ओल, खसुार्नी, आपँ १.५ िबघा 
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