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1. ऩषृ्ठबलूभ 

१.१ ऩरयिम 
नेऩारभा अषहरे कृषि ऺेरभा ऩयम्ऩयागत कृषि ऩद्धलतको साटो नगदे एिॊ आधलुनक कृषि 
व्मिसामभा आकियण फषढयहेको छ। चशचऺत मिुाहरु ऩलन सॊस्थागत कृषि उद्यभभा आकषियत हनु ु
नेऩारको कृषि ऺेरको रालग सिुद षििम हो। कृषिभा ऩयलनबययता घटाउन मस्को 
व्मािसाषमकीकयण गयी उत्ऩादन फषृद्ध गयेय व्मिचस्थत ऩोष्टहाबेष्ट प्रषिलध अिरम्फन गयी 
अन्क्तयाषष्डम स्तयको फजारयकयण ऩद्दलत अऩनाएय मो ऩेशाराई भमायददत तथा सम्भानजनक ऩेशाको 
रुऩभा षिकास गनुय उचिक  आिश्मकता छ। अषहरे नेऩारका कृिकरे बोगेको भखु्म सभस्मा 
कृषिभा उत्ऩादन ऩद्धलत, कच्िा ऩदाथयको उऩरव्धता, ऩोष्टहाभ्रषे्ट ऺलत न्क्मूलनकयण, बण्डाय तथा 
फजायीकयण प्रषक्रमा आददफाये व्मिहारयक ऻान नहनु ु तय प्रमोगभा नल्माउन ु हो। षम षिलबन्न 
सभस्मा भध्मे ऩोष्टहाभ्रषे्ट ऺलत न्क्मूलनकयण गयी अलधक सभमसम्भ बण्डाय गयेय फजारयकण गदाय 
तरुनात्भक राब लरन सषकने षििमभा कृिकहरुको िेतना स्तय जगाउन ुऩने देचिन्क्छ । ऩलछल्रो 
अिस्थाभा उऩबोक्ताको आधलुनक िानषऩनभा च्माउ रोकषप्रम बइयहेकोरे धेयै मूिाहरु च्माउ 
िेतीभा आकषियत बईयहेकोरे काठभाडौं, रलरतऩयु, बक्तऩयु, काभ्र,े धाददङ्ग, चितिन, रुऩन्क्देही  

रगामतका चजल्रारका नगय तथा नगयउन्क्भिु ऺेरहरुभा व्माऩकरुऩभा च्माउको िेती उत्ऩादन 
गनय थालरएको छ। अषहरे कन्क्मे, गोबे्र तथा ऩयारे च्माउको व्मािसाषमक िेती बइयहेको छ बन े
लसताकेजस्ता फहभूुल्म च्माउको िेती तपय  ऩलन मूिाहरुको आकियण िषढ यहेको छ। कलतऩम 
स्थानभा धेयै कृिकरे एकै ऩटक च्माउ उत्ऩादन गदाय फजायभा अलधक भाराभा च्माउ ऩगु्नारे 
फजाय बाउ घट्नकुा साथै लफषक्र नहनुारे बण्डायण तथा प्रशोधन गने प्राषिलधक ऻानको अबािभा 
कृिकरे ऺलत व्महोयेको अिस्था छ। ऩोष्टहाबेष्ट ऺलतको न्क्मूलनकयण तथा बण्डायण प्रषिलध ऩलन 
प्राषिलधक ऻान िाषहने षििम बएकारे कृिकहरुरे िेती ऩद्दलत सॉगसॉगै मस्को ऻान लरन ु य 
षिश्लिेण गनय पाभय येकडय याख् न य उऩरब्ध तथ्माङ्कको षिश्लिेण गदै व्मिासाषमक उद्यभी फन्नु 
ऩछय।  

 

१.२ उद्दशे्म 
 च्माउभा ऩोष्टहाबेष्ट ऺलत षिश्लिेण गयी न्क्मूलनकयणका उऩामहरु तमाय गने । 

 च्माउको बण्डाय षिलधहरुको षिश्लमेण गयी उममकु्त षिलध लसपारयस गने । 
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१.३ कामयऺ रे 
नेऩारभा ऩलछल्रो दशकभा अलधकाॊश कृिकरे नगदे फारीको रुऩभा यहेको च्माउ उत्ऩादन गदै 
आम्दानी लरईयहेको बए ऩलन उत्ऩादन ऩश्चात फजाय सम्भ ऩमुायउदा हनुे ऺलतको षिश्लिेण गयी 
न्क्मूलनकयणका उऩामहरु नअऩनाएकोरे गणुस्तय कभजोय बई घाटा राग्ने अिस्था आएको तथा 
बण्डाय प्रषिलधको ऻानको अबािभा फजायभा भाग कभ बएको सभमभा उऩमकु्त प्रषिलधफाट 
बण्डायण गयी भाग तथा भूल्म फढी हदुाॉ फजायभा ऩमुायउदा याम्रो भलु्म ऩाउने बएकारे 
कृिकहरुराई सो ऺलत सम्फन्क्धी षिश्लषे्ण गये षिलबन्न तरयकाफाट ऻान तथा लसऩ ऩमुायउन ु ऩने 
बएकारे व्मिसाषमक उत्ऩादन बईयहेको ऺेरका कृिकहरुफाट तथ्माङ्क सङ्करन गयी सो को 
षिश्लिेण गयेय ऺलत न्क्मॊलनकयणको उऩमकु्त षिलध तथा बण्डायणक उऩामहरु लसपारयस गनय ऩलन मो 
अध्ममनरे सहमोग ऩमुायउने अऩेऺा गरयएको छ । 

2. अध्ममन षिलध 

२.१ अध्ममन कामयक्रभ कामायन्क्िमन सलभलतभा छरपर  
स्रफेयी य च्माउभा ऺलत षिश्लिेण तथा बण्डायण प्रषिलध सम्फन्क्धी अध्ममनको रालग लनम्न 
फभोचजभको अध्ममन कामयक्रभ कामायन्क्िमन सलभलत गठन गयेय फढीभा तीन जना षिऻ सषहतका 
आभचन्क्रत सदस्महरुको सहकामयभा अध्ममनको रालग ऩश्नािरी फनाउने देिी ड्राफ्ट प्रलतिेदन 
तमायी सम्भ षिबन्न ियणभा फैठक फसी अध्ममन गरयएको लथमो।  

 

श्री भधसुधुन लसॊह फस्नेत, उऩ-भहालनदेशक, कृषि उत्ऩादकत्ि भहाशािा, कृषि षिबाग - सॊमोजक 

श्री डा. भहादेि ऩौडेर, िरयष्ठ कृषि अथय षिऻ, फजाय अनसुन्क्धान तथा तथ्माङ्क शािा, कृषि षिबाग 
– सदस्म 

श्री ई. सयोज अलधकायी, िरयष्ठ कृषि ईचन्क्जलनमय, कृषि ईन्क्जलनमरयङ्ग शािा, कृषि षिबाग – सदस्म 

श्री नायामण काफ्रे, िरयष्ठ िागिानी षिकास अलधकृत, िागिानी षिकास शािा, कृषि षिबाग– 
सदस्म 

श्री नषिन अलधकायी, कृषि प्रसाय अलधकृत, मोजना तथा अनगुभन भलु्माङ्कन शािा, कृषि षिबाग – 
सदस्म 

श्री यञ् ज ु भहजयन, िागिानी षिकास अलधकृत, िागिानी षिकास शािा, कृषि षिबाग – सदस्म 
सचिि 
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२.२ डेस्क अध्ममन  
च्माउको ऩोष्टहाबेष्ट प्रषिलध षिश्लषे्ण तथा बण्डायण सम्फन्क्धी याषष्डम तथा अन्क्तयाषष्डम ऺेरका षिलबन्न 
लनकाम फाट प्रकाचशत जनयर, ऩसु्तक तथा ऩचुस्तकाहरुको डेस्क अध्ममन गयीएको छ । 

२.३ षपल्ड अध्ममन 
च्माउको ऩोष्टहाभ्रषे्ट ऺलत षिश्लिेण तथा बण्डायण प्रषिलध अध्ममनको रालग तमाय गयेको प्रश्नािरी 
भापय त काठभाडौं, काभ्र,े निुाकोट,धाददङ्ग य चितिनका ६९ जना च्माउ उत्ऩादक कृिक, सङ्करक 

तथा थोक व्माऩायीसॉग सफेऺण गरयएको छ। सफेऺणको क्रभभा कृिक सभूह तथा अन्क्म 
सयोककायिारा लनकामसॉग रचऺत सभूहगत छरपर ऩलन गयी तहाॉफाट प्राप्त षिियणहरुराई 
SPSS षिलधफाट षिश्लिेण गयीएको छ ।  

 

२.४ षिऻ तथा सयोकायिारासॉग छरपर तथा ऩनुयािरोकन् 
अध्ममन कामयक्रभ कामायन्क्िमन सलभलतको लनमलभत फैठक फसेय आिश्मक ऩषृ्ठऩोिण लरई तमाय 
बएको अध्ममनको ड्राफ्ट प्रलतिेदनराई सयोकायिाराहरुको सहबालगताभा एउटा ऩषृ्ठऩोिण गोष्ठीको 
आमोजना गयी प्रलतिेदनराई अचन्क्तभ स्िरुऩ ददइएको छ । 

 

3. अध्ममनको नलतजा तथा उऩरब्धी 

३.१ डेस्क अध्ममन षिश्लिेण 
नेऩारको िनभा ऩाइने य िेती गरयदैं आएका हरयतकण नबएको एक षकलसभको ढुसी (िनस्ऩलत) 
च्माउका ७२० जातहरु ऩषहिान बएको ऩाइन्क्छ जसभध्मे ११० प्रकायका िान हनुे य ७५ िटा 
औिधीको रुऩभा प्रमोग हनुे षकलसभका छन ्।  

उऩबोग य व्मिसामको दृषष्टरे नेऩारभा प्रामगयी गोफेय् च्माउ, कन्क्मे च्माउ,ऩयारे य लसताके च्माउ  
(भगेृ च्माउ) च्माउ िेती गदै आएका छन ्बने  यातो च्माउ (ग्मानो दभाय) दडेु आदद च्माउहरु 
ऩलन केही भाराभा िेती गनय थारेका छन ्। च्माउ िेतीको प्रषिलध षिकास बएऩलछ कृिकहरुरे 
मसराई एक नगदे िारी (cash crop) को रुऩभा लरएका छन।्धेयै लफदेशीहरु नेऩारभा षिषिध 
काभ (नोकयी, भ्रभण) रे आउन,ु नेऩारीहरु षिलबन्न भरुकुभा घभेुय आउॉदा च्माउको भहत्ि फझेुय 
आउन ुय स्िदेशभा नै फस्ने नेऩारीहरुरे लफलबन्न भाध्मभ (चशऺा, सञ्चाय, कृषि कामयक्रभ आदद) 
फाट च्माउको ऩौषष्टक भहत्ि फझु्दै आएको हुॉदा आजकर नेऩारभा ऩलन च्माउको उत्ऩादनसॉगै 
उऩबोग ऩलन फढेको छ। मसैरे  च्माउको भाग ऩूया गनय षिदेशफाट राभो सभमसम्भ नसड्ने गयी 
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लडब्फा फन्क्द गरयएका च्माउ य लतनका ऩरयकाय ल्माउने गरयएको छ। च्माउको फढ्दो भागसॉगै 
देशभा फढ्दै गएको िेतनशीर व्मचक्तहरुको फेयोजगायीरे षिगतका केही फिय मतादेचि च्माउ िेती 
अलत रोकषप्रम हुॉदै आउको छ। नेऩारका ठूल्ठूरा शहय फजाय य षमनको आसऩासको ऺेरभा 
च्माउ िेती व्मिसाषमक रुऩभा गने गरयएको ऩाइन्क्छ बने अरु गाउॉ ठाउॉभा साभान्क्म घयामसी 
यहय (िाॉिो) टाने िा शोिरे ऩलन मसको िेती गयेको ऩाईन्क्छ ।   

षिगत ३ िियको च्माउको उत्ऩादन अिस्था झण्डै २१०० भे.ट. िाषियक उत्ऩादनफाट ऩाॉि गणुारे 
फढेय गएको तथ्माङ्करे ऩषुष्ट देिाउॉछ। आ.ि. २०७४।०७५ भा देश बरयभा १०,५०० भे.ट. 

च्माउ उत्ऩादन बएको ऩाईएको छ।(Statistical Information of Nepalese Agriculture, MoALD, 

2017/18) 

 

चिर १ नेऩारभा २००९।१० देचि २०१७।१८ सम्भ ताजा च्माउ उत्ऩादनको अिस्था (भे.ट.) 

च्माउ िेती गने भूख्म ऺरेहरु् 

नेऩारभा च्माउ िेतीरे षिगत केही िियदेचि व्मिसाषमक रुऩ लरदैं आएको छ। च्माउ िेती 
षिशेि गयी शहयी, घनाफस्ती आसऩासका ऺेरभा नै केचन्क्ित बई काठभाडौं, बक्तऩूय, रलरतऩूय, 
काभ्रऩेराञ्चोक, चितिन, कास्की व्मिसाषमक िेती हनुे चजल्राहरुभा ऩछयन बन ेमी फाहेक झाऩा, 
भोयङ्ग, सनुसयी, सप्तयी, लसयहा, दोरिा, लसन्क्धरुी, धनिुा, भहोियी, सरायही, भकिानऩूय, गोयिा, 
निुाकोट, धाददङ्ग, तनहुॉ, रभजङु्ग, स्माङ्गजा, ऩियत, ऩारऩा, निरऩयासी, रुऩन्क्देही, दाङ्ग,फाॉके, 

कन्क्िनऩूय आदद चजल्राभा ऩलन च्माउ िेती व्मिसाम शरुु बएको छ । 
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च्माउ िेतीको भहत्ि   

च्माउिेती भहत्िऩूणय कृषि व्मिसाम हो । योजगाय–भैरी, कभ रगानी, धेयै जग्गा निाषहने, 
भषहराभैरी य छोटो सभमभै याम्रो आम्दानी लरन सषकने बएकारे षकसानहरु मस िेतीतपय  
आकषियत बएको ऩाइन्क्छ । च्माउ लफकट बौगोलरक स्थानभा ऩलन उत्ऩादन गनय सषकने हनुारे 
नेऩारको िाद्य सॊकटग्रस्त चजल्राहरुभा िाद्य सयुऺाको रालग उऩमकु्त हनु सक्छ । अन्क्म 
तयकायी फारी िा अरु िेतीभा जस्तो भर, भाटो, लसॊिाई आददको आिश्मकता नबई साभान्क्म 
टहयाभा सानो ऺेरपरभा सचजरै मसको िेती गनय सषकने एक नगदेफारी सभेत हो । जसका 
भाध्मभफाट नेऩारको िाद्य सयुऺा, आलथयक षिकास, फेयोजगायी सभस्माको सभाधान तथा ऩौषष्टक 
आधायको ऩरयऩूलतयका रालग भहत्िऩूणय सहमोग ऩगु्न सक्दछ । हार नेऩारभा फाषियक२५ हजाय 
टन च्माउ उत्ऩादन बएयहेको छ बने नेऩारी फजायभा च्माउको फाषियक ७५ हजाय टनको भाग 
यहेको देचिन्क्छ । नेऩारभा भौसभी रुऩभा भारै च्माउिेती हनुे गयेकारे मसको फजाय भलु्म 
अचस्थय छ च्माउको उत्ऩादन हनुे भौसभभा अत्माधलुनक उत्ऩादनका कायण षकसानहरुरे उत्ऩादन 
रागत भूल्म ऩलन उठाउने नसकेको  मथाथय छ बने फेभौसभभा उत्ऩादन गनय सक्ने षकसानहरुरे 
याम्रो आम्दानी गनय सपर बएका छन ्। 

च्माउको ऩोष्ट हाबेष्ट ऺलत न्क्मूलनकयण प्रषिलध 

च्माउ उत्ऩादनका षिलबन्न प्रषिलधरे गदाय च्माउ उत्ऩादनभा िषृद्ध बएको देचिन्क्छ । उत्ऩाददत 
च्माउराई आिश्मक व्मिस्थाऩन गनय नसक्दा च्माउ व्मिसामरे याम्रो गलत लरन सषकयहेको छैन 
। च्माउ षटऩेऩलछ लछटै नाश बएय जाने य नयभ प्रकृलतको बएको हुॉदा षटप्ने अिस्था देचि 
प्माषकङ्ग , ढुिानी, बण्डायण य फजायभा लफषक्र गने अिस्थासम्भ षिलबन्न ियणभा नोक्सान बइयहेका 
हनु्क्छन ्। षिलबन्न अध्ममनफाट मी ऩोष्ट हाबेष्ट ऺलत २०-५० प्रलतशतसम्भ हनुे गयेको देचिन्क्छ । 
च्माउ ऩरयऩक्ि अिस्थाभा ऩगेुऩलछ लफलग्रने प्रषक्रमा शरुु हनु्क्छ य यङ्ग, गन्क्ध, स्िाद आकृलत आदद 
गणुस्तयभा ह्रास आउने हनु्क्छ । ती सभस्मा सभाधान गनय षिशेित फढी उत्ऩादन हनुे सभमभा 
च्माउको फाच्ने जीिन hLjg (Shelf Life) a9fpg / ahf/ of]Uo (Marketability 
फढाउन उऩमकु्त ऩोष्ट हाबेष्ट व्मिस्थाऩन प्रषिलध अऩनाउन ुऩदयछ। फारी षटऩेऩलछ उऩबोक्तासम्भ 
नऩगुञु्जरेसम्भ नोक्सान हनुफाट फिाउन,  षकसान तथा व्माऩायीराइ उचित भलु्म ददराउन साथै 
उऩबोक्ताराई याम्रो गणुस्तयको िस्त ु उचित भूल्म लडराउनका  ऩोष्ट हाबेष्ट प्रषिलधको ठूरो 
बलूभका यहेको हनु्क्छ । त्मसैरे च्माउ व्मिसामफाट पाइदा लरन च्माउ उत्ऩादन प्रषिलधभा भार 
होइन उत्ऩादनोऩयान्क्तका फारी षटप्ने तरयका, ग्रलेडङ्ग य सयसपाई, उचित प्माषकङ्ग, ढुिानी य 
बण्डायणका साथै प्रशोधन सम्फचन्क्ध उचित प्रषिलधको षिकास तथा षिस्ताय  एिॊ फजाय 
व्मिस्थाऩनभा ऩलन ध्मान ऩमुायउन ुऩदयछ ।  
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गोबे्र च्माउ (Agaricus bisporus), कन्क्मे च्माउ (Pleurotus sp_ य लसताके च्माउ 
(Lentinus edodes) च्माउको ऩोष्ट हाबेष्ट प्रषिलधको.फायेभा प्रस्ततु गरयन्क्छ ।.  

१. च्माउ षटप्न ेअिस्था य षटप्न ेतरयका 

च्माउको षकलसभ य फजायराई ध्मानभा यािेय उचित अिस्थाभा फारी लरन ुऩदयछ ।फजायको दयुी 
य च्माउको षटप्ने अिस्थाराइ ध्मानभा याचि िोटऩटक नराग्ने गयी च्माउ षटऩाई गनुयऩदयछ ।  

क) गोबे्र च्माउ षटप्न ेअिस्था य षटप्न ेतरयका्  

 भाटोरे छोऩेको १५–२१ ददनसम्भभा च्माउको भलसनो सेता कोषऩराहरु (डल्रा) उम्रन 
थाल्दछन।् त्मसको  एक हप्ता सम्भभा च्माउ षटप्न तमाय हनु्क्छ । च्माउको साइज 
३० देचि ४५ एभएभ हुॉदा च्माउ षटप्दा याम्रो भालनन्क्छ । 

 च्माउ षटप्न ुअगालड साफनुरे हात धनु ुऩदयछ । च्माउ षटप्दा तीनिटा औरारे डाॉठभा 
सभातेय एकऩल्ट दाषहने अकोऩल्ट देबे्रऩषि हात फटायेय होलसमायऩूियक िरफर नऩायी 
षटप्नऩुदयछ ।  

 मदद झपु्ऩा गयी उम्रकेो कोषऩराहरुको फीिफाट च्माउ षटप्न ऩयेभा च्माउको डाॉठराई 
िक्कुरे काटी षटप्ने गनुयऩदयछ य ऩलछ अरु च्माउ षटप्ने फेराभा फाॉकी यहेको डाॉठहरुराई 
लनकाल्न ुऩदयछ।  

 च्माउ षटऩी सकेऩलछ उऩिाय गरयएको भाटोरे िाल्टो बने य ऩानी ददने गनुयऩदयछ ।  
 योग रागेका नयाम्रा च्माउहरु षटऩी टाढा पाल्न ुऩदयछ मसयी सपाईभा ध्मान नददएभा 

च्माउभा षिलबन्न योग य षकयारे आक्रभण गदयछ य च्माउ उत्ऩादनभा कभ हनु्क्छ ।  
 च्माउ नपक्रदै षटप्ने गयेभा फजाय बाउ याम्रो ऩाइन्क्छ । षटऩेको च्माउ १–२ ददनसम्भ 

येषिजेयेटयभा याख्न सषकन्क्छ  नर सोही ददन फजायभा लफषक्र गने व्मिस्था गनुयऩदयछ । 
याम्रोसॊग िेती गयेको बएभा २–३ भषहनासम्भ च्माउ पलरयहन्क्छ । 

ि)कन्क्मे च्माउ षटप्न ेअिस्था य तरयका 

फीउ योऩेका ३ हप्तालबर च्माउको ढुसी ऩयारभा पैलरएय सेतो हनु्क्छ । मस फेरा प्राषष्टक 
च्मातेय सेरो डल्राराई ब ुॉईभा  िा र्रमायकभा ख्नऩुछय । बईुभा याख्दा इॉटा िा काठको पल्माक 
तरलतय यािी ददए याम्रो हनु्क्छ । मस ददनदेचि ददनको २–३ ऩटकसम्भ भलसनो पोहया जस्तै 
गयी सपा ऩानी छकय न ु ऩदयछ । ऩानीको भारा ऩयारको डल्राभा बन्क्दा बईूभा िा डल्राको 
िरयऩरय फषढ हनुऩुछय । मस सभमभा कोठाको ताऩक्रभ २०–३० लडग्री सेचल्समस हनुऩुछय । 
ऩानी ददएको ठीक ४ ददन ऩलछ साना साना  कलनका जस्ता च्माउ देिाऩछय । मसको ठीक ४ 
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ददनभा च्माउ षटप्ने फेरा हनु्क्छ । मस फेरा कोठाभा हािाको सॊिारन याम्रो हनुऩुछय । कन्क्म 
च्माउभा गील्स याम्रयी लफकास बएऩलछ  छेउलतय घमु्रकेो अिस्थाभा षटप्न ुऩदयछ । 

 एक ऩटक च्माउ षटऩेऩलछ अको ७–१० ददनसभभ ऩानी हाल्दै गनुयऩछय । त्मलतफेरा 
अको च्माउ आउॉछ य दोस्रो ऩटकको च्माउ षटप्ने फेरा हनु्क्छ ।  

 त्मस्तै गयी अको १० ददनऩलछ तेस्रो ऩटक च्माउ षटप्न हनु्क्छ । व्माऩारयक दृषष्टकोणरे 
३ ऩटकसम्भ भार च्माउ षटप्न पाइदाजनक हनु्क्छ । अन्क्मथा च्माउ आउने अिलध ६५ 
देचि ९० ददनसम्भ हनुेछ । मसयी च्माउ िेती गदाय १ के.जी. ऩयारफाट सारािारा 
३००–५०० ग्राभसम्भ ताजा च्माउ उत्ऩादन हनु्क्छ । प्रषिलध याम्रोसॊग अऩनाएको 
अण्डभा मो बन्क्दा फढी ऩलन उत्ऩादन हनु सक्छ । 

 च्माउ िेती गदाय तथा षटप्दा ध्मान ददनऩुने कुयाहरु 

 च्माउ षटप्दा िक्कुरे च्माउको डाॉठ य ऩयारको जोनॉभा काटनऩुछय । तय हातरे डाॉठ 
सभातेय तानु्न हदुैंन । 

 च्माउ षटऩीसकेऩलछ  भार ऩानी ददनऩुछय । एकऩटक च्माउ षटऩेऩलछ ददनददनै ऩानी 
छकय दै गनुयऩछय । 

 ऩयारको गोराभा जॊगरी च्माउ आएको िा अरु कारो, हरयमो, ऩहेंरो ढुसी माद गनुयऩछय। 

 च्माउ िेती गदाय आइऩने सभस्मा य त्मसको सभाधान 

 च्माउ िेती गदाय फेरा फेराभा भलसनो चझङ्गा, सरुसरेु, कारोकीया आदद राग्न सक्छ । 
ती षकयाहरु रागेभा नबुान औिधी एक लरटय ऩानीभा एक देचि आधा लभलरलरटय यािेय 
छकय न ु ऩदयछ । तय च्माउ आईयहेको फेराभा छकेको िण्डभा च्माउ िमु्िेय गई 
उत्ऩादन कभ हनुेछ । 

 च्माउको ऩोकाभा कषहरेकाॉही जॊगरी च्माउ (कारो िारको) आउन सक्छ । जॊगरी 
च्माउ ऩषहिान गयी आउना साथै षटऩेय पाल्नऩुछय । 

 कुनै कुनै ऩयारको ऩोकाभा सेतो ढुसी नहाइकन, कारो, नीरो, हरयमो ढुसी प्माि प्मािभा 
आउन सक्छ । मस्तो आएको ऩो त्महाॉफाट हटाई भाटोभा गालड ददनऩुछय । 

 कोठाभा हािाको सॊिारन याम्रो नबएभा च्माउको डाॉठ भार राभो बएय आउन सक्छ । 

ग) लसतोके च्माउ षटप्न ेअिस्था य षटप्न ेतरयका 

लसताके च्माउ लनस्कन े फेरा भढुाहरू एकरे अकोभा नछुने गयी ठाडो याख्दा लसताके च्माउको 
आकाय याम्रो हनु्क्छ। च्माउ ऩराईयहेको फेराभा हािाको सॊिाय याम्रो हनुऩुछय साथै उज्मारो ऩलन 
हनुऩुछय। मसफेरा प्राषष्टकरे छोप्नहुुॉदैन । भढुाभा भार ऩने गयी ऩानी हाल्नऩुछय ।  

च्माउ ठुरो बएऩलछ निकॊ दैभा च्माउभा लगल्सको  याम्रो लफकास बएऩलछ  षटप्न ुऩदयछ । 
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च्माउ षटप्दा औरारे डाॉठभा सभातेय एकऩल्ट दाषहने अकोऩल्ट देबे्रऩषि हात फटायेय 
होलसमायऩूियक िरफर नऩायी षटप्नऩुदयछ ।  

च्माउ सखु्िा अिस्थाभा षटप्नऩुछय तसयथ च्माउ षटप्ने अचघल्रो ददन ऩानी हाल्न ुहुॉदैन । 

सफै काठका भढुाहरुभा एकैऩल्ट च्माउ आउॉदैन। कुनै कुनै भढुाभा भषहनाको शरुुभा लसताके 
च्माउपरेको छ बने अरु भढुाहरुभा २-३ हप्ताऩलछ ऩलन पल्न सक्छ। मसयी काठका 
भढुाहरुभा ऩटक ऩटक गयी च्माउ पराउन सषकन्क्छ। मसयी च्माउ योषऩएका भढुाहरुभा ३ 
िियसम्भ ऩटक ऩटक गयी च्माउ षटऩी यहन सषकन्क्छ। कडा िारका काठका भढुाहरु जस्तै् 
फाॉझ, ियी जातको रुिका भढुाहरु बए ४-५ िियसम्भ ऩलन च्माउ पराउन सषकन्क्छ तय उिीस, 

सौय आदद नयभ जातका काठ २-३ िियऩलछ काभ राग्दैनन ्।  

लसताके च्माउ िेतीभा योग य कीयाको सभस्मा त्मलत छैन । मो च्माउिेती गयेका भढुाभा षिलबन्न 
यङ्ग,कारो, हरयमो, ऩहेंरो, यातो) का ढुसीहरुराई िकेुय ऩानीरे ऩिारी सपागनुयऩछय । 

स्तय छुट्याउन े(Grading)   

िारी षटषऩसकेऩलछ घाउ िोटऩटक रागेभा , डाग बएभा, साइज नलभरेका च्माउराई अरग्ग 
गनुयऩदयछ । च्माउराई साइज, यॊग, आकायको आधायभा िगॉकयण गनुयऩदयछ । िगॉकयण 
नगयेको च्माउ फजायभा कभ भूल्म ऩाउनकुा साथै लतनको गणुस्तय य बण्डायण ऺभता ऩलन कभ 
हनु्क्छ । मदद कृिक तथा व्मिसामीहरुभा  िगॉकयण सम्फन्क्धी ऻान बएन बने याम्रो भूल्म ऩाउन 
सषकॊ दैन । 

फजायको भाग अनसुाय च्माउको ग्रलेडङ्ग गनुयऩदयछ । साइज, यङ्ग य आकाय हेयेय भूल्म लनधाययण 
हनुे बएकोरे ग्रडे छुट्याउन ुऩने हनु्क्छ । ती अनसुाय स्तय साधायणतमा गोबे्र च्माउभा A, B, C  

Grade छुट्याउने गरयन्क्छ । गोबे्र च्माउ सेटो यॊग, दाग नरागेको, िोटऩटक नरागेको,साइज 
लभरेकोराइ  याम्रोभा गलनन्क्छ । 

चिस्माउन े(Pre cooling) तरयका 

च्माउको फाॉच्ने जीिन फढाउन य ताजा अिस्थाभा याख्न चिस्माउने प्रषिलध अऩनाउन ुऩने हनु्क्छ। 
च्माउ षटऩेऩलछ साभान्क्म िाताियणभा याख्दा फढी स्िासप्रस्िास हनुे हनुारे य फाषहयी िाताियणभा 
ऩलन ताऩक्रभ फढी हनुारे ताऩक्रभ फढ्दै जाने हनु्क्छ जसरे गदाय गणुस्तयभा ह्रास आउॉछ। 
त्मसकायण षटऩेऩलछ तरुुन्क्तै कभ ताऩक्रभ ४-५ लडग्री से. याख्नऩुदयछ । सानो उत्ऩादकरे 
येषिजेयेटय य व्मािसाषमक कृिक तथा व्माऩायीरे सषुिधा बएको चिसो कोठाभा याख्दा ताजाऩन 
यहन्क्छ । 
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प्माकेचजङ्ग (Packaging) य ढुिानी  (Transportation)M 

च्माउराई उत्ऩादन ऺेरफाट फजायसम्भ ऩमुायउन ढुिानी गनय य सॊचित गनय प्माकेचजॊगको ठूरो 
बलूभका यहेको हनु्क्छ। च्माउराई षटऩेय फजायसम्भ ऩ¥ुमाउन प्रमोग गरयने साभाग्री तथा ढुिानीको 
तरयकारे ऩलन नाक्सानीको भाराभा पयक ऩदयछ। प्माषकङ्ग य ढुिानी गने साधन याम्रो बएन बन े
यॊग फदरेय च्माउ कोतरयएय िोटऩटक रागेय ऺलत हनु ऩगु्दछ। कृिकको िेतफायीफाट 
फजायसम्भ ऩमुायउने क्रभभा षिलबन्न ियणभा ऺलत बएको ऩाइन्क्छ । 

स्थालनम फजायको रागी ५००/५०० ग्राभको गोफेय् च्माउ १०० गेजबन्क्दा कभ फाक्रो 
ऩोलरऩाकभा यािी फजायभा ऩमुायउने गरयन्क्छ। कन्क्मे च्माउ, लसताके च्माउ प्राम गयी प्माकेटभा 
याख्दैन। नचजकको फजायको रागी ठूरो ऩरयभाणभा च्माउ १०/१० षकरो अट्ने साधायण 
ऩोलरलथन ब्मागभा यािी फजाय रग्ने गरयन्क्छ । 

नचजक फजायको रालग चिस्माएको च्माउ काठको फाक्सभा हारी ियपको ऩोलरप्माक क्रश गयी  
प्माक गनय सषकन्क्छ । राभो दूयीभा ढुिानी गनय षऩ लब लस अथिा ऩोलरएलसटेड षपल्भरे भोडेको 
Pulp board punnet भा च्माउ प्माक गनय उऩमकु्त छ । त्मसभा प्माक गदाय च्माउ ३ ददनसम्भ 
ताजा यहन्क्छ । 

ऩूिय चिस्मान गयेको ऩोलरलथनभा प्माक गयेको च्माउ लस एप षि कातुयन फक्सभा यािी येषिजेयेटेड 
रकफाट  ढुिानी गनुय उऩमकु्त छ। तय मी प्रषिलध हाम्रो कृिकहरूरे अऩनाउन सकेको छैन। 
कृिकहरुरे स्थानीम तथा ििुा फजायको रालग च्माउ ऩोलरलथन ब्माग िा काटुयन फक्सभा प्माक 
गयी साइकर/ भोटयसाइकर/गाडीफाट ढुिानी गने गछयन। 

च्माउको बण्डायण तथा प्रशोधन   

च्माउ लछटो नाशिान ् बएकोरे ताजाअिस्थाभा धेयै सभम सॊचितगनय गाह्रो हनु्क्छ। च्माउ नयभ 
प्रकृलत य त्मसभा धेयै भाराभा ऩानी बएको, इन्क्जाइभ य शकु्ष्भ जीिाण,ु फाषहयी िोट आदद कायणरे 
िैयो कारो यॊग बएय फदल्ने, िैराएय जाने, डाॉठ राभो हनुे, टोऩीिलु्ने पुटनेआदद सभस्माहनु े
गदयछ। त्मही बएय कृिकहरूरे च्माउ षटऩेऩलछ लछिै फजायभा रैजाने गदयछ। कन्क्मे, लसताके 
बन्क्दा गोबे्र च्माउ लछटो यॊग फदल्ने बएकोरे गोबे्र च्माउ षटऩेय डाॉठको छेउ काटेय  ऩानीरे सपा 
गयी ऩोटालसमभ भेटािाइसल्पाइड (०.१ प्रलतशत) प्रलत लरटय घोराएय दिुाउने गरयन्क्छ  य 
प्राचस्टक ब्मागभा प्माकेट फनाई  लछटो फजाय ऩमुायउने गरयन्क्छ । 

च्माउराई  राभो सभमसम्भ गणुस्तयभा ह्रास नआउने गयी बण्डायण गने प्रषिलधको षिकास बएको  
देचिॊदैन। च्माउ भौसभ अनसुाय कषहरे धेयै कषहरे थोयै उत्ऩादन हनु्क्छ । धेयै उत्ऩादनहनुे 
सभमभा पारापार हनुे य व्मिस्थाऩन हनु नसक्दा कुषहएय िेय गइयहेको हनुछ बने्न फेभौसभभा 



10 
 
 

ती िस्तहुरुको अबािभा बाउ फढेय आकालसने हनु्क्छ । च्माउराई बण्डायण तथा प्रशोधन गयेय 
राभो सभम सॊचितगनय सक्मो बने मसको भूल्मऩलन याम्रो ऩाइने, उऩबोक्ताभा िाहेको सभमभा 
उऩरब्धहनुे तथा लनमायत सभेत गनयसक्ने हनु्क्छ  । 

च्माउराई राभो सभमसम्भ सॊयऺण गनय लनम्न षिलधहरु अऩनाउन सषकन्क्छ् 

(१) सकुाउने (Drying), (२) फोटरभा सॊयऺण गने (Steeping preservation), (३) षटनको 
ददब्फाभा क्मान गने (Canning),  

च्माउराई छोटो सभमको रालग सॊयऺण गने षिलध् 

(४) येषिजेयेटयभा चिसोभा यािी सॊिम गने (Freezing), (५) शून्क्मशचक्त बण्डायणभा सॊिम षिलध 

 (१) सकुाउन े(Drying) 

 च्माउराई घाभभा सकुाएय य सोराय ड्रामयभा सकुाएय राभो अिलधसम्भ सॊयऺण गनय 
सषकन्क्छ। घाभभा सकुाउने तयीका ऩयम्ऩयागतरूऩभा अऩनाई आएको ऩयुानो सचजरो प्रशोधन षिलध 
हो । च्माउभा यहेको ऩानीको भाराराई १० प्रलतशत बन्क्दा कभहनुे गयी सकुाउन ु ऩदयछ । 
सकुाएको िस्तभुा ऩानीको भारा कभ हनुे हनुारे शूक्ष्भ चजिाणहुरू िषृद्ध य षिकास हनु ऩाउॉदैन । 
धेयैजसो कन्क्मे य लसताके च्माउ सकुाएय सॊयऺण गनय सषकन्क्छ बने्न गोबे्र च्माउ फोटरभा सॊयऺण  
य षटनभा क्मान गरयन्क्छ । 

कन्क्मे च्माउको आकाय िेप्टो बएको हुॉदा सकुाउन ुबन्क्दा ऩषहरा २ िा ३ टुक्रा हनुे गयी ठाडो 
येसातपय  काट्न य चिनय सषकन्क्छ। नचियीकन ऩलन धागोभ भारा फनाई हािािल्ने कोठाभा 
सकुाउन सषकन्क्छ। जस्ताको छानाभनुी तातो बएको कोठा बए ३-४ ददनभा सकुाउन सषकन्क्छ। 
भारा नफनाइकन गनु्क्िीभा/म्मातभा यािी सकुाएऩलन हनु्क्छ। त्मस्तै लसताके च्माउराई टुक्रा 
टुक्राऩायी िा लसॊगै ऩलन सकुाउन सषकन्क्छ। च्माउराई हातरे ऩटऩट बाॉच्न सषकने नहनु्क्जेरसम्भ 
सकुाउन ुऩदयछ । सकेुको च्माउराई ऩोलरप्रापाइलरन प्राषष्टक ब्मागभा १००-२०० ग्राभ च्माउ 
प्माक गयी सिुा ठाउॉभा बण्डायण गने । याम्रोसॊग सकुाएको च्माउको भीठो फास्ना हनु्क्छ य 
राभो सभमसम्भ ताजा यहन्क्छ । तय धयैजसोरे लसधा घाभभै सकुाउने गरयन्क्छ । 

सोराय ड्रामयभा सकुाउन ेषिलध् 

च्माउराई स्िच्छ तयीकारे सकुाउन सोरायड्राइङ्ग प्रषिलधको ठूरो भहत्ि छ । घाभभा सकुाउन ु
बन्क्दा मसभा सकुाउॉदा गणुस्तय याम्रो हनुारे राभो सभम सॊयऺण गयी याम्रो भूल्मभा लफषक्र षितयण 
गयी उऩरब्धी लरन सषकन्क्छ ।  
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सकुाउन ेतयीका 

सकुाउन ुबन्क्दा ऩषहरा आिश्मक भाराभा च्माउराई सपा गयी टुक्रा टुक्राऩाने य सोरायड्रामयभा 
यहेको जारी रेभा षपजाएय याख्न।े लसधा घाभ ऩने ठाउॉभा पकायएय याख्न।े कन्क्मे च्माउ, लसताके 
च्माउ प्रशोधनन गयीकन सकुाए हनु्क्छ । तय गाबे्र च्माउ घाभभा याख्दा कारो हनु े हुॉदा 
ब्रानचिॊग प्रषक्रमा अऩनाएय प्रशोधन गयेय सकुामो बने यॊग, फास्ना मथाित यहन भदत गदयछ ।  

ब्रानचिङ्ग प्रषक्रमा अऩनाउन ु ऩने गोबे्र च्माउराई अनािश्मक बाग पारेय ऩानीरे सपा गयी 
ऩातरो हनुे गयी टुक्रा टुक्रा ऩायेऩलछ उम्रेको ऩानीभा १ लभनेट दफुाउने । त्मसऩलछ ऩोटालसमभ 
भेतािाइसल्पाइड ५ ग्राभ प्रलतलरटय ऩानीभा घोरेय फनेको चिसो घोरभा २० लभनेट जलत 
दिुाउन।े त्मसऩलछ च्माउ लनकारी ऩानी तकायएऩलछ सोराय ड्रामयभा यहेको जारीको रेभा 
षपजाएय याख्न।े सोराय ड्रामयभा च्माउ टाट्दै जाॉदा फाप लनस्कन्क्छ त्मसराई प्िारहरु िोलर 
फाप फाषहय ऩठाउन ुऩदयछ । फाप बएन बन े प्िारहरु फन्क्द गनुयऩदयछ। ड्रामयभा शरुुभा ४० 
लडग्री से. य ऩलछ ५५-६० लडग्री से. ताऩक्रभभा सकुाउन ुऩदयछ । 

च्माउराई हातरे ऩटऩट बाॉच्न सषकन े नहनु्क्जेरसम्भ सकुाउन ु ऩदयछ। सकेुको च्माउराई 
ऩोलरप्रापाइलरन प्राषष्टक ब्मागभा १००/२०० ग्राभ च्माउप्माक गयी सिुा ठाउॉभा बण्डायण 
गने। याम्रोसॊग सकुाएको च्माउको भीठो फास्ना हनु्क्छ य राभो सभमसम्भ ताजा यहन्क्छ । 

सकेुको च्माउ षिलबन्न िानाभा स्िादको रालग प्रमोग गरयन्क्छ जस्तै सऩु, ऩास्ता, स्नाक्स, भास,ु 

बातको ऩरयकायभा प्रमोग गरयन्क्छ । सकेुको च्माउ धरुो फनाउन सषकन्क्छ य अरु भसराहरु 
लभसाएय सऩु ऩाउदय फनाउन सषकन्क्छ । 

२. फोतरभा सॊयऺण गने षिलध (Steeping preservation)  

फोतरभा सॊयऺण गनय षिलबन्न प्रीजयबेषटब केलभकर यािेय ऩलन च्माउ सॊयऺण गनय सषकन्क्छ ।  

क) ननुऩानी (सोलडमभ क्रोयाइड १० प्रलतशत) य साइषरक एलसड (१ प्रलतशत) भा सॊयऺण गने  

षिलध् 

क) सपा ऩानीभा १० प्रलतशत ननु हारेय याम्रोसॊग उभारेय व्राइन सोरसुन फनाउने य त्मसभा  
१ प्रलतशत साइषटक एलसड हाल्ने। काॉिको लससी िा प्राषष्टकको लससी (२५०/४०० ग्राभ 
च्माउ अट्ने) उम्रेको ऩानीभा दफुाइ याम्रोसॉग स्टरयराइज गने।अको ठूरो बाॉडोभा ऩानी तताउन े
य सपा बएको च्माउ उम्रेको ऩानीभा १ लभनटे दफुाई ब्राचिङ्गगने। अलन च्माउ तकायएय 
लससीहरूभा २५० ग्राभ/४०० ग्राभ च्माउ हाल्ने य त्मसभा तमाय गरयएको ननुऩानी (ब्राइन 
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सोरसुन)रे बने य तरुुन्क्तै लफको फन्क्द गने । मी च्माउ यािेका लससीहरू चिसो ठाउॉभा बण्डायण 
गने । 

ि) ऩोटालसमभ भेटािाइ सल्पाइड (१ प्रलतशत) एलसलतक एलसड (२ प्रलतशत) सोलडमभ क्रोयाइड 
५ प्रलतशत ऩानीभ लभराएय फनेको घोरभा य  

ग) एस्कोषियक एलसड (०.५), सोलडमभ क्रोयाइड (५ प्रलतशत), साइषरक एलसड (२ प्रलतशत), 
ऩोटालसमभ भेटािाइसल्पाइड (०.१ प्रलतशत) य सगुय (१ प्रलतशत) लभराएय फनेको घोरभा ऩलन 
सॊयऺण गनय  सषकन्क्छ। 

भालथ उल्रेि गरयए जस्तै च्माउ ब्राचिॊग गयेऩलछ स्तेरयराइज गयेको लससीहरूभा याख्न ेउल्रेचित 
षिलबन्न षप्रजयबेटीबहरु छिाछुिै लससीभा च्माउ डुब्ने गयी बने ।  

मसयी यािेको च्माउ ३-४ भषहनासम्भ सॊयऺण गनय सषकन्क्छ । 

३. षटनको लडब्फाभा क्मान गने लफलध (Canning)  

हाम्रो देशभ क्मालनॊग गयेय च्माउको टीनहरू लनकाल्न सकेको छैन । मसको रालग क्मालनॊग 
भेलसन य षटनको क्मान तमाय गनुयऩछय जनुकी महाॉ ऩाइॉदैन। पेरय हाभीकहाॉ मसयी थोयै भाराभा 
क्मानी ॊग गदाय  षिदेशफाट लनमायत बएकोभा बन्क्दा फढी भोर ऩने हनु्क्छ । ती कायणरे गदाय अषहर 
सम्भ क्मालनॊग गने िरन प्रमोगभा आएको छैन। षिदेशफाट हाम्रो देशभा थपु्रै च्माउको क्मानहरु 
ऋामात हनु्क्छन ्। प्राम गयी गोबे्र च्माउ क्मानी ॊग गयीन्क्छ ।  

क्मानी ॊग गयी सॊयऺण गने तयीका 

 गोबे्र च्माउ सॊयऺण गनय च्माउ षटप्ना लफलतकै लछतो सभमभै प्रशोधन गनुय ऩदयछ ।  
 च्माउको डाठ छोटो , सेतो यॊग , डाग नबएको च्माउ याम्रो भालनन्क्छ। फजायको भाग 

अनसुाय च्माउ लसॊगै िा टुक्रा ऩायेय क्मान गरयन्क्छ ।  
 च्माउराइ ग्रलेडॊग गने, सपा ऩानीरे याम्रयी धनुे। आिश्मकतानसुाय काट्ने त्मसऩछी 

उम्रेको ऩानीभा ०. प्रलतशत साइषरक एलसड य ०.१ प्रलतशत नून यािी ५-६ लभनेट 
ब्राचन्क्िॊग गने। 

 २५०, ४००ग्राभ अट्ने क्मान षटनको फटा स्टेरयराइज गने। त्मसभा च्माउ बने। 

 ०.१ प्रलतशत नून, ०.१ साइषरक एलसड अथिा १०० षऩषऩएभ आस्कयषिक एलसड 
ऩानीभा लभराई ब्राइन सोरसुन फनाउने य ९० ददग्री ताऩक्रभभा याख्न।े 

च्माउ बएको क्मानभा ब्रामन सोरसुन बने। अलन एक्जसन फक्सभा १०, १५ लभनेट यािेय 
ताऩक्रभ ८५ लडग्रीभा याख्न ेय लफको सील्ड गने। त्मसऩछी च्माउको क्मानराइ स्तरयराइजेशन 



13 
 
 

गने । अलन क्मानराइ चिसो ऩानीभा चिसाउन,े त्मसऩछी सिुा गने य रेबर रगाउने। ऩलछ 
च्माउको फटाभा रेबलरॊग गयेय काटुयन फकसभा प्माक गने। 

५. येषिजेयेटयभा सॊयऺण गने षिलध (Freezing): 

ताजा च्माउ सपा गयी लसधै टेभा िा िटय ऩेऩयरे भोडेय २००-४०० ग्राभका ऩाकेटहरु फनाई 
िीजभा याख्न।े िीजभा ० देचि २ ददग्री से. भा ७-९ ददनसम्भ सयुचऺत याख्न सषकन्क्छ । 

६ .शून्क्मशचक्त बण्डायणभा सॊिम गने षिलध् 

ताजा च्माउ आिश्मक भाराभा प्राषष्टक व्माग, िाक्सीङ्ग ऩेऩयभा भोडेय प्राषष्टक के्रटभा यािी 
शून्क्मशचक्त बण्डायभा याख्न े। कभ ताऩक्रभ य फढी साऩेचऺक आिता कामभ गनय व्मिस्थागने। 
मसभा २-४ ददनसम्भ सयुचऺत याख्न सषकन्क्छ । 

 अन्क्म कृलतभ षिलधहरू षिदेशभा अऩनाइ आएका छन ्। 

प्रशोधन तरयका  

भखु्म भौसभभा उत्ऩादन बएका च्माउ उचित फजाय नऩाएय नोकसानी बएको हनु्क्छ । मदद धेयै 
उत्ऩादन बएको च्माउराई प्रशोधन गरय षिलबन्न ऩरयकाय जस्तै् सूकुलत, सूऩ ऩाउदय, अिाय आदद 
फनाएय फजायभा ऩमुायउन सषकएन बने मस व्मिसामको याम्रो षिकास हनु सकदैन। साना तथा 
ठूरा उद्योगको स्थाऩना गनय सके योजगायीको अिसय ऩलन फढ्न सक्छ। त्मसैरे ददगो च्माउ 
व्मिसामको रालग प्रशोधन उद्योगको स्थाऩना य सञ्चारन हनु ुअलत आिश्मक हनु्क्छ । 

च्माउको अिाय फनाउन ेतरयका 

च्माउ उत्ऩादन फढी हनुे सभमभा फजाय भूल्म ऩलन कभ हनुे हनु्क्छ । मसको बण्डायण ऺभता 
अत्मन्क्त कभ बएको हनुारे अिाय फनाएय याख्न सकेभा षकसान तथा च्माउ उद्यभीका साथै 
उऩबोक्ताहरुराई ठूरो पाइदा ऩगु्न सक्दछ । 

च्माउको ऩरयकायहरु 

क) च्माउको ऩरुाउ 

ि) च्माउको सऩु 

ग) च्माउको छोमरा  

घ) च्माउको ऩकौडा 
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व्मिसाषमक रुऩभा िेती गने िाद्य िस्त ुभध्मे च्माउ ऩलन एक ऩौषष्टक तत्िरेमकु्त िस्त ुहो। मो 
लछटै नाश बएय जाने फारी बएकोरे ताजा रुऩभा धेयै ददनसम्भ सॊचित गनय गाह्रो ऩदयछ। 
च्माउको याम्रो फीउ तथा उत्ऩादन प्रषिलधरे गदाय च्माउ उत्ऩादनभा याम्रयी फषृद्ध बएको देचिन्क्छ 
बने उत्ऩाददत च्माउराई राभो सभमसम्भ गणुस्तयभा ह्रास नआउने गयी बण्डायण गने प्रषिलधको 
त्मलत षिकास बएको देचिदैंन। च्माउराई राभो सभमसम्भ सॊचित गनय सक्मो बने मसको भलु्म 
ऩलन याम्रो ऩाउने, भ्मार ुफढ्ने उऩबोक्ताभा िाहेको सभमभा उऩरब्ध हनु ेतथा लनमायत सभेत गनय 
सषकने हनुारे गणुस्तयीम बण्डायण प्रषिलध अध्ममन कामयक्रभ याचिएको लथमो। मस कामयक्रभभा 
भूख्मगयी गोबे्र च्माउ, कन्क्मे च्माउ य लसताके च्माउको सॊचित गने लफलबन्न प्रषिलध फाये अध्ममन 
गरयएको लथमो।च्माउराई सॊचित गने प्रषिलधहरु भध्मे सचजरो षकपामत य प्रबािकायी 
प्रषिलधहरुफाये  प्रसाय ऩलन गरयएको लथमो। 

साषिकको ऩोष्टहाबेष्ट व्मिस्थाऩन लनदेशनारमरे षिलबन्न षिलधफाट सकुाएको च्माउको अध्ममनको 
नलतजा अनसुाय सोराय ड्रामयभा च्माउ सकुाउॉदा गोबे्र च्माउराई १५-१८ घण्टा राग्मो बन े
घाभभा सकुाउॉदा २०-२४ घण्टा राग्मो । कन्क्मे च्माउराई सोरा ड्रामयभा सकुाउॉदा १६-२० 
घण्टा राग्मो बने घाभभा सकुाउॉदा २५-३० घण्टा राग्मो य लसताके च्माउराई सोराय ड्रामयभा 
सकुाउॉदा ११-१३ घण्टा राग्मो बने घाभभा सकुाउॉदा ११-१५ घण्टा राग्मो। सोराय ड्रामयभा 
सकेुको च्माउराई ६ भषहनासम्भ बण्डायण गदाय औितभा  १.११ % भार ऺलत देचिमो बन,े 

घाभभा सकुाएकोभा औितभा ३.५३ % ऺलत देचिमो । 

३.२ षपल्ड अध्ममन षिश्लिेण 
भखु्म ऩेशा  

सफेऺणभा बाग लरएका अलधकाॊशको प्रभिु ऩेशाको रुऩभा कृषि यहेको ऩाइमो बने ७८% 
कृिकहरु 20 देचि 45 ििय उभेय सभहफुाट फढी च्माउ िेती गरयएको ऩाइमो ।  

 

च्माउ सम्फन्क्धी प्राषिलधक ऻानको प्रसायको अिस्था् 
सफेऺणभा सहबागी कृिकहरु भध्मे कृषि प्राषिलधकफाट लनभलभत रुऩभा च्माउ सम्फन्क्धी प्राषिलधक 
ऻान ऩाउने ६ प्रलतशत भार यहेका , २५ प्रलतशते फेराफेराभा प्राषिलधक ऻान ऩाउने गयेका बने 
६९ प्रलतशतरे च्माउ सम्फन्क्धी कृषि प्राषिलधकफाट कुनै ऩलन ऻान नऩाएको ऩाईमो। 

 

सभूह तथा सहकायीभा आिद्धता् 
सफेऺणभा सहबागी कृिकहरु भध्मे २३ प्रलतशत कृिकहरु कृिक सभहुभा आिद्ध बएको, ४९ 
प्रलतशत कृिकहरु कृषि सहकायी सॊस्थाभा आिद्ध बएको तथा २८ प्रलतशत कृिक कतै ऩलन 
आिद्ध नबएको ऩाईमो। 
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चिर २ च्माउ उत्ऩादकहरु कृिक सभूह सहकायीभा आिद्धताको अिस्था 
 

कृिकरे च्माउ िेती रगाउन ेगयेको ऺरेपरको अिस्था् 
सफेऺणभा सहबागी कृिकहरु भध्मे १ देचि २ योऩनी भा च्माउ िेती गने १९ जना यहेका, ३ 
देचि ४ योऩनीभा िेती गने कृिकहरु २० जना यहेको , ५ देचि ६ योऩनीभा िेती गने कृिकहरु 
११ जना यहेको, ७ देचि १० योऩनीभा गने कृिकहरु १६ जना तथा १० योऩनी बन्क्दा फढी 
ऺेरपरभा िेती गने कृिक ३ जना भार यहेको ऩाईमो।१ देचि २ योऩनीभा ५ िटा सम्भ 
च्माउ िेती गने टहया फनाउने गयेको, ३ देचि ४ योऩनीभा १० िटा सम्भ टहया फनाउने गयेको, 
५ देचि ६ योऩनीभा १५ िटा सम्भ टहया फनाउने गयेको य ७ देचि १० योऩनीभा १५ िटा 
बन्क्दा फढी टहया फनाउने गयेको ऩाईमो। 

 

23% 

49% 

28% 
कृिक सभहु 

कृषि सहकायी 
सॊस्था 
आफद्ध नबएको 
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चिर ३ च्माउ िेतीको रालग टहया फनाउने कृिकको अिस्था 
 

च्माउ सम्फन्क्धी तालरभ तथा अनबुि् 
१३ जना कृिकरे तालरभ नै नलरई च्माउ िेती गयेको ऩाईमो बने १९ जना कृिकरे १-3 
ददने, १७ जनारे ३-7 ददने च्माउ िेती सम्फन्क्धी तालरभ लरइएको ऩाइमो। अलधकाॊश कृिकको 
च्माउ िेती सम्फन्क्धी राभो सभमको अनबुि बएको ऩाइमो।  
 

फारी िक्र तथा प्रणारी् 
च्माउ िेती शरुु हनु ुबन्क्दा ऩषहरा ६५ प्रलतशत कृिकहरुरे अन्क् न फारी रगाउने गयेको ऩाईमो 
बने १७ प्रलतशत कृिकहरुरे दरहन फारी तथा ७ प्रलतशत कृिकहरुरे तयकायी फारी िेती गने 
गयेको ऩाईमो। 

11% 

32% 

35% 

22% 

1-5 िटा 6-10 िटा 11-15 िटा 15 िटा बन्क्दा फढी 
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चिर ४ च्माउ रगाउन ुऩूियको षिलबन्न फारी रागाउने कृिकको अिस्था 
 

च्माउको जातको प्रमोग तथा लफउको स्रोत् 
च्माउको सफेऺण गरयएको षिलबन्न ऺेरका कृिकहरुभा कन्क्मे तथा गोबे्र जातका च्माउ भारै िेती 
गने गयेको ऩाइमो। ४५ प्रलतशत कृिकहरुरे कन्क्मे जातको च्माउ,  ४२ प्रलतशत कृिकहरुरे 
गोबे्र जात तथा १३ प्रलतशत कृिकहरुरे दफैु जातको च्माउ िेती गने गयेको ऩाईमो। ६प्रलतशत 
कृिकरे भारै आफ्नो पाभयभा आपै फीउ उत्ऩादन गने गयेको ऩाइमो बने ७९ प्रलतशत 
कृिकहरुरे नीचज पाभय तथा १५ प्रलतशत कृिकहरुरे सयकायी स्रोतफाट फीउ िरयद गने गयेको 
ऩाईमो।  

 

च्माउको उत्ऩादकत्िको अिस्था् 
च्माउ िेतीको असर व्मिस्थाऩन गदाय एउटा डल्रा फाट एक ऩटकभा औितभा ३ सम 
ग्राभसम्भ च्माउ पराउन सषकने य तीन ऩटकसम्भ च्माउको षटऩाई हनुे सफेऺणफाट ऩाईएको 
छ। १००० के.जी ऩयारफाट ३०० के.जी. सम्भ कन्क्मे च्माउ उत्ऩादन हनुे तथा १ टन 
कम्ऩोष्टफाट २०० के.जी. सम्भ गोबे्र च्माउ उत्ऩादन हनुे सफेऺणफाट प्राप्त बएको छ। 
 

च्माउको ऩोष्ट हाबेष्ट कृमाकराऩ सम्फन्क्धी  तालरभ् 
च्माउको ऩोष्ट हाबेष्ट व्मिस्थाऩनको रालग सफेऺणभा सहबागी भध्मे २१ जना कृिकहरुरे भार 
ऩोष्ट हाबेष्ट सम्फन्क्धी केही तालरभ लरएको ऩाईमो बने ४८ जना कृिकहरुरे ऩोष्ट हाबेष्ट सम्फन्क्धी 
कुनै ऩलन प्रकायको तालरभ लरएको ऩाईएन। ऩोष्ट हाबेष्ट व्मिस्थाऩनको तालरभ लरनेहरुरे षिशेि 
गयी सषटयङ्ग, ग्रलेडङ्गको तालरभ लरएको ऩाईमो। 

65% 

25% 

10% 

अन्न फारी 

दरहन फारी 

अन्क्म 
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च्माउ षटऩेऩलछ बण्डायण य फजारयकयण गनुय ऩूियका कृमाकराऩहरु् 
सषटयङ्ग  ग्रलेडङ्ग य प्माकेचजङ्ग 

च्माउ षटऩेऩलछ फजारयकयण गनुय ऩूियका कृमाकराऩहरुभा सफेऺणभा सहबागी भध्मेका १२ 
प्रलतशत कृिकहरुरे सषटयङ्ग भार गने गयेको, ५२ प्रलतशत कृिकहरुरे सषटयङ्ग य ग्रलेडङ्ग गने गयेको 
तथा ३६ जना कृिकरे सषटयङ्ग  ग्रलेडङ्ग य प्माकेचजङ्ग सभेत गने गयेको ऩाईमो। सषटयङ्ग बनेको 
कृिकहरुको फझुाईभा च्माउभा टालसएको ऩयार तथा भाटो भर राई सपा गने गयेको फचुझमो 
बने ग्रलेडङ्ग गने बनेको गोबे्र च्माउभा सानो ठूरो छुिाउने तथा कन्क्मे च्माउभा ऩातहरु 
छुषिएकाराई छुिाई याख् न ेबने्न फचुझमो। 
 

सफेऺणभा सहबागी कृिकहरु भध्मेका कृिकहरुरे च्माउ उत्ऩादन ऩश्चात लफषक्रको रालग प्माकेचजङ्ग 
गदाय ३१ जना कृिकहरुरे प्राषष्टक के्रटभै प्माकेचजङ्ग गने गयेको तथा ३८ जना कृिकरे साधायण 
प्राचस्टकको झोरा प्रमोग गयेको ऩाईमो। 

 

 
 

चिर ५ स्रफेयी षटऩेऩलछ बण्डायण य फजारयकयण गनुय ऩूियका कृमाकराऩहरु 

 

प्माकेचजङ्गका सभस्माहरुको फगॉकयण् 
सफेऺणभा सहबागी कृिकहरुराई प्माकेचजङ्गका सभस्माहरुको प्रभिु सभस्माहरुको आधायभा 
फगॉकयण गयाउॉदा लनम्न अनसुायको नलतजा प्राप्त बमो। 
 

क्र.सॊ. सभस्माहरु प्राथलभकता 
१. उऩमकु्त प्माकेचजङ्ग साभाग्रीको अबाि I 

२. प्माकेचजङ्ग प्रषिलध सम्फचन्क्ध ऻानको अबाि II 

३. प्माकेचजङ्ग गने दऺ जनशचक्तको अबाि III 

 

76% 

15% 

1% 
8% 

सषटयङ्ग 

सषटयङ्ग य ग्रलेडङ्ग 

सषटयङ्ग  ग्रलेडङ्ग य प्माकेचजङ्ग  

कुनै ऩलन नगने 
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च्माउ बण्डायणको रालग प्रमोग बएको प्रषिलध तथा सभस्माहरु् 
बण्डायण प्रषिलध 

अध्ममनभा सहबागी बएका कृिकहरुफाट प्राप्त जानकायीराई षिश्लिेण गदाय ५३ प्रलतशत 
कृिकहरुरे बण्डायण गने गयेको ऩाईएन बने ५ प्रलतशतरे छोटो सभमको रालग येषिजेयेटयको 
प्रमोग गयेको ४२ प्रलतशत कृिकहरुरे चिसो कोठाभा बण्डायण गने गयेको ऩाईमो। 

 
 

चिर ६ कृिकहरुरे प्रमोग गयेको च्माउ बण्डायण प्रषिलधको अिस्था 
 

च्माउ बण्डायणको भखु्म सभस्माहरु् 
सफेऺणको क्रभभा बण्डायणको सभस्मा प्राथलभषककयण गनय रगाउॉदा लनम्न फभोचजभको नलतजा प्राप्त बमो। 
कृिकहरुरे बण्डायण घय/ठाॉउ/भेचशनको अबाि, बण्डायण प्रषिलधको ऻानको अबाि  तथा बण्डायण नै गनय 
कदठन हनुे जसता सभस्माहरु लनम्न फभोचजभ ऩाईमो। 

 

क्र.सॊ. सभस्माहरु प्राथलभकता 
१. सॊिेदशीर पर बएकारे बण्डायण गनै गाह्रो I 

२. बण्डायण गने उऩमकु्त घय/ठाॉउ/भेचशनको अबाि II 

३. बण्डायण प्रषिलधको ऻानको अबाि III 
 

च्माउको फजारयकयण ऩद्दलत् 
कृिकहरुरे साभान्क्म बण्डायणको अिस्थाभा षटऩे ऩलछ च्माउ  सयुचऺत अिलध  फढीभा १२ घण्टा सम्भ 
यहने सफेऺणको क्रभभा ९० प्रलतशत कृिकहरुफाट जानकायी प्राप्त। सिेऺणभा सहबागी कृिकहरुभा 
४९ प्रलतशत कृिकहरुरे थोक तथा ििुा षिके्रताराई उत्ऩादन थरोफाट नै षिषक्र गने गयेको, ५ 
प्रलतशत कृिकहरुरे थोक तथा ििुा लफके्रताराई फजायभा रगेय लफक्री गने गयेको तथा ४४ 

54% 

4% 

42% 

छैन 

येलभ्रचजयेटय 

चिस्मान कोठा 
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प्रलतशत कृिकहरुरे गने आपै फजाय ऩमुायएय थोक तथा ििुा व्माऩायीराई लफक्री गने गयेको 
ऩाईमो।उत्ऩाददत च्माउराई ६६ प्रलतशत कृिकहरुरे बाडाको गाडी प्रमोग गयी फजाय तथा सङ्करन 
केन्क्ि सम्भ ऩमुायउन े गयेको ऩाईमो बन े २२ प्रलतशत कृिकहरुरे आफ्नै गाडी िा भोटयसाईकरभा 
उत्ऩाददत च्माउराई फजायसम्भ ऩमुायउने गयेको ऩाईमो। 
 

च्माउ षटऩाई ऩलछ फजारयकयणका फेराभा षिलबन्न ियणभा हनु ेऺलतको षिश्लिेण् 
च्माउभा षटऩाईको फेरा ऺलतको अिस्था् 
सिेऺणभा सहबागी कृिकहरु भध्मे ९६ प्रलतशत कृिकका अनसुाय षटऩाईको फेराभा ५% बन्क्दा 
कभ ऺलत हनुे गयेको तथा य ४ प्रलतशत कृिकको अनसुाय ५-१०% ऺलत हनुे गयेको ऩाईमो। 
 

ढुिानीको फेरा हनु ेऺलतको अिस्था् 
सिेऺणभा सहबागी ४५ प्रलतशत कृिकहरुका अनसुाय ढुिानीको फेराभा ५ प्रलतशत बन्क्दा कभ 
ऺलत हनु े गयेको, ५५ प्रलतशत कृिकहरुका अनसुाय ५ देचि १० प्रलतशत ऺलत हनुे गयेको 
ऩाईमो।  
 

थोक तथा ििुा लफक्री केन्क्िभा ऺलतको अिस्था् 
सिेऺणभा सहबागी च्माउका  थोक तथा ििुा लफके्रताको अनसुाय थोक तथा ििुा लफक्री गदाय १०० 
प्रलतशत लफके्रताका अनसुाय ५ देचि १० प्रलतशत सम्भ ऺलत हनुे गयेको जानकायी ऩाईमो। 
 

 
 

चिर ७ सफेऺण ऺेरभा च्माउ कृिकहरुका अनसुाय षिलबन्न सभमभा स्रफेयीभा ऩोष्टहाबेष्ट ऺलतको 
अिस्था 
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च्माउको फजाय भूल्म लनधाययण् 
च्माउको फजाय भलु्म लनधाययणका सम्फन्क्धभा सिेऺणभा सहबागी १०० प्रलतशत कृिकका अनसुाय 
थोक ब्माऩायीफाटै भूल्म लनधाययण हनुे गयेको ऩाईमो य उत्ऩादान अत्मालधक हनुे षऩक सभमभा 
थोक ब्माऩायीराई उत्ऩादनस्थरफाट लफक्री गदाय कन्क्मे च्माउको औितभा रु. ६०-९० प्रलत 
के.जी. तथा गोबे्र च्माउको रु. १५०-२०० सम्भ कृिकरे प्राप्त गने गयेको ऩाईमो बने 
फेभौसभभा उत्ऩादन बएको कन्क्मे च्माउरे रु. १५०-२०० य गोबे्र च्माउरे रु.२५०-३५० सम्भ 
कृिकरे प्राऩित गने गयेको ऩाईमो। गभॉ तथा ििायमाभभा उत्ऩाददत च्माउरे अन्क्म लसजनको 
च्माउ बन्क्दा दोब्फय भूल्म प्राप्त गयेको ऩाईमो। 

 

चिर ८ सफेऺण ऺेरभा च्माउ भूल्म लनधाययणको  तरयकाको अिस्था 
 

च्माउ िेतीफाट सन्क्तषु्टीको अिस्था् 
सिेऺणभा सहबागी ७२ प्रलतशत कृिक च्माउ िेतीफाट सन्क्तषु्ट बएको ऩाइमो बन े२८ प्रलतशत कृिकहरु 
सन्क्तषु्ट नबएकप ऩाईमो।  
 

च्माउ िेतीको सभस्माहरुको प्राथलभषककयण 

सिेऺणभा सहबागी कृिकहरुराई सभग्र च्माउ िेतीको सभस्माहरुको प्राथलभषककयण गनय 
रगाउदाॉ षिलबन्न सभस्माहरुराई लनम्न फभोचजभ प्राथभषककयण गयेको ऩाईमो। 

क्र.सॊ. सभस्महरु प्राथलभकता 
१. गणुस्तयीम Spawn को अबाि I 

२. रगानीको रालग सहलुरमतऩूणय ऋणको अबाि II 

३. उच्ि उत्ऩादन रागत III 

४. बण्डायण सषुिधाको अबाि IV 

५. फजायको सभस्मा V 

1% 

96% 

3% 

रागत भूल्मको आधायभा 

 थोक ब्माऩायी 

अन्क्म 



22 
 
 

4. अध्ममनको लनस्किय तथा लसपारयस 

४.१ अध्ममनको लनस्किय  
च्माउ ऩोष्टहाबेष्ट ऺलतका दृष्टकोणरे असाध्मै सॊिेदनशीर फारी बएकारे कृिकहरुरे ऩोष्टहाबेष्ट 
व्मिस्थाऩन तथा बण्डायण प्रषिलध सम्फन्क्धी कृषि उद्यभीहरुभा प्रशस्त ऻान हनुऩुछय।फजायको 
भागको आधायभा िेती गनय नसक्न ु य लनमलभत फजाय सूिनाको अबािरे उत्ऩादकरे उत्ऩादन 
गयेको च्माउ ऺण बय भै कुषहएय गएको देख्न सषकन्क्छ।अध्ममनका क्रभभा काठभाडौंको फरम्फ,ु 
दहिोक, रलरतऩयुको िाऩागाॉउ, गोदािायी, काभ्रकेो ऩनौती, धाददङ्गको धाददङ्गफेशी, चितिनको 
याभनगयका षिलबन्न च्माउ उत्ऩादक उद्यभी तथा व्माऩायीसॉग गयेको सफेऺणका आधायभा 
कृिकहरुभा ऩोष्टहाबेष्ट प्रषिलध तथा बण्डायण सम्फन्क्धी ऻान असाध्मै कभ बएको तथा त्मस्तो 
प्रकायको कुनै ऩलन ऩोष्टहाबेष्ट प्रषिलध कृिकहरुरे अभ्मास गयेको देचिदैन।उत्ऩादन गयेको च्माम 
सक्दो लछटो व्माऩायीराई ददने य व्माऩायीरे ऩलन सक्दो लछटो फजायभा रगेय लफक्री गने तपय  
केचन्क्ित बएको ऩाईमो।  

४.२ नीलतगत सधुाय लसपारयस 
 बायतभा उत्ऩादन बएको सस्तो च्माउ षिना कुनै जाॉि लनिायध रुऩभा नेऩार आउन े

बएकारे नेऩारी उत्ऩादकरे बायतीम च्माउसॉग प्रलतस्ऩधाय गनय नसक्न े अिस्था हदुाॉ 
बायतीम च्माउभा उच्ि बन्क्साय रगाई षििादद प्रमोगको जाॉि गयेय भार नेऩारभा आमात 
गनय ददन ुऩछय। 
 

 नेऩारभा च्माउ रगाएत कुनै ऩलन कृषि उऩजको फजाय भूल्म लनमन्क्रण गनय सक्ने लनकाम 
नबएकारे व्माऩायीरे जथाबािी बाउभा फेच्न फानी ऩयेको हदुाॉ उत्ऩादक कृषि उद्यभी राई 
असाध्मै कभ भूल्म कामभ गयी फढी नापा िाने य उऩबोक्तारे भहॊगो भूल्मभा च्माउ 
उऩबोग गनुय ऩयेकारे फजाय लनमभन गयी व्माऩायीराई कािायही गनय सक्ने ऐन काननुको 
तजूयभा गयी कामायन्क्मन गनय ऩछय। 
 

 िाषियक ५० कयोडको क्मालनङ्ग गयेको तथा धरुो च्माउ षिदेशफाट नेऩार आमात हनु े
गयेकारे केही च्माउ उत्ऩादक ठूरा कम्ऩनीराई क्मालनङ्ग च्माउ तथा धरुो च्माउ 
उत्ऩादनको रालग उद्योग स्थाऩना गनयको रालग  औजाय उऩकयण तथा भेलसनयीहरुभा 
बन्क्साय छुट तथा सहलुरमतऩूणय व्माजभा ऋण प्रिाह गनुय ऩछय। 
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४ .३ कामयक्रभगत सधुाय लसपारयस 
 नेऩारभा कृषि उद्यभीहरुरे अनकुुर भौसभभा भारै अलधक च्माउ उत्ऩादन गने गयेकारे 

फजाय भलु्म अचस्थय हनुे गयेको छ जस्रे गदाय च्माउका उद्यभीहरुरे उत्ऩादन रागत भूल्म 
ऩलन उठाउन नसकेको लतथो मथातय बएकारे रागत घटाउन आधलुनक प्रषिलधहरुको प्रमोग 
गनय जोड ददन ुऩछय बने फेभौसभभा उत्ऩादन गनय सक्ने षकसानहरुरे याम्रो आम्दानी गनय 
सपर बएको ऩाईएकारे फेभौसभभा च्माउ उत्ऩादन गनय कृषि उद्यभीहरुको ऺभता 
षिकास गनुय ऩछय ।  

४.४ सॊगठनात्भक सधुाय लसपारयस 

 नेऩार लफश्व व्माऩाय सॊगठन WTO को सदस्म फलनसकेको सन्क्दबयभा च्माउको षिक्री 
षितयण गने ऩयम्ऩयागत शैरीभा व्माऩक ऩरयितयन गयी गणुस्तयीम उत्ऩादनको उचित 
तयीकारे सॊस्थागत रूऩभा फजायको व्मिस्थाऩनको रालग आिश्मक ऩूिायधाय लनभायण गनुय 
ऩछय।  

 अध्ममन गयेको ऺेरभा स्थालनम सङ्करनकताय तथा व्माऩायीराई नै अलधकाॊश कृिकहरुरे 
च्माउ लफषक्र गने य लफषक्र बईसकेऩलछ ऩलन राभो सभमसम्भ च्माउको फजाय भूल्मको 
फायेभा जानकायी नददने य ऩलछ एकै ऩटक यकभ बकु्तानी गने हदुाॉ कृिकहरु भकायभा ऩने 
गयेको अिस्था आएकोरे कृिकहरुराई आफ्नो उत्ऩादनको फजाय भूल्म सिुना ददन े
व्मिस्थाको रालग आिश्मक गहृकामय गनुय ऩछय। 
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6. अनूसचुिहरु 

अनूसचुि  १ च्माउ सम्फन्क्धी प्राषिलधक ऻानको प्रसायको अिस्था 

क्र.सॊ. प्राषिलधक ऻान सॊख्मा प्रलतशत 

1 लनमलभत रुऩभा            4 5.80 

2 फेराफेराभा 17 24.64 

3 नऩाएको 48 69.57 

 

जम्भा 69 100.00 
 

अनूसचुि  २ सभूह तथा सहकायीभा आिद्धताको अिस्था 
क्र.सॊ. सभहु/सहकायी/पभय  सॊख्मा प्रलतशत 

1 कृिक सभहु 16 23.19 

2 कृषि सहकायी सॊस्था 34 49.28 

3 आफद्ध नबएको १९ 27.54 

 जम्भा 69 100.00 
 

अनूसचुि  ३ कृिकरे च्माउ िेती रगाउन ेगयेको ऺरेपरको अिस्था 
क्र.सॊ. टहया सॊख्मा प्रलतशत 

1 1-5 िटा 8 11.59 

2 6-10 िटा 22 31.88 

3 11-15 िटा 24 34.78 

4 15 िटा बन्क्दा फढी 15 21.74 

  जम्भा 69 100.00 
 

अनूसचुि  ४ च्माउ सम्फन्क्धी तालरभ तथा अनबुिको अिस्था 
क्र.सॊ.  तालरभ ददन सॊख्मा प्रलतशत 

1 १-३ ददन े 19 27.54 

2 ३-७ ददन े 17 24.64 

3 सो बन्क्दा फढी 20 28.99 
4 छैन 13 18.84 

 जम्भा 69 100.00 
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अनूसचुि  ५ च्माउको रालग लफउको श्रोतको अिस्था 
क्र.सॊ. श्रोत सॊख्मा प्रलतशत 

1 आपै उत्ऩादन गने 4 6.00 

2 नीचज पाभय 55 79.00 

3 सयकायी पाभय 10 15.00 

  जम्भा 69 100.00 

अनूसचुि  ६ फारी िक्र तथा प्रणारीको अिस्था 
क्र.सॊ. फारी सॊख्मा प्रलतशत 

1 अन्न फारी 45 65.22 

2 दरहन फारी 17 24.64 
3 अन्क्म 7 10.14 

  जम्भा 69 100.00 

अनूसचुि  ७ च्माउको जातको प्रमोग तथा लफउको स्रोतको अिस्था 
 

क्र.सॊ. श्रोत सॊख्मा प्रलतशत 

1 आपै उत्ऩादन गने 7 10.14 

2 नीचज नसययी 50 72.46 

3 अन्क्म 12 17.39 

  जम्भा 69 100 

अनूसचुि  ८ च्माउको ऩोष्ट हाबेष्ट कृमाकराऩ सम्फन्क्धी  तालरभको अिस्था 
 

क्र.सॊ. तालरभ सॊख्मा प्रलतशत 

1 लरएको २१ ३०.४३ 

2 नलरएको ४८ ६९.५७ 

  जम्भा ६९ १००.०० 
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अनूसचुि  ९ च्माउ षटऩेऩलछ बण्डायण य फजारयकयण गनुय ऩूियका कृमाकराऩहरुको अिस्था 
 

क्र.सॊ. ऩोष्टहाबेष्ट कृमाकराऩहरु सॊख्मा प्रलतशत 

1 सषटयङ्ग 8 11.59 

2 सषटयङ्ग य ग्रलेडङ्ग 36 52.17 

3 सषटयङ्ग  ग्रलेडङ्ग य प्माकेचजङ्ग  25 36.23 

4 कुनै ऩलन नगने ० 0.00 

  जम्भा 69 100.00 

अनूसचुि  १० च्माउ षटऩेऩलछ बण्डायण य फजारयकयण गनुय ऩूियका कृमाकराऩहरु 

 

क्र.सॊ. प्माकेचजङ्ग षिलध कृिक सॊख्मा प्रलतशत 

1 गयेको छ 38 55.07 
2 गयेको छैन 31 44.93 

  जम्भा 69 100.00 

 

अनूसचुि  ११ च्माउ बण्डायणको अिस्था  
क्र.सॊ. बण्डायण लफलध सॊख्मा प्रलतशत 

1 छैन 37 53.62 

2 येलभ्रचजयेटय 3 4.35 

3 चिस्मान कोठा 29 42.03 

  जम्भा 69 100 

 

अनूसचुि  १२  च्माउ षटऩाई ऩलछ फजारयकयणका फेराभा षिलबन्न ियणभा हनु े ऩोष्टहाबेष्ट ऺलत  

प्रलतशत फाये कृिकको षिियण 

 

क्र.सॊ. ऺलत प्रलतशत षटऩाईको िेराभा 
च्माउ फजाय सम्भ 
ढुिानीको फेरा 

च्माउको  ििुा तथा 
ऩसरभा लफक्रीको फेरा 

1 ५ बन्क्दा कभ 95.65 44.93 0.00 

2 ५ देचि १० 4.35 55.07 100.00 

 
जम्भा 100.00 100.00 100.00 
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अनूसचुि  १३  उत्ऩाददत च्माउराई फजाय सम्भ ऩरु्र माउनको रालग प्रमोग हनु ेसाधन 

क्र.सॊ. साधन सॊख्मा प्रलतशत 

1 साियजलनक फस 1 1.45 

2 बाडाको गालड 46 66.67 

3 भोटयसाईकर 5 7.25 

४ आफ्नै गाडी 17 24.64 

  जम्भा 69 100.00 

 
अनूसचुि  १४  च्माउको फजाय भूल्म लनधाययण 

 

क्र.सॊ. भलु्म  तम तयीका सॊख्मा प्रलतशत 

1 रागत भूल्मको आधायभा 12 17.39 

2 थोक ब्माऩायीरे 54 78.26 

3 अन्क्म 3 4.35 

  जम्भा 69 100 
 

अनूसचुि  १५  च्माउ िेतीको प्रशोधन सम्फन्क्धी ऻान 

क्र.सॊ. प्रशोधन सॊख्मा प्रलतशत 

1 छ २९ 42.03 

2 छैन ४० 57.97 

 
जम्भा 69 100.00 

 

अनूसचुि  १६ च्माउको साभान्क्म अिस्थाभा च्माउ  षटऩे ऩलछ सयुचऺत अिलध   

क्र.सॊ. सभम सॊख्मा प्रलतशत 

1 १ देचि ३ 66 95.65 

2 ४ देचि ५ 2 2.90 

3 ५ बन्क्दा भालथ 1 1.45 

  जम्भा 69 100 
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अनूसचुि  १७ स्थरगत अध्ममनका क्रभभा लरईएका केही तस्फीयहरु 
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