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1. ऩृष्ठबूलभ
१.१ ऩरयचम
नेऩारभा अषहरे कृषि ऺेरभा ऩयम्ऩयागत कृषि ऩद्धलतको साटो नगदे एिॊ आधुलनक कृषि व्मिसामभा आकियण

फषढयहेको छ। चशचऺत मुिाहरु ऩलन सॊ स्ट्थागत कृषि उद्यभभा आकषियत हुन ु नेऩारको कृषि ऺेरको रालग
सुखद षििम हो। कृषिभा ऩयलनबययता घटाउन मस्ट्को व्मािसाषमकीकयण गयी उत्ऩादन फृषद्ध गये य व्मिचस्ट्थत
ऩोष्टहाबे ष्ट प्रषिलध अिरम्फन गयी अन्क्तयाषष्डम स्ट्तयको फजारयकयण ऩद्दलत अऩनाएय मो ऩेशाराई भमायददत तथा

सम्भानजनक ऩेशाको रुऩभा षिकास गनुय उचिक आिश्मकता छ । अषहरे नेऩारका कृिकरे बोगेको भु्म

सभस्ट्मा कृषिभा उत्ऩादन ऩद्धलत, कच्चा ऩदाथयको उऩरव्धता, ऩोष्टहाबे ष्ट ऺलत न्क्मूलनकयण, बण्डायण तथा

फजायीकयण प्रषक्रमा आददफाये व्मिहारयक ऻान नहुन ु तय प्रमोगभा नल्माउनु हो । षम षिलबन्न सभस्ट्मा भध्मे

ऩोष्टहाबे ष्ट ऺलत न्क्मूलनकयण गयी अलधक सभमसम्भ बण्डाय गये य फजारयकण गदाय तुरनात्भक राब लरन
सषकने षििमभा कृिकहरुको चेतना स्ट्तय जगाउनु ऩने दे चखन्क्छ।त्मस्ट्तै गयी व्मिसाषमक रुऩभा स्ट्रफेयी

उत्ऩादन हुदै आईयहे को नुिाकोट चजल्राका कृिकरे ऩलन स्ट्रफेयी उत्ऩादन ऩश्चात फजायसम्भ ऩुर्माउॉदा हुने
ऺलत तथा बण्डायणको अबािभा फेभौसभभा ऩलन फजायभा स्ट्रफेयी उऩरब्ध गयाउन कदठन बएको बन्ने षििम
उठ्न थारेकोरे कृिकहरुरे अगाल्दै आएको षिलधको लफश्रे िण गयी उऩमुत व षिलध लसपारयस गनुय ऩने
दे चखन्क्छ । ऩोष्टहाबे ष्ट ऺलतको न्क्मू लनकयण तथा बण्डायण प्रषिलध ऩलन प्राषिलधक ऻान चाषहने षििम बएकारे

कृिकहरुरे खेती ऩद्दलत सॉगसॉगै मस्ट्को ऻान लरनु य षिश्लेिण गनय पाभय ये कडय या्न य उऩरब्ध तथ्माङ्कको
षिश्लेिण गदै व्मिासाषमक उद्यभी फन्नु ऩछय।

१.२ उद्देश्म
 स्ट्रफेयीको ऩोष्टहाबे ष्ट ऺलत षिश्लेिण गयी न्क्मूलनकयणका उऩामहरु तमाय गने ।
 स्ट्रफेयीको बण्डाय षिलधहरुको षिश्लेमण गयी उममुत व षिलध लसपारयस गने ।
१.३ कामयऺर
े
नेऩारभा षिगत दुई दशक बन्क्दा फढी सभम दे चख नुिाकोटको ककनी ऺेरका अलधकाॊश कृिकरे नगदे
फारीको रुऩभा यहे को स्ट्रफेयीको उत्ऩादन गदै आम्दानी लरईयहे को बए ऩलन उत्ऩादन ऩश्चात फजाय सम्भ
ऩुमायउदा हुने ऺलतको षिश्लेिण गयी न्क्मू लनकयणका उऩामहरु नअऩनाएकोरे गुणस्ट्तय कभजोय बई घाटा राग्ने
अिस्ट्था आएको तथा बण्डाय प्रषिलधको ऻानको अबािभा फजायभा भाग कभ बएको सभमभा उऩमुत व
प्रषिलधफाट बण्डायण गयी भाग तथा भूल्म फढी हुदाॉ फजायभा ऩुमायउदा याम्रो भुल्म ऩाउने बएकारे
कृिकहरुराई सो ऺलत सम्फन्क्धी षिश्लेष्ण गये षिलबन्न तरयकाफाट ऻान तथा लसऩ ऩुमायउनु ऩने बएकारे

व्मिसाषमक उत्ऩादन बईयहे को ऺेरका कृिकहरुफाट तथ्माङ्क सङ्करन गयी सो को षिश्लेिण गये य ऺलत
न्क्मॊलनकयणको उऩमुत व षिलध तथा बण्डायणका उऩामहरु लसपारयस गनय ऩलन मो अध्ममनरे सहमोग ऩुमायउने
अऩेऺा गरयएको छ ।
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2. अध्ममन षिलध
२.१ डेस्ट्क अध्ममन्
स्ट्रफेयीको ऩोष्टहाबे ष्ट प्रषिलध षिश्लेष्ण तथा बण्डायण सम्फन्क्धी याषष्डम तथा अन्क्तयाषष्डमऺेरका षिलबन्न लनकाम
फाट प्रकाचशत जनयर, ऩुस्ट्तक तथा ऩुचस्ट्तकाहरुको डेस्ट्क अध्ममन गयीएको छ ।

२.२ षपल्ड अध्ममन्
स्ट्रफेयीको ऩोष्टहाभ्रेष्ट ऺलत षिश्लेिण तथा बण्डायण प्रषिलध अध्ममनको रालग नुिाकोट चजल्राको ककनी
गाउॉऩालरकाका काउरे , षहरे लबिे य चचरेका ७४ जना स्ट्रफेयी उत्ऩादक कृिक, सङ्करक तथा थोक
व्माऩायीसॉग तमाय गये को प्रश्नाािरी भापयत सफेऺण तथा अन्क्तयषक्रमा गरयएको लथमो । सफेऺणको क्रभभा

कृिक सभूह तथा अन्क्म सयोककायिारा लनकामसॉग रचऺत सभूह छरपर गयी तहाॉफाट प्राप्त षिियणहरुराई
SPSS षिलधफाट षिश्लेिण गयीएको हो ।

ॉ छरपर तथा ऩृष्ठऩोिण
२.३ षिऻ तथा सयोकायिारासग
अध्ममन कामयक्रभ कामायन्क्िमन सलभलतको लनमलभत फैठक फसे य आिश्मक ऩृष्ठऩोिण लरई तमाय बएको
अध्ममनको ड्राफ्ट प्रलतिेदनराई सयोकायिाराहरुको सहबालगताभा एउटा अन्क्तयषक्रमा गोष्ठीको आमोजना गयी
प्रलतिेदनराई अचन्क्तभ स्ट्िरुऩ ददइएको छ ।
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3. अध्ममनको नलतजा तथा उऩरब्धी
३.१ डेस्ट्क अध्ममन षिश्लेिण
नेऩारको भध्म ऩहाडी बागभा षिशेि गयी नुिाकोट चजल्राको ककनी, काभ्रेऩराञ्चोक चजल्रा रगामतका
षिलबन्न ठाउॉभा व्मिसाषमक खेती गरयदैँ आएको स्ट्रफेयी फजायको प्रच ुय सॊ चािना यहे को, उच्च भुल्म तथा
ऩौषष्टक भहत्ि बएको षिशेि परपुर हो। ऩलछल्रो दशकभा नेऩारभा मसको ऺेरपर षिस्ट्ताय बईयहे को
छ । मसको फैऻालनक नाभ Fragaria Ananassa हो य मो Rosaceae ऩरयिाय अन्क्तगयत ऩदयछ।
नेऩारभा ककनी ऺेरभा षिशेि गयी लनहो, आइफेयी य टोचचमोटोलभ जातका जाऩालनज स्ट्रफेयी प्र्मात छन्।
नुिाकोटको ककनी गाॉउऩालरकाको िडा नॊ १, २ को ओखयऩौिा ऺेर तथा िडा नॊ ४ य ५ को ककनी
ऺेर भा ३६ हेक्टयभा २८.८ भे.ट. ताजा स्ट्रफेयी उत्ऩादन बएको।उत व ऺेरभा स्ट्रफेयीको उत्ऩादकत्ि
८०० के.जी. प्रलत योऩनी यहेको। साषिकको आ.ि. २०७४।०७५ िाषियक ऩुचस्ट्तका चजल्रा कृषि षिकास
कामायरम, नुिाकोट) व्मिसाषमक रुऩभा स्ट्रफेयी उत्ऩादन हुदै आईयहे को नुिाकोट चजल्राका कृिकरे ऩलन
स्ट्रफेयी उत्ऩादन ऩश्चात फजायसम्भ ऩुर्माउॉदा हुने ऺलत तथा बण्डायणको अबािभा फेभौसभभा ऩलन फजायभा
स्ट्रफेयी उऩरब्ध गयाउन कदठन बएको अिस्ट्था। ऩलछल्रो अिस्ट्थाभा तयाईभा तथा होचो ऩहाडी ऺेरभा ऩलन
सपरताऩूिक
य खेती गनय सषकने अभेरयकाफाट ल्माएका कभ चचसो बए ऩलन ऩुग्ने Low Chilling Varieties
का उऩमुत व जातहरु ऩलन षिऻहरुफाट अनुसन्क्धान बईयहे को ऩाईन्क्छ।
स्ट्रफेयी उत्ऩादन तथा ऩोष्टहाबे ष्टका दृषष्टकोणरे अलत सॊ िेदनशीर परपूर फारी बएकारे अत्मन्क्त लछटो
सड्ने हुदाॉ उत्ऩादन उप्रान्क्त मसको गुणस्ट्तय कामभ याख्न अलत नै आिश्मक यहे कारे ऩोष्टहाबे ष्ट ऺलत
न्क्मूलनकयण गयी बण्डायण प्रषिलध अऩनाउनु ऩने दे चखन्क्छ।
ऩोष्टहाबेष्ट ऺलत न्क्मूलनकयणको रालग गनुय ऩने उऩामहरु्
असर षटऩाई

स्ट््फयीको परको सतहभा यातो यङ्ग षिकलसत बएय याम्रोसॉग पर ऩाकेऩलछ भार षटप्नुऩदयछ तय पर फषढ
ऩाक्नु ददनु हुदैन । फषढ ऩाकेको अिस्ट्थाभा पर षटप्दा राभो दुयीको ढु िानीभा चोटऩटक रागेय ऺलत हुने

सम्बािना फषढ हुन्क्छ। नऩाकेको परको काॉध य गुदी सेतो हुन्क्छ। मस्ट्तो अऩरयऩक्ि पर षटऩेभा परभा
चचनीको भारा कभ हुन्क्छ जसरे परको स्ट्िादभा सभेत असय ऩादयछ। मस्ट्ता नऩाकेको परको स्ट्िाद

एकातपय उऩबोत वारे रुचाउॉदैनन् बने अकोतपय षकसानरे याम्रो फजाय भूल्म ऩाउन सक्दै नन्।षिलबन्न
अनुसन्क्धानफाट प्राप्त नलतजा अनुसाय स्ट्रफेयी षटप्ने फेराभा अलत सॊ िेदनशीर हुने बएकारे असर षटऩाई नहुदाॉ
ऺलत फढी हुने गये को ऩाईएको छ। स्ट्रफेयीको पर षटप्दा लनम्न कुयाहरुभा ध्मान ददनुऩदयछ्

ु ा ऩखको चचसो सभमभा
 स्ट्रफेयीको परराई लफहानीऩख परभा यहेको शीत ओफाएऩलछ िा फेरक
भार षटप्नुऩछय ।
3

 स्ट्रफेयीको पर ददउॉसो घाभ रागेको फेरा षटप्नुहदु ैं न ।
 परको गुदीको ताऩक्रभ २५० से. िा सो बन्क्दा कभ बएको फेराभार षटप्नु ऩछय जसरे गदाय
उत्ऩादन उप्रान्क्तका षक्रमाकराऩहरु जस्ट्तै प्माकेचजङ्ग,

ढु िानीभा चोटऩटक राग्ने तथा षपल्डको

तातोऩन हटाउनऩलछ फषढ उजाय तथा सभम राग्दै न ।

 फषढ गभॉ हुने स्ट्थानभा परको षटऩाई दै लनक रुऩभा गनुऩय दयछ बने चचसो ठाउॉभा १-२ ददन लफयाएय
पर षटप्ने कामय गनुऩ
य दयछ ।

 स्ट्रफेयीको पर जषहरे ऩलन छोटो बे्नोसषहत (०.५–१ से.भी.) सषहत षटप्नुऩदयछ । पर षटप्दा
हातरे परको गुदीको बागराई नछु ने गयी षटप्नुऩदयछ ।

 मदद स्ट्रफेयीको पर प्रशोधन (जाभ, जेरी, जुस आदद) प्रमोजनको रालग षटप्ने हो बने बे्नो य
परको हरयमो ऩात छु टाएय षटप्नुऩदयछ ।

 पर षटप्दा चोटऩटक रागी यस फाषहय लनस्ट्केभा Botrytis Gray Mold ढु सीको आक्रभण हुने
हुदाॉ सािधानी अऩनाउनुऩदयछ । पर लबजेको फेरा षटप्दा

Botrytis Gray Mold

नाभक

ढु सीको आक्रभण हुने सम्बािना फषढ हुन्क्छ ।

 तालरभ प्राप्त काभदाय तथा उऩमुत व उऩकयण प्रमोग गये य भार पर षटप्न लसपारयस गनुऩय ने ऩाईएको
छ।

 स्ट्रफेयीको ऩोष्टहाबे ष्ट अिलध घटाउने भु्म कायक तत्ि नै परको ताऩक्रभ बएकारे टाढाको
फजायभा लफक्री गनय रै जानको धेयै नऩाकेको अिस्ट्थाभा रगबग ३।४ बाग यङ्ग ऩरयितयन बएको
अिस्ट्थाभा ( मस अिस्ट्थाभा परको टु प्ऩाभा White tip य पेद तपय अरी अरी सेतो यङ्ग हुने
अिस्ट्था) षटप्नु ऩदयछ।
ग्रेलडङ्ग

नेऩारभा स्ट्रफेयीभा अषहरे सम्भ ग्रेलडङ्गको रालग कुनैऩलन भाऩदण्ड तमाय बएको छै न । United States
Standards For Grades Of Strawberries अनुसाय स्ट्रफेयीराई चाय िटा तहभा ग्रेलडङ्ग गनय सषकन्क्छ ।
क) U.S. No. 1
परको ३/४ बाग यातो िा गुराफी यङ्गको हुनऩु दयछ ।
परको न्क्मू नतभ डामलभटय ३-४” हुनऩु दयछ ।
ख) U.S. No. 2
ु दयछ ।
परको १/२ बाग यातो िा गुराफी यङ्गको हुनऩ
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परको न्क्मू नतभ डामलभटय ५–८” हुनऩु दयछ ।

ग) U.S. No. 3
U.S. No. 1 य U.S. No. 2 को लभचित हुन्क्छ ।
कूर परभध्मे ८० प्रलतशत U.S. No. 1 को हुनऩु दयछ ।
परको न्क्मू नतभ डामलभटय ३–४” हुनऩु दयछ ।
घ) रयजबय{ (Reserved)
ग्रेलडङ्ग नगरयएको ।
षपल्ड प्माकेचजङ्ग्

स्ट्रफेयी अत्मन्क्त सॊ िेदनशीर पर बएको हुनारे प्रामजसो मसको प्माषकङ्ग षटऩाइसॉगै फायीभा गरयन्क्छ ।
धेयैजसो दे शभा स्ट्रफेयीको परराई २५० दे चख ५०० ग्राभसम्भ अ्ने ऩायदशॉ प्राषष्टकभा प्माषकङ्ग गने

प्रचरन यहेको ऩाइन्क्छ। प्माषकङ्ग गने कामयभा तालरभ प्राप्त काभदायको प्रमोग गनुऩ
य दयछ। उऩमुत व साइज,
ऩरयऩक्ि तथा स्ट्िस्ट्थ परराई भार प्माषकङ्ग गनुऩ
य दयछ। धेयै ऩाकेको, कभ ऩाकेको, योगी तथा षकयारे

खाएको तथा चोटऩटक रागेको परहरुराई फायीभै सषटङ्ग गयी उऩमुत व पर भार प्माषकङ्ग गनुऩ
य दयछ ।
सषटङ्ग गये को अनुऩमुत व परराई फायीभा पाल्दा अरु स्ट्िस्ट्थ परभा सभेत योगषकयाको आक्रभण हुने हुदाॉ
त्मस्ट्ता परराई अन्क्मर सुयचऺत स्ट्थानभा पाल्नु ऩदयछ। प्माषकङ्ग गये का परराई श्वास प्रश्वासको रालग
षिलबन्न १०-१५ िटा

प्िार बएको काटुयनभा याखी सङ्करन केन्क्र रानुऩदयछ।

सङ्करन केन्क्र्

षपल्डभा प्माषकङ्ग गये का स्ट्रफेयीका काटुयनराई करेक्सन एरयमाभा अचन्क्तभ ऩटक सषटङ्ग तथा ग्रेलडङ्ग गरयन्क्छ
य जलतसक्दो लछटो चचसो ठाउॉ िा कोल्ड स्ट्टोये जभा रग्नुऩदयछ। सङ्करन केन्क्रभा छाॉमाको प्रफन्क्ध हुनऩु दयछ।
फषढ हािा राग्ने ठाउॉभा पर लछटो ओइराउने हुदाॉ त्मस्ट्तो ठाउॉभा परको सङ्करन गनुह
य द
ु ैन ।
कोल्ड स्ट्टोये ज एरयमा्
सङ्करन केन्क्रभा जम्भा बएको परराई कोल्ड स्ट्टोये ज ऺेरभा रगेऩलछ प्रत्मेक प्माकेटराई कोल्ड स्ट्टोयभा

याख्न अचघ जोखेय ट्याग रगाउनुऩदयछ । मसयी जोखेय ट्याग गरयएका काटुय नहरु कुलरङ्गको रालग तमाय गनुय
ऩछय।
कुलरङ्ग्

प्माषकङ्ग गरयएका परहरुराई बण्डायण, षितयण तथा फजायीकयण गने क्रभभा ० दे चख १० से. सम्भको
चचस्ट्मान िॊ ृखरा कामभ गनुऩ
य दयछ। षटऩाइऩलछ जलतसक्दो लछटो स्ट्रफेयी परराई कुलरङ्ग गनुऩ
य दयछ। साधायण
कोठाको ताऩक्रभभा स्ट्रफेयी परको तातोऩना हटाउन लछटो नसषकने हुनारे पोसय हािारे ० दे चख १० से
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ताऩक्रभ य ९५ प्रलतशत साऩेचऺक आरताभा चचस्ट्माएय कोल्ड स्ट्टोये जभा या्नु ऩदयछ। पोसय हािारे
चचस्ट्माउने प्रषिलध स्ट्रफेयीको रालग परभा यहे को तातोऩन हटाउने उऩमुत व प्रषिलध हो।षटऩेऩलछ चचस्ट्माउने

प्रकृमाभा जलत षढराई हुन्क्छ त्मलत नै उत्ऩादन उप्रान्क्त तथा फजायीकयणभा ऺलत फषढ हुन्क्छ ।पर षटऩेको १

घण्टालबर चचस्ट्माउने प्रकृमा शुरु गनुऩ
य दयछ ।परको गुदीको ताऩक्रभ १ लडग्री से. भा नझये सम्भ परराई
चचस्ट्माउनुऩदयछ। स्ट््फेयीका परको काटुयनहरुराई ० दे चख १ लडग्री से. ताऩक्रभ तथा ९० दे चख ९६%
साऩेचऺत आरता बएको चचसो कोठाभा याख्नुऩदय छ। एउटा ठु रो दुिैऩषट २ िटा सभानान्क्तय चा २ िटा
सभानान्क्तय चाङ्ग फनाएय स्ट्रफेयीका काटुयन याख्नुऩदयछ।काटुयनको साइडभा ५% जलत VENTILATION
प्िारहरु हुनऩु दयछ ।

कुलरङ्ग नगरयएका स्ट्रफेयीराई त्मचिकै ये षिजेयेटयमुत व गाडीभा याखेय ढु िानी गये भा ये षिजेयेटय लबर ताऩक्रभ
फढ्न गई नोक्सानी फढी हुन्क्छ। तसथय कुलरङ्ग नगरयएका परराई त्मचिकै ये षिजेयेटयमुत व गाडीभा ढु िानी
गनुय हुदैन।

ये षिजेयेटेड स्ट्टोये ज

स्ट्रफेयीराई छोटो अिलधको रालग ० दे चख १०से. तथा ९८% साऩेचऺत आरताभा ये षिचजये टेड स्ट्टोये जभा याख्न

सषकन्क्छ। ये षिजेयेटेड स्ट्टोये जभा नै काटुयनहरुराई लनमायतको रालग तमाय गनुऩ
य दयछ। ये षिचजये टेड स्ट्टोये ज
कोठाफाट काटुयनहरुराई ऩूि य चचस्ट्माइएको ये षिचजये टेड भ्मानभा (करयफ ००से) रोड गये य त्मही ददन फजायभा
ऩठाउनु ऩदयछ। मो ऩुयै प्रषक्रमाभा कोल्ड चेनराई फनाई याख्नुऩदयछ।
सॊशोलधत िाताियणभा स्ट्टोये ज
स्ट््फेयीराई

सॊ शोलधत

िाताियणभा

ऩलन

स्ट्टोये ज

गनय

सषकन्क्छ

।

परराई

उच्च

िामुभण्डरीम

काियनडाइअक्साइडको भाराभा (१५ दे चख २०%) या्दा परभा कडाऩन तथा चभक फढ्नुका साथै

BOTRYTIS

ढु सीको आक्रभण ऩलन कभ हुन्क्छ । मसयी उच्च िामुभण्डरीम काियनडाइअक्साइडको

भारा १२५ भाइक्रोन फाक्रो प्राषष्टक ब्मागभा काटुयनहरुको चाङ्गराई फेयी त्मसलबर यहे को हािाराई

भ्माकुभको सहामतारे फाषहय लनकारी काियनडाइअक्साइडको इन्क्जेक्सन ददई तमाय ऩारयन्क्छ । इन्क्जेक्सनका
प्िारहरु टे ऩरे, टालरन्क्छ य काियनडाइअक्साइडको उच्च भारा कमद ददनसम्भ मथाित याचखन्क्छ । मसयी
सॊ शोलधत िाताियणभा स्ट्टोये ज गनयराई ऩलन काटुयनहरुको तमायी स्ट्टोये ज एरयमाभा छदैँ गनुऩ
य दयछ य मस
प्रषक्रमाभा ऩलन कोल्ड चेनराई फनाई या्नुऩदयछ।
प्माकेचजङ्गक य ऺलतको सम्फन्क्ध्

जात तथा फक्सभा प्माकेचजङ्ग बएको स्ट्रफेयी परको याख्ने तरयकारे ऩलन ऩोष्टहाबे ष्ट ऺलत लनबयय हुने गछय।
फक्सको तल्रो तहभा याचखएका परहरु ऺलत फढी ऩाईएको छ। ऩेऩय फोडय तथा प्राषष्टक फोडयको प्रमोगरे
परका तह फीचको सम्ऩकय घटाउने य पर चस्ट्थय अिस्ट्थाभा यहने हुदाॉ
दे चखएको छ।

परभ हुने ऺलत कभ हुन जाने

फजायभा उऩबोत वाकोभा ऩुमायउनु बन्क्दा अगाडी सम्भ प्रत्मेक ददन परको अिस्ट्थाको सुऩरयिेऺण गदाय
ऩोष्टहाबे ष्ट ऺलत घटाउन सषकन्क्छ।सस्ट्ऩेन्क्सन प्रणारी बएको ये षिजेयेटेड ढु िानी साधनको प्रमोग गदाय ढु िानीभा
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हुने ऺलत राई ८० प्रलतशत सम्भ घटाउन सक्ने ऩाईएको छ। स्ट्रफेयीको फजारयकयणभा उत्ऩादक फाट
थोक लफक्रेता हुदै लसधै उऩबोत वाकोभा ऩुग्ने षिलधको प्रमोग गदाय ऺलत कभ हुने गये को छ।

३.२ षपल्ड अध्ममन षिश्लेिण
भु्म ऩेशा

सफेऺणभा बाग लरएका अलधकाॊशको प्रभुख ऩेशाको रुऩभा कृषि यहे को ऩाइमो बने ८२% कृिकहरु 20

दे चख 45 ििय उभेय सभूहफाट फढीरे स्ट्रफेयी खेती गये को ऩाइमो।स्ट्रफेयी एउटा नगदे परपूर फारीको
रुऩभा स्ट्थाषऩत बएकारे कृिकहरुरे स्ट्रफेयीराई भु्म ऩेशाको रुऩभा अगारे को ऩाईमो।
स्ट्रफेयी सम्फन्क्धी प्राषिलधक ऻानको प्रसायको अिस्ट्था्

सफेऺणभा सहबागी कृिकहरु भध्मे कृषि प्राषिलधकफाट लनभलभत रुऩभा स्ट्रफेयी सम्फन्क्धी प्राषिलधक ऻान
ऩाउनने १ प्रलतशत भार यहे का , ४३ प्रलतशते फेराफेराभा प्राषिलधक ऻान ऩाउने गये का बने ५५ प्रलतशतरे

स्ट्रफेयी सम्फन्क्धी कृषि प्राषिलधकफाट कुनै ऩलन ऻान नऩाएको ऩाईमो। चजल्राभा खाद्य सुयऺाको रालग अन्क्म
अन्न फारी तथा तयकायी खेतीको ऩलन प्रच ुय सम्बािाना बएकारे प्राषिलधकहरुको प्राथलभकता स्ट्रफेयीको प्रचाय
प्रसायभा कभ केचन्क्रत बएको दे चखन्क्छ।
सभूह तथा सहकायीभा आिद्धता्

सफेऺणभा सहबागी कृिकहरु भध्मे ४ प्रलतशत कृिकहरु कृिक सभुहभा आिद्ध बएको, ३२ प्रलतशत
कृिकहरु कृषि सहकायी सॊ स्ट्थाभा आिद्ध बएको, ७ प्रलतशत कृिक सॊ घ तथा सॊ जारभा आिद्ध बएको तथा

५७ प्रलतशत कृिक कतै ऩलन आिद्ध नबएको ऩाईमो।स्ट्रफेयी उत्ऩादक कृिकहरुराई सभूह सहकायीभा
आिद्ध गयाउन कृषि सॉग सम्फचन्क्धत लनकामहरुको बूलभका कभजोय यहे को दे चखन्क्छ।

चचर १ अध्ममन ऺेरभा स्ट्रफेयी उत्ऩादकहरुको कृिक सभूह सहकायीभा आिद्धताको अिस्ट्था
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कृिकरे स्ट्रफेयी खेती रगाउने गये को ऺेरपरको अिस्ट्था्

सफेऺणभा सहबागी कृिकहरु भध्मे १ दे चख २ योऩनी भा स्ट्रफेयी खेती गने ३४ जना यहे का, ३ दे चख ४

योऩनीभा खेती गने कृिकहरु २६जना यहेको , ५ दे चख ६ योऩनीभा खेती गने कृिकहरु १२ जना यहेको, ७

दे चख १० योऩनीभा गने कृिकहरु जना तथा १० योऩनी बन्क्दा फढी ऺेरपरभा खेती गने कृिक १ जना
भार यहेको ऩाईमो।

चचर २ स्ट्रफेयी खेती बएको ऺेरपरको कृिकको अिस्ट्था
स्ट्रे फेयी सम्फन्क्धी तालरभ तथा अनुबि्

४५ जना कृिकरे तालरभ नै नलरई स्ट्रफेयी खेती गरयएको लथमो बने १४ जना कृिकरे १-3 ददने, ९
जनारे ३-7 ददने

स्ट्रफेयी खेती सम्फन्क्धी तालरभ लरइएको ऩाइमो । अलधकासॊ करयफ ४५% कृिकरे २

योऩनी ऺेरपरभा चजलफको ऩाजयनको रालग भार स्ट्रफेयी खेती गरयएको दे चखमो । ब्मिसाषमक कृिक लनकै

थोयै भार यहेको ऩाइमो । अलधकासॊ कृिकको स्ट्रफेयी खेती सम्फन्क्धी राभो सभमको अनुबि बएता ऩलन

ब्मिसाषमक कृिक लनकै थोयै भार यहे को ऩाइमो । 74 भध्मे ३१ जना कृिकहरुको 8 फिय दे चख स्ट्रफेयी
खेती शुरु गरयएको बएता ऩलन ब्मिसाषमक कृिक हुन नसकेको दे चखमो।
फारी चक्र तथा प्रणारी्

स्ट्रफेयी खेती शुरु हुन ु ऩूि य भकै, कोदो य भुरा रगाउने कृिकहरु हार आएय प्राम सफै जसो कृिकहरुरे

स्ट्रफेयी खेती गरयएको ऩाइमो। स्ट्रफेयी खेती शुरु गनुय ऩूि य ८५ प्रलतशत कृिकहरुरे अन्क्न फारीको खेती
गने गये को, १२ प्रलतशत कृिकहरुरे दरहन फारी
गये को ऩाईमो।

तथा २ प्रलतशत कृिकहरुरे तयकायी फारी खेती गने
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स्ट्रफेयीको जातको प्रमोग तथा लफरुिाको स्रोत्
सफेऺण गरयएको ककनी ऺेरभा लनहो, आइफेयी
प्रलतशत कृिकहरुरे लनहो जातका स्ट्रफेयी,

य टोचचमोटोलभ जातका स्ट्रफेयी रगाएको ऩाइमो। ८२

७ प्रलतशत कृिकहरुरे आईफेयी जात तथा ११ प्रलतशत

कृिकहरुरे टोचचटोभी जात रगाउने गये को ऩाईमो। ककनी ऺेरभा टनेरभा आचॉ खभे य आइफेयी जातका
स्ट्रफेयी रगाएको सिेऺणभा सहबागी कृिकहरुसॉगको अन्क्तयषक्रमाफाट ऩाईएको छ। आचॉ खभे भलसनो य

फाक्रो पल्छ बने आइफेयी ठू रो य थोयै पल्छ। चाय ऩाॉच िियअचघ खुरा रूऩभा स्ट्रफेयी खेती गयीयहे का
कृिकरे अषहरे फाक्रो प्राचस्ट्टकको टनेरलबर खेती गनय थारे को ऩाईएको छ। ९२ प्रलतशत कृिकरे

आफ्नो पाभयभा आपै लफरुिा उत्ऩादन गने गये को ऩाइमो बने ८ प्रलतशत कृिकहरुरे नीचज पाभय तथा अन्क्म
स्रोतफाट लफरुिा खरयद गने गये को ऩाईमो। आिय पाभय बन्ने गैय सयकायी सॊ स्ट्थारे ककनी ऺेरभा
कृिकहरुराई लफरुिा रगाएत अन्क्म आिश्मक साभाग्रीहरु उऩरब्ध गयाउन सहजीकयण गदै आएको
ऩाईमो।
स्ट्रफेयीभा उन्क्नत प्रषिलधको प्रमोग्

स्ट्रफेयी खेतीभा स्ट्प्रषङ्करय लसॉचाई, कारो प्राषष्टकको छाऩो याख्ने, प्राषष्टक टनेर जस्ट्ता प्रषिलधको प्रमोग गये को
ऩाईमो। सफेऺणभा सहबागी भध्मे ९ जना कृिकरे स्ट्प्रषङ्करय लसॉचाईको प्रमोग गये को, ४० जना कृिकरे
कारो प्राषष्टकको छाऩो प्रमोग गये को, ११ जना कृिकरे प्राषष्टक टनेर लबर खेती गये को तथा १४ जना
कृिकरे ऩयम्ऩयागत तरयकाफाट स्ट्रफेयी खेती गदै आएको ऩाईमो ।
स्ट्रफेयी खेतीभा लफिादी प्रमोगको अिस्ट्था्
सफेऺणभा सहबागी कृिकहरु भध्मे १२ प्रलतशतरे कुनै ऩलन प्रकायको षििादद नगये को, १२ प्रलतशत
कृिकहरुरे प्राङ्गारयक/फनस्ट्ऩलतक षििादी प्रमोग गने गये को ऩाईमो बने ७६ प्रलतशत कृिकहरुरे यासामालनक षििादद
प्रमोग गयी स्ट्रफेयी खेती गने गये क ऩाईमो ।३३ प्रलतशत कृिकहरुरे फनस्ट्ऩलतक फृषद्धका फरायभा लफिादी प्रमोग गये को
तथा ६६ प्रलतशत कृिकहरुरे पूर पूल्ने फेरा बन्क्दा अगालड षििादी प्रमोग गये को ऩाईमो।

स्ट्रफेयीको उत्ऩादकत्िको अिस्ट्था्
खेतीको असर व्मिस्ट्थाऩन गदाय एउटा फोटफाट लसजनभा औितभा ३ सम ग्राभसम्भ स्ट्रफेयी पराउन सषकने
सफेऺणफाट ऩाईएको छ।
स्ट्रफेयीको ऩोष्ट हाबेष्ट कृमाकराऩ सम्फन्क्धी तालरभ्

स्ट्रफेयीको ऩोष्ट हाबे ष्ट व्मिस्ट्थाऩनको रालग सफेऺणभा सहबागी भध्मे ३ जना कृिकहरुरे भार ऩोष्ट हाबे ष्ट

सम्फन्क्धी केही तालरभ लरएको ऩाईमो बने ७२ जना कृिकहरुरे कुनै ऩोष्ट हाबे ष्ट सम्फन्क्धी कुनै ऩलन
प्रकायको तालरभ लरएको ऩाईएन। ऩोष्ट हाबे ष्ट व्मिस्ट्थाऩनको तालरभ लरनेहरुरे षिशेि गयी सषटयङ्ग, ग्रेलडङ्ग य
प्माकेचजङ्गको तालरभ लरएको ऩाईमो।
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स्ट्रफेयी षटऩेऩलछ बण्डायण य फजारयकयण गनुय ऩूिक
य ा कृमाकराऩहरु्
सषटयङ्ग ग्रेलडङ्ग य प्माकेचजङ्ग

स्ट्रफेयी षटऩेऩलछ बण्डायण य फजारयकयण गनुय ऩूिक
य ा कृमाकराऩहरुभा सफेऺणभा सहबागी भध्मेका ५६
प्रलतशत कृिकहरुरे सषटयङ्ग भार गने गये को, १५ जना कृिकहरुरे सषटयङ्ग य ग्रेलडङ्ग गने गये को तथा १ जना

कृिकरे सषटयङ्ग ग्रेलडङ्ग य प्माकेचजङ्ग सभेत गने गये को ऩाईमो बने ६ जना कृिकहरुरे कुनै ऩलन षक्रमाकराऩ

नगये को ऩाईमो।धेयै जसो कृिकरे षटषऩसके ऩलछ आकाय, यङ्ग, दाग, घाउ चोट रागेको, योग कीया रागेको
आधायभा छनौट गने गये को ऩाईमो।

सफेऺणभा सहबागी कृिकहरु भध्मेका कृिकहरुरे स्ट्रफेयी उत्ऩादन ऩश्चात लफषक्रको रालग प्माकेचजङ्ग गदाय ३६
जना कृिकहरुरे प्राषष्टक क्रेटभै प्माकेचजङ्ग गने गये को तथा १ जना कृिकरे साधायण प्राचस्ट्टकको प्रमोग गये को
तथा अको १ जना कृिकरे षिशेि ऩराचस्ट्टक perforated plastic को प्रमोग गने गये को ऩाईमो ।५ प्रलतशत

कृिकहरुरे ५ के.जी. बन्क्दा कभ साईजका प्माकेचजङ्ग साभाग्रीभा प्रमोग गये को, ४८ प्रलतशत कृिहरुरे १०
के .जी बन्क्दा कभ साईजका प्माकेचजङ्ग साभाग्रीहरु प्रमोग गये को तथा ४८ प्रलतशत कृिकहयरे १० के.जी.
बन्क्दा भालथका प्माकेचजङ्ग साभाग्रीहरु सभान्क्मता प्राषष्टक क्रेट प्रमोग गये को ऩाईमो।अलधकाॊश कृिकरे

स्ट्रफेयीको षटऩाई ददउॉसो गने य षटऩेय प्राषष्टक क्रेटभा याखेय १०-२० के.जी.को ठू रो क्रेटभा याखेय
सङ्करन केन्क्र िा लफक्री केन्क्रभा रगेय लफक्री गने गये को ऩाईमो।

चचर ३ स्ट्रफेयी ऩोष्टहाबेष्ट कृमाकराऩहरु गने कृिकको अिस्ट्था
प्माकेचजङ्गका सभस्ट्माहरुको फगॉकयण्

सफेऺणभा सहबागी कृिकहरुराई प्माकेचजङ्गका सभस्ट्माहरुको प्रभुख सभस्ट्माहरुको आधायभा फगॉकयण
गयाउॉदा लनम्न अनुसायको नलतजा प्राप्त बमो।
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क्र.सॊ.

सभस्ट्माहरु

प्राथलभकता

१.

प्माकेचजङ्ग प्रषिलध सम्फचन्क्ध ऻानको अबाि

I

२.

प्माकेचजङ्ग गने दऺ जनशचत वको अबाि

II

३.

उऩमुत व प्माकेचजङ्ग साभाग्रीको अबाि

III

स्ट्रफेयी बण्डायणको रालग प्रमोग बएको प्रषिलध तथा सभस्ट्माहरु्
बण्डायण प्रषिलध

अध्ममनभा सहबागी बएका कृिकहरुफाट प्राप्त जानकायीराई षिश्लेिण गदाय ६१ जना कृिकहरुरे बण्डायण

सुषिधाको प्रमोग गये का ऩाईएन बने ७ जना कृिकहरुरे बण्डायणको रालग ये षिजेयेटयको प्रमोग गये को तथा
६ जना कृिकहरुरे चचसो कोठाभा बण्डायण गने गये को ऩाईमो।

चचर ४ कृिकहरुभा बएको स्ट्रफेयी बण्डायण प्रषिलधको अिस्ट्था
स्ट्रफेयी बण्डायणको भु्म सभस्ट्माहरु्

सफेऺणको क्रभभा बण्डायणको सभस्ट्मा प्राथलभषककयण गनय रगाउॉदा लनम्न फभोचजभको नलतजा प्राप्त बमो। कृिकहरुरे

बण्डायण घय/ठाॉउ/भेचशनको अबाि, बण्डायण प्रषिलधको ऻानको अबाि तथा बण्डायण नै गनय कदठन हुने जसता
सभस्ट्माहरु लनम्न फभोचजभ ऩाईमो।
क्र.सॊ .

सभस्ट्माहरु

प्राथलभकता

१.

बण्डायण गने उऩमुत व घय/ठाॉउ/भेचशनको अबाि

I

२.

बण्डायण प्रषिलधको ऻानको अबाि

II

३.

सॊ िेदशीर पर बएकारे बण्डायण गनै गाह्रो

III
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स्ट्रफेयीको फजारयकयण ऩद्दलत्

कृिकहरुको साभान्क्म बण्डायणको अिस्ट्थाभा षटऩे ऩलछ स्ट्रफेयी

सफेऺणको क्रभभा ९० प्रलतशत कृिकहरुफाट जानकायी प्राप्त बए ऩलन

सुयचऺत अिलध फढीभा ३ ददन सम्भ यहने
सफेऺणभा सहबागी ३७ प्रलतशत कृिकहरुरे

स्ट्रफेयी षटऩेको ददनभा लफक्री गने गये को ऩाईमो बने ६३ प्रलतशत कृिकहरुरे षटऩेको अको ददन फजायभा लफक्रीको
रालग रै जाने गये को ऩाईमो। सिेऺणभा सहबागी कृिकहरुभा ४३ प्रलतशत कृिकहरुरे थोक तथा खुरा

षिकृताराई खेतीिायीफाटै षिषक्र गने गये को, ४३ प्रलतशत कृिकहरुरे थोक तथा खुरा लफक्रेताराई फजायभा
रगेय लफक्री गने गये को तथा १४ प्रलतशत कृिकहरुरे गने आपै फजाय ऩुमायएय सुऩयभाकेट तथा खुरा

व्माऩायीराई लफक्री गने गये को ऩाईमो।उत्ऩाददत स्ट्रफेयीराई ९७ प्रलतशत कृिकहरुरे बाडाको गाडी प्रमोग
गयी फजाय तथा सङ्करन केन्क्र सम्भ ऩुमायउने गये को ऩाईमो।स्ट्रफेयीको उत्ऩादन नै कभ बएकारे मस्ट्को फजाय

ऩलन अलत नै साॉघयु ो बएको य लसलभत व्माऩायीहरुका कायणरे कृिकहरुरे याम्रो भूल्म ऩाउन नसकेको
सिेऺणको क्रभभा अन्क्तयषक्रमाभा सहबागीफाट जानकायी ऩाईमो। स्ट्रफेयी थोक भूल्मभा सङ्करन गयी लफक्री
गने व्मिसामीको सॊ ्मभा फृषद्ध बए सॉगै कृिकहरुरे आफ्नो उत्ऩादनराई फजायभा सभभ ऩुमायउनु ऩने
झन्क्झटफाट भुत व बई उत्ऩादनस्ट्थरभै लफक्री गदाय ऩलन याम्रो भूल्म ऩाउन थारे को दे चखन्क्छ।
स्ट्रफेयी षटऩाई ऩलछ फजारयकयणका फेराभा षिलबन्न चयणभा हुने ऺलतको षिश्लेिण्
स्ट्रफेयीभा षटऩाईको फेरा ऺलतको अिस्ट्था्

सिेऺणभा सहबागी कृिकहरु भध्मे ७० जना कृिकको बनाई अनुसाय षटऩाईको फेराभा ५% बन्क्दा कभ
ऺलत हुने गये को तथा य ४ जना कृिकको बनाई अनुसाय ५-१०% ऺलत हुने गये को ऩाईमो। षटऩाईको फेरा
कृिकहरुरे लनकै नै सािधानी अऩनाउने गये कोरे कभ ऺलत हुने गये को ऩाईमो।
ढुिानीको फेरा हुने ऺलतको अिस्ट्था्

सिेऺणभा सहबागी ३८ प्रलतशत व्मिसामी तथा कृिकका अनुसाय ढु िानीको फेराभा ५ प्रलतशत बन्क्दा कभ
ऺलत हुने गये को, ५८ प्रलतशत व्मिसामीका अनुसाय ५ दे चख १० प्रलतशत ऺलत हुने गये को तथा ४
प्रलतशतका अनुसाय १० प्रलतशत बन्क्दा फढी ऺलत हुने गये को ऩाईमो। स्ट्रफेयीराई क्रेटभा याखेय ढु िानी गने
बएकारे क्रेटको तर ऩट्टी बागभा यहे को स्ट्रफेयीभा नोक्सान हुन गई ऺलत फढी हुने गये को दे चखन्क्छ।
थोक तथा खुरा लफक्री केन्क्रभा ऺलतको अिस्ट्था्

सिेऺणभा सहबागी स्ट्रफेयीका थोक तथा खुरा लफक्रेताको अनुसाय थोक तथा खुरा लफक्री गदाय ९७ प्रलतशत
लफक्रेताका अनुसाय ५ प्रलतशत बन्क्दा कभ ऺलत हुने गये को ऩाईमो बने ३ प्रलतशत लफक्रेतारे ५ दे चख १० प्रलतशत

सम्भ ऺलत हुने गये को जानकायी ऩाईमो।स्ट्रफेयी षिक्री लछटै हुने गये कोरे थोक तथा खुरा लफक्रीभा कभ नोक्सान हुने
गये को दे चखन्क्छ।
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चचर ५ सफेऺण ऺेरभा स्ट्रफेयी कृिकहरुका अनुसाय षिलबन्न सभमभा स्ट्रफेयीभा ऩोष्टहाबेष्ट ऺलतको अिस्ट्था
स्ट्रफेयीको फजाय भूल्म लनधाययण्

स्ट्रफेयीको फजाय भुल्म लनधाययणका सम्फन्क्धभा सिेऺणभा सहबागी 71 जना कृिकका अनुसाय थोक
ब्माऩायीफाट भूल्म लनधाययण हुने गये को ऩाईमो य स्ट्रफेयीको थोक ब्माऩायीराई उत्ऩादनस्ट्थरफाट लफक्री गदाय
फजाय भूल्म औितभा रु.२००-२५० प्रलत के.जी. बन्क्दा कभ नुहने सिेऺणफाट प्राप्त बमो।सुऩयभाकेटभा
लसधैं लफक्री गने कृिकरे औितभा रु.३५०-४०० प्रलत के.जी. सम्भ प्राप्त गये को सफेऺणभा सहबागी
कृिकहरु सॉगको अन्क्तयषक्रमाफाट प्राप्त बमो। सिेऺण गरयएको ककनी ऺेरभा ग्रेलडङ गरयएको स्ट्रफेयी सी १
सम, फी २ सम य ए ३ सम रुऩैमाॉ प्रलत केजीभा लफक्री हुने गये को सफेऺणफाट प्राप्त बएको छ। काचिक य
भॊलसयभा लनकालरएको स्ट्रफेयीको बाउ रगबग ३ सम रुऩैमाॉ प्रलतषकरोभा लफक्री हुने गये को तय ऩुसदे चख
पागुन भसान्क्तसम्भभा २ सम रुऩैमाॉ प्रलत षकरोभा फजायभा लफक्री हुने गये को सिेऺणफाट प्राप्त बएको छ।
स्ट्रफेयीभा प्रशोधन सम्फन्क्धी ऻान तथा प्रशोधनको अिस्ट्था्

अलधकाॊश कृिकराई स्ट्रफेयी प्रशोधन सम्फन्क्धी कुनै ऻान नबएको सफेऺणफाट ऩाइमो। ५८ प्रलतशत
कृिकहरुरे कुनै ऩलन प्रशोधन नगये को ऩाईमो बने ४२ प्रलतशत कृिकहरुरे लफक्री नबएको स्ट्रफेयीराई
घये र ु प्रषिलधफाट जाभ तथा यक्सी फनाउने गये को ऩाईमो।
स्ट्रफेयीफाट आम्दानी्

स्ट्रफेयी खेतीफाट अलधकाॊश कृिकरे औितभा २ राख फाषियक आम्दानी लरएको ऩाइमो । षहउॉदभा उत्ऩादन
हुने कोदो य भुरा खेतीभा सीलभत ककनीका कृिकहरु दुई दशकदे चख स्ट्रफेयी खेतीभा रागेय भनग्गे
आम्दानी गये का सफेऺणभा सहबागी कृिकहरुफाट ऩाईमो। सिेऺण बएको ऺेरका कृिकहरुरे लसजनभा
ऩाखा फायीभा स्ट्रफेयी खेती गये य औितभा १ राख रुऩैमाॉबन्क्दा फढी कभाउने गये को ऩाईमो ।
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ु ीको अिस्ट्था्
स्ट्रफेयी खेतीफाट सन्क्तष्ट

सिे ऺणभा सहबागी ९५ प्रलतशत कृिक स्ट्रफेयी खेतीफाट सन्क्तुष्ट बएको ऩाइमो षकनबने अन्क्म खेती जस्ट्तै भकै कोदो
भुरा रगाउनु बन्क्दा स्ट्रफेयी लछटै लफक्री हुने य याम्रो आम्दानी हुने गये को ऩाईमो। कोदो, भकैफारीरे ददने

उत्ऩादनबन्क्दा याम्रो आम्दानी ऩाउन थारे ऩलछ ककनी ऺेरका कृिकहरु 'यातो सुन' को रुऩभा ऩरयचचत स्ट्रफेयी
खेतीभा आकषियत बएको ऩाईएको छ । भकै कोदोरे ३/४ भषहना भार खान ऩुग्ने तय अषहरे स्ट्रफेयी
उत्ऩादन बए ऩलछ सहज तरयकारे िियबरय नै खान सक्ने अिस्ट्था कृिकहरु ऩुगेको ऩाईएको छ ।
स्ट्रफेयी खेतीको सभस्ट्माहरुको प्राथलभषककयण

सिेऺणभा सहबागी कृिकहरुराई सभग्र स्ट्रफेयी खे तीको सभस्ट्माहरुको प्राथलभषककयण गनय रगाउदाॉ षिलबन्न
सभस्ट्माहरुराई लनम्न फभोचजभ प्राथभषककयण गये को ऩाईमो।
क्र.सॊ .

सभस्ट्महरु

प्राथलभकता

१.

उन्नत जातहरुको अबाि

I

२.

उन्नत प्रषिलधको अबाि

II

३.

लसचाईको अबाि

III

४.

सभमभै उन्नत उत्ऩादन साभाग्रीको अबाि

IV

५.

बण्डायणको अबाि

V

गैयसयकायी सॊस्ट्था भापयत नीचज स्ट्रफेयी पाभय सचारन्
षि.सॊ . 2072 सार एक जना जाऩलनज भषहरा नेऩार घुम्ने क्रभभा ककनी ऩुगेको य ककनीभा स्ट्रफेयी
खेतीको प्रच ुय सम्बािना दे चख Our Farm नाभक सॊ स्ट्था खोरी ककनीका षकसानराई स्ट्रफेयी खेतीको रालग
चाषहने सम्ऩूणय साभाग्रीहरु जस्ट्तै फेनाय, भर, लसॊ चाई, नमाॉ प्रषिलधहरु उऩरब्ध

ऩलन गयाउने आफ्नो पाभयभा

नभूना पाभयको रुऩभा स्ट्थाऩना गयी गुणस्ट्तयको स्ट्रफेयी उत्ऩादन तथा स्रोत केन्क्रको रुऩभा षिकास गये को
ऩाईमो। १७५ जना कृिक आिद्ध यहेको य ५२ िटा प्राषष्टक टनेर य खुराभा स्ट्रफेयी खेती गयी लफक्रीको
रालग ऩूि य सम्झौता सभेत गये को ऩाईमो । ऩोष्ट हाबे ष्ट कृमाकराऩभा यङ्ग याम्रो सॉग षिकास नबएको, योग
कीया रागेको, षिलबन्क्ज साइजको, दाग रागेको स्ट्रफेयीको परराई
Grading

गने गये को ऩाईमो । Grade C राई

Sorting गये य

A, B य C ग्रेडभा

ice cream, shakes, jam, smoothes फनाउनको रालग

होटरहरुभा भाग फढी हुने हुनारे लफक्रीको कुनै सभस्ट्मा नयहे को । धेयै स्ट्रफेयी उत्ऩादन बएको अिस्ट्थाभा
cold store भा Frozen गयी फेच्ने काभ गये को । मस सॊ स्ट्थारे कृिकफाट सॊ कलरत स्ट्रफेयी ग्रेलडङ गये य
प्माकेचजङ गयी दयफायभागयभा यहे को सॊ स्ट्थाको आउटरे ट फाट लफक्री गछय बने षकसानराई भरखाद, फीउ
महीॊ सॊ स्ट्थारे सहज तरयकारे उऩरब्ध गयाउदै आएको छ।
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4. अध्ममनको लनस्ट्किय तथा लसपारयस
४.१ अध्ममनको लनस्ट्किय
स्ट्रफेयीको ऩोष्टहाबे ष्ट तथा बण्डायण सम्फन्क्धी अध्ममन गरयएको नुिाकोटको ककनी ऺेरभा उत्ऩादन तथा
फजायको दृष्टकोणफाट ऺेर असाध्मै साघुयो बएकारे उल्रे खलनम ऩोष्टहाबे ष्ट ऺलत हुने गये को ऩाईएन बने

बण्डायण सम्फन्क्धी कुनै षिलध ऩलन प्रमोग गये को ऩाईएन। मद्यषऩ स्ट्रफेयी अत्मन्क्तै सॊ फेदशीर परपूर
बएकारे षप्रहाबे ष्ट षक्रमाकरऩाभा षटऩाई तथा ऩोष्टहाबे ष्ट षक्रमाकराऩभा सषटयङ्ग, ग्रेलडङ्ग तथा सङ्करन केन्क्र िा

फजायसम्भको ढु िानीको फेराभा असर व्मिस्ट्थाऩन गनुय ऩने दचखन्क्छ जस्ट्रे परको ऺलत न्क्मूलनकयण गनय
तथा गुणतयीमता कामभ या्न सहमोग ऩुमायउछ।

४.२ नीलतगत सुधाय लसपारयस


कृिकहरुरे धेयै ििय ऩषहरे दे चख स्ट्रफेयीका ऩुयानो जातहरु प्रमोग गदै आएकोरे उत्ऩादकत्ि असाध्मै कभ
बएको कायण उन्क्नत जातको आमात गनय तथा जालतम षिकास गनय नेऩार कृषि अनुसन्क्धान ऩरयिदरे नीलतगत
रुऩभा कामयक्रभ गनुय ऩने दे चखन्क्छ।



स्ट्रफेयीको उत्ऩादन ऺेरको सम्बाव्मता अध्ममन गये य स्ट्रफेयी उत्ऩादनको फृषद्ध गयी लनमायत गनयको रालग
ु भा िाचणज्म सन्क्धी गनुय ऩने दे चखन्क्छ ।
जाऩान तथा खाडी भुरक



स्ट्रफेयी अलत सॊ फद
े शीर पर बएकारे ऩोष्टहाबे ष्ट ऺलत कभ गनय य राभो सभम फजायभा उऩरब्र गयाउने
व्मिस्ट्था गनय खुरा फजायभा स्ट्रफेयीको लफक्री षितयण योकी कोल्ड चेन बएको स्ट्टोयफाट भार लफक्री षितयण
गने नीलतगत व्मिस्ट्था गनुऩ
य छय।

४.३ कामयक्रभगत सुधाय लसपारयस


प्रदे श तथा स्ट्थालनम तहभापयत स्ट्रफेयीको उत्ऩादन फृषद्ध गनय आधुलनक प्रषिलधको प्रमोग गयी ऺेरपर
षिस्ट्तायको कामयक्रभ सञ्चारनको रालग सॊ चघम सयकायरे सशतय अनुदानको व्मिस्ट्था गनुय ऩछय।



स्ट्रफेयीको उत्ऩादन, ऩोष्टहाबे ष्ट प्रषिलध तथा फजारयकयण सम्फन्क्धी उन्नत प्रषिलधको तालरभ कामयक्रभ तथा ऺभता
षिकासका कामयक्रभ सॊ चघम सयकायरे शसतय अनुदानको स्ट्रफेयीको ऩकेट ऺेर बएका स्ट्थालनम तहहरुभा
ऩठाउनु ऩछय ।

४.४ सॊ गठनात्भक सुधाय लसपारयस
 स्ट्रफेयी खेती प्रियद्धन गनयको रालग याषष्डम परपूर षिकास केन्क्रभा छु ट्टै शाखा स्ट्थाऩना िा
कामयषिियण सषहतको कुनै प्राषिलधक शाखाराई चजम्भेिायी ददएय प्रषिलधको प्रचाय प्रसाय तथा प्रफद्धयन
कामयक्रभ सञ्चारन गनुऩ
य छय।

 स्ट्थालनम तहरे स्ट्रफेयी उत्ऩादक कृषि सहकायी तथा साभुषहक िा कम्ऩनीभा आधारयत फजारयकयण
गनयको रालग उऩमुत व सङ्गठन तथा सॊ यचानको षिकास गनुऩ
य छय।
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6. अनूसचु च
अनूसचु च १ स्ट्रफेयी खेती गने कृिकहरु आफद्ध बएको सभुह/सहकायी/पभयको अिस्ट्था
क्र.सॊ .

सभुह/सहकायी/पभय

सॊ्मा

प्रलतशत

1

कृिक सभुह

3

4

2

कृषि सहकायी सॊ स्ट्था

24

32

3

कृिक सॊ घ/सॊ जार/पभय

5

7

4

आफद्ध नबएको

४२

57

5

जम्भा

74

100.00

अनूसचु च २ स्ट्रफेयी खेती गरयएको ऺेरपरको अिस्ट्था

कृिक सॊ्मा

प्रलतशत

1-2 योऩनी

34

46

2

3-4 योऩनी

26

35

3

5-6 योऩनी

12

16

4

7-10 योऩनी

1

1

5

>10 योऩनी

1

1

74

100.00

क्र.सॊ .

ऺेरपर

1

जम्भा

अनूसचु च ३ स्ट्रफेयी खेती गने कृिकहरुरे ऩाएको प्राषिलधक ऻानको अिस्ट्था
क्र.सॊ .

प्राषिलधक ऻान

सॊ्मा

प्रलतशत

1

लनमलभत रुऩभा

1

1

2

फेराफेराभा

32

43

3

नऩाएको

41

55

जम्भा

74

100
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अनूसचु च ३ सफेऺण ऺेरभा कृिकहरुरे रगाएका स्ट्रफेयी जातहरुको अिस्ट्था
क्र.सॊ .

जात

सॊ्मा

प्रलतशत

1

लनहो

61

82.43

2

आइफेयी

5

6.76

3

टोचचटोभी

8

10.81

74

100.00

जम्भा

अनूसचु च ४ सफेऺण ऺेरभा कृिकहरुराई खेतीको रालग लफरुिाहरुको स्रोत
क्र.सॊ .

िोत

सॊ्मा

प्रलतशत

1

आपै उत्ऩादन गने

68

91.89

2

नीचज नसययी

4

5.41

3

अन्क्म

2

2.70

जम्भा

74

100

अनूसचु च ५ सफेऺण ऺेरभा स्ट्रफेयी कृिकहरुरे अऩनाएका उन्नत प्रषिलधहरुको अिस्ट्था
क्र.सॊ .

प्रषिलध

सॊ्मा

प्रलतशत

1

पोहया लसॊ चाई

9

12.16

2

कारो प्राषष्टकको छाऩो

40

54.05

3

प्राषष्टक टने्

11

14.86

4

ऩयम्ऩयागत

14

18.92

जम्भा

74

100.00

अनूसचु च ६ सफेऺण ऺेरभा स्ट्रफेयी कृिकहरुरे अऩनाएका उन्नत प्रषिलधहरुको अिस्ट्था
क्र.सॊ .

तालरभको अिस्ट्था

सॊ्मा

प्रलतशत

1

छ

2

3

2

छै न

72

97

जम्भा

74

100
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अनूसचु च ७ सफेऺण ऺेरभा स्ट्रफेयी कृिकहरुरे अऩनाएका ऩोष्टहाबेष्ट सम्फन्क्धी प्रषिलधहरुको अिस्ट्था
क्र.सॊ .

कृमाकराऩह

सॊ्मा

प्रलतशत

1

सषटयङ्ग

56

75.68

2

सषटयङ्ग य ग्रेलडङ्ग

11

14.86

3

सषटयङ्ग ग्रेलडङ्ग य प्माकेचजङ्ग

1

1.35

4

कुनै ऩलन नगने

6

8.11

74

100

जम्भा

अनूसचु च ८ सफेऺण ऺेरभा स्ट्रफेयी कृिकहरुका अनुसाय षिलबन्न सभमभा स्ट्रफेयीभा ऩोष्टहाबेष्ट

ऺलतको

अिस्ट्था
क्र.सॊ . ऺलत प्रलतशत

षटऩाईको फेराभा प्माकेचजङ्गको फेराभा

1 ५ बन्क्दा कभ

94.59

2 ५ दे चख १०

5.41

३ १० बन्क्दा भालथ
जम्भा

100

ढु िानीको फेराभा

थोक तथा खुरा लफक्रेताकोभा

75.68

37.84

97.30

24.32

58.11

2.70

-

4.05

-

100

100

100

अनूसचु च ९ सफेऺण ऺेरभा स्ट्रफेयी कृिकहरुहरु द्धाया प्राथभषककयण गये का भु्म सभस्ट्माहरु
क्र.सॊ .

सभस्ट्मा

सॊ्मा

1

उन्नत प्रषिलधको अबाि

13

17.57

2

उन्नत जातहरुको अबाि

23

31.08

3

लसचाईको अबाि

18

24.32

4

सभमभै उन्नत उत्ऩादन साभाग्रीको अबाि

१०

13.51

5

बण्डायणको अबाि

10

13.51

74

100.00

जम्भा
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प्रलतशत

अनूसचु च १० सफेऺण ऺेरभा स्ट्रफेयी कृिकहरुहरु द्धाया प्माकेचजङ्ग गरयने षिलबन्न साधनहरु
क्र.सॊ .

कृिक सॊ्मा

प्माकेचजङ्ग षिलध

प्रलतशत

1

प्माकेचजङ्ग नगने/खुरा

36

48.65

2

प्राचस्ट्टक क्रेट

36

48.65

3

साधायण ऩराचस्ट्टक

1

1.35

4

षिशेि ऩराचस्ट्टक perforated plastic

1

1.35

74

100.00

जम्भा

अनूसचु च ११ सफेऺण ऺेरभा स्ट्रफेयी कृिकहरुहरुरे प्राप्त गने भूल्म तमको तरयका
क्र.सॊ .

भुल्म तमको तयीका

1

रागत भूल्मको आधायभा

2

थोक ब्माऩायीरे

3

सॊ्मा

प्रलतशत
1

1.35

71

95.95

अन्क्म

2

2.70

जम्भा

74

100
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अनूसचु च १२ स्ट्थरगत अध्ममनका क्रभभा लरईएका केही तस्ट्फीयहरु्
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चचर् नुिाकोटको ककनी गाउॉऩालरका ५ चस्ट्थत आिय पाम्सय षकसानहरूफाट सॊकलरत स्ट्रफेयी
प्माकेचजङ गनय ग्रेलडङ गदै भषहरा (चचर स्रोत् Our Farms Pvt Ltd.)
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