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b'O{ zAb

g]kfnsf] sl/a ^)=% k|ltzt hgtfx?sf] afFRg] cfwf/ s[lif If]q ePsf]n] o;sf] ljsf; geP;Dd cfly-
{s:t/df kl/jt{g cfpg g;Sg] oyfy{ jf:tljstf xf] t;y{ s[lifdf Joj;flos/0f, ljljlws/0f tyf 
cfw'lgsLs/0f u/L s[lif pTkfbg tyf pTkfbsTjdf j[l4 NofO{ u|fld0f s[ifsx?sf] hLjg:t/df ;'wf/ 
Nofpg' cfhsf] cfjZostf xf] . 

k|To]s aif{ a9\b} uO/x]sf] b}lgs pkef]Uo j:t'x?sf] cfjZostf kl/k'tL{ ug{sf] nfuL vfBfGg afnL, 
t/sf/L afnL tyf cGo s[lifhGo pkhsf] pTkfbg tyf cfk"tL{df j[l4 x'Fb} hfg'kb{5 t/ vfB kbfy{sf] 
dfusf] t'ngfdf s[lifhGo j:t'sf] pTkfbg j9\g ;ls/x]sf] 5}g . oxL qmlds ?kdf al9/x]sf] dfunfO{ 
Wofgdf /fvL s[lif pTkfbg a9fpg] sfo{df a9L nufgL ug{' cToGt cfjZos x'G5 . nufgLsf] cg'kftdf 
s[ifL j:t'x?af6 x'g] d'gfkmf cToGt dxTjk'0f{ ljifo x'G5 . o;} cg'?k s[ifsx?nfO{ afnL 5gf}6 k|lqmofdf 
d2t k'of{pgsf] nfuL ljleGg afnL a:t'x?sf] t'ngfTds pTkfbg nfut cWoog clt cfjZos 5 . 
s[ifsx?sf] nfuL ;/sf/L:t/af6 cg'bfg tyf k|fljlws ;]jf k|bfg ug]{ sfo{ w]/} cuf8L b]lv eO/x] klg 
s'g} afnL nufpFbf s] slt vr{ x'G5, To;af6 s;/L clwstd kmfObf lng ;lsG5, ljlqmaf6 k|fKt /
sd pTkfbg nfut eGbf sd al9 s] 5 < Pp6f afnLsf] abnf csf]{ s'g} afnL pTkfbg ubf{ al9 kmfO{bf 
x'G5 ls 3f6f cflb ;"rgfsf] cfwf/af6 s[ifsx?nfO{ pgLx?sf] k]zfdf Joj;fo pGd'v jgfpg] tkm{ 
Wofg uPsf] b]lvb}g . s[ifsx?nfO{ Joj;fod'vL agfpg s[lifhGo j:t'x?sf] pTkfbg nfut tyf nfesf] 
lx;fj lstfj /fVg To;sf] n]vfhf]vf ug{ / pko'Qm afnLsf] 5gf]6 ug{ ;Ifd agfpg'kg]{ b]lvG5 .

DofUbL lhNnfsf ljleGg 7fpFaf6 ljleGg afnLx? pTkfbgsf] qmddf nfUg] k|fylds tYofÍ ;+sng ul/
Psf] of] nfe nfut cWoogn] ls;fgx?nfO{ cfˆgf] v]tL afnLsf] nfe nfutsf] cj:yfaf/] hfgsf/L 
lbO{ a9L kmfObf x'g] afnL 5gf}6 ub}{ Joj;flos/0f tkm{ pGd'v x'g d2t k'of{pg] 5 . o; nfe nfut 
cWoognfO{ cfwf/ dflg s[lif 1fg s]G›n] t'ngfTds nfe x'g] afnLdf nfe nfutsf] cg'kft cem} s;/L 
a9fpg ;lsG5 ;f]xL cg'?ksf sfo{qmd cfufdL lbgdf th{'df ug{ klg ;xof]u k'of{pg'sf ;fy} s[lif of]
hgf agfpg ;xof]u k'Ug] 5 eGg] ljZjf; lnPsf] 5" .

cGtdf cfufdL k|sfzgdf yk kl/dflh{t / kl/:s[t ?k lbgsf] nflu /rgfTds ;'emfjsf] ck]Iff /fVb} 
cfjZos tYofÍ / ljj/0f pknAw u/fO{ k|sfzg sfo{df ;xof]u ug{'x'g] lhNnfsf ;Dk'0f{ s[ifs bfh'efO{, 
lblbalxgL k|lt xflb{s s[t1tf JoQm ub{5' . o;}u/L k'l:tsfnfO{ ;fy{s ?k lbg cys k|of; ug{'x'g] 
s[lif k|;f/ clws[t >L uf]laGb kf08], afln ;+/If0f clws[t lgd{nf s6'jfn If]qL, k|fljlws ;xfos4o 
>L sNkgf k'g, ;Demgf zdf{ / s[lif OG6g{ ;'l:dtf ;fksf]6f nufot cGo sfo{/t sd{rf/L ldqx?nfO{ 
wGoafb JoQm ub{5' .

uf]laGb /fh sf]O/fnf
s]Gb| k|d'v 
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कक ककृृ��षष  ��ाानन  ककेेन्न्��   म्म्ययााग्ग्दद�� ससम्म्बबन्न्धधीी  जजााननककाारर��  

पप��ररचचयय  

सा�वक िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लय म्याग्द�को रुपमा सेवा �दान गद� आएको यस 

कायार्लय आ.ब. २०७५/७६ बाट गण्डक� �देश अन्तगर्त भ�ूम व्यवस्था, कृ�ष तथा 

सहकार� मन्�ालय, अन्तगर्तको कृ�ष �वकास �नद�शनालय मातहतमा रह� कृ�ष �ान केन्�को 

नामबाट �कसानहरुलाई म्याग्द�मा सेवा �दान गद� आएको छ । स्थानीय �कसानका 

समस्यामा आधा�रत पर�क्षण गन�, �योगशाला सेवाहरु, �ा�व�धक र कृषकहरुको क्षमता 

�वकास, स्थानीय कृ�ष �नकायहरुलाई �ा�व�धक प�ृपोषण तथा �बउ �वजन तथा उ�त 

न�को �ोत केन्� �वकास, कृ�ष इन्टनर्, कृ�ष तथ्या� संकलन, कृ�ष व्यवसाय �वकास 

सहयोग, �कसान कल सेन्टर सन्चालन लगायत संघ र स्थानीय तह �बच सेतकुो काम गन� 

िजम्मेवार� यस �ान केन्�को रहेको छ । 

कृ�ष �वकास सम्बन्धी योजना तजुर्मा, �व�भ� रोग �कराहरुको व्यवस्थापन, स्थान �वशेषका 

हावापानी सहुाउँदो ��व�ध र जातहरुको सम्बन्धमा कृषकहरुलाई जानकार� लगायत 

माटोको अवस्था रोग �करा प�हचान, रसाय�नक र �ा�ा�रक मल र �बउको गणुस्तर 

पर�क्षण लगायतका �ा�व�धक र �योगशाला सेवा समेत उपलब्ध गराउनका ला�ग स्थानीय 

तहमा रहेका कृ�ष �वकास शाखाहरु पयार्� हदैुनन ् । त्यस्ता शाखाहरुलाई आवश्यक 

�ा�व�धक प�ृपोषण उपलब्ध गराउनकुा साथै अन्तर स्थानीय �नकायहरु समेतलाई समेट्न े

ग�र बजार संरचनाहरु �नमार्ण प�रयोजनाहरु सन्चालनका ला�ग यस �ान केन्�को भ�ूमका 

मह�वपूणर् रहेको छ । 

ककृृ��षष  ��ाानन  ककेेन्न्��ककोो  ककााययर्र्    ��ववववररणण  

१. िजल्लाको कृ�ष तथ्या� �ोफाइल तयार तथा अ�ाव�धक गन� । 

२. स्थानीय �नकायमा कायर्रत कृ�ष �ा�व�धकहरुलाई ता�लम तथा क्षमता अ�भव�ृ� गन� । 
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३. व्यवसायीक �कसान, उ�मी तथा कृ�ष फमर् संचालकको ला�ग ता�लम तथा क्षमता 

अ�भव�ृ� गन� । 

४. आध�ुनक तथा उ�त कृ�ष ��व�धको �दशर्न, प�रक्षण तथा �सफा�रस गन� । 

५. माटो तथा मल, बीउ तथा वाल� संरक्षण सम्बन्धी सामान्य �योगशाला सेवा �दान गन� 

। 

६.  संिघय कृ�ष �वकास कायर्�म तथा आयोजनाको कायार्न्वयन तथा सम्पकर्  �वन्दकुो 

रुपमा कायर् गन� । 

७.  �ादेिशक कृ�ष �वकास कायर्�म तथा आयोजनाको कायार्न्वयन गन� । 

८.  �धानमन्�ी कृ�ष आध�ुनक�करण प�रयोजना अन्तगर्त कमाण्ड क्षे��भ�का जोन र 

सपुरजोनको ला�ग �ा�व�धक सेवा उपलब्ध गराउने । 

९.  �धानमन्�ी कृ�ष आध�ुनक�करण प�रयोजना अन्तगर्त कमाण्ड क्षे��भ�का पकेट तथा 

व्लकको कायर्�म संचालन तथा �ा�व�धक सेवा उपलब्ध गराउने । 

१०. भौगो�लक �व�वधता अनसुारको �ाथ�मकता �ा� वाल� वस्त ु �वकासको योजना मूल्य 

अ�भव�ृ� श�ृला �वकास तथा कायार्न्वयनको  ला�ग समन्वय गन� । 

११. आ�थर्क मह�वका स्था�नय कृ�ष �व�वधताको प�हचान, संरक्षण तथा उपयोग गन� । 

१२. �व�भ� बाल�नाल�का रोग �कराहरुको पे� म्याप तयार गन� । 

१३. �व�भ� वाल�नाल� तथा रोग �कराहरुको सं�लन, प�हचान तथा व्यबस्थापन गन� । 

१४. स्थानीय वाल�/रैथाने वाल�/लोपोन्मखु तथा उपेिक्षत वाल�को जमर् प्लाजम स�लन 

गर�  Gene bank लाई उपलब्ध गराउने तथा Genebank संग सहकायर् गन� । 
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१५. स्थानीय तहका कृ�ष इकाइहरुबाट कृ�ष सम्बन्धी तथ्या� स�लन तथा अ�ाव�धक 

गन� साथै अ�सना, बाढ�, प�हरो जस्ता दैवी �कोपको �ववरण स�लन गर� तथ्या� 

�ादेिशक तथा स��य तथा तालकु �नकायहरुमा पठाउन े। 

१६. बीउ, �वषाद� तथा मलखाद �व�ेताहरुको अनमुती, नवीकरण तथा अनगुमन गन� साथै 

�तनीहरुको क्षमता अ�भव�ृ� गन� । 

१७. कमाण्ड क्षे��भ� रहेका �ोत केन्�हरु, फलफुल तथा तरकार�को नसर्र�हरुलाई 

�ा�व�धक सेवा �दान गन� । 

१८. कमाण्ड क्षे� �भ� रहेका फलफूल तथा तरकार� नसर्र�हरुको तालकु �नकायको 

समन्वयमा �ा�व�धक अनगुमन गर� �ा�व�धक ��तवेदनका आधारमा �नरो�गताको 

�माणप� उपलब्ध गराउने । 

१९. �नरो�गताको �माणप� �वना बीउ, �वरुवा, वेनार् तथा अन्य रोपण सामा�ीहरुको 
ओसारपसारमा तालकु �नकायसंग समन्वय गर� रोक लगाउने । 

२०. व्यावसा�यक फमर्, �वमा, कृ�षजन्य उ�ोगमा �व��ुतकरण, �वषाद� �व�ेता आ�दको ला�ग 
�सफा�रस �दान गन� । 

२१. कमाण्ड क्षे��भ� कृ�ष उ�म तथा व्यवसाय संचालन गनर् चाहानेहरुको ला�ग 
�ा�व�धक तथा व्यवसा�यक कायर् योजना तयार गनर् सहयोग गन� । 

२२. कृषक वग�करणको ला�ग स्था�नय सरकारसंग समन्वय तथा सहजीकरण गन� । 

२३. कृ�ष स्नातक तथा JT/JTA कोषर् अध्यनरत �व�ाथ�हरुको ला�ग इन्टनर्�सप कायर्�म 
संचालन गन� । 

२४. सिघंय एवम ् �ादेिशक कृ�ष सम्बन्धी ऐन, नी�त, �नयम, �नयमावल�, �नद� िशका सम्बन्धी 
सरोकारवाला �नकायहरुलाई ससूुिचत  गन�, गराउने ।  

२५. स्था�नय तह अन्तगर्त नगरपा�लका, गाउँपा�लका तथा वडाको �वस्ततृ स्थलगत सव�क्षण 
गन� ।  
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३. व्यवसायीक �कसान, उ�मी तथा कृ�ष फमर् संचालकको ला�ग ता�लम तथा क्षमता 

अ�भव�ृ� गन� । 

४. आध�ुनक तथा उ�त कृ�ष ��व�धको �दशर्न, प�रक्षण तथा �सफा�रस गन� । 

५. माटो तथा मल, बीउ तथा वाल� संरक्षण सम्बन्धी सामान्य �योगशाला सेवा �दान गन� 

। 

६.  संिघय कृ�ष �वकास कायर्�म तथा आयोजनाको कायार्न्वयन तथा सम्पकर्  �वन्दकुो 

रुपमा कायर् गन� । 

७.  �ादेिशक कृ�ष �वकास कायर्�म तथा आयोजनाको कायार्न्वयन गन� । 

८.  �धानमन्�ी कृ�ष आध�ुनक�करण प�रयोजना अन्तगर्त कमाण्ड क्षे��भ�का जोन र 

सपुरजोनको ला�ग �ा�व�धक सेवा उपलब्ध गराउने । 

९.  �धानमन्�ी कृ�ष आध�ुनक�करण प�रयोजना अन्तगर्त कमाण्ड क्षे��भ�का पकेट तथा 

व्लकको कायर्�म संचालन तथा �ा�व�धक सेवा उपलब्ध गराउने । 

१०. भौगो�लक �व�वधता अनसुारको �ाथ�मकता �ा� वाल� वस्त ु �वकासको योजना मूल्य 

अ�भव�ृ� श�ृला �वकास तथा कायार्न्वयनको  ला�ग समन्वय गन� । 

११. आ�थर्क मह�वका स्था�नय कृ�ष �व�वधताको प�हचान, संरक्षण तथा उपयोग गन� । 

१२. �व�भ� बाल�नाल�का रोग �कराहरुको पे� म्याप तयार गन� । 

१३. �व�भ� वाल�नाल� तथा रोग �कराहरुको सं�लन, प�हचान तथा व्यबस्थापन गन� । 

१४. स्थानीय वाल�/रैथाने वाल�/लोपोन्मखु तथा उपेिक्षत वाल�को जमर् प्लाजम स�लन 

गर�  Gene bank लाई उपलब्ध गराउने तथा Genebank संग सहकायर् गन� । 
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१५. स्थानीय तहका कृ�ष इकाइहरुबाट कृ�ष सम्बन्धी तथ्या� स�लन तथा अ�ाव�धक 

गन� साथै अ�सना, बाढ�, प�हरो जस्ता दैवी �कोपको �ववरण स�लन गर� तथ्या� 

�ादेिशक तथा स��य तथा तालकु �नकायहरुमा पठाउन े। 

१६. बीउ, �वषाद� तथा मलखाद �व�ेताहरुको अनमुती, नवीकरण तथा अनगुमन गन� साथै 

�तनीहरुको क्षमता अ�भव�ृ� गन� । 

१७. कमाण्ड क्षे��भ� रहेका �ोत केन्�हरु, फलफुल तथा तरकार�को नसर्र�हरुलाई 

�ा�व�धक सेवा �दान गन� । 

१८. कमाण्ड क्षे� �भ� रहेका फलफूल तथा तरकार� नसर्र�हरुको तालकु �नकायको 

समन्वयमा �ा�व�धक अनगुमन गर� �ा�व�धक ��तवेदनका आधारमा �नरो�गताको 

�माणप� उपलब्ध गराउने । 

१९. �नरो�गताको �माणप� �वना बीउ, �वरुवा, वेनार् तथा अन्य रोपण सामा�ीहरुको 
ओसारपसारमा तालकु �नकायसंग समन्वय गर� रोक लगाउने । 

२०. व्यावसा�यक फमर्, �वमा, कृ�षजन्य उ�ोगमा �व��ुतकरण, �वषाद� �व�ेता आ�दको ला�ग 
�सफा�रस �दान गन� । 

२१. कमाण्ड क्षे��भ� कृ�ष उ�म तथा व्यवसाय संचालन गनर् चाहानेहरुको ला�ग 
�ा�व�धक तथा व्यवसा�यक कायर् योजना तयार गनर् सहयोग गन� । 

२२. कृषक वग�करणको ला�ग स्था�नय सरकारसंग समन्वय तथा सहजीकरण गन� । 

२३. कृ�ष स्नातक तथा JT/JTA कोषर् अध्यनरत �व�ाथ�हरुको ला�ग इन्टनर्�सप कायर्�म 
संचालन गन� । 

२४. सिघंय एवम ् �ादेिशक कृ�ष सम्बन्धी ऐन, नी�त, �नयम, �नयमावल�, �नद� िशका सम्बन्धी 
सरोकारवाला �नकायहरुलाई ससूुिचत  गन�, गराउने ।  

२५. स्था�नय तह अन्तगर्त नगरपा�लका, गाउँपा�लका तथा वडाको �वस्ततृ स्थलगत सव�क्षण 
गन� ।  
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२६. नेपाल कृ�ष अनसुन्धान प�रषदसगँ समन्वय गर� वा� अनसुन्धान स्थलको रुपमा 
कायर् गन� । 

२७. सिघंय तथा �देश सरकारले तोकेका अन्य �ा�व�धक कायर्हरु गन� । 

२८. सम� कृ�ष �वकासको सम्बन्धमा  सघं, �देश र स्था�नय �वच पलुको काम गन� । 

२९. यस अिघ सा�वक िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयले ��त�न�धत्व गन� 
िजल्लास्तरका  स�म�तहरुमा सहभा�गता जनाउने । 

३०. कृ�ष �वकासमा टेवा  परु्यार्उने अन्य कामहरु गन� । 

खख ललााभभ  ललाागगतत अअध्ध्ययययनन

लाभ लागत अनपुात भ�ाले कुनै प�न वाल� उत्पादनमा लाग्ने सम्पूणर् आम्दानी र सम्पूणर् 

खचर्बाट  

�ा� हनुे सम्बन्धको सूचकलाई बझुाउँछ। य�द लाभलागतको अनपुात एक भन्दा ब�ढ 

भएमा त्यस्तो बाल� उत्पादनको लागी उपय�ु मा� स�कन्छ तर अनपुात एक भन्दा कम 

भएमा त्यस्तो बाल� उत्पादन उपय�ु नहनु ेवा नोक्सान हनुे बिुझन्छ। 

लाभ लागत  =  ∑ जम्मा आम्दानी 

∑                         जम्मा लागत 

ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययननककोो  उउ��ेशे्श्यय    

 कृ�षमा लगानी गरे अनसुार कृषकलाई नाफा नोक्सान के भयो सो को जानकार� 

�लन े। 

 उत्पादन लागतको आधारमा बाल� लगाउने/नलगाउने र वैकिल्पक बाल� छनोट 

गनर् �नणर्य गनर् सहयोग पयुार्उने । 

 अध्ययनको �ममा �कसानले �योग गन� मल, जन�म, पश�ुमको �योग, बाल�को 

उत्पादकत्व तथा उत्पादन मलु्यको सचुनाबाट वतर्मान खेती व्यवस्थापन शैल�, 

त्यसका �वशेषता एवंम ्कमी कमजोर� प�हचान गन�। 
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ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययननककोो  औऔचचिितत्य्य  

�त्येक बषर् बढ्दै गइरहेको दै�नक उपभोग्य वस्तहुरुको आवश्यकता प�रपतु� गनर्को लागी 

खा�ा� बाल�, तरकार� बाल� तथा अन्य कृ�षजन्य उपजको उत्पादन तथा आपूत�मा व�ृ� 

हुँदै जानपुदर्छ तर खा� पदाथर्को मागको तलुनामा कृ�षजन्य वस्तकुो उत्पादन वढ्न 

स�करहेको छैन । यह� ��मक रुपमा ब�ढरहेको मागलाई ध्यानमा राखी कृ�ष उत्पादन 

बढाउने कायर्मा बढ� लगानी गनुर् अत्यन्त आवश्यक हनु्छ । लगानीको अनपुातमा कृषी 

वस्तहुरुबाट हनुे मनुाफा अत्यन्त महत्वपणुर् �वषय हनु्छ । यसै अनरुुप कृषकहरुलाई 

बाल� छनौट ���यामा म�त पयुार्उनको लागी �व�भ� बाल� बस्तहुरुको तलुनात्मक 

उत्पादन लागत अध्ययन अ�त आवश्यक छ । कृषकहरुको लागी सरकार�स्तरबाट 

अनदुान तथा �ा�व�धक सेवा �दान गन� कायर् धेरै अगाडी देिख भइरहे प�न कुनै बाल� 

लगाउँदा के क�त खचर् हनु्छ, त्यसबाट कसर� अ�धकतम फाइदा �लन स�कन्छ, �व��बाट 

�ा� रकम उत्पादन लागत भन्दा कम ब�ढ के छ ? एउटा बाल�को बदला अक� कुनै 

बाल� उत्पादन गदार् ब�ढ फाईदा हनु्छ �क घाटा आ�द सूचनाको आधारबाट कृषकहरुलाई 

उनीहरुको पेशामा व्यवसाय उन्मखु वनाउने तफर्  ध्यान गएको देिखदैन । कृषकहरुलाई 

व्यवसायमखुी बनाउन कृ�षजन्य वस्तहुरुको उत्पादन लागत तथा लाभको �हसाव �कताव 

रा� त्यसको लेखाजोखा गनर् र उपय�ु बाल�को छनोट गनर् सक्षम बनाउनपुन� देिखन्छ । 

म्याग्द� िजल्लाका �व�भ� ठाउँबाट �मखु खा�ा� बाल�मा धान, गहँ,ु मकै तथा तरकार� 

बाल�मा आल,ु काउल�, बन्दा, गोलभ�डा काँ�ो, च्याउ र फलफूल बाल�मा सनु्तला र केरा 

त्यस्तै गर� मह उत्पादनको �ममा लाग्ने �ाथ�मक तथ्या� संकलन गर� ग�रएको यो लाभ 

लागत अध्ययनले �कसानहरुलाई आफ्नो खेती बाल�को लाभ लागतको अवस्थाबारे 

जानकार� �दई बढ� फाइदा हनुे बाल� छनौट गद� व्यवसा�यकरण तफर्  उन्मखु हनु म�त 

पयुार्उने छ । यस लाभ लागत अध्ययनलाई आधार मा�न कृ�ष �ान केन्�ले तलुनात्मक 

लाभ हनुे बाल�मा लाभ लागतको अनपुात अझै कसर� बनाउन स�कन्छ सोह� अनरुुपका 

कायर्�म आगामी �दनमा तजुर्मा गनर् प�न सहयोग पयुार्उने छ । 
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२६. नेपाल कृ�ष अनसुन्धान प�रषदसगँ समन्वय गर� वा� अनसुन्धान स्थलको रुपमा 
कायर् गन� । 

२७. सिघंय तथा �देश सरकारले तोकेका अन्य �ा�व�धक कायर्हरु गन� । 

२८. सम� कृ�ष �वकासको सम्बन्धमा  सघं, �देश र स्था�नय �वच पलुको काम गन� । 

२९. यस अिघ सा�वक िजल्ला कृ�ष �वकास कायार्लयले ��त�न�धत्व गन� 
िजल्लास्तरका  स�म�तहरुमा सहभा�गता जनाउने । 

३०. कृ�ष �वकासमा टेवा  परु्यार्उने अन्य कामहरु गन� । 

खख ललााभभ  ललाागगतत अअध्ध्ययययनन

लाभ लागत अनपुात भ�ाले कुनै प�न वाल� उत्पादनमा लाग्ने सम्पूणर् आम्दानी र सम्पूणर् 

खचर्बाट  

�ा� हनुे सम्बन्धको सूचकलाई बझुाउँछ। य�द लाभलागतको अनपुात एक भन्दा ब�ढ 

भएमा त्यस्तो बाल� उत्पादनको लागी उपय�ु मा� स�कन्छ तर अनपुात एक भन्दा कम 

भएमा त्यस्तो बाल� उत्पादन उपय�ु नहनु ेवा नोक्सान हनुे बिुझन्छ। 

लाभ लागत  =  ∑ जम्मा आम्दानी 

∑                         जम्मा लागत 

ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययननककोो  उउ��ेशे्श्यय    

 कृ�षमा लगानी गरे अनसुार कृषकलाई नाफा नोक्सान के भयो सो को जानकार� 

�लन े। 

 उत्पादन लागतको आधारमा बाल� लगाउने/नलगाउने र वैकिल्पक बाल� छनोट 

गनर् �नणर्य गनर् सहयोग पयुार्उने । 

 अध्ययनको �ममा �कसानले �योग गन� मल, जन�म, पश�ुमको �योग, बाल�को 

उत्पादकत्व तथा उत्पादन मलु्यको सचुनाबाट वतर्मान खेती व्यवस्थापन शैल�, 

त्यसका �वशेषता एवंम ्कमी कमजोर� प�हचान गन�। 
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ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययननककोो  औऔचचिितत्य्य  

�त्येक बषर् बढ्दै गइरहेको दै�नक उपभोग्य वस्तहुरुको आवश्यकता प�रपतु� गनर्को लागी 

खा�ा� बाल�, तरकार� बाल� तथा अन्य कृ�षजन्य उपजको उत्पादन तथा आपूत�मा व�ृ� 

हुँदै जानपुदर्छ तर खा� पदाथर्को मागको तलुनामा कृ�षजन्य वस्तकुो उत्पादन वढ्न 

स�करहेको छैन । यह� ��मक रुपमा ब�ढरहेको मागलाई ध्यानमा राखी कृ�ष उत्पादन 

बढाउने कायर्मा बढ� लगानी गनुर् अत्यन्त आवश्यक हनु्छ । लगानीको अनपुातमा कृषी 

वस्तहुरुबाट हनुे मनुाफा अत्यन्त महत्वपणुर् �वषय हनु्छ । यसै अनरुुप कृषकहरुलाई 

बाल� छनौट ���यामा म�त पयुार्उनको लागी �व�भ� बाल� बस्तहुरुको तलुनात्मक 

उत्पादन लागत अध्ययन अ�त आवश्यक छ । कृषकहरुको लागी सरकार�स्तरबाट 

अनदुान तथा �ा�व�धक सेवा �दान गन� कायर् धेरै अगाडी देिख भइरहे प�न कुनै बाल� 

लगाउँदा के क�त खचर् हनु्छ, त्यसबाट कसर� अ�धकतम फाइदा �लन स�कन्छ, �व��बाट 

�ा� रकम उत्पादन लागत भन्दा कम ब�ढ के छ ? एउटा बाल�को बदला अक� कुनै 
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उनीहरुको पेशामा व्यवसाय उन्मखु वनाउने तफर्  ध्यान गएको देिखदैन । कृषकहरुलाई 

व्यवसायमखुी बनाउन कृ�षजन्य वस्तहुरुको उत्पादन लागत तथा लाभको �हसाव �कताव 

रा� त्यसको लेखाजोखा गनर् र उपय�ु बाल�को छनोट गनर् सक्षम बनाउनपुन� देिखन्छ । 

म्याग्द� िजल्लाका �व�भ� ठाउँबाट �मखु खा�ा� बाल�मा धान, गहँ,ु मकै तथा तरकार� 

बाल�मा आल,ु काउल�, बन्दा, गोलभ�डा काँ�ो, च्याउ र फलफूल बाल�मा सनु्तला र केरा 

त्यस्तै गर� मह उत्पादनको �ममा लाग्ने �ाथ�मक तथ्या� संकलन गर� ग�रएको यो लाभ 

लागत अध्ययनले �कसानहरुलाई आफ्नो खेती बाल�को लाभ लागतको अवस्थाबारे 

जानकार� �दई बढ� फाइदा हनुे बाल� छनौट गद� व्यवसा�यकरण तफर्  उन्मखु हनु म�त 

पयुार्उने छ । यस लाभ लागत अध्ययनलाई आधार मा�न कृ�ष �ान केन्�ले तलुनात्मक 
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कायर्�म आगामी �दनमा तजुर्मा गनर् प�न सहयोग पयुार्उने छ । 
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११ खखाा��ाा�� बबाालल��ककोो  ललााभभ  ललाागगतत  ��वव��ेषेषणण

११..११  धधाानन  (Rice)              

बबैै��ाा��ननकक  ननाामम  (Botanical name): Oryza sativa  

पप��ररववाारर (Family): Gramineae 

धान संसारको संसारमा ६० ��तशतभन्दा बढ� जनसंख्यालाई खा�ा� उपलब्ध गराउने 

�मखु खा�ा� बाल� हो । नेपालमा प�न क्षे�फल तथा उत्पादन दवैुका �हसाबले धान 

बाल�ले खा�ा� बाल�हरुमा प�हलो स्थान ओगटेको छ । धान एकदल�य, एकब�षर्य घाँस 

हो जसमा गोलाकार खो�ा जोडीएका डाँठहरु र डाँठको गाँठामा चौडा पातहरु सोझै 

जोडीएका हनु्छन। धानको मलु जरा एक म�हना�भ�मा म�रसक्छ र  त्यसपछ� सहायक 

जराहरु �निस्कन्छन । गाँठाहरुको ��मक पङ्ती एवम ्अन्तर गाठँाहरु �मलेर डाठँ बनकेो 

हनु्छ । अन्तर गाँठाहरु खो�ा रौ नभएमा हनु्छन ्। मलु गाँज (सरा) सबैभन्दा तल्लो 

गाँठाबाट बढ्दछ र यसबाट दो�ो पङ्तीको गाँज र त्यसबाट ते�ो पङ्तीको गाँज 

�निस्कन्छ ।धानको बाला डाँठको सबैभन्दा मा�थल्लो गाँठाबाट �निस्कन्छ । 

पहाड र तराईमा वषार्याममा धान खेती ग�रन्छ । तल्लो पहाड तथा खोचको �सि�त 

क्षे�मा चैते धान प�न लगाउने ग�रन्छ । धान �व�का आधा भन्दा बढ� जनसंख्या अथार्त ्

तीन अबर् ५० करोड मा�नसको खा�ा�को �मखु आधार नै धान हो । ९० ��तशतभन्दा 
pTkfbg nfe nfut cWoog k'l:tsf6
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बढ� धानको उत्पादन र खपत प�न एिशयाल� मलुकुमा नै हनुे गरेको छ । �व�मा ज�त 

धान उत्पादन हनु्छ त्यसको ६-७ ��तशत मा� �ब�� �वतरणका ला�ग बजारमा जान्छ । 

हाल नेपालमा आ.ब. 2076/77 मा 1458915 हेक्टर क्षे�फलमा धान खेती भई 

बा�षर्क 5550878 मे��क टन धान उत्पादन भएको छ भने म्याग्द�मा आ.ब. 

2077/78 मा धानको उत्पादन 3898 हेक्टर क्षे�फलमा लगाई 13977.8 मे��क 

टन रहेको छ। नपेालमा धानको औसत उत्पादकत्व 3.5 मे��क टन ��त हेक्टर रहेको 

छ। �व�मा एिशया तथा दिक्षण एिशयाका देशहरुमा नेपाल धान खेतीमा अ�णी स्थान 

छ। 

धधााननककाा  जजााततहहरुरु 

तताालल��ककाा  ननंं.  ११ .  चचैैततेे  धधाानन 

��= 

ससंं+= 
जजाातत 

��ससफफाा��ररसस  
ववषषर्र् 

पपााक्क्नने े ��ददनन 

उउत्त्पपााददनन  
क्षक्षममतताा 

ममेे]=टटनन÷हहेे]_ 

��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े� 

११= �स=एच=४५ २०२३  

-१९६६_ 

११८ ३=५ तराई {, �भ��मधेश तथा मध्यपहाड 

२२= �वन्दे�र� २०३८  
-१९८१_ 

१२८ ४=० तराई र �भ��मधेश 

३३= चैते २ २०४४  
-१९८७_ 

१२५ ४=८ तराईको �संिचत भ�ूम 

४४= चैते ६ २०४८  

-१९९२_ 

१२३ ४=८ तराई र �भ��मधेश -३०० 
�मटरसम्मको उचाईको �सि�त भ�ूम_ 

५५= ह�दर्नाथ १ २०६०  

-२००४_ 

१२० ४=०३ तराई {, �भ��मधेश, �रभर वे�सन ८०० 
�मटरसम्म 

६६ चैते ५ २०७४ १२०–
१२५ 

४=६ समनु्� सतहदेखी ७०० �मटर 
उचाइसम्मको तराई, �भ�� मधेस, 
नद� �कनार, बेिश तथा समथर फाँट 
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तताालल��ककाा  ननंं.  २२.  बबषष��  धधाानन 

��= 
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जजाातत 
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११= ताईच�ु १७६ २०२४ 

-१९६६_ 

१४४ ७=९ मध्यपहाड र उपत्यका 

२२= चाईन�ु २४२ २०२४ 

-१९६६_ 

१४४ ७=३ पहाड 

३३= ताईनान१ २०२४ 

-१९६६_ 

१४४ ६=६ पहाड 

४४= ताईनान २  २०२४ 

-१९६६_ 

१४३ ७=८ पहाड 

५५= मसलु� २०३० 

-१९७३_ 

१५५ ३=५ तराई र �भ��मधेश 

६६= सा�व�ी २०३६ 

-१९७९_ 

१४० ४=० तराई र �भ��मधेश 

७७= खमुल ३ २०४१ 

-१९८३_ 

१३० ६=५ मध्य पहाड 

८८= खमुल २ २०४४ 

-१९८७_ 

१४२ ५=६ काठमाण्डौ उपत्यका तथा 
समान हावापानी भएको 
३००० �फटदेखी ४५०० 
�फटसम्म उचाईको मध्य 
पहाड 

९९= खमुल ४ २०४४ 

-१९८७_ 

१४४ ६=३ काठमाण्डौ उपत्यका तथा 
समान हावापानी भएको 
३००० �फटदेखी ४५०० 
�फटसम्म उचाईको मध्य 
पहाड 

११००= मकवानपरु १ २०४४ १५० ४=३ ढुङ्� े �कराको �कोप भएको 
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��= 

ससंं+= 
जजाातत 
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-१९८७_ तराई 

११११= घैया २ २०४४ 

-१९८७_ 

११३ ३=४ तराईको अ�संिचत पाखा 

११२२= पाल�ु २ २०४४ 

-१९८७_ 

१७२ ६=१ िशतोष्ण हावापानी भएका 
मकवानपरु िजल्लाको पाल�ु 
सरहका पहाडी क्षे� 

११३३= खमुल ५ २०४७ 

-१९९०_ 

१५४ ६=७ १००० �मटरदेिख १४०० 
उचाई भएका पि�मी 
मध्यपहाडी क्षे�हरु जस्तै 
पवर्त, बागल�ु र म्याग्द� 

११४४= खमुल ७ २०४७ 

-१९९०_ 

१४६ ७=० १००० �मटरदेिख १४०० 
उचाई भएका पि�मी 
मध्यपहाडी क्षे�हरु जस्तै 
पवर्त, बागल�ु र म्याग्द� 

११५५= खमुल ९ २०४७ 

-१९९०_ 

१४८ ६=७ १००० �मटरदेिख १४०० 
उचाई भएका पि�मी 
मध्यपहाडी क्षे�हरु जस्तै 
पवर्त, बाल�ु र म्याग्द� 

११६६= छोमरो� २०४७ 

-१९९१_ 

१६४ ४=२ नेपालको पूव� एवं पि�मी 
क्षे�को १४०० �मटर देिख 
२००० �मटरसम्म उचाई 
भएको उच्च पहाड र िचसो 
हावापानी भएको  मध्यपहाड 

११७७= राधा ७ २०४८ 

-१९९२_ 
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-१९८७_ 

११३ ३=४ तराईको अ�संिचत पाखा 

११२२= पाल�ु २ २०४४ 

-१९८७_ 

१७२ ६=१ िशतोष्ण हावापानी भएका 
मकवानपरु िजल्लाको पाल�ु 
सरहका पहाडी क्षे� 

११३३= खमुल ५ २०४७ 

-१९९०_ 
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पवर्त, बागल�ु र म्याग्द� 

११४४= खमुल ७ २०४७ 
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१४६ ७=० १००० �मटरदेिख १४०० 
उचाई भएका पि�मी 
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मध्यपहाडी क्षे�हरु जस्तै 
पवर्त, बाल�ु र म्याग्द� 

११६६= छोमरो� २०४७ 

-१९९१_ 

१६४ ४=२ नेपालको पूव� एवं पि�मी 
क्षे�को १४०० �मटर देिख 
२००० �मटरसम्म उचाई 
भएको उच्च पहाड र िचसो 
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११७७= राधा ७ २०४८ 
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२२००= राधा ११ २०५२ 

-१९९५_ 

१४८ ४=० मध्यतराई -पसार्{, बारा, रौतहट, 
सलार्ह�, महो�र� र धनषुा_ 

२२११= राधा १२ २०५२ 

-१९९५_ 

१५५ ४=६ पूव� तराई 

२२२२= माछापचु्�े ३ २०५३ 

-१९९६_ 
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-१९९९_ 
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उचाईसम्म अथवा मसलु� धान 
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२२५५= चन्दननाथ १ २०५८ 

-२००२_ 

१९१ ५=०५ जमु्ला वा सो सरहका 
हावापानी भएको क्षे� 

२२६६ चन्दननाथ ३ २०५८ 

-२००२_ 

१९२ ५=३ जमु्ला वा सो सरहका 
हावापानी भएको क्षे� 

२२७७= खमुल ११ २०५८ 

-२००२_ 

१४४ ८=५ काठमाड� उपत्यकामा 
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-२००६_ 

१२५–

१३० 

३=६ तराई {, �भ�� मधेश ,तल्लो 
पहाडका नद� �कनारा 

२२९९= �म�थला २०६३ 

-२००६_ 

१४५–

१५० 

३=५–४=५ तराई {, �भ�ीमधेश र 
मध्यपहाडको वेसी 

३३००= राम २०६३ 

-२००६_ 

१३०–

१३७ 

४=०–७=२ तराई {, �भ�ीमधेश -िशबाल�क 
उपत्यका, मकवानपरु, िचतवन 
र नवलपरासी_ 

३३११= वष� ३००४ २०६३ 

-२००६_ 

१५७ ३=८ तराई र �भ�ीमधेश 

३३२२= पो�ले� 
जेठोबढुो 

२०६३ 

-२००६_ 

१८०–

१८५ 

२=६ पोखरा उपत्यका र यस 
आसपासका क्षे�हरु -६०० 
देिख ९०० �मटर उचाई {_ 

३३३३= खमुल ८ २०६३ 

-२००६_ 

१५८ ७=७ मध्य पहाड र तल्लो पहाड 

३३४४= सनुौलो सगुन्धा २०६४ 

-२००८_ 

१५१ ३=८ तराई {, �भ�ीमधेश 

३३५५= घैया १ २०६६ 

-२०१०_ 

११५ २=५–३=५ अ�संिचत Upland तराई, टार 
तथा मध्यपहाडका उपत्यका 

३३६६= लल्का बास्मती २०६६ 

-२०१०_ 

१५० २=५–३=५ मध्य तथा पूव� तराई 

३३७७= हद�नाथ २ २०६६ 

-२०१०_ 

१२५ ३=१–४=२ तराई तथा �भ��मधेश 

३३८८= तरहरा १ २०६६ 

-२०१०_ 

११३–

१२५ 

४=२ मध्य तथा पूव� तराई 

३३९९= खमुल–१० २०६८ 

-२०११_ 

१३६ 
(१०७–

१७०) 

४=७८ काठमाण्डौ उपत्यका र सो 
सरहको हावापानी भएका 
पहाडी क्षे� 
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-१९९६_ 
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२२४४= रामपरु मंसलु� २०५६ 

-१९९९_ 
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-२००२_ 

१९२ ५=३ जमु्ला वा सो सरहका 
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आसपासका क्षे�हरु -६०० 
देिख ९०० �मटर उचाई {_ 

३३३३= खमुल ८ २०६३ 

-२००६_ 

१५८ ७=७ मध्य पहाड र तल्लो पहाड 

३३४४= सनुौलो सगुन्धा २०६४ 

-२००८_ 

१५१ ३=८ तराई {, �भ�ीमधेश 

३३५५= घैया १ २०६६ 

-२०१०_ 

११५ २=५–३=५ अ�संिचत Upland तराई, टार 
तथा मध्यपहाडका उपत्यका 

३३६६= लल्का बास्मती २०६६ 

-२०१०_ 

१५० २=५–३=५ मध्य तथा पूव� तराई 

३३७७= हद�नाथ २ २०६६ 

-२०१०_ 

१२५ ३=१–४=२ तराई तथा �भ��मधेश 

३३८८= तरहरा १ २०६६ 

-२०१०_ 

११३–

१२५ 

४=२ मध्य तथा पूव� तराई 
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ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको म�ला, रघगंुगा, माल�का गाँउपा�लका तथा बेनी नगरपाल�काका �व�भ� 

ठाँउमा १/१ रोपनी क्षे�फलमा धान खेती गदार् हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई 

�नम्नअनसुार ताल�कामा �स्ततु गर� अनपुात �नकाल�एको छ । लाभ लागत अध्ययनको 

लागी छनोट ग�रएका धानका जातहरुमा सबभन्दा धेरै लाभ लागत अनपुात गौर�या धानमा 

पाइएको छ भने अरु सबै धानका जातहरुमा लाभ लागतको अनपुात १ भन्दा धेरै 

पाइएकोले ती धानका जात लगाउँदा प�न �कसानलाई तलुनात्मक रुपमा  फाइदा नै हनुे 

देिखन्छ । म्याग्द� िजल्लामा धान खेती हनुे क्षे�हरुमा ९० ��तशत भन्दा धेरै क्षे�फल 

रैथाने धान बाल�ले ओगटेको छ ।  

 

तताालल��ककाा  ननंं.  ३३ 

ववाालल�� :: धधाानन        जजाातत::  गगौौरर��ययाा          स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--२२,  बबाा��बबययााचचौौरर          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी                                                                                         

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

१ खेत जो� �म�न�टलर घण्टा  १.५ ८०० 1200 

२ धान रोप्न ज्यामी परुुष संख्या ० ० 0 

म�हला संख्या ३ ४०० 1200 

३ गोडमेल  गनर् ज्यामी म�हला संख्या २ ४०० 800 

४ रेखदेख तथा बाल� 
कटानी गनर् 

  संख्या ३ ५०० 1500 

५ पश�ुम   हल ० ० 0 

६ पावर �टलर    घण्टा  ० ० ० 

७ �संचाइ जडान    घण्टा  ०  ०  0 

23 

ववाालल�� :: धधाानन        जजाातत::  गगौौरर��ययाा          स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--२२,  बबाा��बबययााचचौौरर          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी                                                                                         

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

८ स्�येर    घण्टा   ० ० 0 

९ �वउ (स्थानीय)    के.जी २ ७५ 150 

१० कम्पो� मल   डोको ३५ ७५ 2625 

११ रासाय�नक मल          

क यू�रया    के.जी ५ ३० 150 

ख �ड.ए.पी   के.जी ४ ४५ 180 

ग पोटास   के.जी १ ६० 60 

१२ �वषाद� तथा  �भटा�मन    प्याकेट     0 

१३ �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् (कक)) 88886655  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्         00  

१ जग्गा कर   रुप�या 0 ० १०० 

२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् (खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र् (कक++खख)) 88996655  

१ मखु्य उत्पादन  धान के.जी १६० ९० 14400 

२ सह उत्पादन   पराल  भार� ५ २५० 1250 

३ जम्मा आम्दानी    रुप�या     15650 

४ खदु नाफा   रुप�या     6785 
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ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको म�ला, रघगंुगा, माल�का गाँउपा�लका तथा बेनी नगरपाल�काका �व�भ� 

ठाँउमा १/१ रोपनी क्षे�फलमा धान खेती गदार् हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई 

�नम्नअनसुार ताल�कामा �स्ततु गर� अनपुात �नकाल�एको छ । लाभ लागत अध्ययनको 

लागी छनोट ग�रएका धानका जातहरुमा सबभन्दा धेरै लाभ लागत अनपुात गौर�या धानमा 

पाइएको छ भने अरु सबै धानका जातहरुमा लाभ लागतको अनपुात १ भन्दा धेरै 

पाइएकोले ती धानका जात लगाउँदा प�न �कसानलाई तलुनात्मक रुपमा  फाइदा नै हनुे 

देिखन्छ । म्याग्द� िजल्लामा धान खेती हनुे क्षे�हरुमा ९० ��तशत भन्दा धेरै क्षे�फल 

रैथाने धान बाल�ले ओगटेको छ ।  

 

तताालल��ककाा  ननंं.  ३३ 

ववाालल�� :: धधाानन        जजाातत::  गगौौरर��ययाा          स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--२२,  बबाा��बबययााचचौौरर          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी                                                                                         

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

१ खेत जो� �म�न�टलर घण्टा  १.५ ८०० 1200 

२ धान रोप्न ज्यामी परुुष संख्या ० ० 0 

म�हला संख्या ३ ४०० 1200 

३ गोडमेल  गनर् ज्यामी म�हला संख्या २ ४०० 800 

४ रेखदेख तथा बाल� 
कटानी गनर् 

  संख्या ३ ५०० 1500 

५ पश�ुम   हल ० ० 0 

६ पावर �टलर    घण्टा  ० ० ० 

७ �संचाइ जडान    घण्टा  ०  ०  0 

23 

ववाालल�� :: धधाानन        जजाातत::  गगौौरर��ययाा          स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--२२,  बबाा��बबययााचचौौरर          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी                                                                                         

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

८ स्�येर    घण्टा   ० ० 0 

९ �वउ (स्थानीय)    के.जी २ ७५ 150 

१० कम्पो� मल   डोको ३५ ७५ 2625 

११ रासाय�नक मल          

क यू�रया    के.जी ५ ३० 150 

ख �ड.ए.पी   के.जी ४ ४५ 180 

ग पोटास   के.जी १ ६० 60 

१२ �वषाद� तथा  �भटा�मन    प्याकेट     0 

१३ �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् (कक)) 88886655  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्         00  

१ जग्गा कर   रुप�या 0 ० १०० 

२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् (खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र् (कक++खख)) 88996655  

१ मखु्य उत्पादन  धान के.जी १६० ९० 14400 

२ सह उत्पादन   पराल  भार� ५ २५० 1250 

३ जम्मा आम्दानी    रुप�या     15650 

४ खदु नाफा   रुप�या     6785 
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ववाालल�� :: धधाानन        जजाातत::  गगौौरर��ययाा          स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--२२,  बबाा��बबययााचचौौरर          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी                                                                                         

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 11..7755  

 

तताालल��ककाा  ननंं.  ४४ 

ववाालल��::  धधाानन          जजाातत::  जजााडडोो  जजममर्र्ननीी         स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा ३३,  ��पपप्प्ललेे        क्षक्षे�े�फफलल::  ३३  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

१ खेत जो� �म�न�टलर घण्टा  १.५ ७५० 1125 

२ धान रोप्न ज्यामी परुुष संख्या ० ० ० 

म�हला संख्या ३ ४०० 1200 

३ गोडमेल  गनर् म�हला संख्या २ ४०० 800 

४ रेखदेख तथा बाल� कटानी 
गनर् 

म�हला संख्या ५ 400 2000 

५ पावर �टलर    घण्टा  0 0 0 

६ �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७ स्�येर    घण्टा  0 0 0 

८ �वउ (स्थानीय)    माना ६ ३८ 228 

९ कम्पो� मल   डोको ५० ७० 3500 

१० रासाय�नक मल          

क यू�रया    के.जी ० 0 0 

ख �ड.ए.पी   के.जी ० 0 0 

25 

ववाालल��::  धधाानन          जजाातत::  जजााडडोो  जजममर्र्ननीी         स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा ३३,  ��पपप्प्ललेे        क्षक्षे�े�फफलल::  ३३  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

ग पोटास   के.जी ० 0 0 

११ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ० ० 0 

१२ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक)) 99885533  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

१ जग्गा कर   रुप�या ३ ६८ 204 

२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख)) 220044  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख)) 1100005577  

११ मखु्य उत्पादन    के.जी १६० ८५ 13600 

२२ सह उत्पादन  (पराल)   भार� १० २०० 2000 

३३ जम्मा आम्दानी   रुप�या     15600 

४४ खदु नाफा   रुप�या     5543 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 11..5555  
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ववाालल�� :: धधाानन        जजाातत::  गगौौरर��ययाा          स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--२२,  बबाा��बबययााचचौौरर          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी                                                                                         

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 11..7755  

 

तताालल��ककाा  ननंं.  ४४ 

ववाालल��::  धधाानन          जजाातत::  जजााडडोो  जजममर्र्ननीी         स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा ३३,  ��पपप्प्ललेे        क्षक्षे�े�फफलल::  ३३  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

१ खेत जो� �म�न�टलर घण्टा  १.५ ७५० 1125 

२ धान रोप्न ज्यामी परुुष संख्या ० ० ० 

म�हला संख्या ३ ४०० 1200 

३ गोडमेल  गनर् म�हला संख्या २ ४०० 800 

४ रेखदेख तथा बाल� कटानी 
गनर् 

म�हला संख्या ५ 400 2000 

५ पावर �टलर    घण्टा  0 0 0 

६ �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७ स्�येर    घण्टा  0 0 0 

८ �वउ (स्थानीय)    माना ६ ३८ 228 

९ कम्पो� मल   डोको ५० ७० 3500 

१० रासाय�नक मल          

क यू�रया    के.जी ० 0 0 

ख �ड.ए.पी   के.जी ० 0 0 

25 

ववाालल��::  धधाानन          जजाातत::  जजााडडोो  जजममर्र्ननीी         स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा ३३,  ��पपप्प्ललेे        क्षक्षे�े�फफलल::  ३३  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

ग पोटास   के.जी ० 0 0 

११ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ० ० 0 

१२ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक)) 99885533  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

१ जग्गा कर   रुप�या ३ ६८ 204 

२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख)) 220044  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख)) 1100005577  

११ मखु्य उत्पादन    के.जी १६० ८५ 13600 

२२ सह उत्पादन  (पराल)   भार� १० २०० 2000 

३३ जम्मा आम्दानी   रुप�या     15600 

४४ खदु नाफा   रुप�या     5543 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 11..5555  
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तताालल��ककाा  ननंं.  ५५ 

ववाालल�� ::  धधाानन            जजाातत::  गगौौरर��ययाा           स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--३३, ववररंंजजाा               क्षक्षे�े�फफलल ::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ खेत जो� �म�न�टलर घण्टा  १.५ ७५० 1125 

२२ धान रोप्न परुुष संख्या ० ० ० 

म�हला संख्या ३ ४०० 1200 

३३ गोडमेल गनर्  म�हला संख्या २ ३०० 600 

४४ रेखदेख तथा बाल� कटानी गनर् म�हला संख्या २ ६०० 1200 

५५ पश�ुम   हल ० ० 0 

६६ पावर �टलर    घण्टा  ० ० ० 

७७ �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

८८ स्�येर    घण्टा  0 0 0 

९९ �वउ (स्थानीय)    के.जी २ ७५ 150 

११०० कम्पो� मल   डोको २० ७० 1400 

११११ रासाय�नक मल           

कक यू�रया    के.जी ३ ३० 90 

खख �ड.ए.पी   के.जी २ ४५ 90 

गग पोटास   के.जी १ ६० 60 

११२२ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ० ० 0 

११३३ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

               जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक)) 66991155  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

27 

ववाालल�� ::  धधाानन            जजाातत::  गगौौरर��ययाा           स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--३३, ववररंंजजाा               क्षक्षे�े�फफलल ::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

११ जग्गा कर   रुप�या     १०० 

२२ पानी कर    रुप�या     0 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या     0 

४४ �ास क��          0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख)) 110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख)) 77001155  

११ मखु्य उत्पादन धान के.जी १५० ८५ 12750 

२२ सह उत्पादन   पराल भार� ४ ३०० 1200 

३३ जम्मा आम्दानी रुपैया       13950 

४४ खदु नाफा रुपैया       6935 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 11..9999  

 

तताालल��ककाा  ननंं.  ६६ 

ववाालल��::  धधाानन          जजाातत:: जजेेठठोो  बबुढुढोो            स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--44 , ��ससँँगगाा            क्षक्षे�े�फफलल:: ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण 
 

इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ खेत जो� े �म�न�टलर घण्टा १.५ 800 1200 

२२ धान रोप्न ज्यामी म�हला संख्या २ 800 1600 

३३ गोडमेल गनर् ज्यामी   म�हला संख्या १ 800 800 
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तताालल��ककाा  ननंं.  ५५ 

ववाालल�� ::  धधाानन            जजाातत::  गगौौरर��ययाा           स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--३३, ववररंंजजाा               क्षक्षे�े�फफलल ::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ खेत जो� �म�न�टलर घण्टा  १.५ ७५० 1125 

२२ धान रोप्न परुुष संख्या ० ० ० 

म�हला संख्या ३ ४०० 1200 

३३ गोडमेल गनर्  म�हला संख्या २ ३०० 600 

४४ रेखदेख तथा बाल� कटानी गनर् म�हला संख्या २ ६०० 1200 

५५ पश�ुम   हल ० ० 0 

६६ पावर �टलर    घण्टा  ० ० ० 

७७ �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 
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११२२ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ० ० 0 

११३३ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

               जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक)) 66991155  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 
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ववाालल�� ::  धधाानन            जजाातत::  गगौौरर��ययाा           स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--३३, ववररंंजजाा               क्षक्षे�े�फफलल ::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

११ जग्गा कर   रुप�या     १०० 

२२ पानी कर    रुप�या     0 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या     0 

४४ �ास क��          0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख)) 110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख)) 77001155  
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३३ जम्मा आम्दानी रुपैया       13950 

४४ खदु नाफा रुपैया       6935 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 11..9999  

 

तताालल��ककाा  ननंं.  ६६ 

ववाालल��::  धधाानन          जजाातत:: जजेेठठोो  बबुढुढोो            स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--44 , ��ससँँगगाा            क्षक्षे�े�फफलल:: ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण 
 

इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ खेत जो� े �म�न�टलर घण्टा १.५ 800 1200 

२२ धान रोप्न ज्यामी म�हला संख्या २ 800 1600 

३३ गोडमेल गनर् ज्यामी   म�हला संख्या १ 800 800 
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ववाालल��::  धधाानन          जजाातत:: जजेेठठोो  बबुढुढोो            स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--44 , ��ससँँगगाा            क्षक्षे�े�फफलल:: ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण 
 

इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

४४ रेखदेख तथा बाल� 
कटानी गनर् 

म�हला संख्या ३ 800 2400 

५५ चटु्न (��ेसङ)   जना ३ 800 2400 

६६ �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७ स्�येर गन� ज्यामी   संख्या 0 0 0 

८८ �वउ (स्थानीय)    प्याकेट २ १२० 240 

९९ कम्पो� मल   डोको १३ ८० 1040 

११०० रासाय�नक मल           

कक यू�रया    के.जी 0 0 0 

खख �ड.ए.पी   के.जी 0 0 0 

गग पोटास   के.जी 0 0 0 

११११ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट 0 0 0 

११२२ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक)) 1100668800  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ जग्गा कर   रुप�या     100 

२२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख)) 110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख)) 1100778800  

29 

ववाालल��::  धधाानन          जजाातत:: जजेेठठोो  बबुढुढोो            स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--44 , ��ससँँगगाा            क्षक्षे�े�फफलल:: ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण 
 

इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

११  मखु्य  उत्पादन    के.जी १८० ८० 14400 

22  सह उत्पादन  (पराल)   भार� १० ४०० 4000 

३३  जम्मा आम्दानी   रुप�या     18400 

४४  खदु नाफा   रुप�या     7720 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 11..7711  
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ववाालल��::  धधाानन          जजाातत:: जजेेठठोो  बबुढुढोो            स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--44 , ��ससँँगगाा            क्षक्षे�े�फफलल:: ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 
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४४ रेखदेख तथा बाल� 
कटानी गनर् 

म�हला संख्या ३ 800 2400 
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ववाालल��::  धधाानन          जजाातत:: जजेेठठोो  बबुढुढोो            स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--44 , ��ससँँगगाा            क्षक्षे�े�फफलल:: ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 
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ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 11..7711  
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११..२२  गगहहुुँ ँ (Wheat) 

    

बबैै��ाा��ननकक  ननाामम (Botanical name): Triticum aestivum  

पप��ररववाारर  (Family): Gramineae 

गहुँ  �व�को एक �मखु अ� बाल� हो । दिक्षण पि�म एिशयामा उत्प�ी स्थल मा�नएको 
गहुँ घाँस प�रवार अन्तगर्त पन� एकव�षर्य वाल� हो। यो �व�का �ाय सबै देशमा खेती 
ग�रन्छ । सन ् १९६० दशकको अन्त�तर ग�रएको ह�रत �ािन्तले गहुँको उत्पादन 
व�ृ�मा धेरै �भावकार� असर पारेको �थयो।गहुँ वाल�को खेती खास गरेर िचसो हावापानी 
भएको �सतोष्ण तथा सम�सतोष्ण क्षे�मा ग�रन्छ। समनु्� सतह बाट ३३०० �मटरसम्म 
गहुँ लगाउन स�कन्छ। गहुँ खेती गनर् कम खनजोत वा सतह� छराई गन� तर�काबाट गनर् 
स�कन्छ ।  

�बउ उ�नको ला�ग २० देिख २५ �ड�ी सेिल्सयस ताप�म उपय�ु मा�नन्छ भने 
पाक्नको ला�ग औसत ताप�म १४ देिख १५ �ड�ी सेिल्सयस हनुपुदर्छ। फुल खेल्न े
बेलामा  ० �ड�ी भन्दा कम ताप�म भएमा दाना लाग्दैन र बाल� पाक्ने बेलामा ताप�म 
बढ� भएमा (२५ �ड�ी भन्दा माथी) �छटो दाना पाक्छ र उत्पादन घट्छ। गाउँघरमा 
यस्को रोट�, �ढडो, हलवुा, परु� बनाएर सेवन गन� ग�रन्छ भन ेसहर बजारमा यस्को  पाउरोट�, 
केक, �बस्कुट, चाउचाउ बनाउन �योग ग�रन्छ।गहुँको भसु र दानाहरु प�न गाई भ�सीलाइ 
खवुाउन �योग ग�रन्छ। नेपालमा आ.ब. 2076/77 मा 707505 हेक्टर क्षे�फलमा 
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गहुँ खेती भई बा�षर्क 2185289 मे��क टन गहुँ उत्पादन हनु्छ भने म्याग्द�मा आ.ब. 
207६/7७ मा गहुँको उत्पादन 2861 हेक्टर क्षे�फलमा लगाई 7००४ मे��क टन 
रहेको छ भने उत्पादकत्व २.४४ मे��क टन �ती हेक्टर रहेको छ । 

तताालल��ककाा  ननंं.  ७७    गगहहुुँकँकाा  जजााततहहरुरु 

��..  
ससंं..  

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े 
ससममयय  

उउत्त्पपााददनन  

((ममेे]=टटनन÷हहेे]_  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

११= लेमार् ५२ २०१७ 

-१९६०_ 

१७६ ५=० मध्यपहाड 

२२= आर=आर=२१ २०२७ 

-१९७१_ 

११६–

१६० 

४=० तराई र पहाड 

३३= यू '=पी= २६२ २०३५ 

-१९७८_ 

१२२ ४=० तराई 

४४= नेपाल २९७ २०४२ 

-१९८५_ 

११७ ५=० तराई 

५५= अ�पणुर् १ २०४५ 

-१९८८_ 

१६८ ५=५ १००० �मटर उचाई भन्दा 
मा�थको पहाड 

६६= अ�पूणर् ३ २०४७ 

-१९९१_ 

१६५ ५=५ लमु्ले र पा�ीबास क्षे�को 
११०० �मटरदेखी १७०० 
�मटर सम्मको भ�ूम 

७७= वी= एल= १०२२ २०४८ 

-१९९१_ 

१२० ५=० नारायणी नद�देखी पि�मको 
तराई, टार र १००० 
�मटरसम्म उचाई भएका 
उपत्यकाहरु 

८८= भकुृट� २०५१ 

-१९९४_ 

१२० ५=० तराई, टार र १००० 

�मटरसम्म उचाई भएका 

उपत्यकाहरु 
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११..२२  गगहहुुँ ँ (Wheat) 

    

बबैै��ाा��ननकक  ननाामम (Botanical name): Triticum aestivum  

पप��ररववाारर  (Family): Gramineae 

गहुँ  �व�को एक �मखु अ� बाल� हो । दिक्षण पि�म एिशयामा उत्प�ी स्थल मा�नएको 
गहुँ घाँस प�रवार अन्तगर्त पन� एकव�षर्य वाल� हो। यो �व�का �ाय सबै देशमा खेती 
ग�रन्छ । सन ् १९६० दशकको अन्त�तर ग�रएको ह�रत �ािन्तले गहुँको उत्पादन 
व�ृ�मा धेरै �भावकार� असर पारेको �थयो।गहुँ वाल�को खेती खास गरेर िचसो हावापानी 
भएको �सतोष्ण तथा सम�सतोष्ण क्षे�मा ग�रन्छ। समनु्� सतह बाट ३३०० �मटरसम्म 
गहुँ लगाउन स�कन्छ। गहुँ खेती गनर् कम खनजोत वा सतह� छराई गन� तर�काबाट गनर् 
स�कन्छ ।  

�बउ उ�नको ला�ग २० देिख २५ �ड�ी सेिल्सयस ताप�म उपय�ु मा�नन्छ भने 
पाक्नको ला�ग औसत ताप�म १४ देिख १५ �ड�ी सेिल्सयस हनुपुदर्छ। फुल खेल्न े
बेलामा  ० �ड�ी भन्दा कम ताप�म भएमा दाना लाग्दैन र बाल� पाक्ने बेलामा ताप�म 
बढ� भएमा (२५ �ड�ी भन्दा माथी) �छटो दाना पाक्छ र उत्पादन घट्छ। गाउँघरमा 
यस्को रोट�, �ढडो, हलवुा, परु� बनाएर सेवन गन� ग�रन्छ भने सहर बजारमा यस्को  पाउरोट�, 
केक, �बस्कुट, चाउचाउ बनाउन �योग ग�रन्छ।गहुँको भसु र दानाहरु प�न गाई भ�सीलाइ 
खवुाउन �योग ग�रन्छ। नेपालमा आ.ब. 2076/77 मा 707505 हेक्टर क्षे�फलमा 
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गहुँ खेती भई बा�षर्क 2185289 मे��क टन गहुँ उत्पादन हनु्छ भने म्याग्द�मा आ.ब. 
207६/7७ मा गहुँको उत्पादन 2861 हेक्टर क्षे�फलमा लगाई 7००४ मे��क टन 
रहेको छ भने उत्पादकत्व २.४४ मे��क टन �ती हेक्टर रहेको छ । 

तताालल��ककाा  ननंं.  ७७    गगहहुुँकँकाा  जजााततहहरुरु 

��..  
ससंं..  

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े 
ससममयय  

उउत्त्पपााददनन  

((ममेे]=टटनन÷हहेे]_  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

११= लेमार् ५२ २०१७ 

-१९६०_ 

१७६ ५=० मध्यपहाड 

२२= आर=आर=२१ २०२७ 

-१९७१_ 

११६–

१६० 

४=० तराई र पहाड 

३३= यू '=पी= २६२ २०३५ 

-१९७८_ 

१२२ ४=० तराई 

४४= नेपाल २९७ २०४२ 

-१९८५_ 

११७ ५=० तराई 

५५= अ�पणुर् १ २०४५ 

-१९८८_ 

१६८ ५=५ १००० �मटर उचाई भन्दा 
मा�थको पहाड 

६६= अ�पूणर् ३ २०४७ 

-१९९१_ 

१६५ ५=५ लमु्ले र पा�ीबास क्षे�को 
११०० �मटरदेखी १७०० 
�मटर सम्मको भ�ूम 

७७= वी= एल= १०२२ २०४८ 

-१९९१_ 

१२० ५=० नारायणी नद�देखी पि�मको 
तराई, टार र १००० 
�मटरसम्म उचाई भएका 
उपत्यकाहरु 

८८= भकुृट� २०५१ 

-१९९४_ 

१२० ५=० तराई, टार र १००० 

�मटरसम्म उचाई भएका 

उपत्यकाहरु 
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��..  
ससंं..  

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े 
ससममयय  

उउत्त्पपााददनन  

((ममेे]=टटनन÷हहेे]_  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

९९= अ�पूणर् ४ २०५१ 

-१९९४_ 

१६१ ५=० मध्य र उच्च पहाड 

११००= वी=.एल= ११३५ २०५१ 

-१९९४_ 

११५ ५=० तराई, टार र १००० 

�मटरसम्म उचाई भएका 

उपत्यकाहरु 

११११= अच्यतु २०५४ 

-१९९७_ 

१२५ ४=५ टार, १००० �मटरभन्दा कम 

उचाई भएका उपत्यकाको 

मध्यम तथा उच्च उवर्राभ�ूम 

११२२= रोह�णी २०५४ 

-१९९७_ 

११९ ४=१ तराई टार,१००० �मटरभन्दा 

कम उचाई भएका उपत्यकाको 

�सि�त र मध्यम तथा उच्च 

उवर्राभ�ूम 

११३३= पासा�ल्हाम ु २०५४ 

-१९९७_ 

१७८ ६=७ मध्यमपहाड जस्तै काठमाण्डौ 
र जमु्ला सरहको समान 
हावापानी भएको उच्च पहाड 

११४४= कािन्त २०५४ 

-१९९७_ 

१७४ ५=५ पहाडी क्षे�को मध्यम र उच्च 
उवर्राभ�ूम 

११५५ वी=.एल= १४७३ २०५६ 

-१९९९_ 

११५ ४=० तराई, टार र १००० 
�मटरभन्दा कम उचाई भएका 
उपत्यकाको �सि�त र मध्यम 
तथा उच्च उवर्राभ�ूम 

११६६= गौतम २०६१ 

-२००४_ 

११९ ३=४ तराई, टार तथा ५०० �मटर 
भन्दा कम उचाई भएको 
उपत्यका 
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११७७= डव्ल ु के 
१२०४ 

२०६४ 

-२००७_ 

१७९ ३=४ मध्य  पहाड र उच्च पहाड 

११८८= आ�दत्य २०६६ 

-२०१०_ 

११८ ४=७९ तराई, टार र ५०० मी. 
सम्मको उपत्यका 

११९९= एन=एल=९७१ २०६६ 

-२०१०_ 

१२२ ४=५३ तराई,टार र ५०० मी. 
सम्मको उपत्यका 

२२००= �वजय २०६७ 

-२०११_ 

१११–

१२३ 

४=४५ तराई,टार र ५०० मी. 
सम्मको उपत्यका 

२२११= गौरा (BL 3235) २०६९ 

-२०१२_ 

१६० ४=२–५=० मध्य तथा उच्च पहाड 

२२२२= धौला�गर� (BL 
3503) 

२०६९ 

-२०१२_ 

१५६ ३=६–४=९ मध्य तथा उच्च पहाड 

२२३३= �तलो�मा  २०७२ 

-२०१५_ 

१०५–

१२० 

२=५–३=२ तराई र �भ�ीमधेसको �संिचत 
तथा अधर् �संिचत क्षे� 

२२४४= डाँफे २०७२ 

-२०१५_ 

१६३–

१७० 

४=४८ मध्य तथा उच्च पहाड 

२२५५= बाणगंगा २०७३ 

-२०१६_ 
११० ३=३ तराई, टार, होचो उपत्यका 

७०० �मटरसम्मको उचाईमा 

�सिचंत र अधर् �सिचंत क्षे�को 

ला�ग  

२२६६= स्वगर्�ार� २०७३ 

-२०१६_ 

१६३ ४=४ मध्य तथा उच्च पहाड -७०० 

देखी १४०० �मटरसम्म_ 

�सिचंत तथा अधर् �सिचंत 

क्षे�को ला�ग 

२२७७= मनुाल २०७४ 

-२०१८_ 

१६४ ४=९१ समनु्� सतहको ६०० देिख 

२३०० �मटर उचाइ सम्मको 
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बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े 
ससममयय  

उउत्त्पपााददनन  

((ममेे]=टटनन÷हहेे]_  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

मध्य तथा उच्च पहाडको 

�सिचंत तथा अ�सिचंत क्षे� 

२२८८=  च्याखरुा २०७४ 

-२०१८_ 

१५८ ३=२६ समनु्� सतहको ६०० देिख 

१६०० �मटर उचाइ सम्मको 

मध्य पहाडको अ�सिचंत क्षे� 

२२९९=  खजरुा �ुरम १ २०७४ 

-२०१८_ 

१२६ ४=८६ समनु्� सतहदेखी ५०० �मटर 

उचाइ सम्मका दाङ, बाँके, 

ब�दर्या, कैलाल�, क�नपरुका 

�सिचंत क्षे� 

३३००= खजरुा �ुरम २ २०७४ 

-२०१८_ 

१२९ ५=२६ समनु्� सतहदेखी ५०० �मटर 

उचाइ सम्मका दाङ, बाँके, 

ब�दर्या, कैलाल�, क�नपरुका 

�सिचंत क्षे� 

३३११= वी=.एल= ४३४१ २०७५ 

-२०१८_ 

 ५=०३ तराई र �भ�ी मधेश लगायत 

सम�ु� सतहबाट ८०० �मटर 

उचाइ सम्म  

३३२२= पावै गहुँ -दतार्_ २०७५ 

-२०१८_ 

३३० २=१९ तराई र �भ�ी मधेश लगायत 

सम�ु� सतहबाट ८०० �मटर 

उचाइ सम्म  
 

ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको म�ला तथा बेनी नगरपाल�कामा १/१ रोपनी क्षे�फलमा गहुँ खेती गदार् 

हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार ताल�कामा �स्ततु ग�रएको गर� 
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अनपुात �नकाल�एको छ । लाभ लागत अध्ययनको लागी छनोट ग�रएका गहँकुा 

जातहरुमा लाभ लागतको अनपुात स्थानीय जातभन्दा गौतम जातमा  धेरै पाइएको छ । 

तताालल��ककाा  ननंं.  ८८ 

बबाालल��::  गगहहुुँ ँ          जजाातत::   स्स्थथाा��ननयय          स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--११, रर��ेचेचौौरर         क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी  

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

  कक  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ खेत जो� ज्यामी �म�न�टलर घण्टा  १ ८०० 800 

२२ गहुँ छनर् ज्यामी म�हला संख्या १ २०० 200 

३३ गोडमेल  गनर् ज्यामी म�हला संख्या ० ० 0 

४४ रेखदेख तथा बाल� 
कटानी गनर् तथा चटु्ने 
काम 

परुुष संख्या १ ६०० 600 

म�हला संख्या २ ६०० 1200 

५५ पश�ुम   हल ० 0 0 

६६ पावर �टलर    घण्टा  ० ० ० 

७७ �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

८८ स्�येर    घण्टा  0 0 0 

९९ �वउ   के.जी ७ ८० 560 

११०० कम्पो� मल   डोको ४० ८० 3200 

११११ रासाय�नक मल           

कक यू�रया    के.जी ५ ३० 150 

खख �ड.ए.पी   के.जी ३ ६५ 195 

गग पोटास   के.जी ० 0 0 

११२२ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ० ० 0 
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��..  
ससंं..  

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े 
ससममयय  

उउत्त्पपााददनन  

((ममेे]=टटनन÷हहेे]_  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

मध्य तथा उच्च पहाडको 

�सिचंत तथा अ�सिचंत क्षे� 

२२८८=  च्याखरुा २०७४ 

-२०१८_ 

१५८ ३=२६ समनु्� सतहको ६०० देिख 

१६०० �मटर उचाइ सम्मको 

मध्य पहाडको अ�सिचंत क्षे� 

२२९९=  खजरुा �ुरम १ २०७४ 

-२०१८_ 

१२६ ४=८६ समनु्� सतहदेखी ५०० �मटर 

उचाइ सम्मका दाङ, बाँके, 

ब�दर्या, कैलाल�, क�नपरुका 

�सिचंत क्षे� 

३३००= खजरुा �ुरम २ २०७४ 

-२०१८_ 

१२९ ५=२६ समनु्� सतहदेखी ५०० �मटर 

उचाइ सम्मका दाङ, बाँके, 

ब�दर्या, कैलाल�, क�नपरुका 

�सिचंत क्षे� 

३३११= वी=.एल= ४३४१ २०७५ 

-२०१८_ 

 ५=०३ तराई र �भ�ी मधेश लगायत 

सम�ु� सतहबाट ८०० �मटर 

उचाइ सम्म  

३३२२= पावै गहुँ -दतार्_ २०७५ 

-२०१८_ 

३३० २=१९ तराई र �भ�ी मधेश लगायत 

सम�ु� सतहबाट ८०० �मटर 

उचाइ सम्म  
 

ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको म�ला तथा बेनी नगरपाल�कामा १/१ रोपनी क्षे�फलमा गहुँ खेती गदार् 

हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार ताल�कामा �स्ततु ग�रएको गर� 
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अनपुात �नकाल�एको छ । लाभ लागत अध्ययनको लागी छनोट ग�रएका गहँकुा 

जातहरुमा लाभ लागतको अनपुात स्थानीय जातभन्दा गौतम जातमा  धेरै पाइएको छ । 

तताालल��ककाा  ननंं.  ८८ 

बबाालल��::  गगहहुुँ ँ          जजाातत::   स्स्थथाा��ननयय          स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--११, रर��ेचेचौौरर         क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी  

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

  कक  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ खेत जो� ज्यामी �म�न�टलर घण्टा  १ ८०० 800 

२२ गहुँ छनर् ज्यामी म�हला संख्या १ २०० 200 

३३ गोडमेल  गनर् ज्यामी म�हला संख्या ० ० 0 

४४ रेखदेख तथा बाल� 
कटानी गनर् तथा चटु्ने 
काम 

परुुष संख्या १ ६०० 600 

म�हला संख्या २ ६०० 1200 

५५ पश�ुम   हल ० 0 0 

६६ पावर �टलर    घण्टा  ० ० ० 

७७ �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

८८ स्�येर    घण्टा  0 0 0 

९९ �वउ   के.जी ७ ८० 560 

११०० कम्पो� मल   डोको ४० ८० 3200 

११११ रासाय�नक मल           

कक यू�रया    के.जी ५ ३० 150 

खख �ड.ए.पी   के.जी ३ ६५ 195 

गग पोटास   के.जी ० 0 0 

११२२ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ० ० 0 
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बबाालल��::  गगहहुुँ ँ          जजाातत::   स्स्थथाा��ननयय          स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--११, रर��ेचेचौौरर         क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी  

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

११३३ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  77990055  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ जग्गा कर   रुप�या 0 ० १०० 

२२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  ((खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  88000055  

११ मखु्य उत्पादन  गहुँ के.जी १४० ७० 9800 

२२ सह उत्पादन  नल भार� ५ २०० 1000 

३३ जम्मा आम्दानी   रुप�या     10800 

४४ खदु नाफा   रुप�या     2895 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..3355  

 

तताालल��ककाा  ननंं.  ९९ 

ववाालल��  ::गगहहुुँ ँ           जजाातत:: गगौौततमम            स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा  --२२ ररणणबबाा��             क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 
  

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण  इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ खेत जो�  �म�न�टलर घण्टा  १ ७०० 700 
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२२ गहुँ छनर् ज्यामी म�हला संख्या १ २०० 200 

३३ गोडमेल  गनर् ज्यामी म�हला संख्या ० ० 0 

४४ रेखदेख तथा  हाभ�� तथा 
चटु्ने काम 

परुुष संख्या १ ६५० 650 

म�हला संख्या २ ६५० 1300 

५५ पश�ुम   हल ० 0 0 

६६ पावर �टलर    घण्टा  ० 0 0 

७७ �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

८८ स्�येर    घण्टा  0 0 0 

९९ वीउ   के.जी ७ ८५ 595 

११०० कम्पो� मल   डोको ३५ ८० 2800 

११११ रासाय�नक मल           

कक यू�रया    के.जी ५ ३० 150 

खख �ड.ए.पी   के.जी ३ ६५ 195 

गग पोटास   के.जी     0 

११२२ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ० ० 0 

११३३ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  77559900  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ जग्गा कर   रुप�या 0 ० 100 

२२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0   0 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  ((खख))            110000  
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बबाालल��::  गगहहुुँ ँ          जजाातत::   स्स्थथाा��ननयय          स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--११, रर��ेचेचौौरर         क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी  

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

११३३ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  77990055  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ जग्गा कर   रुप�या 0 ० १०० 

२२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  ((खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  88000055  

११ मखु्य उत्पादन  गहुँ के.जी १४० ७० 9800 

२२ सह उत्पादन  नल भार� ५ २०० 1000 

३३ जम्मा आम्दानी   रुप�या     10800 

४४ खदु नाफा   रुप�या     2895 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..3355  

 

तताालल��ककाा  ननंं.  ९९ 

ववाालल��  ::गगहहुुँ ँ           जजाातत:: गगौौततमम            स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा  --२२ ररणणबबाा��             क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 
  

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण  इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ खेत जो�  �म�न�टलर घण्टा  १ ७०० 700 
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२२ गहुँ छनर् ज्यामी म�हला संख्या १ २०० 200 

३३ गोडमेल  गनर् ज्यामी म�हला संख्या ० ० 0 

४४ रेखदेख तथा  हाभ�� तथा 
चटु्ने काम 

परुुष संख्या १ ६५० 650 

म�हला संख्या २ ६५० 1300 

५५ पश�ुम   हल ० 0 0 

६६ पावर �टलर    घण्टा  ० 0 0 

७७ �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

८८ स्�येर    घण्टा  0 0 0 

९९ वीउ   के.जी ७ ८५ 595 

११०० कम्पो� मल   डोको ३५ ८० 2800 

११११ रासाय�नक मल           

कक यू�रया    के.जी ५ ३० 150 

खख �ड.ए.पी   के.जी ३ ६५ 195 

गग पोटास   के.जी     0 

११२२ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ० ० 0 

११३३ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  77559900  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ जग्गा कर   रुप�या 0 ० 100 

२२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0   0 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  ((खख))            110000  
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  जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  
((कक++खख)) 

          77669900  

११ मखु्य उत्पादन  गहुँ के.जी १४५ ७० 10150 

२२ सह उत्पादन  (पराल) नल  भार� १० १८० 1800 

३३ जम्मा आम्दानी   रुप�या     11950 

४४ खदु नाफा    रुप�या     4360 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..5555  

  

39 

११..३३  ममककैै (Maize) 
 

 

बबैै��ाा��ननकक  ननाामम (Scientific name): Zea mays 

पप��ररववाारर  (Family): Gramineae 

मकै �व�को सबैभन्दा बढ� उत्पादन हनुे गहुँ र धान प�छको ते�ो र नेपालको उत्पादनका 
�हसाबले दो�ो बाल� हो । मकैको उत्पि� मेिक्सकोमा भएको मा�नन्छ । यो घाँसे प�रवार 
अन्तगर्त पदर्छ । मकै नेपालको �मखु अ�बाल� हो । कुल क्षे�फलको ७० ��तशत 
भन्दा धेरै मकै खेती पहाडी भेगमा ग�रन्छ । यो �हमाल, पहाड, तराई सबै भेगमा उत्पादन 
हनु्छ । मकैको मैदा वा �पठोलाई गहुँको मैदा, बेसन वा कोदोको �पठोसँग �मसाएर 
पाउरोट� पकौडा, �मठाइ आ�द तयार ग�रन्छ । मकैको �पठो सात ुतथा भटेुर  खाजाको 
रुपमा खाने चलन छ । मकैबाट �ढंडो, रोट� आ�द प�रकार तयार गनर् स�कन्छ । 
स्वा�द� सपु बनाउनका ला�ग ह�रयो दधेु मकैको �पठो (कनर् पाउडर) �योग हनु्छ । 
अ�हले मकैबाट खाने तेल प�न उत्पादन हनु थालेको छ । हाल नपेालमा आ.ब. 
2076/77 मा 957650 हेक्टर क्षे�फलमा मकै खेती भई बा�षर्क 2835674 
मे��क टन मकै उत्पादन भएको छ भने म्याग्द�मा आ.ब. 207६/7७ मा मकैको 
उत्पादन 943१ हेक्टर क्षे�फलमा  3२२९७ मे��क टन रहेको छ भने उत्पादकत्व 
३.४२ मे��क टन  �ती हेक्टर रहेको छ । 
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  जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  
((कक++खख)) 

          77669900  

११ मखु्य उत्पादन  गहुँ के.जी १४५ ७० 10150 

२२ सह उत्पादन  (पराल) नल  भार� १० १८० 1800 

३३ जम्मा आम्दानी   रुप�या     11950 

४४ खदु नाफा    रुप�या     4360 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..5555  

  

39 

११..३३  ममककैै (Maize) 
 

 

बबैै��ाा��ननकक  ननाामम (Scientific name): Zea mays 

पप��ररववाारर  (Family): Gramineae 

मकै �व�को सबैभन्दा बढ� उत्पादन हनुे गहुँ र धान प�छको ते�ो र नेपालको उत्पादनका 
�हसाबले दो�ो बाल� हो । मकैको उत्पि� मेिक्सकोमा भएको मा�नन्छ । यो घाँसे प�रवार 
अन्तगर्त पदर्छ । मकै नेपालको �मखु अ�बाल� हो । कुल क्षे�फलको ७० ��तशत 
भन्दा धेरै मकै खेती पहाडी भेगमा ग�रन्छ । यो �हमाल, पहाड, तराई सबै भेगमा उत्पादन 
हनु्छ । मकैको मैदा वा �पठोलाई गहुँको मैदा, बेसन वा कोदोको �पठोसँग �मसाएर 
पाउरोट� पकौडा, �मठाइ आ�द तयार ग�रन्छ । मकैको �पठो सात ुतथा भटेुर  खाजाको 
रुपमा खाने चलन छ । मकैबाट �ढंडो, रोट� आ�द प�रकार तयार गनर् स�कन्छ । 
स्वा�द� सपु बनाउनका ला�ग ह�रयो दधेु मकैको �पठो (कनर् पाउडर) �योग हनु्छ । 
अ�हले मकैबाट खाने तेल प�न उत्पादन हनु थालेको छ । हाल नपेालमा आ.ब. 
2076/77 मा 957650 हेक्टर क्षे�फलमा मकै खेती भई बा�षर्क 2835674 
मे��क टन मकै उत्पादन भएको छ भने म्याग्द�मा आ.ब. 207६/7७ मा मकैको 
उत्पादन 943१ हेक्टर क्षे�फलमा  3२२९७ मे��क टन रहेको छ भने उत्पादकत्व 
३.४२ मे��क टन  �ती हेक्टर रहेको छ । 
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तताालल��ककाा  ननंं  ११००    ममककैैककाा  जजााततहहरुरु 

��..  
ससंं..  

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े ससममयय  

��ददनन  
उउत्त्पपााददनन  

((  ममेे..टट..))//  हहेे  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

११  खमुल पहेलो २०२२  
-१९६५_ 

१२०–१३० ४=९ मध्यपहाड 

२२  रामपरु कम्पोिजट २०३२  

-१९७५_ 

११०–११५ ४=४ तराई, �भ��मधेश, ब�सी र 
मध्यपहाड 

३३= अरुण २ २०३९  

-१९८१_ 

८०–९० २=२ तराई {, मध्यपहाड 

४४= मनकामना १ २०४४  

-१९८७_ 

१२०–१३० ४=० मध्यपहाड, �हउँदमा तराई 
क्षे�मा प�न लगाउन 
स�कने]_ 

५५= गणेश २ २०४६  

-१९८९_ 

१५०–१८० ३=५ उच्च पहाड, �हउँदमा 
तराई र �भ�ी मधेशमा 
प�न लगाउन स�कन े

६६= रामपरु २ २०४६  

-१९८९_ 

१०५–११० ४=० तराई, �भ�ीमधेश, ब�शी र 
टार 

७७= अरुण १ २०५२  

-१९९५_ 

९०–१०० ४=० पि�म तराई र मध्य 
पहाड 

८८= गणेश १ २०५४  

-१९९७_ 

१७५ ५=० उच्च पहाड 

९९= मनकामना ३ २०५९  

-२००२_ 

१४२ ५=५ पवुार्�ल, मध्यमा�ल र 
पि�मा�ल �वकास 
क्षे�का मध्य पहाडी क्षे�-

१००० �मटरदेखी 
१७०० �मटरसम्मको 
उचाईको ला�ग_ 
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��..  
ससंं..  

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े ससममयय  

��ददनन  
उउत्त्पपााददनन  

((  ममेे..टट..))//  हहेे  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

११००= गौरव हाई��ड 
मकै 

२०६१  
-२००३_ 

११०–१५० ८=१ तराई र �भ�ीमधेश 
(�हउँदे खेतीको लागी_ 

११११= देउती २०६३  
-२००६_ 

१३०–१३५ ५=७ मध्यपहाड 

११२२= �सतला २०६३  

-२००६_ 

१३०–१३५ ६=०८ पहाड 

११३३= मनकामना ४ २०६५  
-२००८_ 

११७ ५=३ नेपालको पूवर्देिख पि�म 
सम्म मध्य पहाडको 
१६०० �मटर भन्दा तल 

११४४= पो�सलो मकै १ २०६५  
-२००८_ 

१४५–१५५ ५=३ नेपालको पूवर्देिख पि�म 
सम्म मध्य पहाडको 
१६०० �मटर भन्दा तल 

११५५= मनकामना ५ २०६६  

-२०१०_ 

१४०–१४५ ५=२७ कणार्ल� पूवर्का मध्यपहाड 

११६६= मनकामना ६ २०६६  

-२०१०_ 

१४०–१४५ ५=३४ पूव� मध्यपि�म पहाड 

११७७= रामपरु हाई��ड 
२ 

२०६९  
-२०१२_ 

१३०–१६० 
�हउदे],१२५ 
वष� ]{ 

७=०, �हउदे] नारायणी नद� पूवर्का 
�भ�ी मधेश तथा तराई 

११८८= खमुल हाई��ड 
मकै २ 

२०७१  

-२०१४_ 

१५२, 
�हँउदे] 

९=०८, 
�हउँदे 

मध्यपहाडी क्षे�मा वषार् 
याममा र तराई तथा 
�भ�� मधेशमा �हउदे 
मौसममा 

११९९  के वाई एम-३३ २०७१  

-२०१४_ 
६८ २.५ मध्यपहाडी क्षे�मा वषार् 

याममा र तराई तथा 
�भ�� मधेशमा �हउदे 
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तताालल��ककाा  ननंं  ११००    ममककैैककाा  जजााततहहरुरु 

��..  
ससंं..  

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े ससममयय  

��ददनन  
उउत्त्पपााददनन  

((  ममेे..टट..))//  हहेे  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

११  खमुल पहेलो २०२२  
-१९६५_ 

१२०–१३० ४=९ मध्यपहाड 

२२  रामपरु कम्पोिजट २०३२  

-१९७५_ 

११०–११५ ४=४ तराई, �भ��मधेश, ब�सी र 
मध्यपहाड 

३३= अरुण २ २०३९  

-१९८१_ 

८०–९० २=२ तराई {, मध्यपहाड 

४४= मनकामना १ २०४४  

-१९८७_ 

१२०–१३० ४=० मध्यपहाड, �हउँदमा तराई 
क्षे�मा प�न लगाउन 
स�कने]_ 

५५= गणेश २ २०४६  

-१९८९_ 

१५०–१८० ३=५ उच्च पहाड, �हउँदमा 
तराई र �भ�ी मधेशमा 
प�न लगाउन स�कन े

६६= रामपरु २ २०४६  

-१९८९_ 

१०५–११० ४=० तराई, �भ�ीमधेश, ब�शी र 
टार 

७७= अरुण १ २०५२  

-१९९५_ 

९०–१०० ४=० पि�म तराई र मध्य 
पहाड 

८८= गणेश १ २०५४  

-१९९७_ 

१७५ ५=० उच्च पहाड 

९९= मनकामना ३ २०५९  

-२००२_ 

१४२ ५=५ पवुार्�ल, मध्यमा�ल र 
पि�मा�ल �वकास 
क्षे�का मध्य पहाडी क्षे�-

१००० �मटरदेखी 
१७०० �मटरसम्मको 
उचाईको ला�ग_ 
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��..  
ससंं..  

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े ससममयय  

��ददनन  
उउत्त्पपााददनन  

((  ममेे..टट..))//  हहेे  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

११००= गौरव हाई��ड 
मकै 

२०६१  
-२००३_ 

११०–१५० ८=१ तराई र �भ�ीमधेश 
(�हउँदे खेतीको लागी_ 

११११= देउती २०६३  
-२००६_ 

१३०–१३५ ५=७ मध्यपहाड 

११२२= �सतला २०६३  

-२००६_ 

१३०–१३५ ६=०८ पहाड 

११३३= मनकामना ४ २०६५  
-२००८_ 

११७ ५=३ नेपालको पूवर्देिख पि�म 
सम्म मध्य पहाडको 
१६०० �मटर भन्दा तल 

११४४= पो�सलो मकै १ २०६५  
-२००८_ 

१४५–१५५ ५=३ नेपालको पूवर्देिख पि�म 
सम्म मध्य पहाडको 
१६०० �मटर भन्दा तल 

११५५= मनकामना ५ २०६६  

-२०१०_ 

१४०–१४५ ५=२७ कणार्ल� पूवर्का मध्यपहाड 

११६६= मनकामना ६ २०६६  

-२०१०_ 

१४०–१४५ ५=३४ पूव� मध्यपि�म पहाड 

११७७= रामपरु हाई��ड 
२ 

२०६९  
-२०१२_ 

१३०–१६० 
�हउदे],१२५ 
वष� ]{ 

७=०, �हउदे] नारायणी नद� पूवर्का 
�भ�ी मधेश तथा तराई 

११८८= खमुल हाई��ड 
मकै २ 

२०७१  

-२०१४_ 

१५२, 
�हँउदे] 

९=०८, 
�हउँदे 

मध्यपहाडी क्षे�मा वषार् 
याममा र तराई तथा 
�भ�� मधेशमा �हउदे 
मौसममा 

११९९  के वाई एम-३३ २०७१  

-२०१४_ 
६८ २.५ मध्यपहाडी क्षे�मा वषार् 

याममा र तराई तथा 
�भ�� मधेशमा �हउदे 
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��..  
ससंं..  

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े ससममयय  

��ददनन  
उउत्त्पपााददनन  

((  ममेे..टट..))//  हहेे  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

मौसममा 

२२००  के वाई एम-३५ २०७१ 

-२०१४_ 
६६ १.५ मध्यपहाडी क्षे�मा वषार् 

याममा र तराई तथा 
�भ�� मधेशमा �हउदे 
मौसममा 

२२११= रेश�ुा कम्पोजीट २०७१  
-२०१४_ 

१२७ ५=२ मध्य तथा पि�मा�ल 
क्षे�को ७०० देिख 
१४०० �मटरसम्मको 
उचाईको पहाडी क्षे� 

२२२२= अरुण ३ २०७२  

-२०१५_ 

१०० ३=९ मध्यपि�मदेिख पूवर्को 
तराई, �भ�ी मधेश र 
मध्य पहाड . तराई र 
�भ�ी मधेशमा �हउँदे र 
बसन्ते तथा मध्य 
पहाडमा गषृ्म ऋतमुा 
खेती गनर् स�कने] . 

२२३३ अरुण ४ २०७२  

-२०१५_ 

११३–११५ ४=२ मध्यपि�मदेिख पूवर्को 
तराई, �भ�ी मधेश र 
मध्य पहाड . तराई र 
�भ�ी मधेशमा �हउँदे र 
बसन्ते तथा मध्य 
पहाडमा गषृ्म ऋतमुा 
खेती गनर् स�कने] . 

43 

��..  
ससंं..  

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े ससममयय  

��ददनन  
उउत्त्पपााददनन  

((  ममेे..टट..))//  हहेे  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

२२४४= अरुण ६ २०७२  

-२०१५_ 

९० ३=५ मध्यपि�मदेिख पूवर्को 
तराई, �भ�ी मधेश र 
मध्य पहाड . तराई र 
�भ�ी मधेशमा �हउँदे र 
बसन्ते तथा मध्य 
पहाडमा गषृ्म ऋतमुा 
खेती गनर् स�कने]  

२२५५= रामपरु हाई��ड 
४ 

२०७३  
-२०१६_ 

१५५–१६५ ६=९५ तराई र �भ�� मधेशको 
�हउँदे �सजन ७०० 
�मटर सम्म 

२२६६=  रामपरु हाई��ड 
६ 

२०७३  
-२०१६_ 

१५८–१६५ ६=८ तराई र �भ�� मधेशको 
�हउँदे �सजन ७०० 
�मटर सम्म 

२२७७=  रामपरु ४ २०७४ 
(२०१८) 

१७० ५.४० तराई �भ��मधेशको 
समनु्� सतह देखी ७०० 
�मटर उचाइ सम्म 

२२८८=  पो�षलो मकै २ २०७४ -

२०१८_ 

१२०–१६० ४=५ तराइ �भ��मधेशको 
समनु्� सतहदेखी ८०० 
�मटर सम्म (बष� तथा 
�हउदे �सजनका ला�ग) र 
मध्यपहाडको समनु्� 
सतहदेखी ८०० देखी 
१८०० �मटर उचाइ 
सम्म (बष� �सजनका 

pTkfbg nfe nfut cWoog k'l:tsf36



42 

��..  
ससंं..  

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े ससममयय  

��ददनन  
उउत्त्पपााददनन  

((  ममेे..टट..))//  हहेे  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

मौसममा 

२२००  के वाई एम-३५ २०७१ 

-२०१४_ 
६६ १.५ मध्यपहाडी क्षे�मा वषार् 

याममा र तराई तथा 
�भ�� मधेशमा �हउदे 
मौसममा 

२२११= रेश�ुा कम्पोजीट २०७१  
-२०१४_ 

१२७ ५=२ मध्य तथा पि�मा�ल 
क्षे�को ७०० देिख 
१४०० �मटरसम्मको 
उचाईको पहाडी क्षे� 

२२२२= अरुण ३ २०७२  

-२०१५_ 

१०० ३=९ मध्यपि�मदेिख पूवर्को 
तराई, �भ�ी मधेश र 
मध्य पहाड . तराई र 
�भ�ी मधेशमा �हउँदे र 
बसन्ते तथा मध्य 
पहाडमा गषृ्म ऋतमुा 
खेती गनर् स�कने] . 

२२३३ अरुण ४ २०७२  

-२०१५_ 

११३–११५ ४=२ मध्यपि�मदेिख पूवर्को 
तराई, �भ�ी मधेश र 
मध्य पहाड . तराई र 
�भ�ी मधेशमा �हउँदे र 
बसन्ते तथा मध्य 
पहाडमा गषृ्म ऋतमुा 
खेती गनर् स�कने] . 
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��..  
ससंं..  

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े ससममयय  

��ददनन  
उउत्त्पपााददनन  

((  ममेे..टट..))//  हहेे  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

२२४४= अरुण ६ २०७२  

-२०१५_ 

९० ३=५ मध्यपि�मदेिख पूवर्को 
तराई, �भ�ी मधेश र 
मध्य पहाड . तराई र 
�भ�ी मधेशमा �हउँदे र 
बसन्ते तथा मध्य 
पहाडमा गषृ्म ऋतमुा 
खेती गनर् स�कने]  

२२५५= रामपरु हाई��ड 
४ 

२०७३  
-२०१६_ 

१५५–१६५ ६=९५ तराई र �भ�� मधेशको 
�हउँदे �सजन ७०० 
�मटर सम्म 

२२६६=  रामपरु हाई��ड 
६ 

२०७३  
-२०१६_ 

१५८–१६५ ६=८ तराई र �भ�� मधेशको 
�हउँदे �सजन ७०० 
�मटर सम्म 

२२७७=  रामपरु ४ २०७४ 
(२०१८) 

१७० ५.४० तराई �भ��मधेशको 
समनु्� सतह देखी ७०० 
�मटर उचाइ सम्म 

२२८८=  पो�षलो मकै २ २०७४ -

२०१८_ 

१२०–१६० ४=५ तराइ �भ��मधेशको 
समनु्� सतहदेखी ८०० 
�मटर सम्म (बष� तथा 
�हउदे �सजनका ला�ग) र 
मध्यपहाडको समनु्� 
सतहदेखी ८०० देखी 
१८०० �मटर उचाइ 
सम्म (बष� �सजनका 
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��..  
ससंं..  

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े ससममयय  

��ददनन  
उउत्त्पपााददनन  

((  ममेे..टट..))//  हहेे  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

ला�ग) 

२२९९=  मनकामना ७ २०७४ 
(२०१८) 

१५८ ६.४६ मध्य पहाडको समनु्� 
सतहदेखी ७००-१६०० 
�मटर उचाइ सम्म 

३३००=  गलु्मी २ 
प�ीकरण मा� 

२०७१ 
(२०१४) 

१२५ ५.४ गलु्मी र अघार्खाँची 
िजल्लाको ७०० देखी 
१४०० �मटर उचाईको 
क्षे� 

३३११=  रामपरु हाइ��ड 
८ F1  प�ीकरण 
मा� 

२०७४ 
(२०१८) 

११०-१५५ ७.५६ समनु्� सतह देखी ७०० 
�मटर उचाई सम्मका 
तराई र �भ�� मधेशमा 
�हउँदे �सजनको  ला�ग 

३३२२=  रामपरु हाइ��ड 
१० f1  
प�ीकरण मा� 

२०७४ 
(२०१८) 

१२०-१६० ८.०५ समनु्� सतह देखी ७०० 
�मटर उचाई सम्मका 
तराई र �भ�� मधेशमा 
�हउँदे �सजनको  ला�ग 

३३३३=  एन.एम.एच 
३३५५ १ 
(प�ीकरण मा�) 

२०७७   नारायणी नद� पूवर्का 
तराई तथा �भ�� मधेश 
(�हउँदे �सजनका ला�ग 
काि�र्क दो�ो ह�ासम्म) 
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��..  
ससंं..  

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े ससममयय  

��ददनन  
उउत्त्पपााददनन  

((  ममेे..टट..))//  हहेे  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

३३४४=  एन.एम.एच ५८९ 
(Suvarna) F1 
(प�ीकरण मा�) 

२०७७   नारायणी नद� पूवर्का 
तराई तथा �भ�� मधेश 
(�हउँदे �सजनका ला�ग 
काि�र्क दो�ो ह�ासम्म) 

३३५५=  �प- ३३५५ F1 

(प�ीकरण मा�) 
२०७७   नारायणी नद� पूवर्का 

तराई तथा �भ�� मधेश 
(�हउँदे �सजनका ला�ग 
काि�र्क दो�ो ह�ासम्म) 

३३६६=  एम.एम. २५६२ 
F1 (प�ीकरण 
मा�) 

२०७७   नारायणी नद� पूवर्का 
तराई तथा �भ�� मधेश 
(�हउँदे �सजनका ला�ग 
काि�र्क दो�ो ह�ासम्म) 

३३७७=  �वस्को कनक- 
५१ F1 ( 
प�ीकरण मा�) 

२०७७   नारायणी नद� पूवर्का 
तराई तथा �भ�� मधेश 
(�हउँदे �सजनका ला�ग 
काि�र्क दो�ो ह�ासम्म) 

३३८८=  के.एम.एच 
१३११ F1 

(प�ीकरण मा�) 

२०७७   नारायणी नद� पूवर्का 
तराई तथा �भ�� मधेश 
(�हउँदे �सजनका ला�ग 
काि�र्क दो�ो ह�ासम्म) 

३३९९=  स्टार-९ F1 

(प�ीकरण मा�) 
२०७७   नारायणी नद� पूवर्का 

तराई तथा �भ�� मधेश 
(�हउँदे �सजनका ला�ग 
काि�र्क दो�ो ह�ासम्म) 
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��..  
ससंं..  

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े ससममयय  

��ददनन  
उउत्त्पपााददनन  

((  ममेे..टट..))//  हहेे  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

ला�ग) 

२२९९=  मनकामना ७ २०७४ 
(२०१८) 

१५८ ६.४६ मध्य पहाडको समनु्� 
सतहदेखी ७००-१६०० 
�मटर उचाइ सम्म 

३३००=  गलु्मी २ 
प�ीकरण मा� 

२०७१ 
(२०१४) 

१२५ ५.४ गलु्मी र अघार्खाँची 
िजल्लाको ७०० देखी 
१४०० �मटर उचाईको 
क्षे� 

३३११=  रामपरु हाइ��ड 
८ F1  प�ीकरण 
मा� 

२०७४ 
(२०१८) 

११०-१५५ ७.५६ समनु्� सतह देखी ७०० 
�मटर उचाई सम्मका 
तराई र �भ�� मधेशमा 
�हउँदे �सजनको  ला�ग 

३३२२=  रामपरु हाइ��ड 
१० f1  
प�ीकरण मा� 

२०७४ 
(२०१८) 

१२०-१६० ८.०५ समनु्� सतह देखी ७०० 
�मटर उचाई सम्मका 
तराई र �भ�� मधेशमा 
�हउँदे �सजनको  ला�ग 

३३३३=  एन.एम.एच 
३३५५ १ 
(प�ीकरण मा�) 

२०७७   नारायणी नद� पूवर्का 
तराई तथा �भ�� मधेश 
(�हउँदे �सजनका ला�ग 
काि�र्क दो�ो ह�ासम्म) 

45 

��..  
ससंं..  

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े ससममयय  

��ददनन  
उउत्त्पपााददनन  

((  ममेे..टट..))//  हहेे  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

३३४४=  एन.एम.एच ५८९ 
(Suvarna) F1 
(प�ीकरण मा�) 

२०७७   नारायणी नद� पूवर्का 
तराई तथा �भ�� मधेश 
(�हउँदे �सजनका ला�ग 
काि�र्क दो�ो ह�ासम्म) 

३३५५=  �प- ३३५५ F1 

(प�ीकरण मा�) 
२०७७   नारायणी नद� पूवर्का 

तराई तथा �भ�� मधेश 
(�हउँदे �सजनका ला�ग 
काि�र्क दो�ो ह�ासम्म) 

३३६६=  एम.एम. २५६२ 
F1 (प�ीकरण 
मा�) 

२०७७   नारायणी नद� पूवर्का 
तराई तथा �भ�� मधेश 
(�हउँदे �सजनका ला�ग 
काि�र्क दो�ो ह�ासम्म) 

३३७७=  �वस्को कनक- 
५१ F1 ( 
प�ीकरण मा�) 

२०७७   नारायणी नद� पूवर्का 
तराई तथा �भ�� मधेश 
(�हउँदे �सजनका ला�ग 
काि�र्क दो�ो ह�ासम्म) 

३३८८=  के.एम.एच 
१३११ F1 

(प�ीकरण मा�) 

२०७७   नारायणी नद� पूवर्का 
तराई तथा �भ�� मधेश 
(�हउँदे �सजनका ला�ग 
काि�र्क दो�ो ह�ासम्म) 

३३९९=  स्टार-९ F1 

(प�ीकरण मा�) 
२०७७   नारायणी नद� पूवर्का 

तराई तथा �भ�� मधेश 
(�हउँदे �सजनका ला�ग 
काि�र्क दो�ो ह�ासम्म) 
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��..  
ससंं..  

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े ससममयय  

��ददनन  
उउत्त्पपााददनन  

((  ममेे..टट..))//  हहेे  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

४४००=  �ट.एम.एम.एच-
८०६ F1 
(प�ीकरण मा�) 

२०७७   नारायणी नद� पूवर्का 
तराई तथा �भ�� मधेश 
(�हउँदे �सजनका ला�ग 
काि�र्क दो�ो ह�ासम्म) 

  

ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको म�ला र माल�का गाँउपाल�कामा १/१ रोपनी क्षे�फलमा मकै खेती 

गदार् हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार ताल�कामा �स्ततु गर� 

त्यस्को अनपुात �नकाल�एको छ । लाभ लागत अध्ययनको लागी छनोट ग�रएका  मकै 

जातहरुमा धेरै लाभ लागत स्थानीय जातभन्दा मनकामनामा पाइएको छ । 

47 

तताालल��ककाा  ननंं  ११११ 

ववाालल��  ::  ममककैै          जजाातत::  स्स्थथााननीीयय           स्स्थथाानन::  ममाालल��ककाा-  ७७               क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ खेत जो� ज्यामी संख्या १ 500 500 

२२ मकै रोप्न म�हला संख्या १ २०० 200 

३३ गोडमेल गनर्  म�हला संख्या ४ २०० 800 

४४ रेखदेख तथा हारभे� गनर् म�हला संख्या ३ ३०० 900 

५५ पश ु�म   हल १ ७०० 700 

६६ �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७ स्�येर    घण्टा  0 0 0 

८८ �वउ   के.जी २. ७५ 150 

९९ कम्पो� मल   डोको २० 80 1600 

११०० रासाय�नक मल           

कक यू�रया    के.जी ० 0 0 

खख �ड.ए.पी   के.जी ० 0 0 

गग पोटास   के.जी ० 0 0 

११११ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ० ० 0 

११२२ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

                    जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  55885500  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ जग्गा कर    रुप�या     १०० 
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��..  
ससंं..  

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु  
��ससफफाा��ररसस  

ववषषर्र्  
पपााक्क्नने े ससममयय  

��ददनन  
उउत्त्पपााददनन  

((  ममेे..टट..))//  हहेे  
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े�  

४४००=  �ट.एम.एम.एच-
८०६ F1 
(प�ीकरण मा�) 

२०७७   नारायणी नद� पूवर्का 
तराई तथा �भ�� मधेश 
(�हउँदे �सजनका ला�ग 
काि�र्क दो�ो ह�ासम्म) 

  

ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको म�ला र माल�का गाँउपाल�कामा १/१ रोपनी क्षे�फलमा मकै खेती 

गदार् हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार ताल�कामा �स्ततु गर� 

त्यस्को अनपुात �नकाल�एको छ । लाभ लागत अध्ययनको लागी छनोट ग�रएका  मकै 

जातहरुमा धेरै लाभ लागत स्थानीय जातभन्दा मनकामनामा पाइएको छ । 

47 

तताालल��ककाा  ननंं  ११११ 

ववाालल��  ::  ममककैै          जजाातत::  स्स्थथााननीीयय           स्स्थथाानन::  ममाालल��ककाा-  ७७               क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ खेत जो� ज्यामी संख्या १ 500 500 

२२ मकै रोप्न म�हला संख्या १ २०० 200 

३३ गोडमेल गनर्  म�हला संख्या ४ २०० 800 

४४ रेखदेख तथा हारभे� गनर् म�हला संख्या ३ ३०० 900 

५५ पश ु�म   हल १ ७०० 700 

६६ �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७ स्�येर    घण्टा  0 0 0 

८८ �वउ   के.जी २. ७५ 150 

९९ कम्पो� मल   डोको २० 80 1600 

११०० रासाय�नक मल           

कक यू�रया    के.जी ० 0 0 

खख �ड.ए.पी   के.जी ० 0 0 

गग पोटास   के.जी ० 0 0 

११११ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ० ० 0 

११२२ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

                    जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  55885500  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ जग्गा कर    रुप�या     १०० 
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ववाालल��  ::  ममककैै          जजाातत::  स्स्थथााननीीयय           स्स्थथाानन::  ममाालल��ककाा-  ७७               क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

२२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  55995500  

११ मखु्य उत्पादन    के.जी १५० ५० 7500 

२२ जम्मा आम्दानी   रुप�या     7500 

३३ खदु नाफा    रुप�या     1550 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..2266  
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तताालल��ककाा  ननंं  ११२२ 

ववाालल��::  ममककैै                      जजाातत::  ममननककााममननाा--३३                स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा  --२२,,  ललहहररेेननीी                
क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

   
��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

कक  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  खेत जो� ज्यामी संख्या १ ७५० 750 

२२  मकै रोप्न ज्यामी परुुष संख्या ० ० 0 

म�हला संख्या १ ३०० 300 

३३  गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या ४ ३०० 1200 

४४  रेखदेख तथा हारभे� 
गनर् 

म�हला संख्या २ ३०० 600 

५५  पश ु�म   हल १ ७५० 750 

६६  �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७  स्�येर    घण्टा  0 0 0 

८८  �वउ   के.जी 2 ८० 160 

९९  कम्पो� मल   डोको २० ९० 1800 

११००  रासाय�नक मल           

कक  यू�रया    के.जी ५ 30 150 

खख  �ड.ए.पी   के.जी २ 60 120 

गग  पोटास   के.जी ० 0 0 

११११  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ० ० 0 

११२२  अन्य �व�वध खचर्   रुप�या ० ० १००० 
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ववाालल��  ::  ममककैै          जजाातत::  स्स्थथााननीीयय           स्स्थथाानन::  ममाालल��ककाा-  ७७               क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

२२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  55995500  

११ मखु्य उत्पादन    के.जी १५० ५० 7500 

२२ जम्मा आम्दानी   रुप�या     7500 

३३ खदु नाफा    रुप�या     1550 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..2266  

    

49 

 

तताालल��ककाा  ननंं  ११२२ 

ववाालल��::  ममककैै                      जजाातत::  ममननककााममननाा--३३                स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा  --२२,,  ललहहररेेननीी                
क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

   
��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

कक  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  खेत जो� ज्यामी संख्या १ ७५० 750 

२२  मकै रोप्न ज्यामी परुुष संख्या ० ० 0 

म�हला संख्या १ ३०० 300 

३३  गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या ४ ३०० 1200 

४४  रेखदेख तथा हारभे� 
गनर् 

म�हला संख्या २ ३०० 600 

५५  पश ु�म   हल १ ७५० 750 

६६  �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७  स्�येर    घण्टा  0 0 0 

८८  �वउ   के.जी 2 ८० 160 

९९  कम्पो� मल   डोको २० ९० 1800 

११००  रासाय�नक मल           

कक  यू�रया    के.जी ५ 30 150 

खख  �ड.ए.पी   के.जी २ 60 120 

गग  पोटास   के.जी ० 0 0 

११११  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ० ० 0 

११२२  अन्य �व�वध खचर्   रुप�या ० ० १००० 
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                              जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  66883300  

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  जग्गा कर    रुप�या     १०० 

२२  पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४  �ास क��      0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  66993300  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी १५० ५० 7500 

२२  सह उत्पादन (डाँठ र 
भतु्ला) 

  भार� १ २००० 2000 

३३  जम्मा आम्दानी   रुप�या     9500 

४४  खदु नाफा    रुप�या     2000 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..3377  
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२२   ततररककाारर��  बबाालल��ककोो  ललााभभ  ललाागगतत  ��वव��ेषेषणण

२२..११  आआललु ु   ((PPoottaattoo))  

Scientific name: Solanum tuberosum 

Family: Solanaceae 

नेपालका मखु्य खा� वाल�हरु मध्ये आललेु क्ष�ेफल अनसुार पाच� स्थान, उत्पादन 

अनसुार चौथो स्थान र उत्पादकत्व अनसुार प�हलो स्थान ओगटेको छ।आलकुो उत्पि� 

पेरुमा भएको मा�नएको छ । नेपालमा आलकुो खेती �हमाल, पहाड र तराईमा �सजन 

अनसुार सफलता पूवर्क गनर् स�कन्छ। पहाडी क्षे�का क� यौ स्थानहरु र उच्च पहाडी 

क्षे�हरुमा खा�ा� बाल�को रुपमा र तराई क्षे�मा एक �मखु तरकार� बाल�को रुपमा 

आलकुो खेती ग�रन्छ। 

आलमुा काब�हाइ�ेट, पोटा�सयम, क्यािल्सयम, फस्फोरस, �भटा�मन ए, बी, फलाम हनु्छ । 

आल ु सेवनले र�बा�हनीहरू लामो उमेरसम्म लिचला ब�नरहन्छन ् । आललुाई परुक 

आहारको रुपमा र रोग ��तरोधात्मक क्षमता भएको खा�� मा�नन्छ । �व�काअनसुार 

आलकुो बो�ा हटाउँदा धेरै पोषणतत्व न� हनु्छ । यो बो�ा नतासी पकाउदा 

फाईदाजनक हनु्छ । चोट लागेर रगत जमेर �नलो भएको ठाउँमा काँचो आल ु �पध�र 

लगाउँदा रा�ो हनु्छ । घामले डढेको, कालो पोतो, चाउर� परेको छालामा काँचो आलकुो 
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                              जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  66883300  

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  जग्गा कर    रुप�या     १०० 

२२  पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४  �ास क��      0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  66993300  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी १५० ५० 7500 

२२  सह उत्पादन (डाँठ र 
भतु्ला) 

  भार� १ २००० 2000 

३३  जम्मा आम्दानी   रुप�या     9500 

४४  खदु नाफा    रुप�या     2000 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..3377  
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२२   ततररककाारर��  बबाालल��ककोो  ललााभभ  ललाागगतत  ��वव��ेषेषणण

२२..११  आआललु ु   ((PPoottaattoo))  

Scientific name: Solanum tuberosum 

Family: Solanaceae 

नेपालका मखु्य खा� वाल�हरु मध्ये आललेु क्ष�ेफल अनसुार पाच� स्थान, उत्पादन 

अनसुार चौथो स्थान र उत्पादकत्व अनसुार प�हलो स्थान ओगटेको छ।आलकुो उत्पि� 

पेरुमा भएको मा�नएको छ । नेपालमा आलकुो खेती �हमाल, पहाड र तराईमा �सजन 

अनसुार सफलता पूवर्क गनर् स�कन्छ। पहाडी क्षे�का क� यौ स्थानहरु र उच्च पहाडी 

क्षे�हरुमा खा�ा� बाल�को रुपमा र तराई क्षे�मा एक �मखु तरकार� बाल�को रुपमा 
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आहारको रुपमा र रोग ��तरोधात्मक क्षमता भएको खा�� मा�नन्छ । �व�काअनसुार 
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रसले रा�ो फाइदा हनु्छ । अपच र ए�स�ड�ट भएमा आलकुो जसुले �ठक गछर् । आलमुा 

अल्कोलाइड्स नामक औष�धय तत्व प�न हनु्छ । 

नेपालमा आ.व.2076/77 मा 188098 हेक्टर क्षे�फलमा लगाई 3131830 

मे��क टन उत्पादन भएको पाइन्छ भने म्याग्द�मा आ.ब 207६/7७ मा आलकुो 

उत्पादन 1५९९ हेक्टर क्षे�फलमा लगाई 2५६६० मे��क टन रहेको छ भने 

उत्पादकत्व १६.०५ मे��क टन ��त हेक्टर रहेको छ । 

तताालल��ककाा  ननंं  ११३३  आआललुकुकाा  जजााततहहरुरु 

��= 

ससंं= 
बबाालल��ककोो  जजाातत 

��ससफफाा��ररसस  
ववषषर्र् 

पपााक्क्नने े 
��ददनन 

उउत्त्पपााददनन  क्षक्षममतताा 
-ममेे]=टटनन÷हहेे]_ 

��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े� 

११= कु�� ज्योती २०४९ 

-१९९२_ 

११० २३ पहाडमा वष� बाल�को लागी माघ, 

फाल्गणु र चैत, �हउँदेबाल�को 
ला�ग असोज र का�तर्कमा तथा 
कम वषार् हनुे पि�मका उच्च 
पहाडका ला�ग असार र साउन 

२२= कु�� �सन्दरु� २०४९ 

-१९९२_ 

११०–

१२० 

२३ तराईमा �हउँदे बाल�को रुपमा, 
असोज देखी  मं�सरसम्म र 
तल्लोपहाडी भेगमा का�तर्क देिख 
पसुसम्म 

३३= डेिजरे २०४९ 

-१९९२_ 

९०–

१२० 

१८ तराईमा �हउँदेबाल�को रुपमा 
असोज र का�तर्क, मध्यपहाड र 
तल्लोपहाडमा भा� र असोज 
तथा मध्य पहाड देखी उच्च 
पहाडमा वष�बाल�को रुपमा माघ 
र फागनुमा 

४४= जनकदेव २०५६ 

-१९९९_ 

११० ३९=४ मध्य तथा उच्च पहाडी क्षे�मा 
गषृ्म ऋत,ु उपत्यकाका तथा 
तराई क्षे�मा शरद ऋत ुर कम 
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ससंं= 
बबाालल��ककोो  जजाातत 

��ससफफाा��ररसस  
ववषषर्र् 
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��ददनन 

उउत्त्पपााददनन  क्षक्षममतताा 
-ममेे]=टटनन÷हहेे]_ 

��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े� 

पानी पन� उच्च पहाडी क्षे�मा 
वषार् ऋत ु

५५= खमुल सेतो १ २०५६  

-१९९९_ 

११० ३८=७ मध्य तथा उच्च पहाडी क्षे�म 
गषृ्म ऋत,ु कम पानी पन� उच्च 
पहाडी क्षे�मा र मध्यपहाडी 
क्षे�मा शरद ऋत ु

६६= खमुल रातो २ २०५६  

-१९९९_ 

९५ ३६=२ तराई, �भ�ीमधेश तथा 
खोचहरुमा शरद ऋत ु

७७= खमुल ल�मी २०६५  
-२००८_ 

१२०–

१४० 

२४–२८ मध्य तथा उच्च पहाडी भेग—वष� 
बाल�, सखु्खा उच्च पहाडी भेग—

मनसनु बाल�, तराई तथा 
�भ�ीमधेश शरद र �हउँदे ऋतमुा 

८८= आईपीवाई ८ २०६५  
-२००८_ 

११०–

१२० 

२५–२७ तराई तथा �भ�ी मधेश 

९९= खमुल उज्वल २०७१ 
-२०१४_ 

१००–

१२० 

२५ मध्य पहाड देिख उच्च पहाडी 
क्षे� 

११००= खमुल उपहार २०७१  
-२०१४_ 

११०–

१२० 

२४ तराई र मध्य पहाडको १२०० 
�मटर उचाई सम्म 

११११= खमुल �वकास २०७५  
-२०१८_ 

१००–

११० 

२५.७५ मध्य पहाड देखी उच्च पहाडी 
क्षे� (१२०० �मटर देखी 
३००० �मटरसम्म) 

११२२= का�डर्नल 
(प�ीकरण 
मा�) 

२०७६  
-२०१९_ 

८०–

११० 

१८–३० तराई देखी पहाडसम्म क�रव 
(१०० देखी ४००० �मटर 
सम्म) 

११३३= रोिजता 
(प�ीकरण 
मा�) 

२०७६  
-२०१९_ 

१२०–

१४० 

१०–१४ मध्य र पूवर् उच्च पहाडी क्षे� 
(१६०० देखी ३५०० �मटर 
सम्म) 
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गषृ्म ऋत,ु उपत्यकाका तथा 
तराई क्षे�मा शरद ऋत ुर कम 

53 

��= 

ससंं= 
बबाालल��ककोो  जजाातत 

��ससफफाा��ररसस  
ववषषर्र् 

पपााक्क्नने े 
��ददनन 

उउत्त्पपााददनन  क्षक्षममतताा 
-ममेे]=टटनन÷हहेे]_ 

��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े� 

पानी पन� उच्च पहाडी क्षे�मा 
वषार् ऋत ु

५५= खमुल सेतो १ २०५६  

-१९९९_ 

११० ३८=७ मध्य तथा उच्च पहाडी क्षे�म 
गषृ्म ऋत,ु कम पानी पन� उच्च 
पहाडी क्षे�मा र मध्यपहाडी 
क्षे�मा शरद ऋत ु

६६= खमुल रातो २ २०५६  

-१९९९_ 

९५ ३६=२ तराई, �भ�ीमधेश तथा 
खोचहरुमा शरद ऋत ु

७७= खमुल ल�मी २०६५  
-२००८_ 

१२०–

१४० 

२४–२८ मध्य तथा उच्च पहाडी भेग—वष� 
बाल�, सखु्खा उच्च पहाडी भेग—

मनसनु बाल�, तराई तथा 
�भ�ीमधेश शरद र �हउँदे ऋतमुा 

८८= आईपीवाई ८ २०६५  
-२००८_ 

११०–

१२० 

२५–२७ तराई तथा �भ�ी मधेश 

९९= खमुल उज्वल २०७१ 
-२०१४_ 

१००–

१२० 

२५ मध्य पहाड देिख उच्च पहाडी 
क्षे� 

११००= खमुल उपहार २०७१  
-२०१४_ 

११०–

१२० 

२४ तराई र मध्य पहाडको १२०० 
�मटर उचाई सम्म 

११११= खमुल �वकास २०७५  
-२०१८_ 

१००–

११० 

२५.७५ मध्य पहाड देखी उच्च पहाडी 
क्षे� (१२०० �मटर देखी 
३००० �मटरसम्म) 

११२२= का�डर्नल 
(प�ीकरण 
मा�) 

२०७६  
-२०१९_ 

८०–

११० 

१८–३० तराई देखी पहाडसम्म क�रव 
(१०० देखी ४००० �मटर 
सम्म) 

११३३= रोिजता 
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��= 

ससंं= 
बबाालल��ककोो  जजाातत 

��ससफफाा��ररसस  
ववषषर्र् 

पपााक्क्नने े 
��ददनन 

उउत्त्पपााददनन  क्षक्षममतताा 
-ममेे]=टटनन÷हहेे]_ 

��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े� 

११४४= एम.एस ४२.२ 
(प�ीकरण 
मा�) 

२०७६  
-२०१९_ 

१००–

१२० 

१०–२४ तराई देखी पहाडी उपत्यका तथा 
ख�चसम्म (१०० देखी १६०० 
�मटर सम्म) 

 

ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको अ�पणुर्-६, म�ला-२, रघगंुगा-२ र बेनी नगरपाल�का-५ मा १/१ रोपनी 

क्षे�फलमा आल ु खेती गदार् हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार 

ताल�कामा �स्ततु गर� त्यस्को अनपुात �नकाल�एको छ । लाभ लागत अध्ययनको �ममा 

आललुाई सामान्य त�रका भन्दा मिल्चङ गरेर लगाँउदा तलुनात्मक रुपमा धेरै लाभ 

लागतको अनपुात पाइएको छ । मिल्च� प्ला��क �योग गरेर आल ुलगाउदा जनकदेव 

जातको उत्पादन कु�� ज्योती र एम एस ४२ भन्दा धेरै भएको पाइएको छ ।  

 

तताालल��ककाा  ननंं  ११४४ 

ववाालल��::  आआललु ु               जजाातत::  जजननककददेेवव                स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा--२२                क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  खेत जो� े(१ पटक)  हाते 
�ाक्टर  

घण्टा १.५ ७०० 1050 

२२  �ा� बनाउने/आल ुरोप्न 
ज्यामी 

परुुष संख्या २ ७०० 1400 

म�हला संख्या १ 700 700 

३३  गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या २ ७०० 1050 

४४  रेखदेख तथा बाल� कटानी म�हला संख्या २ ७०० 1050 
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गनर् 

५५  पश ु�म   हल ० 0 0 

६६  �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७  स्�येर  ज्यामी जना १ १००० 1000 

८८  �वउ आल ु   के.जी १०० ८५ 8500 

९९  कम्पो� मल   डोको ५० ५० 2500 

११००  रासाय�नक मल           

कक  यू�रया    के.जी ४ ३० 120 

खख  �ड.ए.पी   के.जी २ ६० 120 

गग  पोटास   के.जी २ ४५ 90 

११११  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट 2 1100 2200 

११२२  अन्य �व�वध खचर्     1 १००० 1000 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  20780 

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  जग्गा कर   रुप�या     100 

२२  पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४  �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))    110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  2200888800  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी ८०० ५० 40000 

२२  सह उत्पादन     के.जी ० ० 0 

३३  जम्मा आम्दानी   रुप�या     40000 
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��= 

ससंं= 
बबाालल��ककोो  जजाातत 

��ससफफाा��ररसस  
ववषषर्र् 

पपााक्क्नने े 
��ददनन 

उउत्त्पपााददनन  क्षक्षममतताा 
-ममेे]=टटनन÷हहेे]_ 

��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े� 

११४४= एम.एस ४२.२ 
(प�ीकरण 
मा�) 

२०७६  
-२०१९_ 

१००–

१२० 

१०–२४ तराई देखी पहाडी उपत्यका तथा 
ख�चसम्म (१०० देखी १६०० 
�मटर सम्म) 

 

ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको अ�पणुर्-६, म�ला-२, रघगंुगा-२ र बेनी नगरपाल�का-५ मा १/१ रोपनी 

क्षे�फलमा आल ु खेती गदार् हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार 

ताल�कामा �स्ततु गर� त्यस्को अनपुात �नकाल�एको छ । लाभ लागत अध्ययनको �ममा 

आललुाई सामान्य त�रका भन्दा मिल्चङ गरेर लगाँउदा तलुनात्मक रुपमा धेरै लाभ 

लागतको अनपुात पाइएको छ । मिल्च� प्ला��क �योग गरेर आल ुलगाउदा जनकदेव 

जातको उत्पादन कु�� ज्योती र एम एस ४२ भन्दा धेरै भएको पाइएको छ ।  

 

तताालल��ककाा  ननंं  ११४४ 

ववाालल��::  आआललु ु               जजाातत::  जजननककददेेवव                स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा--२२                क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  खेत जो� े(१ पटक)  हाते 
�ाक्टर  

घण्टा १.५ ७०० 1050 

२२  �ा� बनाउने/आल ुरोप्न 
ज्यामी 

परुुष संख्या २ ७०० 1400 

म�हला संख्या १ 700 700 

३३  गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या २ ७०० 1050 

४४  रेखदेख तथा बाल� कटानी म�हला संख्या २ ७०० 1050 
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गनर् 

५५  पश ु�म   हल ० 0 0 

६६  �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७  स्�येर  ज्यामी जना १ १००० 1000 

८८  �वउ आल ु   के.जी १०० ८५ 8500 

९९  कम्पो� मल   डोको ५० ५० 2500 

११००  रासाय�नक मल           

कक  यू�रया    के.जी ४ ३० 120 

खख  �ड.ए.पी   के.जी २ ६० 120 

गग  पोटास   के.जी २ ४५ 90 

११११  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट 2 1100 2200 

११२२  अन्य �व�वध खचर्     1 १००० 1000 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  20780 

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  जग्गा कर   रुप�या     100 

२२  पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४  �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))    110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  2200888800  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी ८०० ५० 40000 

२२  सह उत्पादन     के.जी ० ० 0 

३३  जम्मा आम्दानी   रुप�या     40000 
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४४  खदु नाफा   रुप�या     19120 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..9922  

 

तताालल��ककाा  ननंं  ११५५ 

   ववाालल��::  आआललु ु             जजाातत::    जजननककददेेवव              स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--  ५५              क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

ममििल्ल्चचङङ  प्प्ललाा����कक  ��ययोोगग  गगररेेरर  

कक  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  खेत जो� े(१ पटक)   हाते 
�ाक्टर 

घण्टा २ ७०० 1400 

२२  �ा� 
बनाउने/मिल्च� 
प्ला��क रा�/ेआल ु
रोप्न ज्यामी 

परुुष संख्या ३ ७०० 2100 

म�हला संख्या १ ७०० 700 

३३  गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या ० ७०० 0 

४४  रेखदेख तथा बाल� 
कटानी गनर्  

म�हला संख्या २ ७०० 1050 

५५  पश ु�म   हल ० 0 0 

६६  �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७  स्�येर  ज्यामी जना 1 १००० 1000 

८८  वीउ आल ु   के.जी १३० ८५ 11050 

९९  कम्पो� मल   डोको ८० ५० 4000 

११००  रासाय�नक मल           

कक  यू�रया    के.जी 4 ३० 120 

खख  �ड.ए.पी   के.जी 2 ६० 120 

गग  पोटास   के.जी 2 ४५ 90 
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   ववाालल��::  आआललु ु             जजाातत::    जजननककददेेवव              स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--  ५५              क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

११११  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट 2 1100 2200 

११२२  अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

११३३  मिल्च� प्ला��क   रोल ०.५ ५००० 2500 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))    2277333300  

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  जग्गा कर   रुप�या     100 

२२  पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४  �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  2277443300  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी १२०० ५० 60000 

२२  सह उत्पादन     रुप�या ० ० 0 

३३  जम्मा आम्दानी   रुप�या     60000 

४४  खदु नाफा   रुप�या     32670 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  22..1199  

 

तताालल��ककाा  ननंं  ११६६ 

 ववाालल��::  आआललु ु               जजाातत::        जजननककददेेवव                स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--२२              क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

कक  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ममििल्ल्चचङङ  ��ययोोगग  गगररेेरर  

११  खेत जो� े(१ पटक)   हाते 
�ाक्टर 

घण्टा २ ७०० 1400 
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४४  खदु नाफा   रुप�या     19120 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..9922  

 

तताालल��ककाा  ननंं  ११५५ 

   ववाालल��::  आआललु ु             जजाातत::    जजननककददेेवव              स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--  ५५              क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

ममििल्ल्चचङङ  प्प्ललाा����कक  ��ययोोगग  गगररेेरर  

कक  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  खेत जो� े(१ पटक)   हाते 
�ाक्टर 

घण्टा २ ७०० 1400 

२२  �ा� 
बनाउने/मिल्च� 
प्ला��क रा�/ेआल ु
रोप्न ज्यामी 

परुुष संख्या ३ ७०० 2100 

म�हला संख्या १ ७०० 700 

३३  गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या ० ७०० 0 

४४  रेखदेख तथा बाल� 
कटानी गनर्  

म�हला संख्या २ ७०० 1050 

५५  पश ु�म   हल ० 0 0 

६६  �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७  स्�येर  ज्यामी जना 1 १००० 1000 

८८  वीउ आल ु   के.जी १३० ८५ 11050 

९९  कम्पो� मल   डोको ८० ५० 4000 

११००  रासाय�नक मल           

कक  यू�रया    के.जी 4 ३० 120 

खख  �ड.ए.पी   के.जी 2 ६० 120 

गग  पोटास   के.जी 2 ४५ 90 
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   ववाालल��::  आआललु ु             जजाातत::    जजननककददेेवव              स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--  ५५              क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

११११  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट 2 1100 2200 

११२२  अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

११३३  मिल्च� प्ला��क   रोल ०.५ ५००० 2500 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))    2277333300  

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  जग्गा कर   रुप�या     100 

२२  पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४  �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  2277443300  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी १२०० ५० 60000 

२२  सह उत्पादन     रुप�या ० ० 0 

३३  जम्मा आम्दानी   रुप�या     60000 

४४  खदु नाफा   रुप�या     32670 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  22..1199  

 

तताालल��ककाा  ननंं  ११६६ 

 ववाालल��::  आआललु ु               जजाातत::        जजननककददेेवव                स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--२२              क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

कक  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ममििल्ल्चचङङ  ��ययोोगग  गगररेेरर  

११  खेत जो� े(१ पटक)   हाते 
�ाक्टर 

घण्टा २ ७०० 1400 
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२२  �ा� बनाउने/मिल्च� 
प्ला��क रा�/ेआल ुरोप्न 
ज्यामी 

परुुष संख्या ३ ७०० 2100 

म�हला संख्या 1 ७०० 700 

३३  गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या ० ७०० 0 

४४  रेखदेख तथा बाल� कटानी 
गनर्  

म�हला संख्या २ ७०० 1050 

५५  पश ु�म   हल ० 0 0 

६६  �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७  स्�येर  ज्यामी जना 1 १००० 1000 

८८  �वउ आल ु   के.जी १२५ ८० 10000 

९९  कम्पो� मल   डोको ९० ८० 7200 

११००  रासाय�नक मल           

कक  यू�रया    के.जी 4 ३० 120 

खख  �ड.ए.पी   के.जी 2 ६० 120 

गग  पोटास   के.जी 2 ४५ 90 

११११  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट 2 1100 2200 

११२२  अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

११३३  मिल्च� प्ला��क   रोल १ ५००० 2500 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))    2299448800  

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्                 

११  जग्गा कर   रुप�या     100 

२२  पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४  �ास क��    रुप�या 0 0 0 
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जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  2299558800  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी १२५० ५० 62500 

२२  सह उत्पादन     रुप�या ० ० 0 

३३  जम्मा आम्दानी   रुप�या     62500 

४४  खदु नाफा   रुप�या     33020 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  22..1122  

 

तताालल��ककाा  ननंं  ११७७ 

 ववाालल��::  आआललु ु               जजाातत::        ककुु����  ज्ज्ययोोततीी            स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--२२            क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

कक  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ममििल्ल्चचङङ  ��ययोोगग  गगररेेरर  

११  खेत जो� े( १ पटक)   हाते �ाक्टर घण्टा २ ७०० 1400 

२२  �ा� बनाउने/मिल्च� 
प्ला��क रा�/ेआल ु
रोप्न ज्यामी 

परुुष संख्या ३ ७०० 2100 

म�हला संख्या 1 ७०० 700 

३३  गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या ० ७०० 0 

४४  रेखदेख तथा बाल� 
कटानी गनर्  

म�हला संख्या २ ७०० 1050 

५५  पश ु�म   हल ० 0 0 

६६  �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७  स्�येर  ज्यामी जना 1 १००० 1000 
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२२  �ा� बनाउने/मिल्च� 
प्ला��क रा�/ेआल ुरोप्न 
ज्यामी 

परुुष संख्या ३ ७०० 2100 

म�हला संख्या 1 ७०० 700 

३३  गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या ० ७०० 0 

४४  रेखदेख तथा बाल� कटानी 
गनर्  

म�हला संख्या २ ७०० 1050 

५५  पश ु�म   हल ० 0 0 

६६  �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७  स्�येर  ज्यामी जना 1 १००० 1000 

८८  �वउ आल ु   के.जी १२५ ८० 10000 

९९  कम्पो� मल   डोको ९० ८० 7200 

११००  रासाय�नक मल           

कक  यू�रया    के.जी 4 ३० 120 

खख  �ड.ए.पी   के.जी 2 ६० 120 

गग  पोटास   के.जी 2 ४५ 90 

११११  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट 2 1100 2200 

११२२  अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

११३३  मिल्च� प्ला��क   रोल १ ५००० 2500 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))    2299448800  

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्                 

११  जग्गा कर   रुप�या     100 

२२  पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४  �ास क��    रुप�या 0 0 0 
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जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  2299558800  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी १२५० ५० 62500 

२२  सह उत्पादन     रुप�या ० ० 0 

३३  जम्मा आम्दानी   रुप�या     62500 

४४  खदु नाफा   रुप�या     33020 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  22..1122  

 

तताालल��ककाा  ननंं  ११७७ 

 ववाालल��::  आआललु ु               जजाातत::        ककुु����  ज्ज्ययोोततीी            स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--२२            क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

कक  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ममििल्ल्चचङङ  ��ययोोगग  गगररेेरर  

११  खेत जो� े( १ पटक)   हाते �ाक्टर घण्टा २ ७०० 1400 

२२  �ा� बनाउने/मिल्च� 
प्ला��क रा�/ेआल ु
रोप्न ज्यामी 

परुुष संख्या ३ ७०० 2100 

म�हला संख्या 1 ७०० 700 

३३  गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या ० ७०० 0 

४४  रेखदेख तथा बाल� 
कटानी गनर्  

म�हला संख्या २ ७०० 1050 

५५  पश ु�म   हल ० 0 0 

६६  �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७  स्�येर  ज्यामी जना 1 १००० 1000 
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 ववाालल��::  आआललु ु               जजाातत::        ककुु����  ज्ज्ययोोततीी            स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--२२            क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

८८  �वउ आल ु   के.जी १२५ ८० 10000 

९९  कम्पो� मल   डोको ९० ८० 7200 

११००  रासाय�नक मल           

कक  यू�रया    के.जी 4 ३० 120 

खख  �ड.ए.पी   के.जी 2 ६० 120 

गग  पोटास   के.जी 2 ४५ 90 

११११  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट 2 1100 2200 

११२२  अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

११३३  मिल्च� प्ला��क   रोल १ ५००० 2500 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))    2299448800  

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्                 

११  जग्गा कर   रुप�या     100 

२२  पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४  �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  2299558800  
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 ववाालल��::  आआललु ु               जजाातत::        ककुु����  ज्ज्ययोोततीी            स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--२२            क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी ११०० ५० 55000 

२२  सह उत्पादन     रुप�या ० ० 0 

३३  जम्मा आम्दानी   रुप�या     55000 

४४  खदु नाफा   रुप�या     25520 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..8877  
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 ववाालल��::  आआललु ु               जजाातत::        ककुु����  ज्ज्ययोोततीी            स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--२२            क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

८८  �वउ आल ु   के.जी १२५ ८० 10000 

९९  कम्पो� मल   डोको ९० ८० 7200 

११००  रासाय�नक मल           

कक  यू�रया    के.जी 4 ३० 120 

खख  �ड.ए.पी   के.जी 2 ६० 120 

गग  पोटास   के.जी 2 ४५ 90 

११११  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट 2 1100 2200 

११२२  अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

११३३  मिल्च� प्ला��क   रोल १ ५००० 2500 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))    2299448800  

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्                 

११  जग्गा कर   रुप�या     100 

२२  पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४  �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  2299558800  
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 ववाालल��::  आआललु ु               जजाातत::        ककुु����  ज्ज्ययोोततीी            स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--२२            क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी ११०० ५० 55000 

२२  सह उत्पादन     रुप�या ० ० 0 

३३  जम्मा आम्दानी   रुप�या     55000 

४४  खदु नाफा   रुप�या     25520 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..8877  
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तताालल��ककाा  ननंं  ११८८ 

ववाालल��::  आआललु ु                 जजाातत::  एएमम..एएसस..  4422                स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा--११००                क्षक्षे�े�फफलल::  11  ररोोपपननीी    

��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

कक  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्    

११  खेत जो�  परुुष संख्या १ ४०० 400 

२२  आल ु रोप्न परुुष संख्या १ ६०० 600 

म�हला संख्या १ ६०० 600 

३३  गोडमेल गनर् (२ पटक) म�हला संख्या ३ ४०० 1000 

४४  रेखदेख तथा हारभे� गनर् म�हला संख्या ३ ४०० 1200 

५५  पश ु�म   हल १ ६०० 600 

७७  �संचाइ जडान    घण्टा  १ ६०० 600 

८८  स्�येर  ज्यामी जना १ १००० 1000 

९९  �वउ आल ु   के.जी १००. ६० 6000 

११००  कम्पो� मल   डोको ५० १०० 5000 

११११  रासाय�नक मल         0 

कक  यू�रया    के.जी १५ ३५ 525 

खख  �ड.ए.पी   के.जी १२ ५५ 660 

गग  पोटास   के.जी ८ ४० 320 

११२२  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ३ ५०० 1500 

११३३  अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  2211000055  

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्       

११  जग्गा कर    रुप�या     १०० 
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ववाालल��::  आआललु ु                 जजाातत::  एएमम..एएसस..  4422                स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा--११००                क्षक्षे�े�फफलल::  11  ररोोपपननीी    

��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

२२  पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४  �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  ११००००  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  २२११११००५५  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी ८७० ५५ 47850 

२२  जम्मा आम्दानी   रुप�या     39960 

३३  खदु नाफा   रुप�या     26845 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..9900  

   

तताालल��ककाा  ननंं  २२०० 

ववाालल��::  आआललु ु           जजाातत::  जजननककददेेवव            स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--११,,ममौौललााथथरर        क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..ससंं..  ��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

कक  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  खेत जो� �म�न�टलर घण्टा  १ ७०० 700 

२२  आल ु रोप्न ज्यामी परुुष संख्या १ ६०० 600 

म�हला संख्या २ ५०० 1000 

३३  गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या २ ५०० 1000 

४४  रेखदेख तथा कटानी गनर् म�हला संख्या ३ ५०० 1500 

६६  पावर �टलर    घण्टा  ० ० 0 

७७  �संचाइ जडान    घण्टा  ० ० 0 

pTkfbg nfe nfut cWoog k'l:tsf56



62 

तताालल��ककाा  ननंं  ११८८ 

ववाालल��::  आआललु ु                 जजाातत::  एएमम..एएसस..  4422                स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा--११००                क्षक्षे�े�फफलल::  11  ररोोपपननीी    

��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

कक  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्    

११  खेत जो�  परुुष संख्या १ ४०० 400 

२२  आल ु रोप्न परुुष संख्या १ ६०० 600 

म�हला संख्या १ ६०० 600 

३३  गोडमेल गनर् (२ पटक) म�हला संख्या ३ ४०० 1000 

४४  रेखदेख तथा हारभे� गनर् म�हला संख्या ३ ४०० 1200 

५५  पश ु�म   हल १ ६०० 600 

७७  �संचाइ जडान    घण्टा  १ ६०० 600 

८८  स्�येर  ज्यामी जना १ १००० 1000 

९९  �वउ आल ु   के.जी १००. ६० 6000 

११००  कम्पो� मल   डोको ५० १०० 5000 

११११  रासाय�नक मल         0 

कक  यू�रया    के.जी १५ ३५ 525 

खख  �ड.ए.पी   के.जी १२ ५५ 660 

गग  पोटास   के.जी ८ ४० 320 

११२२  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ३ ५०० 1500 

११३३  अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  2211000055  

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्       

११  जग्गा कर    रुप�या     १०० 
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ववाालल��::  आआललु ु                 जजाातत::  एएमम..एएसस..  4422                स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा--११००                क्षक्षे�े�फफलल::  11  ररोोपपननीी    

��..  
ससंं..  

��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

२२  पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४  �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  ११००००  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  २२११११००५५  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी ८७० ५५ 47850 

२२  जम्मा आम्दानी   रुप�या     39960 

३३  खदु नाफा   रुप�या     26845 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..9900  

   

तताालल��ककाा  ननंं  २२०० 

ववाालल��::  आआललु ु           जजाातत::  जजननककददेेवव            स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--११,,ममौौललााथथरर        क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..ससंं..  ��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

कक  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  खेत जो� �म�न�टलर घण्टा  १ ७०० 700 

२२  आल ु रोप्न ज्यामी परुुष संख्या १ ६०० 600 

म�हला संख्या २ ५०० 1000 

३३  गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या २ ५०० 1000 

४४  रेखदेख तथा कटानी गनर् म�हला संख्या ३ ५०० 1500 

६६  पावर �टलर    घण्टा  ० ० 0 

७७  �संचाइ जडान    घण्टा  ० ० 0 
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ववाालल��::  आआललु ु           जजाातत::  जजननककददेेवव            स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--११,,ममौौललााथथरर        क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..ससंं..  ��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

८८  स्�येर    घण्टा  0 0 0 

९९  वीउ     के.जी 100 ९० 9000 

११००  कम्पो� मल   डोको ३० ५० 1500 

११११  रासाय�नक मल           

कक  यू�रया    के.जी ५ ३० 150 

खख  �ड.ए.पी   के.जी ३ ६५ 195 

गग  पोटास   के.जी २ ६० 120 

1122  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट १ २००० 2000 

1133  अन्य �व�वध खचर्         1000 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  1188776655  

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  जग्गा कर   रुप�या 0 ० 100 

२२  पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४  �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))    110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  1188886655  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी ७८० ४५ 35100 

२२  जम्मा आम्दानी   रुप�या     35100 

33  खदु नाफा   रुप�या     16335 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..8866  

 65 

तताालल��ककाा  ननंं  २२११ 

ववाालल��::  आआललु ु             जजाातत::  डडेेििजजररेे            स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--३३,,  झझाा����पपााननीी          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..ससंं..  ��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

कक  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  खेत जो� परुुष संख्या १ ५०० 500 

२२  आलकुो �ा� बनाउने 
तथा रोप्ने ज्यामी 

परुुष संख्या २ ४०० 800 

म�हला संख्या १ ४०० 400 

३३  गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या २ ३०० 600 

४४  रेखदेख तथा कटानी गनर् म�हला संख्या २ ३०० 600 

५५  पश ु�म   हल १ ६०० 600 

६६  पावर �टलर    घण्टा  ० ० 0 

७७  �संचाइ जडान    घण्टा      0 

८८  स्�येर    घण्टा      0 

९९  वीउ    के.जी ११० १०० 11000 

११००  कम्पो� मल   डोको १०० ७० 7000 

११११  रासाय�नक मल           

कक  यू�रया    के.जी ० ० 0 

खख  �ड.ए.पी   के.जी ० ० 0 

गग  पोटास   के.जी ० ० 0 

११११  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ० ० 0 

1122  अन्य �व�वध खचर्         १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  २२२२५५००००  

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  
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ववाालल��::  आआललु ु           जजाातत::  जजननककददेेवव            स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--११,,ममौौललााथथरर        क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..ससंं..  ��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

८८  स्�येर    घण्टा  0 0 0 

९९  वीउ     के.जी 100 ९० 9000 

११००  कम्पो� मल   डोको ३० ५० 1500 

११११  रासाय�नक मल           

कक  यू�रया    के.जी ५ ३० 150 

खख  �ड.ए.पी   के.जी ३ ६५ 195 

गग  पोटास   के.जी २ ६० 120 

1122  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट १ २००० 2000 

1133  अन्य �व�वध खचर्         1000 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  1188776655  

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  जग्गा कर   रुप�या 0 ० 100 

२२  पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४  �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))    110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  1188886655  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी ७८० ४५ 35100 

२२  जम्मा आम्दानी   रुप�या     35100 

33  खदु नाफा   रुप�या     16335 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..8866  

 65 

तताालल��ककाा  ननंं  २२११ 

ववाालल��::  आआललु ु             जजाातत::  डडेेििजजररेे            स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--३३,,  झझाा����पपााननीी          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..ससंं..  ��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

कक  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  खेत जो� परुुष संख्या १ ५०० 500 

२२  आलकुो �ा� बनाउने 
तथा रोप्ने ज्यामी 

परुुष संख्या २ ४०० 800 

म�हला संख्या १ ४०० 400 

३३  गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या २ ३०० 600 

४४  रेखदेख तथा कटानी गनर् म�हला संख्या २ ३०० 600 

५५  पश ु�म   हल १ ६०० 600 

६६  पावर �टलर    घण्टा  ० ० 0 

७७  �संचाइ जडान    घण्टा      0 

८८  स्�येर    घण्टा      0 

९९  वीउ    के.जी ११० १०० 11000 

११००  कम्पो� मल   डोको १०० ७० 7000 

११११  रासाय�नक मल           

कक  यू�रया    के.जी ० ० 0 

खख  �ड.ए.पी   के.जी ० ० 0 

गग  पोटास   के.जी ० ० 0 

११११  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ० ० 0 

1122  अन्य �व�वध खचर्         १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  २२२२५५००००  

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  
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ववाालल��::  आआललु ु             जजाातत::  डडेेििजजररेे            स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--३३,,  झझाा����पपााननीी          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..ससंं..  ��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

११  जग्गा कर   रुप�या     100 

२२  पानी कर    रुप�या     ० 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या     ० 

४४  �ास क��    रुप�या     0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  2222660000  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी ८०० ५५ 44000 

२२  जम्मा आम्दानी   रुप�या     52000 

३३  खदु नाफा   रुप�या     21500 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  22..3300  

  

67 

२२.२२  ककााउउलल�� (Cauliflower) 

Scientific Name - Brassica oleracea var botrytis 

Family- Cruciferae  

 

काउल� कुस�फेर� प�रवार अन्तगर्त पन� जाडो मौसममा हनुे एक �मखु तरकार� बाल� हो 

।मौसमअनसुार तराईदेखी उच्च पहाडी क्षे�सम्म यस्को खेती गनर् सक�न्छ ।तराई र 

मध्य पहाडमा जाडो मौसममा खेती ग�रन्छ भने उच्च पहाडमा यसको गम� मौसममा खेती 

ग�रन्छ ।काउल�मा हामीलाई चाह�ने मा�ामा ख�नज त�व फस्फोरस, पोटा�सयम, आइरन, 

�भटा�मन, �ब, ए र �स को केह� मा�ा पाइन्छ ।यसको खाने भाग फूलको थुगँा जस्तो 

हनुाले यसलाई फूलगोभी प�न भ�े गर�न्छ ।काउल�को बोटको अिघल्लो स्थानबाट 

हाँगाहरु झपु्पामा �नस्कने र तीनै धेरै पटक �वभाजन भएर �नस्केको वानस्प�तक कोपीला 

नै काउल� हो । काउल�को खाने भागलाई कडर् भ�नन्छ । काउल�का जातहरुलाई अगौटे, 

मध्यम र पछौटे गर� ३ जातहरुमा �वभाजन गनर् स�कन्छ । 

 अगौटे जात :: पषुा काि��क, �ाइट टप, �ाइट फ्ल्यास,  सलार्ह� �दपाल�, �सल्भर 

कप, ६० सपुर सेतो टप 

 मध्यम जात : काठमाण्डौ स्था�नय, स्नोबल १६, स्नो �ाउन 

 पछौटे जात: �कबोजायन्ट, एन . एस ९०, डोल्पा स्नोबल, �सल्भर कप, यकुोन  
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ववाालल��::  आआललु ु             जजाातत::  डडेेििजजररेे            स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--३३,,  झझाा����पपााननीी          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी   

��..ससंं..  ��ववववररणण  इइककााईई  पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

११  जग्गा कर   रुप�या     100 

२२  पानी कर    रुप�या     ० 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या     ० 

४४  �ास क��    रुप�या     0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  2222660000  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी ८०० ५५ 44000 

२२  जम्मा आम्दानी   रुप�या     52000 

३३  खदु नाफा   रुप�या     21500 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  22..3300  

  

67 

२२.२२  ककााउउलल�� (Cauliflower) 

Scientific Name - Brassica oleracea var botrytis 

Family- Cruciferae  

 

काउल� कुस�फेर� प�रवार अन्तगर्त पन� जाडो मौसममा हनुे एक �मखु तरकार� बाल� हो 

।मौसमअनसुार तराईदेखी उच्च पहाडी क्षे�सम्म यस्को खेती गनर् सक�न्छ ।तराई र 

मध्य पहाडमा जाडो मौसममा खेती ग�रन्छ भने उच्च पहाडमा यसको गम� मौसममा खेती 

ग�रन्छ ।काउल�मा हामीलाई चाह�ने मा�ामा ख�नज त�व फस्फोरस, पोटा�सयम, आइरन, 

�भटा�मन, �ब, ए र �स को केह� मा�ा पाइन्छ ।यसको खाने भाग फूलको थुगँा जस्तो 

हनुाले यसलाई फूलगोभी प�न भ�े गर�न्छ ।काउल�को बोटको अिघल्लो स्थानबाट 

हाँगाहरु झपु्पामा �नस्कने र तीनै धेरै पटक �वभाजन भएर �नस्केको वानस्प�तक कोपीला 

नै काउल� हो । काउल�को खाने भागलाई कडर् भ�नन्छ । काउल�का जातहरुलाई अगौटे, 

मध्यम र पछौटे गर� ३ जातहरुमा �वभाजन गनर् स�कन्छ । 

 अगौटे जात :: पषुा काि��क, �ाइट टप, �ाइट फ्ल्यास,  सलार्ह� �दपाल�, �सल्भर 

कप, ६० सपुर सेतो टप 

 मध्यम जात : काठमाण्डौ स्था�नय, स्नोबल १६, स्नो �ाउन 

 पछौटे जात: �कबोजायन्ट, एन . एस ९०, डोल्पा स्नोबल, �सल्भर कप, यकुोन  
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म्याग्द� िजल्लामा आ.ब. 207६/7७ मा काउल�को उत्पादन 89 हेक्टर क्षे�फलमा 

8६७ मे��क टन रहेको छ भने उत्पादकत्व ९.७ मे��क टन ��त हेक्टर रहेको छ । 

 

तताालल��ककाा  ननंं  २२२२  ककााउउलल��ककाा  जजााततहहरुरु 

��..
ससंं.. 

जजाातत 
��ससफफाा��ररसस  

बबषषर्र् 
पपााक्क्नने े ससममयय 

उउत्त्पपााददनन(

ममेे..टटनन//हहेे) 
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े� 

११ काठमाण्डौ 
स्था�नय 

2046 

(199) 

११०-१२० २५ तराई, पहाड र उच्च 
पहाड 

२२ डोल्पा स्नोवल २०५१ 
(१९९४) 

११०-१२० १५ तराई, मध्यपहाड र 
उच्च पहाड 

३३ सलार्ह� �दपा�ल २०५१ 
(१९९४) 

५५-६० ८ तराई र मध्यपहाड 

४४ खमुल ज्याप ु (२०७२ 

२०१५) 

६५-८० २९-७ मध्य पहाडी क्षे� 

 पि�करण मा� 

५५ एन.एस ६० F1 २०६६ 
(२०१०) 

५५-६० २६-३० तराई र पहाड 

६६ एन.एस १०६ F1  २०६६ 
(२०१०) 

70-75 28-34 तराई , पहाड र उच्च 
पहाड 

७७ एन.एस ९० F1  २०६६ 
(२०१०) 

90-95 40-60 तराई , पहाड र उच्च 
पहाड 

८८ अ�ा ९० F1 २०६६ 
(२०१०) 

90 45-56 तराई , पहाड र उच्च 
पहाड 

९९ अ�ा कप F1 २०६६ 60 30 तराई , पहाड र उच्च 

69 

(२०१०) पहाड 

११०० रेनी F1 २०६६ 
(२०१०) 

81 36-40 तराई , पहाड र उच्च 
पहाड 

११११ डमी F1 २०६६ 
(२०१०) 

70 40-44 तराई , पहाड र उच्च 
पहाड 

११२२ य�ुमको F1 २०६६ 
(२०१०) 

75 26-30 तराई , पहाड र उच्च 
पहाड 

११३३ स्नो मून F1 2067 
(२०१०) 

90-100 40-44 तराई र मध्यपहाड 

११४४ �सल्भर कप ६० 
F1 

2067 
(२०१०) 

50-60 24-30 मध्यपहाड र तराई 

११५५ �सल्भर मन ६० 
F1 

2067 
(२०१०) 

50-60 20-26 मध्यपहाड र तराई 

११६६ रेमी F1 2067 
(२०१०) 

50-60 24-30 मध्यपहाड र तराई 

११७७ दे�व २ F1 2067 
(२०१०) 

115 48 मध्यपहाड र तराई 

११८८ एन २२ F1 2067  
(२०१०) 

130 60 मध्यपहाड र तराई 

११९९ �नम्प ुF1 2067 
(२०१०) 

80 28 मध्यपहाड र तराई 

२२०० स्नो वेभ F1 2070 
(२०१3) 

60-65 50-55 मध्यपहाड र तराई 

२२११ जलु� F1 2070 
(२०१3) 

50-55 35-40 मध्यपहाड र तराई 

२२२२ फुिजएमा F1 2070 
(२०१3) 

70-85 35 तराई र मध्यपहाड 

२२३३ बखार् F1 2076 
(२०१9) 

60-65 33-39 मध्य पहाडको �सि�त 
क्षे� 

२२४४ �ग�रजा F1 2076 85-90 44 मध्य पहाडको �सि�त 
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म्याग्द� िजल्लामा आ.ब. 207६/7७ मा काउल�को उत्पादन 89 हेक्टर क्षे�फलमा 

8६७ मे��क टन रहेको छ भने उत्पादकत्व ९.७ मे��क टन ��त हेक्टर रहेको छ । 

 

तताालल��ककाा  ननंं  २२२२  ककााउउलल��ककाा  जजााततहहरुरु 

��..
ससंं.. 

जजाातत 
��ससफफाा��ररसस  

बबषषर्र् 
पपााक्क्नने े ससममयय 

उउत्त्पपााददनन(

ममेे..टटनन//हहेे) 
��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े� 

११ काठमाण्डौ 
स्था�नय 

2046 

(199) 

११०-१२० २५ तराई, पहाड र उच्च 
पहाड 

२२ डोल्पा स्नोवल २०५१ 
(१९९४) 

११०-१२० १५ तराई, मध्यपहाड र 
उच्च पहाड 

३३ सलार्ह� �दपा�ल २०५१ 
(१९९४) 

५५-६० ८ तराई र मध्यपहाड 

४४ खमुल ज्याप ु (२०७२ 

२०१५) 

६५-८० २९-७ मध्य पहाडी क्षे� 

 पि�करण मा� 

५५ एन.एस ६० F1 २०६६ 
(२०१०) 

५५-६० २६-३० तराई र पहाड 

६६ एन.एस १०६ F1  २०६६ 
(२०१०) 

70-75 28-34 तराई , पहाड र उच्च 
पहाड 

७७ एन.एस ९० F1  २०६६ 
(२०१०) 

90-95 40-60 तराई , पहाड र उच्च 
पहाड 

८८ अ�ा ९० F1 २०६६ 
(२०१०) 

90 45-56 तराई , पहाड र उच्च 
पहाड 

९९ अ�ा कप F1 २०६६ 60 30 तराई , पहाड र उच्च 

69 

(२०१०) पहाड 

११०० रेनी F1 २०६६ 
(२०१०) 

81 36-40 तराई , पहाड र उच्च 
पहाड 

११११ डमी F1 २०६६ 
(२०१०) 

70 40-44 तराई , पहाड र उच्च 
पहाड 

११२२ य�ुमको F1 २०६६ 
(२०१०) 

75 26-30 तराई , पहाड र उच्च 
पहाड 

११३३ स्नो मून F1 2067 
(२०१०) 

90-100 40-44 तराई र मध्यपहाड 

११४४ �सल्भर कप ६० 
F1 

2067 
(२०१०) 

50-60 24-30 मध्यपहाड र तराई 

११५५ �सल्भर मन ६० 
F1 

2067 
(२०१०) 

50-60 20-26 मध्यपहाड र तराई 

११६६ रेमी F1 2067 
(२०१०) 

50-60 24-30 मध्यपहाड र तराई 

११७७ दे�व २ F1 2067 
(२०१०) 

115 48 मध्यपहाड र तराई 

११८८ एन २२ F1 2067  
(२०१०) 

130 60 मध्यपहाड र तराई 

११९९ �नम्प ुF1 2067 
(२०१०) 

80 28 मध्यपहाड र तराई 

२२०० स्नो वेभ F1 2070 
(२०१3) 

60-65 50-55 मध्यपहाड र तराई 

२२११ जलु� F1 2070 
(२०१3) 

50-55 35-40 मध्यपहाड र तराई 

२२२२ फुिजएमा F1 2070 
(२०१3) 

70-85 35 तराई र मध्यपहाड 

२२३३ बखार् F1 2076 
(२०१9) 

60-65 33-39 मध्य पहाडको �सि�त 
क्षे� 

२२४४ �ग�रजा F1 2076 85-90 44 मध्य पहाडको �सि�त 
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70 

(२०१9) क्षे� 

२२५५ �वस्टर F1 2076 
(२०१9) 

77-80 36 तराईको �सि�त क्षे� 

 

ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको माल�का ४, म�ला-१, रघगंुगा-२ र बे.न.पा ५ मा १/१ रोपनी 

क्षे�फलमा काउल� खेती गदार् हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार 

ताल�कामा �स्ततु गर�  त्यस्को अनपुात �नकाल�एको छ । लाभ लागत अध्ययनमा 

काउल�को स्नो मीिस्टक जातमा तलुनात्मक रुपमा धेरै लाभ लागतको अनपुात पाइएको छ 

। 

तताालल��ककाा  ननंं  २२३३ 

  ववाालल��::  ककााउउलल��                जजाातत::  स्स्ननोो  ��ममििस्स्टटकक              स्स्थथाानन::   बबेे..नन..पपाा..--५५            क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..ससंं.. ��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ खेत जो� े(१ पटक)  हाते 

�ाक्टर  

घण्टा १ ७०० 700 

२२ �बरुवा रोप्न ज्यामी परुुष संख्या १ ७०० 700 

म�हला संख्या १ ७०० 700 

३३ गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या ३ ७०० 2100 

४४ रेखदेख तथा हारभे� 

गनर् 
म�हला संख्या २ ७०० 1400 

५५ पश ु�म   हल ० ० 0 

६६ �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७ स्�येर    जना ० 0 0 

८८ वीउ (स्थानीय )    प्याकेट १ ४०० 400 

71 

  ववाालल��::  ककााउउलल��                जजाातत::  स्स्ननोो  ��ममििस्स्टटकक              स्स्थथाानन::   बबेे..नन..पपाा..--५५            क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..ससंं.. ��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

९९ कम्पो� मल   डोको १२० 50 6000 

११०० रासाय�नक मल           

कक यू�रया    के.जी ८ 30 240 

खख �ड.ए.पी   के.जी ३ 60 180 

गग पोटास   के.जी ३ 45 135 

११११ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट १ 1000 1000 

११२२ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  14555 

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  जग्गा कर   रुप�या 0 0 100 

२२  पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४  �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))    110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  1144665555  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी १००० ५० 50000 

२२  जम्मा आम्दानी   रुप�या     50000 

33  खदु नाफा    रुप�या     35445 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  33..4444  

 

 

तताालल��ककाा  ननंं  २२४४ 
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(२०१9) क्षे� 

२२५५ �वस्टर F1 2076 
(२०१9) 

77-80 36 तराईको �सि�त क्षे� 

 

ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको माल�का ४, म�ला-१, रघगंुगा-२ र बे.न.पा ५ मा १/१ रोपनी 

क्षे�फलमा काउल� खेती गदार् हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार 

ताल�कामा �स्ततु गर�  त्यस्को अनपुात �नकाल�एको छ । लाभ लागत अध्ययनमा 

काउल�को स्नो मीिस्टक जातमा तलुनात्मक रुपमा धेरै लाभ लागतको अनपुात पाइएको छ 

। 

तताालल��ककाा  ननंं  २२३३ 

  ववाालल��::  ककााउउलल��                जजाातत::  स्स्ननोो  ��ममििस्स्टटकक              स्स्थथाानन::   बबेे..नन..पपाा..--५५            क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..ससंं.. ��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ खेत जो� े(१ पटक)  हाते 

�ाक्टर  

घण्टा १ ७०० 700 

२२ �बरुवा रोप्न ज्यामी परुुष संख्या १ ७०० 700 

म�हला संख्या १ ७०० 700 

३३ गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या ३ ७०० 2100 

४४ रेखदेख तथा हारभे� 

गनर् 
म�हला संख्या २ ७०० 1400 

५५ पश ु�म   हल ० ० 0 

६६ �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७ स्�येर    जना ० 0 0 

८८ वीउ (स्थानीय )    प्याकेट १ ४०० 400 

71 

  ववाालल��::  ककााउउलल��                जजाातत::  स्स्ननोो  ��ममििस्स्टटकक              स्स्थथाानन::   बबेे..नन..पपाा..--५५            क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..ससंं.. ��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

९९ कम्पो� मल   डोको १२० 50 6000 

११०० रासाय�नक मल           

कक यू�रया    के.जी ८ 30 240 

खख �ड.ए.पी   के.जी ३ 60 180 

गग पोटास   के.जी ३ 45 135 

११११ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट १ 1000 1000 

११२२ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  14555 

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  जग्गा कर   रुप�या 0 0 100 

२२  पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४  �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))    110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  1144665555  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी १००० ५० 50000 

२२  जम्मा आम्दानी   रुप�या     50000 

33  खदु नाफा    रुप�या     35445 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  33..4444  

 

 

तताालल��ककाा  ननंं  २२४४ 
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72 

ववाालल��::  ककााउउलल��      जजाातत::  ददेेववीी  ११       स्स्थथाानन::  फफुुललववाारर��  ममाा��ललककाा--४४     क्षक्षे�े�फफलल::  ११००००  ववगगर्र्  ममीी  

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ खेत जो� े  हाते �ाक्टर घण्टा १.५ ६०० 900 

२२ काउल� रोप्न र �ाङक़ 
बनाउन ज्यामी 

परुुष संख्या १ ६०० 600 

म�हला संख्या २. 600 1200 

३३ गोडमेल गनर् (२ पटक)  म�हला संख्या ४ ६०० 2400 

४४ रेखदेख तथा हारभे� गनर् म�हला संख्या २   0 

५५ �संचाइ जडान    म�हना ३ १००० 3000 

६६ �वउ   प्याकेट २ ६०० 1200 

७७ कम्पो� मल   डोको ४० ८० 3200 

८८ रासाय�नक मल         0 

कक यू�रया    के.जी ५ 30 150 

खख �ड.ए.पी   के.जी ३ 60 180 

गग पोटास   के.जी २ 45 90 

९९ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट 2 500 1000 

११०० अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  1144992200  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ जग्गा भाडा    रोपनी १ २००० 2000 

२२ पानी कर    रुप�या     0 

73 

ववाालल��::  ककााउउलल��      जजाातत::  ददेेववीी  ११       स्स्थथाानन::  फफुुललववाारर��  ममाा��ललककाा--४४     क्षक्षे�े�फफलल::  ११००००  ववगगर्र्  ममीी  

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

३३ ममर्त सम्भार खचर् 
(बासको प्ला��क घर) 

  पटक 1 २००० 2000 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  44000000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  18920 

११ मखु्य उत्पादन    के.जी ६०० ६० 36000 

२२ जम्मा आम्दानी   रुप�या     36000 

३३ खदु नाफा    रुप�या     17080 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..9900  

 

pTkfbg nfe nfut cWoog k'l:tsf66



72 

ववाालल��::  ककााउउलल��      जजाातत::  ददेेववीी  ११       स्स्थथाानन::  फफुुललववाारर��  ममाा��ललककाा--४४     क्षक्षे�े�फफलल::  ११००००  ववगगर्र्  ममीी  

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ खेत जो� े  हाते �ाक्टर घण्टा १.५ ६०० 900 

२२ काउल� रोप्न र �ाङक़ 
बनाउन ज्यामी 

परुुष संख्या १ ६०० 600 

म�हला संख्या २. 600 1200 

३३ गोडमेल गनर् (२ पटक)  म�हला संख्या ४ ६०० 2400 

४४ रेखदेख तथा हारभे� गनर् म�हला संख्या २   0 

५५ �संचाइ जडान    म�हना ३ १००० 3000 

६६ �वउ   प्याकेट २ ६०० 1200 

७७ कम्पो� मल   डोको ४० ८० 3200 

८८ रासाय�नक मल         0 

कक यू�रया    के.जी ५ 30 150 

खख �ड.ए.पी   के.जी ३ 60 180 

गग पोटास   के.जी २ 45 90 

९९ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट 2 500 1000 

११०० अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  1144992200  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ जग्गा भाडा    रोपनी १ २००० 2000 

२२ पानी कर    रुप�या     0 

73 

ववाालल��::  ककााउउलल��      जजाातत::  ददेेववीी  ११       स्स्थथाानन::  फफुुललववाारर��  ममाा��ललककाा--४४     क्षक्षे�े�फफलल::  ११००००  ववगगर्र्  ममीी  

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

३३ ममर्त सम्भार खचर् 
(बासको प्ला��क घर) 

  पटक 1 २००० 2000 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  44000000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  18920 

११ मखु्य उत्पादन    के.जी ६०० ६० 36000 

२२ जम्मा आम्दानी   रुप�या     36000 

३३ खदु नाफा    रुप�या     17080 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..9900  
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तताालल��ककाा  ननंं  २२५५ 

 ववाालल��::  ककााउउलल��       जजाातत::  स्स्ननोो   ��ममििस्स्टटकक        स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--११,  ककुुहहुुँ ँ        क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  खेत जो� �म�न�टलर घण्टा  १ ७०० 700 

२२  काउल� रोप्न ज्यामी म�हला संख्या २ ५०० 1000 

३३  गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या ३ ५०० 1500 

४४  रेखदेख तथा बाल� कटानी 
गनर् 

म�हला संख्या २ ५०० 1000 

५५  पश�ुम   संख्या ० ० 0 

६६  �संचाइ जडान    घण्टा  ० ० 0 

७७  स्�येर    घण्टा  1 1600 1600 

८८  वीउ   प्याकेट १. ५५० 550 

९९  कम्पो� मल   डोको ४५ ७५ 3375 

११००  रासाय�नक मल           

कक  यू�रया    के.जी ३ 30 90 

खख  �ड.ए.पी   के.जी २ 70 140 

गग  पोटास   के.जी १ 60 60 

११११  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट २ ३०० 600 

1122  अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  1111661155  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ जग्गा कर   रुप�या 0 ० 100 

75 

 ववाालल��::  ककााउउलल��       जजाातत::  स्स्ननोो   ��ममििस्स्टटकक        स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--११,  ककुुहहुुँ ँ        क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

२२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))    110000  

  जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))           1111771155  

११ मखु्य उत्पादन    के.जी ८०० ५० 40000 

२२ जम्मा आम्दानी   रुप�या     40000 

३३ खदु नाफा   रुप�या     28385 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 3.41 

 

तताालल��ककाा  ननंं  २२६६ 

ववाालल��::  ककााउउलल��       जजाातत::  स्स्ननोो  ममीीििस्स्टटकक      स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा--२२      ररणणववाा��     क्षक्षे�े�फफलल::११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ खेत जो� परुुष संख्या १ ५०० 500 

२२ काउल� रोप्न म�हला संख्या २ ४०० 800 

३३ गोडमेल गनर्  म�हला संख्या ३ ३०० 900 

४४ रेखदेख तथा हारभे� गनर् म�हला संख्या १ ३०० 300 

५५ पश�ुम   वटा 2 ४०० 800 

६६ �संचाइ जडान    घण्टा      0 
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तताालल��ककाा  ननंं  २२५५ 

 ववाालल��::  ककााउउलल��       जजाातत::  स्स्ननोो   ��ममििस्स्टटकक        स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--११,  ककुुहहुुँ ँ        क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  खेत जो� �म�न�टलर घण्टा  १ ७०० 700 

२२  काउल� रोप्न ज्यामी म�हला संख्या २ ५०० 1000 

३३  गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या ३ ५०० 1500 

४४  रेखदेख तथा बाल� कटानी 
गनर् 

म�हला संख्या २ ५०० 1000 

५५  पश�ुम   संख्या ० ० 0 

६६  �संचाइ जडान    घण्टा  ० ० 0 

७७  स्�येर    घण्टा  1 1600 1600 

८८  वीउ   प्याकेट १. ५५० 550 

९९  कम्पो� मल   डोको ४५ ७५ 3375 

११००  रासाय�नक मल           

कक  यू�रया    के.जी ३ 30 90 

खख  �ड.ए.पी   के.जी २ 70 140 

गग  पोटास   के.जी १ 60 60 

११११  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट २ ३०० 600 

1122  अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  1111661155  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ जग्गा कर   रुप�या 0 ० 100 

75 

 ववाालल��::  ककााउउलल��       जजाातत::  स्स्ननोो   ��ममििस्स्टटकक        स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--११,  ककुुहहुुँ ँ        क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु  

२२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))    110000  

  जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))           1111771155  

११ मखु्य उत्पादन    के.जी ८०० ५० 40000 

२२ जम्मा आम्दानी   रुप�या     40000 

३३ खदु नाफा   रुप�या     28385 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 3.41 

 

तताालल��ककाा  ननंं  २२६६ 

ववाालल��::  ककााउउलल��       जजाातत::  स्स्ननोो  ममीीििस्स्टटकक      स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा--२२      ररणणववाा��     क्षक्षे�े�फफलल::११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ खेत जो� परुुष संख्या १ ५०० 500 

२२ काउल� रोप्न म�हला संख्या २ ४०० 800 

३३ गोडमेल गनर्  म�हला संख्या ३ ३०० 900 

४४ रेखदेख तथा हारभे� गनर् म�हला संख्या १ ३०० 300 

५५ पश�ुम   वटा 2 ४०० 800 

६६ �संचाइ जडान    घण्टा      0 
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७७ स्�येर    घण्टा  1 1600 1600 

८८ वीउ   प्याकेट १. ५०० 500 

९९ कम्पो� मल   डोको २५ 50 1250 

११०० रासाय�नक मल           

कक यू�रया    के.जी ४ 30 120 

खख �ड.ए.पी   के.जी ४ 45 180 

गग पोटास   के.जी २ 60 120 

११११  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ३ ४०० 1200 

1122  अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  99227700  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ जग्गा कर   रुप�या     100 

२२ पानी कर    रुप�या     0 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या     0 

४४ �ास क��    रुप�या     0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  9370 

११ मखु्य उत्पादन    के.जी ७०० ५० 35000 

२२ जम्मा आम्दानी   रुप�या     35000 

३३ खदु नाफा   रुप�या     25730 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  33..7744  

77 

२२..३३  बबन्न्ददाा ( Cabbage) 

 
Scientificname-Brassica oleracea var. capitata 
 Family- Cruciferae 
 

बन्दा कुस�फेर� प�रवार अन्तगर्त पन� जाडो मौसममा हनुे एक �मखु तरकार� बाल� हो । 

यसको तराईमा जाडो मौसममा खेती ग�रन्छ भने उच्च पहाडमा यसको वष�भर� गनर् 
स�कन्छ र यस्ले काउल�भन्दा केह� ज्यादा ताप�म सहन सक्छ । यसलाई १५◦ देखी 
२८◦ से ताप�ममा उत्पादन  गनर् स�कन्छ । 

बन्दामा �डनडल� �मथेन, �स�न�गर्न, ल्यपेुल, सल्फोरेन, इन्डोल �ी का�बर्नल जस्ता तत्व 
हनु्छन ् । �यनीहरुले क्यान्सरबाट जोगाउन महत्वपूणर् भ�ूमका खेल्छन ् । बन्दागोभीको 
�नय�मत सेवनले खासगर� पेटको अल्सर तथा क्यान्सरको जोिखम कम गछर् । बन्दाको 
�नय�मत सेवनले सर�रमा रोग ��तरोधी क्षमताको �वकाश गछर् । बन्दामा �भटा�मन सी 
�सस्त मा�ामा पाइन्छ । �व�हरुका अनसुार बन्दाको �नय�मत भोजनले आखँाका �व�भ� 
खाले समस्याका साथै मो�तया�वन्द ु तथा रतन्धोको जोिखम प�न कम हनु्छ । बन्दाको 
�नय�मत सेवनले अल्जाइमरको जोिखम प�न कम हनु्छ । वजन घटाउन वा �नयन्�ण गनर् 
चाहनेहरुका ला�ग प�न बन्दा लाभदायी हनु्छ । बन्दाको सलाद, अचार वा तरकार� 
�नय�मत खाने गनार्ले अनहुारको छाला चिम्कलो बन्दछ । बन्दागोभीमा ल्यािक्टक ए�सड 
पयार्� मा�ामा पाइन्छ । यसका कारण मांशपेशीको दखुाइ कम गनुर्का साथै �व�भ� खाले 
चोट �छटो �नको हनुका ला�ग समेत सहयोग गछर् । 
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७७ स्�येर    घण्टा  1 1600 1600 

८८ वीउ   प्याकेट १. ५०० 500 

९९ कम्पो� मल   डोको २५ 50 1250 

११०० रासाय�नक मल           

कक यू�रया    के.जी ४ 30 120 

खख �ड.ए.पी   के.जी ४ 45 180 

गग पोटास   के.जी २ 60 120 

११११  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ३ ४०० 1200 

1122  अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  99227700  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ जग्गा कर   रुप�या     100 

२२ पानी कर    रुप�या     0 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या     0 

४४ �ास क��    रुप�या     0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  9370 

११ मखु्य उत्पादन    के.जी ७०० ५० 35000 

२२ जम्मा आम्दानी   रुप�या     35000 

३३ खदु नाफा   रुप�या     25730 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  33..7744  
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२२..३३  बबन्न्ददाा ( Cabbage) 

 
Scientificname-Brassica oleracea var. capitata 
 Family- Cruciferae 
 

बन्दा कुस�फेर� प�रवार अन्तगर्त पन� जाडो मौसममा हनुे एक �मखु तरकार� बाल� हो । 

यसको तराईमा जाडो मौसममा खेती ग�रन्छ भने उच्च पहाडमा यसको वष�भर� गनर् 
स�कन्छ र यस्ले काउल�भन्दा केह� ज्यादा ताप�म सहन सक्छ । यसलाई १५◦ देखी 
२८◦ से ताप�ममा उत्पादन  गनर् स�कन्छ । 

बन्दामा �डनडल� �मथेन, �स�न�गर्न, ल्यपेुल, सल्फोरेन, इन्डोल �ी का�बर्नल जस्ता तत्व 
हनु्छन ् । �यनीहरुले क्यान्सरबाट जोगाउन महत्वपूणर् भ�ूमका खेल्छन ् । बन्दागोभीको 
�नय�मत सेवनले खासगर� पेटको अल्सर तथा क्यान्सरको जोिखम कम गछर् । बन्दाको 
�नय�मत सेवनले सर�रमा रोग ��तरोधी क्षमताको �वकाश गछर् । बन्दामा �भटा�मन सी 
�सस्त मा�ामा पाइन्छ । �व�हरुका अनसुार बन्दाको �नय�मत भोजनले आखँाका �व�भ� 
खाले समस्याका साथै मो�तया�वन्द ु तथा रतन्धोको जोिखम प�न कम हनु्छ । बन्दाको 
�नय�मत सेवनले अल्जाइमरको जोिखम प�न कम हनु्छ । वजन घटाउन वा �नयन्�ण गनर् 
चाहनेहरुका ला�ग प�न बन्दा लाभदायी हनु्छ । बन्दाको सलाद, अचार वा तरकार� 
�नय�मत खाने गनार्ले अनहुारको छाला चिम्कलो बन्दछ । बन्दागोभीमा ल्यािक्टक ए�सड 
पयार्� मा�ामा पाइन्छ । यसका कारण मांशपेशीको दखुाइ कम गनुर्का साथै �व�भ� खाले 
चोट �छटो �नको हनुका ला�ग समेत सहयोग गछर् । 
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म्याग्द� िजल्लामा आ.ब. 207६/7७ मा बन्दाको उत्पादन १०५ हेक्टर क्षे�फलमा 
१२९० मे��क टन रहेको छ। म्याग्द�मा बन्दाको उत्पादकत्व १२.३ मे��क टन ��त 
रहेको छ । 

तताालल��ककाा  ननंं  २२७७  बबन्न्ददााककाा  जजााततहहरुरु 

��.. 
ससंं 

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु ��ससफफाा��ररसस  बबषषर्र् पपााक्क्नने े 
ससममयय 

उउत्त्पपााददनन 

(ममेे..टटनन//हहेे) 

��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े� 

११ कोपनहेगन 
माक� ट 

२०५१(१९९४) 70-90 35 तराई र मध्यपहाड 

                           पि�करण  मा� 

२२ नेपा ��न ७७७ 
F1 

२०६६(2010) 85-90 75 तराई र मध्यपहाड 

३३ �बगसन १७१ F1 २०६६(2010) 95-100 80 उच्च पहाड 

४४ नेपाराउन्ड F1 २०६६(2010) 90 75 तराई 

५५ सपुर ��न F1 २०६६(2010) 90-100 40-50 तराई, पहाड र उच्च 
पहाड 

६६ रेयल बल F1 २०६६(2010) 90 36-40 तराई, पहाड र उच्च 
पहाड 

७७ ��नकोरोनेट F1 २०६६(2010) 75-80 35-38 तराई र पहाड 

८८ नेपा स्टार F1 २०६६(2010) 75-80 22-25 तराई र पहाड 

९९ �ट ६२९ F1 २०६६(2010) 55-60 18-20 तराई र पहाड 

११०० रु�ब �कङ F1 २०६६(2010) 75 22-25 तराई र पहाड 

११११ समर �स F1 २०६६(2010) 53-58 45-60 तराई र पहाड 

११२२ ��न �हरो F1 २०६६(2010) 53-58 45-60 तराई र पहाड 

११३३ नेपाम्यािजक F1 २०६६ (2010) 60-65 45-60 तराई र पहाड 

११४४ बोनस F1 २०६६ (2010) 80-85 60-70 तराई र पहाड 

११५५ ��न टप F1 2067 (2010) 110 48 मध्यपहाड र तराई 
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११६६ एन.एस.आर F1 2067 (2010) 100 42 मध्यपहाड र तराई 

११७७ के.एफ. ६५ F1 2067 (2010) 95 39.2 मध्यपहाड र तराई 

११८८ एन ७६६ F1 2067 (2010) 100 48 मध्यपहाड र तराई 

११९९ ��न हट F1 2067 (2010) 75-80 50-60 तराई, पहाड र उच्च 
पहाड 

२२०० जे�नथ F1 2070 (2013) 55-65 40 तराई 

२२११ फुटोस्क� F1 2070 (2013) 90 30-45 तराई र मध्यपहाड 

२२२२ वन्डर वल F1 2076 (2019) 92-96 71.7 मध्यपहाडको 
�सि�त क्षे� 

२२३३ ��नच्यालेन्जर 
मन्सान्टो F1 

2076 (2019) 92-96 56.41 मध्यपहाडको 
�सि�त क्षे� 

२२४४ �मले�नयम१११ 
F1 

2076 (2019) 87 65-70 तराईको �सि�त 
क्षे� 

२२५५ सौयार् F1 2076 (2019) 86-97 60-67 तराईको �सि�त 
क्षे� 

 

ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको म�ला ३, रघगंुगा-२ र बे.न.पा ४ मा १/१ रोपनी क्षे�फलमा बन्दा 
खेती गदार् हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार ताल�कामा �स्ततु गर� 
त्यस्को अनपुात �नकाल�एको छ ।लाभ लागत अध्ययनमा बन्दामा काउल�मा भन्दा कम 
लाभ लागतको अनपुात पाइएको छ । 

तताालल��ककाा  ननंं  २२८८ 

 ववाालल��::  बबन्न्ददाा           जजाातत::   ��ीीनन  ककोोररोोननेटेट            स्स्थथाानन::   बबेे..नन..पपाा..--४४           क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 
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म्याग्द� िजल्लामा आ.ब. 207६/7७ मा बन्दाको उत्पादन १०५ हेक्टर क्षे�फलमा 
१२९० मे��क टन रहेको छ। म्याग्द�मा बन्दाको उत्पादकत्व १२.३ मे��क टन ��त 
रहेको छ । 

तताालल��ककाा  ननंं  २२७७  बबन्न्ददााककाा  जजााततहहरुरु 

��.. 
ससंं 

बबाालल��ककोो  जजााततहहरुरु ��ससफफाा��ररसस  बबषषर्र् पपााक्क्नने े 
ससममयय 

उउत्त्पपााददनन 

(ममेे..टटनन//हहेे) 

��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े� 

११ कोपनहेगन 
माक� ट 

२०५१(१९९४) 70-90 35 तराई र मध्यपहाड 

                           पि�करण  मा� 

२२ नेपा ��न ७७७ 
F1 

२०६६(2010) 85-90 75 तराई र मध्यपहाड 

३३ �बगसन १७१ F1 २०६६(2010) 95-100 80 उच्च पहाड 

४४ नेपाराउन्ड F1 २०६६(2010) 90 75 तराई 

५५ सपुर ��न F1 २०६६(2010) 90-100 40-50 तराई, पहाड र उच्च 
पहाड 

६६ रेयल बल F1 २०६६(2010) 90 36-40 तराई, पहाड र उच्च 
पहाड 

७७ ��नकोरोनेट F1 २०६६(2010) 75-80 35-38 तराई र पहाड 

८८ नेपा स्टार F1 २०६६(2010) 75-80 22-25 तराई र पहाड 

९९ �ट ६२९ F1 २०६६(2010) 55-60 18-20 तराई र पहाड 

११०० रु�ब �कङ F1 २०६६(2010) 75 22-25 तराई र पहाड 

११११ समर �स F1 २०६६(2010) 53-58 45-60 तराई र पहाड 

११२२ ��न �हरो F1 २०६६(2010) 53-58 45-60 तराई र पहाड 

११३३ नेपाम्यािजक F1 २०६६ (2010) 60-65 45-60 तराई र पहाड 

११४४ बोनस F1 २०६६ (2010) 80-85 60-70 तराई र पहाड 

११५५ ��न टप F1 2067 (2010) 110 48 मध्यपहाड र तराई 

79 

११६६ एन.एस.आर F1 2067 (2010) 100 42 मध्यपहाड र तराई 

११७७ के.एफ. ६५ F1 2067 (2010) 95 39.2 मध्यपहाड र तराई 

११८८ एन ७६६ F1 2067 (2010) 100 48 मध्यपहाड र तराई 

११९९ ��न हट F1 2067 (2010) 75-80 50-60 तराई, पहाड र उच्च 
पहाड 

२२०० जे�नथ F1 2070 (2013) 55-65 40 तराई 

२२११ फुटोस्क� F1 2070 (2013) 90 30-45 तराई र मध्यपहाड 

२२२२ वन्डर वल F1 2076 (2019) 92-96 71.7 मध्यपहाडको 
�सि�त क्षे� 

२२३३ ��नच्यालेन्जर 
मन्सान्टो F1 

2076 (2019) 92-96 56.41 मध्यपहाडको 
�सि�त क्षे� 

२२४४ �मले�नयम१११ 
F1 

2076 (2019) 87 65-70 तराईको �सि�त 
क्षे� 

२२५५ सौयार् F1 2076 (2019) 86-97 60-67 तराईको �सि�त 
क्षे� 

 

ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको म�ला ३, रघगंुगा-२ र बे.न.पा ४ मा १/१ रोपनी क्षे�फलमा बन्दा 
खेती गदार् हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार ताल�कामा �स्ततु गर� 
त्यस्को अनपुात �नकाल�एको छ ।लाभ लागत अध्ययनमा बन्दामा काउल�मा भन्दा कम 
लाभ लागतको अनपुात पाइएको छ । 

तताालल��ककाा  ननंं  २२८८ 

 ववाालल��::  बबन्न्ददाा           जजाातत::   ��ीीनन  ककोोररोोननेटेट            स्स्थथाानन::   बबेे..नन..पपाा..--४४           क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 
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 ववाालल��::  बबन्न्ददाा           जजाातत::   ��ीीनन  ककोोररोोननेटेट            स्स्थथाानन::   बबेे..नन..पपाा..--४४           क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

११  खेत जो� े(१ पटक)  हाते 
�ाक्टर  

घण्टा १ ७०० 700 

२२  �बरुवा रोप्न ज्यामी परुुष संख्या २ ७०० 1400 

म�हला संख्या ० ० 0 

३३  गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या ३ ७०० 2100 

४४  रेखदेख तथा हारभे� गनर् म�हला संख्या २ ७०० 1400 

५५  पश ु�म   हल ० ० 0 

६६  �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७  स्�येर    जना ० 0 0 

८८  वीउ (स्थानीय)    प्याकेट १. ३५० 350 

९९  कम्पो� मल   डोको १२० 50 6000 

११००  रासाय�नक मल           

कक  यू�रया    के.जी ८ 30 240 

खख  �ड.ए.पी   के.जी ३ 60 180 

गग  पोटास   के.जी ३ 45 135 

११११  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट १ 1000 1000 

११२२  अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  1144550055  

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  जग्गा कर   रुप�या     100 

२२  पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

81 

 ववाालल��::  बबन्न्ददाा           जजाातत::   ��ीीनन  ककोोररोोननेटेट            स्स्थथाानन::   बबेे..नन..पपाा..--४४           क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

४४  �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))    110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  1144660055  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी १००० ३० 30000 

२२  जम्मा आम्दानी   रुप�या     30000 

३३  खदु नाफा    रुप�या     15495 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  22..0077  

  

तताालल��ककाा  ननंं  २२९९  

ववाालल��  ::  बबन्न्ददाा             जजाातत::  ����नन  ककोोररोोननेटेट            स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा  २२          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ खेत जो� �म�न�टलर घण्टा  १ ८०० 800 

२२ बन्दा रोप्न ज्यामी म�हला संख्या २ ६०० 1200 

३३ गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या २ ६०० 1200 

४४ रेखदेख तथा हारभे� गनर् म�हला संख्या १ ६०० 600 

५५ पावर �टलर    घण्टा  0 0 0 

६६ �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७ स्�येर    घण्टा  1 १००० 1000 

८८ वीउ    प्याकेट १. ५०० ५०० 
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80 

 ववाालल��::  बबन्न्ददाा           जजाातत::   ��ीीनन  ककोोररोोननेटेट            स्स्थथाानन::   बबेे..नन..पपाा..--४४           क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

११  खेत जो� े(१ पटक)  हाते 
�ाक्टर  

घण्टा १ ७०० 700 

२२  �बरुवा रोप्न ज्यामी परुुष संख्या २ ७०० 1400 

म�हला संख्या ० ० 0 

३३  गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या ३ ७०० 2100 

४४  रेखदेख तथा हारभे� गनर् म�हला संख्या २ ७०० 1400 

५५  पश ु�म   हल ० ० 0 

६६  �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७  स्�येर    जना ० 0 0 

८८  वीउ (स्थानीय)    प्याकेट १. ३५० 350 

९९  कम्पो� मल   डोको १२० 50 6000 

११००  रासाय�नक मल           

कक  यू�रया    के.जी ८ 30 240 

खख  �ड.ए.पी   के.जी ३ 60 180 

गग  पोटास   के.जी ३ 45 135 

११११  �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट १ 1000 1000 

११२२  अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  1144550055  

खख  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११  जग्गा कर   रुप�या     100 

२२  पानी कर    रुप�या 0 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

81 

 ववाालल��::  बबन्न्ददाा           जजाातत::   ��ीीनन  ककोोररोोननेटेट            स्स्थथाानन::   बबेे..नन..पपाा..--४४           क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

४४  �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))    110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  1144660055  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी १००० ३० 30000 

२२  जम्मा आम्दानी   रुप�या     30000 

३३  खदु नाफा    रुप�या     15495 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  22..0077  

  

तताालल��ककाा  ननंं  २२९९  

ववाालल��  ::  बबन्न्ददाा             जजाातत::  ����नन  ककोोररोोननेटेट            स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा  २२          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ खेत जो� �म�न�टलर घण्टा  १ ८०० 800 

२२ बन्दा रोप्न ज्यामी म�हला संख्या २ ६०० 1200 

३३ गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या २ ६०० 1200 

४४ रेखदेख तथा हारभे� गनर् म�हला संख्या १ ६०० 600 

५५ पावर �टलर    घण्टा  0 0 0 

६६ �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७ स्�येर    घण्टा  1 १००० 1000 

८८ वीउ    प्याकेट १. ५०० ५०० 
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82 

ववाालल��  ::  बबन्न्ददाा             जजाातत::  ����नन  ककोोररोोननेटेट            स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा  २२          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

९९ कम्पो� मल   डोको ३० 50 1500 

११०० रासाय�नक मल         0 

कक यू�रया    के.जी ४ 30 120 

खख �ड.ए.पी   के.जी ५ 65 325 

गग पोटास   के.जी २ ४५ 90 

११११ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ४ ४०० 1600 

११२२ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  99993355  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ जग्गा कर   रुप�या     100 

२२ पानी कर    रुप�या     0 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या     0 

४४ �ास क��    रुप�या     0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))    110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  1100003355  

११ मखु्य उत्पादन    के.जी ११५० २५ 28750 

२२ सह उत्पादन     के.जी ० ० 0 

३३ जम्मा आम्दानी   रुप�या     28750 

४४ खदु नाफा    रुप�या     18815 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  22..8866  

  
83 

तताालल��ककाा  ननंं  ३३०० 

ववाालल��::  बबन्न्ददाा             जजाातत::  ����नन  ककोोररोोननेटेट             स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--३३          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ खेत जो� �म�न�टलर घण्टा  १ ८०० 800 

२२ बन्दा रोप्न ज्यामी म�हला संख्या २ 500 1000 

३३ गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या २ ५०० 1000 

४४ रेखदेख तथा हारभे� गनर् म�हला संख्या १ ८०० 800 

५५ पावर �टलर    घण्टा  ० ० 0 

६६ �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७ स्�येर    घण्टा  1 १५०० 1500 

८८ वीउ   प्याकेट १. ५०० 500 

९९ कम्पो� मल   डोको ४० ७५ 3000 

११०० रासाय�नक मल         0 

  यू�रया    के.जी ७ 30 210 

  �ड.ए.पी   के.जी ५ 65 325 

  पोटास   के.जी २ ४५ 90 

११११ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट १ २००० 2000 

११२२ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  1122222255  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ जग्गा कर   रुप�या 0 ० 100 

२२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 
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82 

ववाालल��  ::  बबन्न्ददाा             जजाातत::  ����नन  ककोोररोोननेटेट            स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा  २२          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

९९ कम्पो� मल   डोको ३० 50 1500 

११०० रासाय�नक मल         0 

कक यू�रया    के.जी ४ 30 120 

खख �ड.ए.पी   के.जी ५ 65 325 

गग पोटास   के.जी २ ४५ 90 

११११ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट ४ ४०० 1600 

११२२ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  99993355  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ जग्गा कर   रुप�या     100 

२२ पानी कर    रुप�या     0 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या     0 

४४ �ास क��    रुप�या     0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))    110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  1100003355  

११ मखु्य उत्पादन    के.जी ११५० २५ 28750 

२२ सह उत्पादन     के.जी ० ० 0 

३३ जम्मा आम्दानी   रुप�या     28750 

४४ खदु नाफा    रुप�या     18815 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  22..8866  

  
83 

तताालल��ककाा  ननंं  ३३०० 

ववाालल��::  बबन्न्ददाा             जजाातत::  ����नन  ककोोररोोननेटेट             स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--३३          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ खेत जो� �म�न�टलर घण्टा  १ ८०० 800 

२२ बन्दा रोप्न ज्यामी म�हला संख्या २ 500 1000 

३३ गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या २ ५०० 1000 

४४ रेखदेख तथा हारभे� गनर् म�हला संख्या १ ८०० 800 

५५ पावर �टलर    घण्टा  ० ० 0 

६६ �संचाइ जडान    घण्टा  0 0 0 

७७ स्�येर    घण्टा  1 १५०० 1500 

८८ वीउ   प्याकेट १. ५०० 500 

९९ कम्पो� मल   डोको ४० ७५ 3000 

११०० रासाय�नक मल         0 

  यू�रया    के.जी ७ 30 210 

  �ड.ए.पी   के.जी ५ 65 325 

  पोटास   के.जी २ ४५ 90 

११११ �वषाद� तथा �भटा�मन    प्याकेट १ २००० 2000 

११२२ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  1122222255  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  

११ जग्गा कर   रुप�या 0 ० 100 

२२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 
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84 

ववाालल��::  बबन्न्ददाा             जजाातत::  ����नन  ककोोररोोननेटेट             स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--३३          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  1122332255  

११ मखु्य उत्पादन    के.जी ११५० ३० 34500 

२२ जम्मा आम्दानी   रुप�या     32000 

३३ खदु नाफा    रुप�या     22275 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  22..6600  
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२२..४४  गगोोललभभ��डडाा (Tomato) 

  Scientific Name- Lycopersicon esculentum   
Family- Solanaceae 

 

नेपालमा गोलभ�डा आलपुछ� सबभन्दा धेरै स्थान ओगटेको एक उच्च कोट�को तरकार� हो 
। गोलभेडा सोलानेसी प�रवार अन्तगर्त पन� फल समहुको तरकार� बाल� हो । 
गोलभेडालाई पकाएर, सलाद बनाएर वा �शोधन गरेर खानको पर�कार तयार पानर् स�कन्छ 
। गोलभ�डा औष�धको गणुहरुले सम्प� शि�को �ोत पनी हो । यसमा पाइने 
लाइको�पन क्यान्सर रोग �बरु� लड्न सक्ने क्षमता भएको हनु्छ । गोलभेडामा �भटा�मन 
ए, बी, सी, इ र ख�नजतत्वहरुमा फस्फोरस, क्याल्सीयम, फलाम आद� पाईन्छ । यस्मा 
�शस्त �भटा�मन सी पाइन ेभएकोले यस्लाई ग�रबको सनु्तला प�न भ�नन्छ । 

�भटा�मन सी बाहेक यस्मा ए, बी, ई तथा क्याल�सयम प�न पाइन्छ । ग�लभ�डा 
सामान्यतया िचसो सखु्खा र घाम लाग्न ेमौसममा रा�ो हनु्छ साथै यसले धेरै तसुारो तथा 
वषार् सहन सक्दैन । गोलभ�डा न्यानो तथा गम� हावापानी चाह�ने बाल� हो । गोलभेडा 
पहाडमा �ीष्म र बषार्याममा र तराइको लागी �हउदे तरकार� बाल� हो र बाल� 
उत्पादनको लागी लामो याम चा�हन्छ । यसको खे�तको लागी उपय�ु ताप�मको दायरा 
२० देिख २४ �ड�ी सेिन्ट�डे हो र १६ �ड�ी से. भन्दा कम र २७ �ड�ी से. भन्दा बढ� 
उपय�ु हदैुन । �वउ अंकुरणको लागी उपय�ु ताप�म १८ �ड�ी से. देिख २६ �ड�ी 
से. सम्म हो । ताप�म ५ �ड�ी से.भन्दा तल भएमा बोट मदर्छ । फल लाग्नलाई २५ 
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ववाालल��::  बबन्न्ददाा             जजाातत::  ����नन  ककोोररोोननेटेट             स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--३३          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  110000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  1122332255  

११ मखु्य उत्पादन    के.जी ११५० ३० 34500 

२२ जम्मा आम्दानी   रुप�या     32000 

३३ खदु नाफा    रुप�या     22275 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  22..6600  
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२२..४४  गगोोललभभ��डडाा (Tomato) 

  Scientific Name- Lycopersicon esculentum   
Family- Solanaceae 

 

नेपालमा गोलभ�डा आलपुछ� सबभन्दा धेरै स्थान ओगटेको एक उच्च कोट�को तरकार� हो 
। गोलभेडा सोलानेसी प�रवार अन्तगर्त पन� फल समहुको तरकार� बाल� हो । 
गोलभेडालाई पकाएर, सलाद बनाएर वा �शोधन गरेर खानको पर�कार तयार पानर् स�कन्छ 
। गोलभ�डा औष�धको गणुहरुले सम्प� शि�को �ोत पनी हो । यसमा पाइने 
लाइको�पन क्यान्सर रोग �बरु� लड्न सक्ने क्षमता भएको हनु्छ । गोलभेडामा �भटा�मन 
ए, बी, सी, इ र ख�नजतत्वहरुमा फस्फोरस, क्याल्सीयम, फलाम आद� पाईन्छ । यस्मा 
�शस्त �भटा�मन सी पाइन ेभएकोले यस्लाई ग�रबको सनु्तला प�न भ�नन्छ । 

�भटा�मन सी बाहेक यस्मा ए, बी, ई तथा क्याल�सयम प�न पाइन्छ । ग�लभ�डा 
सामान्यतया िचसो सखु्खा र घाम लाग्न ेमौसममा रा�ो हनु्छ साथै यसले धेरै तसुारो तथा 
वषार् सहन सक्दैन । गोलभ�डा न्यानो तथा गम� हावापानी चाह�ने बाल� हो । गोलभेडा 
पहाडमा �ीष्म र बषार्याममा र तराइको लागी �हउदे तरकार� बाल� हो र बाल� 
उत्पादनको लागी लामो याम चा�हन्छ । यसको खे�तको लागी उपय�ु ताप�मको दायरा 
२० देिख २४ �ड�ी सेिन्ट�डे हो र १६ �ड�ी से. भन्दा कम र २७ �ड�ी से. भन्दा बढ� 
उपय�ु हदैुन । �वउ अंकुरणको लागी उपय�ु ताप�म १८ �ड�ी से. देिख २६ �ड�ी 
से. सम्म हो । ताप�म ५ �ड�ी से.भन्दा तल भएमा बोट मदर्छ । फल लाग्नलाई २५ 
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देिख २८ �ड�ी से. सबैभन्दा रा�ो हनु्छ । ३५ �ड�ी से. भन्दा मा�थको ताप�ममा 
परागकण सकु्ने भएकोले फल लाग्दैन र फल लागे प�न फलको आकार �ब��न्छ । 
गोलभ�डाको फलमा ३ �क�समका रंग चढ्छन ्। १० �ड�ी से. भन्दा कम ताप�ममा 
गोलभेडाको फलमा रातो र पहेलो र� चढन सक्दैन । २० देिख २५ �ड�ी सेिन्ट�डेमा 
रातो र पहेलो दवैु र�को �बकास हनु्छ । ताप�म ४० �ड�ी से. भन्दा माथी गएमा 
फलमा रातो र�को �वकास रो�कन्छ ।  
 

गोलभ�डा खेती मौसमी तथा बेमौसमी दवैु �क�समबाट गनर् स�कन्छ । नेपालमा प्ला��क 
टनेल�भ� बेमौसमी तरकार� खेतीको शरुुवात आजभन्दा २२-२५ बषर् अिघ क्षे��य कृ�ष 
अनसुन्धान केन्� लमु्लेको अगवुाईमा भएको हो । हाल �ब�भ� पहाडी िजल्लामा �कसानहरु 
�सल्पोल�न तथा य�ुभ प्ला��कको �योग गर� ब्यबसायीक बेमौसमी गोलभेडा खेती तफर्  
आक�षर्त भएका छन ् । प्ला��क घर �नमार्ण गदार् �नमार्ण गन� ठाँउको ताप�म तथा 
लगाउने जातमा �बचार पयुार्उन ुपछर् । य�द उचाइ कम भएको ठाँउ छ भन ेताप�म बढ� 
हनुे हुँदा अग्लो घर बनाउन ुपदर्छ । बढ� उचाइ भएको ठाँउमा प्ला��क घर केह� होचो 
बनाउँदा हनु्छ । घर बनाउदा हावा ओहोरदोहोर गन� ठाँउ भएको बनाउन ुअत्याबश्यक छ 
। यसो गदार् ताप�ममा �नयिन्�त भई रोग तथा �कराहरुको �कोपलाइ न्यनुीकरण गनर् 
स�कन्छ । 

म्याग्द� िजल्लामा आ.ब. 207६/7७ मा ग�लभेडाको उत्पादन १९ हेक्टर क्षे�फलमा 
१७६ मे��क टन रहेको छ। म्याग्द�मा ग�लभेडाको उत्पादकत्व ९.३ मे��क टन ��त 
रहेको छ । 
 

तताालल��ककाा  ननंं  ३३११  गगोोललभभ��डडाा  जजााततहहरुरु 

��.. 
ससंं.. 

जजााततहहरुरु ��ससफफाा��ररसस  बबषषर्र् 
पपााक्क्नने े 
ससममयय 

उउत्त्पपााददनन  
(ममेे..टटनन//हहेे) 

��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े� 

११ पसुारुबी २०४६ (1990) 60 15 तराई र पहाड 

२२ रोमा २०५१ (1994) 65-70 12-15 
 

तराई र मध्यपहाड 

३३ मन�केस २०५१ (1994) 80-90 20-40 मध्यपहाड र 
उच्चपहाड 

87 

��.. 
ससंं.. 

जजााततहहरुरु ��ससफफाा��ररसस  बबषषर्र् 
पपााक्क्नने े 
ससममयय 

उउत्त्पपााददनन  
(ममेे..टटनन//हहेे) 

��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े� 

४४ एन.सी.एल १ २०५१ (1994) 65-70 20-30 तराई र मध्यपहाड 

 पि�करण मा� 

५५ सजृना F1 २०६६(2010) 70-80 105-110 मध्यहाड: ८०० 
�म.देिख१६०० �म 

६६ गौरब५५५ F1 २०६६(2010) 100-
105 

106 तराई : १५० �म. 
मा�थ 

७७ अ�मता F1 २०६६(2010) 95-
100 

96.2 तराई तथा 
मध्यपहाड 

८८ एन.एस ८१५ 
F1 

२०६६(2010) 70-80 80-90 तराई तथा 
मध्यपहाड 

९९ स्वरक्षा F1 २०६६(2010) 75-80 80-90 तराई र पहाड तथा 
�रभर बे�सन 

११०० सेन्स F1 २०६६ (2010) 107 115 तराई र पहाड 

११११ सेरेस f1 २०६६(2010) 112 105 तराई र पहाड 

११२२ स्पेक्�ा  F1 २०६६(2010) 101 122 तराई र पहाड 

११३३ नोभा F1 २०६६(2010) 107 152 तराई र पहाड 

११४४ मा�रना F1 २०६६(2010) 105 113 तराई र पहाड 

११५५ अमरुता F1 2070 (2013) 60-70 40-50 तराई क्षे� 

११६६ �मन्टो F1 2070 (2013) 60-65 100-120 तराई र मध्यपहाड 

११८८ रेड कभर F1 2076 (2019) 70-80 75-85 तराईको �सि�त क्षे� 

११९९ रेड म्लोर� F1 2076 (2019) 70-80 70-80 तराईको �सि�त क्षे� 
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देिख २८ �ड�ी से. सबैभन्दा रा�ो हनु्छ । ३५ �ड�ी से. भन्दा मा�थको ताप�ममा 
परागकण सकु्ने भएकोले फल लाग्दैन र फल लागे प�न फलको आकार �ब��न्छ । 
गोलभ�डाको फलमा ३ �क�समका रंग चढ्छन ्। १० �ड�ी से. भन्दा कम ताप�ममा 
गोलभेडाको फलमा रातो र पहेलो र� चढन सक्दैन । २० देिख २५ �ड�ी सेिन्ट�डेमा 
रातो र पहेलो दवैु र�को �बकास हनु्छ । ताप�म ४० �ड�ी से. भन्दा माथी गएमा 
फलमा रातो र�को �वकास रो�कन्छ ।  
 

गोलभ�डा खेती मौसमी तथा बेमौसमी दवैु �क�समबाट गनर् स�कन्छ । नेपालमा प्ला��क 
टनेल�भ� बेमौसमी तरकार� खेतीको शरुुवात आजभन्दा २२-२५ बषर् अिघ क्षे��य कृ�ष 
अनसुन्धान केन्� लमु्लेको अगवुाईमा भएको हो । हाल �ब�भ� पहाडी िजल्लामा �कसानहरु 
�सल्पोल�न तथा य�ुभ प्ला��कको �योग गर� ब्यबसायीक बेमौसमी गोलभेडा खेती तफर्  
आक�षर्त भएका छन ् । प्ला��क घर �नमार्ण गदार् �नमार्ण गन� ठाँउको ताप�म तथा 
लगाउने जातमा �बचार पयुार्उन ुपछर् । य�द उचाइ कम भएको ठाँउ छ भने ताप�म बढ� 
हनुे हुँदा अग्लो घर बनाउन ुपदर्छ । बढ� उचाइ भएको ठाँउमा प्ला��क घर केह� होचो 
बनाउँदा हनु्छ । घर बनाउदा हावा ओहोरदोहोर गन� ठाँउ भएको बनाउन ुअत्याबश्यक छ 
। यसो गदार् ताप�ममा �नयिन्�त भई रोग तथा �कराहरुको �कोपलाइ न्यनुीकरण गनर् 
स�कन्छ । 

म्याग्द� िजल्लामा आ.ब. 207६/7७ मा ग�लभेडाको उत्पादन १९ हेक्टर क्षे�फलमा 
१७६ मे��क टन रहेको छ। म्याग्द�मा ग�लभेडाको उत्पादकत्व ९.३ मे��क टन ��त 
रहेको छ । 
 

तताालल��ककाा  ननंं  ३३११  गगोोललभभ��डडाा  जजााततहहरुरु 

��.. 
ससंं.. 

जजााततहहरुरु ��ससफफाा��ररसस  बबषषर्र् 
पपााक्क्नने े 
ससममयय 

उउत्त्पपााददनन  
(ममेे..टटनन//हहेे) 

��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े� 

११ पसुारुबी २०४६ (1990) 60 15 तराई र पहाड 

२२ रोमा २०५१ (1994) 65-70 12-15 
 

तराई र मध्यपहाड 

३३ मन�केस २०५१ (1994) 80-90 20-40 मध्यपहाड र 
उच्चपहाड 
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��.. 
ससंं.. 

जजााततहहरुरु ��ससफफाा��ररसस  बबषषर्र् 
पपााक्क्नने े 
ससममयय 

उउत्त्पपााददनन  
(ममेे..टटनन//हहेे) 

��ससफफाा��ररसस  क्षक्षे�े� 

४४ एन.सी.एल १ २०५१ (1994) 65-70 20-30 तराई र मध्यपहाड 

 पि�करण मा� 

५५ सजृना F1 २०६६(2010) 70-80 105-110 मध्यहाड: ८०० 
�म.देिख१६०० �म 

६६ गौरब५५५ F1 २०६६(2010) 100-
105 

106 तराई : १५० �म. 
मा�थ 

७७ अ�मता F1 २०६६(2010) 95-
100 

96.2 तराई तथा 
मध्यपहाड 

८८ एन.एस ८१५ 
F1 

२०६६(2010) 70-80 80-90 तराई तथा 
मध्यपहाड 

९९ स्वरक्षा F1 २०६६(2010) 75-80 80-90 तराई र पहाड तथा 
�रभर बे�सन 

११०० सेन्स F1 २०६६ (2010) 107 115 तराई र पहाड 

११११ सेरेस f1 २०६६(2010) 112 105 तराई र पहाड 

११२२ स्पेक्�ा  F1 २०६६(2010) 101 122 तराई र पहाड 

११३३ नोभा F1 २०६६(2010) 107 152 तराई र पहाड 

११४४ मा�रना F1 २०६६(2010) 105 113 तराई र पहाड 

११५५ अमरुता F1 2070 (2013) 60-70 40-50 तराई क्षे� 

११६६ �मन्टो F1 2070 (2013) 60-65 100-120 तराई र मध्यपहाड 

११८८ रेड कभर F1 2076 (2019) 70-80 75-85 तराईको �सि�त क्षे� 

११९९ रेड म्लोर� F1 2076 (2019) 70-80 70-80 तराईको �सि�त क्षे� 
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ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको म�ला-५ र बे.न.पा १ मा �व�भ� आकारका टनेलमा गोलभ�डा खेती गदार् 
हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार ताल�कामा �स्ततु गर� त्यस्को 
अनपुात �नकाल�एको छ । गोलभ�डा खेती गदार् टनेल �नमार्ण गदार्को प�हलो बषर् लाभ 
लागत १ भन्दा कम भएतापनी दो�ो बषर्मा ३ भन्दा बढ� पाइएको छ । त्यस्तै गर� 
अस्थायी बाँसबाट �नमार्ण गरेको भन्दा टनेल स्थायी प्ला��क टनेल (UV प्ला��क र �करा 
छेक्ने जाल�को �योग) �नमार्ण गरेर ग�लभेडा उत्पादन गरेकोमा बढ� लाभ लागतको 
अनपुात पाइएको छ ।  

तताालल��ककाा  ननंं  ३३२२ 

बबाालल��:: टटममााटटरर      जजाातत::  ��ववन्न्ससरर��             स्स्थथाानन::    ममंंगगललाा -५५              क्षक्षे�े�फफलल::  ११४४४४  ववगगर्र्��ममटटरर  

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्               

११ खेत जो� े   परुुष घण्टा  १ ७०० 700 १ ७०० 700 

२२ टमाटर रोप्न 
र �ाङ 
बनाउन 
ज्यामी 

परुुष संख्या २ ७०० 1400 २ ७०० 1400 

म�ह
ला 

संख्या २ ७०० 1400 २ ७०० 1400 

३३ गोडमेल गनर् 
ज्यामी 

म�ह
ला 

संख्या ६ ७०० 4200 ६ ७०० 4200 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

म�ह
ला 

संख्या २ ७०० 1400 २ ७०० 1400 

५५ �संचाइ 
जडान  

  घण्टा  0   0 0   0 

६६ वीउ ख�रद   प्याके २ ५५० 1100 २ ५५० 1100 

89 

बबाालल��:: टटममााटटरर      जजाातत::  ��ववन्न्ससरर��             स्स्थथाानन::    ममंंगगललाा -५५              क्षक्षे�े�फफलल::  ११४४४४  ववगगर्र्��ममटटरर  

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

ट 

७७ कम्पो� मल   डोको ५५ १०० 5500 ५५ १०० 5500 

८८ रासाय�नक 
मल 

        0     0 

कक यू�रया    के.जी ५ 30 150 ५ 30 150 

खख �ड.ए.पी   के.जी ३ 60 180 ३ 60 180 

गग पोटास   के.जी २ 45 90 २ 45 90 

९९ पोषण   प्याके
ट 

४ २५० 1000 ४ २५० 1000 

११०० िज�   प्याके
ट 

४ १३० 520 ४ १३० 520 

११११ �वषाद� तथा 
�भटा�मन 
ख�रद 

  प्याके
ट 

१० ६०० 6000 १० ६०० 6000 

११२२ अन्य �व�वध 
खचर् 

  रुप�या     १०००     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक)) 22446644
00  

      22446644
00  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ स्थायी 
प्ला��क घर 
�नमार्ण 

  वटा १ १८००
०० 

1800
00 

० ० 0 

२२ जग्गा कर   रुप�या     १००     १०० 
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ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको म�ला-५ र बे.न.पा १ मा �व�भ� आकारका टनेलमा गोलभ�डा खेती गदार् 
हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार ताल�कामा �स्ततु गर� त्यस्को 
अनपुात �नकाल�एको छ । गोलभ�डा खेती गदार् टनेल �नमार्ण गदार्को प�हलो बषर् लाभ 
लागत १ भन्दा कम भएतापनी दो�ो बषर्मा ३ भन्दा बढ� पाइएको छ । त्यस्तै गर� 
अस्थायी बाँसबाट �नमार्ण गरेको भन्दा टनेल स्थायी प्ला��क टनेल (UV प्ला��क र �करा 
छेक्ने जाल�को �योग) �नमार्ण गरेर ग�लभेडा उत्पादन गरेकोमा बढ� लाभ लागतको 
अनपुात पाइएको छ ।  

तताालल��ककाा  ननंं  ३३२२ 

बबाालल��:: टटममााटटरर      जजाातत::  ��ववन्न्ससरर��             स्स्थथाानन::    ममंंगगललाा -५५              क्षक्षे�े�फफलल::  ११४४४४  ववगगर्र्��ममटटरर  

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्               

११ खेत जो� े   परुुष घण्टा  १ ७०० 700 १ ७०० 700 

२२ टमाटर रोप्न 
र �ाङ 
बनाउन 
ज्यामी 

परुुष संख्या २ ७०० 1400 २ ७०० 1400 

म�ह
ला 

संख्या २ ७०० 1400 २ ७०० 1400 

३३ गोडमेल गनर् 
ज्यामी 

म�ह
ला 

संख्या ६ ७०० 4200 ६ ७०० 4200 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

म�ह
ला 

संख्या २ ७०० 1400 २ ७०० 1400 

५५ �संचाइ 
जडान  

  घण्टा  0   0 0   0 

६६ वीउ ख�रद   प्याके २ ५५० 1100 २ ५५० 1100 

89 

बबाालल��:: टटममााटटरर      जजाातत::  ��ववन्न्ससरर��             स्स्थथाानन::    ममंंगगललाा -५५              क्षक्षे�े�फफलल::  ११४४४४  ववगगर्र्��ममटटरर  

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

ट 

७७ कम्पो� मल   डोको ५५ १०० 5500 ५५ १०० 5500 

८८ रासाय�नक 
मल 

        0     0 

कक यू�रया    के.जी ५ 30 150 ५ 30 150 

खख �ड.ए.पी   के.जी ३ 60 180 ३ 60 180 

गग पोटास   के.जी २ 45 90 २ 45 90 

९९ पोषण   प्याके
ट 

४ २५० 1000 ४ २५० 1000 

११०० िज�   प्याके
ट 

४ १३० 520 ४ १३० 520 

११११ �वषाद� तथा 
�भटा�मन 
ख�रद 

  प्याके
ट 

१० ६०० 6000 १० ६०० 6000 

११२२ अन्य �व�वध 
खचर् 

  रुप�या     १०००     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक)) 22446644
00  

      22446644
00  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ स्थायी 
प्ला��क घर 
�नमार्ण 

  वटा १ १८००
०० 

1800
00 

० ० 0 

२२ जग्गा कर   रुप�या     १००     १०० 
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बबाालल��:: टटममााटटरर      जजाातत::  ��ववन्न्ससरर��             स्स्थथाानन::    ममंंगगललाा -५५              क्षक्षे�े�फफलल::  ११४४४४  ववगगर्र्��ममटटरर  

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

३३ ममर्त सम्भार 
खचर् 

  रुप�या 0 0 0 0 0 २००० 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 0 0 ५०० 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख)) 1188001100
00  

      22660000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख)) 22004477
4400  

      2277224400  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी २००
० 

५० 1000
00 

१९५
० 

५
५ 

107250 

22  जम्मा आम्दानी   रुप�या     1000
00 

    107250 

33  खदु नाफा    रुप�या     -
1047
40 

    80010 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 00..4499        33..9944  

 

तताालल��ककाा  ननंं  ३३३३ 

ववाालल��::  टटममााटटरर        जजाातत::  ��ससजजर्र्ननाा       स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--११      क्षक्षे�े�फफलल::  ७७२२  ववगगर्र्  ��मम  प्प्ललाा����कक  घघरर 

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  
रुरु 

पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत खखचचर्र्  

११ खेत जो�  �म�न�ट
लर 

घण्टा  ०.५ 700 350 ०.
५ 

700 350 
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ववाालल��::  टटममााटटरर        जजाातत::  ��ससजजर्र्ननाा       स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--११      क्षक्षे�े�फफलल::  ७७२२  ववगगर्र्  ��मम  प्प्ललाा����कक  घघरर 

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  
रुरु 

पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  रुरु 

२२ टमाटर रोप्न 

ज्यामी 
परुुष संख्या १ ६०० 600 १ ६०० 600 

म�हला संख्या १ ६०० 600 १ ६०० 600 

३३ गोडमेल र 
काँटछाटँ 
गनर् ज्यामी 

म�हला संख्या ९ ६०० 5400 ९ ६०० 5400 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

म�हला संख्या २ ६०० 1200 २ ६०० 1200 

५५ �संचाइ 
जडान  

  घण्टा  0 0 0 0 0 0 

६६ स्�येर    घण्टा  0 0 0 0 0 0 

७७ वीउ 
(स्थानीय)  

  �ाम २. ३५० 700 २. ३५० 700 

८८ कम्पो� मल   डोको ३० 50 1500 ३० 50 1500 

९९ रासाय�नक 
मल 

                

कक यू�रया    के.जी ३ 30 90 ३ 30 90 

खख �ड.ए.पी   के.जी २ 60 120 २ 60 120 

गग पोटास   के.जी १ 45 45 १ 45 45 

११
०० 

�वषाद� तथा 
�भटा�मन  

  प्याकेट ४ ५०० 2000 ४ ५०० 2000 

११
११ 

अन्य �व�वध 
खचर् 

  रुप�या     १०००     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  13605     13605 

pTkfbg nfe nfut cWoog k'l:tsf84



90 

बबाालल��:: टटममााटटरर      जजाातत::  ��ववन्न्ससरर��             स्स्थथाानन::    ममंंगगललाा -५५              क्षक्षे�े�फफलल::  ११४४४४  ववगगर्र्��ममटटरर  

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

३३ ममर्त सम्भार 
खचर् 

  रुप�या 0 0 0 0 0 २००० 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 0 0 ५०० 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख)) 1188001100
00  

      22660000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख)) 22004477
4400  

      2277224400  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी २००
० 

५० 1000
00 

१९५
० 

५
५ 

107250 

22  जम्मा आम्दानी   रुप�या     1000
00 

    107250 

33  खदु नाफा    रुप�या     -
1047
40 

    80010 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 00..4499        33..9944  

 

तताालल��ककाा  ननंं  ३३३३ 

ववाालल��::  टटममााटटरर        जजाातत::  ��ससजजर्र्ननाा       स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--११      क्षक्षे�े�फफलल::  ७७२२  ववगगर्र्  ��मम  प्प्ललाा����कक  घघरर 

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  
रुरु 

पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत खखचचर्र्  

११ खेत जो�  �म�न�ट
लर 

घण्टा  ०.५ 700 350 ०.
५ 

700 350 

91 

ववाालल��::  टटममााटटरर        जजाातत::  ��ससजजर्र्ननाा       स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--११      क्षक्षे�े�फफलल::  ७७२२  ववगगर्र्  ��मम  प्प्ललाा����कक  घघरर 

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  
रुरु 

पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  रुरु 

२२ टमाटर रोप्न 

ज्यामी 
परुुष संख्या १ ६०० 600 १ ६०० 600 

म�हला संख्या १ ६०० 600 १ ६०० 600 

३३ गोडमेल र 
काँटछाटँ 
गनर् ज्यामी 

म�हला संख्या ९ ६०० 5400 ९ ६०० 5400 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

म�हला संख्या २ ६०० 1200 २ ६०० 1200 

५५ �संचाइ 
जडान  

  घण्टा  0 0 0 0 0 0 

६६ स्�येर    घण्टा  0 0 0 0 0 0 

७७ वीउ 
(स्थानीय)  

  �ाम २. ३५० 700 २. ३५० 700 

८८ कम्पो� मल   डोको ३० 50 1500 ३० 50 1500 

९९ रासाय�नक 
मल 

                

कक यू�रया    के.जी ३ 30 90 ३ 30 90 

खख �ड.ए.पी   के.जी २ 60 120 २ 60 120 

गग पोटास   के.जी १ 45 45 १ 45 45 

११
०० 

�वषाद� तथा 
�भटा�मन  

  प्याकेट ४ ५०० 2000 ४ ५०० 2000 

११
११ 

अन्य �व�वध 
खचर् 

  रुप�या     १०००     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  13605     13605 
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ववाालल��::  टटममााटटरर        जजाातत::  ��ससजजर्र्ननाा       स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--११      क्षक्षे�े�फफलल::  ७७२२  ववगगर्र्  ��मम  प्प्ललाा����कक  घघरर 

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  
रुरु 

पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  रुरु 

खख अअचचलल  ललाागगतत    खखचचर्र्    

११ टनेल �नमार्ण   वटा 1 ९०,००
० 

90000 0 ० 0 

२२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 0 0 0 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 १ २०
०० 

2000 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  9900000000      22000000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  110033660055      1155660055  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी ९०० ६० 54000 ९०० ६० 54000 

२२  जम्मा आम्दानी   रुप�या     54000     54000 

33  खदु नाफा    रुप�या     -49605     38395 

        ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 00..5522        33..4466  

 

तताालल��ककाा  ननंं  ३३४४ 

ववाालल��::  टटममााटटरर   जजाातत::ववन्न्ससरर��    स्स्थथाानन:: ममंंगगललाा--५५,  ��पपपपललववोोटट 

क्षक्षे�े�फफलल::  ७७२२  ववगगर्र्��ममटटरर  प्प्ललाा����कक  घघरर 

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण 
ददरर 

रुरु 

जजम्म्ममाा 
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा 
रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्               

93 

ववाालल��::  टटममााटटरर   जजाातत::ववन्न्ससरर��    स्स्थथाानन:: ममंंगगललाा--५५,  ��पपपपललववोोटट 

क्षक्षे�े�फफलल::  ७७२२  ववगगर्र्��ममटटरर  प्प्ललाा����कक  घघरर 

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण 
ददरर 

रुरु 

जजम्म्ममाा 
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा 
रुरु 

११ ज�मनको 
तयार�  

परुु
ष 

संख्या १ ८०० 800 १ ८०० 800 

२२ टमाटर रोप्न 
र �ाङ 
बनाउन 
ज्यामी 

परुु
ष 

संख्या १ ८०० 800 १ ८०० 800 

३३ गोडमेल गनर् 
ज्यामी 

म
�ह
ला 

संख्या २ ४०० 800 २ ४०० 800 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

म
�ह
ला 

संख्या २ ४०० 800 २ ४०० 800 

५५ पावर �टलर   घण्टा  ० ० 0 ० ० 0 

६६ स्�येर   घण्टा  1 २००
० 

200
0 

1 २००
० 

2000 

७७ वीउ   प्याके
ट 

१ ५०० 500 १ ५०० 500 

८८ कम्पो� मल   डोको ४० १०० 400
0 

४० १०० 4000 

९९ रासाय�नक 
मल 

        0     0 

कक यू�रया    के.जी ५ 30 150 ५ 30 150 
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ववाालल��::  टटममााटटरर        जजाातत::  ��ससजजर्र्ननाा       स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--११      क्षक्षे�े�फफलल::  ७७२२  ववगगर्र्  ��मम  प्प्ललाा����कक  घघरर 

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  
रुरु 

पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  रुरु 

खख अअचचलल  ललाागगतत    खखचचर्र्    

११ टनेल �नमार्ण   वटा 1 ९०,००
० 

90000 0 ० 0 

२२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 0 0 0 

३३ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 १ २०
०० 

2000 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  9900000000      22000000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  110033660055      1155660055  

११  मखु्य उत्पादन    के.जी ९०० ६० 54000 ९०० ६० 54000 

२२  जम्मा आम्दानी   रुप�या     54000     54000 

33  खदु नाफा    रुप�या     -49605     38395 

        ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 00..5522        33..4466  

 

तताालल��ककाा  ननंं  ३३४४ 

ववाालल��::  टटममााटटरर   जजाातत::ववन्न्ससरर��    स्स्थथाानन:: ममंंगगललाा--५५,  ��पपपपललववोोटट 

क्षक्षे�े�फफलल::  ७७२२  ववगगर्र्��ममटटरर  प्प्ललाा����कक  घघरर 

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण 
ददरर 

रुरु 

जजम्म्ममाा 
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा 
रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्               

93 

ववाालल��::  टटममााटटरर   जजाातत::ववन्न्ससरर��    स्स्थथाानन:: ममंंगगललाा--५५,  ��पपपपललववोोटट 

क्षक्षे�े�फफलल::  ७७२२  ववगगर्र्��ममटटरर  प्प्ललाा����कक  घघरर 

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण 
ददरर 

रुरु 

जजम्म्ममाा 
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा 
रुरु 

११ ज�मनको 
तयार�  

परुु
ष 

संख्या १ ८०० 800 १ ८०० 800 

२२ टमाटर रोप्न 
र �ाङ 
बनाउन 
ज्यामी 

परुु
ष 

संख्या १ ८०० 800 १ ८०० 800 

३३ गोडमेल गनर् 
ज्यामी 

म
�ह
ला 

संख्या २ ४०० 800 २ ४०० 800 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

म
�ह
ला 

संख्या २ ४०० 800 २ ४०० 800 

५५ पावर �टलर   घण्टा  ० ० 0 ० ० 0 

६६ स्�येर   घण्टा  1 २००
० 

200
0 

1 २००
० 

2000 

७७ वीउ   प्याके
ट 

१ ५०० 500 १ ५०० 500 

८८ कम्पो� मल   डोको ४० १०० 400
0 

४० १०० 4000 

९९ रासाय�नक 
मल 

        0     0 

कक यू�रया    के.जी ५ 30 150 ५ 30 150 

pTkfbg nfe nfut cWoog k'l:tsf 87
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ववाालल��::  टटममााटटरर   जजाातत::ववन्न्ससरर��    स्स्थथाानन:: ममंंगगललाा--५५,  ��पपपपललववोोटट 

क्षक्षे�े�फफलल::  ७७२२  ववगगर्र्��ममटटरर  प्प्ललाा����कक  घघरर 

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण 
ददरर 

रुरु 

जजम्म्ममाा 
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा 
रुरु 

खख �ड.ए.पी   के.जी ३ 60 180 ३ 60 180 

गग पोटास   के.जी १ 45 45 १ 45 45 

११
११ 

�वषा�द तथा 
�भटा�मन 

  प्याके
ट 

४ ५०० 200
0 

४ ५०० 2000 

११
२२ 

अन्य �व�वध 
खचर्  

        १००
० 

    १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  11330077
55  

      1133007755  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ अस्थायी बासकँो 
घर  

  वटा १ २५००० 2500
0 

१ ० 0 

२२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 0 0 0 

३३ ममर्त सम्भार 
खचर् 

  रुप�या 0 0 0 0 0 २००० 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))    २२००००००
००  

      ००  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  33075     13075 

११ मखु्य उत्पादन    के.जी ७०० ५० 35000 ७०० ५
० 

35000 

95 

ववाालल��::  टटममााटटरर   जजाातत::ववन्न्ससरर��    स्स्थथाानन:: ममंंगगललाा--५५,  ��पपपपललववोोटट 

क्षक्षे�े�फफलल::  ७७२२  ववगगर्र्��ममटटरर  प्प्ललाा����कक  घघरर 

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण 
ददरर 

रुरु 

जजम्म्ममाा 
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा 
रुरु 

२२ जम्मा आम्दानी   रुप�या     35000     35000 

३३ खदु नाफा   रुप�या     21925     21925 

ललााभभ  रर  ललाागगततककोो  अअननुपुपाातत 11..0066        22..6688  
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94 

ववाालल��::  टटममााटटरर   जजाातत::ववन्न्ससरर��    स्स्थथाानन:: ममंंगगललाा--५५,  ��पपपपललववोोटट 

क्षक्षे�े�फफलल::  ७७२२  ववगगर्र्��ममटटरर  प्प्ललाा����कक  घघरर 

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण 
ददरर 

रुरु 

जजम्म्ममाा 
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा 
रुरु 

खख �ड.ए.पी   के.जी ३ 60 180 ३ 60 180 

गग पोटास   के.जी १ 45 45 १ 45 45 

११
११ 

�वषा�द तथा 
�भटा�मन 

  प्याके
ट 

४ ५०० 200
0 

४ ५०० 2000 

११
२२ 

अन्य �व�वध 
खचर्  

        १००
० 

    १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  11330077
55  

      1133007755  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ अस्थायी बासकँो 
घर  

  वटा १ २५००० 2500
0 

१ ० 0 

२२ पानी कर    रुप�या 0 0 0 0 0 0 

३३ ममर्त सम्भार 
खचर् 

  रुप�या 0 0 0 0 0 २००० 

४४ �ास क��    रुप�या 0 0 0 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))    २२००००००
००  

      ००  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  33075     13075 

११ मखु्य उत्पादन    के.जी ७०० ५० 35000 ७०० ५
० 

35000 

95 

ववाालल��::  टटममााटटरर   जजाातत::ववन्न्ससरर��    स्स्थथाानन:: ममंंगगललाा--५५,  ��पपपपललववोोटट 

क्षक्षे�े�फफलल::  ७७२२  ववगगर्र्��ममटटरर  प्प्ललाा����कक  घघरर 

��..  
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण 
ददरर 

रुरु 

जजम्म्ममाा 
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा 
रुरु 

२२ जम्मा आम्दानी   रुप�या     35000     35000 

३३ खदु नाफा   रुप�या     21925     21925 

ललााभभ  रर  ललाागगततककोो  अअननुपुपाातत 11..0066        22..6688  
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२२..५५  ककााँ�ँ�ोो (Cucumber) 
         

Scientific name:  Cucumis sativus 

Family:  Cucurbitaceae 

काँ�ो नेपालको एक महत्वपणुर् लहरे बाल� हो । यसको उत्प�ी नेपालको पहाडी क्षे�मा  

भएको �व�ास गर�एको छ । यसको खेती गम� तथा न्यानो मौसमको आवश्यकता पदर्छ 

। यसको खेती नेपालका परापवुर्कालदेखी नै गद� आएको पाइन्छ । सलादको रुपमा काँचै, 

िचरापार� नून खसुार्नी दल� खाने तरकार� खाने अचार बनाई प�न ग�रन्छ । नेपालमा 

यस्को खेती मौसमी बाल�को रुपमा चै� बैशाखमा लगाई भा� आि�नसम्म फल �लन े

ग�रन्थ्यो भने हाल व्यबसा�यक रुपमा यस्को वष�भ�र गनर् सरुु ग�रएको छ । 

काँ�ोमा पानीको मा�ा ९६ ��तशत हनु्छ, मा�नसमो शर�रमा पानी आपू�तर् गनर् काँ�ो 
सबैभन्दा महत्वपूणर् हनु्छ । सूयर्को �करण�ारा उत्प� हनुे समस्याका ला�ग काँ�ो 
लाभदायी हनु्छ । यसको बो�ामा नै म्याग्ने�सयम, पोटा�सयम र �स�लकनजस्ता तत्व 
हनु्छन ्। यसले शर�रमा भएको हा�नकारक तत्वलाई �भावकार� रुपमा बा�हर �नकाल्छ । 
�मग�लाको पत्थर�मा यो �नकै लाभकार� मा�नन्छ। काँ�ो एिन्टअिक्सडेन्टले भ�रपूणर् हनु्छ 
। यसमा पाइने �भटा�मन ए, �ब र �स ले रोग��तरोधी क्षमतामा व�ृ� गछर् र यसमा पाइने 
फाइबर र पानीले खाना पचाउँन सहयोग गछर् । काँ�ोमा पाइने �स�लका कपाल, नङ र 
छालाका ला�ग महत्वपूणर् मा�नन्छन,् त्यसैले काँ�ो सौन्दयर्ता बढाउँने खा�पदाथर् हो । 
यसमा पाइने उच्च एिन्टअिक्सडेन्टले जोन� दखुाईलाई कम गनर् म�त गछर् ।  यसले 
य�ुरक ए�सडको लेभललाई प�न घटाउँछ ।  यसले इन्स�ुलन उत्पादनका ला�ग 
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प्याङ��याजलाई सहयोग गछर्, त्यसैले काँ�ो मधमेुहका रोगीका ला�ग उपयोगी हनु्छ । 
म्याग्द� िजल्लामा आ.ब. 207६/7७ मा काँ�ोको उत्पादन ६९ हेक्टर क्षे�फलमा 
१०२५ मे��क टन रहेको छ। म्याग्द�मा ग�लभेडाको उत्पादकत्व १४.९ मे��क टन 
��त रहेको छ । 

ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको बे.न.पा ४ �सँगामा १ रोपनी क्षे�फलमा काँ�ो खेती गदार् हनुे 

अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार ताल�कामा �स्ततु गर� त्यस्को अनपुात 

�नकाल�एको छ । काँ�ो खेती गदार् लाभ लागतको अनपुात ३ भन्दा बढ� पाइएको छ । 

तताालल��ककाा  ननंं  ३३५५ 

ववाालल��ःः ककाा��ोो            जजााततःः  भभ��पपुरुर  ललोोककलल                   स्स्थथाानन  बबेे.नन.पपाा.-४४                  क्षक्षे�े�फफलल  ११  ररोोपपननीी  

��.. सस ��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर जजम्म्ममाा 

कक चचााललु ु खखचचर्र् 

११  ज�मनको तयार� �म�न�टलर घन्टा १ ७०० 700 

२२  �बरुवा रोप्ने ज्यामी जना २.० ६०० 1200 

३३  था�ाका लागी बास वटा ८० २०० 16000 

४४  स्�येर घन्टा ० ० १००० 

५५  �बउ प्याकेट १ ३५० 350 

६६  �ा�ा�रक मल डोको 100 ७५ 7500 

७७  रासाय�नक मल         

कक  य�ुरया के.जी ३ ३० 90 

खख  �ड ए �प के.जी २ ४८ 96 

गग  पोटास के.जी १ ६० 60 

८८  स�ुम खा� तत्व ल.स १ 500 500 
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२२..५५  ककााँ�ँ�ोो (Cucumber) 
         

Scientific name:  Cucumis sativus 

Family:  Cucurbitaceae 

काँ�ो नेपालको एक महत्वपणुर् लहरे बाल� हो । यसको उत्प�ी नेपालको पहाडी क्षे�मा  

भएको �व�ास गर�एको छ । यसको खेती गम� तथा न्यानो मौसमको आवश्यकता पदर्छ 

। यसको खेती नेपालका परापवुर्कालदेखी नै गद� आएको पाइन्छ । सलादको रुपमा काँचै, 

िचरापार� नून खसुार्नी दल� खाने तरकार� खाने अचार बनाई प�न ग�रन्छ । नेपालमा 

यस्को खेती मौसमी बाल�को रुपमा चै� बैशाखमा लगाई भा� आि�नसम्म फल �लन े

ग�रन्थ्यो भने हाल व्यबसा�यक रुपमा यस्को वष�भ�र गनर् सरुु ग�रएको छ । 

काँ�ोमा पानीको मा�ा ९६ ��तशत हनु्छ, मा�नसमो शर�रमा पानी आपू�तर् गनर् काँ�ो 
सबैभन्दा महत्वपूणर् हनु्छ । सूयर्को �करण�ारा उत्प� हनुे समस्याका ला�ग काँ�ो 
लाभदायी हनु्छ । यसको बो�ामा नै म्याग्ने�सयम, पोटा�सयम र �स�लकनजस्ता तत्व 
हनु्छन ्। यसले शर�रमा भएको हा�नकारक तत्वलाई �भावकार� रुपमा बा�हर �नकाल्छ । 
�मग�लाको पत्थर�मा यो �नकै लाभकार� मा�नन्छ। काँ�ो एिन्टअिक्सडेन्टले भ�रपूणर् हनु्छ 
। यसमा पाइने �भटा�मन ए, �ब र �स ले रोग��तरोधी क्षमतामा व�ृ� गछर् र यसमा पाइने 
फाइबर र पानीले खाना पचाउँन सहयोग गछर् । काँ�ोमा पाइने �स�लका कपाल, नङ र 
छालाका ला�ग महत्वपूणर् मा�नन्छन,् त्यसैले काँ�ो सौन्दयर्ता बढाउँने खा�पदाथर् हो । 
यसमा पाइने उच्च एिन्टअिक्सडेन्टले जोन� दखुाईलाई कम गनर् म�त गछर् ।  यसले 
य�ुरक ए�सडको लेभललाई प�न घटाउँछ ।  यसले इन्स�ुलन उत्पादनका ला�ग 
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प्याङ��याजलाई सहयोग गछर्, त्यसैले काँ�ो मधमेुहका रोगीका ला�ग उपयोगी हनु्छ । 
म्याग्द� िजल्लामा आ.ब. 207६/7७ मा काँ�ोको उत्पादन ६९ हेक्टर क्षे�फलमा 
१०२५ मे��क टन रहेको छ। म्याग्द�मा ग�लभेडाको उत्पादकत्व १४.९ मे��क टन 
��त रहेको छ । 

ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको बे.न.पा ४ �सँगामा १ रोपनी क्षे�फलमा काँ�ो खेती गदार् हनुे 

अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार ताल�कामा �स्ततु गर� त्यस्को अनपुात 

�नकाल�एको छ । काँ�ो खेती गदार् लाभ लागतको अनपुात ३ भन्दा बढ� पाइएको छ । 

तताालल��ककाा  ननंं  ३३५५ 

ववाालल��ःः ककाा��ोो            जजााततःः  भभ��पपुरुर  ललोोककलल                   स्स्थथाानन  बबेे.नन.पपाा.-४४                  क्षक्षे�े�फफलल  ११  ररोोपपननीी  

��.. सस ��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर जजम्म्ममाा 

कक चचााललु ु खखचचर्र् 

११  ज�मनको तयार� �म�न�टलर घन्टा १ ७०० 700 

२२  �बरुवा रोप्ने ज्यामी जना २.० ६०० 1200 

३३  था�ाका लागी बास वटा ८० २०० 16000 

४४  स्�येर घन्टा ० ० १००० 

५५  �बउ प्याकेट १ ३५० 350 

६६  �ा�ा�रक मल डोको 100 ७५ 7500 

७७  रासाय�नक मल         

कक  य�ुरया के.जी ३ ३० 90 

खख  �ड ए �प के.जी २ ४८ 96 

गग  पोटास के.जी १ ६० 60 

८८  स�ुम खा� तत्व ल.स १ 500 500 
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ववाालल��ःः ककाा��ोो            जजााततःः  भभ��पपुरुर  ललोोककलल                   स्स्थथाानन  बबेे.नन.पपाा.-४४                  क्षक्षे�े�फफलल  ११  ररोोपपननीी  

��.. सस ��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर जजम्म्ममाा 

९९  वाल� संरक्षण ल.स ० ० ५०० 

११००  व्यवस्थापन ल.स 1 1000 १००० 

११११  �संचाइ व्यवस्थापन ल.स 1 500 ५०० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  2299449966  

खख  ििस्स्थथरर  खखचचर्र्    

११..  जग्गा कर रुपैया     १०० 

२२..  पानी कर रुपैया     0 

३३  ममर्त सम्भार खचर् रुपैया     ० 

४४  �ास क�ी रुपैया     0 

जजम्म्ममाा  ििस्स्थथरर  खखचचर्र्  ((खख))  ११००००  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  2299559966  

11  मखु्य उत्पादन के.जी १५००   १५०० 

22  जम्मा मलु्य रुपैया १५०० ६० 90000 

33  जम्मा आम्दानी रुपैया     ९०००० 

44  खदु नाफा रुपैया     ६०४०४ 

ननााफफाा  रर  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  33..0044  
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२२..६६  च्च्ययााउउ  ((Mushroom) 

  

च्याउ एक �कारको ढुसी हो । यो पौ��क रुपमा एकदमै  स्वा�दलो र गणुकार� हनु्छ । 

च्याउलाई सेतो तरकार� ( White vegetable) वा हाडर�हत तरकार� (Boneless Vegetable 

Meat) प�न भ�नन्छ । च्याउमा �ो�टन, �भटा�मन (ए, �ब, �स) �मनरल, क्याल�सयम, 

फस्फोरस इत्याद� पाइन्छ । च्याउमा कम िचल्लो पदाथर्, काब�हाइ�ेट पाइने भएकोले 

मटुुको �बरामी र मधमेुहको �बरामीको लागी अत्यन्त रा�ो मानीन्छ । धेरै मा�ामा रेसा 

पाइने हनुाले पाचन क्षमतालाई प�न बढाउँछ । हामीले खाने च्याउको भागलाई फलनायक 

(Fruiting body) भ�नन्छ । च्याउमा ह�रतकण हदैुन र यसले आफ्नो खाना आफ�  बनाउन 

सक्दैन । त्यसैले च्याउ खेती गदार् खानाको �ोत उपलब्ध गराउनपुदर्छ । 

नेपालमा �वषाल ु जङगल� च्याउदेखी �व�भ� खानयोग्य च्याउहरु पाइन्छन । नेपालमा 

अ�हले �नम्न�लिखत खानयोग्य च्याउहरुको खेती ग�रँदै आएको छ । 

 गो�े च्याउ (White button mushroom) 

 कन्ये च्याउ (Oyster mushroom) 

 मगेृ च्याउ (Shitake mushroom) 

 पराले च्याउ (Paddy straw mushroom) 

 भटुक� वा सफेरा (Puff balls) 

 सडाँका वा भ ुँइफोर (Termitomyces spps.) 

 गचु्छ� च्याउ (Morcella spps.) 
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ववाालल��ःः ककाा��ोो            जजााततःः  भभ��पपुरुर  ललोोककलल                   स्स्थथाानन  बबेे.नन.पपाा.-४४                  क्षक्षे�े�फफलल  ११  ररोोपपननीी  

��.. सस ��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर जजम्म्ममाा 

९९  वाल� संरक्षण ल.स ० ० ५०० 

११००  व्यवस्थापन ल.स 1 1000 १००० 

११११  �संचाइ व्यवस्थापन ल.स 1 500 ५०० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  2299449966  

खख  ििस्स्थथरर  खखचचर्र्    

११..  जग्गा कर रुपैया     १०० 

२२..  पानी कर रुपैया     0 

३३  ममर्त सम्भार खचर् रुपैया     ० 

४४  �ास क�ी रुपैया     0 

जजम्म्ममाा  ििस्स्थथरर  खखचचर्र्  ((खख))  ११००००  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  2299559966  
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२२..६६  च्च्ययााउउ  ((Mushroom) 

  

च्याउ एक �कारको ढुसी हो । यो पौ��क रुपमा एकदमै  स्वा�दलो र गणुकार� हनु्छ । 

च्याउलाई सेतो तरकार� ( White vegetable) वा हाडर�हत तरकार� (Boneless Vegetable 

Meat) प�न भ�नन्छ । च्याउमा �ो�टन, �भटा�मन (ए, �ब, �स) �मनरल, क्याल�सयम, 

फस्फोरस इत्याद� पाइन्छ । च्याउमा कम िचल्लो पदाथर्, काब�हाइ�ेट पाइने भएकोले 

मटुुको �बरामी र मधमेुहको �बरामीको लागी अत्यन्त रा�ो मानीन्छ । धेरै मा�ामा रेसा 

पाइने हनुाले पाचन क्षमतालाई प�न बढाउँछ । हामीले खाने च्याउको भागलाई फलनायक 

(Fruiting body) भ�नन्छ । च्याउमा ह�रतकण हदैुन र यसले आफ्नो खाना आफ�  बनाउन 

सक्दैन । त्यसैले च्याउ खेती गदार् खानाको �ोत उपलब्ध गराउनपुदर्छ । 

नेपालमा �वषाल ु जङगल� च्याउदेखी �व�भ� खानयोग्य च्याउहरु पाइन्छन । नेपालमा 

अ�हले �नम्न�लिखत खानयोग्य च्याउहरुको खेती ग�रँदै आएको छ । 

 गो�े च्याउ (White button mushroom) 

 कन्ये च्याउ (Oyster mushroom) 

 मगेृ च्याउ (Shitake mushroom) 

 पराले च्याउ (Paddy straw mushroom) 

 भटुक� वा सफेरा (Puff balls) 

 सडाँका वा भ ुँइफोर (Termitomyces spps.) 

 गचु्छ� च्याउ (Morcella spps.) 
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नेपालमा बढ� मा�ामा  व्यवसायीक रुपमा गो�े र कन्ये च्याउ उत्पादन ग�रन्छ भने अ�हले 

आएर �सताके च्याउको व्यवसा�यक रुपमा खेती �व�भ� ठाउँमा फस्टाउदै गएको छ ।  

११.  गगोो��ेे  च्च्ययााउउ  खखेेततीी  गगनन��  ततरर��ककाा  

कक.  खखेेततीी  गगनन��  ठठााँउँउ  

अरु बाल� जस्तो च्याउलाई माटोमा लगाइद�न । च्याउ खेती गनर्को ला�ग उिचत ताप�म 

सापेिक्षक आ�र्ता र हावाको �वाह भएको छु�ै घर वा कुनै टनेल बनाइन्छ । घर 

�नमार्णका ला�ग भन्दा कम लागत लाग्ने हनुाले आजभोल� च्याउ खेती गनर्का ला�ग टनेल 

परालको छा�ो आ�दको �योग गनर् थाल�एको छ। 

  खख.  खखेेततीी  गगनन��  ससममयय  

�ाय: नेपालको तराई भभूागदेखी �लएर उच्च पहाडी क्षे�मा गो�े च्याउको खेती गनर् 

स�कन्छ तर त्यसका ला�ग उपय�ु समय छा�ु जरुर� हनु्छ । 

तताालल��ककाा  ननंं  ३३६६  ��वव��भभ��    क्षक्षे�े�ममाा  च्च्ययााउउललााईई  ललगगााउउनने े रर  च्च्ययााउउ  बबाालल��  ��ललनने े ससममयय  

भभौौगगोो��ललकक  क्षक्षे�े� ललगगााउउनने े ससममयय उउत्त्पपााददनन  ��ललनने े ससममयय 

पहाडी क्षे� आषाढ �ावण असोज देखी मङं�सर 

तराई क्षे� का�तर्क अन्त्य�तर पौष माघ 
 

गग.  ककम्म्पपोोस्स्टटककोो  ततययाारर��  

च्याउलाई खानेकुरा �दान गरेर यसलाई �वकास गनर् �योग हनुे माध्यमलाई कम्पोस्ट 

भ�नन्छ । 

घघ.  खखेेततीी  गगनन��  ककोोठठााककोो  ससररससफफााइइ  

च्याउ खेती गन� कोठाको कुना कप्चेरा सबै सफा गनुर्पदर्छ । कोठालाइ �वसं�ण गनर्को 

ला�ग ढुसीनाशक �वषाद� २५ �ाम बे�भिस्टन ��त �लटर पानीमा �मसाएर छनर् स�कन्छ । 
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ङङ.  ब्ब्ययााडड  बबननााउउनने े तत��ररककाा  

पाकेको कम्पोस्टलाई कोठाको वा टनेलको क�रब ७इन्च ज�त मज्जाले �थचेर रािखन्छ । 

चच.  ��बबउउ  छछनन��  तत��ररककाा  

ब्याडमा च्याउको �बउ छ�रन्छ । �बउ छन� बेलामा ब्याडमाथी �बउ रािखन्छ त्यसको २ 

इन्च मा�थ कम्पोस्ट रािखन्छ र फेर� �बउ रािखन्छ । १००० के.जी. परालबाट ब�े 

कम्पोस्टमा ५ के.िज. च्याउको �बउ लगाइन्छ । �बउलाई छ�रसकेप�छ ब्याडलाई 

प्लािस्टकले छो�पेन्छ । �बउलाई हातले  समा� ुअगा�ड �वसं�ण गनुर्पछर् । 

 छछ. ब्ब्ययााडडममाा  ककेे��ससङङ  गगनन��  तत��ररककाा 

कुनै अध्यारो कोठामा ब्याडमा �बउ छ�रन्छ तब २० �दनको अन्तराल प�ात ब्याड सबै 

ढु�सले भ�रन्छ । यस्तो ब्याडलाई १-२ इन्च बाक्लो ग�र माटोले छोप्ने ���यालाई 

के�संग भ�नन्छ । के�संग गन� क�रब ७-११ इन्च म�ुनको दोमट वा िचम्टाइलो माटो 

�नका�लन्छ । यसर� �नका�लएको १०० के जी माटोको लागी क�रब २ के.िज. चनुा 

�मसाइन्छ । त्यसप�छ  माटामा फमार्�लन र पानी २:३ को अनपुातमा  �मसाइन्छ । 

जबसम्म फमार्�लनको गन्ध हट्दैन तबसम्म माटोलाई छोपेर रािखन्छ । 

जज.  तताापप��मम  व्व्ययववस्स्थथाापपनन 

च्याउ रोपेको क�रब ११ �दनसम्म ताप�म २५0 से रािखन्छ  भने सापेिक्षक आ�र्ता ८० 

% हनुपुदर्छ । च्याउ रोपेको ११ �दनप�ात १४-१५0 से ताप�ममा रा� स�कन्छ । 

झझ. च्च्ययााउउ  ��टटप्प्नने े तत��ररककाा    

के�स� गरेको क�रब ३ ह�ा प�ात च्याउ उ�रे क�नका जस्तो देिखन्छ । त्यसको एक 

ह�ामै �टप्न लायक हनु्छ । जसलाई क�रब ३ म�हनासम्म �टप्न स�कन्छ । १००० के 

िज परालबाट क�रब २५० केिजसम्म च्याउ उत्पादन गनर् स�कन्छ । च्याउ �टप्दा कुनै 

प�न भाग माटामा नछुट्ने गर� �टप्नपुदर्छ । 

 

pTkfbg nfe nfut cWoog k'l:tsf94



100 
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  खख.  खखेेततीी  गगनन��  ससममयय  

�ाय: नेपालको तराई भभूागदेखी �लएर उच्च पहाडी क्षे�मा गो�े च्याउको खेती गनर् 
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पहाडी क्षे� आषाढ �ावण असोज देखी मङं�सर 
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ङङ.  ब्ब्ययााडड  बबननााउउनने े तत��ररककाा  
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 २२. ककन्न्ययेे  च्च्ययााउउ  खखेेततीी  ����वव��धध   

नेपालमा बढ� मा�ामा उत्पादन गर�ने च्याहरुमध्ये कन्ये च्याउ एक हो । 

तताापप��मम  व्व्ययववस्स्थथाापपनन 

कन्ये च्याउ खेती गदार् सामान्यतया २० देिख ३०0 से सम्मको ताप�म आवश्यक पदर्छ 

। च्याउलाई गमु्साउँदा के�ह मा�ामा बढ� ताप�म र फल्ने बेलामा केह� कम ताप�म 

आवश्यक पदर्छ । त्यस्तै यो च्याउ  ७० देखी ८५ ��तशतसम्म सापेिक्षक आ�र्ता भएमा 

रा�ो मा�नन्छ । त्यस्तो अवस्था �सजर्ना गनर् सकेमा च्याउलाई जनुसकैु ठाँउमा ज�तबेला 

प�न लगाउन स�कन्छ । 

कक.  च्च्ययााउउ  खखेेततीी  गगनन��  ठठााँउँउ  छछननोोटट 

बजारबाट निजक भएको, कुखरुा र ब�ुर पालनबाट केह� टाढा रहेको रा�ो हावाको संचार 

भएको ठाँउ उपय�ु हनु्छ । 

खख. खखेेततीी  गगनन��  ककोोठठाा  रर  त्त्ययससककोो  ससररससफफााइइ 

च्याउ खेती गनर् प�ी घर वा कच्ची पो�लथीनको टनेल वा छा�ो �योग गनर् स�कन्छ । 

कोठा एकदम सफा र सं�ामक जीवाणरु�हत हनुपुछर् । च्याउलाई गमु्साउँदा अध्यारो 

कोठा र फलाउँदा अ�ल खलुा रुपमा फैलाउनपुछर् । 

गग.  पपररााललककोो  ततययाारर�� 

कन्ये च्याउ सामान्यतया परालमा रा� ेग�रन्छ । परालमा �बउ रा�भुन्दा अगाडी बाफले 

वा रसायनले �वसं�मण गनुर्पछर् । 

घघ.  ��बबउउ  ररोोप्प्नने े

च्याउको �बउलाई बोल�चाल�को भाषामा स्पन भ�नन्छ । तयार भएको पराललाई िचसो हनु 

�दएपछ� १२ इन्च × १८ इन्च वा १८ इन्च × २४ इन्चको प्लािस्टकको झोलामा राख्दै 

च्याउको �बउ रा�पुछर् । ३०० �ाम च्याउको �बउ १६ के.जी. परालमा रािखन्छ । 

�बउ रािखसकेपछ� धागोले हावा न�छन� गर� प्लािस्टकलाई बा�धन्छ । 
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ङङ. च्च्ययााउउललााईई  गगुमु्म्ससााउउनने े

�बउ राखेर  पराल खाँदेर पोको पारेको प्लािस्टकलाई बा�धँएको पोकालाई अधँ्यारो 

कोठामा २५0 से ताप�ममा क�रब ३ ह�ा जती रािखन्छ । यस अवधीमा सबै पराललाई 

ढुसीले ढाकेको हनु्छ । प्लािस्टक काटेर हटाएपछ�  पोकालाई च्याउ फलाउने कोठामा 

रािखन्छ । 

चच.  च्च्ययााउउललााईई  फफललााउउनने े

यस्को लागी प�न �वसं�ण गरेको कोठा हनुपुछर् ।च्याउका पोकाहरुलाई एक अकार्लाई 

नछुन ेगर� रा�पुदर्छ । च्याउ फल्ने कोठामा सापेिक्षक आ�र्ता बढ� चाह�न ेहनुाले �दनमा 

३-४ पटकसम्म पानी छकर् नपुछर् । कोठामा राखेको ३-४ �दनसम्ममा कनीका जस्ता 

च्याउहरु देिखन थाल्दछन ्र त्यसको ४-५ �दनमा पणुर् च्याउ फल्छ । 

ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको म�ला-२ मा १ रोपनी क्षे�फलमा कन्ये च्याउ खेती गदार् हनुे अनमुा�नत 
उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार ताल�कामा �स्ततु गर� त्यस्को अनपुात 
�नकाल�एको छ । च्याउ खेती गदार्  स्थायी टनले �नमार्ण गदार्को प�हलो बषर् लाभ लागत 
१ भन्दा कम भएतापनी दो�ो बषर्मा १ भन्दा बढ� पाइएको छ । 

ततााललीीककाा  ननं ं ३३७७  

ववाालल��ःः  च्च्ययााउउ    जजााततःः  ककन्न्ययेे  च्च्ययााउउ  स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा-२२ 

क्षक्षे�े�फफलल  ५५००  ववगगर्र्��ममटटरर  स्स्थथााययीी  टटननेलेल  घघरर  

��.. 
सस 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर जजम्म्ममाा  
 (पप��हहललोो  बबषषर्र्)) 

जजम्म्ममाा  
(ददोो��ोो  बबषषर्र्)) 

कक चचााललु ु खखचचर्र् 

११  पराल काट्ने, पखाल्ने, 
बफाउने, बल तयार गनर् 
ज्यामी  

जना ४० ६०० 24000 24000 
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 २२. ककन्न्ययेे  च्च्ययााउउ  खखेेततीी  ����वव��धध   

नेपालमा बढ� मा�ामा उत्पादन गर�ने च्याहरुमध्ये कन्ये च्याउ एक हो । 

तताापप��मम  व्व्ययववस्स्थथाापपनन 

कन्ये च्याउ खेती गदार् सामान्यतया २० देिख ३०0 से सम्मको ताप�म आवश्यक पदर्छ 

। च्याउलाई गमु्साउँदा के�ह मा�ामा बढ� ताप�म र फल्ने बेलामा केह� कम ताप�म 

आवश्यक पदर्छ । त्यस्तै यो च्याउ  ७० देखी ८५ ��तशतसम्म सापेिक्षक आ�र्ता भएमा 

रा�ो मा�नन्छ । त्यस्तो अवस्था �सजर्ना गनर् सकेमा च्याउलाई जनुसकैु ठाँउमा ज�तबेला 

प�न लगाउन स�कन्छ । 

कक.  च्च्ययााउउ  खखेेततीी  गगनन��  ठठााँउँउ  छछननोोटट 

बजारबाट निजक भएको, कुखरुा र ब�ुर पालनबाट केह� टाढा रहेको रा�ो हावाको संचार 

भएको ठाँउ उपय�ु हनु्छ । 

खख. खखेेततीी  गगनन��  ककोोठठाा  रर  त्त्ययससककोो  ससररससफफााइइ 

च्याउ खेती गनर् प�ी घर वा कच्ची पो�लथीनको टनेल वा छा�ो �योग गनर् स�कन्छ । 

कोठा एकदम सफा र सं�ामक जीवाणरु�हत हनुपुछर् । च्याउलाई गमु्साउँदा अध्यारो 

कोठा र फलाउँदा अ�ल खलुा रुपमा फैलाउनपुछर् । 

गग.  पपररााललककोो  ततययाारर�� 

कन्ये च्याउ सामान्यतया परालमा रा� ेग�रन्छ । परालमा �बउ रा�भुन्दा अगाडी बाफले 

वा रसायनले �वसं�मण गनुर्पछर् । 

घघ.  ��बबउउ  ररोोप्प्नने े

च्याउको �बउलाई बोल�चाल�को भाषामा स्पन भ�नन्छ । तयार भएको पराललाई िचसो हनु 

�दएपछ� १२ इन्च × १८ इन्च वा १८ इन्च × २४ इन्चको प्लािस्टकको झोलामा राख्दै 

च्याउको �बउ रा�पुछर् । ३०० �ाम च्याउको �बउ १६ के.जी. परालमा रािखन्छ । 

�बउ रािखसकेपछ� धागोले हावा न�छन� गर� प्लािस्टकलाई बा�धन्छ । 
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�बउ राखेर  पराल खाँदेर पोको पारेको प्लािस्टकलाई बा�धँएको पोकालाई अधँ्यारो 

कोठामा २५0 से ताप�ममा क�रब ३ ह�ा जती रािखन्छ । यस अवधीमा सबै पराललाई 

ढुसीले ढाकेको हनु्छ । प्लािस्टक काटेर हटाएपछ�  पोकालाई च्याउ फलाउने कोठामा 

रािखन्छ । 

चच.  च्च्ययााउउललााईई  फफललााउउनने े

यस्को लागी प�न �वसं�ण गरेको कोठा हनुपुछर् ।च्याउका पोकाहरुलाई एक अकार्लाई 

नछुन ेगर� रा�पुदर्छ । च्याउ फल्ने कोठामा सापेिक्षक आ�र्ता बढ� चाह�न ेहनुाले �दनमा 

३-४ पटकसम्म पानी छकर् नपुछर् । कोठामा राखेको ३-४ �दनसम्ममा कनीका जस्ता 

च्याउहरु देिखन थाल्दछन ्र त्यसको ४-५ �दनमा पणुर् च्याउ फल्छ । 

ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको म�ला-२ मा १ रोपनी क्षे�फलमा कन्ये च्याउ खेती गदार् हनुे अनमुा�नत 
उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार ताल�कामा �स्ततु गर� त्यस्को अनपुात 
�नकाल�एको छ । च्याउ खेती गदार्  स्थायी टनेल �नमार्ण गदार्को प�हलो बषर् लाभ लागत 
१ भन्दा कम भएतापनी दो�ो बषर्मा १ भन्दा बढ� पाइएको छ । 

ततााललीीककाा  ननं ं ३३७७  

ववाालल��ःः  च्च्ययााउउ    जजााततःः  ककन्न्ययेे  च्च्ययााउउ  स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा-२२ 

क्षक्षे�े�फफलल  ५५००  ववगगर्र्��ममटटरर  स्स्थथााययीी  टटननेलेल  घघरर  

��.. 
सस 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर जजम्म्ममाा  
 (पप��हहललोो  बबषषर्र्)) 

जजम्म्ममाा  
(ददोो��ोो  बबषषर्र्)) 

कक चचााललु ु खखचचर्र् 

११  पराल काट्ने, पखाल्ने, 
बफाउने, बल तयार गनर् 
ज्यामी  

जना ४० ६०० 24000 24000 
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ववाालल��ःः  च्च्ययााउउ    जजााततःः  ककन्न्ययेे  च्च्ययााउउ  स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा-२२ 

क्षक्षे�े�फफलल  ५५००  ववगगर्र्��ममटटरर  स्स्थथााययीी  टटननेलेल  घघरर  

��.. 
सस 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर जजम्म्ममाा  
 (पप��हहललोो  बबषषर्र्)) 

जजम्म्ममाा  
(ददोो��ोो  बबषषर्र्)) 

२२  स्थायी टनेल �नमार्ण 
(५० वगर् �म) 

संख्या १ ७५००० 75000 0 

३३  पराल काट्ने मेिशन संख्या १ १८००० 18000 0 

४४  पराल  भार� ६० ६०० 36000 36000 

५५  �बउ पोका २०० ७० 14000 14000 

६६  प्ला��क(पोकाको ला�ग) संख्या ४०० १० 4000 4000 

७७  स�ुम खा� तत्व ल.स १ 500 500 500 

८८  वाल� संरक्षण ल.स १ २०० 200 200 

९९  व्यवस्थापन ल.स १ १००० १००० 1000 

११००  �संचाइ व्यवस्थापन       ५०० 500 

११११  व्यवस्थापन ज्यामी  ल.स     ३००० 3000 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  173200 83200 

खख  ििस्स्थथरर  खखचचर्र्  

११  जग्गा कर रुपैया १ १०० १०० 100 

२२  पानी कर रुपैया ० ० 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर् रुपैया ० ० ० २००० 

४४  �ास क�ी रुपैया १ १०० १०० 100 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  २२००००  22220000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  117733440000  8855440000  

11  मखु्य उत्पादन के.जी ६०० 250 १५०००० १५०००० 

२२  जम्मा आम्दानी रुपैया     १५०००० १५०००० 
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ववाालल��ःः  च्च्ययााउउ    जजााततःः  ककन्न्ययेे  च्च्ययााउउ  स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा-२२ 

क्षक्षे�े�फफलल  ५५००  ववगगर्र्��ममटटरर  स्स्थथााययीी  टटननेलेल  घघरर  

��.. 
सस 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर जजम्म्ममाा  
 (पप��हहललोो  बबषषर्र्)) 

जजम्म्ममाा  
(ददोो��ोो  बबषषर्र्)) 

३३  खदु नाफा रुपैया     -२३४०० ६४६०० 

ननााफफाा  रर  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  00..8877  11..7766  
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ववाालल��ःः  च्च्ययााउउ    जजााततःः  ककन्न्ययेे  च्च्ययााउउ  स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा-२२ 

क्षक्षे�े�फफलल  ५५००  ववगगर्र्��ममटटरर  स्स्थथााययीी  टटननेलेल  घघरर  

��.. 
सस 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर जजम्म्ममाा  
 (पप��हहललोो  बबषषर्र्)) 

जजम्म्ममाा  
(ददोो��ोो  बबषषर्र्)) 

२२  स्थायी टनेल �नमार्ण 
(५० वगर् �म) 

संख्या १ ७५००० 75000 0 

३३  पराल काट्ने मेिशन संख्या १ १८००० 18000 0 

४४  पराल  भार� ६० ६०० 36000 36000 

५५  �बउ पोका २०० ७० 14000 14000 

६६  प्ला��क(पोकाको ला�ग) संख्या ४०० १० 4000 4000 

७७  स�ुम खा� तत्व ल.स १ 500 500 500 

८८  वाल� संरक्षण ल.स १ २०० 200 200 

९९  व्यवस्थापन ल.स १ १००० १००० 1000 

११००  �संचाइ व्यवस्थापन       ५०० 500 

११११  व्यवस्थापन ज्यामी  ल.स     ३००० 3000 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  173200 83200 

खख  ििस्स्थथरर  खखचचर्र्  

११  जग्गा कर रुपैया १ १०० १०० 100 

२२  पानी कर रुपैया ० ० 0 0 

३३  ममर्त सम्भार खचर् रुपैया ० ० ० २००० 

४४  �ास क�ी रुपैया १ १०० १०० 100 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  २२००००  22220000  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  117733440000  8855440000  

11  मखु्य उत्पादन के.जी ६०० 250 १५०००० १५०००० 

२२  जम्मा आम्दानी रुपैया     १५०००० १५०००० 
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ववाालल��ःः  च्च्ययााउउ    जजााततःः  ककन्न्ययेे  च्च्ययााउउ  स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा-२२ 

क्षक्षे�े�फफलल  ५५००  ववगगर्र्��ममटटरर  स्स्थथााययीी  टटननेलेल  घघरर  

��.. 
सस 

��ववववररणण इइककााईई पप��ररममााणण ददरर जजम्म्ममाा  
 (पप��हहललोो  बबषषर्र्)) 

जजम्म्ममाा  
(ददोो��ोो  बबषषर्र्)) 

३३  खदु नाफा रुपैया     -२३४०० ६४६०० 

ननााफफाा  रर  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  00..8877  11..7766  
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३३   फफललफफूूलल  बबाालल��ककोो  ललााभभ  ललाागगतत  ��वव��ेषेषणण

33..११  ससुनु्न्ततललाा (Mandarian Orange)

Scientific name: Citrus reticulata 

Family: Rutaceae 

सनु्तलाजात फलफूल मध्ये सनु्तला नेपालको रैथाने फलफूल हो ।साधारणतया नपेालको 

हावापानी र भौगोल�क अवस्था अनसुार ७०० देखी १५०० �मटरको उचाइसम्म 

व्यवसा�यक रुपमा सनु्तला खेती गनर् स�कन्छ तर कुनै कुनै पकेट क्षे�मा पाइने स�ुम 

जलवायकुा कारण यो भन्दा तल वा माथी खेती गनर् स�कन्छ । �हउँदमा तषुारो पदार् पानी 

नजम्ने र ताप�म शनु्य भन्दा तल नजाने ठाँउमा रा�ो उत्पादन �लन स�कन्छ । वा�षर्क 

वषार् कर�ब १००० �म.�म. भएको सबभन्दा रा�ो हो तर ९००–१८०० �म.�म.सम्म वषार् 

हनुे स्थानमा प�न खेती गनर् स�कन्छ । कम पानी पन� तथा पानीको �वतरण रा�ो नभएका 

स्थानहरुमा �संचाई ब्यवस्था रा�ो हनु ुपदर्छ । धेरै तातो वा िचसो हावा चल्ने स्थानहरु 

यसको खेतीको ला�ग रा�ो मा�नदैन । फूल फुल्न ेर फूल लाग्ने बेलामा बढ� हावा चल्ने 

भएमा फूल सकुाउन,े झन�, परागसेचन हनु न�दई फल नलाग्ने तथा लागेको फल प�न झन� 

जस्ता समस्या देखा पदर्छन ्।  

नेपालमा सनु्तलाजात फलफूल खेती परापूवर्काल देिख मध्यपहाडी िजल्लाहरुमा हदैु 

आएकोमा हाल आएर तराईको िजल्लाहरुमा प�न ब्यवसा�यक खेती हदैु आएको छ । यस्तै 
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सनु्तला हनुे क�तपय पकेट क्षे�मा १०० वषर् भन्दा ब�ढ उमेरका सनु्तलाका बोटहरु 

पाइन्छन ् । सनु्तलाजातमा फलको वो�ामा सा-सानो तेलले भ�रएको �छ�हरु हनु्छ जनु 

काँचो अवस्थामा ह�रयो भई प�छ फल �वकास हदैु जाँदा आ-आफ्नो जातीयगणु अनसुारको 

वो�ाको रंग प�रवतर्न हदैु जान्छ । फल �भ� १२ वटासम्म के�ाहरु हनु्छ । के�ाहरु 

�भ� सा-साना �बजहुरु हनु्छ । नेपालमा स्थानीय, उ�त तथा हाई�ीड �क�समका जातहरु 

पाईन्छन ् तर बढ� खेती ग�रएका जातहरु भने स्थानीय नै छन ्। उपलब्ध जातहरुमा 

खोकु स्थानीय, ओ�कत्सवुासे, �मयागावावासे, यो�सदा प�कान, मरकट, �फउ�ेल अल�, थाई 

तेन्जार�न, �क�ो आ�द हनु । 

ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको धौला�गर�, अ�पणुर्, म�ला, माल�का र रघगंुगा गाँउपाल�का तथा बेनी 

नगरपाल�काका �व�भ� व्यवसा�यक �कसानहरुलाई छनोट गर� १/१ रोपनी क्षे�फलमा 

सनु्तला खेती गदार् हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार ताल�कामा 

�स्ततु गर� त्यस्को अनपुात �नकाल�एको छ ।  सनु्तलाको �बज ु बेनार् रोपेको प�हलो ५ 

बषर्सम्म वानस्प�तक व�ृ� र �वकासको समय भएको हुँदा फल नलाग्ने भएकोले रोपेको 

छ�टो वषर्देखी लागत र लाभ अनपुात �नकाल�एको छ । रोपेको छ�टौ वषर्देखी दश वषर्सम्म 

लाभ लागत अनपुात न्यनुतम ५ र �बरुवा रोपेको ११ देखी १५ बषर्सम्म अ�धकतम लाभ 

लागतको अनपुात २३ सम्म पाइएको छ । यसैगर� १६ वषर्भन्दा मा�थ उमेरका �बरुवाको 

लाभ लागत उत्पादन २६.८८ सम्म पाइएको छ । यसर� सनु्तला व्यवसा�यक रुपमा 

खेती गदार् �दघर्काल�न रुपमा अत्यन्त लाभदायक देिखन्छ । हाल आएर म्याग्द� िजल्लाको 

सनु्तला उत्पादन हनु ेक्षे�मा चाइ�नज �स�स �ुट फ्लाइको आ�मण बढेको कारणले गदार् 

सनु्तलाको उत्पादन �ास हनुे देिखएको छ । यस हा�नकारक �कराको समयमै रोकथाम 

गनर् स�कएन भन ेकृषकले सनु्तला खेतीबाट ठुलो नोक्सानी बेहोनुर् पन� छ । जसको कारण 

आगामी वषर्हरुमा लाभलागत अनपुात प�न थोरै हनुेछ । 
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३३   फफललफफूूलल  बबाालल��ककोो  ललााभभ  ललाागगतत  ��वव��ेषेषणण

33..११  ससुनु्न्ततललाा (Mandarian Orange)

Scientific name: Citrus reticulata 

Family: Rutaceae 

सनु्तलाजात फलफूल मध्ये सनु्तला नेपालको रैथाने फलफूल हो ।साधारणतया नपेालको 

हावापानी र भौगोल�क अवस्था अनसुार ७०० देखी १५०० �मटरको उचाइसम्म 

व्यवसा�यक रुपमा सनु्तला खेती गनर् स�कन्छ तर कुनै कुनै पकेट क्षे�मा पाइने स�ुम 

जलवायकुा कारण यो भन्दा तल वा माथी खेती गनर् स�कन्छ । �हउँदमा तषुारो पदार् पानी 

नजम्ने र ताप�म शनु्य भन्दा तल नजाने ठाँउमा रा�ो उत्पादन �लन स�कन्छ । वा�षर्क 

वषार् कर�ब १००० �म.�म. भएको सबभन्दा रा�ो हो तर ९००–१८०० �म.�म.सम्म वषार् 

हनुे स्थानमा प�न खेती गनर् स�कन्छ । कम पानी पन� तथा पानीको �वतरण रा�ो नभएका 

स्थानहरुमा �संचाई ब्यवस्था रा�ो हनु ुपदर्छ । धेरै तातो वा िचसो हावा चल्ने स्थानहरु 

यसको खेतीको ला�ग रा�ो मा�नदैन । फूल फुल्न ेर फूल लाग्ने बेलामा बढ� हावा चल्ने 

भएमा फूल सकुाउन,े झन�, परागसेचन हनु न�दई फल नलाग्ने तथा लागेको फल प�न झन� 

जस्ता समस्या देखा पदर्छन ्।  

नेपालमा सनु्तलाजात फलफूल खेती परापूवर्काल देिख मध्यपहाडी िजल्लाहरुमा हदैु 

आएकोमा हाल आएर तराईको िजल्लाहरुमा प�न ब्यवसा�यक खेती हदैु आएको छ । यस्तै 
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सनु्तला हनुे क�तपय पकेट क्षे�मा १०० वषर् भन्दा ब�ढ उमेरका सनु्तलाका बोटहरु 

पाइन्छन ् । सनु्तलाजातमा फलको वो�ामा सा-सानो तेलले भ�रएको �छ�हरु हनु्छ जनु 

काँचो अवस्थामा ह�रयो भई प�छ फल �वकास हदैु जाँदा आ-आफ्नो जातीयगणु अनसुारको 

वो�ाको रंग प�रवतर्न हदैु जान्छ । फल �भ� १२ वटासम्म के�ाहरु हनु्छ । के�ाहरु 

�भ� सा-साना �बजहुरु हनु्छ । नेपालमा स्थानीय, उ�त तथा हाई�ीड �क�समका जातहरु 

पाईन्छन ् तर बढ� खेती ग�रएका जातहरु भने स्थानीय नै छन ्। उपलब्ध जातहरुमा 

खोकु स्थानीय, ओ�कत्सवुासे, �मयागावावासे, यो�सदा प�कान, मरकट, �फउ�ेल अल�, थाई 

तेन्जार�न, �क�ो आ�द हनु । 

ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको धौला�गर�, अ�पणुर्, म�ला, माल�का र रघगंुगा गाँउपाल�का तथा बेनी 

नगरपाल�काका �व�भ� व्यवसा�यक �कसानहरुलाई छनोट गर� १/१ रोपनी क्षे�फलमा 

सनु्तला खेती गदार् हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार ताल�कामा 

�स्ततु गर� त्यस्को अनपुात �नकाल�एको छ ।  सनु्तलाको �बज ु बेनार् रोपेको प�हलो ५ 

बषर्सम्म वानस्प�तक व�ृ� र �वकासको समय भएको हुँदा फल नलाग्ने भएकोले रोपेको 

छ�टो वषर्देखी लागत र लाभ अनपुात �नकाल�एको छ । रोपेको छ�टौ वषर्देखी दश वषर्सम्म 

लाभ लागत अनपुात न्यनुतम ५ र �बरुवा रोपेको ११ देखी १५ बषर्सम्म अ�धकतम लाभ 

लागतको अनपुात २३ सम्म पाइएको छ । यसैगर� १६ वषर्भन्दा मा�थ उमेरका �बरुवाको 

लाभ लागत उत्पादन २६.८८ सम्म पाइएको छ । यसर� सनु्तला व्यवसा�यक रुपमा 

खेती गदार् �दघर्काल�न रुपमा अत्यन्त लाभदायक देिखन्छ । हाल आएर म्याग्द� िजल्लाको 

सनु्तला उत्पादन हनु ेक्षे�मा चाइ�नज �स�स �ुट फ्लाइको आ�मण बढेको कारणले गदार् 

सनु्तलाको उत्पादन �ास हनुे देिखएको छ । यस हा�नकारक �कराको समयमै रोकथाम 

गनर् स�कएन भन ेकृषकले सनु्तला खेतीबाट ठुलो नोक्सानी बेहोनुर् पन� छ । जसको कारण 

आगामी वषर्हरुमा लाभलागत अनपुात प�न थोरै हनुेछ । 
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तताालल��ककाा  ननंं  ३३८८ 

ववाालल��::  ससुनु्न्ततललाा     जजाातत::  स्स्थथााननीीयय          स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--५५,अअममर्र्नन              क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

कक.. चचााललु ु खखचचर्र्               

११ रेखा�न गनर् 
ज्यामी 

जना 2 850 1700 0 0 0 

२२ खाडल ख�े 
ज्यामी 

जना 4 850 3400 0 0 0 

३३ गोडमेल गनर् 
ज्यामी 

जना 3 500 1500 3 500 1500 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

जना 0 0 0 0 0 0 

५५ �बरुवा रोप्ने 
ज्यामी 

जना 3 850 2550 0 0 0 

६६ �बरुवा ख�रद संख्या 20 50 1000 0 0 0 

७७ �ा�ा�रक मल 

(पाकेको) 

डोको 20 80 1600 20 80 1600 

८८ रासाय�नक 
मल 

के.जी            

कक य�ुरया के.जी ६ ३० 180 ६ ३० 180 

खख.. �ड ए �प के.जी 0 0 0 0 0 0 

गग पोटास के.जी 0 0 0 0 0 0 

९९ स�ुम त�व   0 0 0 0 0 0 

११०० वाल� संरक्षण             0 
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ववाालल��::  ससुनु्न्ततललाा     जजाातत::  स्स्थथााननीीयय          स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--५५,अअममर्र्नन              क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

कक �नलोतथुो र 
चनुा 

के.जी १ २००० 2000 १ २००० 2000 

खख.. Yellow trap प्याकेट ० ० 0 ० ० 0 

११११ �सचाई जडान   0 0 0     0 

११२२ काँटछाटँ गनर् 
ज्यामी 

जना 1 850 850 1 850 850 

११३३ अन्य खचर् रुप�या 0 0 0 0 0 0 

११४४ जग्गा भाडा रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  चचलल  
खखचचर्र्((कक)) 

      14780     6130 

खख.. ििस्स्थथरर  खखचचर्र्               

११ औजार 

उपकरण 
(�सकेचर, आर�, 
�ेट आद�) 

रुप�या 
(एकमु
�) 

1 २०००
० 

20000 0 0 0 

२२ स्�येर रुप�या 1 ६००० 6000 0 0 0 

३३ मे�सनर� 
औजार ममर्त 

सम्भार 

रुप�या 1 3000 3000 1 3000 3000 

४४ पानी कर रुप�या 0 0 0 0 0 0 

५५ जग्गा कर  रुप�या 0 0 0 0 0 0 
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तताालल��ककाा  ननंं  ३३८८ 

ववाालल��::  ससुनु्न्ततललाा     जजाातत::  स्स्थथााननीीयय          स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--५५,अअममर्र्नन              क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

कक.. चचााललु ु खखचचर्र्               

११ रेखा�न गनर् 
ज्यामी 

जना 2 850 1700 0 0 0 

२२ खाडल ख�े 
ज्यामी 

जना 4 850 3400 0 0 0 

३३ गोडमेल गनर् 
ज्यामी 

जना 3 500 1500 3 500 1500 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

जना 0 0 0 0 0 0 

५५ �बरुवा रोप्ने 
ज्यामी 

जना 3 850 2550 0 0 0 

६६ �बरुवा ख�रद संख्या 20 50 1000 0 0 0 

७७ �ा�ा�रक मल 

(पाकेको) 

डोको 20 80 1600 20 80 1600 

८८ रासाय�नक 
मल 

के.जी            

कक य�ुरया के.जी ६ ३० 180 ६ ३० 180 

खख.. �ड ए �प के.जी 0 0 0 0 0 0 

गग पोटास के.जी 0 0 0 0 0 0 

९९ स�ुम त�व   0 0 0 0 0 0 

११०० वाल� संरक्षण             0 
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ववाालल��::  ससुनु्न्ततललाा     जजाातत::  स्स्थथााननीीयय          स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--५५,अअममर्र्नन              क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

कक �नलोतथुो र 
चनुा 

के.जी १ २००० 2000 १ २००० 2000 

खख.. Yellow trap प्याकेट ० ० 0 ० ० 0 

११११ �सचाई जडान   0 0 0     0 

११२२ काँटछाटँ गनर् 
ज्यामी 

जना 1 850 850 1 850 850 

११३३ अन्य खचर् रुप�या 0 0 0 0 0 0 

११४४ जग्गा भाडा रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  चचलल  
खखचचर्र्((कक)) 

      14780     6130 

खख.. ििस्स्थथरर  खखचचर्र्               

११ औजार 

उपकरण 
(�सकेचर, आर�, 
�ेट आद�) 

रुप�या 
(एकमु
�) 

1 २०००
० 

20000 0 0 0 

२२ स्�येर रुप�या 1 ६००० 6000 0 0 0 

३३ मे�सनर� 
औजार ममर्त 

सम्भार 

रुप�या 1 3000 3000 1 3000 3000 

४४ पानी कर रुप�या 0 0 0 0 0 0 

५५ जग्गा कर  रुप�या 0 0 0 0 0 0 
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ववाालल��::  ससुनु्न्ततललाा     जजाातत::  स्स्थथााननीीयय          स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--५५,अअममर्र्नन              क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

  जजम्म्ममाा  अअचचलल  
ललाागगतत  ((खख)) 

      २९०००     ३००० 

  जजम्म्ममाा  ललाागगतत  
खखचचर्र्  ((कक++खख)) 

      ४३७८०     ९१३० 

  ससुनु्न्ततललााककोो  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 

  उउत्त्पपााददननििशशलल  
बबोोटटककोो  ससंंख्ख्ययाा  

२२००        ����तत  ककेे..ििजज  औऔससतत  ��वव����  ममुलु्ल्यय  रुरु  ६६००  

��..
सस 

बबषषर्र्  पप��हहललोो  ववषषर्र्  22--55  ववषषर्र्  ६६--1100  ववषषर्र्  ११११--1155  
ववषषर्र्  

११५५  ववषषर्र्  भभन्न्ददाा  
ममाा��थथ    

११ उत्पादन 
(केिज/बोट) 

० ० ६४ २६० ३२० 

२२ औसत 
उत्पादन 

(केिज/रोपनी) 

० ० १२८० ५२०० ६४०० 

३३ जजम्म्ममाा  आआम्म्ददााननीी  
रुरु 

0 0 76800 312000 384000 

  चाल ुखचर् 14780 ६१३० 7356 8827.2 10592.64 

  िस्थर खचर् २९००० ३००० ५००० ७००० १०००० 

  जम्मा खचर् ४३७८० ९१३० 12356 15827.2 20592.64 

  ननााफफाा//ननोोक्क्ससाानन -
४३७८० 

-९१३० ६४४४४ २९६१७
३ 

३६३४०७ 
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ववाालल��::  ससुनु्न्ततललाा     जजाातत::  स्स्थथााननीीयय          स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--५५,अअममर्र्नन              क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

  ललााभभ  ललाागगतत  
अअननुपुपाातत 

    6.22 19.71 18.65 

 

तताालल��ककाा  ननंं  ३३९९ 

ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा          जजाातत::  स्स्थथााननीीयय         स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--५५, भभोोललेेनन��             क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण 
इइककाा
ईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक.. चचााललु ु खखचचर्र्                     

११ रेखा�न गनर् 
ज्यामी 

जना 2 850 1700 0 0 0 

२२ खाडल ख�े 
ज्यामी 

जना 5 700 3500 0 0 0 

३३ गोडमेल गनर् 
ज्यामी 

जना 3 400 1200 3 500 1500 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

जना 0 0 0 0 0 0 

५५ �बरुवा रोप्ने 
ज्यामी 

जना 2 700 1400 0 0 0 

६६ �बरुवा ख�रद सं
ख्या 

20 40 800 0 0 0 

७७ �ा�ा�रक मल 

(पाकेको) 

डो
को 

50 65 3250 50 65 3250 
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ववाालल��::  ससुनु्न्ततललाा     जजाातत::  स्स्थथााननीीयय          स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--५५,अअममर्र्नन              क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

  जजम्म्ममाा  अअचचलल  
ललाागगतत  ((खख)) 

      २९०००     ३००० 

  जजम्म्ममाा  ललाागगतत  
खखचचर्र्  ((कक++खख)) 

      ४३७८०     ९१३० 

  ससुनु्न्ततललााककोो  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 

  उउत्त्पपााददननििशशलल  
बबोोटटककोो  ससंंख्ख्ययाा  

२२००        ����तत  ककेे..ििजज  औऔससतत  ��वव����  ममुलु्ल्यय  रुरु  ६६००  

��..
सस 

बबषषर्र्  पप��हहललोो  ववषषर्र्  22--55  ववषषर्र्  ६६--1100  ववषषर्र्  ११११--1155  
ववषषर्र्  

११५५  ववषषर्र्  भभन्न्ददाा  
ममाा��थथ    

११ उत्पादन 
(केिज/बोट) 

० ० ६४ २६० ३२० 

२२ औसत 
उत्पादन 

(केिज/रोपनी) 

० ० १२८० ५२०० ६४०० 

३३ जजम्म्ममाा  आआम्म्ददााननीी  
रुरु 

0 0 76800 312000 384000 

  चाल ुखचर् 14780 ६१३० 7356 8827.2 10592.64 

  िस्थर खचर् २९००० ३००० ५००० ७००० १०००० 

  जम्मा खचर् ४३७८० ९१३० 12356 15827.2 20592.64 

  ननााफफाा//ननोोक्क्ससाानन -
४३७८० 

-९१३० ६४४४४ २९६१७
३ 

३६३४०७ 
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ववाालल��::  ससुनु्न्ततललाा     जजाातत::  स्स्थथााननीीयय          स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--५५,अअममर्र्नन              क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

  ललााभभ  ललाागगतत  
अअननुपुपाातत 

    6.22 19.71 18.65 

 

तताालल��ककाा  ननंं  ३३९९ 

ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा          जजाातत::  स्स्थथााननीीयय         स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--५५, भभोोललेेनन��             क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण 
इइककाा
ईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक.. चचााललु ु खखचचर्र्                     

११ रेखा�न गनर् 
ज्यामी 

जना 2 850 1700 0 0 0 

२२ खाडल ख�े 
ज्यामी 

जना 5 700 3500 0 0 0 

३३ गोडमेल गनर् 
ज्यामी 

जना 3 400 1200 3 500 1500 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

जना 0 0 0 0 0 0 

५५ �बरुवा रोप्ने 
ज्यामी 

जना 2 700 1400 0 0 0 

६६ �बरुवा ख�रद सं
ख्या 

20 40 800 0 0 0 

७७ �ा�ा�रक मल 

(पाकेको) 

डो
को 

50 65 3250 50 65 3250 
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ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा          जजाातत::  स्स्थथााननीीयय         स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--५५, भभोोललेेनन��             क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण 
इइककाा
ईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

८८ रासाय�नक मल के.
जी 

    0     0 

कक य�ुरया के.
जी 

५ ३० 150 १० ३० 300 

खख.. �ड ए �प के.
जी 

0 0 0 0 0 0 

गग पोटास के.
जी 

0 0 0 0 0 0 

९९ स�ुम त�व   0 0 0 0 0 0 

११
०० 

वाल� संरक्षण       0     0 

कक �नलोतथुो र चनुा के.
जी 

१ २००
० 

2000 १ २००
० 

2000 

खख.. yellow trap प्या
केट 

० ० 0 ० ० 0 

११
११ 

�सचाई जडान   0 0 0 0 0 0 

११
२२ 

काँटछाटँ गनर् 
ज्यामी 

जना 1 850 850 1 850 850 

११
३३ 

अन्य खचर् रुप�
या 

0 0 0 0 0 0 

११
४४ 

जग्गा भाडा रुप�
या 

0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  चचलल  खखचचर्र् 
((कक)) 

      14850     7900 
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ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा          जजाातत::  स्स्थथााननीीयय         स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--५५, भभोोललेेनन��             क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण 
इइककाा
ईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

खख.. ििस्स्थथरर  खखचचर्र्               

११ औजार उपकरण 
(�सकेचर,आर�,�े
ट आद�) 

रुप�
या 

1 २००
०० 

20000 0 0 0 

२२ स्�येर रुप�
या 

1 ६००
० 

6000 0 0 0 

३३ मे�सनर� औजार 
ममर्त सम्भार 

रुप�
या 

1 3000 3000 1 3000 3000 

४४ पानी कर रुप�
या 

0 0 0 0 0 0 

५५ जगा कर  रुप�
या 

0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  अअचचलल  
ललाागगतत  ((खख)) 

      २९००
० 

    ३००० 

  जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  
((कक++खख)) 

      43850     १०९०
० 

  ससुनु्न्ततललााककोो  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 

  उउत्त्पपााददननििशशलल  
बबोोटटककोो ससंंख्ख्ययाा 

२०       ����तत  ककेे..ििजज  औऔससतत  ��वव����  ममुलु्ल्यय  रुरु  ६६००  

��..
सस 

बबषषर्र् 
पप��हहललोो  
ववषषर्र्  

22--55  ववषषर्र्  ६६--1100  ववषषर्र्  
११११--1155  
ववषषर्र्  

११५५  ववषषर्र्  भभन्न्ददाा  
ममाा��थथ  

११ उत्पादन 
(केिज/बोट) 

० ० ६५ २६० ३२० 

२२ औसत उत्पादन ० ० १३०० ५२०० ६४०० 
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ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा          जजाातत::  स्स्थथााननीीयय         स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--५५, भभोोललेेनन��             क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण 
इइककाा
ईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

८८ रासाय�नक मल के.
जी 

    0     0 

कक य�ुरया के.
जी 

५ ३० 150 १० ३० 300 

खख.. �ड ए �प के.
जी 

0 0 0 0 0 0 

गग पोटास के.
जी 

0 0 0 0 0 0 

९९ स�ुम त�व   0 0 0 0 0 0 

११
०० 

वाल� संरक्षण       0     0 

कक �नलोतथुो र चनुा के.
जी 

१ २००
० 

2000 १ २००
० 

2000 

खख.. yellow trap प्या
केट 

० ० 0 ० ० 0 

११
११ 

�सचाई जडान   0 0 0 0 0 0 

११
२२ 

काँटछाटँ गनर् 
ज्यामी 

जना 1 850 850 1 850 850 

११
३३ 

अन्य खचर् रुप�
या 

0 0 0 0 0 0 

११
४४ 

जग्गा भाडा रुप�
या 

0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  चचलल  खखचचर्र् 
((कक)) 

      14850     7900 
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ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा          जजाातत::  स्स्थथााननीीयय         स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--५५, भभोोललेेनन��             क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण 
इइककाा
ईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

खख.. ििस्स्थथरर  खखचचर्र्               

११ औजार उपकरण 
(�सकेचर,आर�,�े
ट आद�) 

रुप�
या 

1 २००
०० 

20000 0 0 0 

२२ स्�येर रुप�
या 

1 ६००
० 

6000 0 0 0 

३३ मे�सनर� औजार 
ममर्त सम्भार 

रुप�
या 

1 3000 3000 1 3000 3000 

४४ पानी कर रुप�
या 

0 0 0 0 0 0 

५५ जगा कर  रुप�
या 

0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  अअचचलल  
ललाागगतत  ((खख)) 

      २९००
० 

    ३००० 

  जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  
((कक++खख)) 

      43850     १०९०
० 

  ससुनु्न्ततललााककोो  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 

  उउत्त्पपााददननििशशलल  
बबोोटटककोो ससंंख्ख्ययाा 

२०       ����तत  ककेे..ििजज  औऔससतत  ��वव����  ममुलु्ल्यय  रुरु  ६६००  

��..
सस 

बबषषर्र् 
पप��हहललोो  
ववषषर्र्  

22--55  ववषषर्र्  ६६--1100  ववषषर्र्  
११११--1155  
ववषषर्र्  

११५५  ववषषर्र्  भभन्न्ददाा  
ममाा��थथ  

११ उत्पादन 
(केिज/बोट) 

० ० ६५ २६० ३२० 

२२ औसत उत्पादन ० ० १३०० ५२०० ६४०० 
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ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा          जजाातत::  स्स्थथााननीीयय         स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--५५, भभोोललेेनन��             क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण 
इइककाा
ईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

(केिज/रोपनी) 

३३ जम्मा आम्दानी रु 0 0 78000 312000 384000 

  चचााललु ु खखचचर्र् 14850 ७९०० 9480 11376 13651.2 

  ििस्स्थथरर  खखचचर्र् २९००० ३००० ५००० ७००० १०००० 

  जजम्म्ममाा  खखचचर्र् ४३८५० १०९०० 14480 18376 23651.2 

  ननााफफाा//ननोोक्क्ससाानन -
४३८५० 

-१०९०० ६३५२० २९३६२४ ३६०३४९ 

  ललााभभ  ललाागगतत  
अअननुपुपाातत 

    5.39 16.98 16.24 

 

तताालल��ककाा  ननंं  ४४०० 

ववाालल�� ::ससुनु्न्ततललाा               जजाातत ::स्स्थथााननीीयय          स्स्थथाानन :: अअ��पपुणुणर्र्-३३                क्षक्षे�े�फफलल:: ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई  पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण  ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचााललु ु खखचचर्र्               

११  रेखा�न गनर् 
ज्यामी 

जना 2 850 1700 0 0 0 

२२  खाडल ख�े 
ज्यामी 

जना 5 750 3750 0 0 0 

३३  गोडमेल गनर् 
ज्यामी 

जना 4 500 2000 4 50
0 

2000 

115 

४४  रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

जना 0 0 0 0 0 0 

५५  �बरुवा रोप्ने 
ज्यामी 

जना 3 750 2250 0 0 0 

६६  �बरुवा ख�रद संख्या 25 40 1000 0 0 0 

७७  �ा�ा�रक मल 
(पाकेको) 

डोको 25 75 1875 50 75 3750 

८८  रासाय�नक मल के.जी             

कक  य�ुरया के.जी ० ० 0     0 

खख  �ड ए �प के.जी 0 0 0 0 0 0 

गग  पोटास के.जी 0 0 0 0 0 0 

९९  स�ुम त�व   0 0 0 0 0 0 

११००  वाल� संरक्षण       0       

कक  �नलोतथुो र चनुा के.जी ० ० 0 ० ० 0 

खख..  yellow trap प्याके
ट 

० ० 0 ० ० 0 

११११  �सचाई जडान   0 0 0 0 0 0 

११२२  काँटछाटँ गनर् 
ज्यामी 

जना 3 850 2550 3 85
0 

2550 

११३३  अन्य खचर् रुप�या 0 0 0 0 0 0 

११४४  जग्गा भाडा रुप�या 0 0 0 0 0 0 

   जजम्म्ममाा  चचलल  खखचचर्र्  
((कक))  

       15125     8300 
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ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा          जजाातत::  स्स्थथााननीीयय         स्स्थथाानन::  ममंंगगललाा--५५, भभोोललेेनन��             क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण 
इइककाा
ईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

(केिज/रोपनी) 

३३ जम्मा आम्दानी रु 0 0 78000 312000 384000 

  चचााललु ु खखचचर्र् 14850 ७९०० 9480 11376 13651.2 

  ििस्स्थथरर  खखचचर्र् २९००० ३००० ५००० ७००० १०००० 

  जजम्म्ममाा  खखचचर्र् ४३८५० १०९०० 14480 18376 23651.2 

  ननााफफाा//ननोोक्क्ससाानन -
४३८५० 

-१०९०० ६३५२० २९३६२४ ३६०३४९ 

  ललााभभ  ललाागगतत  
अअननुपुपाातत 

    5.39 16.98 16.24 

 

तताालल��ककाा  ननंं  ४४०० 

ववाालल�� ::ससुनु्न्ततललाा               जजाातत ::स्स्थथााननीीयय          स्स्थथाानन :: अअ��पपुणुणर्र्-३३                क्षक्षे�े�फफलल:: ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई  पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण  ददरर  रुरु  जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण  ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचााललु ु खखचचर्र्               

११  रेखा�न गनर् 
ज्यामी 

जना 2 850 1700 0 0 0 

२२  खाडल ख�े 
ज्यामी 

जना 5 750 3750 0 0 0 

३३  गोडमेल गनर् 
ज्यामी 

जना 4 500 2000 4 50
0 

2000 

115 

४४  रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

जना 0 0 0 0 0 0 

५५  �बरुवा रोप्ने 
ज्यामी 

जना 3 750 2250 0 0 0 

६६  �बरुवा ख�रद संख्या 25 40 1000 0 0 0 

७७  �ा�ा�रक मल 
(पाकेको) 

डोको 25 75 1875 50 75 3750 

८८  रासाय�नक मल के.जी             

कक  य�ुरया के.जी ० ० 0     0 

खख  �ड ए �प के.जी 0 0 0 0 0 0 

गग  पोटास के.जी 0 0 0 0 0 0 

९९  स�ुम त�व   0 0 0 0 0 0 

११००  वाल� संरक्षण       0       

कक  �नलोतथुो र चनुा के.जी ० ० 0 ० ० 0 

खख..  yellow trap प्याके
ट 

० ० 0 ० ० 0 

११११  �सचाई जडान   0 0 0 0 0 0 

११२२  काँटछाटँ गनर् 
ज्यामी 

जना 3 850 2550 3 85
0 

2550 

११३३  अन्य खचर् रुप�या 0 0 0 0 0 0 

११४४  जग्गा भाडा रुप�या 0 0 0 0 0 0 

   जजम्म्ममाा  चचलल  खखचचर्र्  
((कक))  

       15125     8300 
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खख..  ििस्स्थथरर  खखचचर्र्                

११  औजार उपकरण 
(�सकेचर,आर�,�े
ट आद�) 

रुप�या 1 २००
०० 

20000 0 0 0 

२२  स्�येर रुप�या 1 ६००
० 

6000 0 0 0 

३३  मे�सनर� औजार 
ममर्त सम्भार 

रुप�या 1 300
0 

3000 1 300
0 

3000 

४४  पानी कर रुप�या 0 0 0 0 0 0 

५५  जगा कर  रुप�या 0 0 0 0 0 0 

   जजम्म्ममाा  अअचचलल  
ललाागगतत  ((खख))  

       २९०००     ३००० 

   जजम्म्ममाा  ललाागगतत  
खखचचर्र्  ((कक++खख))  

       44125     11300 

   ससुनु्न्ततललााककोो  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  

   उउत्त्पपााददननििशशलल  
बबोोटटककोो  ससंंख्ख्ययाा  

२५       ����तत  ककेे..ििजज  औऔससतत  ��वव����  ममुलु्ल्यय  रुरु  ५५५५  

��..
सस  

बबषषर्र्  पप��हहललोो  
ववषषर्र्  

22--55  ववषषर्र्  ६६--1100  ववषषर्र्  ११११--1155  
ववषषर्र्  

११५५  ववषषर्र्  भभन्न्ददाा  
ममाा��थथ    

११  उत्पादन 
(केिज/बोट) 

० ० ६२ २६० ३२० 

२२  औसत उत्पादन 
(केिज/रोपनी) 

० ० १५५० ६५०० ८००० 

३३  जम्मा आम्दानी 
रु 

0 0 85250 357500 440000 
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   चचााललु ु खखचचर्र्  15125 ८३०० 9960 11952 14342.4 

   ििस्स्थथरर  खखचचर्र्  २९००० ३००० ५००० ७००० १०००० 
   जजम्म्ममाा  खखचचर्र्  ४४१२५ ११३०० 14960 18952 24342.4 

   ननााफफाा//ननोोक्क्ससाानन  -
४४१२५ 

-
११३०० 

७०२९० ३३८५४८ ४१५६५८ 

   ललााभभ  ललाागगतत  
अअननुपुपाातत  

    5.70 18.86 18.08 

  

तताालल��ककाा  ननंं  ४४११  

ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा                  जजाातत::स्स्थथााननीीयय                   स्स्थथाानन::ममाा��ललककाा--७७            क्षक्षे�े�फफलल:: ११ररोोपपननीी 

��
..सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  
रुरु 

कक.. चचााललु ु खखचचर्र्               

११ रेखा�न गनर् ज्यामी जना 1 850 850 0 0 0 

२२ खाडल ख�े ज्यामी जना 3 750 2250 0 0 0 

३३ गोडमेल गनर् ज्यामी जना 1 400 400 1 400 400 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

जना 0 0 0 0 0 0 

५५ �बरुवा रोप्ने ज्यामी जना 3 750 2250 0 0 0 

६६ �बरुवा ख�रद संख्या 25 40 1000 0 0 0 

७७ �ा�ा�रक मल 

(पाकेको) 

डोको 30 50 1500 50 50 2500 
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खख..  ििस्स्थथरर  खखचचर्र्                

११  औजार उपकरण 
(�सकेचर,आर�,�े
ट आद�) 

रुप�या 1 २००
०० 

20000 0 0 0 

२२  स्�येर रुप�या 1 ६००
० 

6000 0 0 0 

३३  मे�सनर� औजार 
ममर्त सम्भार 

रुप�या 1 300
0 

3000 1 300
0 

3000 

४४  पानी कर रुप�या 0 0 0 0 0 0 

५५  जगा कर  रुप�या 0 0 0 0 0 0 

   जजम्म्ममाा  अअचचलल  
ललाागगतत  ((खख))  

       २९०००     ३००० 

   जजम्म्ममाा  ललाागगतत  
खखचचर्र्  ((कक++खख))  

       44125     11300 

   ससुनु्न्ततललााककोो  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  

   उउत्त्पपााददननििशशलल  
बबोोटटककोो  ससंंख्ख्ययाा  

२५       ����तत  ककेे..ििजज  औऔससतत  ��वव����  ममुलु्ल्यय  रुरु  ५५५५  

��..
सस  

बबषषर्र्  पप��हहललोो  
ववषषर्र्  

22--55  ववषषर्र्  ६६--1100  ववषषर्र्  ११११--1155  
ववषषर्र्  

११५५  ववषषर्र्  भभन्न्ददाा  
ममाा��थथ    

११  उत्पादन 
(केिज/बोट) 

० ० ६२ २६० ३२० 

२२  औसत उत्पादन 
(केिज/रोपनी) 

० ० १५५० ६५०० ८००० 

३३  जम्मा आम्दानी 
रु 

0 0 85250 357500 440000 

117 

   चचााललु ु खखचचर्र्  15125 ८३०० 9960 11952 14342.4 

   ििस्स्थथरर  खखचचर्र्  २९००० ३००० ५००० ७००० १०००० 
   जजम्म्ममाा  खखचचर्र्  ४४१२५ ११३०० 14960 18952 24342.4 

   ननााफफाा//ननोोक्क्ससाानन  -
४४१२५ 

-
११३०० 

७०२९० ३३८५४८ ४१५६५८ 

   ललााभभ  ललाागगतत  
अअननुपुपाातत  

    5.70 18.86 18.08 

  

तताालल��ककाा  ननंं  ४४११  

ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा                  जजाातत::स्स्थथााननीीयय                   स्स्थथाानन::ममाा��ललककाा--७७            क्षक्षे�े�फफलल:: ११ररोोपपननीी 

��
..सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  
रुरु 

कक.. चचााललु ु खखचचर्र्               

११ रेखा�न गनर् ज्यामी जना 1 850 850 0 0 0 

२२ खाडल ख�े ज्यामी जना 3 750 2250 0 0 0 

३३ गोडमेल गनर् ज्यामी जना 1 400 400 1 400 400 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

जना 0 0 0 0 0 0 

५५ �बरुवा रोप्ने ज्यामी जना 3 750 2250 0 0 0 

६६ �बरुवा ख�रद संख्या 25 40 1000 0 0 0 

७७ �ा�ा�रक मल 

(पाकेको) 

डोको 30 50 1500 50 50 2500 
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ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा                  जजाातत::स्स्थथााननीीयय                   स्स्थथाानन::ममाा��ललककाा--७७            क्षक्षे�े�फफलल:: ११ररोोपपननीी 

��
..सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  
रुरु 

८८ रासाय�नक मल के.जी             

कक य�ुरया के.जी ० ० 0     0 

खख.. �ड ए �प के.जी 0 0 0 0 0 0 

गग पोटास के.जी 0 0 0 0 0 0 

९९ स�ुम त�व   0 0 0 0 0 0 

११
०० 

वाल� संरक्षण       0       

कक �नलोतथुो र चनुा के.जी ० ० 0 ० ० 0 

खख.. yellow trap प्याके
ट 

० ० 0 ० ० 0 

११
११ 

�सचाई जडान   0 0 0 0 0 0 

११
२२ 

काँटछाटँ गनर् 
ज्यामी 

जना 1 850 850 3 850 2550 

११
३३ 

अन्य खचर् रुप�या 0 0 0 0 0 0 

११
४४ 

जग्गा भाडा रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  चचलल  खखचचर्र्  
((कक)) 

      9100     5450 

खख.. ििस्स्थथरर  खखचचर्र्               

119 

ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा                  जजाातत::स्स्थथााननीीयय                   स्स्थथाानन::ममाा��ललककाा--७७            क्षक्षे�े�फफलल:: ११ररोोपपननीी 

��
..सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  
रुरु 

११ औजार उपकरण 
(�सकेचर,आर�,�ेट 
आद�) 

रुप�या 1 २००
०० 

20000 0 0 0 

२२ स्�येर रुप�या 1 ६००
० 

6000 0 0 0 

३३ मे�सनर� औजार 
ममर्त सम्भार 

रुप�या 1 3000 3000 1 300
0 

3000 

४४ पानी कर रुप�या 0 0 0 0 0 0 

५५ जगा कर  रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  
((खख)) 

      २९०००     ३००० 

  जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  
((कक++खख)) 

      38100     8450 

  ससुनु्न्ततललााककोो  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  

  उउत्त्पपााददननििशशलल  
बबोोटटककोो ससंंख्ख्ययाा 

२५       ����तत  ककेे..ििजज  औऔससतत  ��वव����  
ममुलु्ल्यय  रुरु  

५५५५        

��
..सस 

बबषषर्र् पप��हहललोो  
ववषषर्र् 

22--55  ववषषर्र्  ६६--1100  
ववषषर्र्  

११११--1155  
ववषषर्र्  

११५५  ववषषर्र्  
भभन्न्ददाा  
ममाा��थथ    

      

११ उउत्त्पपााददनन  
((ककेेििजज//बबोोटट)) 

० ० ६१ २४० ३००       

२२ औऔससतत  उउत्त्पपााददनन 

(ककेेििजज//ररोोपपननीी)) 
० ० १५२

५ 
६००० ७५००       
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ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा                  जजाातत::स्स्थथााननीीयय                   स्स्थथाानन::ममाा��ललककाा--७७            क्षक्षे�े�फफलल:: ११ररोोपपननीी 

��
..सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  
रुरु 

८८ रासाय�नक मल के.जी             

कक य�ुरया के.जी ० ० 0     0 

खख.. �ड ए �प के.जी 0 0 0 0 0 0 

गग पोटास के.जी 0 0 0 0 0 0 

९९ स�ुम त�व   0 0 0 0 0 0 

११
०० 

वाल� संरक्षण       0       

कक �नलोतथुो र चनुा के.जी ० ० 0 ० ० 0 

खख.. yellow trap प्याके
ट 

० ० 0 ० ० 0 

११
११ 

�सचाई जडान   0 0 0 0 0 0 

११
२२ 

काँटछाटँ गनर् 
ज्यामी 

जना 1 850 850 3 850 2550 

११
३३ 

अन्य खचर् रुप�या 0 0 0 0 0 0 

११
४४ 

जग्गा भाडा रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  चचलल  खखचचर्र्  
((कक)) 

      9100     5450 

खख.. ििस्स्थथरर  खखचचर्र्               

119 

ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा                  जजाातत::स्स्थथााननीीयय                   स्स्थथाानन::ममाा��ललककाा--७७            क्षक्षे�े�फफलल:: ११ररोोपपननीी 

��
..सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  
रुरु 

११ औजार उपकरण 
(�सकेचर,आर�,�ेट 
आद�) 

रुप�या 1 २००
०० 

20000 0 0 0 

२२ स्�येर रुप�या 1 ६००
० 

6000 0 0 0 

३३ मे�सनर� औजार 
ममर्त सम्भार 

रुप�या 1 3000 3000 1 300
0 

3000 

४४ पानी कर रुप�या 0 0 0 0 0 0 

५५ जगा कर  रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  
((खख)) 

      २९०००     ३००० 

  जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  
((कक++खख)) 

      38100     8450 

  ससुनु्न्ततललााककोो  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  

  उउत्त्पपााददननििशशलल  
बबोोटटककोो ससंंख्ख्ययाा 

२५       ����तत  ककेे..ििजज  औऔससतत  ��वव����  
ममुलु्ल्यय  रुरु  

५५५५        

��
..सस 

बबषषर्र् पप��हहललोो  
ववषषर्र् 

22--55  ववषषर्र्  ६६--1100  
ववषषर्र्  

११११--1155  
ववषषर्र्  

११५५  ववषषर्र्  
भभन्न्ददाा  
ममाा��थथ    

      

११ उउत्त्पपााददनन  
((ककेेििजज//बबोोटट)) 

० ० ६१ २४० ३००       

२२ औऔससतत  उउत्त्पपााददनन 

(ककेेििजज//ररोोपपननीी)) 
० ० १५२

५ 
६००० ७५००       
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ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा                  जजाातत::स्स्थथााननीीयय                   स्स्थथाानन::ममाा��ललककाा--७७            क्षक्षे�े�फफलल:: ११ररोोपपननीी 

��
..सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  
रुरु 

३३ जजम्म्ममाा आआम्म्ददााननीी  रुरु 0 0 838
75 

330000 41250
0 

      

  चचााललु ु खखचचर्र् 910
0 

५४५० 654
0 

7848 9417.6     

  ििस्स्थथरर  खखचचर्र् २९०
०० 

३००० ५००
० 

७००० १०००
० 

    

  जजम्म्ममाा  खखचचर्र् ३८१
०० 

८४५० 1154
0 

14848 19417.
6 

    

  ननााफफाा//ननोोक्क्ससाानन -
३८१
०० 

-८४५० ७२३
३५ 

३१५१५२ ३९३०
८२ 

    

  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत     7.27 22.23 21.24     

 

तताालल��ककाा  ननंं  ४४२२ 

ववाालल��:: ससुनु्न्ततललाा              जजाातत:: स्स्थथााननीीयय                स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा-२२                  क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

कक.. चचााललु ु खखचचर्र्               

११ रेखा�न गनर् 
ज्यामी 

जना 1 850 850 0 0 0 

२२ खाडल ख�े 
ज्यामी 

जना 0 0 0 0 0 0 

121 

ववाालल��:: ससुनु्न्ततललाा              जजाातत:: स्स्थथााननीीयय                स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा-२२                  क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

३३ गोडमेल गनर् 
ज्यामी 

जना 4 300 1200 4 300 1200 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

जना 0 0 0 0 0 0 

५५ �बरुवा रोप्ने 
ज्यामी 

जना 0 0 0 0 0 0 

६६ �बरुवा ख�रद संख्या 20 40 800 0 0 0 

७७ �ा�ा�रक मल 

(पाकेको) 

डोको 25 50 1250 50 50 2500 

८८ रासाय�नक मल के.जी     0     0 

कक य�ुरया के.जी ० ० 0 ० ० 0 

खख.. �ड ए �प के.जी 0 0 0 0 0 0 

गग पोटास के.जी 0 0 0 0 0 0 

९९ स�ुम त�व   0 0 0 0 0 0 

११
०० 

वाल� संरक्षण       0     0 

कक �नलोतथुो र चनुा के.जी ० ० 0 ० ० 0 

खख.. yellow trap प्याके
ट 

० ० 0 ० ० 0 

११
११ 

�सचाई जडान   0 0 0 0 0 0 

११
२२ 

काँटछाटँ गनर् 
ज्यामी 

जना 3 800 2400 3 800 2400 
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ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा                  जजाातत::स्स्थथााननीीयय                   स्स्थथाानन::ममाा��ललककाा--७७            क्षक्षे�े�फफलल:: ११ररोोपपननीी 

��
..सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण 
ददरर  
रुरु 

जजम्म्ममाा  
रुरु 

३३ जजम्म्ममाा आआम्म्ददााननीी  रुरु 0 0 838
75 

330000 41250
0 

      

  चचााललु ु खखचचर्र् 910
0 

५४५० 654
0 

7848 9417.6     

  ििस्स्थथरर  खखचचर्र् २९०
०० 

३००० ५००
० 

७००० १०००
० 

    

  जजम्म्ममाा  खखचचर्र् ३८१
०० 

८४५० 1154
0 

14848 19417.
6 

    

  ननााफफाा//ननोोक्क्ससाानन -
३८१
०० 

-८४५० ७२३
३५ 

३१५१५२ ३९३०
८२ 

    

  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत     7.27 22.23 21.24     

 

तताालल��ककाा  ननंं  ४४२२ 

ववाालल��:: ससुनु्न्ततललाा              जजाातत:: स्स्थथााननीीयय                स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा-२२                  क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

कक.. चचााललु ु खखचचर्र्               

११ रेखा�न गनर् 
ज्यामी 

जना 1 850 850 0 0 0 

२२ खाडल ख�े 
ज्यामी 

जना 0 0 0 0 0 0 

121 

ववाालल��:: ससुनु्न्ततललाा              जजाातत:: स्स्थथााननीीयय                स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा-२२                  क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

३३ गोडमेल गनर् 
ज्यामी 

जना 4 300 1200 4 300 1200 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

जना 0 0 0 0 0 0 

५५ �बरुवा रोप्ने 
ज्यामी 

जना 0 0 0 0 0 0 

६६ �बरुवा ख�रद संख्या 20 40 800 0 0 0 

७७ �ा�ा�रक मल 

(पाकेको) 

डोको 25 50 1250 50 50 2500 

८८ रासाय�नक मल के.जी     0     0 

कक य�ुरया के.जी ० ० 0 ० ० 0 

खख.. �ड ए �प के.जी 0 0 0 0 0 0 

गग पोटास के.जी 0 0 0 0 0 0 

९९ स�ुम त�व   0 0 0 0 0 0 

११
०० 

वाल� संरक्षण       0     0 

कक �नलोतथुो र चनुा के.जी ० ० 0 ० ० 0 

खख.. yellow trap प्याके
ट 

० ० 0 ० ० 0 

११
११ 

�सचाई जडान   0 0 0 0 0 0 

११
२२ 

काँटछाटँ गनर् 
ज्यामी 

जना 3 800 2400 3 800 2400 
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122 

ववाालल��:: ससुनु्न्ततललाा              जजाातत:: स्स्थथााननीीयय                स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा-२२                  क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

११
३३ 

अन्य खचर् रुप�या 0 0 0 0 0 0 

११
४४ 

जग्गा भाडा रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  चचलल  
खखचचर्र्((कक)) 

      6500     6100 

खख.. ििस्स्थथरर  खखचचर्र्               

११ औजार उपकरण 
(�सकेचर,आर�,�े
ट आद�) 

रुप�या 1 २०००
० 

20000 0 0 0 

२२ स्�येर रुप�या 1 ६००० 6000 0 0 0 

३३ मे�सनर� औजार 
ममर्त सम्भार 

रुप�या 1 3000 3000 1 3000 3000 

४४ पानी कर रुप�या 0 0 0 0 0 0 

५५ जगा कर  रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  अअचचलल  
ललाागगतत  ((खख)) 

      २९००
० 

    ३००० 

  जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  
((कक++खख)) 

      35500     ९१०० 

  ससुनु्न्ततललााककोो  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  

  उउत्त्पपााददननििशशलल  बबोोटटककोो 
ससंंख्ख्ययाा 

२०       ����तत  ककेे..ििजज  औऔससतत  
��वव����  ममुलु्ल्यय  रुरु  

६६००        

��.. बबषषर्र् पप��हहललोो  22--55  ६६--1100  ११११-- ११५५  ववषषर्र्        

123 

ववाालल��:: ससुनु्न्ततललाा              जजाातत:: स्स्थथााननीीयय                स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा-२२                  क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

सस ववषषर्र्  ववषषर्र्  ववषषर्र्  1155  
ववषषर्र्  

भभन्न्ददाा  ममाा��थथ    

११ उउत्त्पपााददनन  
((ककेेििजज//बबोोटट)) 

० ० ६१ २३० ३००       

२२ औऔससतत  उउत्त्पपााददनन 

(ककेेििजज//ररोोपपननीी)) 
० ० १२२० ४६०

० 
६०००       

३३ जजम्म्ममाा आआम्म्ददााननीी  रुरु 0 0 73200 276
000 

360000       

  चचााललु ु खखचचर्र् 6500 ६१०
० 

7320 878
4 

10540.8     

  ििस्स्थथरर  खखचचर्र् २९००
० 

३००
० 

५००० ७००
० 

१००००     

  जजम्म्ममाा  खखचचर्र् ३५५०
० 

९१०
० 

12320 157
84 

20540.8     

  ननााफफाा//ननोोक्क्ससाानन -
३५५०
० 

-
९१०
० 

६०८८
० 

२६०
२१६ 

३३९४५९     

  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत     5.94 17.4
9 

17.53     
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122 

ववाालल��:: ससुनु्न्ततललाा              जजाातत:: स्स्थथााननीीयय                स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा-२२                  क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

११
३३ 

अन्य खचर् रुप�या 0 0 0 0 0 0 

११
४४ 

जग्गा भाडा रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  चचलल  
खखचचर्र्((कक)) 

      6500     6100 

खख.. ििस्स्थथरर  खखचचर्र्               

११ औजार उपकरण 
(�सकेचर,आर�,�े
ट आद�) 

रुप�या 1 २०००
० 

20000 0 0 0 

२२ स्�येर रुप�या 1 ६००० 6000 0 0 0 

३३ मे�सनर� औजार 
ममर्त सम्भार 

रुप�या 1 3000 3000 1 3000 3000 

४४ पानी कर रुप�या 0 0 0 0 0 0 

५५ जगा कर  रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  अअचचलल  
ललाागगतत  ((खख)) 

      २९००
० 

    ३००० 

  जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  
((कक++खख)) 

      35500     ९१०० 

  ससुनु्न्ततललााककोो  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  

  उउत्त्पपााददननििशशलल  बबोोटटककोो 
ससंंख्ख्ययाा 

२०       ����तत  ककेे..ििजज  औऔससतत  
��वव����  ममुलु्ल्यय  रुरु  

६६००        

��.. बबषषर्र् पप��हहललोो  22--55  ६६--1100  ११११-- ११५५  ववषषर्र्        

123 

ववाालल��:: ससुनु्न्ततललाा              जजाातत:: स्स्थथााननीीयय                स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा-२२                  क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

सस ववषषर्र्  ववषषर्र्  ववषषर्र्  1155  
ववषषर्र्  

भभन्न्ददाा  ममाा��थथ    

११ उउत्त्पपााददनन  
((ककेेििजज//बबोोटट)) 

० ० ६१ २३० ३००       

२२ औऔससतत  उउत्त्पपााददनन 

(ककेेििजज//ररोोपपननीी)) 
० ० १२२० ४६०

० 
६०००       

३३ जजम्म्ममाा आआम्म्ददााननीी  रुरु 0 0 73200 276
000 

360000       

  चचााललु ु खखचचर्र् 6500 ६१०
० 

7320 878
4 

10540.8     

  ििस्स्थथरर  खखचचर्र् २९००
० 

३००
० 

५००० ७००
० 

१००००     

  जजम्म्ममाा  खखचचर्र् ३५५०
० 

९१०
० 

12320 157
84 

20540.8     

  ननााफफाा//ननोोक्क्ससाानन -
३५५०
० 

-
९१०
० 

६०८८
० 

२६०
२१६ 

३३९४५९     

  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत     5.94 17.4
9 

17.53     
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तताालल��ककाा  ननंं  ४४३३ 

ववाालल��:: ससुनु्न्ततललाा               जजाातत:: स्स्थथााननीीयय               स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा--३३               क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

कक.. चचााललु ु खखचचर्र्                     

११ रेखा�न गनर् 
ज्यामी 

जना 1 700 700 0 0 0 

२२ खाडल ख�े 
ज्यामी 

जना 4 700 2800 0 0 0 

३३ गोडमेल गनर् 
ज्यामी 

जना 2 300 600 2 300 600 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

जना 0 0 0 0 0 0 

५५ �बरुवा रोप्ने 
ज्यामी 

जना 0 0 0 0 0 0 

६६ �बरुवा ख�रद संख्या 25 45 1125 0 0 0 

७७ �ा�ा�रक मल 

(पाकेको) 

डोको 40 50 2000 50 50 2500 

८८ रासाय�नक मल के.जी     0     0 

कक य�ुरया के.जी ० ० 0 ० ० 0 

खख.. �ड ए �प के.जी 0 0 0 0 0 0 

गग पोटास के.जी 0 0 0 0 0 0 

९९ स�ुम त�व   0 0 0 0 0 0 

११०० वाल� संरक्षण       0     0 

कक �नलोतथुो र चनुा के.जी ० ० 0 ० ० 0 

125 

ववाालल��:: ससुनु्न्ततललाा               जजाातत:: स्स्थथााननीीयय               स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा--३३               क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

खख.. yellow trap प्याके
ट 

० ० 0 ० ० 0 

११११ �सचाई जडान   0 0 0 0 0 0 

११२२ काँटछाटँ गनर् 
ज्यामी 

जना 1 800 800 1 800 800 

११३३ अन्य खचर् रुप�या 0 0 0 0 0 0 

११४४ जग्गा भाडा रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  चचलल  खखचचर्र्  
((कक)) 

      8025     3900 

खख.. ििस्स्थथरर  खखचचर्र्               

११ औजार उपकरण 
(�सकेचर,आर�,�ेट 
आद�) 

रुप�या 1 १८०
००० 

1800
00 

0 0 0 

२२ स्�येर रुप�या 1 ६००
० 

6000 0 0 0 

३३ मे�सनर� औजार 
ममर्त सम्भार 

रुप�या 1 3000 3000 1 3000 3000 

४४ पानी कर रुप�या 0 0 0 0 0 0 

५५ जगा कर  रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  अअचचलल  
ललाागगतत  ((खख)) 

      १८९००
० 

    ३००
० 

  जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  
((कक++खख)) 

      197025     ६९०
० 
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तताालल��ककाा  ननंं  ४४३३ 

ववाालल��:: ससुनु्न्ततललाा               जजाातत:: स्स्थथााननीीयय               स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा--३३               क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

कक.. चचााललु ु खखचचर्र्                     

११ रेखा�न गनर् 
ज्यामी 

जना 1 700 700 0 0 0 

२२ खाडल ख�े 
ज्यामी 

जना 4 700 2800 0 0 0 

३३ गोडमेल गनर् 
ज्यामी 

जना 2 300 600 2 300 600 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

जना 0 0 0 0 0 0 

५५ �बरुवा रोप्ने 
ज्यामी 

जना 0 0 0 0 0 0 

६६ �बरुवा ख�रद संख्या 25 45 1125 0 0 0 

७७ �ा�ा�रक मल 

(पाकेको) 

डोको 40 50 2000 50 50 2500 

८८ रासाय�नक मल के.जी     0     0 

कक य�ुरया के.जी ० ० 0 ० ० 0 

खख.. �ड ए �प के.जी 0 0 0 0 0 0 

गग पोटास के.जी 0 0 0 0 0 0 

९९ स�ुम त�व   0 0 0 0 0 0 

११०० वाल� संरक्षण       0     0 

कक �नलोतथुो र चनुा के.जी ० ० 0 ० ० 0 

125 

ववाालल��:: ससुनु्न्ततललाा               जजाातत:: स्स्थथााननीीयय               स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा--३३               क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

खख.. yellow trap प्याके
ट 

० ० 0 ० ० 0 

११११ �सचाई जडान   0 0 0 0 0 0 

११२२ काँटछाटँ गनर् 
ज्यामी 

जना 1 800 800 1 800 800 

११३३ अन्य खचर् रुप�या 0 0 0 0 0 0 

११४४ जग्गा भाडा रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  चचलल  खखचचर्र्  
((कक)) 

      8025     3900 

खख.. ििस्स्थथरर  खखचचर्र्               

११ औजार उपकरण 
(�सकेचर,आर�,�ेट 
आद�) 

रुप�या 1 १८०
००० 

1800
00 

0 0 0 

२२ स्�येर रुप�या 1 ६००
० 

6000 0 0 0 

३३ मे�सनर� औजार 
ममर्त सम्भार 

रुप�या 1 3000 3000 1 3000 3000 

४४ पानी कर रुप�या 0 0 0 0 0 0 

५५ जगा कर  रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  अअचचलल  
ललाागगतत  ((खख)) 

      १८९००
० 

    ३००
० 

  जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  
((कक++खख)) 

      197025     ६९०
० 
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126 

ववाालल��:: ससुनु्न्ततललाा               जजाातत:: स्स्थथााननीीयय               स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा--३३               क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

  ससुनु्न्ततललााककोो  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 

  उउत्त्पपााददननििशशलल  
बबोोटटककोो  ससंंख्ख्ययाा  

२२५५        ����तत  ककेे..ििजज  औऔससतत  ��वव����  ममुलु्ल्यय  रुरु  ६६००  

��..
सस 

बबषषर्र्  पप��हहललोो  ववषषर्र्  22--55  ववषषर्र्  ६६--1100  ववषषर्र्  ११११--1155  ववषषर्र्  ११५५  ववषषर्र्  
भभन्न्ददाा  ममाा��थथ    

११ उउत्त्पपााददनन  
((ककेेििजज//बबोोटट)) 

० ० ६० २०० ३०० 

२२ औऔससतत  उउत्त्पपााददनन 

(ककेेििजज//ररोोपपननीी)) 
० ० १५०० ५००० ७५०० 

३३ जजम्म्ममाा आआम्म्ददााननीी  रुरु 0 0 90000 300000 450000 

  चचााललु ु खखचचर्र् 8025 ३९०० 4680 5616 6739.2 

  ििस्स्थथरर  खखचचर्र् १८९००० ३००० ५००० ७००० १०००० 

  जजम्म्ममाा  खखचचर्र् १९७०२५ ६९०० 9680 12616 16739.2 

  ननााफफाा//ननोोक्क्ससाानन -
१९७०२५ 

-६९०० ८०३२० २८७३८४ ४३३२६१ 

  ललााभभ  ललाागगतत  
अअननुपुपाातत 

    9.30 23.78 26.88 
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तताालल��ककाा  ननंं  ४४४४ 

ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा                जजाातत::स्स्थथााननीीयय              स्स्थथाानन::  धधौौललाागगीीरर��  ७७               क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 
पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक.. चचााललु ु खखचचर्र्               

११ रेखा�न गनर् 
ज्यामी 

जना 1 700 700 0 0 0 

२२ खाडल ख�े 
ज्यामी 

जना 4 700 2800 0 0 0 

३३ गोडमेल गनर् 
ज्यामी 

जना 2 300 600 2 300 600 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

जना 0 0 0 0 0 0 

५५ �बरुवा रोप्ने 
ज्यामी 

जना 0 0 0 0 0 0 

६६ �बरुवा ख�रद संख्या 25 45 1125 0 0 0 

७७ �ा�ा�रक मल 

(पाकेको) 

डोको 40 50 2000 60 50 3000 

८८ रासाय�नक मल के.जी     0     0 

कक य�ुरया के.जी ० ० 0 ० ० 0 

खख.. �ड ए �प के.जी 0 0 0 0 0 0 

गग पोटास के.जी 0 0 0 0 0 0 

९९ स�ुम त�व   0 0 0 0 0 0 

११०० वाल� संरक्षण       0     0 

कक �नलोतथुो र 
चनुा 

के.जी १ ६०० 600 १ ६०० 600 
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ववाालल��:: ससुनु्न्ततललाा               जजाातत:: स्स्थथााननीीयय               स्स्थथाानन::  ररघघुगुगंंगगाा--३३               क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 

पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु 
जजम्म्ममाा  
रुरु 

  ससुनु्न्ततललााककोो  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 

  उउत्त्पपााददननििशशलल  
बबोोटटककोो  ससंंख्ख्ययाा  

२२५५        ����तत  ककेे..ििजज  औऔससतत  ��वव����  ममुलु्ल्यय  रुरु  ६६००  

��..
सस 

बबषषर्र्  पप��हहललोो  ववषषर्र्  22--55  ववषषर्र्  ६६--1100  ववषषर्र्  ११११--1155  ववषषर्र्  ११५५  ववषषर्र्  
भभन्न्ददाा  ममाा��थथ    

११ उउत्त्पपााददनन  
((ककेेििजज//बबोोटट)) 

० ० ६० २०० ३०० 

२२ औऔससतत  उउत्त्पपााददनन 

(ककेेििजज//ररोोपपननीी)) 
० ० १५०० ५००० ७५०० 

३३ जजम्म्ममाा आआम्म्ददााननीी  रुरु 0 0 90000 300000 450000 

  चचााललु ु खखचचर्र् 8025 ३९०० 4680 5616 6739.2 

  ििस्स्थथरर  खखचचर्र् १८९००० ३००० ५००० ७००० १०००० 

  जजम्म्ममाा  खखचचर्र् १९७०२५ ६९०० 9680 12616 16739.2 

  ननााफफाा//ननोोक्क्ससाानन -
१९७०२५ 

-६९०० ८०३२० २८७३८४ ४३३२६१ 

  ललााभभ  ललाागगतत  
अअननुपुपाातत 

    9.30 23.78 26.88 
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तताालल��ककाा  ननंं  ४४४४ 

ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा                जजाातत::स्स्थथााननीीयय              स्स्थथाानन::  धधौौललाागगीीरर��  ७७               क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 
पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक.. चचााललु ु खखचचर्र्               

११ रेखा�न गनर् 
ज्यामी 

जना 1 700 700 0 0 0 

२२ खाडल ख�े 
ज्यामी 

जना 4 700 2800 0 0 0 

३३ गोडमेल गनर् 
ज्यामी 

जना 2 300 600 2 300 600 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

जना 0 0 0 0 0 0 

५५ �बरुवा रोप्ने 
ज्यामी 

जना 0 0 0 0 0 0 

६६ �बरुवा ख�रद संख्या 25 45 1125 0 0 0 

७७ �ा�ा�रक मल 

(पाकेको) 

डोको 40 50 2000 60 50 3000 

८८ रासाय�नक मल के.जी     0     0 

कक य�ुरया के.जी ० ० 0 ० ० 0 

खख.. �ड ए �प के.जी 0 0 0 0 0 0 

गग पोटास के.जी 0 0 0 0 0 0 

९९ स�ुम त�व   0 0 0 0 0 0 

११०० वाल� संरक्षण       0     0 

कक �नलोतथुो र 
चनुा 

के.जी १ ६०० 600 १ ६०० 600 
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ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा                जजाातत::स्स्थथााननीीयय              स्स्थथाानन::  धधौौललाागगीीरर��  ७७               क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 
पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

खख.. yellow trap प्याकेट ० ० 0 ० ० 0 

११११ �सचाई जडान   0 0 0 0 0 0 

११२२ काँटछाटँ गनर् 
ज्यामी 

जना 2 800 1600 2 800 1600 

११३३ अन्य खचर् 
(पावर �टलर) 

रुप�या 2 700 1400 2 700 1400 

११४४ जग्गा भाडा रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  चचलल  
खखचचर्र्  ((कक)) 

      10825     7200 

खख.. ििस्स्थथरर  खखचचर्र्               

११ औजार 

उपकरण 
(�सकेचर,आर�,
�ेट आद�) 

रुप�या 1 १५०
००० 

15000
0 

0 0 0 

२२ स्�येर रुप�या 1 ६००
० 

6000 0 0 0 

३३ मे�सनर� औजार 
ममर्त सम्भार 

रुप�या 1 3000 3000 1 3000 3000 

४४ पानी कर रुप�या 0 0 0 0 0 0 

५५ जगा कर  रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  अअचचलल  
ललाागगतत  ((खख)) 

      १५९०
०० 

    ३००० 

  जजम्म्ममाा  ललाागगतत  
खखचचर्र्  ((कक++खख)) 

      16982
5 

    १०२०
० 

129 

ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा                जजाातत::स्स्थथााननीीयय              स्स्थथाानन::  धधौौललाागगीीरर��  ७७               क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 
पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

  ससुनु्न्ततललााककोो  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 

  उउत्त्पपााददननििशशलल  
बबोोटटककोो ससंंख्ख्ययाा 

२५       ����तत  ककेे..ििजज  औऔससतत  ��वव����  
ममुलु्ल्यय  रुरु  

६६००      

��..
सस 

बबषषर्र् पप��हहललोो  
ववषषर्र्  

22--55  ववषषर्र्  ६६--1100  
ववषषर्र्  

११११--1155  
ववषषर्र्  

११५५  ववषषर्र्  
भभन्न्ददाा  ममाा��थथ    

    

११ उउत्त्पपााददनन  
((ककेेििजज//बबोोटट)) 

० ० ६१ २५० ३००     

२२ औऔससतत  उउत्त्पपााददनन 

(ककेेििजज//ररोोपपननीी)) 
० ० १५२

५ 
६२५० ७५००       

३३ जजम्म्ममाा आआम्म्ददााननीी  
रुरु 

0 0 9150
0 

375000 450000       

  चचााललु ु खखचचर्र् 1082
5 

७२०० 8640 10368 12441.6     

   ििस्स्थथरर  खखचचर्र्  १५९०
०० 

३००० ५००
० 

७००० १००००     

   जजम्म्ममाा  खखचचर्र्  १६९८
२५ 

१०२०
० 

1364
0 

17368 22441.6     

   ननााफफाा//ननोोक्क्ससाानन  -
१६९८
२५ 

-
१०२०
० 

७७८
६० 

३५७६३
२ 

४२७५५८     

   ललााभभ  ललाागगतत  
अअननुपुपाातत  

    6.71 21.59 20.05     
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ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा                जजाातत::स्स्थथााननीीयय              स्स्थथाानन::  धधौौललाागगीीरर��  ७७               क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 
पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

खख.. yellow trap प्याकेट ० ० 0 ० ० 0 

११११ �सचाई जडान   0 0 0 0 0 0 

११२२ काँटछाटँ गनर् 
ज्यामी 

जना 2 800 1600 2 800 1600 

११३३ अन्य खचर् 
(पावर �टलर) 

रुप�या 2 700 1400 2 700 1400 

११४४ जग्गा भाडा रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  चचलल  
खखचचर्र्  ((कक)) 

      10825     7200 

खख.. ििस्स्थथरर  खखचचर्र्               

११ औजार 

उपकरण 
(�सकेचर,आर�,
�ेट आद�) 

रुप�या 1 १५०
००० 

15000
0 

0 0 0 

२२ स्�येर रुप�या 1 ६००
० 

6000 0 0 0 

३३ मे�सनर� औजार 
ममर्त सम्भार 

रुप�या 1 3000 3000 1 3000 3000 

४४ पानी कर रुप�या 0 0 0 0 0 0 

५५ जगा कर  रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  अअचचलल  
ललाागगतत  ((खख)) 

      १५९०
०० 

    ३००० 

  जजम्म्ममाा  ललाागगतत  
खखचचर्र्  ((कक++खख)) 

      16982
5 

    १०२०
० 

129 

ववाालल��::ससुनु्न्ततललाा                जजाातत::स्स्थथााननीीयय              स्स्थथाानन::  धधौौललाागगीीरर��  ७७               क्षक्षे�े�फफलल::  ११ ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 
पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

  ससुनु्न्ततललााककोो  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 

  उउत्त्पपााददननििशशलल  
बबोोटटककोो ससंंख्ख्ययाा 

२५       ����तत  ककेे..ििजज  औऔससतत  ��वव����  
ममुलु्ल्यय  रुरु  

६६००      

��..
सस 

बबषषर्र् पप��हहललोो  
ववषषर्र्  

22--55  ववषषर्र्  ६६--1100  
ववषषर्र्  

११११--1155  
ववषषर्र्  

११५५  ववषषर्र्  
भभन्न्ददाा  ममाा��थथ    

    

११ उउत्त्पपााददनन  
((ककेेििजज//बबोोटट)) 

० ० ६१ २५० ३००     

२२ औऔससतत  उउत्त्पपााददनन 

(ककेेििजज//ररोोपपननीी)) 
० ० १५२

५ 
६२५० ७५००       

३३ जजम्म्ममाा आआम्म्ददााननीी  
रुरु 

0 0 9150
0 

375000 450000       

  चचााललु ु खखचचर्र् 1082
5 

७२०० 8640 10368 12441.6     

   ििस्स्थथरर  खखचचर्र्  १५९०
०० 

३००० ५००
० 

७००० १००००     

   जजम्म्ममाा  खखचचर्र्  १६९८
२५ 

१०२०
० 

1364
0 

17368 22441.6     

   ननााफफाा//ननोोक्क्ससाानन  -
१६९८
२५ 

-
१०२०
० 

७७८
६० 

३५७६३
२ 

४२७५५८     

   ललााभभ  ललाागगतत  
अअननुपुपाातत  

    6.71 21.59 20.05     
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तताालल��ककाा  ननंं  ४४५५  

ववाालल��::  ससुनु्न्ततललाा          जजाातत::  स्स्थथााननीीयय              स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--  ४४                  क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 
पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक.. चचााललु ु खखचचर्र्               

११ रेखा�न गनर् 
ज्यामी 

जना 1 700 700 0 0 0 

२२ खाडल ख�े 
ज्यामी 

जना 3 700 2100 0 0 0 

३३ गोडमेल गनर् 
ज्यामी 

जना 6 300 1800 6 300 1800 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

जना 0 0 0 0 0 0 

५५ �बरुवा रोप्ने 
ज्यामी 

जना 0 0 0 0 0 0 

६६ �बरुवा ख�रद संख्या 20 45 900 0 0 0 

७७ �ा�ा�रक मल 

(पाकेको) 

डोको 60 50 3000 80 50 4000 

८८ रासाय�नक मल के.जी     0     0 

कक य�ुरया के.जी ० ० 0 ० ० 0 

खख.. �ड ए �प के.जी 0 0 0 0 0 0 

गग पोटास के.जी 0 0 0 0 0 0 

९९ स�ुम त�व   0 0 0 0 0 0 

११०० वाल� संरक्षण       0     0 

कक �नलोतथुो र 
चनुा 

के.जी ० ० 0 ० ० 0 
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ववाालल��::  ससुनु्न्ततललाा          जजाातत::  स्स्थथााननीीयय              स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--  ४४                  क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 
पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

खख.. yellow trap प्याके
ट 

० ० 0 ० ० 0 

११११ �सचाई जडान   0 0 0 0 0 0 

११२२ काँटछाटँ गनर् 
ज्यामी 

जना 2 800 1600 2 800 1600 

११३३ अन्य खचर् रुप�या 0 0 0 0 0 0 

११४४ जग्गा भाडा रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  चचलल  खखचचर्र्  
((कक)) 

      10100     7400 

खख.. ििस्स्थथरर  खखचचर्र्               

११ औजार उपकरण 
(�सकेचर,आर�,
�ेट आद�) 

रुप�या 1 १८०
०० 

18000 0 0 0 

२२ स्�येर रुप�या 1 ६००
० 

6000 0 0 0 

३३ मे�सनर� औजार 
ममर्त सम्भार 

रुप�या 1 300
0 

3000 1 3000 3000 

४४ पानी कर रुप�या 0 0 0 0 0 0 

५५ जगा कर  रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  अअचचलल  
ललाागगतत  ((खख)) 

      २७००
० 

    ३००० 

  जजम्म्ममाा  ललाागगतत  
खखचचर्र्  ((कक++खख)) 

      37100     १०४०
० 

  ससुनु्न्ततललााककोो  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 
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तताालल��ककाा  ननंं  ४४५५  

ववाालल��::  ससुनु्न्ततललाा          जजाातत::  स्स्थथााननीीयय              स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--  ४४                  क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 
पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक.. चचााललु ु खखचचर्र्               

११ रेखा�न गनर् 
ज्यामी 

जना 1 700 700 0 0 0 

२२ खाडल ख�े 
ज्यामी 

जना 3 700 2100 0 0 0 

३३ गोडमेल गनर् 
ज्यामी 

जना 6 300 1800 6 300 1800 

४४ रेखदेख तथा 
हारभे� गनर् 

जना 0 0 0 0 0 0 

५५ �बरुवा रोप्ने 
ज्यामी 

जना 0 0 0 0 0 0 

६६ �बरुवा ख�रद संख्या 20 45 900 0 0 0 

७७ �ा�ा�रक मल 

(पाकेको) 

डोको 60 50 3000 80 50 4000 

८८ रासाय�नक मल के.जी     0     0 

कक य�ुरया के.जी ० ० 0 ० ० 0 

खख.. �ड ए �प के.जी 0 0 0 0 0 0 

गग पोटास के.जी 0 0 0 0 0 0 

९९ स�ुम त�व   0 0 0 0 0 0 

११०० वाल� संरक्षण       0     0 

कक �नलोतथुो र 
चनुा 

के.जी ० ० 0 ० ० 0 
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ववाालल��::  ससुनु्न्ततललाा          जजाातत::  स्स्थथााननीीयय              स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--  ४४                  क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 
पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

खख.. yellow trap प्याके
ट 

० ० 0 ० ० 0 

११११ �सचाई जडान   0 0 0 0 0 0 

११२२ काँटछाटँ गनर् 
ज्यामी 

जना 2 800 1600 2 800 1600 

११३३ अन्य खचर् रुप�या 0 0 0 0 0 0 

११४४ जग्गा भाडा रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  चचलल  खखचचर्र्  
((कक)) 

      10100     7400 

खख.. ििस्स्थथरर  खखचचर्र्               

११ औजार उपकरण 
(�सकेचर,आर�,
�ेट आद�) 

रुप�या 1 १८०
०० 

18000 0 0 0 

२२ स्�येर रुप�या 1 ६००
० 

6000 0 0 0 

३३ मे�सनर� औजार 
ममर्त सम्भार 

रुप�या 1 300
0 

3000 1 3000 3000 

४४ पानी कर रुप�या 0 0 0 0 0 0 

५५ जगा कर  रुप�या 0 0 0 0 0 0 

  जजम्म्ममाा  अअचचलल  
ललाागगतत  ((खख)) 

      २७००
० 

    ३००० 

  जजम्म्ममाा  ललाागगतत  
खखचचर्र्  ((कक++खख)) 

      37100     १०४०
० 

  ससुनु्न्ततललााककोो  ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत 
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ववाालल��::  ससुनु्न्ततललाा          जजाातत::  स्स्थथााननीीयय              स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--  ४४                  क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 
पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

  उउत्त्पपााददननििशशलल  
बबोोटटककोो ससंंख्ख्ययाा 

२०       ����तत  ककेे..ििजज  औऔससतत  ��वव����  ममुलु्ल्यय  
रुरु  

६६००      

��..
सस 

बबषषर्र् पप��हहललोो  
ववषषर्र्  

22--55  ववषषर्र्  ६६--1100  
ववषषर्र्  

११११--1155  
ववषषर्र्  

११५५  ववषषर्र्  भभन्न्ददाा  
ममाा��थथ    

    

११ उउत्त्पपााददनन  
((ककेेििजज//बबोोटट)) 

० ० ६१ २१० ३१०     

२२ औऔससतत  उउत्त्पपााददनन   

(ककेे  ििजज//ररोोपपननीी)) 
० ० १२२

० 
४२०० ६२००     

३३ जजम्म्ममाा आआम्म्ददााननीी  
रुरु 

0 0 7320
0 

252000 372000     

  चचााललु ु खखचचर्र् 1010
0 

७४०० 888
0 

10656 12787.2     

  ििस्स्थथरर  खखचचर्र् २७०
०० 

३००० ५००
० 

७००० १००००     

  जजम्म्ममाा  खखचचर्र् ३७१
०० 

१०४०० 1388
0 

17656 22787.2     

  ननााफफाा//ननोोक्क्ससाानन -
३७१
०० 

-१०४०० ५९३
२० 

२३४३४
४ 

३४९२१३     

  ललााभभ  ललाागगतत  
अअननुपुपाातत 

    55..2277  1144..2277  1166..3322      

  

133 

३३..२२  ककेेरराा ( Banana) 

 

Scientific name : Musa paradiasica  

Family : Musaceae 

�व�मा खेती ग�रएका �व�भ� फलफूलहरु मध्ये केरा धेरै �चलनमा आउने एक महत्वपणुर् 

फल हो । यसको उत्पि� ए�सया महादेशको उष्ण �देिशय क्षे� खासगर� भारत 

इन्डोने�सया �फ�ल�पन्स र थाइल्यान्डमा भएको मा�नन्छ । संसारमा सबैभन्दा धेरै केरा 

उत्पादन गन� देशहरुमा भारत, िचन, मेिक्सको, �ािजल, इन्डोने�सया, �फ�ल�पन्स, 

कोस्टा�रका, थाइल्यान्ड आ�द पछर्न ्। नेपालमा मखु्यतया तराई क्षे�का साथसाथै �भ�� 

मधेश र पहाडका ब��सहरुमा केरा खेती ग�रन्छ । घरायसी �योजनको लागी नेपालमा धेरै 

प�हलेदेिख नै केरा खेती गन� पाइएताप�न हाल आएर व्यवसा�यक केरा खेती ��त 

कृषकहरुको आकषर्ण बढ्दै गएको पाइन्छ । हाल नेपालमा िचतवन, नवलपरासी, बाँके, 

मोरङ, सनुसर� लगायतका िजल्लाहरुमा व्यवसायीक केरा खेती भईरहेको छ । नेपालमा 
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ववाालल��::  ससुनु्न्ततललाा          जजाातत::  स्स्थथााननीीयय              स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--  ४४                  क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��..
सस 

��ववववररणण इइककााईई 
पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

  उउत्त्पपााददननििशशलल  
बबोोटटककोो ससंंख्ख्ययाा 

२०       ����तत  ककेे..ििजज  औऔससतत  ��वव����  ममुलु्ल्यय  
रुरु  

६६००      

��..
सस 

बबषषर्र् पप��हहललोो  
ववषषर्र्  

22--55  ववषषर्र्  ६६--1100  
ववषषर्र्  

११११--1155  
ववषषर्र्  

११५५  ववषषर्र्  भभन्न्ददाा  
ममाा��थथ    

    

११ उउत्त्पपााददनन  
((ककेेििजज//बबोोटट)) 

० ० ६१ २१० ३१०     

२२ औऔससतत  उउत्त्पपााददनन   

(ककेे  ििजज//ररोोपपननीी)) 
० ० १२२

० 
४२०० ६२००     

३३ जजम्म्ममाा आआम्म्ददााननीी  
रुरु 

0 0 7320
0 

252000 372000     

  चचााललु ु खखचचर्र् 1010
0 

७४०० 888
0 

10656 12787.2     

  ििस्स्थथरर  खखचचर्र् २७०
०० 

३००० ५००
० 

७००० १००००     

  जजम्म्ममाा  खखचचर्र् ३७१
०० 

१०४०० 1388
0 

17656 22787.2     

  ननााफफाा//ननोोक्क्ससाानन -
३७१
०० 

-१०४०० ५९३
२० 

२३४३४
४ 

३४९२१३     

  ललााभभ  ललाागगतत  
अअननुपुपाातत 

    55..2277  1144..2277  1166..3322      
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३३..२२  ककेेरराा ( Banana) 

 

Scientific name : Musa paradiasica  

Family : Musaceae 

�व�मा खेती ग�रएका �व�भ� फलफूलहरु मध्ये केरा धेरै �चलनमा आउने एक महत्वपणुर् 

फल हो । यसको उत्पि� ए�सया महादेशको उष्ण �देिशय क्षे� खासगर� भारत 

इन्डोने�सया �फ�ल�पन्स र थाइल्यान्डमा भएको मा�नन्छ । संसारमा सबैभन्दा धेरै केरा 

उत्पादन गन� देशहरुमा भारत, िचन, मेिक्सको, �ािजल, इन्डोने�सया, �फ�ल�पन्स, 

कोस्टा�रका, थाइल्यान्ड आ�द पछर्न ्। नेपालमा मखु्यतया तराई क्षे�का साथसाथै �भ�� 

मधेश र पहाडका ब��सहरुमा केरा खेती ग�रन्छ । घरायसी �योजनको लागी नेपालमा धेरै 

प�हलेदेिख नै केरा खेती गन� पाइएताप�न हाल आएर व्यवसा�यक केरा खेती ��त 

कृषकहरुको आकषर्ण बढ्दै गएको पाइन्छ । हाल नेपालमा िचतवन, नवलपरासी, बाँके, 

मोरङ, सनुसर� लगायतका िजल्लाहरुमा व्यवसायीक केरा खेती भईरहेको छ । नेपालमा 
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क्षे�फलका �हसाबले आपँ र सनु्तलाजात फलफूलप�छ केरा ते�ो स्थानमा पछर्  भन े

उत्पादनका �हसाबले आपँप�छ दो�ो स्थानमा पछर् । 

केरा �छटो बढ्ने र �छटो उत्पादन �दने रुख नभई बहबु�षर्य झारपात (Herb) हो । हामीले 

खाने केरा मसुा समहुमा पदर्छ । मसुा समहुका केराका जातहरु 

 होचा जात Musa paradiasica   

 अग्लो जात Musa  Sapientium  

 तरकार� खाने जात Musa  Cavendishi 

केराको गानो नै मखु्य काण्ड हो । गानोमा भएका आख्लाहरुबाट नयँा �बरुवा (Sucker) 

ब�े गदर्छन ्। गानोको व�रप�र भएका छोटा र म�सना त्यान्�ाहरुले ज�मनबाट खा�तत्व 

सोस्ने काम गदर्छन । केराका पातहरु घमुाउरो पारामा एक अकार्सँग टा�ँसएर रहेका 

हनु्छन र यसबाट नै केराको थाम बनेको हनु्छ तसथर् केराको थाम वास्त�वक काण्ड वा 

डाँठ होइन र यसलाई झठुो काण्ड  (Pseodostem) प�न भ�े ग�रन्छ । केराको �बरुवा 

रोपेको ७-८ म�हनाप�छ ज�मनमनुी रहेको गानाको बीच भागमा फुलको मनुाको �वकास 

हनु्छ र सो�ह मनुा बढ्दै गएर ९-१२ म�हनाप�छ थामको टुप्पोबाट ब�ुोको रुपमा बा�हर 

�नस्केर घर� बन्दछ । केराको घर�मा रहेका फलहरुको झपु्पोलाई हाता वा काइँयो 

भ�नन्छ, १ वटा फललाई कोसा भ�नन्छ । एउटा थाममा एकमा� घार� पसाउँदछ । 

केराको जात हावापानी तथा मलजल उपलब्धताको आधारमा घार� पसाएको ३-६ मह�नामा 

केरा प�रपक्व भई पाक्दछ भने रोपेको १२-१८ म�हनामा प�हलो उत्पादन �लन स�कन्छ 

। केराबाट काँचै पाकेपछ� र �शोधन गरेप�छ �व�भ� प�रकारहरु बनाउन स�कन्छ । 

काँचो फल तथा ब�ुोलाई अचार तथा तरकार� बनाउन स�कन्छ । पाकेको फललाई ताजा 

फलको रुपमा खाइन्छ भने काँचो तथा पाकेका फलहरु �शोधन गर� िचप्स, वाइन, जसु 

आद� बनाउन स�कन्छ । पाकेको केरामा ७१% भाग खान योग्य हनु्छ । केराको 

रेसाबाट कपडा, काडर्बोड, झोला, डोर�, काप�ट प�न बनाउने ग�रएको छ । यसर� 

केराको औ�ोगीक क्षे�को �वकासमा प�न उि�कै महत्व रहेको छ । 
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ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको बेनपा २ र मंगला गाउपा�लकाको वाडर् २ मा १ रोपनी क्षे�फलमा 
केरा खेती गदार् हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार ताल�कामा �स्ततु 
गर� त्यस्को अनपुात �नकाल�एको छ । केरा खेती गदार्को लाभ लागत अनपुात २ भन्दा 
बढ� पाइएको छ । 

तताालल��ककाा  ननंं  ४४८८  

बबाालल��::  ककेेरराा             जजाातत::  हहजजाारर��  स्स्थथााननीीयय            स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--२२          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 
ददुईुई  ववषषर्र्  अअवव��धध 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ खाडल ख�े ज्यामी  परुुष जना ३ ८५० 2550 

२२ �बरुवा लगाउने ज्यामी  परुुष संख्या २ ८०० 1600 

३३ गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या २ ८०० 1600 

४४ रेखदेख तथा हारभे� गनर् म�हला संख्या २ ८५० 1700 

५५ स्�येर ज्यामी  ज्यामी  जना १ ८५० 850 

६६ �बरुवा ख�रद   वटा ५५ १०० 5500 

७७ कम्पो� मल   डोको १५ ६० 900 

८८ रासाय�नक मल           

कक यू�रया    के.जी ०.५ 30 15 

खख �ड.ए.पी   के.जी १ 60 60 

गग पोटास   के.जी ०.५ 45 22.5 

९९ �कटनाशक �वषा�द    प्याकेट १ १००० 1000 

११०० जग्गा भाडा   बषर् १ ६००० 6000 

११११ बजार सम्म ढुवानी   रुप�या     ४००० 
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क्षे�फलका �हसाबले आपँ र सनु्तलाजात फलफूलप�छ केरा ते�ो स्थानमा पछर्  भन े

उत्पादनका �हसाबले आपँप�छ दो�ो स्थानमा पछर् । 

केरा �छटो बढ्ने र �छटो उत्पादन �दने रुख नभई बहबु�षर्य झारपात (Herb) हो । हामीले 

खाने केरा मसुा समहुमा पदर्छ । मसुा समहुका केराका जातहरु 

 होचा जात Musa paradiasica   

 अग्लो जात Musa  Sapientium  

 तरकार� खाने जात Musa  Cavendishi 

केराको गानो नै मखु्य काण्ड हो । गानोमा भएका आख्लाहरुबाट नयँा �बरुवा (Sucker) 

ब�े गदर्छन ्। गानोको व�रप�र भएका छोटा र म�सना त्यान्�ाहरुले ज�मनबाट खा�तत्व 

सोस्ने काम गदर्छन । केराका पातहरु घमुाउरो पारामा एक अकार्सँग टा�ँसएर रहेका 

हनु्छन र यसबाट नै केराको थाम बनेको हनु्छ तसथर् केराको थाम वास्त�वक काण्ड वा 

डाँठ होइन र यसलाई झठुो काण्ड  (Pseodostem) प�न भ�े ग�रन्छ । केराको �बरुवा 

रोपेको ७-८ म�हनाप�छ ज�मनमनुी रहेको गानाको बीच भागमा फुलको मनुाको �वकास 

हनु्छ र सो�ह मनुा बढ्दै गएर ९-१२ म�हनाप�छ थामको टुप्पोबाट ब�ुोको रुपमा बा�हर 

�नस्केर घर� बन्दछ । केराको घर�मा रहेका फलहरुको झपु्पोलाई हाता वा काइँयो 

भ�नन्छ, १ वटा फललाई कोसा भ�नन्छ । एउटा थाममा एकमा� घार� पसाउँदछ । 

केराको जात हावापानी तथा मलजल उपलब्धताको आधारमा घार� पसाएको ३-६ मह�नामा 

केरा प�रपक्व भई पाक्दछ भने रोपेको १२-१८ म�हनामा प�हलो उत्पादन �लन स�कन्छ 

। केराबाट काँचै पाकेपछ� र �शोधन गरेप�छ �व�भ� प�रकारहरु बनाउन स�कन्छ । 

काँचो फल तथा ब�ुोलाई अचार तथा तरकार� बनाउन स�कन्छ । पाकेको फललाई ताजा 

फलको रुपमा खाइन्छ भने काँचो तथा पाकेका फलहरु �शोधन गर� िचप्स, वाइन, जसु 

आद� बनाउन स�कन्छ । पाकेको केरामा ७१% भाग खान योग्य हनु्छ । केराको 

रेसाबाट कपडा, काडर्बोड, झोला, डोर�, काप�ट प�न बनाउने ग�रएको छ । यसर� 

केराको औ�ोगीक क्षे�को �वकासमा प�न उि�कै महत्व रहेको छ । 
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ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन 

म्याग्द� िजल्लाको बेनपा २ र मंगला गाउपा�लकाको वाडर् २ मा १ रोपनी क्षे�फलमा 
केरा खेती गदार् हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र लाभलाई �नम्नअनसुार ताल�कामा �स्ततु 
गर� त्यस्को अनपुात �नकाल�एको छ । केरा खेती गदार्को लाभ लागत अनपुात २ भन्दा 
बढ� पाइएको छ । 

तताालल��ककाा  ननंं  ४४८८  

बबाालल��::  ककेेरराा             जजाातत::  हहजजाारर��  स्स्थथााननीीयय            स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--२२          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 
ददुईुई  ववषषर्र्  अअवव��धध 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ खाडल ख�े ज्यामी  परुुष जना ३ ८५० 2550 

२२ �बरुवा लगाउने ज्यामी  परुुष संख्या २ ८०० 1600 

३३ गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या २ ८०० 1600 

४४ रेखदेख तथा हारभे� गनर् म�हला संख्या २ ८५० 1700 

५५ स्�येर ज्यामी  ज्यामी  जना १ ८५० 850 

६६ �बरुवा ख�रद   वटा ५५ १०० 5500 

७७ कम्पो� मल   डोको १५ ६० 900 

८८ रासाय�नक मल           

कक यू�रया    के.जी ०.५ 30 15 

खख �ड.ए.पी   के.जी १ 60 60 

गग पोटास   के.जी ०.५ 45 22.5 

९९ �कटनाशक �वषा�द    प्याकेट १ १००० 1000 

११०० जग्गा भाडा   बषर् १ ६००० 6000 

११११ बजार सम्म ढुवानी   रुप�या     ४००० 

pTkfbg nfe nfut cWoog k'l:tsf 129



136 

बबाालल��::  ककेेरराा             जजाातत::  हहजजाारर��  स्स्थथााननीीयय            स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--२२          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 
ददुईुई  ववषषर्र्  अअवव��धध 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

११२२ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  2266779977..55  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ जग्गा कर   रुप�या 0 0 ० 

२२ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

३३ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  ००  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  २२६६७७९९८८  

११  मखु्य उत्पादन    घर� ४२ १६०० 67200 

22  जम्मा आम्दानी   रुप�या     67200 

33  खदु नाफा    रुप�या     ४०४०३ 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  22..5511  

 

तताालल��ककाा  ननंं  ४४९९  

बबाालल��::  ककेेरराा         जजाातत::  हहजजाारर��  स्स्थथााननीीयय          स्स्थथाानन::   ममंंगगललाा  २२          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

 

��ववववररणण इइककााईई 
 

ददुईुई ववषषर्र्  अअवव��धध 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल ललाागगतत  खखचचर्र्  

१ खाडल ख�े ज्यामी  परुुष जना ४ ७५० 3000 

२ �बरुवा लगाउने ज्यामी  परुुष संख्या २ ७५० 1500 
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बबाालल��::  ककेेरराा         जजाातत::  हहजजाारर��  स्स्थथााननीीयय          स्स्थथाानन::   ममंंगगललाा  २२          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

 

��ववववररणण इइककााईई 
 

ददुईुई ववषषर्र्  अअवव��धध 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

३ गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या २ ७५० 1500 

४ रेखदेख तथा हारभे� गनर् म�हला संख्या २ ७५० 1500 

५ स्�येर ज्यामी  ज्यामी  जना २ ७५० 1500 

६ �बरुवा ख�रद   वटा ५० ९० 4500 

७ कम्पो� मल   डोको २५ ८० 2000 

८ रासाय�नक मल           

क यू�रया    के.जी २ 30 60 

ख �ड.ए.पी   के.जी ३ 60 180 

ग पोटास   के.जी १ 45 45 

९ �कटनाशक �वषा�द    प्याकेट २ १००० 2000 

१० जग्गा भाडा   बषर् १ ० 0 

११ बजार सम्म ढुवानी   रुप�या     ३९०० 

१२ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  2222668855  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

१ जग्गा कर   रुप�या 0 0 १०० 

२ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

३ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख)) ११०००० 

जजम्म्ममाा ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख)) २२२२७७८८५५ 

१ मखु्य उत्पादन    घर� ३९ १५०० 58500 
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बबाालल��::  ककेेरराा             जजाातत::  हहजजाारर��  स्स्थथााननीीयय            स्स्थथाानन::  बबेे..नन..पपाा..--२२          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 
ददुईुई  ववषषर्र्  अअवव��धध 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

११२२ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा  चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  2266779977..55  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

११ जग्गा कर   रुप�या 0 0 ० 

२२ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

३३ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख))  ००  

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख))  २२६६७७९९८८  

११  मखु्य उत्पादन    घर� ४२ १६०० 67200 

22  जम्मा आम्दानी   रुप�या     67200 

33  खदु नाफा    रुप�या     ४०४०३ 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  22..5511  

 

तताालल��ककाा  ननंं  ४४९९  

बबाालल��::  ककेेरराा         जजाातत::  हहजजाारर��  स्स्थथााननीीयय          स्स्थथाानन::   ममंंगगललाा  २२          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

 

��ववववररणण इइककााईई 
 

ददुईुई ववषषर्र्  अअवव��धध 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक चचलल ललाागगतत  खखचचर्र्  

१ खाडल ख�े ज्यामी  परुुष जना ४ ७५० 3000 

२ �बरुवा लगाउने ज्यामी  परुुष संख्या २ ७५० 1500 
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बबाालल��::  ककेेरराा         जजाातत::  हहजजाारर��  स्स्थथााननीीयय          स्स्थथाानन::   ममंंगगललाा  २२          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

 

��ववववररणण इइककााईई 
 

ददुईुई ववषषर्र्  अअवव��धध 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

३ गोडमेल गनर् ज्यामी म�हला संख्या २ ७५० 1500 

४ रेखदेख तथा हारभे� गनर् म�हला संख्या २ ७५० 1500 

५ स्�येर ज्यामी  ज्यामी  जना २ ७५० 1500 

६ �बरुवा ख�रद   वटा ५० ९० 4500 

७ कम्पो� मल   डोको २५ ८० 2000 

८ रासाय�नक मल           

क यू�रया    के.जी २ 30 60 

ख �ड.ए.पी   के.जी ३ 60 180 

ग पोटास   के.जी १ 45 45 

९ �कटनाशक �वषा�द    प्याकेट २ १००० 2000 

१० जग्गा भाडा   बषर् १ ० 0 

११ बजार सम्म ढुवानी   रुप�या     ३९०० 

१२ अन्य �व�वध खचर्   रुप�या     १००० 

जजम्म्ममाा चचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  2222668855  

खख अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र् 

१ जग्गा कर   रुप�या 0 0 १०० 

२ ममर्त सम्भार खचर्   रुप�या 0 0 0 

३ �ास क��    रुप�या 0 0 0 

जजम्म्ममाा  अअचचलल  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((खख)) ११०००० 

जजम्म्ममाा ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक++खख)) २२२२७७८८५५ 

१ मखु्य उत्पादन    घर� ३९ १५०० 58500 
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बबाालल��::  ककेेरराा         जजाातत::  हहजजाारर��  स्स्थथााननीीयय          स्स्थथाानन::   ममंंगगललाा  २२          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

 

��ववववररणण इइककााईई 
 

ददुईुई ववषषर्र्  अअवव��धध 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

2 जम्मा आम्दानी   रुप�या     58500 

3 खदु नाफा    रुप�या     ३५७१५ 

ललााभभ ललाागगतत  अअननुपुपाातत  22..5577  
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४४ ममौौरर��   ककोो  ललााभभ  ललाागगतत  ��वव��ेषेषणण

 

Scientific name: Apis  species 

Family: Apidae 

पप��ररचचयय 

�कृ�तका पाइने �व�भ� �कराहरुमध्ये मौर� अत्यन्त सामािजक एवंम लाभदायक �करा हो । 

यसले कुनै प�न जीवलाई हानी नगर� आफ्नो आहारा खोजेर खान्छ । �त्यक्ष फाइदाहरुमा 

मौर�ले बनाउने र खोजेर  घारमा ल्याउने िचजहरु जस्तै मह, मैन, चोप, कुट, शाह� खरुाक 

पदर्छन ्भने अ�त्यक्ष रुपमा परागसेचनमा ठुलो सहयोग पयुार्उदछ । 

पषु्परस संकलन गन� �कराहरु मौर� समहुमा पदर्छन, जस्तै भवरँा (Bumble bee) मौर� 

(Honeybee) र पतु्का मौर� (Stingless bee) ग�रन्छ। मखु्यतया नेपालमा ५ जातका मौर� 

पाइन्छन। 

क. ससेेररेेननाा  ममौौरर��  (Apis Cerena) 

�वशेषत ए�सयामा  पाइने हनुाले यस मौर�लाई ए�सयाल� मौर� भ�नन्छ । यो शान्त 

स्वभावको घरपालवुा मौर� हो । यसलाई मढेुघार झ्यालको खोपा वा आध�ुनक घारमा 

पाल्न स�कन्छ । यी मौर�हरु मध्यपहाडी भागमा पाइन्छन। समनु्� सतहदेखी ३००० 

�मटरसम्म पाइने यी मौर�को एउटा गोलामा २० देिख ३० हजारको संख्यामा हनु्छन ्। �य 
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बबाालल��::  ककेेरराा         जजाातत::  हहजजाारर��  स्स्थथााननीीयय          स्स्थथाानन::   ममंंगगललाा  २२          क्षक्षे�े�फफलल::  ११  ररोोपपननीी 

��.. 
ससंं.. 

 

��ववववररणण इइककााईई 
 

ददुईुई ववषषर्र्  अअवव��धध 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

2 जम्मा आम्दानी   रुप�या     58500 

3 खदु नाफा    रुप�या     ३५७१५ 

ललााभभ ललाागगतत  अअननुपुपाातत  22..5577  
 

139 

 

४४ ममौौरर��   ककोो  ललााभभ  ललाागगतत  ��वव��ेषेषणण

 

Scientific name: Apis  species 

Family: Apidae 

पप��ररचचयय 

�कृ�तका पाइने �व�भ� �कराहरुमध्ये मौर� अत्यन्त सामािजक एवंम लाभदायक �करा हो । 

यसले कुनै प�न जीवलाई हानी नगर� आफ्नो आहारा खोजेर खान्छ । �त्यक्ष फाइदाहरुमा 

मौर�ले बनाउने र खोजेर  घारमा ल्याउने िचजहरु जस्तै मह, मैन, चोप, कुट, शाह� खरुाक 

पदर्छन ्भने अ�त्यक्ष रुपमा परागसेचनमा ठुलो सहयोग पयुार्उदछ । 

पषु्परस संकलन गन� �कराहरु मौर� समहुमा पदर्छन, जस्तै भवरँा (Bumble bee) मौर� 

(Honeybee) र पतु्का मौर� (Stingless bee) ग�रन्छ। मखु्यतया नेपालमा ५ जातका मौर� 

पाइन्छन। 

क. ससेेररेेननाा  ममौौरर��  (Apis Cerena) 

�वशेषत ए�सयामा  पाइने हनुाले यस मौर�लाई ए�सयाल� मौर� भ�नन्छ । यो शान्त 

स्वभावको घरपालवुा मौर� हो । यसलाई मढेुघार झ्यालको खोपा वा आध�ुनक घारमा 

पाल्न स�कन्छ । यी मौर�हरु मध्यपहाडी भागमा पाइन्छन। समनु्� सतहदेखी ३००० 

�मटरसम्म पाइने यी मौर�को एउटा गोलामा २० देिख ३० हजारको संख्यामा हनु्छन ्। �य 
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मौर�को आध�ुनक घारबाट ��त बषर् २०-२५ �कलो मह �नकाल्न स�कन्छ र परम्परागत 

मढेु घारबाट ४-५ �कलो मह �नकाल्न स�कन्छ । 

ख. ययुरुरोो��पपययनन  ममौौरर��  (Apis mellifera)   

सेरेनाभन्दा ठुलो र बढ� गम� रुचाउने मेल�फेरा मौर� समनु्�� सतहबाट १५०० �मटरसम्म 

पाइन्छ । एउटा स्वस्थ गोलामा ५० देिख ७० हजारसम्म मौर�हरु पाइन्छन ् । यस 

मौर�को घारबाट ��त वषर् ८० १०० �कलो मह उत्पादन हनु्छ । सेरेना मौर�भन्दा यस 

मौर�मा हलु �नयार्स र गहृत्याग कम देिखन्छ । 

ग. खखाागगोो  ममौौरर�� ( Apis dorsata) 

यो ज�ल� मौर� हो । समनु्�� सतहबाट १००० �मटरसम्म यो मौर� पाउन स�कन्छ । 

यसको गोलाघरको बरन्डा रुखको हाँगा घरको छत वा पानी �ा�ीमा पाइन्छ । यो मौर� 

�रसाहा हनुे हुँदा �नयन्�ण गरेर पाल्न स�कदैन । यस मौर�को घारबाट ३०-५० �कलो मह 

उत्पादन हनु्छ । 

घ.     ��भभरर  ममौौरर��  (Apis laboriosa) 

समनु्�� सतहबाट १२००-३००० �मटरसम्म पाइने यो मौर� खागो मौर�भन्दा बढ� शान्त 

र बढ� मह १०० �कलो ��त गोला �दने हनु्छ । यस मौर�ले भीर पहराहरुमा ठुलो चाका 

बनाउँछ । यसलाई घरमा पाल्न स�कदैन । हेदार् खागो मौर� जस्तै देिखएताप�न यस 

मौर�को रङ खागो मौर�भन्दा कालो हनु्छ । 

ङ. कक��ौौरर��  ममौौरर��  (Apis florae) 

यो प�न ज�ल� मौर� हो । समनु्�� सतहबाट १०००-१२०० �मटरसम्मको उचाइमा यो 

मौर� पाइन्छ । यो मौर�को गोला हत्केला ज�ो एकदमै सानो हनु्छ । यो मौर�बाट ओसत 

१ �कलो मह मा� उत्पादन हनु्छ । 
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ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन   

म्याग्द� िजल्लाको बे.न.पा. ५ मा मौर�  पालन गदार् हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र 
लाभलाई �नम्नअनसुार ताल�कामा �स्ततु गर� त्यस्को अनपुात �नकाल�एको छ । मौर� 
पालन गदार् को प�हलो बषर् लाभ लागत अनपुात २ भन्दा बढ� पाइएको छ । 

 

तताालल��ककाा  ननंं  ५५०० 

ममौौरर��                                            जजाातत:: ससेेररेेननाा                                              स्स्थथाानन:: बबेे..नन..पपाा..--५५ 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 
पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक ललाागगतत  खखचचर्र्             

११ मौर� घार 
ख�रद 
(गोला 
स�हत) 

संख्या ५ १०००० 50000 ० ० ० 

२२ खा�ल 
मौर� घार 
ख�रद 

संख्या ० ० ० १५ ४००० ६०००० 

३३ रेखदेख  जना ८ ८५० 6800 ८ ८५० ६८०० 

४४ चास्नीका 
ला�ग 
िचनी  
ख�रद 

के.जी १२ ८० 960 १२ ८० ९६० 

४४ चरणका 
ला�ग 
तोर�को 
वीउ ख�रद 

के.जी 1 ५०० 500 १ ५०० ५०० 
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मौर�को आध�ुनक घारबाट ��त बषर् २०-२५ �कलो मह �नकाल्न स�कन्छ र परम्परागत 

मढेु घारबाट ४-५ �कलो मह �नकाल्न स�कन्छ । 

ख. ययुरुरोो��पपययनन  ममौौरर��  (Apis mellifera)   

सेरेनाभन्दा ठुलो र बढ� गम� रुचाउने मेल�फेरा मौर� समनु्�� सतहबाट १५०० �मटरसम्म 

पाइन्छ । एउटा स्वस्थ गोलामा ५० देिख ७० हजारसम्म मौर�हरु पाइन्छन ् । यस 

मौर�को घारबाट ��त वषर् ८० १०० �कलो मह उत्पादन हनु्छ । सेरेना मौर�भन्दा यस 

मौर�मा हलु �नयार्स र गहृत्याग कम देिखन्छ । 

ग. खखाागगोो  ममौौरर�� ( Apis dorsata) 

यो ज�ल� मौर� हो । समनु्�� सतहबाट १००० �मटरसम्म यो मौर� पाउन स�कन्छ । 

यसको गोलाघरको बरन्डा रुखको हाँगा घरको छत वा पानी �ा�ीमा पाइन्छ । यो मौर� 

�रसाहा हनुे हुँदा �नयन्�ण गरेर पाल्न स�कदैन । यस मौर�को घारबाट ३०-५० �कलो मह 

उत्पादन हनु्छ । 

घ.     ��भभरर  ममौौरर��  (Apis laboriosa) 

समनु्�� सतहबाट १२००-३००० �मटरसम्म पाइने यो मौर� खागो मौर�भन्दा बढ� शान्त 

र बढ� मह १०० �कलो ��त गोला �दने हनु्छ । यस मौर�ले भीर पहराहरुमा ठुलो चाका 

बनाउँछ । यसलाई घरमा पाल्न स�कदैन । हेदार् खागो मौर� जस्तै देिखएताप�न यस 

मौर�को रङ खागो मौर�भन्दा कालो हनु्छ । 

ङ. कक��ौौरर��  ममौौरर��  (Apis florae) 

यो प�न ज�ल� मौर� हो । समनु्�� सतहबाट १०००-१२०० �मटरसम्मको उचाइमा यो 

मौर� पाइन्छ । यो मौर�को गोला हत्केला ज�ो एकदमै सानो हनु्छ । यो मौर�बाट ओसत 

१ �कलो मह मा� उत्पादन हनु्छ । 
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ललााभभ  ललाागगतत  अअध्ध्ययययनन   

म्याग्द� िजल्लाको बे.न.पा. ५ मा मौर�  पालन गदार् हनुे अनमुा�नत उत्पादन लागत र 
लाभलाई �नम्नअनसुार ताल�कामा �स्ततु गर� त्यस्को अनपुात �नकाल�एको छ । मौर� 
पालन गदार् को प�हलो बषर् लाभ लागत अनपुात २ भन्दा बढ� पाइएको छ । 

 

तताालल��ककाा  ननंं  ५५०० 

ममौौरर��                                            जजाातत:: ससेेररेेननाा                                              स्स्थथाानन:: बबेे..नन..पपाा..--५५ 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 
पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

कक ललाागगतत  खखचचर्र्             

११ मौर� घार 
ख�रद 
(गोला 
स�हत) 

संख्या ५ १०००० 50000 ० ० ० 

२२ खा�ल 
मौर� घार 
ख�रद 

संख्या ० ० ० १५ ४००० ६०००० 

३३ रेखदेख  जना ८ ८५० 6800 ८ ८५० ६८०० 

४४ चास्नीका 
ला�ग 
िचनी  
ख�रद 

के.जी १२ ८० 960 १२ ८० ९६० 

४४ चरणका 
ला�ग 
तोर�को 
वीउ ख�रद 

के.जी 1 ५०० 500 १ ५०० ५०० 
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ममौौरर��                                            जजाातत:: ससेेररेेननाा                                              स्स्थथाानन:: बबेे..नन..पपाा..--५५ 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 
पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

५५ आवश्यक 
सामा�ी 
ख�रद 

( प�ा, 
घमु्ती) 

  १ २००० 2000 ० ० ० 

६६ मह 
मदानी  

वटा १ १५००० १५००० ० ० ० 

७७ धवुादानी वटा १ २००० 2000 ० ० ० 

८८ अन्य 
�व�वध 

खचर् 

रुप�या     १०००     १००० 

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  7788226600      ६६९९२२६६००  

११ मखु्य 
उत्पादन : 
मौर� गोला 

वटा १५ ६००० 90000 १५ १०००० 150000 

२२ मह उत्पादन  के.जी १५ १५०० 22500 १५ १५०० 22500 

3 जम्मा 
आम्दानी 

रुप�या     112500     172500 

4 खदु नाफा  रुप�या     34240     103240 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..4444        22..4499  
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५५   ��ननष्ष्ककषषर्र्

म्याग्द� िजल्लाका �व�भ� ठाउँबाट �मखु खा�ा� बाल�मा धान, गहँ,ु मकै तथा तरकार� 

बाल�मा आल,ु काउल�, बन्दा, गोलभ�डा, काँ�ो, च्याउ र फलफूल बाल�मा सनु्तला र केरा 

त्यस्तै गर� मह उत्पादनको �ममा लाग्ने �व�भ� व्यवसायीक �कसानहरुसँग �ाथ�मक 

तथ्या� संकलन गर� ग�रएको यो लाभ लागत अध्ययनले �कसानहरुलाई आफ्नो खेती 

बाल�को लाभ लागतको अवस्थाबारे जानकार� �दई बढ� फाइदा हनुे बाल� छनौट गर� बढ� 

नाफा आजर्न गर� व्यवसा�यकरण तफर्  उन्मखु हनु �कसानलाई सहयोग पयुार्उने छ । 

मा�थ ता�लकामा �स्ततु ग�रएका लाभ लागतमध्ये �मखु खा�ा� बाल�मा धान, गहँ ु र 

मकैमा लाभ लागतको अनपुात उस्तै उस्तै पाइयो । खा�ा� बाल�मा रैथाने धानको लाभ 

लागत अनपुात मकै र गहुँको भन्दा बढ� पाइयो । यस िजल्लामा कृषकहरुले रैथाने धान 

खेतीबाट धेरै आम्दानी �लएको पाइएको छ । तरकार� बाल�मा सबभन्दा धेरै तथा लाभ 

लागतको अनपुात ग�लभ�डा, काउल� र का�� खेतीमा पाइयो । फलफूल बाल� सनु्तलामा 

फल फल्न सरुु गरेपछ� उत्पादन अवधीभर उच्चतम लाभ लाभतको अनपुात पाइयो । 

त्यसकारण �दघर्काल�न रुपमा हावापानी सहुाउदो क्षे�मा फलफूल खेती योजना बनाउँदा 

सनु्तला खेतीमा लगानी गदार् फाइदाजनक देिखन्छ । साथै तलुनात्मक रुपमा कम लाभ 

लागतको अनपुात देिखएका बाल�हरुमा गणुस्तर�य बीउको छनोट, उत्पादन ��व�ध र 

व्यबस्थापन पक्षलाई मजबतु बनाउन सकेको खण्डमा लाभ लागतको अनपुात अ�हलेको 

भन्दा व�ृी गनर् स�कन्छ । 

 

गग ��पप  कक��टटङङ  ससम्म्बबििन्न्धध  जजााननककाारर��

�व�भ� बाल� लगाई सकेप�छ बाल� कटानी गनुर्भन्दा के�ह समय पूवर् ��त इकाई 

क्षे�फलको ��त�न�धत्व हनुे गर� बाल�को आकँडा �लने ���या लाई नै �प क�टङ 

भ�नन्छ । बाल�को उत्पादन स्तर र मूल्यदर अनमुान गनर्को ला�ग बाल� कटानी गन� 

ग�रन्छ ।  
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ममौौरर��                                            जजाातत:: ससेेररेेननाा                                              स्स्थथाानन:: बबेे..नन..पपाा..--५५ 

��.. 
ससंं.. 

��ववववररणण इइककााईई 
पप��हहललोो  ववषषर्र् ददोो��ोो  ववषषर्र् 

पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु पप��ररममााणण ददरर  रुरु जजम्म्ममाा  रुरु 

५५ आवश्यक 
सामा�ी 
ख�रद 

( प�ा, 
घमु्ती) 

  १ २००० 2000 ० ० ० 

६६ मह 
मदानी  

वटा १ १५००० १५००० ० ० ० 

७७ धवुादानी वटा १ २००० 2000 ० ० ० 

८८ अन्य 
�व�वध 

खचर् 

रुप�या     १०००     १००० 

जजम्म्ममाा  ललाागगतत  खखचचर्र्  ((कक))  7788226600      ६६९९२२६६००  

११ मखु्य 
उत्पादन : 
मौर� गोला 

वटा १५ ६००० 90000 १५ १०००० 150000 

२२ मह उत्पादन  के.जी १५ १५०० 22500 १५ १५०० 22500 

3 जम्मा 
आम्दानी 

रुप�या     112500     172500 

4 खदु नाफा  रुप�या     34240     103240 

ललााभभ  ललाागगतत  अअननुपुपाातत  11..4444        22..4499  
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५५   ��ननष्ष्ककषषर्र्

म्याग्द� िजल्लाका �व�भ� ठाउँबाट �मखु खा�ा� बाल�मा धान, गहँ,ु मकै तथा तरकार� 

बाल�मा आल,ु काउल�, बन्दा, गोलभ�डा, काँ�ो, च्याउ र फलफूल बाल�मा सनु्तला र केरा 

त्यस्तै गर� मह उत्पादनको �ममा लाग्ने �व�भ� व्यवसायीक �कसानहरुसँग �ाथ�मक 

तथ्या� संकलन गर� ग�रएको यो लाभ लागत अध्ययनले �कसानहरुलाई आफ्नो खेती 

बाल�को लाभ लागतको अवस्थाबारे जानकार� �दई बढ� फाइदा हनुे बाल� छनौट गर� बढ� 

नाफा आजर्न गर� व्यवसा�यकरण तफर्  उन्मखु हनु �कसानलाई सहयोग पयुार्उने छ । 

मा�थ ता�लकामा �स्ततु ग�रएका लाभ लागतमध्ये �मखु खा�ा� बाल�मा धान, गहँ ु र 

मकैमा लाभ लागतको अनपुात उस्तै उस्तै पाइयो । खा�ा� बाल�मा रैथाने धानको लाभ 

लागत अनपुात मकै र गहुँको भन्दा बढ� पाइयो । यस िजल्लामा कृषकहरुले रैथाने धान 

खेतीबाट धेरै आम्दानी �लएको पाइएको छ । तरकार� बाल�मा सबभन्दा धेरै तथा लाभ 

लागतको अनपुात ग�लभ�डा, काउल� र का�� खेतीमा पाइयो । फलफूल बाल� सनु्तलामा 

फल फल्न सरुु गरेपछ� उत्पादन अवधीभर उच्चतम लाभ लाभतको अनपुात पाइयो । 

त्यसकारण �दघर्काल�न रुपमा हावापानी सहुाउदो क्षे�मा फलफूल खेती योजना बनाउँदा 

सनु्तला खेतीमा लगानी गदार् फाइदाजनक देिखन्छ । साथै तलुनात्मक रुपमा कम लाभ 

लागतको अनपुात देिखएका बाल�हरुमा गणुस्तर�य बीउको छनोट, उत्पादन ��व�ध र 

व्यबस्थापन पक्षलाई मजबतु बनाउन सकेको खण्डमा लाभ लागतको अनपुात अ�हलेको 

भन्दा व�ृी गनर् स�कन्छ । 

 

गग ��पप  कक��टटङङ  ससम्म्बबििन्न्धध  जजााननककाारर��

�व�भ� बाल� लगाई सकेप�छ बाल� कटानी गनुर्भन्दा के�ह समय पूवर् ��त इकाई 

क्षे�फलको ��त�न�धत्व हनुे गर� बाल�को आकँडा �लने ���या लाई नै �प क�टङ 

भ�नन्छ । बाल�को उत्पादन स्तर र मूल्यदर अनमुान गनर्को ला�ग बाल� कटानी गन� 

ग�रन्छ ।  
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नमनुा �लने त�रका 

1. सवै भन्दा प�हले कुनै एउटा प्लटको छनौट गन� । 

2. एउटा बाल�को ला�ग सोह� प्लटबाट ३-५ वटा आकँडा �लनपुदर्छ। त्यसको ला�ग 

प्लटको सवै क्षे�फललाई ��त�न�धत्व गन� गर�  ५*२ �मटर को लाईन िखिच 

(१० वगर्�मटर)  बाल�को आकँडा �लनपुदर्छ । 

3. ३ वटा स्थानबाट छु�ाछु�ै गर� आकँडा �लए प�ात �त�नहरूलाई तौल गन� सो 

तौल नै सरुूको तौल हनु्छ । भने १०-१५ �दन को घाममा सकुाए पच्चात फेर� 

यसको तौल �लने यो नै अिन्तम तौल मा�नन्छ। 

4. अिन्तम तौल �लदा िचस्यान क�त रा� ेहो सोलाई आकलन गर� तौल �लनपुदर्छ । 

जस्तै:  

सरुूको तौल (क)= १००० �ाम 

घाममा सकुाए प�ातको तौल (ख)= ८५० �ाम 

जम्मा िचस्यान ��तशत= सरुूको तौल (क)- घाममा सकुाए प�ातको तौल 

(ख) * १०० 

सरुूको तौल 

= १०००-७००/१०००*१०० 

       = १५ % 

5. यसर� �लएको ३ वटा नमनुाहरूलाई एकै ठाँउमा जम्मा गर� एकम�ु तौल �लने र 

३ ले भाग गन� भाग ग�र आउने औषत तौल नै उ� वाल�को उत्पादन स्तर हनु्छ 

। 

6. यसर� �लएको तौल नै अिन्तम तौल हनु्छ यसलाई नै वाल�को उत्पादन मा�नन्छ। 

��पप  कक��टटङङ  ततथ्थ्ययाा��  

कृ�ष �ान केन्� म्याग्द�ले आ.व २०७७।७८ मा ग�रएको �व�भ� वाल�को �प क�टङ 

तथा बाल� उत्पादनको रेकडर्हरू यस �कार रहेको छ । 
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तताालल��ककाा  ननंं  ५५११: धधाानन  बबाालल��ककोो  ��पप  कक��टट��  ततथ्थ्ययाा�� 

��..  
सस..  

ककृृषषककककोो  ननाामम  ठठेेगगााननाा  जजाातत  

उउत्त्पपााददनन  
ककेेजजीी  
((११००  

ववगगर्र्��ममटटरर))  

उउत्त्पपााददककत्त्वव  
((टटनन//हहेेक्क्टटरर))  

ककैै��फफययतत  

१ िच�कला सापकोटा मंगला ५ 
गौर�या 
स्थानीय 4 4   

2 छमलाल पौडेल मंगला १ 
गडुुरा 
स्थानीय ३.५ ३.५   

३ थम �साद पौडेल मंगला २  
गडुुरा 
स्थानीय 3.2 ३.२   

४ क्षे� बहादरु कटुवाल बेनी २ हाइ��ड ५.३ ५.३   

५ मिु� खड्का बेनी ५ 
पो�ले� 
पहेलो ४.५ ४.५   

6 अशोक खड्का बेनी ५ जन�ल� 4.1 ४.१   
७ �शान्त पौडेल मंगला २  हाइ��ड 5.3 ५.३   

8 अशोक बहादरु थापा बेनी १ 
गौर�या 
स्थानीय 3.8 ३.८   

९ सनु्दर थापा बेनी १ 
गौर�या 
स्थानीय 3.9 ३.९   

१० धन बहादरु थापा  बेनी १ मास�  3.6 ३.६   

11 �डल बहादरु थापा बेनी १ 
गडुुरा 
स्थानीय 3.6 ३.६   

12 आि�न ख�ी  
धवाला�गर� 
७ 

गौर�या 
स्थानीय 3.5 3.5   

13 इन्� कुमार� बरुवाल अ�पणुर् ६  स्थानीय ३.४ ३.४   

14 ओम बरुवाल अ�पणुर् ६ 
स्थानीय 

३.६ ३.६   
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नमनुा �लने त�रका 

1. सवै भन्दा प�हले कुनै एउटा प्लटको छनौट गन� । 

2. एउटा बाल�को ला�ग सोह� प्लटबाट ३-५ वटा आकँडा �लनपुदर्छ। त्यसको ला�ग 

प्लटको सवै क्षे�फललाई ��त�न�धत्व गन� गर�  ५*२ �मटर को लाईन िखिच 

(१० वगर्�मटर)  बाल�को आकँडा �लनपुदर्छ । 

3. ३ वटा स्थानबाट छु�ाछु�ै गर� आकँडा �लए प�ात �त�नहरूलाई तौल गन� सो 

तौल नै सरुूको तौल हनु्छ । भने १०-१५ �दन को घाममा सकुाए पच्चात फेर� 

यसको तौल �लने यो नै अिन्तम तौल मा�नन्छ। 

4. अिन्तम तौल �लदा िचस्यान क�त रा� ेहो सोलाई आकलन गर� तौल �लनपुदर्छ । 

जस्तै:  

सरुूको तौल (क)= १००० �ाम 

घाममा सकुाए प�ातको तौल (ख)= ८५० �ाम 

जम्मा िचस्यान ��तशत= सरुूको तौल (क)- घाममा सकुाए प�ातको तौल 

(ख) * १०० 

सरुूको तौल 

= १०००-७००/१०००*१०० 

       = १५ % 

5. यसर� �लएको ३ वटा नमनुाहरूलाई एकै ठाँउमा जम्मा गर� एकम�ु तौल �लने र 

३ ले भाग गन� भाग ग�र आउने औषत तौल नै उ� वाल�को उत्पादन स्तर हनु्छ 

। 

6. यसर� �लएको तौल नै अिन्तम तौल हनु्छ यसलाई नै वाल�को उत्पादन मा�नन्छ। 

��पप  कक��टटङङ  ततथ्थ्ययाा��  

कृ�ष �ान केन्� म्याग्द�ले आ.व २०७७।७८ मा ग�रएको �व�भ� वाल�को �प क�टङ 

तथा बाल� उत्पादनको रेकडर्हरू यस �कार रहेको छ । 
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तताालल��ककाा  ननंं  ५५११: धधाानन  बबाालल��ककोो  ��पप  कक��टट��  ततथ्थ्ययाा�� 

��..  
सस..  

ककृृषषककककोो  ननाामम  ठठेेगगााननाा  जजाातत  

उउत्त्पपााददनन  
ककेेजजीी  
((११००  

ववगगर्र्��ममटटरर))  

उउत्त्पपााददककत्त्वव  
((टटनन//हहेेक्क्टटरर))  

ककैै��फफययतत  

१ िच�कला सापकोटा मंगला ५ 
गौर�या 
स्थानीय 4 4   

2 छमलाल पौडेल मंगला १ 
गडुुरा 
स्थानीय ३.५ ३.५   

३ थम �साद पौडेल मंगला २  
गडुुरा 
स्थानीय 3.2 ३.२   

४ क्षे� बहादरु कटुवाल बेनी २ हाइ��ड ५.३ ५.३   

५ मिु� खड्का बेनी ५ 
पो�ले� 
पहेलो ४.५ ४.५   

6 अशोक खड्का बेनी ५ जन�ल� 4.1 ४.१   
७ �शान्त पौडेल मंगला २  हाइ��ड 5.3 ५.३   

8 अशोक बहादरु थापा बेनी १ 
गौर�या 
स्थानीय 3.8 ३.८   

९ सनु्दर थापा बेनी १ 
गौर�या 
स्थानीय 3.9 ३.९   

१० धन बहादरु थापा  बेनी १ मास�  3.6 ३.६   

11 �डल बहादरु थापा बेनी १ 
गडुुरा 
स्थानीय 3.6 ३.६   

12 आि�न ख�ी  
धवाला�गर� 
७ 

गौर�या 
स्थानीय 3.5 3.5   

13 इन्� कुमार� बरुवाल अ�पणुर् ६  स्थानीय ३.४ ३.४   

14 ओम बरुवाल अ�पणुर् ६ 
स्थानीय 

३.६ ३.६   

pTkfbg nfe nfut cWoog k'l:tsf 139
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��..  
सस..  

ककृृषषककककोो  ननाामम  ठठेेगगााननाा  जजाातत  

उउत्त्पपााददनन  
ककेेजजीी  
((११००  

ववगगर्र्��ममटटरर))  

उउत्त्पपााददककत्त्वव  
((टटनन//हहेेक्क्टटरर))  

ककैै��फफययतत  

15 भपेुन्� खड्का  अ�पणुर् ६ 
स्थानीय 

३.५ ३.५   

16 लोक बरुवाल  अ�पणुर् ६ 
स्थानीय 

३.३ ३.३   

१७ दल बहादरु खड्का अ�पणुर् ६ 
स्थानीय 

4 4   

18 बेल बहादरु बरुवाल  अ�पणुर् ६ 
स्थानीय 
दमार्ल� 3.8 3.8   

19 लाल �गर� अ�पणुर् ६ 
सेतो 
दमार्ल� ३.७ ३.७   

 
तताालल��ककाा  ननंं  ५५२२: ममककैै  बबाालल��ककोो  ��पप  कक��टट��  ततथ्थ्ययाा�� 

��..  
सस..  

ककृृषषककककोो  ननाामम  ठठेेगगााननाा  जजाातत  

उउत्त्पपााददनन  
ककेेजजीी  
1100  

ववगगर्र्��ममटटरर  

उउत्त्पपााददककत्त्वव  
((टटनन//हहेेक्क्टटरर))  

ककैै��फफययतत  

१ कमल गबुर्जा अ�पणुर् ६ स्थानीय ३.५ ३.५   

2 इ�र� ख�ी  अ�पणुर् ६ स्थानीय  ३.२ ३.२   
३ कमला �गर�  अ�पणुर् ६ स्थानीय ३.१ ३.१   
४ बेल बहादरु बरुवाल अ�पणुर् ६ स्थानीय  ३. ३.   
५ डम्मर थापा  बेनी १ मनकामना ३ ४.५ ४.५   

6 शान्त�वर आले मगर बेनी १ मनकामना ३ 4.3 4.3   
७ उ�म कुमार �े� बेनी १ मनकामना ३ 4.4 4.4   

8 भरत आलेमगर बेनी १ मनकामना ३ 4.1 4.1   
 

तताालल��ककाा  ननंं  ५५३३: गगहहुुँ ँ बबाालल��ककोो  ��पप  कक��टट��  ततथ्थ्ययाा�� 
147 

��..  
सस..  

ककृृषषककककोो  ननाामम  ठठेेगगााननाा  जजाातत  
उउत्त्पपााददनन  
ककेेजजीी  ((1100  
ववगगर्र्��ममटटरर))  

उउत्त्पपााददककत्त्वव  
((टटनन//हहेेक्क्टटरर))  ककैै

��फफ
ययतत

  

१ सन्तोष बरुवाल अ�पणुर् ६ RR२१ ३ ३   

2 देबी बरुवाल  अ�पणुर् ६ RR२१ ३.१ ३.१   
३ लोक बहादरु बरुवाल अ�पणुर् ६ धवला�गर� ३ ३   

  

तताालल��ककाा  ननंं  ५५४४: ककोोददोो  बबाालल��ककोो  ��पप  कक��टट��  ततथ्थ्ययाा�� 

��..  
सस..  

ककृृषषककककोो  ननाामम  ठठेेगगााननाा  जजाातत  

उउत्त्पपााददनन  
ककेेजजीी  ((११००  
बबगगर्र्��ममटटरर  
क्षक्षे�े�फफलल))  

उउत्त्पपााददककत्त्वव  
((टटनन//हहेेक्क्टटरर))  ककैै

��फफ
ययतत

  

१ राज ुबरूवाल अ�पणुर् ६ डल्ले 3.1 ३.१   
2 कृष्ण बरूवाल  अ�पणुर् ६ डल्ले २.९ २.९   
३ बेल बहादरु बरूवाल  अ�पणुर् ६ डल्ले 3.3 ३.३   
४ �बष्ण ुखड्का  अ�पणुर् ६ डल्ले ३. ३   
५ राम बहादरु बरूवाल अ�पणुर् ६ का�े कोदो १.८ 1.8   
6 गन बहादरु बरुवाल  अ�पणुर् ६ का�े कोदो २ 2   
७ दल बहादरु खड्का अ�पणुर् ६ डल्ले ३.१ ३.१   
8 गोकणर् बरूवाल  अ�पणुर् ६ डल्ले 3.2 ३.२   

  

तताालल��ककाा  ननंं  ५५५५: जज��  बबाालल��ककोो  ��पप  कक��टट��  ततथ्थ्ययाा�� 

��..  
सस..  

ककृृषषककककोो  ननाामम  ठठेेगगााननाा  जजाातत  
उउत्त्पपााददनन  

ककेेजजीी  ((११००  
ववगगर्र्��ममटटरर))  

उउत्त्पपााददककत्त्वव  
((टटनन//हहेेक्क्टटरर))  ककैै

��फफ
ययतत

  

१ राम बहादरु बरूवाल अ�पणुर् ६ स्थानीय  ३ ३   

2 कृष्ण बरूवाल अ�पणुर् ६ स्थानीय  ३.२ ३.२   
३ सन्तोष बरूवाल अ�पणुर् ६ स्थानीय  3.1 3.1   pTkfbg nfe nfut cWoog k'l:tsf140
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��..  
सस..  

ककृृषषककककोो  ननाामम  ठठेेगगााननाा  जजाातत  

उउत्त्पपााददनन  
ककेेजजीी  
((११००  

ववगगर्र्��ममटटरर))  

उउत्त्पपााददककत्त्वव  
((टटनन//हहेेक्क्टटरर))  

ककैै��फफययतत  

15 भपेुन्� खड्का  अ�पणुर् ६ 
स्थानीय 

३.५ ३.५   

16 लोक बरुवाल  अ�पणुर् ६ 
स्थानीय 

३.३ ३.३   

१७ दल बहादरु खड्का अ�पणुर् ६ 
स्थानीय 

4 4   

18 बेल बहादरु बरुवाल  अ�पणुर् ६ 
स्थानीय 
दमार्ल� 3.8 3.8   

19 लाल �गर� अ�पणुर् ६ 
सेतो 
दमार्ल� ३.७ ३.७   

 
तताालल��ककाा  ननंं  ५५२२: ममककैै  बबाालल��ककोो  ��पप  कक��टट��  ततथ्थ्ययाा�� 

��..  
सस..  

ककृृषषककककोो  ननाामम  ठठेेगगााननाा  जजाातत  

उउत्त्पपााददनन  
ककेेजजीी  
1100  

ववगगर्र्��ममटटरर  

उउत्त्पपााददककत्त्वव  
((टटनन//हहेेक्क्टटरर))  

ककैै��फफययतत  

१ कमल गबुर्जा अ�पणुर् ६ स्थानीय ३.५ ३.५   

2 इ�र� ख�ी  अ�पणुर् ६ स्थानीय  ३.२ ३.२   
३ कमला �गर�  अ�पणुर् ६ स्थानीय ३.१ ३.१   
४ बेल बहादरु बरुवाल अ�पणुर् ६ स्थानीय  ३. ३.   
५ डम्मर थापा  बेनी १ मनकामना ३ ४.५ ४.५   

6 शान्त�वर आले मगर बेनी १ मनकामना ३ 4.3 4.3   
७ उ�म कुमार �े� बेनी १ मनकामना ३ 4.4 4.4   

8 भरत आलेमगर बेनी १ मनकामना ३ 4.1 4.1   
 

तताालल��ककाा  ननंं  ५५३३: गगहहुुँ ँ बबाालल��ककोो  ��पप  कक��टट��  ततथ्थ्ययाा�� 
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��..  
सस..  

ककृृषषककककोो  ननाामम  ठठेेगगााननाा  जजाातत  
उउत्त्पपााददनन  
ककेेजजीी  ((1100  
ववगगर्र्��ममटटरर))  

उउत्त्पपााददककत्त्वव  
((टटनन//हहेेक्क्टटरर))  ककैै

��फफ
ययतत

  

१ सन्तोष बरुवाल अ�पणुर् ६ RR२१ ३ ३   

2 देबी बरुवाल  अ�पणुर् ६ RR२१ ३.१ ३.१   
३ लोक बहादरु बरुवाल अ�पणुर् ६ धवला�गर� ३ ३   

  

तताालल��ककाा  ननंं  ५५४४: ककोोददोो  बबाालल��ककोो  ��पप  कक��टट��  ततथ्थ्ययाा�� 

��..  
सस..  

ककृृषषककककोो  ननाामम  ठठेेगगााननाा  जजाातत  

उउत्त्पपााददनन  
ककेेजजीी  ((११००  
बबगगर्र्��ममटटरर  
क्षक्षे�े�फफलल))  

उउत्त्पपााददककत्त्वव  
((टटनन//हहेेक्क्टटरर))  ककैै

��फफ
ययतत

  

१ राज ुबरूवाल अ�पणुर् ६ डल्ले 3.1 ३.१   
2 कृष्ण बरूवाल  अ�पणुर् ६ डल्ले २.९ २.९   
३ बेल बहादरु बरूवाल  अ�पणुर् ६ डल्ले 3.3 ३.३   
४ �बष्ण ुखड्का  अ�पणुर् ६ डल्ले ३. ३   
५ राम बहादरु बरूवाल अ�पणुर् ६ का�े कोदो १.८ 1.8   
6 गन बहादरु बरुवाल  अ�पणुर् ६ का�े कोदो २ 2   
७ दल बहादरु खड्का अ�पणुर् ६ डल्ले ३.१ ३.१   
8 गोकणर् बरूवाल  अ�पणुर् ६ डल्ले 3.2 ३.२   

  

तताालल��ककाा  ननंं  ५५५५: जज��  बबाालल��ककोो  ��पप  कक��टट��  ततथ्थ्ययाा�� 

��..  
सस..  

ककृृषषककककोो  ननाामम  ठठेेगगााननाा  जजाातत  
उउत्त्पपााददनन  

ककेेजजीी  ((११००  
ववगगर्र्��ममटटरर))  

उउत्त्पपााददककत्त्वव  
((टटनन//हहेेक्क्टटरर))  ककैै

��फफ
ययतत

  

१ राम बहादरु बरूवाल अ�पणुर् ६ स्थानीय  ३ ३   

2 कृष्ण बरूवाल अ�पणुर् ६ स्थानीय  ३.२ ३.२   
३ सन्तोष बरूवाल अ�पणुर् ६ स्थानीय  3.1 3.1   pTkfbg nfe nfut cWoog k'l:tsf 141
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तताालल��ककाा  ननंं  ५५६६: आआललु ु बबाालल��ककोो  ��पप  कक��टट��  ततथ्थ्ययाा�� 

��..  
सस..  

ककृृषषककककोो  ननाामम  ठठेेगगााननाा  जजाातत  
उउत्त्पपााददनन  

ककेेजजीी  ((११००  
ववगगर्र्��ममटटरर))  

उउत्त्पपााददककत्त्वव  
((टटनन//हहेेक्क्टटरर))  ककैै

��फफ
ययतत

  

१ 
डम्बर बहादरु 
बरूवाल  अ�पणुर् ६ �नलो MS २० २०   

2 राज ुख�ी अ�पणुर् ६ �नलो MS १८. १८.   
३ दगुार् बरूवाल  अ�पणुर् ६ जनकदेव १७ १७   
४ �नरा काक� अ�पणुर् ६ जनकदेव १९. १९.   
५ �सता बरूवाल  अ�पणुर् ६ जनकदेव १४. १४.   

6 इन्� कुमार� बरूवाल अ�पणुर् ६ जनकदेव १२ १२   
७ ओम कुमार� बस्याल अ�पणुर् ६ जनकदेव ११ ११   

8 जगत ख�ी  अ�पणुर् ६ जनकदेव १२ १२   
 

तताालल��ककाा  ननंं  ५५७७: ससुनु्न्ततललाा  बबाालल��ककोो  ��पप  कक��टट��  ततथ्थ्ययाा�� 

ससुनु्न्ततललाा  बबाालल��ककोो  बबाालल��  ककटटााननीी  ततथथाा  उउत्त्पपााददनन  अअननुमुमाानन 

��.. 
सस.. 

ककृृषषककककोो  ननाामम ठठेेगगााननाा जजाातत 
बबोोटटककोो  
उउममेेरर  
ववषषर्र् 

उउत्त्पपााददनन  
ककेेजजीी 

����तत ररोोपपननीी  
औऔससतत  
��बबरुरुववाा 

उउत्त्पपााददककत्त्वव  
((टटनन//हहेेक्क्टटरर)) 

१ बेल बहादरु बरुवाल अ�पणुर् ६ स्थानीय  ११ २०० २० 4.0 

2 �धरज बरुवाल  अ�पणुर् ६ स्थानीय  ९ १५० २० 3.0 

३ नीरा बरुवाल  अ�पणुर् ६ स्थानीय  १० १९० २० 3.8 

४ पशपु�त केसी  अ�पणुर् ६ स्थानीय  १५ २७५ २० 5.5 

५ गोकणर् बरुवाल  अ�पणुर् ६ स्थानीय  9 ५२ २० 1.0 

6 इन्� खड्का  अ�पणुर् ६ स्थानीय  14 260 २० 5.2 

७ अिस्मता गवुर्जा  अ�पणुर् ५ स्थानीय  7 42 २० 0.8 

149 

��.. 
सस.. 

ककृृषषककककोो  ननाामम ठठेेगगााननाा जजाातत 
बबोोटटककोो  
उउममेेरर  
ववषषर्र् 

उउत्त्पपााददनन  
ककेेजजीी 

����तत ररोोपपननीी  
औऔससतत  
��बबरुरुववाा 

उउत्त्पपााददककत्त्वव  
((टटनन//हहेेक्क्टटरर)) 

8 मेख बहादरु खड्का अ�पणुर् ५ स्थानीय  11 147 २० 2.9 

९ 
डम्मर बहादरु 
बरुवाल अ�पणुर् ६ स्थानीय  

8 43 
२० 0.9 

१० देवी कुमार� बरुवाल  अ�पणुर् ६ स्थानीय  9 34 २० 0.7 
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तताालल��ककाा  ननंं  ५५६६: आआललु ु बबाालल��ककोो  ��पप  कक��टट��  ततथ्थ्ययाा�� 

��..  
सस..  

ककृृषषककककोो  ननाामम  ठठेेगगााननाा  जजाातत  
उउत्त्पपााददनन  

ककेेजजीी  ((११००  
ववगगर्र्��ममटटरर))  

उउत्त्पपााददककत्त्वव  
((टटनन//हहेेक्क्टटरर))  ककैै

��फफ
ययतत

  

१ 
डम्बर बहादरु 
बरूवाल  अ�पणुर् ६ �नलो MS २० २०   

2 राज ुख�ी अ�पणुर् ६ �नलो MS १८. १८.   
३ दगुार् बरूवाल  अ�पणुर् ६ जनकदेव १७ १७   
४ �नरा काक� अ�पणुर् ६ जनकदेव १९. १९.   
५ �सता बरूवाल  अ�पणुर् ६ जनकदेव १४. १४.   

6 इन्� कुमार� बरूवाल अ�पणुर् ६ जनकदेव १२ १२   
७ ओम कुमार� बस्याल अ�पणुर् ६ जनकदेव ११ ११   

8 जगत ख�ी  अ�पणुर् ६ जनकदेव १२ १२   
 

तताालल��ककाा  ननंं  ५५७७: ससुनु्न्ततललाा  बबाालल��ककोो  ��पप  कक��टट��  ततथ्थ्ययाा�� 

ससुनु्न्ततललाा  बबाालल��ककोो  बबाालल��  ककटटााननीी  ततथथाा  उउत्त्पपााददनन  अअननुमुमाानन 

��.. 
सस.. 

ककृृषषककककोो  ननाामम ठठेेगगााननाा जजाातत 
बबोोटटककोो  
उउममेेरर  
ववषषर्र् 

उउत्त्पपााददनन  
ककेेजजीी 

����तत ररोोपपननीी  
औऔससतत  
��बबरुरुववाा 

उउत्त्पपााददककत्त्वव  
((टटनन//हहेेक्क्टटरर)) 

१ बेल बहादरु बरुवाल अ�पणुर् ६ स्थानीय  ११ २०० २० 4.0 

2 �धरज बरुवाल  अ�पणुर् ६ स्थानीय  ९ १५० २० 3.0 

३ नीरा बरुवाल  अ�पणुर् ६ स्थानीय  १० १९० २० 3.8 

४ पशपु�त केसी  अ�पणुर् ६ स्थानीय  १५ २७५ २० 5.5 

५ गोकणर् बरुवाल  अ�पणुर् ६ स्थानीय  9 ५२ २० 1.0 

6 इन्� खड्का  अ�पणुर् ६ स्थानीय  14 260 २० 5.2 

७ अिस्मता गवुर्जा  अ�पणुर् ५ स्थानीय  7 42 २० 0.8 

149 

��.. 
सस.. 

ककृृषषककककोो  ननाामम ठठेेगगााननाा जजाातत 
बबोोटटककोो  
उउममेेरर  
ववषषर्र् 

उउत्त्पपााददनन  
ककेेजजीी 

����तत ररोोपपननीी  
औऔससतत  
��बबरुरुववाा 

उउत्त्पपााददककत्त्वव  
((टटनन//हहेेक्क्टटरर)) 

8 मेख बहादरु खड्का अ�पणुर् ५ स्थानीय  11 147 २० 2.9 

९ 
डम्मर बहादरु 
बरुवाल अ�पणुर् ६ स्थानीय  

8 43 
२० 0.9 

१० देवी कुमार� बरुवाल  अ�पणुर् ६ स्थानीय  9 34 २० 0.7 
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