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रोग लगेर उपचार गर्नु भन्ा रोग लगर रद्र ्बद््धिमारी भन्े 

भराईलाई बाख्ा पालर व्यवसा्यमा चररतारनु पार्नु परनु द्िरद्ि जतत खचनु 
बाख्ािो उपचारमा लागर त्यो भन्ा बढी घाटा व्यवसा्यीले व्यहोर्नु परनु | 
जसिो लातग तर्यतमत रुपमा जैद्वि सर्क्ा अपराउरे, जत््ो पररक्ण गरर 
तल द्एिा जि्ािो औषति खव्ाउर ्परनु|

बाख्ािो लातग वाद्षनुि जि्ािो औषति खव्ाउरे तातलिा
क्र .स. औषतििो राम खव्ारे मद्हरा मात्ा परजीवी द्वरुधि

१ एलवेण्ाजोल बैशाख ७.५ तम.ग्ा./िे.जी. गोलो र रामले जि्ा

२ फेनवेन्ाजोल जेष्ठ ७.५ तम.ग्ा./िे.जी. फते् र गोलो जि्ा

३ प्ाजजि्ईनटल आषाढ १० तम.ग्ा./िे.जी. द्फते् जि्ा र चर्ानु

४ एलवेण्ाजोल श्ावण ७.५ तम.ग्ा./िे.जी. गोलो र रामले जि्ा

५ फेनवेन्ाजोल भाद्र ७.५ तम.ग्ा./िे.जी. द्फते् जि्ा र चर्ानु

६ एलवेण्ाजोल मज्सर ७.५ तम.ग्ा./िे.जी. गोलो र रामले जि्ा

७ प्ाजजि्ईनटल फालगर् १० तम.ग्ा./िे.जी. द्फते् जि्ा र चर्ानु

८ आईभरमेज्टर आवश्यिता 
अरस्ार

1 एम.एल./३३ 
िे.जी. शारीररि तौल

तभतत् तरा बाद्हरी परजीवी 

९ अज्स्लोजाराई् श्ावण 1५ तम.ग्ा./िे.जी. गोलो, रामले र अन्य तभतत् 
परजीवी

जत््ो पररक्ण गरने व्यवसरा रभएिो सरारमा फमचा िा्नुिो 
आिारमा पतर औषति खव्ाउर सद्िनर | बाद्हरी परजीवीिो हिमा भरे 
वषनुिो २ पटि आजविर र चैत्मा बाख्ालाई त्द्पङ्ग गर्नुपरनु र अजनतमा 
बचेिो पारी खोरमा रिनु रप्रनु |   

बाख्ािो लातग वाद्षनुि खोप लगाउरे तातलिा 
क्र .स. रोगिो राम पद्हलो पटि 

लगाउरे उमेर
मात्ा ्ोस्ो पटि लगाउरे सम्य

१ द्प.द्प.आर ३ मद्हरा 
भन्ा बढी

1 एम.एल. 
रालामत्र

रपरने बाद्षनुि रुपमा
माघ/फागर्

२ खोरेत ३ मद्हरा 
भन्ा बढी

2 एम.एल. 
रालामत्र

रपरने बाद्षनुि रुपमा
बैशाख/जेष्ठ

३ ईजनटरोट्सीतम्या ३-४ मद्हरा 
भन्ा बढी

5 एम.एल. 
रालामत्र

पद्हलो पटि
लगाएिो ३-४ 
हप्ा पतर

प्त्यि ६ 
मद्हरामा
बैशाख-असोज
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बाख्ा फामनुलाई व्यवजसरत बराउर ट्ातगङ्ग र रेित्ङ्ग अतरवा्यनु 

रुपमा गर्नुपरनु अन्यरा फामनुमा भएिा बाख्ा ि्र जात र ितत बल् 
लेवलिा हर् ्भन्े राहा रहरे् ह्ँ्ा ि्रै पतर बाख्ा तरा बोिालाई प्जररिो 
लातग द्वक्ररी गरनु सद्िन् | 
पाठा जनमेिो २-३ 
मद्हरामा पद्हलो पटि 
ररोटगरर व्या्िो लातग 
अरप््यक््तलाई सोद्ह 
सम्यमा खसी पार्नुपरनु | 

खसी पारेिो १२-१५ मद्हरा 
तभत् खसीलाई बेची स्र ्परनु 
र व्या्िो लातग उप्यक््त 
बोिालाई ८/९ मद्हरािो 
उमेरमा द्वक्ररी ग्ानु उप्यक््त 
मूल्य पाईनर | बाख्ा पालर 
व्यवसा्यलाई िृद्ष प्यनुटर सँग 

जोड्ा राफा िमाउरे समबभारा बढी हन्र भरे बाख्ा फामनुबाट सर्ुिो सम्यमा 
आम्ारी रहरे् ह्ँ्ा लोिल ि्खर्ा, प्ाङगाररि तरिारी तरा घाँसिो द्वउ र 
बेरानु उतपा्र गरर तर्यतमत द्वक्ररी ग्ानु खचनु िान् सहज हन्र | व्यवसा्यलाई 
बढी राफामल्ि बराउर उतपा्र ितानु मात् रभई मूल्य शृंखलािो प्त्ेयि 
सटेपमा आफै सहभागी हर् ् परनु | पहा्मा पतर पश ् हाटबजारिो व्यवसरा 
तमलाउर सिे खसी बोिािो द्वक्ररी द्वतरणमा सहजता हन्र | बाख्ा पालरिो 
्श ब्ँ् े अविारणालाई व्यवहारमा उतारनुसिे बाख्ा पालर व्यवसा्य अझ बढी 
व्यवजसरत हन्र |

सारर बाख्ािो बोिालाई मासि्ो लातग र बाख्ीबाट उतपा्र हरे् 
्ूिबाट जचज, पतरर, साबर् तरा अन्य िसमेद्ट्स सामार बराई बढी भन्ा बढी 
मूल्यमा द्वक्ररी गरनु सद्िनर | पजसमरािो उतपा्र र गण्नुसतर बढाएर द्वतभन् 
सामार बराई द्व्ेशी मद््रा आजनुर गरनु सद्िनर | बाख्ापालर व्यवसा्यीहरु एउटा 
संघ संसरामा आवद्व भई बाख्ापालि िृषििो हि द्हतमा लडरसिे  बाख्ापालर 
व्यवसा्यमा रहेिा रीततगत 
समस्याहरु समािार गरनु सद्िनर |

समपूणनु बाख्ा फामनुले 
अतरवा्यनु रुपमा बाख्ािो द्वमा गरर 
समभाद्वत जोजखमलाई न्ूयरीिरण 
गरनु सद्िनर सारै बाख्ािो जात 
उमेर, अवसरा र परल मूल्य 
अरस्ार तबमाङ्क रिम िा्यम गरनु बीमा ऐरमा सि्ार गर्नु परने ्ेजखनर |
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रेपाल िृद्ष प्िार ् ेश हो | राद््रि्य गाहनुसर उतपा्रिो २४.२६% 

द्हससा िृद्ष क्ेत्ले ओगटेिो र | िृद्ष पेशािो अतभन् अङ्गिो रुपमा रहेिो 
पशप्ालर क्ेत्ले िृद्षिो गाहनुसर उतपा्रमा २५.७% ्योग्ार द्एिो र । 
पशप्ालर क्ेत्मा बाख्ा पालर एि महतवपूणनु तरा हाल व्यवसा्यीि रुपमा 
बढ्ै गएिो एउटा प्मख् व्यवसा्य हो | रेपालिा िररव ४३% घरिर्ीले 
बाख्ा पातलरहेिारर ्भरे हाल बाख्ािो संख्या १,२८,११,९५३ रहेिो र 
जसबाट ७५,०२३ मे. टर मास ्उतपा्र भईरहेिो र जर् जममा मास ्
उतपा्रिो १३.५९% हो (िृद्ष तरा पश ्द्विास मनत्ाल्य २०७७) |

द्वक्रम समबत २०६२ मा द्व्ेशबाट २,७४,८१४ वटा खसी, 
बोिा तरा बाख्ा रेपालमा आ्यात भएिोमा २०६७ मा ्यो संख्या बढेर 
४,७५,८५३ पग््यो  | खसीिो मासि्ो माग बढे अरस्ार रेपाली िृषिहरुले 
पतर बोर लगा्यत बढी उतपा्रशील जातिा बाख्ा तरा व्यवसाद््यि 
ब्ाखापालरमा उललेख्य बदृ्धििो िारण बाख्ािो उतपा्र र उतप्ितव 
बढेिो ह्ँ्ा प्त्ेयि वषनु खसी बोिािो आ्यात घटेिो र | जसिो फलसवरूप  
२०७७ मा १०,२९२ वटा खसी, बोिा तरा बाख्ा भारत र असटे्तल्याबाट 
र २०७८ मा १३,८२७ भारतबाट आ्यात भएिो पाईनर |

हाल मासि्ो लातग मात् रभएर ्ूि तरा जचज उतपा्रिो 
दृद्टििोणबाट पतर बाख्ा पालर रातलएिो र | ्यसिो सारै च्याङग्ाबाट 
उतपा्र हरे् पजशमरािो गण्नुसतर वदृ्धि गरर सो बाट बन्े उचचिोद्टिा 
लत्ािप्ा तर्यानुत वदृ्धि गरनु सिेमा तरा  बाख्ािो राला, हड्ी र बोसोिो 
सद्ह स्प््योग गरनु सिेमा ्यो व्यवसा्यबाट मरग्य आतरनुि लाभ तलरि्ो सारै 
वेरोजगारिो समस्या समेत िम हन्र | सारै बाख्ािो मास ्द्व्ेश तर्यानुत 
गरनु सद्िरे प्बल समभावरा र भरे ्यसिो मल मत्् प्ाङ्गाररि िृद्ष उतपा्रिो 
लातग उप्यक््त हन्र | राफामल्ि बाख्ा पालर व्यवसा्यिो लातग जात तरा 
प्जरर,् सनतत्लत आहारा, पौद्टिि घाँस र चरर, व्यवजसरत खोर तरमानुण, 
सवासर व्यवसरापर तरा बजार व्यवसरापरमा तबशेष ध्यार द्रप्रनु |
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 बाख्ा पालर व्यवसा्य गरने िृषिहरुले आफ्ले व्यवसा्य गरने 

सरारमा हर् स्रे उप्यक््त बाख्ािा जातहरु ररोट गरर ्यो व्यवसा्य सर्ु 
गर्नु परनु | मध्य 
पहा्मा मासि्ो 
लातग उप्ूयक्त 
बाख्ािो जातहरु 
शध्ि खरी, शध्ि बोर, 
खरी र जमर्ापरी 
क्रस, खरी र बारबरी 
क्रस, खरी र बोर 
क्रस, शध्ि बारबरी 
हर् ् र बोिा भरे 

८७.५ ्ेजख १००% बोरिो बल् लेबलिो खरी सँगिो क्रस वा शध्ि राख् ्
परनु | तेसतै तराईिो लातग तराई बाख्ा, शध्ि बोर, तराई बाख्ा र जमर्ापरी 
क्रस, तराई बाख्ा र बारबरी क्रस, तराई बाख्ा र बोर क्रस, शध्ि बारबरी तेसतै 
बोिािो हिमा ८७.५ ् ेजख १००% बोरिो बल् लेबलिो तराई बाख्ा सँगिो 
क्रस वा शध्ि उप्यक््त हन्र |

बाख्ा पालर सर्ुवात ग्ानु ५ बाख्ा प्तत रोपरी जतमरिा ्रले घाँस 
खेतत गर्नु परनु भरे  ३० बाख्ा बराबर १ व्या् बोिा र १ िाम्ारिो अरप्ात 
तमलाउर ्परनु | सर्ुिो व्या् बोिा सोद्ह माउहरुिो लातग ५ वषनु समम प््योग 
गरनु सद्िनर तर पाठीिो लातग र्टै व्या् बोिा व्यवसरा गरनुपरनु | सरारी्य 
जातिो बाख्ािा पाठापाठीलाई १० मद्हरा र उन्त जातिो १२ मद्हरा भएपतर 
प्जररिो लातग प््योग गरने गर्नुपरनु | पाठापाठी ३ मद्हरािो भएपतर अतरवा्यनु 
रुपमा माउिो ्ूिबाट र्टाउर ्परनु | व्या् बोिालाई समभव भएमा हप्ामा ३ 
वटा र रभएमा द्रमा १ वटा बाख्ामा भन्ा बढी प्जरर रगराउरे गरी व्यवसरा 
गर्नुपरनु | प्ािृतति तरा िृततम गभानुिार गराउ्ा हा् राता परनु द्रह्न्् भरे 
प्त्यि पस्तामा राम्ा बाख्ा र बोिा ररोट गरर क्रस गराउर ्परनु र रराम्ालाई 
हटाउ्ै जारप्रनु | राद््रि्य बाख्ा अरस्निार िा्यनुक्रम बन्ीपर्मा भएिा शध्ि 
जातिा बाख्ािो उतपा्ितव हे्ानु बोर बाख्ािो वाद्षनुि तौल सबै भन्ा बढी 
५१.५२ िे.जी. ्ेजखनर जर् सरारी्य खरी बाख्ािो भन्ा ्ोबबर हो भरे बोर 
क्रस बाख्ािो तौल खरीिो भन्ा ५०-५५% बढी पाईएिो र |
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सामान्यत्या बाख्ािो लातग उसिो शारीररि तौलिो ४% सख्खा 

प्ारनुिो आवस्यिता परनु | सामान्य अवसरामा शारीररि तौलिो १% िा ् रले 
्ारा द्र ्परनु | तर व्याउरे ६० द्र अगा्ी र व्याएिो ६० द्र समम भरे 
२% िा ्रले ्ारा द्र ्परने हन्र | बाख्ालाई चाहे अरस्ार पारी खारे व्यवसरा 
गर्नुपरनु भरे एि द्रमा ३ पटि घाँस र २ पटि ्ारा द्रप्रनु | बाख्ािो 
आहारामा हरे् सख्खा प्ारनुिो द्वभाजर तरमर अरस्ार गर्नु परनु | 

भखनुर जनमेिा पाठापाठीिो लातग १६-१८% प्ोद्टर भएिो द्क्रप 
रासर खव्ाउर ्परनु भरे  व्याउरे तरा व्याएिा बाख्ािो लातग १७-१८% िचचा 
प्ोद्टर भएिो ्ारा र सामान्य अवसरािो बोिा, बाख्ा तरा खसीिो लातग 
१२-१३% प्ोद्टर भएिो ्ारा द्र ्परनु | 

 वषषैभरी घाँसिो व्यवसरा गरनुिो लातग सरारी्य हावापारीमा हरे् 
द्हउ्े, वषने, तरा बह ्वषने भई् घाँसिो सार सारै ्ाले घाँस लगाउर ्परनु | 
तरट्ो बढरे ्ाले घाँस जसतै टंिरी, द्िमब,् राई खरा्यो र ईद्पल-ईद्पललाई 
द्वशेष जो् द्र ्परनु | द्हउ् तरा सख्खा मौषममा घाँसिो अभाव हर् रद्र 
साईलेजिो व्यवसरा गरने, हे बराउरे तरा पराल उपचार गरर खव्ाउरे सारै 
सख्खा ्याममा खतरजिो ितम हर् रद्र ्यर्र्या मोलासेस तमतररल बलि 
बराएर ५० ग्ाम प्तत बाख्ा प्तत द्र खव्ाउरे गर्नुपरनु र सरारी्य जातिा 
पाठी, रारा बाख्ालाई चराउरे तरा उन्त जातिो बाख्ा, खसी, बोिालाई 
बिव्ा गरर पालर ्परनु जसले ग्ानु ज्यामी र घाँसिो व्यसरापर गरनु सहज 
हन्र |

#= Jojl:yt vf]/ lgdf{0f 
खोर बरउरे ठाउँ तातो, ओभारो, न्यारो, पाहाररलो तरा ्जक्ण 

द्शा फद्िनु एिो पाटो हर् ्परनु | खोर बराउँ्ा खोरिो मोह्ा ्जक्ण द्शा 
फिानुएर बाख्ािो उमेर, अवसरा, तलङ्ग अरस्ार र्ट्ा र्टै् खोर तरा िोठािो 
व्यवसरा हरे् गरर बराउर ्परनु | खोर बराउ्ा सरारी्य सामग्ीिो प््योग 
गरर जतत स््ो िम खचनुमा तरमर रापिो तरमर त्जाईर अरस्ार बराउर ्
परनु |
क्र .स.  जववरण राप

१ खोरिो लमबाई बाख्ािो संख्या अरस्ार

२ खोरिो चौ्ाई ६-८ तम. (१२ जम भन्ा रबढाउरे)

३ जगिो गहराई ७५ से .तम.

४ भ ्ईँिो जभरालो पर ३.५ ्ेजख ५%

५ भइ्िो सतह ्ेजख टाँ्िो उचाई १ तम. ्ेजख १ तम. २५ से.तम.

६ िोरर्ोरिो चौ्ाई १ तम. ५० से.तम.

७ मूल ढोिािो चौ्ाई १ तम. २० से.तम.

८ मूल ढोिािो उचाई १ तम. ७५ से.तम.

९ प्तत िोठा बाख्ािो संख्या २५ ्ेजख ३०

१० प्तत िोठा बोिािो संख्या १ राख् ्उप्यक््त हन्र

 तर्यतमत रुपमा खोरिो सर सफाई गरनु सिेिो खण्मा रोग तरा 
परजीवीिो प्िोप िम हन्र |

बाख्ािो संख्या अरस्ार ३ ्ेजख ६ वटा िोठा भएिो खोर 
बराउर सद्िनर भरे िोठािो लमबाई र चौ्ाई पतर बाख्ािो संख्या अरस्ार 
रै घटबढ गर्नुपरनु | भखनुर जनमेिा पाठापाठीहरुिो लातग जा्ो सम्यमा 
बू्त्ङ्ग गरनु सिे मतृ्ूय्रलाई सून्यमा झारनु सद्िनर | खोरिो रजजि बाख्ा 
खेलरे ्या्नु बराउरसिे जा्ोिो सम्यमा घाम तपाउर, उपचार गरनु, बोिा 
खोजेिो पत्ा लगाई िृततम तरा प्ािृतति गभानुिार गराउर सहज हन्र |
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