
;x/L s[lif -3/ s[lif_ (Urban Agriculture) 
sf};L v]tL, udnfv]tL, 3/af/L v]tL, 5fof v]tL, xfjf v]tL, kz'kG5L tyf df5fkfng

kmf]xf]/ Joj:yfkg ub}{ ;Lldt 
If]qaf6 tfhf pTkfbg u/L 

:j:y hLjg / :j:y 
jftfj/0fdf lhpg] cfwf/

8f= afns[i0f hf]zL 
jl/i7 j}1flgs 
/fli6«o lhg a}+s
g]kfn s[lif cg';Gwfg kl/ifb\
v'dn6f/, sf7df8f}+ 
Od]nM joshibalak@yahoo.com
 

g]kfn ;/sf/
s[lif tyf kz'kG5L ljsf; dGqfno

s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|åf/f k|sflzt
xl/x/ejg, nlntk'/ kmf]g g+= (&&–%%@@@$*, %$@%^!&, %$@@@%*

Email: info@aitc.gov.np, website: www.aitc.gov.np

6f]n lk|m g+=M !^^))!(%)))

k'l:tsf qmdM !–@)&&
k|sfzg k|ltM $%))

k|sfzgM



कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र

कृषि तथा पिपुन््छी षिकास मन्त्ालय

हरिहिभिन, लललतपिु

२०७७ 



सिावालिकाि  : कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, हरिहिभिन  

प्रकािक   : कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, हरिहिभिन 

लेखक   : डा. बालकृषण जोिी 

संसकिण  : प्रथम, २०७७ पसु 

्ाषपएको प्रलत : 6००० 

लडजाइन  : सिुज लामा

समपकवा  ठेगाना 

कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, हरिहिभिन, लललतपिु, 

फोन  : ०१-५५२२२४८, ५५२५६१७ 
इमेल  : info@aitc.gov.np
िेबसाइट : www.aitc.gov.np 

जोिी बालकृषण  २०७७ । सहिी कृषि (घिकृषि) (Urban Agriculture): कौसी 
खेती, गमलाखेती, घिबािी खेती, ्ाया खेती, हािा खेती, पिपुन््छी तथा मा्ा 
पालन । 

आििण फोटो  : हरिलसषधि, लललतपिुमा कौसी खेती 



नोट      

नाम :       ठेगाना : 
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िहिी कृषि भन्ाले िहिको कौिी िा किेसािारिमा गरिने कृषि हो । िहिी कृषिको 
कायवाक्षेत्लभत् कौसी, किेसा लगायतका क्षेत्मा घिायसी आबशयकताको केही अंि पिुा 
गनवा िहिी क्षेत्मा बयिसाषयक रुपमा गरिने खेती तथा िहि आसपासका क्षेत्मा माग 
अनसुािको उतपादन परिपूलतवाको लालग बयिसाषयक रुपमा गरिने फलफूल तिकािी तथा 
पिपुालन समेतलाइ जनाउ्।िहिी क्षेत्का उतपादकलाइ केषह मात्ामा भएपलन आय 
तथा िोजगािी प्रदान गनवा तथा उपभोक्ालाइ खाद्य सिुक्षा प्रतयाभतू गनावाको साथै 
बाताबिणीय सिस्ता गनवा  यो उपयकु् प्रणाली हो । 

िहिी कृषिको सफल अबलमबनको माधयमिाट षिश्वका  षिलभन् िहिमा जनसंखयाको 
माग अनसुाि उतपादन तथा बजािीकिण गिी आय तथा िोजगािीमा टेिा पयुावाउन 
सफल भएको देशखन्् । 

हाल आएि नेपालका िहिी क्षेत्मा पाललकाशसथत कृषि तथा पिलुबकास िाखा तथा 
षिलभन् गैह्रसिकािी संसथाहरुिाट समेत षिगतमा समूह लनमावाण िा लनशज सेिा प्रदायक 
तथा बयिसाषयक फमवाहरुको षिकास गिी िहिी कृषिमा योगदान ददएको पाइन्् । 

नेपालमा पलन षिगत केही समययता िहि लशक्षत आिलुनक प्रषिलिहरुको प्रचाि प्रसाि 
भइिहेको पाइन््। िहिी कृषिको मूल उदे्यशय भनेको जनसंखयाको माग अनकुुल 
सिसथकि उतपादनका साथै िहिी िाताििण सिच् ि सिसथ कायम िाख् ुहो ।

हाल आएि िहिी कृषि प्रलबलि तफवा को मागलाइ धयानमा िाखेि यसमा लबकास भएका 
प्रलबलिहरुको प्रचाि प्रसाि गनने उद्ेशयले यो पशुसतका समिशन्ित क्षेत्का लबज्ञबाट तयाि 
गरि प्रकािनको जमकको गरिएको ्  । पसुतकमा भएका सिुािातमकपक्ष औलयाई ददन ु
हनेु् भन्े अपेक्षा सषहत पशुसतका प्रकािनमा सहयोग पयुावाउन ुहनेु सबैमा िन्यबाद 
ज्ञापन गदवा्ु । 

ईश्विी प्रसाद पाणडे

प्रमखु, कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र हरिहिभिन ।
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मालनसहरू सहिमा बसन रुचाए पलन िधुद कृषि उपज पाउन, षक गाउँको उतपादनमा 
पहुँच हनुपुनने हनु्् षक आफैँ ले उतपादन गनुवाप व्ा । केही न केही रूपमा सबै जनाले 
कृषि गिेमा सयुंक् रूपमा कृषिको योगदान ठूलो हनु जान्् । सहिमा हनेु 
सषुििाहरूसँग सँगै थपु्र ैसमसयाहरू पलन ्न ्। तयसता समसयाहरू न्यूनीकिण गनवा 
पलन सहिी कृषिको ठूलो भलूमका हनु्् । सहिी कृषिलाई सिलीकिण षहसाबले कसिी 
गनवा सषकन्् ि केके उपाय/ तथा प्रषिलिहरू हनु सक् भनेि यो पशुसतकामा उललेख 
गरिएको ् । यो पशुसतका सहिी कृषिको अनसुन्िान, आफनो अनभुि, ल्मेकीहरूको 
अनभुि ि षिलभन् लेखहरूको आिािमा तयाि गरिएको हो । यसमा उललेख गरिएको 
प्रषिलिहरूलाई ् ोटकिीमा वयाखया गरिएको हुँदा, अरू षिसततृ रूपमा थप पशुसतकाहरू 
लनकालनपुनने देशखन््। पशुसतकाको अन्तमा िाशखएको अनसूुची-१ मा आफनो ि 
ल्मेकी तथा कृषिषिज्ञहरूको आिािमा भिेि िाखदा सशजलो हनु््। 

यो पशुसतका तयािीमा षििेि सहयोग गनुवाहनेु िािा ढकाल, गङ्ा शे्ष्ठ, अजय चौििीलाई 
िन्यिाद ददन चाहन््ु । प्रकािन तथा षितिणमा सहयोग गनुवाहनेु कृषि सूचना तथा 
प्रशिक्षण केन्द्र, हरिहिभिनप्रलत आभाि प्रकट गदवा्ु । यो पशुसतकामा केही 
कमीकमजोिी भए थप सिुािको लालग सझुािको अपेक्षा िाखद्ु । 

िन्यिाद । 

डा. बालकृषण जोिी 

लमजङु, हाल हरिलसशधद, लललतपिु 
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;x/L s[lif -3/ s[lif_ -Urban Agriculture_M 
sf};L v]tL, udnf v]tL, 3/af/L v]tL, 5fof v]tL, xfjf v]tL, kz'kG5L tyf df5fkfng 

kl/ro 
कृषि भन्ेलबशतिकै हामी ग्ामीण भेगमा गरिने पेसा सशमझन््ौँ । नेपालमा करिब आिा 
जनसंखया सहिमा बसने ग व्ान ्ि सहिीकिण एकदम द्रतु गलतमा भइिहेको ् । 
नेपालमा सहिी कृषि पिुानो चलन भए पलन, िेिैजसोले कृषिकायवा गनने चलन ्ैन । 
हाल आएि यसको महत्ि बढे पलन यो क्षेत्मा अनसुन्िान ि यो षिियको पठनपाठन 
हनु सकेको ्ैन । आफनै क्षेत्मा फलेको कृषि उपज खाँदा, आफूलाई चाषहने पोिण 
तत्ि बढी मात्ामा पाइन्् । बीउ बेनावाहरू पलन आफनै क्षेत्मा उतपादन भएको िा 
आफैँ ले िाखेको लगाउँदा उक् बोटलबरुिा बढी सक्षम ि अनकूुलन हनु्् । सकेसमम 
मौसमअनसुािको कृषि खेती गनुवाप व्ा । तसथवा सबैले आआफनो ठाउँमा कृषि गनने 
गिाउने गनुवा अलत उतिम हनु्् । काठमाडौँमा करिब ३४% घिले सहिी कृषि गिेको 
पाइन्् । जसले गदावा करिब २३% तिकािी आपूलतवा भएको देशखन्् । सहिी कृषिले 
िाताििण सिुानवा ि फोहोि वयिसथापनमा प्रमखु भलूमका खेलन सक् । सहिी क्षेत्मा 
देशखने फोहोिहरूमधये ७०% फोहोिलाई मल बनाउन सषकन्् । सहिी कृषिका 
लालग िेिै थिीको बनोट बनाएि िेिै ठाउँमा गनवा सषकन्् । एक परििािलाई करिब 
१५० िगवालमटि क्षेत्फ़लबाट पयावाप्त मात्ामा तिकािी उतपादन गनवा सषकन्् । 
नेपालमा प्राय गिेि कौसी खेतीमा जोड ददएको पाइन्् । ति कौसी खेतीलाई मात् 
प्राथलमकता नददई सहिी कृषिमा जोड ददनपु व्ा, अनसुन्िान हनुपु व्ा ि पढाइ हनुपु व्ा । 
आफनो अनभुि, ज्ञान, ल्मेकीहरूको अभयास ि ्लफलको आिािमा यो सहिी कृषि 
लेख तयाि गरिएको ् । 

;x/L s[lif -3/ s[lif_
सहिमा िेिैजसोको घि मात् हनेु ि केही संखयामा घििरिपरि थोिै जगगा हनु्् । 
जगगाको कमी, ज्ञानको अभाि ि अन्य पेसामा बढी जोड ददने प्रिशृतिले गदावा सहिमा 
कृषि गनने चलन एकदमै न्यून ् । सहिमा गरिने कुनै पलन कृषिकायवालाई सहिी कृषि 
भलनन्् । सहिमा कृषि गदावा ्त, कौसी, बिन्डा ि घिको िरिपरि मात् गरिने हुँदा, 
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यसलाई घि कृषि पलन भलनन्् । सहिी कृषि ि फोहि वयिसथापनका लालग घि 
बनाउँदादेशख नै षिचाि गनुवाप व्ा । आफनो ठाउँ ि आफूलाई चाषहने कृषि आनिंुशिक 
स्ोतहरूको आिािमा सबै ठाउँ ि सबै मौसममा कृषि गनने गनुवाप व्ा । सहिको 
िाताििणमा सहुाउने तथा सहन गनवा सकने कृषि आनिंुशिक स्ोतहरू ि सकेसमम 
िैथाने जातहरू िाम्ो हनु्् । कृषि बाली लगाउँदा बहिुिषीयलाई प्राथलमकता ददने ि 
सकेसमम बालीहरूलाई बहिुिषीय बनाउने तफवा  लागनपु व्ा । 

सानो क्षेत्मा पलन िेिै थिीको कृषिकायवा गनवा सषकन्् । सहिमा गनवा सषकने बाली, 
पिपुन््छी तथा मा्ाको प्रजालतहरूको सूची ताललका १ मा उललेख गरिएको ् । 
सहिी कृषिमा जलत सकदो िेिै थिीका बालीहरू लगाउनपु व्ा । षिदेिी जातहरू ि 
प्रषिलिहरूलाई भन्दा आफनै मौललक जातहरू ि प्रषिलिहरूलाई अपनाउने ि आफैँ ले 
िचनातमक कायवा गननेतफवा  उन्मखु हनुपु व्ा । हामीकहाँ एउटा उद्ेशयका लालग अन्य 
थपु्र ैप्रजालत तथा जातहरू ्न,् जसतै आलकुो सट्ा तरुल, षपंडाल,ु िानी लगट्ा, भयाकुि 
आदद । गोलभेँडा ि आलकुो िैकशलपक बालीहरू शचत् १ मा देखाइएको ् । सबैले 
एकै प्रजालत िा जात लगाउनभुन्दा षिलभन् थिीको लगाउँदा हिेक दृषटिबाट िाम्ो हनु 
जान्् । बाली षिषििीकिण गिी उतपादनलाई पलन षिषिि तरिकाले प्रयोग गनने 
गनुवाप व्ा । बालीहरू लगाउँदा, पकाउँदा ि खाँदा पलन लमसाउने बानी िाम्ो मालनन्् । 

tflnsf != ;x/L s[lifcGtu{t pTkfbg ug{ ;lsg] s[lifsf k|hfltx¿ 

कृषि समूह ििने बाली षहउँदे बाली 
अन्बाली मकै, लटे्, फापि, कागनुो, जनेुलो फापि 

तिकािी झयाँगे लसमी, शघउ लसमी, ििने लसमी, लहिे 
लसमी, पाटे लसमी, तिबािे लसमी, िाजमा 
लसमी, जकुुनी (सकिास), शघिौँला, पाटे 
शघिौँला, गोलभेँडा, फसषी, बोडी, तने बोडी, 
काशतिके बोडी, भेँडे खसुावानी, किेला, आल,ु 
कुरिलो, भन्टा, जरिंगो, भटमास, लटे्, बेथे, 
काँक्ो, लभडँी (िामतोिी), लसशपलकान, सकुस, 
चचेु किेला, बिेला, लसम साग, मसयाङ, 
लौका, शचशचन्डा, फापि, लससन,ु हलहले, 
टुसा, खोले साग, पटपटे साग, जलकुो, दघेु 
ककवा लो, कालो ककवा लो, न्यिुो, मोरिंगा, 
चटे्ल, पटुिा 

काउली, ब्ोकाउली, बन्दा, 
गयाठकोषप, चमसिु, शजिीको 
साग, सलगम, पोइ साग, 
केिाउ, सानो केिाउ, मेथी, 
बकुलला, सोंप, शसिसचाडवा, 
तोिीको साग, िायो साग, 
िलनया, पालुंगो, छ्ापी, 
कान््छी साग, षहउँदे लसमी, 
आल,ु लटे्, कुषटल कोसा, 
डनुड ु  

कन्दमूल/ 
जिे बाली 

सखिखंड, भयाकुि, िानी लगट्ा, िन तरुल, 
तरुल, षपंडाल,ु फुलतरुल

मलुा, सलगम, गाज़ि, 
चकुन्दि 
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कृषि समूह ििने बाली षहउँदे बाली 

फल बाली मनु्तला, लनबिुा, सनु्तला, भोगटे, लनबकुागती, 
कागती, भइँु एइसेल,ु बेलौती, लसउड़ी फल, 
पेषपनो, मेिा, केिा, भइँुकटहि, अनाि, बयि, 
चेिी, जामनु, अमला, काफल, चेिी मैया, 
गलुाब जामनु, जामनु, षकिी (ठेकी फल), 
लहिे आपँ 

अंगिु, हलिुाबेद, आरु, 
आरुबखडा, नासपाती, 
ओखि, खपुावानी 

मसला 
बाली 

अदिुा, बेसाि, खसुावानी, अकबिे खसुावानी, शजिे 
खसुावानी, ढलले खसुावानी, आकासे खसुावानी, 
लसलाम, भांग, रुख टमाटि, अलैची, तेजपात, 
दालशचनी, लतल, झसेु लतल 

षटमिु, लसनु, पयाज

जडीबढुी 
शचया बाली 

तलुसी, बाििी, कागती झाि, पदुदना, 
पारिजातको फुल, तेजपात, लभकस झाि, चिी 
अलमलो, अदिुा, कागती 

अन्य बाली उख,ु सूयवामखुी, एजोला

पिपुन््छी बाख्ा (खिी, सानन), भेंडा (लामपछेु्, कागे 
भेंडा, िरुिाल), खिायो, कुखिुा (साषकनी, 
घांटी खइुले, पिाख उलटे, लेयसवा, ब्ोइलि), 
बट्ाई, टककी, हाँस, पिेिा  

मा्ा कमन कापवा, ग्ास कापवा, षटलाषपया, नैनी, 
भाकुि, मांगिु, िोह,ु लसलभि कापवा

षकट अरिंगाल, बारुलो, मौिी 

चयाउ कन्य चयाउ, गोबे् चयाउ

लबिािी 
जन्य 

बोजो, लतते पलत, असिुो, लनम, लससन,ु बेसाि, 
अदिुा, लसनु, 

औिलि 
जन्य 

गजुको, लरिशन्गिाज, चिी अलमलो, शचिाइतो, 
एलोिेिा, काली गेंडी, 
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शचत् १. गोलभेंडा ि आललकुो िैकशलपक प्रजालतहरू । हाल आएि जहाँ गए पलन 
अलन जषहले पलन आल ुि गोलभेंडा, अजै एकै जातको पाउने चलन ् । 
िैकशलपकमा गई षिषििीकिण गिी जैषिक षिषििताको संिक्षण ि प्रयोगमा जोड 
ददनपु व्ा । 

सहिी कृषि षकन

•	 सहिमा सबै कृषि उपजहरू षकन्ुपनने, ि तयसता उपजहरू ताजा नहनेु, 
षििादी हनु ्सकने, अभाि लसजवाना हनेु सकने, सिाददलो नहनेु, आदद कािणले 
ि ससतोमा ताजा, प्राङ्ारिक उतपादन गिी बाहै्र मषहना प्राप्त गनवा ।

•	 आफनो घि/जगगा/सडकबाट लनसकने फोहिलाई मलको रूपमा परिणत 
गिी फोहि वयिसथापन गनवा । 

•	 थोिै ठाउँको सही सदपुयोग गिी हरियाली बढाउन ि िाताििण सिुाि 
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गनवा । 

•	 आफू ि आफनो परििािको सदसयहरूको कसित गनवा ि सिसथ उतपादन गिी 
लनिोगी हनुको लालग । 

•	 घिबाट लनसकने फोहि-पानीबाट झोल मल ि लसँचाइको लालग प्रयोग गिी 
आफनो ठाउँ सफा गनवा । 

•	 अधययन अनसुन्िान गनवा ि समयको सदपुयोग गनवा । 

•	 बेचलबखन गिी आय आजवान गनवा । 

•	 कृषि जैषिक स्ोतहरूको संिक्षणको साथै उक् स्ोतहरूलाई प्रकृलतसँग 
षक्या प्रलतषक्या गनवा ददई नयाँनयाँ जातहरूको उतपशति हनेु िाताििण लसजवाना 
गनवा । 

•	 सहि सिच्, सफा ि हिाभिा बनाउन ।   

•	 ल्मेकीहरूसँग आपसमा सद्ाि, सहकायवा तथा ्लफल बढाई मायाल ु
समाजको लनमावाण गनवा । 

सहिी कृषिको अङ्हरू

सहिी कृषिअन्तगवात उतपादन गनने िसत ुि कृषि गनने ठाउँको आिािमा कृषिका अङ्हरू 
िेिै ्न ्(शचत् २ ि ३) । उतपादन गनने िसतकुो आिािमा बालीको षिलभन् प्रकाि 
देशख पिपुन््छी ि मा्ा पालन पदवा् । ठाउँ तथा मौसमअनसुाि षिलभन् प्रकािको 
कृषि उतपादन गनवा सषकन्् । कृषि गनने ठाउँ िा भाडाको आिािमा लनमन अङ्हरू 
सहिमा गनवा सषकन्् । ठाउँअनसुािको आिािको कृषि अङ्हरूमा खेती मात् भलनए 
पलन सबै खालको कृषिकायवा पदवा् ।

बेढ़/ टाढ खेती

लसमेन्टको, काठको िा फलामको डन्डीबाट बेढ़ िा टाढ (शचत् ४, ५) बनाएि गरिने 
खेतीलाई बेढ़ िा टाढ खेती भलनन्् । यो ् त, बिन्डा िा भइँुमा बनाउन सषकन्् । 
्त तथा बिन्डामा बनाउँदा केही षफट उठाएि बनाउँदा िाम्ो हनु््, जसलाई टाढ 
भलनन्् । उक् ठाउँमा बेढ़ िा टाढ बनाउँदा ्तमा पालन नचषुहने गिी बनाउनकुो 
साथै माटो, मल ि पानीले ्त नलबग्ने गिी बनाउनपु व्ा । यसतो बनोटमा पलन टोपा 
प्रषिलिको तरिकाले बनाउँदा िाम्ो हनु्् ।  

बोिा खेती 

बोिामा मल माटो िा कमपोसट मात् िाखेि बोिाको िरिपरि िा मखुमा बाली िोपेि 
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गरिने खेतीलाई बोिा खेती भलनन्् । बोिा एक मौसमको लालग मात् हनु्् । मलुा, 
षपंडाल,ु भयाकुि तथा तरुल खेती बोिामा गदावा उतपादन िाम्ो हनुकुो साथै खन् एकदमै 
सशजलो हनु्् । बोिालाई सीिै भइँुमा िाख्कुो सट्ा पानी अडने भाँडोमा टोपा 
प्रषिलिको तरिकाबाट िाखदा िाम्ो हनु्् । 

हािा/ झनु्ड्ाइ खेती 

लभतिाहरू ि पोलमा, गमला तथा अन्य भाँडाहरू झनु्ड्ाएि गरिने खेती (शचत् ६क, 
६ख) लाई हािा िा झणुडाई खेती भलनन्् । ठाउँ नभए पलन िेिै गमलाहरू प्रयोग 
गिी हािा खेती गनवा सषकन्् । गमलालाई डोिीमा, हकुमा िा अन्य पोलमा 
झनु्ड्ाउन सषकन्् । गमलालाई झनु्ड्ाउनका लालग िाम्ो ि सशजलो उपायचाषहँ 
पिुानो कपडाबाट डोिी बनाएि िा अन्य डोिीको प्रयोग गिी तहतह हनेु गिी लसकुिा 
(गमला डोिी घि) बनाएि गनुवा हो (शचत् ७) । हािा खेतीको लालग घि बनाउँदा नै 
हकुहरू ठाउँ ठाउँमा िाखदा सशजलो हनु्् । 

कौसी/ बिन्डा/ ्त खेती 

घिको कौसी, बिन्डा िा ्तमा गरिने खेती नै कौसी, बिन्डा िा ्त खेती हो । 
कौसीमा बेढ बनाएि िा गमलामा गरिने खेतीको साथै अन्य पिपुन््छी ि मा्ा पालन 
गनवा सषकन्् । यसता ठाउँहरूमा षिलभन् कृषिको लालग चाषहने, घि नलबलग्ने षहसाबले 
पूिावािािहरू बनाएि कृषिकायवा गनुवाप व्ा । कौसीमा गनवा सषकने कायवाहरू शचत् ८ मा 
ददइएको ् । 

घिबािी खेती/ कृषि

घिको िरिपरि भईुंमा गरिने खेती िा कृषि कायवाहरूलाई घिबािी खेती िा घिबािी 
कृषि भलनन्् । िेिैजसो घिहरूको भईुं िरिपरि ्ाया पनने हुँदा, ्ायामा गरिने कृषि 
प्रषिलिहरू अपनाउनपु व्ा । यही ठाउँमा कमपोसट बनाउन ुउपयकु् हनु्् । ठाउँ खेिा 
नजाने तरिकाले कृषिकायवा गनुवाप व्ा । 

्ाया/ ्ाहािी खेती 

्ाया पनने ठाउँ / ओलसलो ठाउँमा गरिने खेती (शचत् ९) नै ्ाया िा ्ाहािी खेती 
हो । सहिी क्षेत्मा घिै घिले गदावा ओलसलो ठाउँ िेिै हनु सक् । अलसलो ठाउँलाई 
पलन िेिै तरिकाबाट प्रयोग गनवा सषकने हुँदा कृषिका षिलभन् उपायहरू िा प्रषिलिहरू 
अपनाएि ठाउँको सदपुयोग गनुवाप व्ा ।  
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जलीय खेती 

माटोलबना पानीमा गरिने खेतीलाई जलीय खेती भलनन्् । टोपा प्रषिलिमा माटो 
निाखीकन गरियो भने जलीय खेती हनु जान्् । सबै मल, अन्य चाषहने आिाि 
पानीमा नै िाखेि िा बनाएि खेती गरिन्् । आकासको पानी भान््ाबाट लनसकने 
पानी तथा अन्य तरिकाबाट आउने पानीलाई प्रयोग गनवा सषकन्् । यसमा षपसाब 
िाखदा मल ि जल दिैुको काम गनने हनु्् । लबरुिा िा बेनावा अडयौनको लालग कुनै 
जाली िा पिाल भएको िसतलुाई पानीमा िाख्पु व्ा ।  जिाको भाग पानीमा ि अरु 
भाग पानी मालथ हनुपु व्ा । 

सडक खेती 

आफनो घि नशजकको सडक तथा अन्य सडक ्ेउ्ाउमा गरिने खेती सडक खेती 
हो । सडक दायाँ बायाँमा षिलभन् फलफूलहरू, अन्य बालीहरू लगाउँदा सडकको 
सौन्दयवा बढनकुो साथै जैषिक षिषििता संिक्षण (सडक षफलड शजन बैंकमाफवा त) हनु 
जान्् ि उतपादन पलन ललन सषकन्् । सडकलाई असि नपनने लबरुिाहरू, फूलहरू 
तथा लहिे फलफूलहरू लगाउनपु व्ा । ढलान तथा लसमेन्टको बाटो ्ेउ िा क्षेत्मा 
पषहला नै सानो सानो पिाल िाखेिपल् लबरुिा िोपेमा िाम्ो हनु जान्् ।  

भयावाङ तह/ तखता खेती

बोटलबरुिाको उचाइ अनसुाि तह तह बनाएि गरिने खेती तथा तह तहको बेन्च 
बनाएि (शचत् १०) गरिने खेती िा यावाक, तखता बनाएि गरिने खेती नै भयावाङ, तह 
िा तखता खेती हो । तहमा खेती गदावा थोिै ठाउँ भए पलन िेिै थिीको बालीहरू 
लगाउन सषकन्् । षिलभन् षकलसमको गमलाहरूलाई झनु्डाएि पलन तह तह बनाएि 
खेती गनवा सषकन्् । भयाांङ तरिकाको बनोट िा बाँस, काठ, फलामबाट तखता िा 
अन्य तह तह बनाएि खेती गनवा सषकन्् । 

यी कृषि गनने तरिकाहरूमधये आफूलाई सहुाउने ि चाहना भए अनसुािको सहिी कृषि 
अङ्हरू गनने गनुवापदवा् । बाहै्र मषहना कृषिका षिलभन् अङ्हरू अपनाएि सिैं ताजा 
उतपादन ललन सषकन्् । 
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शचत् २. बाली लगाउने ठाउँ ि उतपादन ललने िसतकुो आिािमा सहिी कृषिका 
षकलसमहरू (अङ्हरू)  

शचत् ३. सहिी कृषिका केही अङ्हरू (फोटो: 
िािा ढकाल)

शचत् ४. ्तमा लसमेन्टको सथायी बेड (ठाउँ: 
निेफाट)
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शचत् ५. ्तमा लसमेन्टको सथायी बेन्च बेड शचत् ६क. हािा / झणुडाएि गरिने खेती 

शचत् ६ख. बोतलमा हािा / झणुडाएि गरिने 
खेती (फोटो: गगुल)  

शचत् ७. गमला डोिी घि, लसकुिा (फोटो: 
गगुल)

कौसी नसवािी

कौसी पि ुपालन कौसी कृशि

कौसी पन््छी पालन

कौसी खेती

कौसी मा्ा पालन
 y बाख्ा
 y खिायाे
 y भेंडा

 y कुखिुा
 y पेििा
 y बट्ाई
 y लतत्ा
 y टककी

 y तिकािी
 y फलफुल
 y जडीबटुी
 y अन् बाली, आदद

शचत् ८. कौसी कृषिको षकलसमहरू
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सहिी कृषि षििेि प्रषिलिहरू 
सहिमा कृषि कायवा गदावा सािािण कृषिभन्दा केही फिक प्रषिलि अपनाउनपु व्ा । सहिी 
कृषिको लालग उपयकु् प्रषिलिहरू तल उललेख गरिएको ् । घि बनाउँदा ठाउँ 
ठाउँमा अंकुस/ हकु िाख् ेगदावा गमला झणुडाउन तथा लहिे तिकािीलाई डोिीमाफवा त 
थाक्ा ददन सशजलो हनु्् । घिको पखावाल बनाउँदा पलन घाम नल्षकयोस भनेि 
सकेसमम होचो बनाउँदा िाम्ो हनु्् । 

कमपोसटमा खेती
घिको कौसी, ्त, बिन्डामा माटो िाख्कुो सट्ा अन्य िसतहुरू िाखी खेती गनवा 
सषकन्् (शचत् ११), जसले गदावा तौल कम हनु जाने, पानी कम भए पलन हनेु ि 
उतपादन बढी हनेु हनु्् । माटोको सट्ामा प्रयोग गनवा सषकने िसतहुरूमा कोको षपट, 
भसु, कमपोसट, िलुो झयासमयास, पिालको टुक्ा, आदद हनु ्। उक् िसतहुरूमा 
आिशयक अनसुाि मल लमलाएि खेती गनवा सषकन्् । 

टोपा प्रषिलि 

सहिी क्षेत्मा प्रायजसो कौसी ि बिन्डामा खेती गरिन्् । उक् ठाउँमा खेती गदावा 
दैलनक पानी ददई िहनपुनने, पानी ददँदा बगेि ्त लबगानने ि बढी तातो हनेु ग व्ा । ती 
समसयहरूबाट पाि पाउनका लालग टोपा प्रषिलि उपयकु् भएको ्  । जसिी षकसानले 
खेती गदावा जलमनमा माटो ि पानीको तह हनु्् । तयही अिसथा ्तमा िा गमलामा 
खेती गदावा गरिने प्रषिलि नै टोपा प्रषिलि (शचत् १२) हो । माटो ि पानीको दईु तह 
बनाई खेती गनने प्रषिलि नै टोपा (माटो-पानी) हो । यो प्रषिलिमा मालथको तह, माटोमा 
लबरुिा िोपी पानी हालदा बढी भएको पानी चषुहएि तलको तहमा जममा हनु्् । 
तलको भाग/ तह पानी नचषुहने हनुपु व्ा । उक् पानीको तहमा जिा आफैं  पगुन गई 
पानी आफैं  सिसन सक् । जिा तल नगएको खणडमा पिुानो कपडा/ डोिीलाई 
तलको तहमा िाखी मालथको तह माटोको भागसमम लयाउँदा पानीमालथको भागमा 
आउँ् ि दैलनक पानी ददई िहन ु पददैन । सबै खाले गमला, बेडमा यो प्रषिलि 
अपनाउन सषकन्् । सािािण गमला ि पलाशसटक थैलोलाई कुनै पलन नचषुहने 
भाँडालभत् करिब ६ इन्च जलत उठाएि िाखी खेती गनवा सषकन्् । गमलालाई 
उठाउनका लालग ढुङ्ा, काठको टुक्ा, िा अन्य कुनै िसत ु चािैलति िाखेि गनवा 
सषकन्् । पानी खाने जािको गमला बनाउँदा जािलाई तलबाट एकलतन भागमा 
काटी मालथको भागलाई तलको भागमा घोपटो पािी िाख्पु व्ा । मालथको भागमा मल 
माटो लमसाउने ि बाली लगाउने गनुवाप व्ा । तलको भागमा बढी भएको पानी जममा 
हनु्् ि यसले झोल मलको काम पलन ग व्ा । यही प्रषिलि अनसुाि सहिमा जलीय 
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खेती पलन गनवा सषकन्् । बकस िा फोमको गमला भए उक् गमलाको लभत् चािैलति 
करिब आिा षफटको सट्ान्ड बनाउने ि तयसमा जाली तह बनाउनपु व्ा । जाली तह 
षिलभन् िसतहुरूबाट बनाउन सषकन््, जसतै डन्डीको, िडको, काठको, फलाम 
जालीको, अन्य कुनै पाताको आदद । उक् जाली तहमालथ केही झयासमयास िाख् ेि 
तयस मालथ मल माटो िाखी खेती गनने गनुवाप व्ा । यो सशजलो ि फाइदा मूलक प्रषिलि 
भएकोले सबै खाले कौसी िा गमलामा अपनाउन ुिाम्ो हनु्् । 

फ
ोम
 ग

मल
ा

शचत् १२. कौसी तथा गमला खेती (Rooftop/ Pot farming) को लालग टोपा प्रषिलि 
: माटो-पानी तहमा आिारित खेती प्रषिलि (Soil- water layer based farming) 

्ायामा खेती प्रषिलि 

सहिी क्षेत्मा घि/ भिनहरूले गदावा िेिै ठाउँहरूमा ्ाया पनने, ओलसलो हनेु, घाम 
नलागने हनु्् । तयसतो ठाउँ तयसै खेिा फालनभुन्दा, लनमन उपायहरू गनवा सषकन्् 
(शचत् ९)  
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1. सूयवाको प्रकािलाई ऐना, सेतो लभतिा, चशमकलो पाता, अललुमलनयम पाता आदद 
बाट पिाितवान गिी खेती गनने । 

2. षिितुीय बतिी (ट्ुब बतिी) तथा बढी चशमकलो हनेु बतिी प्रयोग गनने । 
3. तखता बनाएि ट्ुब बतिी प्रयोग गिी खेती गनने । 
4. ्ाया मन पनने बालीहरू लगाउने । 
5. लहिे तिकािी लगाउने ि मालथको हाँगाहरू घाम लागने ठाउँलति लैजाने । 
6. मल बनाउनका लालग प्रयोग गनने । 
7. पिपुन््छी िा मा्ा पालने । 

शचत् ९. ्ाया/ ओत/ ओलसलो ठाउँमा खेती गनने प्रषिलि, क. सूयवाको प्रकािलाई 
पिाितवान गिी ्ायामा पानने, ख. ट्ुब बतिीको प्रकािबाट खेती गनने, ग. लहिा 
जाने बालीको जिा भाग ्ायामा ि लहिा घाममा पनने ठाउँमा लाने, [बायाँ फोटो : 
तखता खेती (गगुलबाट)] । 

मल तथा कमपोसट बनाउने प्रषिलि

ददगो रूपमा कृषि उतपादनका लालग प्राङ्ारिक खेती प्रषिलि नै उतिम मालनन्् । 
िासायलनक मल ि षििादीले सिसथ ि िाताििणमा नकािातमक असि पानने हुँदा, 
प्राङ्ारिक तथा जैषिक मल ि षििादीमा जोड ददनपु व्ा । कृषि खेतीमा मल प्रमखु अङ् 
भएकोले प्रिसत मात्ामा मल ददनपु व्ा । प्राङ्ारिक मल बढी ददंदा पलन खासै 
नकिातमक असि पददैन । मल बनाउँदा जलत सकदो िेिै षकलसमको िसतहुरू लमसाएि 
बनाउनपु व्ा । सबै जैषिक िसतहुरूबाट मल बनाउँन सषकने हुँदा आफनो घि तथा 
सडकमा भएको यसता िसतहुरूलाई मल बनाउनमा प्रयोग गनुवाप व्ा । आफैं ले िेिै 
थिीको मल जसतै झोल मल, हरियो मल, कमपोसट, गोबि मल, आदद (शचत् १३) 
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बनाउने गनुवाप व्ा । यी मलहरू लनयलमत रूपमा प्रयोग गनुवाप व्ा । सबै षकलसमको 
मलको आआफनो महत्ि हनेु हुँदा, सकेसमम सबै खाले मल तयाि गनने ि प्रयोग गनने 
गनुवाप व्ा । 

समपूणवा जैषिक िसतहुरूबाट षिलभन् थिीको मलहरू (शचत् १३) बनाएि प्रयोग गनवा 
सषकन्् । पानी, तथा षपसाबमा कमलो कुषहने िसतहुरू िाखेि झोल मल (शचत् १४) 
बनाउन सषकन्् । हरियो मलको रूपमा कोिेबाली, ढइचा, पयलुी झाि, एजोला, 
लततेपाती, शखिावा, आददलाई माटोमा लमसाएि प्रयोग गनवा सषकन्् । जैषिक िसतहुरूलाई 
कुटेि पानी लमसाई ्ानेि शचया मल बनाउन सषकन्् । आफनो घि सडकबाट 
लनसकने सबै कुषहने िसतहुरूलाई एकै ठाउँमा थपुािेि कमपोसट मल (शचत् १५) 
बनाउन सषकन्् । पिपुन्क्षीको गोबि कुहाएि मलको रूपमा प्रयोग गनवा सषकन्् । 
प्राङ्ारिक गेडामल ि ईएम चाषहँ बजािबाट षकनेि लयउनपु व्ा । कुषहने िसतहुरूलाई 
्ापोको रूपमा प्रयोग गिेमा यसले मलको पलन काम ग व्ा । तयसै गेिेि मान््ेको 
ददसा षपसाबलाई िाम्ोसँग कुहाएमा ििण (ह्मुस) बन्् जनु एक दमै िाम्ो मल 
मालनन्् । घिबाट दैलनक लनसकने फोहि, सडक, खेतीपाती ि पिपुन््छी पालनबाट 
आउने िसतहुरू सबैलाई मल बनाउने गनुवाप व्ा । समयमा नै मल बनाउने ि यो कायवा 
लनयलमत गनुवाप व्ा । जलत मल उलत फल भन्े भनाइलाई मनन गिी लनयलमत रूपमा 
मलको प्रयोग गनुवाप व्ा । 
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शचत् १३. मल बनाउने िसतहुरू ि मलको षकलसम (फोहिहरूलाई मलमा परिणत 
गनने)  

फोहि वयिसथापन 

आफनो घि, भान््ा, बािीबाट लनसकने फोहिलाई सकेसमम आफैं ले वयिसथापन 
गनुवाप व्ा । प्रथमत कुषहने ि नकुषहने फोहिहरू ्ुट्ाउनपु व्ा । कुषहने फोहिहरूलाई 
मल, झोल मल, ्ापो तथा िलुो झयासमयास बनाउन प्रयोग गनुवाप व्ा । नकुषहने 
फोहिलाई अन्य षिलभन् प्रयोजनमा पनु प्रयोग गनने उपाय गनुवाप व्ा । केही प्रयोगहरू 
ताललका २ मा ददइएको ् । कलत फोहिलाई जलाएि खिानी बनाउनकुो साथै माटो 
पकाउन प्रयोग गनवा सषकन्् । षपसाब ि घिबाट लनसकने अन्य तिल िसतलुाई मलमा 
िा झोल मल िा लसँचाइको लालग प्रयोग गनवा सषकन्् । थोिै थोिै फोहिलाई लसिै 
माटोमा पनुवा सकेपल् तयसले मलको काम ग व्ा । शचत् १३ मा देखाइएजसतै 
फोहिहरूलाई षिलभन् थिीको मल बनाउन प्रयोग गनने गनुवाप व्ा । कपालमा बढी 
मात्ामा नाइट्ोजन ि मयागनेलसयम हनेु हुँदा यसलाई पलन कमपोसट बनाउन प्रयोग 
गनुवाप व्ा । 

पिुानो िसतहुरूको प्रयोग

घिमा भएको िेिैजसो पिुानो िसतहुरू सहिी कृषिका लालग प्रयोग गनवा सषकन्् ि 
प्रयोग गनुवाप व्ा । केही पिुानो िसतहुरूको प्रयोगबािे ताललका २ मा उललेख गरिएको 
् । 

ताललका २. पिुानो िसतहुरूलाई सहिी कृषिमा पनुप्रयोग

क्.स. घिमा उपलबि हनेु 
समान 

कृषिको लालग प्रयोग गनवा सषकने तरिकाहरू 

१ पिुानो पानीको झाि १. गमला बनाउन, २. झोल मल बनाउन, ३. 
भान््ाको पानीजममा गनवा 

२ पिुानो बाकस १. नसवािी िाख्, २. कृषि औजाि िाख्, ३. फोहोि िाख् 

३ पिुानो कपडा १. डोिी बनाउन, २. टोपा प्रषिलिमा बीचको तह 
बनाउन, ३. माटोमा ्ापो बनाउन (शचत् १६ बाया)

४ चामलको बोिा १. गमला बनाउन, २. बेन्चमा ओछ्ाउन (जसले 
गदावा शखया नपनने ि तल फोहि जददैन), ३. मल माटो 
लमसाउन, ४. पानी नचषुहने टोपाको लालग, ५. 
कमपोसट बनाउने भाडा बनाउन 
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क्.स. घिमा उपलबि हनेु 
समान 

कृषिको लालग प्रयोग गनवा सषकने तरिकाहरू 

५ पलाशसटक (झोला, 
बोतिल, सीट, 
पोका)

१. गमला बनाउन, २. बेनावा िाख्, ३. माटोमा ्ापो 
बनाउन, ४. बेन्चमा ओछ्ाउन, ५. मल माटो 
लमसाउन, ६. पानी नचषुहने टोपाको लालग, ७. गमुोज 
बनाउन, ८. लसत, पानी, घाम, हािाबाट बचाउने 
ओत/ ्ापो बनाउन, ९. थोपा लसँचाइ गनवा, १०. 
पानी/ झोल मल हालने भाँडो बनाउन  

६ पिुानो भाँडा १. गमला बनाउन (शचत् १६ दाया), २. झोल मल 
बनाउन, ३. फोहोि जममा गनवा, ४. पानीहालने भाँडो 
बनाउन, ५. नसवािी भाँडा बनाउन

७ कागज/ पलत्का १. ्ापो (मशलचङ) बनाउन, २. बेनावाहरू पयाक गनवा, 
३. षटपेको तिकािी/ फलहरू पयाक गनवा

८ डन्डी, फलामको 
टुक्ा  

१. थाक्ा बनाउन, २. गमला िाख् ेबेन्च बनाउन 
(शचत् १७), ३. कुटी बनाउन, ४. बाि बानवा, ५. 
अंकुस िा हकु बनाउन, ६. टोपा प्रषिलिमा लबचको 
तह बनाउन 

९ काठ, बाँस, पाइप, 
डन्डी  

१. गमला िाख् ेबेन्च बनाउन, २. थाक्ा बनाउन, ३. 
बाि बानवा, ४. फल षटपने साटा बनाउन, ५. टोपा 
प्रषिलिमा लबचको तह बनाउन, ६. टाड बनाउन

१० डोिी, ताि  १. थाक्ा बनाउन, २. बाि बानवा, ३. बाधन, ४. 
गमला झनु्डाएि िाख्, ५. पाकेको फलहरू िाख् 
डोिीको ह्ांगि बनाउन, ६. आकाि नापन, ७. नामलो, 
दामलो बनाउन   

११ झलु षकिा तथा िोग लनयन्त्णको लालग बोटलबरुिालाई 
घमुटो बनाउने 

१२ पिुानो ्ाता गमला झणुडाउन, थाक्ा, अंकुस बनाउन  

आफैं  बीउ िाख् ेबीउ उतपादन ि संिक्षण 

आफूलाई चाषहने सबै बालीहरूको बीउ आफैं  िाख् ेगनुवाप व्ा । बीउ िाखदा पषहला 
फलेको, िाम्ो, लनिोगी, हृटिपटुि फलको िाख्पु व्ा । फल ्ानेपल् ि पाकेपल् षटपी 
िाम्ोसँग सकुाएि बीउ ्ानी नामकिण गिी हािा नल्नने पोका िा बट्ामा िाख्पु व्ा 
। बीउ बाकस ्ुटै् बनाउँदा िाम्ो हनु्् ि बीउहरूलाई समूह समूहमा िाख्पु व्ा । 
यसिी आफैँ ले षिलभन् थिीको बीउ िाख् ेप्रणालीलाई घिायसी शजन बैंक भलनन्् । 
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आफूलाई बढी भएको बीउ बेनावा लबक्ी िा ल्मेकी/नातादािहरूलाई ददन सषकन्् । 
सहिी कृषिका लालग िेिै बालीको थोिै थोिै बीउ चाषहने हुँदा, तयसैअनसुाि सहिी कृषि 
बीउ पयाक बनाउनपु व्ा । बजािबाट लयाएको हाइलब्ड जातहरूको बीउ भने आफैं ले 
िाख् सषकँदैन ।   

लमशश्त खेती 

बालीहरू लमसाएि लगाउँदा (शचत् १८) िोग कीिा कम लागने, शचसो तथा सकुखाले 
कम असि पगुने ि बढी उतपादन ललन सषकन्् । लमसाउँदा षिलभन् उचाइको, षिलभन् 
िङको, षिलभन् आकािको जातहरू लमसाउनपु व्ा । जिाको षिलभन् लमबाइ भएका 
जातहरू लमसाउँदा सबै माटोको तहको सही सदपुयोग हनु जान्् । 

नसवािी 

सकेसमम सबै बालीहरूको नसवािी िाख् ेगनुवाप व्ा । पलाशसटक थैलो, सानो भाँडाहरू, 
बोतिलहरू, पातहरू, आददमा नसवािी िाख् सषकन्् । आफनो क्षेत्मा पाइने िैथाने 
जातहरूलाई बढी जोड ददनपु व्ा । बीउबाट, हाँगा काटेि, कलमी गिेि, लेयरिङ् गिेि, 
आदद तरिकाबाट नसवािी िाख् सषकन्् । आफूले प्रयोग गिेको जनुसकैु बालीहरू पलन 
उमानने िा खाली ठाउँमा, सडक दायाँ बायाँ िोपने/ ्नने गनुवाप व्ा । 

सहायक हाँगा बढाउने प्रषिलि 

िेिैजसो बालीहरूमा जलत सकदो बढी हाँगालबगँाहरू आउने तरिका अपनाउनपु व्ा, 
जसले गदावा उतपादन बढी ललन सषकन्् । तयसको लालग लतन पसुते मनु्टा हटाउने 
प्रषिलि उपयकु् मालनएको ् । तयस प्रषिलिबािे तल उललेख गरिएको ् । 

शचसो तथा सकुखापनमा खेती प्रषिलि 

बालीहरूलाई शचसोबाट बचाउन भईुं ्ापो हालने (शचत् १९), पलाशसटक घि बनाउने 
(शचत् २० बायाँ), ओत भएको ठाउँमा िाख्,े िीत नपनने ठाउँमा खेती गनने गनुवाप व्ा । 
गमलालाई डन्डीको सहायता ललई पलाशसटक ओडाएि शचसोबाट बचाउन सषकन्् । 
सकुखा बढी भए भईुँ ्ापो िाख्,े थोपा लसँचाइ ददने (शचत् २० दाया), लमशश्त बाली 
लगाउने तथा ्ाया ददने गनुवाप व्ा । 
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शचत् १०. भि ्याङ तह खेती (फोटो: िािा 
ढकाल)

शचत् ११. माटोलबनाको खेती (मल ि िलुो 
झयासमयास िाखेि), कमपोसटमा खेती

शचत् १४. झोल मल शचत् १५. कमपोसट मल

कृषिका लालग ठाउँ 

आफनो घि िरिपरि, आगँन, बिन्डा, ्त, कौसी, बाि तथा लभतिाहरूमा कृषि गनवा 
सषकन्् । कृषि सबै ठाउँमा सबै जनाले गनवा सकने पेसा हो । आफूसँग भएको 
ठाउँलाई सही सदपुयोग गनने सोंच बनाउनपु व्ा । ् त, बिन्डा, आगँन तथा लभतिाहरूमा 
षिलभन् खाले गमला िाखी खेती गनवा सषकन्् । लसमेन्ट नभएको ठाउँ भए लसिै 
जलमनमा कृषि कायवा गनुवाप व्ा । बाली लगाउँदा घाम न्ेकने गिी होचो, मधयम ि 
अगलो बोट/ लबरुिाहरू लमलाएि लगाउनपु व्ा । आिशयकता अनसुाि बेड, डुंड, 
बेन्च, खोि, यावाक, आदद बनाउनपु व्ा । 

पानी सोसने खालडा (सोक षपट) ि चपषी खालडो िरिपरि बहिुषिवाया ि जिा तलसमम 
जाने बालीहरू लगाउनपु व्ा । लहिे बालीहरू लभतिा नशजक िा बाि नशजक 
लगाउनपु व्ा । सहिमा कृषिको लालग ठाउँ थोिै हनेु हुँदा, िेिै बालीहरू एकै ठाउँमा 
लगाई होचो अगलो लमलाई एकआपसमा घाम न्ेकने गिी िोपनपु व्ा । एउटा बोटमा 
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िेिै हाँगाहरू िाखेि एकै षकलसमको मात् फल ललनभुन्दा, िेिै बालीहरूको थोिै थोिै 
हाँगाहरू िाखेि िेिै षकलसमका फल ललने वयिसथा गनुवा िाम्ो हनु्् । घाम नलागने 
ठाउँ ् भने पिपुन््छी पालन, मा्ा पालन, नसवािी, तथा ्ायाँमा मन पनने बालीहरू 
ि लहिे बालीहरू लगाउन सषकन्् । 

कृषि बाली खेती 

सहिी कृषिमा िेिै षकलसमका बालीहरू लगाउन सषकन्् । कृषि बालीअन्तगवात 
तिकािी, फलफूल, अन्, मसलादाि, कोिे, लहिे, कन्दमूल, आदद बालीहरू प व्ान ्। 
आफूलाई चाषहने षिलभन् बालीहरू ठाउँअनसुाि बाह्र मषहना लगाउन सषकन्् ि 
लगाउने गनुवाप व्ा । षिलभन् गणु भएको बालीहरूको सूची ताललका ३ मा ददइएको 
् । बालीहरूको खेती गनने तरिकाबािे तल उललेख गरिएको ् ।  

बाली लगाउने ठाउँ तयािी 

बाली लगाउने ठाउँ, गमला तथा बेढ़हरू (शचत् ४) िाम्ोसँग तयाि गनुवाप व्ा । िोग 
कीिा मकु्, फुिफुिाउँदो माटो, िाम्ोसँग पाकेको मल तयाि गिी माटोमा मल 
लमसाउनपु व्ा । पाकेको मल, झोल मल (शचत् १४) िा षपसाब लमसाएि माटो कमलो 
बनाउनपु व्ा । पिुानो काठ, कागज तथा झयासमयासहरू पोलेि खिानी माटोमा 
लमलाउँदा ि पोलदा माटो पलन पाकने हुँदा उतपादन िाम्ो हनु्् । गमलाका लालग 
आिा भाग माटो ि आिा भाग मल लमसाएि गमला भनुवाप व्ा । गमलाको तल मलसनो 
गिी काषटएका झािपातहरू िाखी तयसमालथ मल माटो िाखदा िाम्ो हनु्् । गमलामा 
मल माटो िाखेपल् पनु झािपातहरूको भइँु ्ापो ददँदा िाम्ो हनु्् । भान््ा तथा 
कृषि गदावा लनसकेको फोहि/ झािपातहरूलाई मलसनो गिेि काटी माटोमा लमलाउँदा 
िाम्ो हनु्् साथै, यसता टुक्ाहरूलाई लबरुिाको ्ापोको रूपमा पलन प्रयोग गनवा 
सषकन्् । गमलालाई टोपा प्रषिलिमा िाख् ेवयिसथा गनुवाप व्ा । गमलालाई पानीनचषुहने 
अकको कुनै भाँडोलभत् ६ इन्चजलत उचालेि पलन िाख् सषकन्् । भइँु्ापोको लालग 
झािपात, पात पलतङ्ि, पलत्का, टालो, बोटलबरुिा, पलाशसटक, झयासमयास, कागज 
आदद प्रयोग गनवा सषकन्् । 

्त/ ििन्डामा गमला िाखदा बढी तौल नहनेु गिी िाख्को लालग माटोको सट्ामा 
कोको षपट िा िलुो झयासमयास प्रयोग गनवा सषकन्् । िलुो झयासमयास बनाउनको 
लालग काठको िलुो, भसु, झयाउ, कन्य चयाउ षटपेपल्को पिालको पोको, खिानी, 
सकुाएि िाखेको झयासमयास, झािपात, भान््ाबाट लनसकेका फोहिहरू, आददबाट 
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बनाउन सषकन्् । िलुो झयासमयास ि मल मात् प्रयोग गिी खेती गदावा हलकुा हनेु, 
मल पनु ददई िहन ुनपनने, ि उतपादन पलन िाम्ो हनेु ग व्ा । िोग कीिा लनयन्त्णका 
लालग िलुो झयासमयास ि माटोलाई पलाशसटकमा गमुसाएि घाममा िाखी लनमवालीकिण 
गदावा िाम्ो हनु्् । मल माटोमा खेती गनुवाको सट्ा आिशयक मल पानीमा नै िाखेि 
जलीय खेती पलन गनवा सषकन्् । बाली ललई सकेपल् उक् गमलाको माटो तथा 
अन्य िसतहुरूलाई पनु लनकालेि मल लमसाई पनु गमलामा भिी खेती गनने गनुवाप व्ा । 
लहिे बालीहरूलाई बािको तथा लभतिाको नशजक लगाउन ुिाम्ो हनु्् । अगलो हनेु 
बोटलबरुिालाई लभतिा नशजक, चपषीको िरिपरि तथा पानी सोसने खालडो िरिपरि 
लगाउन ुिाम्ो हनु्् । 

ताललका ३. षिलभन् प्रषिलि/ अिसथाको लालग उपयकु् हनेु बाली खेतीअन्तगवातका 
प्रजालतहरू 

बाली लगाउने 
ठाउँको अिसथा बालीहरू 

्ायामा पलन हनेु 
बाली

अदिुा, बेसाि, िानी लगट्ा, भयाकुि, फूल तरुल, तरुल, षपडँाल,ु 
गहत, न्यिुो, शजिीको साग, ललक, मूला, चयाउ, लसनु, पयाज, 
गाजि, चकुन्दि, पालङु्ो, आल,ु लसमसाग, सखिखणड, सलगम, 
तोिी, फापि, केिाउ, नासपाती, अरुबखडा, अलैँची, चेिी, 
पदुदना, िलनयाँ, चमसिु, बन्दा, काउली, मरिच

तखता /तह/भि ्याङ 
खेतीको लालग हनेु 
बाली

मालथललो तह : नासपाती, हलिुािेद, आरुबखडा, लहिे 
तिकािी 
बीचको तह : कागती, लनबकुागती, अलमलो, बेलाउती, मधयम 
उचाइ भएको तिकािी 

तललो तह : पेषपनो, भइँु एसेल,ु होचा तिकािीहरू 

बाहै्र मषहना लगाउन 
सषकने बाली

फापि, मूला, तोिी, चकुन्दि, पदुदना, शजिीको साग, कागती 
झाि, गाजि, पयाज, िलनया, लटे्, घय ुलसमी, गोलभेंडा

बाह्र मासे बाली कागती, लनबकुागती, रुख टमाटि, बेलाउती, खसुावानी, शजिे 
खसुावानी, गोलभेंडा, पेषपनो, षहउँदे लसमी, केिा, मेिा, पदुदना, 
कागती झाि  

्ोटो जिा हनेु बाली मकै, पालङु्ो, शजिीको साग, बन्दा, पयाज, लसमी, केिाउ, 
फापि, तोिी
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बीउ ्नने, बेनावा तयािी ि िोपने (बीउ िोपण तथा बेनावा तयाि)

पोषटलो ि लनिोगी बीउ ्ानेि आफूलाई चाषहनेभन्दा ५-१०% बढी बीउ लगाउनपु व्ा 
। कुनै बालीको बीउ सीिै उतपादन ललने ठाउँमा लगाइन्् भने कुनै बालीको बेनावा 
तयाि गिी बेनावा सानने गरिन्् । बीउ िाखेपल् उक् ठाउँमा शचसयान हनुपु व्ा । बीउ 
्िेपल् भइँु्ापो िाखदा िाम्ो हनु्् । बेनावालाई अलल बढी हेिचाह गिी िाम्ो बनाएमा 
उतपादन बढी ललन सषकन्् । बेनावा तयाि भएपल् बेनावा िोपने ठाउँमा लनशचित दूिीमा 
िोपनपु व्ा । आफनो परििािलाई पगुने षहसाबले सबै खाले बालीहरू लगाउने गनुवाप व्ा 
। सिसथ बेनावा िोपेपल् आिशयक अनसुाि मलजल, गोडमेल ि थाक्ा ददनपु व्ा । 
कुन बाली कषहले लगाउने भनेि आफनो ठाउँअनसुािको बाली पात्ो (अनसूुची-१) 
बनाएि िाख्पु व्ा । 

गोडमेल तथा बोटलबरुिा हेिचाह 

बोटलबरुिाहरूलाई बेला बेलामा गोडमेल गनुवाप व्ा । गोडमेल गदावा घाम, पानी ि हािा 
माटोमा िाम्ोसँग लमलन जान्् ि झािपात भए उखेलन पलन सशजलो हनु्् । माटोलाई 
खकुुलो बनाई िाख्पु व्ा । पिुानो काणड, पातहरू ि िोग कीिा लागेका भागहरू काटेि 
फालने गनुवाप व्ा । बालीहरूलाई लनयलमत रूपमा हेिचाह गनने गनुवाप व्ा । गोडमेल गदावा 
एक दईुिटा जिा काषटएमा पलन केही फिक पददैन । यदद केही जिा काषटएमा झन ्
अरु थपु्र ैजिाहरू पलाउने हुँदा बालीहरू झन ्िाम्ो हनु जान्् । 

बालीहरूमा िेिै हाँगाहरू भएमा िेिै उतपादन ललन सषकन्् । िेिै हाँगाहरू 
बनाउनलाई लतन पसुते मनु्टा हटाउने षिलि िाम्ो मालनएको ् । बीउ िा बेनावा 
िोपेपल् केही समयपल् पषहलो पसुते मनु्टालाई हटाउनपु व्ा । यसिी मनु्टा हटाएपल् 
केही समयपल् अन्य मनु्टाहरू लनसकन््न ्ि लनशचित लमबाइ भएपल् लतनीहरूलाई 
पलन हटाउनपु व्ा, जसलाई दोस्ो पसुते मनु्टा हटाउने भलनन्् । दोस्ो पसुताको मनु्टो 
हटाएपल् पनु अन्य मनु्टाहरू आउँ्न ्ि लतनीहरूलाई तेस्ो पसुताको मनु्टा भलनन्् 
ि यसलाई हटाउनपु व्ा । बालीअनसुाि षिलभन् पसुताको सङखयामा िहेको मनु्टा 
हटाउन सषकन्् । मखुयत यो प्रषिलि लहिे बालीहरूमा िाम्ो देशखएको ् । 

झािपात वयिसथापन 

सकेसमम झािपात देशखने लबशतिकै उखेलि मल बनाउने िा भइँु ्ापोको रूपमा प्रयोग 
गनुवाप व्ा । झािपातले मल ि पानी ल्टो ललने हुँदा, झािपात जलत सकदो ल्टो 
उखेलनपु व्ा । 
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मल िाख् े

माटो तयाि गिी लबरुिा िोपेपल् पलन मल ददने गनुवाप व्ा । मल तथा झोल मल 
मौसमअनसुाि तथा बालीको अिसथा हेिेि िाख् ेगनुवाप व्ा । झोल मललाई बोट नै 
लभजने गिेि िाख् सषकन्् भने मललाई बोटको िरिपरि माटोमा पनु ुवाप व्ा । झोल मल 
हप्ताको एक पटक िाखदा िाम्ो हनु जान्् भने मल एउटा मौसममा दईु पटक ददँदा 
िाम्ो हनु्् । पषहलो पटक बाली िोपेको १-२ मषहना पल् ि दोस्ो फूल फुलने 
बेलामा ददनपु व्ा । बहिुषिवाय बाली जसतै कागती, लसशपलकानलाई ििवाको कमतीमा दईु 
पटक मल ददनपु व्ा । पषहले पटक पालिुा आउने बेला ि दोस्ो पटक फूल फुलने 
बेलामा ददनपु व्ा ।  

शचत् १६. लबरुिालाई कपडाको ्ापो िाखेको 
(बायाँ), पलाशसटक भाँडोमा चािैलति लबरुिा 
िोपेको (दायाँ, फोटो: अजय चौििी

शचत् १७. ्तमा फलामको सथायी बेन्च ि 
पिेिाको बथान

 

शचत् १८. एउटा जाि गमलामा िेिै थिी 
लबरुिाहरू

शचत् १९. लबरुिालाई झयासमयासको ्ापो 
िाखेको



;x/L s[lif k'l:tsf

22

पानीको वयिसथा 

लसँचाइको लालग चाषहने पानी, भान््ा तथा बाथरुम ि बसावातको पानी जममा गनवा 
सषकन्् । िेिै साबनु लमलसएको पानी लसँचाइको लालग िाम्ो हुँदैन ि तयसतो पानीलाई 
िोग कीिा लनयन्त्णको लालग प्रयोग गनवा सषकन्् । नलुनलो पानी तथा िसतहुरू ् 
भने कुरिलोमा प्रयोग गनुवाप व्ा । ्त तथा बिान्डाको बोटलबरुिालाई दैलनक रूपमा 
पानी िाख् ुपनने हनु ्सक् । लसँचाइको लालग झोलमल प्रयोग गदावा लसँचाइ ि मल 
दिैुको काम गनने हुँदा यसतो मल प्रयोगमा जोड ददनपु व्ा । पानी खेिा नजाओस ्ि 
थोिै पानीले पलन काम गिोस ्भन्का लालग थोपा प्रषिलि अपनाउन ुिाम्ो हनु्् । साथै 
थोपा लसँचाइलाई बढिा ददएमा दैलनक पानी ददइिहन ु नपनने ि पानीको पलन सही 
सदपुयोग हनु्् । बोटलबरुिाहरूलाई माटोको तह ढाकने गिेि भइँु्ापो िाखदा पानी 
िेिै खेिा जाँदैन । 

िोग कीिा वयिसथापन 

लनयलमत रूपमा बोटलबरुिाहरूको लनिीक्षण गिी िोग कीिालाई लनयन्त्ण गनुवाप व्ा । 
सूक्म तरिकाले लनिीक्षण गिी हातैले िोग कीिा हटाउने बानी बसालन ुिाम्ो हनु्् । 
िोग कीिाको लालग आिशयक पिे घिेल ुषििादीहरू जसतै गहुँत, साबनु पानी, खिानी, 
लततेपाती, लनम, शखिावाको िस, झोल मल, आदद ्नुवाप व्ा । षिलभन् जलत/प्रजालतहरू 
लमसाएि लगाउँदा पलन िोग कीिा कम लाग् । बोटलबरुिालाई सिै मजबतु बनाएि 
िाख्पु व्ा । केही िोग कीिा लनयन्त्णको लालग बोटलबरुिालाई झलुमा िाख् सषकन्् । 
षििादीयकु् कृषिउपज खानभुन्दा कीिा खान ुिाम्ो मालनने हुँदा, सकेसमम षििादी ्नुवा 
हुँदैन । 

बाली षटपने तथा भणडािण 

उपयकु् समयमा नै बाली षटपने गनुवाप व्ा । बाली नषटपी िाखदा बोटलाई थप भाि पनने 
हुँदा उतपादन कम हनु सक् । जलत सकदो बोटलाई कम भाि पनने गिी उपज 
ल्टोल्टो षटपनपु व्ा, जसले गदावा बढी उतपादन हनु जान्् । कुनै बोटलबरुिामा फल 
लागेन भने कुनै षकलसमको दबाब ददने, केही भागको बोक्ा हटाउने िा केही िसतहुरू 
झनु्ड्ाउने गनुवाप व्ा । उपज षटपेपल् आिशयकता अनसुाि प्रयोग गिी भणडािण 
गनुवाप व्ा ।
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शचत् २०. पलाशसटक टनेल (बायाँ), 
थोपा लसँचाई (दायाँ) 

शचत् २१. मौिी घाि (बायाँ), अरिंगाल 
(दायाँ)

जडीबटुी खेती 

षिलभन् जडीबटुीहरू कौसी िा घिबािीमा लगाएि आफनो सिस्थय िाम्ो बनाउन 
सषकन्् । समयसमयमा यसता जडीबटुीहरू सेिन गिी िोगसँग लडने क्षमता बढाउन 
सषकन्् । यसता जडीबटुीहरूलाई (ताललका १) शचयाको रूपमा, सीिै चपाएि िा 
षपनेि पानीसँग लमसाएि खान सषकन्् । 

जडीबटुी शचया उतपादन

जडीबटुी शचयाको लालग िेिै थिीका लबरुिाहरू (ताललका १) लगाउन सषकन्् । 
उक् जडीबटुी शचयाको बोट, पात, मनु्टा आददलाई ताजा तथा सकुाएि शचया बनाउन 
सषकन्् । अलमलो जातहरूको फलको बोक्ालाई पलन सकुाएि िलुो पािी शचयामा 
लमसाउन सषकन्् । शचया बनाउँदा सबै थिीका जातहरूलाई टुक्ाटुक्ा बनाएि 
लमसाएि बनाउँदा िाम्ो हनु्् । सकुाएि िाखदा पलन सबै थिीको लमसाएि सकुाउने ि 
सकेुपल् िलुो बनाएि िाख्पु व्ा । उक् िलुोको शचया खाँदा सिस्थयलाई पलन फाइदा 
ग व्ा ।

मौिीपालन 

मौिीलाई खासै िेिै ठाउँ नचाषहने हुँदा एक–दईु घाि सथानीय मौिी पालन सषकन्् 
(शचत् २१) । मौिी पालदा खेती गरिएको बालीमा षििादी ्नुवा हुँदैन । मौिीको 
हूललाई सिैँ मजबतु बनाई िाख्पु व्ा ि चिनको अभाि भएको बेलामा चासनी 
ददनपु व्ा । मौिीले पिागसेचनमा पलन सहयोग गनने हुँदा, मौिी पालदा कृषि उतपादन 
बढन जान्् । मौिी पालेि मह तथा मैन ललन सषकन्् । मैनलाई तोिीको तेलमा 
लमसाएि घाउ खषटिा, आखँा, ् ाला आददमा प्रयोग गनवा सषकन्् । (शचत् २१ दायाँ) । 
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पिपुन््छी पालन 

घिको ्त िा घिबािीमा बाख्ा, भेंडा, खिायो, कुखिुा, पिेिा, बट्ाई आदद पालन 
सषकन्् (शचत् ८) । सथानीय रूपमा नै पाइने पिपुन््छी िा षिकासे जातहरू पालन 
गनवा सषकन्् । उक् पिपुन््छीहरूको लालग भान््ाबाट लनसकेका िसतहुरू, खेती गदावा 
लनसकने िसतहुरूका साथै दाना खिुाउनपु व्ा । आिशयकता अनसुाि खोि बनाई 
सकेसमम दानाबाट मात् पलन पालन सषकने जातहरू ्ान्ुप व्ा । दूि ददने बाख्ाको 
जात जसतै सानन पालदा दैलनक दूिको आिशयकता पलन पूिा गनवा सषकन्् । 
पिपुन््छीको ददसाषपसाब तथा िौँलाई मल बनाउन प्रयोग गनुवाप व्ा । पिपुन््छीलाई 
्ाया िा ओस पनने ठाउँमा पलन पालन सषकन्् ।

मा्ापालन

पानी जमने गिी सानोसानो पोखिी िा ढुड बनाएि मा्ा पालन सषकन्् (शचत् ८) । 
सथानीय रूपमा नै पाइने िा षिकासे जातको मा्ा पालन सषकन्् । उक् पोखिीमा 
आिशयक मात्ामा दाना, एजोला, लेउ आदद िाख्पु व्ा । आिशयक पिेमा पानी सफा 
तथा फेनुवापनने पलन हनु सक् । मा्ालाई ्ाया िा ओस पनने ठाउँमा पलन पालन 
सषकन्् ।

सडक खेती, सडक षफलड शजन बैंक, सडक बगैंचा 

सडकिरिपरि खाली भएको ठाउँमा सडक खेती, सडक षफलड शजन बैंक िा सडक 
बगैंचा सथापना गनवा सषकन्् । सडक तथा बटुिालाई असि नपनने गिी सडक 
्ेउ्ाउ कृषिको बालीहरू लगाउँदा बालीहरू संिक्षण हनेु ि उतपादन गनुवाका साथै 
सडक पलन िाम्ो देशखन्् । फूलहरू ि षिलभन् बहिुिषीय फलहरूको बोटका जातहरू 
लगाउँदा सशजलो हनु्् । बीउ नै उतपादन नहनेु सथानीय जातहरू तथा बीउ भए 
पलन िेिै सकुाएि िाख् नसषकने जातहरू साथै जङ्ली खान योगय प्रजालतहरू लगाएि 
सडक षफलड शजन बैंक सथापना गनवा सषकन्् । जसले गदावा ददगो रूपमा संिक्षण 
हनुकुा साथै अनसुन्िानका लालग प्रयोग गनवा सषकन्् । सडकिरिपरि आफनै सथानमा 
पाइने बालीहरू लगाउनपु व्ा ।  

कायावालय बगैंचा, अषफस गाडनेन 

सबै कायावालयहरूमा खाली भएको ठाउँ तथा कौसीहरूमा सहिी कृषि गनवा सषकन्् । 
आफनो िरिपरि पाइने कृषिबालीहरूलाई अषफसिरिपरि लगाउँदा संिक्षण गिी लनयलमत 
उतपादन ललन सषकन्् । उक् बालीहरूबाट नसवािी सथापना गिी बीउ बेनावाहरू 
लबक्ीषितिण पलन गनवा सषकन्् । एउटा मात् बोट षकन नहोस ्अषफसहरूले सथानीय 
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जातहरू लगाउने गिेमा संिक्षणमा ठूलो सहयोग पगु् । 

मशन्दि बगैंचा 

सहिहरूमा थपु्र ै मशन्दिहरू सथापना गरिएको पाइन्् । उक् ठाउँमा जलत बढी 
हरियाली भयो तयलत नै सनु्दि मालनन्् । तयसैले मशन्दििरिपरि सथानीय रूपमा पाइने 
षिलभन् बालीहरूका साथै खान योगय जङ्ली प्रजालतहरू लगाएि मशन्दि बगैंचा सथापना 
गनुवाप व्ा । यसबाट मशन्दिमा आिशयक पनने फूलहरूको आपूलतवा हनु गई बालीहरूको 
संिक्षण पलन हनु जान्् । फलफूलहरू बढी भए उतपादन ललनकुा साथै जङ्ली 
जनािि जसतै बाँदि ि चिाचरुुङ्ीलाई पलन उपयकु् िाताििण बन् जान्् । उक् 
बालीहरूको नसवािी सथापना गिी बेलाबेलामा कृषिबाली िकृ्षिोपण गनुवाका साथै 
भक्जनहरूलाई उपहािको रूपमा ददन सषकन्् । मशन्दि क्षेत् पषित् रूपमा मालनने 
हुँदा यसतो क्षेत्मा लगाइएको बालीहरू सित संिक्षण हनु ्जान्् । षिलभन् ठाउँमा 
सद्ीउ ्नने चलन भएकोले सद्ीउ ्दावा सकेसमम सबै खाले जातहरू उम्ने षहसाबले 
्नने प्रणाली बसाएमा मशन्दि बगैंचा िा मशन्दि कृषि गनवा टेिा लमलन गई कृषि जैषिक 
षिषििता संिक्षण हनु जान्् । 

कृषि पाकवा  

सहिी क्षेत्मा पाकवा  सथापना भए पलन कृषिका बालीहरू लगाउने चलन न्यून ् । 
कृषिबालीहरू ि खान योगय जङ्ली बालीहरू लगाएि कृषि पाकवा  सथापन गनवा सके 
जङ्ली जनाििका साथै चिाचरुुङ्ीलाई पलन िाम्ो हनेु, कृषि जैषिक षिषििता पलन 
संिक्षण हनु जान्् । सबै बालीहरूको नामकिण गिी िाख्पु व्ा । बाली षििेि पाकवा  
जसतै आल ुपाकवा , उख ुपाकवा , आपँ पाकवा  आदद पलन सथापना गनने गनुवा िाम्ो हनु्् । 

नदीषकनािा षफलड शजन बैंक 

सहिका िेिै नदीहरू फोहि देशखन्् ि नदीिरिपरि, षकनािाका ठाउँहरू खेि गइिहेको 
हनु्् । उक् ठाउँमा षफलड शजन बैंक सथापना गनवा सके नदी िाम्ो देशखने, कृषि 
जैषिक षिषििता संिक्षण हनेु, जनािि ि चिा चरुुङ्ीलाई िाम्ो िातािण बन्े तथा खाने 
कुिा प्राप्त हनेु जसता आदद फाइदा हनु जान्् । आफनै सथानमा पाइने सबै खाले 
जातप्रजालतहरू ि खान योगय जङ्ली प्रजालतहरू लगाउनपु व्ा । 

सकुल/कलेज षफलड शजन बैंक/ बगैंचा 

सकुल तथा कलेजहरूमा प्रिसत ठाउँ तयसै खेिा गइिहेको पाइन्् । उक् ठाउँमा 
षिद्याथषी ि शिक्षक लमलेि षिलभन् कृषिकायवा गनुवाका साथै आफनो क्षेत्मा पाइने बालीहरू 
लगाएि सकुल षफलड शजन बैंक िा कलेज षफलड शजन बैंक सथापना गनवा सषकन्् । 
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सकुल तथा कलेजमा यसता कायवाले गदावा कृषि जैषिक षिषििता संिक्षण हनेु, िाताििण 
िाम्ो हनेु, अधययन अधयापनमा सहज हनेु ि उतपादन पलन ललन सषकने हनु्् । बाली 
षििेि पाकवा  जसतै आल ु पाकवा , उख ु पाकवा  आदद पलन सथापना गनवा सषकन्् । 
फूलहरूको षिषििताले सौन्दयवा पलन बढन जान्् । षिद्याथषीहरूलाई नसवािी सथापना 
गनवा लगाई षिलभन् उतसिहरूमा कृषि िकृ्षिोपण गनुवाका साथै केही उपयकु् लबरुिा/ 
बीउहरू पिुसकाि तथा उपहािको रूपमा ददन सषकन्् । सबै जातप्रजालतहरूलाई 
नामकिण गनने गिेमा ज्ञान पलन बढन जान्् ि अनसुन्िान गनवा सहयोग पगु् । 

सकुाएि िाख् े
उतपादन बढी भएमा लबक्ी तथा सकुाएि िाख् सषकन्् । उतपादनलाई सकुाएि, 
अचाि बनाएि िा गमुसाएि िाख् सषकन्् । सबैभन्दा सशजलो उपाय, उतपादनलाई 
टुक्ाटुक्ा पािेि घाममा सकुाएि िाख् ुहो । तयसलाई पल् तिकािीको रूपमा प्रयोग 
गनवा सषकन्् । पात खाने तिकािीहरूको पात सकुाएि िलुो बनाई पल् तयसबाट 
सपु िा झोल तिकािी बनाएि िा अन्य तिकािी-गेडागडुीसँग लमसाएि खान सषकन्् । 
सकुाएको उतपादनहरूलाई हािा नल्नने गिी भणडािण गनुवाप व्ा । 

सहिी कृषिको षिकास 
सहिी कृषि षिकासको लालग अनसुन्िान, शिक्षा ि नीलतलनयम हनु ुआिशयक ् । 
्ायामा पलन हनेु जातहरू, सकुखा सहने जातहरू, जिा ् ोटो हनेु जातहरू, बाहै्र मषहना 
उतपादन ददने जातहरूको षिकासमा जोड ददनपु व्ा । भेंडा, बाख्ाहरूलाई घाँसलबना 
पलन पालन सषकने प्रषिलि ि जातहरूको षिकास गनुवाप व्ा । घिबाट लनसकने फोहिलाई 
ल्टो तरिकाबाट मल ि झोल मल बनाउने प्रषिलिको षिकाससँगै उक् मल, झोल 
मल ि कृषि उपजको लबक्ीषितिणलाई सहज गनुवाप व्ा । प्राङ्ारिक कृषिको षिकासमा 
जोड ददनपु व्ा । बीउ तथा बेनावा आफैँ  उतपादन तथा भणडािण गनने क्षमताको षिकास 
गिी घिायसी शजन बैंकको सथापनाका साथै सहिी कृषि बीउ पयाकलाई बढिा 
ददनपु व्ा । सहिी कृषिमा िेिै प्रजालतहरूको थोिैथोिै बीउ आिशयक हनेु हुँदा, तयही 
अनसुाि बीउ पयाक गिी बेचलबखन गनने चलन लयाउनपु व्ा । ्ाया, ओलसलो ठाउँमा 
कृषि गनवा सषकने प्रषिलि जसतै ट्ुब बतिीको प्रयोग, सूयवाको प्रकािलाई पिाितवान गनने, 
पिपुन््छी िा मा्ापालन आददको षिकास गनुवाप व्ा । कौसीमा खेती गदावा पानीले असि 
नगनने ्त तथा कृषि बेडको षिकास गनुवाप व्ा । सडक्ेउ खेिा गएको जगगामा खेती 
गनवा सषकने तथा षफलड शजन बैंक सथापन गनने िाताििण बनाउनपु व्ा । आतमलनभवाि 
हनेु सहिी कृषिमा जोड ददई कौसी खेतीको नाममा फेरि षिदेिी िसतकुो प्रयोग गनवामा 
लनरुतसाषहत गनुवाप व्ा । 
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सािांि 
िाताििण सिुानवा, फोहि वयिसथापन गनवा, सिच् ताजा कृषि उतपादन गनवा सहिी कृषि 
अलत नै उपयकु् हनु्् । जनुसकैु ठाउँमा पलन कृषि गनवा सषकने हुँदा ि जोकोहीले 
पलन गनने सकने हुँदा सबै षकलसमको सहिी कृषि प्रषिलिहरू गनने तफवा  उन्मखु हनुपु व्ा । 
सथानीय सतिमा पाइने जातप्रजालतलाई सकेसमम आफैँ ले बीउ बेनावा िाखेि सहिी कृषि 
गनुवाप व्ा । सहिी कृषिमा अनसुन्िान गिी ठाउँषििेि उपयकु् प्रषिलिहरूको षिकास 
गनुवाप व्ा ि शिक्षा क्षेत्मा पलन यसलाई संलगन गनुवाप व्ा । सहिी कृषिलाई प्रोतसाहन 
गनवा षिलभन् कायवाहरू गनने गिाउने गनुवा आिशयक ् । सहिी कृषिमा प्रतयेक घि, 
टोल, समदुाय, कायावालय तथा सिकािी गैिसिकािी लनकायहरू संलगन भई यसको 
षिकास ि षिसताि गनुवाप व्ा । 
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अनसूुची -१. आफनो क्षेत्को लालग बाली पात्ो ि जातप्रजालतहरू 

क्.सं. मषहना लगाउने जात/ प्रजालतहरू

१ िैिाख 

२ जेठ 

३ असाि 

४ साउन 

५ भदौ 

६ असोज 

७ काशतिक 

८ मशङसि 

९ पसु 

१० माघ 

११ फागनु 

१२ चैत 
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