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दुई शव्द

नेपालको सं विधान, ददगो विकास लक्ष्य २०१५-२०३०, राविय कृवि नीति, २०६१, कृवि ब्यिसाय
प्रिर्द्धन नीति २०६३, आितिक योजनाहरु, कृवि विकास रणतनति 2072 िथा नेपाल सरकारको
नीति िथा कायधक्रमहरुमा प्राङ्खाररक कृविलाई प्रोत्साहन गररने कुरा उल्लेख गररएको छ।
बढ्दो जनसं ख्यासँगै िीब्र रुपमा बृवर्द् भईरहेको कृवि िस्िुहरुको माग र तसतमि खेिीयोग्य
जमीनका कारण उत्पादन र उत्पादकत्ि िृवर्द् गनध व्यािसावयक क्षेत्रहरुमा आयातिि रासायतनक मल एिम् वििादीको
अतनयन्त्रत्रि र असरिुतलि प्रयोगका कारण माटोको अन्त्ललयपना िृवि हुनाका साथै जैविक विविधिामा ह्रास िथा
िािािरणमा समेि प्रतिकुल असर परररहेको छ। एकािर्ध नेपालको भौगोतलक अिस्था, जलिायुको विविधिा, खेिी
प्रणाली , खेिीमा उत्पादन सामग्रीको प्रयोगको अिस्था आददका कारणले प्राङ्खाररक कृवि प्रणालीको सं भािना रहेको पाइरछ
भने अकोिर्ध आरिररक उपभोक्ताहरुको स्िास््य प्रति सजगिा, क्रय शन्त्क्तमा बृर्द्ी, स्थानीय िालीहरुको प्रयोगमा रुची
आददले गदाध आरिररक िजारमा सुरन्त्क्षि उपजको माग बढ्दै

गएकोले नेपालमा प्राङ्खाररक कृवि उत्पादन र

िजारीकरणको सं भािना थप उजागर हुँदै गएको छ । यसका अलािा अरिरराविय िजारहरुमा समेि प्रमान्त्णि प्राङ्खाररक
उपजहरुको माग बढ्दै गएकोले उत्पाददि प्राङ्खाररक उपजहरुको बजार थप विस्िार भएको छ । यसै सरदभधमा दे शमा
प्राङ्खाररक कृवि उत्पादन र बजारीकरणको पूण ध मूल्य श्रृ�लाको विकासमा सहयोग गनध िथा उत्पादक र उपभोक्ता िीच
दीगो सलबरध बनाई दीर्धकालीन प्राङ्खाररक कृवि उत्पादन, बजारीकरण र उपभोगका लातग नेपाल सरकारले प्राङ्खाररक
कृवि प्रिर्द्धनका लातग वितभन्न कायधक्रमहरु सं चालन गरररहेको छ पररप्रेक्ष्यमा यस केररले पतन प्राङ्खाररक कृवि उत्पादन
िारे सरोकारिालाहरुलाई सुसून्त्चि गने, प्राङ्खाररक कृवि प्रणाली अपनाउन व्यिसावयक कृिकहरुलाई प्रोत्सावहि गने ,
तनयाधियोग्य प्राङ्खाररक कृवि िस्िुहरुको पवहचान र प्रिर्द्धनमा सहयोग पुर्याउने साथै ददगो कृवि विकासको लातग प्राङ्खाररक
कृवि पितिको आिश्यकिा िारे जानकारी ददने उद्देश्यले "प्राङ्खाररक कृवि पर्द्िी अपना

ं, माटो र जीिन बचा

ं" भन्ने

मूल नाराका साथ २०७५/११/१६ दे न्त्ख २०७५/११/१९ गिे सलम लतलिपुर न्त्जल्लाको जािलाखेल र्ुटिल
मैदानमा बाह्रौ राविय प्राङ्खाररक कृवि मेला २०७५ सलपन्न गरे को तथयो ।यसै मेलामा सचातलि वितभन्न वक्रयाकलापहरु
एिं प्राङ्खाररक कृविका अरय वितभन्न आयामहरुलाइ समेवट केररले यो पुस्िक प्रकाशन गरे को छ ।
प्राङ्खाररक कृवि मेला प्रदशधनीलाई सर्लिाका साथ सलपन्न गनध प्रत्यक्ष िथा अप्रत्यक्ष

रुपमा सहयोग पुर्याउनुहन
ु े सलपूण ध

महानुभािहरुलाई हाददधक आभार सवहि धरयिाद ददन चाहरछु । साथै यस प्रकाशनलाइ ियार गनुह
ध न
ु े यस केररका
िररष्ठ कृवि अथधविज्ञ िासुदेि शमाध सवहि अरय सहयोगी सिैलाइ समेि हाददधक धरयिाद ददन चाहरछु । मेला
सञ्चालनको तसलतसलामा भए गरे का गतिवितधहरुलाई समेटेर मेलाको िास्िविक िन्त्स्िर नै आउने गरर एिं आगामी
बिधहरुमा समेि यस्िा कायधक्रमहरु सञ्चालन गनध सहयोगी सामग्रीको समेि काम गने गरर ियार गररएको यस प्रतििेदनले
सलबन्त्रधि सरोकारिालाहरुलाई समेि र्ाईदा पुग्ने अपेक्षा तलएको छु ।
यस प्रकाशनको सरदभधमा रचनात्मक सुझािको समेि अपेक्षा राखेको छु ।
धरयिाद
2076 असार

प्रकाश कुमार सञ्जेल
प्रमुख
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बाह्रौं राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी

२०७५ सम्पन्न प्रलतवा्

k[i7e"dLM

पिष्टभूल :
ापा ला प्राङ्गारिकरक किष्ट्रमको
आजसम्ल पल

b]z
ाग प्रशनस्त सम्भाव ाहरु छ ् । ष्ट्रहला ी र पहाड k|
प्ा
शनdf
ला

अत्यालधक रुपला रसायायल क ल

तथा लबमा्ीहरु

ल कै कल लार भएको छ। तराई प्र्ा शनला उत्पा्
रासायाल क प्ाथी प्रयोग ग्ै आइरहा को भएता पल

बढाउ को

पुगाको ा प्रयोग पल
ालग ष्ट्रवलभन्न प्रकारका

अलधकांशन उपभोक्ताको लाग लबमा्ी

ै बढ््ै गईरहा को ा प्राङ्गारिकरक िात को सम्भाव ा ् ् बढ््ै

रष्ट्रहत स्वच्छ उत्पा् ला

गईरहा को छ । ज सख्या बिष्ट्रद्दसं गै बढ््ै गईरहा को िाद्यवस्तुको लाग ाई पूरा ग ी
उत्पा्

र उत्पा्कत्व बढाउ

आवश्यक भएको ा राज्य ा व्यावसाष्ट्रयक तथा आधुल क

किष्ट्रम प्रणा ीला जोड द््ैं आएको छ । त्यसको
िात , उन्नत ब उ लबज

ालग बा ी सघ ता, बालौसल तरकारी

एवं वणीशनंकर जातहरुको प्रयोगको ष्ट्रवस्तार हुुँ्ै गएको छ ।

ु प रसायल क ल
सोही अ रु

प्रच ुर लाराला भैरहा को छ र

तथा ष्ट्रवमाद्को प्रयोग पल

यसको प्रयोग क्रलशन: बढ््ो छ । यसरी किष्ट्रम उत्पा् ला प्रयोग गरिकर ा य रसाय हरुको
अचशनाम लाटो तथा पा ला रह ा र त्यस ा ला व ज व चक्रला पल

राम्रोसं ग प्रभाव पा े

गरा को छ । तसथी यो डर ाग््ो परिकरखस्थलतको साल ा भष्ट्रवष्यला ग ी

परोस भन्नको

आजै्ाखि यस्ता रसायल क ष्ट्रवमाद्को प्रयोग

ालग

गरिकर हाल कारक रोग कीरा ्ारपात

ल यन्रण ग ी जैष्ट्रवक ष्ट्रवलध तथा अन्य वैकखपपक उपायहरुको प्रयोग बढाउ्ै व्यावसाष्ट्रयक
प्राङ्गारिकरक िात को ष्ट्रवकास ग ी ु अलत आवश्यक भइसकाको छ ।
यस परिकरप्राक्ष्यला एकातफी बढ््ो ज सं ख्याको ल ललत्त चाष्ट्रह ा िाद्यान्न, तरकारी, फ फू को
आपूलतीका

ालग किष्ट्रम उत्पा्

बढाउ ु आवश्यक छ र यसका

अपरिकरहायी छ भ ा अको तफी व्यवसाष्ट्रयकरणबाट किष्ट्रम उत्पा्
रासायल क ल
प े

एवं ष्ट्रवमाद्को बढ््ो प्रयोगबाट लाल स

ालग व्यवसाष्ट्रयकरण
विष्ट्रद्द ग े

ालला

गायत वातावरखणय सं रच ाला

कारात्लक प्रभाव ाई जोगाउ ु उखत्तकै आवश्यक छ । एकातफी अन्तराीष्ट्रिय

बजारला रासायल क ल
त्यस्ता रासायल क ल

र ष्ट्रवमाद्को लूपय द् प्रलत द्
र laifflbx?
लबमाद्हरु ापा ला

{tkm{ी
बढ््ै गईरहा को छ eg]
भ ाअcsf]
कोतफ

ै उत्पा्

प े afWotf
वाध्यताभएको
ाष्ट्रहएको सलयला उप ब्ध भईरहा को छै
ePsf]n] ाचrflxPsf]

1

हु ा र ष्ट्रव्ा शनबाट आयात ग ी ु
।
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त्यसै ा ग्राल ण क्षारका किमक ाई िाद्य सुरक्षाको ल ललत्त गाउुँलै ज व
किष्ट्रम उत्पा्

ल वाीह हु

सक् ा

प्रणा ीको ष्ट्रवकास ग ी ु आवश्यक भएको छ । यस ाई लध्य जर राखि

ाई सुव्यवखस्थत तथा वातावरण ाई सं रक्षण ग ी किष्ट्रम क्षारको द्गो ष्ट्रवकासका

उत्पा्
ालग

याुँ कायीशनै ी अप ाई व्यवसाष्ट्रयक प्राङ्गारिकरक िात

ग ी ु आजको

अव म्व

आवश्यकता ्ा खिएको छ ।
ज सं ख्या बिष्ट्रद्दको साथसाथै ्ै ल क आवश्यक प े िाद्यान्नको लाग पल
रहा को अवस्थाला सो लाग ाई पुरा ग ी किष्ट्रम उत्पा्

द् ा दु ्

बढी

व्यवसाष्ट्रयकरण तफी गईरहा को छ

भ ा सो सं गसं गै एकातफी उन्नत तथा वणीशनंकर जातका लबउहरुको प्रयोग भईरहा को छ
भ ा अको तफी रासायल क ल

तथा ष्ट्रवमा्ीको प्रयोग पल

त्यखत्तकै बढीरहा को छ ।

ु ा साथै वातावरण र ज श्रोत प्र्ूमण भएर
जस ा ग्ाी लाटोको उवीराशनखक्तला ह्रास आउ क
उपभोक्ताको स्वास््यलालथ सलात
कारण ा ग्ाी

करात्लक असर परिकररहा को छ । लबमा्ीयुक्त िा ाको

ै आजभो ी अपजाईलर, अष्ट्रटजल, बाुँ्ोप , ्ल ्ा खि क्यान्सरसम्लका

रोगहरु ला व स्वास््यला व्यापक रुपला ्ा ख्न थाल एको छ । सोही कुरा ाई लध्य जर
ग्ै

ापा

ग े

सरकार ा प्राङ्गारिकरक िात

ाई प्रोत्साह

ग ी प्राङ्गारिकरक ल

उत्पा् ला सहयोग

ु ो साथै त्यस्ता कायीक्रलला अ ्
ु ा को
लत तथा कायीक्रल र कायीष्ट्रवलधहरु पयाउ क

सलात व्यवस्था गरा को छ ।अलधक रासायल क ल
गरी यस ा ला व स्वास््यला पा े

एवं ष्ट्रवमा्ीको प्रयोग ाई ल रुत्साष्ट्रहत

कारात्लक असर ाई न्यूल करण ग ी प्राङ्गारिकरक किष्ट्रमको

आवश्यकता वारा जा कारी द्ई किमक तथा उपभोक्ता वगी ाई जागरुक गराउ ा उ�ाश्य
ु प २०६४ सा
अ रु

्ा खि प्रत्याक बमी “राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी ” को

आयोज ा भईरहा को छ ।
ु ार यस बमी पल
त्यसै अ स
ाराका

साथ

प्राङ्गारिकरक

"प्राङ्गारिक
रक s[क
पद्दतckgfcf}
अप ाऔ
व बचाऔ
ं,लाटोरज
æk|
fËfl/s
lifि ष्ट्रमk4tL
+, df6f]
/ hLjg
arfcf}+Æं"
क्षारला

सरोकार

राख्ना

अन्य

सरकारी

तथा

भन्ना लू

गैरसरकारी

सं घसं स्थाहरुको सा्ा्ारीला सो व्यवसायसं ग आवद्द सबै सरोकारहरु ाई ला ाला सहभालग
गराउ ा

ु ार लललत २०७५/११/१६ ्ा खि २०७५/११/१९ गता सम्ल
क्ष्य अ स

ल तपुर खजप ाको जाव ािा

फुटव

लै्ा ला बाह्रौ राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा-

२०७५ सम्पन्न गरिकरएको लथयो । उक्त ला ा अव ोक को

ालग किमक, किमक सलूह,

किष्ट्रम सहकारीकली तथा किष्ट्रम प्रष्ट्रवलधसुँग सम्बखन्धत उद्योग र व्यवसाय हरु, ष्ट्रवद्या य,
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क्याम्पस तथा ष्ट्रवश्व ष्ट्रवद्या यका ष्ट्रवद्याथीहरु तथा सोधकताीहरु, सरकारी र गैर सरकारी
सं स्थाहरु एवं उपभोक्ताहरु

गायत किष्ट्रमसं ग सरोकार राख्ना धारै जसो सं घसं स्था, व्यक्त

तथा सलुहहरुको उप ािल य सहभालगतारहा को लथए ।
राष्ट्रिय o
प्राङ्गारिक
क किष्ट्रम s[
ला lif
ा प्र्शनी
उ�ााश्यह:
/fli6«
k|fर·fl/s
d]nf -२०७५
k|bz{gL को
– @)&%
sf] p2]Zox? M
 प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उपजहरु वारा जा कारी द् ा साथै त्यसको व्यवसाय प्रवद्दी ला
सहयोग ग े ।
 प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम प्रणा ी अप ाउ

व्यवसाष्ट्रयक किमकहरु ाई प्रोत्साष्ट्रहत ग े ।

 उपभोक्ताहरु ाई स्वस््यकर प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उपज उपभोग ग ी प्रोत्साष्ट्रहत ग े ।
 ल याीतयोग्य प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम वस्तुहरुको पष्ट्रहचा
 द्गो किष्ट्रम ष्ट्रवकासको

र प्रवद्दी ला सहयोग पुर्याउ ा ।

ालग प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम पद्घलतको आवश्यकता वारा जा कारी द् ा ।

राष्ट्रिय oप्राङ्गारिक
क किष्ट्रम s[
ला lifा प्र्शनी
खक्षत sf]
उप ck]
ब्ध हरु:
/fli6«
k|fर·fl/s
d]nf -२०७५
k|bz{gL कोअपा
– @)&%
lIft pknAwLx? M
 प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उपजको उत्पा्

एवं बजार खस्थलत बारा सरोकारवा ाहरु सुसूखचत हु ा

 प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उपजको आन्तरिकरक तथा वाह्य बजारको सम्बन्ध स्थाष्ट्रपत ग ल
ी ा
सघाउ पुग् ा
 प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उपजको िरिकर् एवल् लबक्री ष्ट्रवतरण लाफीत उत्पा्क, व्यावसाय
एवल् उपभोक्ताहरु
 ला ा अवलधला सञ्चा

ाभाखन्वत हु ा,
हु ा प्या

छ फ

तथा अन्तरष्ट्रक्रयाला सहभाग

भई

सरोकारवा ाहरु ाई प्राङ्गगारिकरक किष्ट्रमको ष्ट्रवष्ट्रवध पक्षहरुको बारा ला जा कारी हु ा
भएका ePsf
लुख्य लुख्d'यVo
ष्ट्रक्रd'
याक
d]लाnाf अवलधला
cjlwdfसञ्चा;~rfng
Vo ापहरु:
lqmofsnfkx?M
प्राङ्गारिकरक

ला ा ाई

बढी सहभालगतालू क

साथै

प्रभावकारी

ब ाउ को

ालग

किष्ट्रम

ष्ट्रवभागका लहाल ्े शनकको सं योजकत्वला ३५ स्स्य य बाह्रौं राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा
प्र्शनी

लू

आयोजक सलललत गठ

गरिकरएको लथयो ।सलय सलयला बैठक बसार उक्त

सलललतको पह ला आलथीक श्रोतहरुको पष्ट्रहचा

ग क
ी ु ा साथै ला ा ाई व्यवस्थाप

ग क
ी ो

ु ार ष्ट्रक्रयाक ापहरु
ालग लहत्वपूणी ल णीयहरु गरिकरएको लथयो । ला ा अवलधभर ल म् ा स
सञ्चा

गरिकरएको लथयो ।

 ्ा शनको ष्ट्रवलभन्न भागला उत्पाद्त प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उपजहरुको प्रलतयोलगतात्लक प्र्शनी
गरिकरएको
 प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम वस्तुहरुको िरिकर् ष्ट्रवक्री एवं व्यवसाष्ट्रयक बैठक सञ्चा

3

गरिकरएको
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 प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम सालाग्र तथा प्राङ्गारिकरकिात का उन्नत प्रष्ट्रवलधहरुको प्र्शनी
 प्या

छ फ

तथा अन्तरष्ट्रक्रया कायीक्रल सञ्चा

गरिकरएको

गरिकर ला ाका सहभालग ाई

प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम सम्बखन्ध लबमयला सुसखु चत गराईएको
 प्र्शनी

स्थ ला प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम सूच ा कान्र स्थाप ा गरिकर अव ोक कताीहरु ाई

ु ा साथै प्रचार प्रसार सालाग्र हरु ष्ट्रवतरण
प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम सम्बखन्ध जा कारी द् क
गरिकरएको (Organic Agriculture Information Centre)
 राष्ट्रिय स्तरका उत्कि� क ाकारहरु लाफीत ला ा अवलधभर प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम लबमयला
साुँस्किलतक कायीक्रल सञ्चा

गरिकरएको

 प्राङ्गारिकरक िाद्य परिकरकार लहोत्सव गरिकर ला ाका करिकरव १००० अव ोक कताी ाई
उक्त परिकरकार ल शनुपक चिाएर प्राङ्गारिकरक िाद्य परिकरकारको प्रवद्दी
 लाटो परिकरक्षण साथै वा ी उपचार खशनष्ट्रवर सं चा
प्र्ा

गरिकरएको

गरिकर ला ा अवलधभर ल शनुपक सावा

गरिकरएको

 ल िःशनुपक स्ट

व्यवस्था ग क
ी ु ा साथै अव ोक कताीहरु ाई प्रवाशन ल :शनुपक गरिकरएको

 ला ाका सबै सहभालगहरु ाई लायाको खच ो सष्ट्रहत सहभालगताको प्रलाणपर द्इएको
रक किs[
ष्ट्रमlif
ला d]
ाको
िची व्यवस्थाप
:
k|प्राङ्गारिक
f·fl/s
nfsf]ालगnflu
vr{ Joj:yfkgM
प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ाको

ालग िची सा्ा्ारी ग े कायाी य तथा सं स्थाहरु

 किष्ट्रम पूवाीधार ष्ट्रवकास तथा किष्ट्रम यान्र करण प्रवद्दी

कान्र (CAIDMP)

 प्रधा लन्र किष्ट्रम आधुल कीकरण परिकरयोज ा (PMAMP), िुल टार
 किष्ट्रम क्षार ष्ट्रवकास कायीक्रल (ASDP), सुिेत
 सा ा तथा ल्ौ ा किष्ट्रमक आयस्तर बिष्ट्रद्द आयोज ा (RISMFP),

ापा गञ्ज

 बा ी ष्ट्रवकास तथा किष्ट्रम जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधता सं रक्षण कान्र, रष्ट्रवभव
 किष्ट्रम उद्यल कान्र, ापा

उद्योग वाखणज्य लहासं घ (KUBK), काठलाण्डौ

 राष्ट्रिय आ ु तरकारी तथा लस ाबा ी ष्ट्रवकास कान्र, िुल टार
 Helvetas Nepal Lalitpur
 हसारा एग्र रिकरसची एण्ड ट्राल ङ्ग सान्टर, काभ्रा
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सहकायी ग े सं स्थाहरु:
 िाद्यका

ालग किष्ट्रम कायीक्रल

 राष्ट्रिय किमक सलुह लहासं घ

ापा

 अगाील क सष्ट्रटीष्ट्रफकास

(OCN)

ापा

धाहरु:
k'पु/रस्कारको
:sf/sf]ष्ट्रवljwfx?M
क) ताजा किष्ट्रम उपज (Fresh Agriculture Produce)
ि) प्रशनोलधत किष्ट्रम उपज (Processed Agriculture Produce)
ग) िाद्य प्रष्ट्रवलध (CookingTechnology)
घ) प्रष्ट्रवलध (Technology)
ङ) किष्ट्रम सालाग्र ।ष्ट्रवष्ट्रवध (Agriculture Input/Miscellaneous)
प्रत्याक ष्ट्रवधाको
ष्ट्रवजाता ाई

ालग प्रथल, दिलतय, तिलतय र सान्त्व ा पुरस्कारको व्यवस्था गरिकर

ग्, सम्ला पर तथा सहभाग ताको प्रलाणपर सलात द्ईएको लथयो ।

रक ला d]ाको
क्रलहरु:
k|प्राङ्गारिक
f·fl/s
nfsf]कायीsfo{
qmdx?M
• किष्ट्रम सालाग्र ्ताी: २०७५/११/१६ गता द् को १ बजा ्ा खि साुँ् ५ बजासम्ल
• उद्घाट
• प्या

कायीक्रल: २०७५/११/१७ गता लबहा
छ फ

१२.३० बजा

तथा अन्तरष्ट्रक्रया: २०७५/११/१८ गता

• प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उपज प्र्शनी : २०७५/११/१७ ्ा खि १९ गता सम्ल
• प्राङ्गारिकरक किष्ट्रमला आधारिकरत सांस्किलतक कायीक्रल: २०७५/११/१७ ्ा खि १९
गता सम्ल
• लाटो परिकरक्षण तथा वा ी उपचार खशनष्ट्रवर: २०७५/११/१७ र १८ गता
• अव ोक
• सलाप

सलय: लबहा

१० बजा ्ा खि साुँ् ५ बजासम्ल

तथा पुरस्कार ष्ट्रवतरण कायीक्रल: २०७५/११/१९ गता द् को १ बजा

रक किs[
ष्ट्रमlif
ला d]ा n
प्राष्ट्रf वk|लधक
उपसलललत
गठ : u7gM
k|प्राङ्गारिक
f·fl/s
fljlws
pk;ldlt
बाह्रौं प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा सम्बन्ध
सलललतसं ग राय सप ाह ल

्ै ल क ष्ट्रक्रयाका ाप सं चा

र द् का

एवं लू

आयोजक

ु ारका प्ालधकारीहरु रह ा गरी
ालग ल म् ा स

प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्राष्ट्रवलधक सलललत गठ

गरिकरएको लथयो । साथै सो सलललतको
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सखचवा य किष्ट्रम पूवाीधार ष्ट्रवकास तथा किष्ट्रम यान्र करण प्रवद्दी

कान्र, हरिकरहरभव ला रह ा

र उक्त प्राष्ट्रवलधक सलललत ाई आवश्यक प े सरसाला हरु किष्ट्रम पूवाीधार ष्ट्रवकास तथा
किष्ट्रम यान्र करण प्रवद्दी

कान्रबाट उप ब्ध गराउ ा व्यवस्था लल ाईएको लथयो |

डा. राल किष्ण श्रा ष्ट

वरिकरष्ट किष्ट्रम प्रसार अलधकित किष्ट्रम ष्ट्रवभाग

सं योजक

श्र बासु्ाव शनलाी

वरिकरष्ट किष्ट्रम अथी ष्ट्रवज्ञ, कि.पू.ष्ट्रव. तथा कि.या.प्र.का.

स्स्य

डा. प्रकाशन राज लबस्ट

ल . आयोज ा सं योजक, IWRMP

स्स्य

डा. गोपा

वरिकरष्ट पशनु ष्ट्रवकास अलधकित, पशनु सावा ष्ट्रवभाग

स्स्य

श्र सन्तोम भण्डारी

किष्ट्रम प्रसार अलधकित, व्य.ष्ट्रकट ष्ट्रव.कान्र

स्स्य

श्र कल

किष्ट्रम प्रसार अलधकित, कि.पू.ष्ट्रव. तथा कि.या.प्र.का.

स्स्य

प्रा,स, कि.पू.ष्ट्रव. तथा कि.या.प्र.का.स्स्य

सखचव

लगरी
राज शनलाी

श्र शनोभाकर भण्डारी
उपसलललत गठ
:
pk;ldlt
u7gM

ु ार बाह्रौं प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा २०७५
प्राष्ट्रवलधक सलललतको ल णीय अ स
व्यवखस्थत ग ी तपस
लू

ाई थप

बलोज ल उपसलललतहरु आवश्यक ्ा खिएको ा प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा

आयोजक सलललत ाई लसफारिकरस गरा को र सोही लसफारिकरस बलोखजल लू

ु ार ष्ट्रवलभन्न उपसलललतहरु गठ
सलललत ा ल म् ा स

आयोजक

गरा को लथयो ।

क) प्रचार प्रसार उपसलललत
सं योजक

श्र बासु्ाव शनलाी

व.कि.अ.ष्ट्रव.

कि.पू.ष्ट्रव.तथा कि.या.प्र.का.

स्स्य

श्र कल

कि.प्र.अ.

कि.पू.ष्ट्रव.तथा कि.या.प्र.का.

स्स्य

श्र शनोभाकर भण्डारी

प्रा.स.

कि.पू.ष्ट्रव.तथा कि.या.प्र.का.

राज शनलाी

ि) ल लन्रणा उपसलललत
सं योजक

श्र राजान्रप्रसा् प्रधा

व.कि.अ.ष्ट्रव.

कि.पू.ष्ट्रव.तथा कि.या.प्र.का.

स्स्य

श्र कल

कि.प्र.अ.

कि.पू.ष्ट्रव.तथा कि.या.प्र.का.

स्स्य

श्र शनोभाकर भण्डारी

प्रा.स.

कि.पू.ष्ट्रव.तथा कि.या.प्र.का.

स्स्य

श्र

कि.प्र.अ.

किष्ट्रम ष्ट्रवभाग

स्स्य

श्र खशनवा अयाी

कि.प्र.अ.

किष्ट्रम ष्ट्रवभाग

ष्ट्रव

राज शनलाी
भण्डारी

6 s[lif k"jf{wf/ ljsf; tyf s[lif ofGqLs/0f k|j4{6g s]Gb|

ग) खशनपड, पुरस्कार, प्रलाणपर र लायाको खच ो उपलसलललत
सं योजक

श्र ष्ट्रहक्लत कुलार श्रा ष्ट

व.कि.प्र.अ.

किष्ट्रम ष्ट्रवभाग

स्स्य

श्र

भण्डारी

कि.प्र.अ.

किष्ट्रम ष्ट्रवभाग

स्स्य

श्र प्रलल ा वाग् ा

वा.लब.अ.

किष्ट्रम ष्ट्रवभाग

स्स्य

श्र त थी गुरागाईं

ा.पा.

कि.पू.ष्ट्रव.तथा कि.या.प्र.का.

स्स्य

श्र

ा.सु.

कि.पू.ष्ट्रव.तथा कि.या.प्र.का.

घ) उद्घाट

ष्ट्रव

क्ष्लण थापा

कायीक्रल व्यवस्थाप

उपलसलललत

सं योजक

श्र ल ली ा गुरुङ

व.कि.प्र.अ.

किष्ट्रम ष्ट्रवभाग

स्स्य

श्र प्रज्ञा श्रा ष्ट

कि.प्र.अ.

किष्ट्रम ष्ट्रवभाग

स्स्य

श्र सगु

कि.प्र.अ.

किष्ट्रम ष्ट्रवभाग

ङ्) सरसफाई तथा ज पा

पखण्डत
उपलसलललत

सं योजक

श्र ल ोज चौधरी

कि.ई..

कि.पू.ष्ट्रव.तथा कि.या.प्र.का.

स्स्य

श्र

ष्ट्रव

कि.प्र.अ.

किष्ट्रम ष्ट्रवभाग

स्स्य

श्र

क्ष्लण थापा

भण्डारी

ा.सु.

कि.पू.ष्ट्रव.तथा कि.या.प्र.का.

च) प्रभातफारी उपलसलललत
व.बाग.लब.अ.

किष्ट्रम ष्ट्रवभाग

श्र रन्जु लहजी

बाग.लब.अ.

किष्ट्रम ष्ट्रवभाग

श्र

कि.प्र.अ.

किष्ट्रम ष्ट्रवभाग

सं योजक

श्र

स्स्य
स्स्य
च) लुपयांक

ारायण काफ् ा
ष्ट्रव

भण्डारी

उपलसलललत

सं योजक

डा. प्रकाशनराज लब�

ल .आ.प्र

IWRMP

स्स्य

डा. गोपा

व.प.ष्ट्रव.अ.

पशनु सावा ष्ट्रवभाग

स्स्य

डा. चन्र रिकरसा

व.लाटो.ष्ट्रव.

का.ला.प. प्रयोगशना ा

स्स्य

डा. लहा्ा व पौड्या

व.कि.अ.ष्ट्रव.

किष्ट्रम ष्ट्रवभाग

स्स्य

श्र डा

व.कि.अ.ष्ट्रव.

कि.पू.ष्ट्रव.तथा कि.या.प्र.का.

स्स्य

श्र गोष्ट्रवन्् शनलाी

लगरी

प्रसा् पुडासै

हसारा एग्र रिकरसची एण्ड ट्राल ं ग सान्टर, काभ्रा

7
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छ) स्वयल सावक परिकरचा

तथा सुरक्षा उपलसलललत

सं योजक

श्र कल

राज शनलाी

कि.प्र.अ.

कि.पू.ष्ट्रव.तथा कि.या.प्र.का.

स्स्य

श्र शनाल कराल पौडा

कि.प्र.अ.

किष्ट्रम ष्ट्रवभाग

स्स्य

जावा ािा

ज) स्ट

युथ क् बका १ जवा

प्रलतल लध

तथा लञ्च ल लाीण उपलसलललत

सं योजक

श्र द्पक भारिज

व.कि.ई.

कि.पू.ष्ट्रव.तथा कि.या.प्र.का.

स्स्य

श्र प्रकाशन तन्डुकार

कि.ई.

कि.पू.ष्ट्रव.तथा कि.या.प्र.का.

स्स्य

श्र ल ोज चौधरी

कि.ई.

कि.पू.ष्ट्रव.तथा कि.या.प्र.का.

्) आकखस्लक स्वास््य सावा उपलसलललत
सं योजक

श्र लहा शन सापकोटा

यो.अ.

किष्ट्रम ष्ट्रवभाग

स्स्य

श्र श्यालराज ष्ट्रव�

यो.अ.

किष्ट्रम ष्ट्रवभाग

स्स्य

श्र अद्लत ष्ट्रव�

यो.अ.

किष्ट्रम ष्ट्रवभाग

ञ) सलाप

पश्चात सालाग्र व्यवस्थाप

सं योजक

श्र

उपलसलललत

क्ष्लण थापा

ा.सु.

कि.पू.ष्ट्रव. तथा कि.या.प्र.का

kqsf/
;Dd]n:gM
परकार सम्ला
बाह्रौं राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी को वारा ला जा कारी द् ा र यसको प्रचार
प्रसार ाई अ् व्यापक ब ाउ ा उ�ाश्य ा २०७५ फागु

किष्ट्रम

गरिकरएको लथयो । किष्ट्रम ष्ट्रवभागला उप-

ष्ट्रवभागको सभा ह ला परकार सम्ला
लहाल ्े शनक श्र प्रकाशन सञ्जा

१४ गता लं ग वारका द्

ज्यूको अध्यक्षताला भएको उक्त परकार सम्ला

ला करिकरव

५० ज ा परकारहरुको उपखस्थलत रहा को लथयो । किष्ट्रम पूवाीधार ष्ट्रवकास तथा किष्ट्रम
यान्र करण प्रवद्दी

कान्रका प्रलुि श्र राजान्र प्रसा् ललश्र र किष्ट्रम तथा पशनुपन्छी ष्ट्रवकास

लन्रा यका वरिकरष्ट लाटो ष्ट्रवज्ञ श्र गंगा आचायी साथै कान्रका अन्य ष्ट्रवज्ञहरुबाट उक्त
सम्ला

ु एको लथयो ।
ला परकारहरु ा उठाएका खजज्ञसाहरुको जवाफ द् भ

8 s[lif k"jf{wf/ ljsf; tyf s[lif ofGqLs/0f k|j4{g s]Gb|
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afx|
/fli6«
o k|रf·fl/s
d]nf कोk|bप्रचार
z{gLsf]
k|rf/ k|;f/M
बाह्रौंf}+ राष्ट्र
िय प्राङ्गारिक
क किष्ट्रम लाs[lाifप्र्शनी
प्रसार:
ला ाको प्रचार प्रसारको

ालग गोरिापरला सू च ा प्रकाशन

क री को सहकायीला २०७५ लाघ १५ गता ्ा खि फागु
कायाकरण एफ.एल. लाफीत लबहा
ला ाको जा कारी द्ुँ्ै स्ट
कै

ग क
ी ु ा साथै कम्यूल काशन
५ गतासम्ल

ै प्रत्याक द्

७ बजाको सलाचारको सलयला रा लडयो खजङ्ग

बुष्ट्रकङ्गको

ालग आह्वा

िारा

गरिकरएको लथयो ।ला ाको जा कारी

ालग किष्ट्रम तथा पशनुपन्छी ष्ट्रवकास लन्रा य, किष्ट्रम ष्ट्रवभाग र किष्ट्रम पूवाीधार तथा किष्ट्रम

यान्र करण प्रवद्दी

कान्रला लललत २०७५ लाघ १५ गता ्ा खि सूच ालू क व्या र

राखिएको लथयो । त्यस्तै ला ा सम्बन्ध जा कारीलू क पचाी, पो�र तथा ब्रोसरहरु तयार
गरिकर व्यापक रुपला ष्ट्रवतरण गरिकरएको लथयो ।

4{g s]Gb|
10 s[lif k"jf{wf/ ljsf; tyf s[lif ofGqLs/0f k|j10

afx|f}+ /fli6«o k|f·fl/s s[lif d]nf k|bz{gL @)&% df k|sflzt a|f];/
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बाह्रौं राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ाला प्रकाखशनत तथा ष्ट्रवतरिकरतजा कारी लू कपो�र

afx|f}+ /fli6«o k|f·fl/s s[lif d]nfdf k|sflzt tyf ljtl/t hfgsf/L d"nskf]i6/
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afx|f}+ /fli6«o k|f·fl/s s[lif d]nfdf kqsf/x? ;dfrf/ ;Dk|]if0f ub}{

g s]Gb|
12 s[lif k"jf{wf/ ljsf; tyf s[lif ofGqLs/0f k|j4{12

afx|बाह्रौं
f}+ /fli6«
o k|f·fl/s s[lif d]nfsf] jf/]df hfgsf/L lbgsf] nflu /flvPsf] ;"rgf s]Gb|
रा�िय प्राङ्गारिकरक कि�म ला ाको वारा ला जा कारी द् को ालगराखिएकोसूच ा कान्र

afx|बाह्रौं
f}+ /fli6«
o k|प्राङ्गारिक
f·fl/s
s[ि l�मif लाd]nाकोप्रचार
fsf] k|rf/प्रसारको
k|;f/sf] ालग
nfluराखिएको
/flvPsf]
रा�िय
रक क
ब्याAofg/
र

afx|f}+ /fli6«o k|fËfl/s s[lif d]nf k|bz{gL @)&% 13

g]kfn
·fl/s
df ;xhLs/0f
ePsf
Joj:yf / k|of;M
रक क्षारIf]
लाqसहज
करण ग ी भएका ug{
व्यवस्था
र प्रयास:
ापा लाk|fप्राङ्गारिक
राष्ट्रिय किष्ट्रम

लत २०६१: प्राङ्गारिकरक िात

किष्ट्रम

ल कास

वस्तु

प्रलाण करणको

ग े

उत्पा्

ाई प्रोत्साह
क्षारला

गरिकर ा छ । प्राङ्गारिकरक िात गरी

उत्पाद्त

किष्ट्रम

वस्तुहरूको

गुणस्तर

ालग टा वा पुर्याइ ाछ ।

किष्ट्रम ब्यवसाय प्रवद्दी

लत, २०६३: औद्योलगक

ु प स्थाप ा हु ा ष्ट्रवशनाम आलथीक
लत अ रु

ु ारको उपयुक्त परिकरलाण र गुणस्तरका
क्षारहरुसं ग सलन्वय हु ा गरी बजारको लाग अ स
ष्ट्रवशनाम किष्ट्रम वस्तु उत्पा्
ष्ट्रवशनाम उत्पा्

ग ी सरोकारवा ाहरुको प्रलतवद्दताको आधारला ल म्

क्षारहरुको ष्ट्रकटा

गरी कायीक्रल सञ्चा

वा ी÷वस्तु उत्पा्

क्षार (ि) प्राङ्गारिकरक÷ष्ट्रवमा्ी रष्ट्रहत उत्पा्

वा ी÷वस्तु उत्पा्

क्षार ।

ल खित

गरिकर ाछ (क) व्यावसाष्ट्रयक
क्षार र (ग) ल याीतलू क

k|fप्राङ्गारिक
·fl/s
s[ि ष्ट्रमlifसम्बन्ध
;DaGwLापा g]kसरकारको
fn ;/sf/sf]
:jLs[
t ्ेsfo{
ljlw÷lgb]{lzsfx?M
रक क
स्व कित कायी
ष्ट्रवलध÷ल
खशनकाहरु:
 राष्ट्रिय ल

लत २०५८

 राष्ट्रिय किष्ट्रम

लत २०६१

 किष्ट्रम ब्यवसाय प्रवद्दी

लत २०६३

 प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उत्पा्
सम्बन्ध

तथा प्रशनोध

प्रणा ीको राष्ट्रिय प्राष्ट्रवलधक लाप्ण्ड

ल ्े खशनका २०६४

 प्राङ्गारिकरक ल

उत्पा्

 प्राङ्गारिकरक ल

ु ा
अ ्

कारिा ा स्थाप ाको

ाग प्रोत्साह

कायीष्ट्रवलध, २०६६

ल ्े खशनका २०६८

 प्राङ्गारिकरक तथा जैष्ट्रवक ल

ल यल

 प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उत्पा्

ल याीतका

कायीष्ट्रवध , २०६८
ु ा
ालग प्रलाण करण शनुपक अ ्

उप ब्ध

गराउ ा व्यवस्था सम्बन्ध कायीष्ट्रवलध, २०६९
 राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम सम्बन्ध

प्र्ायक ल कायको सम्बन्ध

प्र्ा

ग े सम्बन्धला

ब्यवस्था ग ी ब ाको कायीष्ट्रवलध, २०६९
 प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उत्पा् को सालुष्ट्रहक प्रलाण करणका
प्रणा ी ल ्े खशनका, २०६९

14 s[lif k"jf{wf/ ljsf; tyf s[lif ofGqLs/0f k|j4{g s]Gb|
14

ालग आन्तरिकरक ल यन्रण

 प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उत्पा् को सहभालगतालू क गुणस्तर ल धाीरण प्रणा ी सञ्चा
सम्बन्ध लागी्शनी , २०६९
 आन्तरिकरक ल यन्रण प्रणा ी (ICS) को
 खजप ास्तरला प्रांगारिकरक ल
ु ा
 भललीकम्पो� अ ्

ु ा
अ ्

ालग क्षलता ष्ट्रवकास कायीष्ट्रवलध, २०७१

कायीष्ट्रवलध २०७२

कायीष्ट्रवलध २०७२

 प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम सम्बखन्ध सलय सलयला भएका अन्तरष्ट्रक्रया तथा गोष्ट का प्रलतवा्
तथा कायीपरहरु
हा सम्लका प्राङ्गारिक
रक किष्ट्रम s[
ला lif
ा प्र्शनी
xfn;Ddsf
k|f·fl/s
d]nf कोk|bष्ट्रवz{वरण:
gLsf] ljj/0f M
 प्रथल राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी -२०६४, काठलाडौं
प्रांगारिकरक किष्ट्रम उपज उपभोग गरी स्वस््य ज व याप

गरौं

 ्ोस्रो राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी -२०६५, ल तपुर
प्रांगारिकरक किष्ट्रम उपज उपभोग गरी स्वस््य ज व याप

गरौं

 तास्रो राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी -२०६६, ल तपुर
प्रांगारिकरक किष्ट्रम प्रणा ी अप ाऔ,ं द्गो किष्ट्रम ष्ट्रवकासको आधार तयार गरौं
 चौंथो राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी -२०६७, भरतपुर, खचतव
स्वस्थ ज व का

ालग प्रांगारिकरक किष्ट्रम

 पाुँचौं राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी -२०६८,पोिरा, कास्की
प्रांगारिकरक किष्ट्रम उत्पा्

आजको चाह ा, ्ीघाीय ु र स्वस्थ ज व

हाम्रो काल ा

 छै ठौं राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी -२०६९,बुटव , रुपन््ा ही
प्रांगारिकरक िात ्ा शनभरी, स्वस्थ रहौं सधैं भरी
स्ट

सं ख्या– ११०

ला ा अव ोक कताी-करिकरव १

ाि, आलथीक कारोबार– करिकरव १ करोड

 सातौं राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी -२०७०,कोह पुर, बाुँका
प्रांगारिकरक किष्ट्रम अलभया , स्वस्थताको पष्ट्रहचा
स्ट

सं ख्या– ९६

ला ा अव ोक कताी-करिकरव १

ाि, आलथीक कारोबार– करिकरव ३०

ाि

15 afx|f}+ /fli6«o k|fËfl/s s[lif d]nf k|bz{gL @)&% 15

 आठौं राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी -२०७१,पोिरा, कास्की
्ीगो अलभया िः प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम, स्वस्थ ज व
स्ट

सं ख्या– १३७

ला ा अव ोक कताी-करिकरव १


आलथीक सम्विष्ट्रद्द

ाि, आलथीक कारोबार– >४०

ाि

वौं राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी -२०७२,ष्ट्रवराट गर, लोरङ्ग
प्राङ्गारीक किष्ट्रमको प्रवद्दी , स्था य स्रोत साध को सम्वद्दी
स्ट

सं ख्या– ९७

ला ा अव ोक कताी-करिकरव १५००००, आलथीक कारोबार– करिकरव ४०

ाि

 ्शनौं राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी -२०७३,लहान्र गर, कञ्च पुर
प्राङ्गारीक किष्ट्रम पद्दत को अव म्ब , पयाीवरण सं रक्षण र स्वस्थ ज व
स्ट

सं ख्या-१२०

ला ा अव ोक कताी -३६५५०आलथीक कारोबार-करिकरव १०

ाि

 एघारौं राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी -२०७४,बुटव , रुपन््ा ही
प्राङ्गारिकरक िात को प्रवद्दी , स्वस्थ ज व को अव म्ब
स्ट

सं ख्या– १००

ला ा अव ोक कताी -४०००० आलथीक कारोबार-करिकरव २०

ाि

 बाह्रौं राष्ट्रियप्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी -२०७५,जाव ािा , ल तपुर
प्राङ्गारीक किष्ट्रम पद्दत अप ाऔ ं, लाटो र ज व
स्ट

बचाऔ ं

सं ख्या– १२५

ला ा अव ोक कताी -५०००० आलथीक कारोबार– करिकरव २५

ाि

g]kापfn
;/sf/sf]
f·fl/s
s[lifलाप्ण्ड:
;DalGw dfkb08 M
ा सरकारको
प्राङ्गारिकरk|क
किष्ट्रम सम्बखन्ध
 प्राङ्गारिकरक िात गरिकर ा जलल

र रासायल क िात हु्ै आएको जलल

ष्ट्रवच ल खश्चत

लध्यवती क्षार (्ुरी) कम्त ला ४ ्ा ि ५ ललटर सम्ल हु पु ्ीछ ।

 प्राङ्गारिकरक प्रालाखणकरणका

ालग एउटै

जलल ला बाल

प्राङ्गारिकरक िात भएला त्यो प्रालाखणकरणका

ालग योग्य लाल ्ै

 त्यसै गरी आपसला ललसावटको सं भाव ा रहा को ज्या्ै
भएको अवस्थाला पल

प्रलाखणकरणका

ालग योग्य लाल ्ै

4{g s]Gb|
16 s[lif k"jf{wf/ ljsf; tyf s[lif ofGqLs/0f k|j16

ष्ट्रपच्छा

रासायल क र

।

खजक रासायल क िात
।

 रासायल क ल , रोग, ष्ट्रकरा वा ्ार ाशनक ष्ट्रवमा्ी जस्ता कु ै ष्ट्रकलसलको रसाय
ु ्
प्रयोग भएको हु ह
ु ै

तथा रसाय को सम्पकीला आएका किष्ट्रम औजारहरु सफा

गरा र लार प्राङ्गारिकरक िात ला प्रयोग ग प
ी ु ्ीछ ।

 प्राङ्गारिकरक रुपान्तरण अवलध यस प्रकारको िात शनुरु भएको ललत ्ा ि गल न्छ,
तथा यसको पष्ट्रह ो वमीला प्रलाखणकरण ग े ल काय ा सलय सलयला ल रीक्षण
ग प
ी ु ्ीछ ।
ाई राम्रो सुँग ल रिकरक्षण गरा पलछ

 रुपान्तरण अवलधको ्ोस्रो र तस्रो वमीको उत्पा्

लार प्रलाखणकरण ग े ल काय ा रुपान्तरण अवस्थाको प्रलाखणकरण खचन्ह प्र्ा
ग ी सक््छ ।

 तर उत्पा्
गरा को

कताी तथा प्रशनोध

यथा�

प्रलाण

कताी ा ष्ट्रवगत ३ वमी्ाि प्राङ्गारिकरक तरिकरका ा िात

पुर्याउ

सका

र

लाटोला

प्रयोगशना ाबाट प्रलाखणत भएको रिकरपोट
प्राङ्गारिकरक प्रलाखणकरणका

रसाय को

लारा

गायतका अलभ ािहरु जुटाउ

ालग पुरै रुपान्तरण अवलध पखिीरह ु प े छै

रहा को
सका

।

 पाए सम्ल र हुुँ्ा सम्ल स्थाल य जात र प्राङगारिकरक प्रलाखणकरण भएका ब उ
लबज को प्रयोग ग प
ी ु ्ी छ ।

 आ वु ांशन क प्रष्ट्रवलधबाट र आ व्रु शन रुपान्तरीत खज.एल.ओ. तथा ज ष्ट्रवत रुपलान्तरिक
रत
?kfGtl/t
।

ए .एल.ओ. बाट उत्पा्ीत लबउ प्रयोग ग ी पाइ्ै

 पशनु पंक्ष को

ालग आवश्यक घाुँस र ्ा ा प्राङ्गारिकरक उत्पा् बाट आपूलती हु पु ्ीछ

 लाटोको उवीरा शनक्त j[विlष्ट्र4द्दहुx'gा ] प्रकारका र
र ्ार, रोग र ष्ट्रकराको सं क्रलण न्यू

द्

अगालड

प्रकारको रासायल क ल

कुहाएर लार गोबर ल

बा ी

प्रयोग ग ी हु्ै

गाउ ु वा काट् ु भन््ा ३०

ी ु ्ीछ ।
ै जलल ला प्रयोग ग प

 गोबर ग्याुँसबाट ल स्काको

ीु ्
ा्ो प्रयोग ग ह
ु ै

गाउ ु वा काट् ु भन््ा १ सय २० द्

 कुिुराको ल

गाउ ु प्ीछ ।

हु ा बाल हरु

 लाटोको गुणस्तर सुधार ग ी कु ै पल
र कम्त ला ९० द्

ाइट्रोज को लारा विष्ट्रद्द ग े प्रकारका

अगाल

यष्ट्रह प्रयोग ग प
ी ु े भए बा ी
ै लाटोला लल ाउ ु प्ीछ ।

प्रयोग ग प
ी ु ्ाी प्रलाखणकरण ल कायबाट खस्वकिलत ल इ त्यो ल

ाई

राम्रो सुँग कुहाएर लार प्रयोग ग प
ी ु ्ीछ ।

17 afx|f}+ /fli6«o k|fËfl/s s[lif d]nf k|bz{gL @)&% 17

ु लत ल इ
 लाटोला पोटालसयलको लारा ज्या्ै कल भए प्रलाखणकरण ल कायको अ ल
१ ट

कम्पो� ल ला बढीला १० काज सम्ल रासायल क स्रोतबाट प्राप्त िल ज

तत्वभएको ल िा् राख्न सष्ट्रकन्छ ।

ufO{j:t'कsो f] लdnd'
, रxl/of]
 प्राङ्गारिकरक ल को रुपला पशनु पं क्ष को रगतको w'धुnf]ो,,गाईवस्तु
लुरq,हरिक
यो ल dn,
,
ल लको ष्ट्रप ा, तोरीको ष्ट्रप ा, वा अन्य कु ै बा ीको ष्ट्रप ा

ागायत १ ट

कम्पो�ला ५ का.खज सम्ल पोटालसयल सपफाट रािार प्रयोग ग ी सष्ट्रकन्छ ।

 रोग ष्ट्रकरा ल यन्रणका
प्रयोग ग ह
ीु ्
ु ै

ालग फ्याक्ट्रीबाट ल स्कीएको साबु ,सफी र रसाय हरु

।

श्रोत: प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उत्पा्

तथा प्रशनोध

प्रणा ीको राष्ट्रिय प्राष्ट्रवलधक लाप्ण्ड

सम्बखन्ध ल ्े खशनका २०६४

afx|
/fli6«
k|fर·fl/s
d]nf २०७५
k|bz{gL को@)&%
sf] d~r Joj:yfkg
बाह्रौंf}+ राष्ट्र
िय o
प्राङ्गारिक
क किष्ट्रम लाs[lाifप्र्शनी
लञ्च व्यवस्थाप

18

18 s[lif k"jf{wf/ ljsf; tyf s[lif ofGqLs/0f k|j4{g s]Gb|

बाह्रौंf}+ राष्ट्र
िय o
प्राङ्गारिक
क किष्ट्रम ला
स्वागत
afx|
/fli6«
k|fर·fl/s
s[lifाला d]बnाईएको
fdf agfO{
Psf]िार:jfut åf/

बाह्रौंf}+ राष्ट्र
िय प्राङ्गारिक
किष्ट्रम लाs[lाifप्र्शनी
प्रायोजकहरु
afx|
/fli6«
o k|रfक·fl/s
d]nfकाआयोजक
k|bz{gLsfतथाcfof]
hs tyf k|fof]hsx?

19 afx|f}+ /fli6«o k|fËfl/s s[lif d]nf k|bz{gL @)&% 19

ला ल य लन्र
ज्यूबाट
प्राङ्गारिक
कि�म ला s[
ा प्र्शनी
dfglgo
dGqLHo"
af6बाह्रौंafx|रा�िय
f}+ /fli6«
oरकk|f·fl/s
lif d]nकोअव
f k|bz{ोकgLsf] cjnf]sg

4{g s]Gb|
20 s[lif k"jf{wf/ ljsf; tyf s[lif ofGqLs/0f k|j20

afx|बाह्रौं
f}+ /fli6«
o k|प्राङ्गारिक
f·fl/s
s[ि �मlifलाd]nाको
fsf]स्ट:6nsf
;xeflunfO{
k|df0fkq
/ dfofsf]
lrgf] k|bfg
रा�िय
रक क
का सहभालग
ाईप्रलाणपर
र लायाको
खच ो प्र्ा

21

afx|f}+ /fli6«o k|fËfl/s s[lif d]nf k|bz{gL @)&% 21

afx|
/fli6«
k|fर·fl/s
d]nरस्क
fdfि तहरु
k'/:s[
+zfkq ljt/0f
बाह्रौंf}+ राष्ट्र
िय oप्राङ्गारिक
क किष्ट्रम s[
लाlifालापु
ाई tx?nfO{
ग् तथाgub
प्रसं शनtyf
ापर ष्ट्रk|
व;
तरण

22 s[lif k"jf{wf/ ljsf; tyf s[lif ofGqLs/0f k|j4{g s]Gb|
22

बाह्रौंf}+ रा�िय
क कि�म s[
लाlifा प्र्शनी
ाकारहरु
ाई सम्ला गरिक;Ddfg
रएको ul/Psf]
afx|
/fli6«oप्राङ्गारिक
k|fर·fl/s
d]nf k|लाbz{कgLdf
snfsf/x?nfO{

afx|f}+ /fli6«o k|fËfl/s s[lif d]nf k|bz{gL @)&% 23

24 s[lif k"jf{wf/ ljsf; tyf s[lif ofGqLs/0f k|j4{g s]Gb|

ष्ट्रवष्ट्रवध ष्ट्रवमय

५

तथा अन्तरष्ट्रक्रया कायीक्रलला सहभालग प्राङ्गारिकरक लबमयलका ष्ट्रवज्ञ प्या ल �हहरुको ालाव

सवै

लहा श्वर खघललरा

बसन्त रा ाभाट

भो ा श्रा ष्ट

24

शनलाी, उद्दव अलधकारी, डा. गंगा आचायी, शनान्ता बाुँस्कोटा कोईरा ा

डा. किष्णप्रसा् पन्त, लडप ी वाुँस्कोटा, प्रद्प लहजी , लड ाराल भण्डारी, भो ा श्रा ष्ट, बसन्त रा ाभाट, रालचन्र ि ा , गोष्ट्रवन््

प्या

Certification

४

Organic certification (Inspection,
certification of organic product –
process, issues and challenges)

रालचन्र ि ा

कल

लै ा ी

राजान्र प्रधा

फसुरी ाल आचायी

Organic trade in Nepal (Status,
Practice, Issues and Challenges)

व्यापार (Trade)

३

बासु्ाव शनलाी

लड ाराल भण्डारी

डा. किष्ण प्रसा् पौडा

आयोग

जैष्ट्रवक िालत यथाथी र भ्रल

उद्दव अलधकारी

राष्ट्रिय ष्ट्रकसा

प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम

गोष्ट्रवन्् शनलाी

ष्ट्रटप्पण कताीहरु

्ुगाी ्वाड ,स्स्य सखचव

प्रस्तोता

२

खशनमीक
Zero Budget Organic Farming

ष्ट्रवमयगत क्षार

प्रष्ट्रवलध (Technology)

ं.

१

लस.
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प्या
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अन्तरष्ट्रक्रया कायी
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श्र

लध्य वा ाश्वर,

श्र लष्ट्रह ा उधल लहासं घ

्ापा

तथा सप् ायसी

उत्पा्

पा-०१,

लरपुराश्वर काठकाण्डौ
्लक

व सलिष्ट्रद्द ईन्टरप्राईजाज

पा-७

ु ासभा
सं िव

टु सा

का ल

गो ोन्जर-१, लसन्धु ी

श्र ल रौ ा अगाील क सब्ज

श्र

सं चा क सलललत

श्र लका ु अ ैं च जो

Concern Nepal Pvt Ltd

श्र White Lotus Organic

सं स्था ल .

श्र उच्च पहाड किष्ट्रम सहकारी

काठकाण्डौ

कष्ट्रप बस्तु

उध्योग

ापा , FWEAN

वु�भ ुलल गा पा,

ापा

श्र अन्नपुण ी अगाील क किष्ट्रम

ल .

भरतपुर, खचतव ,

श्र बन्सु

एग्रो अगाील क्स प्रा.

१०, गोरिा

गरपाल का

कारिा ा प्रा. ल .

थी ष्ट्रफपड प्रांगारिकरक ल

ठा गा ा

संस्थाको ाल

ं.
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प्र्शनी
कोnflu
ालग :6ndf
स्ट ला ;xeflux?sf]
सहभालगहरुको ljj/0f
ष्ट्रववरण

ा

श्रा ष्ट

तथा लबष्ट्रक्र

भरत कुलार ल रौ ा

सुन््र श्रा ष्ट

पासांग शनापाी

श्रा ष्ट

तरकारी

अ ैं च को ब उ/लबरुवा

उत्पा्

ु ार
गुरुङ/लबल ा सु व
सुल

प्राकिलतक किष्ट्रम उपज

सुन्त ा रं गकोसिरिण्ड

Vermi compost

लत को ता , बासार

प्राङ्गारिकरक ल , तोरी र

ष्ट्रवतरण

प्र्शनी

डा.सुललत्रा ला न्धर

टा क बहा्ुर थापा

ष्ट्रक्रखस्ट ा थापा

ग ता श्रा ष्ट

लबन््ु पौडा

परशनुरालआचायी

काशनब

ष्ट्रकरण लधता

बहा्ुर क्षार

जैष्ट्रवक धु ो ल

भरत ढका
ब
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श्र अठोट किमक सलुह

१६

२०

१९

१८

१७

उध्योग

श्र टपकु

सान्टर

प्स प्रशनोध

श्र ब ष्ट्रकष्ट्रपंग सोप एण्ड रिकरसची

काठलाडौँ

्खक्षणका ी ९,

ला भव , ल तपुर

ल तपुर

.पा.

. पा.-५,

. पा.-५,

ल तपुर ल.

काठलाडौँ

सलुह

Intensive Multipurpose
Agriculture Development
Pvt. Ltd.(IMADC)

चन्रालगरी

श्र पखश्चल भाग य I.P.M. किमक

काठलाडौँ

चन्रालगरी

बा ाजु, काठलाण्डौ

श्र ष्ट्रवपड

१५

म्या ाजलान्ट

हरिकरहरभव , ल तपुर

श्र काखन्रय किष्ट्रम प्रयोगशना ा

१४

ापा

काठलाण्डौ

गर,

सं स्था ल .

१३

ष्ट्रवशना

काठलाडौँ

्खक्षणका ी -९

्ुवाकोट, भक्तपुर

ठा गा ा

श्र आकाशन गंगा किष्ट्रम सहकारी

श्र टपकु अगाील क किष्ट्रम फाली

१२

किमक सलूह

फाली

श्र गोपडा

पशनुपा

श्र ब्यबसाष्ट्रयक किष्ट्रम तथा

संस्थाको ाल

११

१०
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जव

कुलार थापा

अलम्रका ब ा

लहा क्ष्ल श्रा ष्ट

कुन््

शनान्त कुलार लहजी

पुष्प काज श्रा ष्ट

सुहरिकर्चापागाई

ाम्वाङ्ग

तालांग

बहा्ुर तालांग

प्रालक ा

लोह

था

वराज बुढाथोकी

बदर ओ्ा

इश्वरी श्रा ष्ट

सम्पकीव्यखक्त

प्स /कन्द्य/पाउ

उपजहरु

लह तथा लौरीपा

अगाील क तरकारी

तरकारी, लह

अगाील क तरकारी

ष्ट्रवलभन्न तरकारीहरू

तरकारी

का
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२८

२७

२६

२५

२४

ापा

अगाील क कफी

सप् ाएसी

स्टोसी एण्ड

ग्र न्स एंड एग्रो फाली

श्र श्रा या ज र

प्रा. ल .

श्र रोय

श्र पोिरा एग्रो टा क प्रा.ल .

प्रोडक्टस प्रा. ल .

श्र

रिकरसची सान्टर

श्र कन्च जंगा ष्ट्रट स्टा ट एंड

/पतारास गा.पा.-४,

सान्टर

. पा.-

काल लाटी, काठलाडौँ

तै ्ह, ष्ट्रकलतीपरु

बसुन्धरा, काठलाडौँ

१५, काठलाडौँ

चन्रालगरी

ष्ट्रफद्ल, पाचथर

जुम् ा

बसपाकी, काठलाडौँ

म्हाष्ट्रप-१६, या

ल तपुर
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श्र ष्ट्रहला ी प्रोडक्ट ट्रालडङ्ग

श्र कफी सहकारी सं घ ल .

२३

ं.
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सम्पकी

६, ्ांग

तु स पुर उ.

.पा.

उध्योग

तरकारी प्रशनोध

श्र स्वगी िारी लब कन्स ी

घर ्ोपाङ गा. पा.-

तथा

श्र लाफाी फ फु
०२, लुस्तांग

ठा गा ा

संस्थाको ाल

२२

२१

क्र.सं.
ा

लब. क.

खघललरा

रावत,

सं ज ु लतललखपस ा

सम्राट जंग पाण्डा

अल शना गुरुङ

ओल प्रकाशन गुरुङ

ढकाश्वोरखघललरा

(कोइरा ा)

शनान्ताबास्कोटा

सं चा क

खशनव ा

लबष्णु प्रसा् लतललखपस ा

शनखशनव्

आ्ा शन हला

लब ो् कुलार हला

शनंकर

सम्पकीव्यखक्त
प्रशनोध

ह

िाद्य बस्तु

कणाी ीको अगाील क

किष्ट्रम उपज

ष्ट्रहला य

अगाील ककफी

अगाील कखचया

फ फु

उत्पाद्त िाद्यान्नतथा

फ फू हरु जुम् ाला

प्रांगारिकरक िाद्यान्न तथा

प्रांगारिकरक कफी

लह

फ फु

ष्ट्रवष्ट्रक्र गरिकरएका सालाग्र हरु
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३७

३६

३५
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का. ल.
बौध््, काठलाडौँ

श्र ष्ट्रहललगरी पयाीलैर किष्ट्रम

सहकारी सं स्था ल . (HEACOP)

प्रा. ल .

श्र ओरो ापा

अगाील क फाली

सहकारी सं स्था ल .

श्र साल लाई खचया उत्पा्क

श्र लातिभलु ल ष्ट्रट स्टा ट प्रा. ल .

्ापा

उद्योग

. पा.-

०६, काठलाडौँ

चन्रालगरी

सन््कपुर ३, इ ाल

लोरं ग

कारावारी गा. पा. २,

. पा. ६

खशनवासतास -११,

श्र सहरा लसतास लष्ट्रह ा लौरी

उद्योग

लस ाप्रशनोध

ल तपुर

कोन्योसोल-१,
छर्ा व गा. पा.-६,

सप् ायसी

लतजा अगाील क एण्ड

प्रा.ल . इलाडो , ल तपुर

ष्ट्रहला गा. पा. , जुम् ा

श्र जैष्ट्रवककफी तथा

ज र

श्र

श्र गो्ावरी इन्टर ाशन

३३

३४

श्र ढटा ो एग्रो फाली

लबद्या य

बष्ट्रिचौर, सुिेत
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श्र जुम् ा चौधलबस अगाील क

श्र ज ज्योलत लाध्यललक

ठा गा ा

संस्थाको ाल
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लह

पाउडर प्याष्ट्रकंग

कफीको गाडा तथा

लह

अगाील क किष्ट्रमउपज तथा

छु पी, घ्यु

अगाील क किष्ट्रमउपज

लह
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ाई

प्रा.

श्र अन्नपुणी सातु उध्योग

प्रा.ल .

श्र अगाील क बायो फष्ट्रटी ाईज़र

Future Pvt. Ltd.

श्र Organic World and Fair

टा क् ो ोज प्रा. ल .

श्र सुरालभ एग्र कपचर एण्ड
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श्र अगाील क अ

Agro Limited

श्र Ayumi Himalayan
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आखशनम श्रा ष्ट,प्रबन्धक

उलाशन

रष्ट्रवकान्त अलधकारी

गौतल गुरुङ

सिज ा प्रधा

सम्् ा व

ष्ट्रहला

जयखन्त ्ा सार

बा किष्ण श्रा ष्ट

जापा

अन्ज ा बैध

अन्जु जोशन

सम्पकीव्यखक्त

किष्ट्रम उपज

कणाी ीला उत्पाद्त

प्रांगारिकरक ल

पशनुजन्य उत्पा्

रै था ा जातका किष्ट्रम तथा

किष्ट्रम उपजहरु

ोक

ष्ट्रटलुर छोप

अगाील क तथा

रोय

गोब्रा /कन्या च्याउ

परिकरकार

रै था ा िाद्यान्न बा ीका

लोलो, रोटी
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५८

५७

५६
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५४

५३

५२

५१

क्र.सं.

तथा

का.ल. .पा.-१४,

श्र Mount Everest Organic

ी.

Clean Nepal Trading and
Contracting Pvt. Ltd.

श्र Green Clean Organic

ल काल ा एग्र टा क प्रा.

सहकारी सं स्था ल .

श्र किष्ट्रम ष्ट्रवकास बहुउ�ाखशनय

लह उद्योग

श्र सहारा सतास लष्ट्रह ा लौरी

ल तपुर-४, धोलबघाट

२६, खचतव , ापा

भरतपुर उ. ल.पा.

कुलारीपाटी, ल तपुर

्ापा

कु ा श्वोर

हुम् ा

उद्योग

Coffee Pvt. Ltd.

लसललकोटऔ-०६

जारा, बाजुरा

स्वाल कालतीक- ५

डोपपा

लरपुरासुन््रा-०३,

बसुन्धरा, काठलाडौँ

ठा गा ा

श्र सुवणी लसललकोट िाद्य

श्र हरिकरया ी किमक सलुह

तरकारी व्यवसाय उ�ोग

श्र सु ्ह फ फु

उद्योग

श्र ्ा उरा ी लस ा तथा िाद्य

सं स्थाको ाल

ं.

कुलार

रोललयो ज रा

९८५११४९०४८

ाला

सुवास शनाह

पुष्कर आचायी

सागर
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फू

लुकुन्् रोकाय
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सुजता पराजु ी
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र ब उहरु
र ब उहरु

तथा लबमा्ी

जैष्ट्रवक लबमा्ी

प्रांगारिकरक ल

प्रांगारिकरक ल

जैष्ट्रवक ल

पाउडर प्याष्ट्रकंग

कफीको गाडा तथा

उत्पा्

रै था ा िाद्यान्न बा ीका

उत्पा्

रै था ा िाद्यान्न बा ीका

तथा अगाील क स्याउ

रै था ा िाद्यान्न बा ी
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श्र Joshi General Suppliers

श्र प्रारम्भ बायोटा क प्रा ल

श्र अगाी क फालीपयाण्ड प्राल

६४

६५

६६

७०

६९

६८

६७

श्र

६३

श्र जा की लौरी फाली

अगाील क फाली

श्र फ्राइडा होल स्टा एण्ड

प्रा. ल .

गरपाल का-१६,

सुिेत

व रा न्र गर-१२,

ु ाकोट
कक -४, व

िोक ा, काठलाडौँ

खचतव

फष्ट्रटी ाईज़र उधोग प्रा. ल .

ापा

गरपाल का

६, गोरिा

गोरिा
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रत्न

श्र बायोकम्प

ं.
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सम्पकी

क ं की, रालकोट

जावा ािा

ल तपुर-२०,

ल तपुर-३, धोलबघाट

काठलाडौँ

या बा ाश्वर,

श्र ल काल ा एग्रो अगाील क

प्ा साम्याक सावा प्रा. ल .

श्र एरोरुटस प्रा.ल .

६२

श्र द्व्य अगाील क फष्ट्रटी ाईज़र भरतपुर खचतव

६१

ठा गा ा

संस्थाको ाल

क्र.सं.

श्रा ष्ट

ओल प्रकाशन शनलाी

इन्ररत्न बज्राचायी

ज व ाथ सुबा्ी

सरोज लहत्तो

राधा प्रसा् श्रा ष्ट

रञ्ज

भरत ढका

लल म प्रताप

आखशनस जोशन

सरस्वत आचायी

सन्ध्या बज्राचायी

ष्ट्रवप् व लसं ह

राजान्र बहा्ुर लबस्ट

रा न्र राज लगरिकर

सम्पकीव्यखक्त

प्र्शनी

लह

ष्ट्रकष्ट्रवफ

कम्पोस्ट ल

अगाील क लबमा्ी

प्रांगारिकरक धु ो ल ,

ष्ट्रवमा्ी रहीत किष्ट्रम उपज

जैष्ट्रवक ल

प्रांगारिकरक ल िा्

तथा लबष्ट्रक्र

प्रांगारिकरक ल

तरकारी उत्पा्

एरोपोल क्स (प्रलबलध)

अगाील क फष्ट्रटी ाईज़र
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ाथ

जुम् ा

सहकारी सं स्था ल .

किष्ट्रम उपज उत्पा्त

श्र रास पा

८०

प्रा.ल .

श्र हरिकरशनंकर चौ ागाई

तथा लबक्री कान्र

श्र हला

उ�ोग

चन््

श्र अगाील क बहुउ�ाशन य

श्र ष्ट्रहला यलौरीपा

रुकुल

सं स्था ल .

शनंिलु , काठलाडौँ

जुम् ा

लसजा गा पा-०३

जुम् ा

लसजा गा पा-०३

सुिेत

व रा न्र गर-१२,

पा-१०

लरवाण गा पा-१०

श्र हाम्रो सारथ किष्ट्रम सहकारी
ाथ

०२ सपया

पा -

पा-०५

पा-०३,

उद्योग

ओ ी लौरीपा

काल लाटी

चन््

जाजरकोट

गाड

श्र सपया

फाली

जुम् ा

ाथ बहुउ�ाशन य

लौरीपा

गुभाीकोट-८,सुिेत

ठा गा ा

सहकारी सं स्था ल .

श्र चन््

श्र लसजी शन

सहकारी सं स्था ल .

श्र पष्ट्रवर ज कपयाण किमक

संस्थाको ाल

७९

७८

७७

७६

७५

७४

७३

७२

७१

क्र.सं.

ं.

चन््

राजान्र ्ा उवा

०१५२४२७५४
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गणाशन बहा्ुर चन््

पुजा हला

अलर बहव्ुर ताराल

ारायण्त्त भट्टराई

ल ली

ोकान्र ओ ी

ऋष्ट्रमराल पाण्डा

चन्र बहा्ुर रोकाय

गोरि ाथ आचायी

सम्पकीव्यखक्त
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प्रांगारिकरक िाद्य बस्तु
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ाग्श्वर किष्ट्रम सहकारी

लु ा प्राङ्गारीक किष्ट्रम

०५, कास्की

ल . (् बजार)

श्र NPG Nepal

श्र लाट्रो तरकारी

९०

९१

पा -१३

पुपचोक, ल तपुर

बबरलह , काठलाण्डौ

शनालािुस , काठलाण्डौ

कास्की

सहकारी सं स्था ल .

श्र SECARD Nepal

अन्नपुण ी

श्र पञ्चधाक किष्ट्रम ष्ट्रवकास

Pvt. Ltd.

पोिरा-१२, कास्की

लाचापुच्रा गा पा-

श्र बजार किष्ट्रम सहकारी सं स्था

श्र Eco Next Technologoes

पोिरा-१३, कास्की

पोिरा-१३, कास्की

पोिरा-१३, कास्की

श्र प्राङ्गारीक िा� किष्ट्रम सावा

सहकारी सं स्था ल .

श्र

सं स्था ल .

श्र

जुम् ा

किष्ट्रम बस्तु तथा लह उद्योग

८९

८८

८७

८६

८५

८४

८३

लसजा गा पा-०६

जुम् ा

लसजा गा पा-०३

ठा गा ा

श्र ्ा उत अगाील क फ फु

श्र प्राल बहा्ुर हला

८१

८२

संस्थाको ाल

क्र.सं.

ं.

33

९८०१२९२९७३

९८५१०३८५७१

९८५१०७५५५६

०१४३८७१९९

९८४६८६०८९२

९८५६०२३७७५

९८४१५०२४०२

९८४६२९५३९८

९८४६२९५३९८

९८४६४१०४०२

९८५८०५४४७७

९८६८७०७९१५

सम्पकी

ा

रावत

अल

बस् त
ा

डा.प्राल थापा

लहा श्वर खघललरा

खिल कुलारी गुरुङ्ग

धुब्र कुलार

उमा लगरिकर पौडा

टा क ाथ बरा

टा क ाथ बरा

ईखन््रा आचायी

प

सम्पकीव्यखक्त

प्राङ्गारिकरक प्रलाखणकरण

अगाील क किष्ट्रम बस्तु

र जैष्ट्रवक ष्ट्रवमा्ी

रै था ा िाद्यान्न उत्पा्
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१०३

१०२

१०१

१००

९९

९८

९७

९६

९५

९४

९३

९२

क्र.सं.

ालग किष्ट्रम

फुस स प्याकाखजङ
कण्ठ

काठलाडौँ

सलुह

कण्ठ

बुढाल

०२, काठलाडौँ

बुढाल

काठलाडौँ

पुरा ो बा ाश्वर,

पा,

.पा.-

काठलाडौँ/भक्तपुर

या बा श्व
ा र,

श्र प्राङ्गारीक किष्ट्रम लष्ट्रह ा

श्र ष्ट्रहला य अगाील कफाली

उद्योग

श्र ष्ट्रहलच ुल

Solution Pvt. Ltd.
(Agri Center)

श्र R & D Innovative

ल का ११

लहासं घ, ापा

पा -

काठलाण्डौंलहा गरपा

०३, रुपन््ा ही

लत ोत्तला

पुपचोक, ल तपुर

काठलाण्डौ

कल पोिरी,

ल तपुर

ठा गा ा

श्र राष्ट्रिय किमक सलूह

KUBK

Nepal

श्र Organic Certification

श्र लसरिकरसा प्राध ाङ्ग

अलभया

श्र िाद्यका

संस्थाको ाल

ं.
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किष्ण प्रसा् पौडा ,

सम्पकीव्यखक्त
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प्रांगारिकरक बस्तु

बारा प्रचार प्रसार

अगाील क सष्ट्रटीष्ट्रफकास

कणाी ीको किष्ट्रम उत्पा्
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सं रक्षण कान्र

श्र राष्ट्रिय किमक सलूह लहासं घ

श्र OM Aquaponics

श्र स्वयम्वर िस का

श्र आशना
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१०७

१०८

१०९

११०

११४

११३

११२

क री अगाील क जो

घ

पोिरा होलस्टा

सं स्था ल .

लु ा प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम सहकारी

सं स्था ल .

लल ा लतो बहुउद्दाखशनय सहकारी

ष्ट्रहला य

वा ीष्ट्रवकास तथा किष्ट्रम जैष्ट्रवक

१०५

१११

श्र लाष्ट्रह इन्टरप्राईजाज

१०४

ापा

संस्थाको ाल

क्र.सं.

ल तपुर

ल तपुर

म्जुङ्ग

पोिरा, कास्की

गौलु , बाजुरा

सात्ोबाटो,

बबरलह , काठलाण्डौ

काठलाडौँ

तारकाश्वर-०५,

ाखजम्पाट, काठलाडौँ

या बजार

श्र लह

हाखत्तसार, काठलाडौँ

ठा गा ा

ं.
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प्रांगारिकरक बस्तु

ष्ट्रवष्ट्रक्र गरिकरएका सालाग्र हरु
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७६

७०

प्रशनोलधतकिष्ट्रम उपज
प्रष्ट्रवलध

ल तपुर
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श्र गो्ावरी इन्टर ाशन

श्र

७६

७७

प्रशनोलधतकिष्ट्रम उपज

श्र सहारा सतास लष्ट्रह ा लरी लह उद्योग, ्ापा

प्रशनोलधतकिष्ट्रम उपज

८१

उद्योग

प्रशनोलधतकिष्ट्रम उपज

तथा तरकारी प्रशनोध

श्र लाफाी फ फु

७३

ताजा किष्ट्रमउत्पा्

७३

८३

८९

प्राप्ताङ्क

कू

श्र किष्ट्रम परिकरयोज ा ष्ट्रटकाथल , ल तपुर

कण्ठ काठलाण्डौं

ताजा किष्ट्रमउत्पा्

श्र पखश्चल भाग य आई.ष्ट्रप.एल. किमक सलुह

ष्ट्रवधा
ताजा किष्ट्रमउत्पा्

ालतथा ठा गा ा

श्र अठोट किमक सलुह

पुरस्कित सं स्थाको

cg'
rM–# d]लाnfdf
k'र/स्क
:s[ि तt प्र्शनी
k|bz{gकताी
stf{xह?sf]
ु "lूखच:-३
अ ;
स
ाला पु
रुको ljj/0f
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सात्ोवाटो

ालतथा ठा गा ा

ल तपुर

म्जुङ्ग

ाई

प्रा ल
,
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ु ाकोट
व

प्रा. ल . पा पोिरी काठलाण्डौं

श्र फ्राइडा होल स्टा एण्ड अगाील क फाली

श्र अगाील क अ

श्र सुवणी लसललकोट िाद्य उद्योग

ल तपुर

ईन्साखन्टभ बहुउद्दाश्य य किष्ट्रम ष्ट्रवकास कम्प

घ पोिरा होलस्टा

कास्की

लू ा प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम सहकारी सं स्था ल ललटा ड, पोिरा

बाजुरा

ललल लतो बहुउद्दाश्य य सहकारी सं स्था ल ललटा ड, गौलु ,

ष्ट्रहला य

राष्ट्रिय किमक सलूह लहासं घ

श्र रास पा

पुरस्कित सं स्थाको
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50
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54 s[lif k"jf{wf/ ljsf; tyf s[lif ofGqLs/0f k|j4{54
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56 s[lif k"jf{wf/ ljsf; tyf s[lif ofGqLs/0f k|j4{g s]Gb|

ु ूखच:-५
अ स

cg';"lrM–%
बचाऔ ं"
æk|f·fl/s s[lif k4tL ckgfcf}+, df6f] / hLjg arfcf}+Æ
प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम पद्दत अप ाऔ ं, लाटोरज व

बाह्रौ राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा-२०७५

afx|f} /fli6«o k|f·fl/s s[lif d]nf –@)&%
वतरण तथा
का
k'पु/रस्कार
:sf/ ष्ट्रljt/0f
tyfसलाप
;dfkgकायी
sfo{क्रqलmdतालtflnd
२०७५।११।१९
कायीक्रल
आस

ग्रहण

अध्यक्ष: किष्ट्रम ष्ट्रवभागका लहाल ्े शनक एवं बाह्रौ राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी
सलारोह लू

-२०७५

cWoIf >L सू;"यoप्री {kसा्
|;fb पौडा
kf}8]n
सलललतका अध्यक्षश्र

;lrj, किष्ट्रम तथा पशनुपन्छी ष्ट्रवकास
 प्रलुि अलतथ : श्र ईश्वरप्रसा् रिकरजा , lgldQ
ल ललत्तसखचव,
लन्रा य
 अलतथ : ...............कायीकारी ल ्े शनक,

ापा

ु न्धा
किष्ट्रम अ स

परिकरम्

 अलतथ : सहसखचव ............... ,किष्ट्रम तथा पशनुपन्छी ष्ट्रवकास लन्रा य
 प् ान्ट क्वारा खन्ट

तथा ष्ट्रवमा्ी व्यवस्थाप

कान्रका कान्र प्रलुि डा ड प ीराल शनलाी

 किष्ट्रम सूच ा तथा प्रखशनक्षण कान्रका कान्र प्रलुि श्र
 ष्ट्रवउष्ट्रवज

रु ्ाहा

गुणस्तर ल यन्रण कान्रका कान्र प्रलुि श्र ल्

 राष्ट्रिय ष्ट्रकसा

पाण्डा

थापा

आयोगका स्स्य सखचव श्र ्ुगाी ्वाड

 डा. श्र रा वत रलण पौडा , उपलहाल ्े शनक, किष्ट्रम ष्ट्रवभाग
 श्र ताराकुलार श्रा ष्ट, उपलहाल ्े शनक, किष्ट्रम ष्ट्रवभाग
 श्र प्रकाशन कुलार सं जा , उपलहाल ्े शनक, किष्ट्रम ष्ट्रवभाग
 बाह्रौ राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा-२०७५ सलारोह लू

सलललतका स्स्य सखचव एवं किष्ट्रम

पूवाीधार ष्ट्रवकास तथा किष्ट्रम यान्र करण कान्रका प्रलुि श्र राजान्रप्रसा् ललश्र
 िाद्य प्रष्ट्रवलध तथा गुणस्तर ल यन्रण ष्ट्रवभाग
 पशनुसावा ष्ट्रवभाग

57
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कायीक्रल
सहआयोजकहरु:
किष्ट्रम

 प्रधा लन्र

आधुल कीकरण

(PMAMP) का
परिकरयोज ा(PMAMP)

परिकरयोज ा

ल ्े शनक,

श्र

क्ष्लणप्रसा् पौडा
 बा ी ष्ट्रवकास तथा किष्ट्रम जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधता सं रक्षण कान्र का प्रलुि श्र सव ल लसवाकोटी

(ASDP) का कायीक्रल सं योजक श्र राजान्र प्रसा् भारी
 किष्ट्रम क्षार ष्ट्रवकास कायीक्रल(ASDP)
 राष्ट्रिय आ ु तरकारी तथा लस ाबा ी ष्ट्रवकास कान्रका कान्र प्रलुि डा हरी बहा्ुर का.स .

(RISMFP) आयोज ा ल ्े शनक श्र गोकणी
 सा ा तथा ल्ौ ा किमक आयस्तर बिष्ट्रद्द आयोज ा(RISMFP)
राज अयाी

(AEC) आयोज ा ल ्े शनक
ालग उन्नत लबउ कायीक्रल (KUBK)।किष्ट्रम उद्यल कान्र(AEC)

 ष्ट्रकसा को

श्र कौशन कुलार पौडा

।

(AEC) ..............
 किष्ट्रम उद्यल कान्र(AEC)
(AEC) किष्ट्रम उद्यल कान्र(AEC)
 हा पभाटास (Helvetas)

ापा का भो ा श्रा ष्ट

 हसारा एगिकपचर रिकरसची एण्ड ट्राल ङ्ग सान्टरका गोष्ट्रवन्् शनलाी
सहकायी ग े सं स्थाहरु:
 िाद्यका

ालग किष्ट्रम कायीक्रलका डा किष्णप्रसा् पौडा

 राष्ट्रिय किमक सलुह लहासं घ

ापा का अध्यक्ष श्र उद्दव अलधकारी

 अगाील क सष्ट्रटीष्ट्रफकास

(OCN) का श्र बसन्त रा ाभाट

ापा

कान्रीय किष्ट्रम प्रयोगशना ाका प्रलुि श्र हरिकरहर अलधकारी
कान्रीय फ फु

ष्ट्रवकास कान्रका प्रलुि डा रललता ला न्धर

व्यावसाष्ट्रयक ष्ट्रकट ष्ट्रवकास कान्रका ल ललत्त प्रलुि श्र सह्ा व हुलागाई
आलखन्रत अलतथ हरु
आलखन्रत ष्ट्रवभन्न सं घ । सं स्थाका प्रलुि एवं प्रलतल ध
ला ाला सहभाग किमक, किमक सलूह, किमक सहकारी, किष्ट्रम उद्यल , किष्ट्रम सलाग्र उत्पा्क
तथा ष्ट्रवतरक, ष्ट्रवभन्न सावा प्र्ायक सं स्थाहरु
...........
सं चारकली
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कायीक्रल
सहभालगताको प्रलाणपर तथा लायाको खच ो ष्ट्रवतरण
स्ट ला

ै उप ब्ध गराईएको

सम्ला पर ष्ट्रवतरण
सांस्किलतक सलूहका क ाकारहरु ........
पुरस्कार ष्ट्रवतरण ( ग् तथा प्रलाण पर)
राष्ट्रिय आ ,ु तरकारी तथा लस ाबा ी ष्ट्रवकास कान्र, िुल टार र हसारा एगिकपचर रिकरसची
एण्ड ट्राल ङ्ग सान्टर, काभ्राबाट पुरस्कारको रकल प्रायोज

भएको

(Fresh Agriculture
Agriculture Produce)
क) ताजा किष्ट्रम उपज(Fresh
Produce)

प्रथल, दिलतय, तिलतय र सान्त्व ा
(Processed Agriculture Produce)
ि) प्रशनोलधत किष्ट्रम उपज(Processed
Produce)

प्रथल, दिलतय, तिलतय र सान्त्व ा
(Cooked Food)
Food)
ग) िाद्य परिकरकार(Cooked

प्रथल, दिलतय, तिलतय र सान्त्व ा
(Agriculture Input/Technology)
Input/Technology)
(Agriculture
Input/Technology)
घ) किष्ट्रम सालाग्र ।प्रष्ट्रवलध(Agriculture

प्रथल, दिलतय, तिलतय र सान्त्व ा
ङ) ष्ट्रवष्ट्रवध
प्रथल, दिलतय, तिलतय र सान्त्व ा
प्रसं शनापर ष्ट्रवतरण
सहकायी ग े सं स्थाहरु
 अगाील क सष्ट्रटीष्ट्रफकास
 िाद्यका

ापा

(OCN)

ालग किष्ट्रम कायीक्रलका

 राष्ट्रिय किमक सलुह लहासं घ

ापा
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कायीक्रल
सहआयोजकहरु
 हसारा एगिकपचर रिकरसची एण्ड ट्राल ङ्ग सान्टरका
 ष्ट्रकसा को

ालग उन्नत लबउ कायीक्रल (KUBK)।किष्ट्रम उद्यल कान्र(AEC)

 हा पभाटास (Helvetas)

ापा

(RISMFP)
 सा ा तथा ल्ौ ा किमक आयस्तर बिष्ट्रद्द आयोज ा(RISMFP)

 राष्ट्रिय आ ु तरकारी तथा लस ाबा ी ष्ट्रवकास कान्र
 प्रधा लन्र किष्ट्रम आधुल कीकरण परिकरयोज ा(PMAMP)
(PMAMP)
 किष्ट्रम क्षार ष्ट्रवकास कायीक्रल(ASDP)
(ASDP)
 बा ी ष्ट्रवकास तथा किष्ट्रम जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधता सं रक्षण कान्र
लन्तव्य
 पुरस्कित हु ा सहभाग को तफीबाट श्र ...................
 सहकायी ग े सं स्थाहरुको तफीबाट श्र

उद्दव अलधकारी,

राष्ट्रिय किमक सलुह लहासं घ

ापा
 सहआयोजकको तफीबाट बा ी ष्ट्रवकास तथा किष्ट्रम जैष्ट्रवक ष्ट्रवष्ट्रवधता सं रक्षण कान्रका कान्र
प्रलुि श्र सव ल लसवाकोटी
सचिव, किष्ट्रम तथा पशनुपन्छी ष्ट्रवकास
 प्रलुि अलतथ : श्र ईश्वरप्रसा् रिकरजा , िनमित्त
ल ललत्तसखचव,
ज्ञापन बाह्रौ राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा-२०७५ सलारोह लू
 धन्यवाद
धन्यवा्ज्ञाप

सलललतका स्स्य

सखचव एवं किष्ट्रम पूवाीधार ष्ट्रवकास तथा किष्ट्रम यान्र करण कान्रका प्रलुि श्र राजान्रप्रसा्
ललश्र
 मन्तव्य
लन्तव्यसष्ट्र
हतकायी
क्रलसलाप
सहित
कार्यक्रम
समापनः:अध्यक्ष:
अध्यक्षः किष्ट्रम ष्ट्रवभागका लहाल ्े शनक एवं बाह्रौ राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक
किष्ट्रम ला ा-२०७५ सलारोह लू

साद पौडा
पाैडेल
सलललतका अध्यक्ष
अध्यक्षश्रश्री सूसूयर्यप्र
प्र
ी सा्

60 s[lif k"jf{wf/ ljsf; tyf s[lif ofGqLs/0f k|j4{g s]Gb|

ु ूखच:-६
अ स

cg';"lrM–^
afx|बाह्रौं
f} /fli6«
f·fl/s
if ाd]प्र्शनी
nf –@)&%
;df/f]xdfकिष्ट्रमs[ष्ट्रlवifभागका
ljefusf
राष्ट्रिo
य k|
प्राङ्गारिक
रक किष्ट्रs[
म lला
-२०७५sf]
को;dfkg
सलाप सलारोहला
dxflgb]
;"यoी { प्रसा्
k|;fbपौडाkf}8ज्यू]nकHo"ो लन्तव्य
sf] dGtJo
लहाल ्े{zशनs
क >L
श्र सू
यस बाह्रौं राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी

२०७५ सलाप

सलारोहका प्रलुि अलतलथ एवं किष्ट्रम

तथा पशनुपन्छी ष्ट्रवकासलन्रा यका ल ललत्त सखचवज्यू , ाकीका कायीकारी ल ्े शनकज्यू ,लन्रा यका
सखचवज्यू हरु, यस

ला ाका आयोजक, सहआयोजक तथा सहकली ललरहरु,

बष्ट्रह हरु,पुरस्कित किमक, उद्यल

क ाकार

भाई

तथा व्यावसाय हरु, सा वा प्र्ायक सं स्थाहरु, ला ाला सहभाग

किमक, किमक सलूह, किमक सहकारी, किष्ट्रम उद्यल , किष्ट्रम सलाग्र उत्पा्क तथा ष्ट्रवतरक, ष्ट्रवभन्न
सा वा प्र्ायक सं स्थाहरु, परकार एवं उपखस्थत लष्ट्रह ा तथा सज्ज
प्राङ्गारिकरक किष्ट्रमसं ग सरोकार राख्ना किमक, किष्ट्रम सालाग्र
उद्यल

बिन््

आपूलतीकताी, प्रशनोध कताी, व्यापारी,

गायत यस लबमयका ष्ट्रवज्ञहरु सलात ाई एकै थ ोला भा ा गराई प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उपजहरु

वारा जा कारी द्ई त्यसको व्यवसाय प्रवद्दी ला सहयोग ग े साथै ल याीतयोग्य वस्तुहरुको पष्ट्रहचा
र

प्रवद्दी ला

सहयोग

बचाऔ+Æं"भन्ना
arfcf}
eGg] लू

पुर्याउ ा

उ�ाश्य

ाराका साथ फागु

ल ई

"प्राङ्गारिकरक

पद्दत

अप ाऔ
,ं लाटोरज
व
ckgfcf}
+, df6f]
/ hLjg

१६ गता बाट शनुरु भएको बाह्रौ राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा

हुुँ्ैछ । ला ा अवलधला प्र्शनी

प्र्शनी -२०७५ आज सलाप

किष्ट्रम

गरिकरएका प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम वस्तु तथा

प्रष्ट्रवलधहरु साथै प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम सम्बन्धला भएको अन्तरष्ट्रक्रया र छ फ हरु ा सरोकारवा ाहरु ाई
यस लबमयला थप शनसक्त ब ाउ
बस ्ो ज सं ख्याको

पक्कै पल

सहयोग पुर्याएको छ भन्ना लै ा लहशनुस गरा को छु ।

ु ातला आवश्यक िाद्यान्न आपूलती ग ी ु अष्ट्रह ा ल कै ठू ो च ु ौत
ालग सोही अ प

बल रहा को छ ।िालतपालतको लली अन्नबा ी उव्जाउ ु लार है
तर व्यवसाष्ट्रयक उत्पा् को
उत्पा्

ला व खजव को पुणत
ी ा प्राप्त हो ।

ालला व्यापक रासायल क लबमा्ी र रासायल क ल

प्रयोग गरिकर

ु ा साथै वातावरण
भईरहा को पाईएको छ। जस ा ग्ाी लाटोको उवीराशनखक्तला ह्रास आउ क
कारात्लक असर गरिकर रक्तचाप, लुटुरोग,

र ज श्रोत प्र्ू मण भएर उपभोक्ताको स्वास््यलालथ सलात

क्यान्सर जस्ता घातक रोगहरु व्यापक रुपला ला व स्वास््यला ्ा खि
ष्ट्रवमाद् र हाइष्ट्रव्रड ष्ट्रवउको अत्यालधक प्रयोगवाट उत्पा्
खजवजन्तु र वातावरणला
किष्ट्रम उत्पा्

था ा को छ ।रासायल क

त वढ्यो तर यसवाट ला वजात

कारात्लक असर प्ै गएको छ । त्यसै ा अब हाल

गायत

ा बा ै ला प्राङ्गारिकरक

तफी जा ु अलत आवश्यक भईसकाको छ ।

प्राकिलतक सवै अं गहरुको उखचत सं रक्षण र सम्वन्ध
गरिकर ा किष्ट्रम प्रणा ी

ग्ै ला व य आवश्यकताको परिकरपूती ग ी

ै प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम हो । प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम पद्दलतला सम्भव भए सम्ल प्रकिलतको

खजक रहा र वाह्य उत्पा्

सालाग्र को प्रयोग ाइ ल रुत्साष्ट्रहत गरिकरन्छ । प्राङ्गारिकरक किष्ट्रमबाट
61
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सुरखक्षत, पोमणयुक्त र गुणस्तरीय िाद्य सालाग्र
पयाीवरण य सन्तु

ु ा साथै सालाखजक न्याय र
उप व्ध हु क

कायल राख्न सहयोग पुग््छ ।वातावरण य सन्तु

प्राङ्गारिकरक वस्तुको उत्पा्

लल ाएर गुणस्तरीय

ग ीु र उपभोक्ताको लाग वलोखजल आपूती ग ीु

ै प्राङ्गारिकरक िात को

उ�ाश्य हो । यस ा परम्परागत ज्ञा , लसप, क ा र किष्ट्रम प्रणा ीको सं रक्षण र स्ुपयोगला जोड
ु ा साथै िालत प्रणा ीला प े वाह्य प्रभाव तथा असर ाई न्यु करण गरिकर प्रकिलतको
द् क

खजक रहा र

गास,वास र कपास जस्ता आधारभ ुत आवश्यकता पुरा ग ी सहयोग पुर्याउुँ्छ ।
ष्ट्रवश्व ब्यापार सं गठ

(WTO) ला

ापा को प्रवाशनसं गै ष्ट्रवश्व बजारको सु भता ा प्राङ्गारिकरक उत्पा् का

बजारको सुल खश्चतता फराष्ट्रक ो भएको छ । स्वास््य र वातावरण सं रक्षण सम्बखन्ध ज चात ा
बिष्ट्रद्दसं गै प्राङ्गारिकरक उत्पा् को लाग स्व्ा शन तथा ष्ट्रव्ा शनला बढ््ै गएको छ ।अन्तराष्ट्रिय बजारला
रासायल क ल

र ष्ट्रवमा्ीको लुपय द्

प्रलतद्

बढ््ो क्रलला रहा को साथैलहं गो रासायल क ल

र ष्ट्रवमा्ीको प्रयोगबाट ष्ट्रवश्व िु ा बजारला प्रलतस्पधाी ग ी सक् ा सम्भाव ा न्यू
ालग

ा पा

सरकार ा प्राङ्गारिकरक ल

िात ाई प्रोत्साह

ग क
ी ो

िात प्रवद्दी को

लत ल एको छ । राष्ट्रिय ल

व्यवसाय प्रवद्दी

लत-२०६३

गायतका

रहा को ा प्राङ्गारिकरक

उत्पा् ला सहयोग गरिकर प्राङ्गारिकरक

लत-२०५८, राष्ट्रिय किष्ट्रम

लत अव म्व

गरिकरप्राङ्गारिकरक ल

लत-२०६१, किष्ट्रम
कारिा ा स्थाप ाला

ु ा कोसाथै ल याीतयोग्य किष्ट्रम उपजको प्राङ्गारिकरक प्रलाखणकरण गरिकर किष्ट्रम
सहयोग,प्राङ्गारिकरक ल ला अ ्
व्यवसाय ाई प्रवद्दी

ग े लत ल एको छ ।

किष्ट्रम पाशना उत्तल पाशना भल ए पल
लयाीद्त पाशनाको रुपला ल
व्यावसाष्ट्रयक किष्ट्रम तफी

हाम्रो सलाजला अ्ै जालगरा प्रविखत्त र खशनखक्षत बगी ा किष्ट्रम ाई
सष्ट्रकरहा का छै

ाग्

् । राष्ट्रियस्तरला हु ा यस्ता कायीक्रलहरु ा

युवा पुस्ताहरु ाई सलात प्रोत्साह

ग ेछ साथै प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम

ु एका किमक तथा व्यवसाष्ट्रयहरु पक्कै पल
व्यवसाय कै कारण आज पुरस्कित हु भ
सक् ाछ ् ।प्राङ्गारिकरक िात को प्रवद्दी

गरिकर्ा शनको िाद्य सुरक्षा र अथीतन्र ाई

किष्ट्रम पाशना ाई सम्लाल त र लयाीद्त ब ाउ ा ध्याय स्वरुप यस पाशनाला
प्र्शनी ला प्राङ्गारिकरक s[कlि ifsf
ष्ट्रमकाष्ट्रljleGg
वलभन्न ष्ट्रवधाला उप ाि य सफ ता हालस
भएका सम्पूण ी किमक, व्यवसाय तथा सं घसं स्थाहरु ाई बधाई द्
प्र्शनी

प्रारणाको श्रोत बन्न
ै टा वा द् ा तथा

ाग् ु भएका र यस

गरी आज पुरस्कित हु ु

चाहन्छु । साथै यस ला ा

भव्य एवं सभ्य रुपबाट सम्पन्न ग ी प्रतक्ष्य तथा अप्रतक्ष्य रुपबाट सहयोग ग ीु हु ा सम्पूण ी

सरोकारवा ाहरु ाई सलात हाद्ीक धन्यवा् द्

चाहन्छु ।

धन्यबा् !
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फाराल आईपुग् ु प े सलय

बचाऔ"ं

२०७५ फापगुण ५ गता सम्ल

बाह्रौ राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी

२०७५

फापगुण १६-१९, २०७५

जाव ािा

फुटव

लै्ा ,

ल तपुर

:6n
bg् kmf/d
स्ट cfj]
आवा
फारल
श्र ला

प्रलुिज्यू

किष्ट्रम पूवाीधार ष्ट्रवकास तथा किष्ट्रम यान्र करण प्रवद्दी
हरिकरहरभव ,

कान्र,

ल तपुर ।

लहो्य,
बाह्रौ राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम ला ा प्र्शनी
ष्ट्रववरणका साथ आवा्

२०७५ ला स्ट

राखि सहभाग

हु

ल म्

ग्ीछु।ग्ीछौं। प्र्शनी का ल णीय तथा ल ्े शन हरु पूणी रुपला पा

ा

ग्ीछु।ग्ीछौं।
सं स्था।कम्प ।फली किमकको
फो । लो.

ाल:...................................................

ं.............................

फ्याक्स:............................

ईला : ………………………………...............

वाभसाईट:............................

व्यवसायको ष्ट्रकलसल:............................

ुँ :............................
पूज

प्रलुि व्यखक्तको

फो

ं.............................

फो

ं.:............................

ाल:............................

प्रलुि प्रलतल लधको

ाल :..........................

प्र्शनी गरिकर ा उत्पा्

/ सलाग्र / ष्ट्रवमय / प्रष्ट्रवलध: .........................................

सं ख्या: ..................

आवश्यक स्ट

ल वा्क सं स्था।कम्प ।फलीकोछाप:

हस्ताक्षर:....................

ाल: .............
प्: ............
लललत : .........
ोट:
क. स्ट

कक्षको

ालग ब्या र आफै ा तयार गरी पयाउ ु प ेछ ।

ि. प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम जन्य उत्पा्

ल ई ला ाला भाग ल

आउुँ ्ा उत्पा् हरु प्रङ्गारिकरक भएको आलधकारिकरकता सम्बन्धला

किमक सलूह वा सहकारी सं स्था वा स्था य तहको लसफारिकरस वा स्व:घोमणा पर अल वायी रुपला पाशन ग ीु प े छ ।
ग. स्ट प्र्ा
घ. आवा्
फो

ग े वा

ग े अखन्तल अलधकार बाह्रौ राष्ट्रिय किष्ट्रम ला ा प्र्शनी

२०७५ व्यवस्थाप

फाराल बु्ाउ ा स्था :किष्ट्रम पूवाीधार ष्ट्रवकास तथा किष्ट्रम यान्र करण प्रवद्दी

ं. ०१-५५२४२२७।५५२४२२८Email:campid2075@gmail.com
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सलललतला रह ा छ ।

कान्र, हरिकरहरभव ,

ल तपुर,

afx|f}+ /fli6«o k|fËfl/s s[lif d]nf k|bz{gL @)&% 63

अ स
cg'
;ु ूख"lच:-८
rM–*

pTkflbt वस्तु
j:t' प्राङ्गारिक
k|f·fl/s
ePsf] :jM3f]
if0ff पर
kq
रक भएको
स्व:घोमणा
उत्पाद्त
यो जोसं ग सम्बन्ध राख््छ
प्रस्तुत �वमयला कि�म पूवाीधार �वकास तथा कि�म यान्र करण प्रवद्दी
२०७५/१०/१६ गता ्ा खि २०७५/१०/१९ गतासम्ल जाउ ािा
ल तपुरला बाहौ रा�िय प्राङ्गारिकरक ला ा २०७५ सं चा
लै ा ........................ खजप ा .....................
ला उत्पा्

कान्र ा लललत
फुटब

लै्ा ,

ग े भएको ा उक्त ला ाला

.पा./गा.पा. ...............वडा

.

गरा को कि�म वस्तु प्राङ्गारिकरक भएको स्व:घोमणा ग्ीछु | साथै उक्त ला ाला

प्र्खशनीत गराउ

पयाएको उक्त लारो उत्पा्

तहाुँको लूपयांक ला प्राङ्गारिकरक

भएको

अवस्थाला सोही बलोखजल भएको स्व का ी ला लन्जुर रहा को प्रलतबद्दता सलात जाहार
ग्ीछु |

उत्पा्

ग े तथा ल वा्क किमकको

ाल

ठा गा ा
सम्पकी लो. .
बा ी वा बस्तुको

ाल

जात
उत्पा्

स्थ

हस्ताक्षर
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ु ूख"lच:-९
अ ;
स
cg'
rM–(

k|:t'तt ePsf]
फ ला प्रस्तु
भएको sfo{
कायीkपqx?
रहरु
प्याKofgnछ5nkmndf

s[lifsf e|d /र oyfy{
यथाथी

ि ष्ट्रमका भ्रल
क

डा. किष्ण प्र. पौडा
बाष्ट्रहरबाट थोपरिकरएका रसाय , लबमा्ी, हलो

र

सस  ा प् ाष्ट्र�कको प्रयोग ा

लाटो र यसको जैष्ट्रवक प्रकिया ध्वस्त हुं ्ै गएको छ । ष्ट्रय को अत्यालधक
प्रयोग गरिकर उत्पाद्त िाद्य बस्तु ला व स्वास््यका
भएका छ ् । भारतला गरिकरएको एक अध्यय

ालग हा कारक साष्ट्रवत

ा आलाको ्ुधला सलात यस्ता

रसाय

लाप्ण्ड भन््ा सयौ गुणा बष्ट्रढ भएको त्याङ्क बाष्ट्रहर आएको छ । ष्ट्रय जोखिलबाट

जोलग

जैष्ट्रवक िालत एक लार भरप्ो उपाय हो । तर ष्ट्रय यथाथी ाई बावास्ता ग्ै औद्योलगक

किष्ट्रमका आडला भैरहा को प्रभ ुत्ववा्ी र लबघट कारी ज्ञा का पक्षधरहरु ा जैष्ट्रवक िालत असम्भव
भएको तकी (धारै अथीला कुतकी) ग े गरा का छ ् । उ हरु ा बैज्ञाल क प्रलाण
ु ु
प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम बारा आफ् ा स्वाथी अ क

लबलभन्न भ्रलहरु फै ाउ ा गरा का छ ् ।

पष्ट्रह ा ष्ट्रय भ्रलहरु का कस्ता छ ् र ष्ट्रय फै ाउ
जैष्ट्रवक िालत गरा र उत्पा्
िा ा पुयाीउ

सष्ट्रक्ै

बढाउ

सष्ट्रक्ै

ागत

त्यसै ा ल रन्तर बष्ट्रढरहा को ष्ट्रवश्व ज सं ख्या ाई

। यस्तो किष्ट्रम व्यावसाष्ट्रयक हु्ै

ै छै

यस ा अथीतन्र च ायला

ब ाउ

। यो ला व श्रलला आधारिकरत छ, त्यसै ा

ै बष्ट्रढ छ । जैष्ट्रवक तरिकरकाबाट रोगष्ट्रकरा ल यन्रण ग ै सष्ट्रक्ै

यस्तो िालतपालत बाट आउ ा उत्पा्
उत्पा् को बजार

सबैभन््ा

ाग् ा जलातबारा छोटो चचाी गरौ ।

सक््ै , यस ा ष्ट्रवश्व बजारला प्रलतस्प्रधा ग ी सक््ै
यसको उत्पा्

भएको भन््ै

रसायल क हा ाको तु

ाला राम्रा ्ा खि्ै

।

् त्यसै ा यस्तो

। यस्तो आधुल क जला ाला अब गोठ ल , कम्पो�, ष्ट्रवमा्ी ब ाएर

को बस्छ? बा ा बा ा उठाई ा यस्ता भ्रलहरु यथाथी भन््ा बाष्ट्रहर लुख्यतिः व्यापारिकरक किष्ट्रम गरिकर
ाफा कलाउ ा बहुराष्ट्रिय कम्प का ् ा

ा च ाएको हप ाला आधारिकरत छ ् । सं गै, काही

खचन्ता र चासो लललसएका, काही प्रकिलतको भा् थाहा
स्वाथीबाट पल

भएर, काही

है है ला र काही अन्य ल ष्ट्रहत

प्रारिकरत छ ् । जैष्ट्रवक िालतबारा हाम्रो सलाजला फैल एका यस्ता भ्रल खच ी र

यथाथी थाहा पाउ

अध्यय , अभ्यास र ल रन्तरको सम्वा्बाट लार सम्भव छ ।
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सं गै, ष्ट्रय भ्रलहरु िालतपालतको अथीराज लत, सालाखजक र पयाीवरखणय पक्षसं ग जोलडएका लबमयहरु
हु

। आल लाल स ाई हाम्रो िातबारीला का कस्तो िालत ग े र कस्तो िा ाकुरा िा ा भन्ना

कुरा हाम्रो आफ् ै अलध ला छ भन्ना भ्रल छ । वास्तवला यो कुरा त अष्ट्रह ाको आलथीक
ष्ट्रवश्वव्याप करणको अवस्थाला शनखक्त रािका शनखक्तशना ी व्यापारीको चािला ल धाीरण हुन्छ ।
ष्ट्रय

ा हाम्रा ल लत ल लाीता ाई लबलभन्न प्र ोभ

बढाउ

ै सष्ट्रक्ै

तथा भ्रलला पारा र प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम गरा र उत्पा्

र ष्ट्रवश्वको बढ्ो ज सं ख्या ाई िा

थोपरिकररहा का हुन्छ ् । यो कुरा पत्याउ ा किष्ट्रम रसाय
व्यापारीको जलात
अष्ट्रह ा पल

र ष्ट्रवमा्ीका प्रयोगकताी, परालशनी्ाता र

ापा ला ठु ो छ ।

सं सारभर हाल ाई चाष्ट्रह ा भन््ा ्ण्डै ्ोब्बर िाद्य उत्पा्

७ अरव लाल स लध्या १ अरव जलत रात

भोकै सुत्न बाध्य छ

अथीराजल लतको अहं वलगीय प्रश्नला बु्पचाउ ा बौष्ट्रद्दक भल
प्राङ्गारिकरक िालतला उत्पा्
्ै

सष्ट्रक्ै ् भन्ना ष्ट्रवचार

पुयाीतउ

। ष्ट्रक ? यस्तो िाद्य

ा जलात र ल त ल लाीताहरु उपटै

कल हुन्छ भन्ना खजद्द गरिकररहा का भाटीन्छ ् । ्ट्ट सुन््ा हो ष्ट्रक त

ाग् ा यस्तो कुराको गभीला भ ा आलथीक च िा को ठु ो स्वाथी

किष्ट्रम उत्पा्

बढाउ

भैरहा को छ । सगै

गरिकर ा बाह्य श्रोतको

ु ा को छ । िासला,
क

गा का सालाग्र को व्यापार बढाएर व्यापारीहरु ा

ाफा कलाउछ ् भ ा अन्य ा यसबाट आउ ा भाडाला याी
¥ofn काढा र बसाका हुन्छ ् ।
अष्ट्रह ा किष्ट्रम कली ्ुिःि र हा ाको पाशना हो भन्ना सालाखजक ल ोष्ट्रवज्ञा
त्यसै ा त अष्ट्रह ा यो ्ुििःको पाशना लबस्तारै पौरि पुरुम ा काही
युद्दला होललएको छ र आल ष्ट्रकसा
च ुहाउ

बाध्य पारिकर्ै छ । हाम्रो

अवसर
सालाखजक

ग े लष्ट्रह ाको काुँधला सा े

ाई हराभरा िातबारी छोडार लरुभ ुल ला रगत पलस ा

सालाखजक ल ोष्ट्रवज्ञा

यस्तो ब ाईएको छ ष्ट्रक अपवा् र

पाउ ा बाहा क कोही "पुरुस्वत्व भएको पुरुम" िालतपालत ग ी
ल ोष्ट्रवज्ञा

बोकाको

पुरुम

उत्पा्

ग े

(लष्ट्रह ालभर

ष्ट्रवश्व÷लबद्या य रुष्ट्रप कारिा ा र यसबाट पढा र या पढाएर है
उत्पा्

सबैलतर व्याप्त छ ।

ग े प्रकिया

फारा सम्ल फारिकर्ै

। यो

फारी

् । यो

सफ

रहा को)

पल

घोकार या घोकाएर ष्ट्रवद्याथी

त यस्तो आधुल क जला ाला अब

गोठ ल , कम्पो�, ष्ट्रवमा्ी ब ाएर को बस्छ? भन्ना कुराको उत्तर द्
लयाीद्त ब ाएर भष्ट्रवश्यको िालतपालत सलाप ा स्वालभला

ै चाहा्ै

ष्ट्रकसा

सष्ट्रकन्छ

किष्ट्रम पाशना ाई

तयार पा ी ।

यो सगै आल लाल सला रहा को "ष्ट्रवकासा राम्रो" भन्ना भ्रल सलात खच ी ु प े बा ा भएको छ ।
स्वरुप वा रुप हा ्ाी राम्रोला
वउ्ारवा्ी भल

ोलभ ा तर प्रकिलतको गुण लबसे को किलतल लाल स उत्पा्

ा उत्ताउ ो ष्ट्रवकासवा् सबीर र छताछु प
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ग े

छ । चा ीबाटी लाथ हु ा जघन्य

यौ

�हं सा ्ा खि सागपात र तरकारी �कन््ा सम्ल यस्तो उत्ताउ ो वा् ा काल गरा को ्ा िन्छ

। बजारला तरकारी वा फ फु
भएका लार रोज् ा गछी

�कन्न जा ा धा रै ा खचप ा, स क
ी परा का र कु ै ्ाग या धब्बा

। अ�हपयैको अबस्थाला रसाय

बाट जै�वक सं क्रलण पार गरा का
बाहा क) यस्ता कि�म उपज त

िातबारीबाट आउ ा उत्पा्

(काही भरप्ाी �कसा का उत्पा्

लबमा्ी हा ार लार उत्पा्

गरिकरएका हुन्छ ् । अ�ह ा बजारला लत ै

तथा फ फु

लार लबमर�हत छ ् भन््ा फरक प्ै

त्यस्तै , लाटो, पा

र पयाीवरण बारा ला पल

राम्रा ्ा खि ा तरकारी

।

ठु ै भ्रल र यथाथीहरु छ ् । रसाय बाट जै�वक

प्रकियाला सं क्रलण ग्ाीको अबलध (सालान्यतया ३ ्ा खि ५ बमी) सम्ल कु ै कु ै बा ीहरुको
उत्पा्

काही घट् ा हुन्छ भन्ना अपवा् बाहा क, सलग्रला जै�वक िालत प्रणा ी रसायल क भन््ा
ु ो कारक पल
छ ।यो अवलधला उत्पा् ला कल आउ क

उत्पा् खशन
हु

ा यस्तो हु

यथोखचत ध्या

ै

प्रणा ी

सं क्रलणकाल
लभन्नता ाई

गएको हो । ए�ककित उजाी, िल ज र पोमण चक्र पु ल लाीण �वलधला

द््ा यो सं क्रलणको अवलध अ्ै घटाउ

२०११ ला धा

सकाका थुप्रै उ्ाहरण छ ् ।

उत्पा् को �वश्व रा कडी लबहारका एक �कसा

अवलधला बाहा क जै�वक िालतको उत्पा्

ा ब ाएका लथए त्यो सघ

सधै ब�ढ हुन्छ । यो उत्पा् को

ा ग े हो भ ा सलग्र कि�म अथीतन्रको खचर अ्ै उत्सा�हत छ

ाफाबाट सलात तु

ागत कल र फाई्ा ब�ढ हुन्छ । लुख्यतिः

िल जश्रोत बाहा कका उजाी र स्था य श्रोतको द्गो परिकरचा
प्र�वलधको

बाट स्था यताला उपयुक्त कि�म

प्रयोग गरिकर ा हु्ा रसाय ला आधारिकरत िालतको तु

ाला जै�वक िालत प्रणा ीला

उजाीको िपत ्ण्डै आधालार हुन्छ जस ा ग्ाी सलग्र उत्पा्
यस् ा िालतपालतको अथी प्रणा ी ाई सस्तो र सर
रुपला स्था�पत गछी

ब ाउ्ै िालतपालत ाई सालाखजक उद्यलको

ालगरह ा उत्प्रारणाको लु

सगै, रसायल क िालत ब्रोई र भल
हुन्छ । उ्ाहरणका

ागत ल कैकल हुन्छ ।

र यस ाई �कसा को पहुुँच र ल यन्रणला राखिरह

ै �कसा को िालतपालतला

ोक्सा

स ्

ालक जै�वक �वलध अप ाएर सम्भव भएको लथयो ।

। �क की जै�वक िालतला �कसा को बा�हरी

यो

र �वमा्ी

। रसाय ला परल भीर लाटोको पोमण चक्र र �वमा्ीको असर ा जै�वक चक्रला पयाएको

फारब्

धा

रसाय

सम्भव ब ाउछ ।

श्रोत हो ।

ा �वकासा कुिुरा जस्तै हो । अल

त लाथ परा सबै सिाप

ालग, ्ुई बमी अखघको कणाी ीको िडारीला स्था य रै था ा बा ीला धारै

भएको तर �वकासा या बा�हरिकरया बा ी सबै सुकाका लथए । जै�वक िालत प्रणा ीला

बा ी ा ी तथा बस्तुभाउ प्राकिलतक रुपलै प्रलतरोधक क्षलता स�हत हुकेका हुन्छ ्
67
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सुख्िा तथा िडारी जस्ता प्रलतकु
जलल

सक् ा हुन्छ ् तसथी यो कुरा हाम्रो जस्तो धारै

अवस्था सह

सुख्िा र िालतपालत आकासा पा ला भरप े भ ुगो का

रसायल क ल

ालग ल कै लहत्व राख्छ ।

होस् वा जैष्ट्रवक लबरुवा ाई त पोमण चाष्ट्रह ा हो, जु सुकै तरिकरकाला पल

लबरुवा ा रसाय कै तहला ल

ा हो तसथी बाष्ट्रहरबाट रसाय

उपजको गुणस्तरला काही परक प्ै

भन्ना गछी

यो

हा ार लाटो र उत्पाद्त किष्ट्रम

। यो लबरुवा ाई लाटोबाट आउ ा पोमण

रसाय बाट आयो ष्ट्रक जैष्ट्रवक प्रकियाबाट भन्ना कुरा थाहै हु्ै

भन्ना कुतकीसग सं बखन्धत छ ।

यो प्रकिलत वा लाटोलभर हु ा खजवन्त जैष्ट्रवक प्रकियाको भा् थाहा

भएका या यो थाहा भएर पल

पैसाला सबैथोक ्ा ख्ना किष्ट्रम वैज्ञाल कहरुको कुतकी लार हो ।
लाटो र ला व स्वास््यला रसाय

र लबमा्ीका जोखिलहरु अ लगन्त छ

। एक त रसाय
ा

लाटोलभर लबरुवा ाई चाष्ट्रह ा पोमण तत्व ब ाउ ा प्रकिया ाई तहस हस पाछी । ष्ट्रय को
प्रयोग ा लाटोको प्राकिलतक गुणला फारब्

हु ा हु्ा लाटोला रहा का सुक्ष खजवाणुहरु

हुन्छ ् । सगै, यस्तो रसायल क िालत उत्पा्

बढाउ ा भन््ै एक

र सफा ष्ट्रकलसलको गरिकरन्छ

जस् ा ग्ाी लाटोला िल ज चक्र सलात कलजोर बन्छ । यो पुरा ग ी रसाय
फस्फोरस र अन्य िल ज प्ाथीहरु पल

ालग बाह्य श्रोतला भर प्ै जा ु प े हुन्छ । यो

क्रल ल रन्तर ्ोहोरिकररहन्छ । ष्ट्रय ै रसाय

साथै,

सगै पोटास,

बाष्ट्रहरबाट द् ा गरिकरन्छ ।यसरी लाटोला पोमण चक्र

अवरुद्द हु्ा बोट लबरुवा पोमण तत्वका
अवस्था सिज ा भै

�

र लबमा्ीको असर ा ला व स्वास््यला प्रलतकु

स े द्घीरोगहरु ल रन्तर बष्ट्रढरहा को त्य सबै सालु छ ङ्ग
ी छ ।

ु व ा का ्ा िाएको छ भ ा ९० प्रलतशनत रोगष्ट्रकरा ष्ट्रवलभन्न
ािौ ष्ट्रकसा हरुका आफ् ै अ भ

िा ा जैष्ट्रवक तरिकरका अप ाएर ल यन्रण ग ी सष्ट्रकन्छ । यसका
। बाुँकी १० प्रलतशनत कडा रसाय

ा पल

ालग सयौ ष्ट्रवलध र प्रष्ट्रवलध छ ्

ला ी सकाको ्ा खि्ै

। यस्ता ष्ट्रवमा्ीको

अत्यालधक प्रयोग ा बरु उपटै लाटोला रहा का यस्ता शनाकाहारी शनरु खजवको खशनकार ग े
लांसाहारी ललर खजवको सं ख्या घष्ट्रटरहा को छ । सगै, शनरुखजवको आफ् ो प्रलतरोधक क्षलता
बढ्

गई ्

ठु ो क्षलत हु ा रास बढा को छ । िालतपालत, वस्तुभाउ र ला वला ्ा खि ा

याुँ रोग यसै को परिकरणाल पल

याुँ

हो ।

ष्ट्रय भ्रल र यथाथीको कस ला जैष्ट्रवक िालत ल रन्तर िारिकर्ै आएको छ ।

ापा ला परम्परा ्ा खि

गरिकर्ै आएको एष्ट्रककित जैष्ट्रवक िालत प्रणा ी ाई उन्नत ब ाउ ा सु्बु्का साथ यस क्षारला
सकिय प्रगलतखशन

ष्ट्रकसा

यसका बल या उ्ाहरण हु

। ष्ट्रय सगै, लछलाकी भारतको लसदक्कल

राज्य, अलारिकरकाको क्या ीफोल या र ्खक्षण अलारिकरकी ्ा शन क्युवा
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गायत अन्य क्षारका

ु वहरु
ष्ट्रकसा हरुका आफ् ै लबशनामताला आधारिकरत जैष्ट्रवक िालतका प्रशनस्त सकारात्लक अ भ
रहा काछ ् । सगै, रसाय ला आधारिकरत िालत प्रणा ी र जैष्ट्रवक िालत प्रणा ीका बारा ला
भैरहा का छ ् । उ्ाहरणका

तु

ात्लक अध्यय

लत

्शनक ्ा खि रसाय ला आधारिकरत िालत प्रणा ी र जैष्ट्रवक िालत प्रणा ीको तु

अध्यय

गरिकररहा कोछ । ष्ट्रय सबै

ालग अलारिकरकाला रहा को रडा

लतजाहरु ा जैष्ट्रवक िालत

इखन्सच्युट ा

ै लाटो, ला व र भष्ट्रवस्यका

ात्लक
ालग

किष्ट्रम जोगाउ ा एक लार उपाय हो भन्ना त्य स्थाष्ट्रपत हु्ैछ ।
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Organic Certification and Inspection
(Context, Issues and Challenges)
Maheswar Ghimire
Independent Organic Inspector
SECARD Nepal/NEP.CERT Kathmandu
nepcert@gmail.com
Background
There are different scenarios developing within agriculture sectors globally. Food
security and safety are the major issue and paradigm within the claim of different
approaches of agriculture policies. Primarily Industrial/conventional agriculture and
its proponent are claiming without conventional/chemical agriculture global food
security is not possible to address. It has one sided approach of claim and aiming
for the benefit of few companies and Trans-National Corporation (TNCs and MNCs).
The other approaches which claim the balanced approach could bring meaningful
change and address equally the food security, safety and need of present and
future. The alternative approaches are also with different philosophical foundation.
Among these alternative approaches, Organic Agriculture wants the pragmatic
fusion of Century long knowledge system and modern scientific approaches for
agriculture development which can contribute on health, ecology, fairness and care
for future.
Globally Organic Agriculture is increasing. Global Organic Agriculture land area
reached almost 70 million hectares with high land mass in Australia (35.7 million
hectare) followed by Argentina and other countries. The number of organic
growers is high in India due to more small holders cultivated land converted to
organic. There are Organic Agriculture information in 181 countries.
In compare to global and neighborhood organic agriculture development, there is
less organic agriculture coverage in Nepal. However, there could be more land area
already under organic, the database management system is not established which

70 s[lif k"jf{wf/ ljsf; tyf s[lif ofGqLs/0f k|j4{g s]Gb|
70

can give clear picture about the certified organic acreage. Organic Agriculture
Certification started in Nepal in late 90’s and some of the organization started to
present themselves on global organic agriculture platform (IFOAM 1990)
Nepal also in debate of these paradigm shifts where at political level slogan are in
place and technological foundation seems less developed which is not guiding
towards a meaningful destination. The dilemma about the technological
development to support Organic Agriculture of our characteristics is yet to be
developed.
Nevertheless, the initiative for Basic standard and guidelines developed in 2064 VS
is a good step towards the implementation of Organic Agriculture from the
Government of Nepal although the clear division within MOALD is not identified
yet. Private sectors, Farmers and service providers may be looking with patience for
the step of government for the full implementation of this standard and guidelines.
Role of Different Organization
It is true government alone can-not do everything. It is the soul of system where as
other private sectors can act as the parts for effective functioning to achieve the
thirst of developed policy and program of government. The private sectors could be
NGOs, Companies and Enterprises as well as educational institutions who can play a
vital

role

to

reconnect

the

idea

of

organic

agriculture

within

the

syllabus/curriculum.
Process Steps of Organic Certification
Market and consumers always seeks the assurance in the quality. These can be
delivered through different means. If the producers and consumers are within the
proximity then third party quality assurance is not required. In every case this is not
possible therefore there is a need of third party quality assurance which can be
delivered by Certification Bodies through their Inspection and Certification Process.
Inspection Process
71
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Inspector and Inspection process is ear, eye and vision of entire certification
system. Therefore, obviously it is a stringent and time taking activity. There are
certain limitations for inspection and all inspectors are guided by set of norms and
code of ethics.
Out of Scope of Organic Certification
Now, consumers as well as accreditation bodies are asking additional information
within certification process which are out of the scope of Organic Certification.
These are primarily Social Justice, Health/sanitation and Food Safety.
Why Certification
There are justifications from different perspective. In principles it is farmer and
consumer but sometime instead of consumers and producers intermediaries are
getting benefit out of the entire process. This is an urgent issue need to be
addressed by government when Organic Certification Regulation is in place.
Challenges
Due to limited access of information and technical solution, organic practices
sometime may get reverted instead of increasing and bringing more area under
conversion. Likewise, least developed infrastructure (social, physical, educational) is
miss-used by false labeling which may lead to crisis of trust to organic.
Conclusion
Collective efforts and strong mechanism for promotion and regulation will ensure
the further development of Organic sectors as well as gradual process for
international recognition and equivalency to our system of Organic Certification in
Nepal.
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्ुगाी प्रसा् ्बाड
स्स्य सखचव
राष्ट्रिय ष्ट्रकसा
शनुन्य बजाट िालत प्रणाल को लु
हो जु

आयोग

आधारको रुपला लसफी स्थाल य जातको गाई

जातको गाईको १ ग्राल गोबरला ३ ्ा खि ५ अरब शनुक्ष्ल खजबाणुहरु

पाईन्छ । जसको भ ुललकाबाट लाटो उबीराशनखक्त बढाउ ाको साथै लबरुवा ाई
ु प पुलती गराउ ा काल
आबस्यक १८ वटै तत्व लबरुवाको आवश्यकता अ रु
गरिकररहा को हुन्छ । अष्ट्रह ा लाटोला भएका सुक्ष्ल खजवाणु ाई
लाटोका शनुक्ष्ल खजवाणुको लारा बढाउ
गाईबाट १८ लबघा सम्ल रसायल क ल
शनुन्य बजाट िालत प्रणाल का लु

जर अन््ाज गरिकरएको छ । यद्

सकाला गोबर र गहुुँतको प्रयोग ा लारै एउटा स्थाल य
तथा लबमा्ी लब ा िालत ग ी सष्ट्रकन्छ ।

िम्बाहरु

१. लबजालित
२. खजवालित
३. आच्छा्
४. वाफसा
१ लबजालित
यो यस्तो प्रकारको ्ो

हो जसबाट लबउ र बा ाी उपचार गरिकरन्छ । यसबाट उपचारिकरत

ु ा साथै बा ाीको लभलर शनखक्त बढाई रोग ष्ट्रकरा सुँग
लबउको उलारशनखक्त बिष्ट्रद्द हु क
बिष्ट्रद्द भई उत्पा्
यसको

ड ा शनखक्तला

तथा उत्पा् को गुणस्तर सलात बिष्ट्रद्द हुन्छ ।

ं रु यस प्रकार छ ् ।
ाग आवश्यक सालाग ह

 आ ो गोबर ५ काखज
 पाल

२० ल टर

 गोलुर ५ ल टर
 च ु ा ५० ग्राल
 ष्ट्रपप

वा बरको फा्को लाटो एक लुष्ट्रि
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ब ाउ ा तरिकरकािः
 एउटा भाुँडोला २० ल टर पा

ल

ा र सुलतको कपडाला ५ का खज आ ो गोबर पोको

पारी उक्त पाल ला रातभर डुबाई छोड ा ।
 एउटा छु ट्टै भाुँडोला १ ल टर पाल ला ५० ग्राला घर पोत्ना च ु ा रातभर लभजाउ ा ।
 भोल पपट गोबरको पोको ाई बास्सरिकर ललखच ललखच रस ल काप्ै ३ पटक सोष्ट्रह पा
ा

पिाप्ै गरिकर रस ल काप ा र उक्त घो ला एक लुष्ट्रि बर वा ष्ट्रपप को लाटो ललसाउ ा ।
 अन्त्यला उक्त रसला अखघप ो द्

लभजाएर राखिएको च ु

पा

ललसाउ ा । लबजालित

तयार भयो ।
प्रयोग लबलधिः
क) तयारिकर लबजालितको घो ला ५ ्ा खि १० लल ाट िातला लबउ छ ी ु अगाड लबउ ाई
डुबाउ ा र छाुँयाला सुकाउ ा र ओवा ो भए पछी लबउ छ ी सष्ट्रकन्छ ।
ि) कु ै पल

बा ाी रोप् ु अगाड लबरुवाको जरा ाई एक ्ुई लल ाट डुबाई रोप््ा लबरुवा

कल ल क
ी ु ो साथै रोगको सुँक्रलणबाट लबरुवा ाई बचाउ

सष्ट्रकन्छ ।

२) खजवालितिः
यो एउटा यस्तो ्ो

हो जु

लाटो तथा िडा बा ीला छ ी सष्ट्रकन्छ । यसको प्रयोग ा

ु अवस्थाला रहा का हुन्छ ् लत
लाटोला सुक्ष्ल खजवाणुहरुको बिष्ट्रद्द हुन्छ र साथै गड्यौ ा जो सुमप्त
ु अवस्था त्याग गरिकर पु
सुमप्त

सकिय हु

सहयोग ग्ी छ । लबजालित ब ाउ

थापछ ् र लाटो ाई प्राकिलतक रुप ा उब्जाउ ब ाउुँ

आवश्यक सालाग्र हरुिः-

 आ ो गोबर १० का.खज.
 ष्ट्रपसाब १० ल टर
 भा ी १ का.खज.
 ्ा को ष्ट्रपठो १ का.खज.
 आधा का.खज. ष्ट्रपप
 पा

वा वरको फा्को लाटो आवश्यक प्ीछ ।

१०० ल टर

सवै सालग्र हरु ाई सकासम्ल लाटोको भाडोला

भए अन्य भाडोला राि राम्ररी घड को सुईको

द्शना लतर घोप ा । राम्ररी घो ी सकापलछ जुटको वोरा ा भाडोको लुि छोप् ा÷ष्ट्रवको वन्् ग ी ु
हु्ै

। यस ाई १२ घन्टाको फरकला २/२ लल टको

पछी । उक्त घो

१५ द् ला प्रयोगको

ालग घलडको सुईको द्शनालतर घोप ु

ालग तयार हुन्छ ।

4{g s]Gb|
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प्रयोग ग े तरीका :
क) जलल को अखन्तल तयारी अगाड जलल ला जग आद् ा छरिकर लाटोला ललसाउ पु छी ।
ि) लसं चाई ग्ाी लुहा ला टु टीको सहायता ा ल यन्रण गरिकर जलल ला प्रयोग ग ी सष्ट्रकन्छ
ग) खजवालित राम्ररी कपडा ा छा

१

ी.खजवालित प्रलत १० ्शन ल टर पा ला ललसाई

स्प्रा ग ी सष्ट्रकन्छ ।
३) आच्छा् (Mulching)
एउटा यस्तो प्रकिया हो जस् ा लाटो लाथ

आच्छा्ा

आच्छा् बाट ल म्

एउटा परत तयार गरिकरन्छ ।

प्रकारका फाई्ाहरु प्राप्त हुन्छ ।

 लाटोला खचस्या को अवस्था वढी सलय सम्लको

ालग राख्न सक्छ ।

 ्ारपातको ल यन्रण हुन्छ ।
 लाटोला शनुक्ष्ल बातावरणको व्यवस्था हु ु ।
 खजवाणुहरुको ष्ट्रक्रया लाटोला बढाउछ ।
 गड्यौ ाको ष्ट्रक्रया तथा सं ख्याला बढाउ ु जस ा जलल

लुल को तत्व भण्डार ाई

ष्ट्रवरुवा ाई उपभोग हु ा ष्ट्रकलसलको ब ाउ ु ।
आच्छा् का प्रकारहरुिः
क) का� आच्छा् : यसला हरा क खजववाट खजवात्ला सलाप्त भएपलछ जु
त्यस ाई का� आच्छा्

भल न्छ ।

ि) लाटो आच्छा्ा : —जव हाल
आच्छा्

प्रयोग गरिकरन्छ

िात

हो जस ा लाटोवाट खचस्या

ग्ाी जोताई गछौ त्यो पल

एक प्रकारको

वाष्ट्रहर जा वाट रोष्ट्रकन्छ ।

ग) खजष्ट्रवत आच्छा् : —यसला लुख्य वा ीको ष्ट्रवचला जु

अन्तरवा ी

गाईन्छ जस ा

लाटो ाई छोप्छ जस ा आच्छा् को काल ग्ी छ ।
४) वाफसा:
यो चौथो िम्वा हो । यसला लाटोको ्ुई कणको ष्ट्रवच ५०% हावा व्यवस्थ त हुन्छ ।
यसको

ालग छु ट्टै काष्ट्रह ग ी ु प्ै

। आच्छा्
ा

ै वाफसा आफै व्यवखस्थत हुन्छ ।

उपरोक्त िम्वाहरु ाई राम्ररी व्यवखस्थत ग्ाी रोग तथा कीरा सं ग
बा ीला हु
तपलस

स  ा क्षलता ष्ट्रवउ तथा

गई स्वस््य िात ग ी सष्ट्रकन्छ । काही कारण वस रोग र कीराको प्रकोप भएला

ु ार व्यवस्थाप
अ स

ग ी ु पछी ।
75
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रोग कीरा ब्यवस्थाप
क) कीराको

ालग:

ल लास्त्र (ल लललसाई ): यसको
 पा

ु ार साललग्रहरु चाष्ट्रहन्छ
अ स

ालग तपलस

१०० (एक सय) ल टर

 गोवर ५ (पाुँच ) का.ज .
 गोलूर ५ (पाुँच) ल टर
 ल लपात पास्ट ५ (पाुँच) का.ज .
सम्पूणी सालग्र हरु ललसाई ४८ (अठचाल स) घन्टाको

ालग फरलान्ट हु को

ालग राख्ना । ४८

घन्टाला ४ पटक १२/१२ घं न्टाला राम्ररी ललसाउ पु छी । त्यसपलछ सुत कपडा ा राम्ररी
छा

ल लास्त्र तयार हुन्छ

प्रयोग ष्ट्रवलध: ३० लल. ी. प्रलत ल टर पा ला ललसाई छ े ।
ि) रोगको

ालग –(फंगस तथा भाईरस सलातको

ीटर अलल ो लही राम्ररी ललसाई रोगको

ालग): १०० ल टर पा ला ३ (लत )

ालग छ े ।

ु ो कारण
हा को अवस्थाला जैलबक लबमा्ी ल स्प्रभालब हु क
सुँगसुँगै प्रयोग

१. ललखश्रत ल त को कारण किमकहरु ा जैलबक लबमा्ी र रासायल क ल
गरा को पाईन्छ । रासायल क ल
द्

ा सलात खजबाणु ला्ीछ भन्ना कुराको ज्ञा

सक् ाको कारण जैलबक लबमा्ीको प्रभाबकारीता हु

२. जैलबक लबमा्ीको प्रयोग जलल
बा ी सलाप्त हु

तयारी ्ा खि

सकाको छै

किमकला

।

ै शनुरु ग ी ु प्ीछ । जबष्ट्रक किमकहरु

था ा पलछ लार लबमा्ीको िोखज ग्ीछ ् ।

३. लाटोला भएका फाई्ाज क खजबाणुको सङ्खख्या खचस्या

कल हु ा साथ घट

जान्छ ।

अलधकाशनुँ िालत प्रणा ी अलसखन्चत िालत प्रणा ीला लसल त हु ु ।
४. स्व्ा शनला आफ् ै उत्पा्

ज्या्ै न्यू

हु ु र लब्ा शनबाट आयालतत जैलबक लबमा्ीबाट

आशनालतत जैलबक लबमा्ीको गुणस्तर सन्तोमज क
प्राङ्गारिकरक िालत ाई सफ
१. पशनुपा

ब ाउ

भएको ।

ुँ सग
ुँ ै जा ु प े कियाक ापहरु
सग

तथा भकारो सुधार

 हा को अबस्थाला हालल ा प्रयोग गरिकररहा को कम्पो�ला ला ८५ प्रलतशनत
१५ प्रलतशनत लार प्रयोग भईरहा को छ ।

4{g s]Gb|
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ोक्सा

भई

 यस ाई सुधार ग ी तथा गाईको लहत्व बु्ाउ

हा को अबस्था सुधार गरा ला

रासायल क तत्व प्रयोग गरा जलतकै प्रागाुँरिकरक ल बाट सलात उत्पा्
 परम्परागत तरिकरका तथा सुधारिकरएको तरिकरकाबाट ब्यवस्थाप
१ बमीला हु ै

ाईट्रोज

तत्व लार हा ्ाी यसको तु
ल

लबबरण

लूरबाट हु ा
च ुहा र हु ा

ोक्सा

ोक्सा

हावाला उुँडार हु ा
लबरुवा ा पाउ ा

ोक्सा
ाईट्रोज

लाटोला जम्ला हु ा

ाईट्रोज

२. घर घरला प्रागाुँरिकरक ल
प्राङ्गारिकरक िालत सफ

ब ाउ

कारिा ाला उत्पा्ीत

। यसको

ब ाएको तरिकरका

बायोचार ल
ु न्धा
अ स

है

सुधारिकरएको (का.खज.)

५८.०

५८.०

२९.६

६.०

६.०

२=०

१४=४

६=०

६.०

३३=२

२=०

१०=८

प्रागाुँरिकरक ल

किमक ा िरिकर् गरिकर

ाग किमकको घरला आफ् ै भललीकम्पो� ल

हु ु पछी गुणस्तरिकरय प्रगाुँरिकरक ल

३. घरलै बायोचार उत्पा्

ल

ात्लक लबबरण

कारिा ा:

प्रयोग गरा र सम्भव छै
स्था

ाईट्रोज

स�कन्छ ।

ग्ाी ्ुईवटा गाईभैलसबाट

साधारण (का.खज.)

गोबर, लुर र सोतरबाट प्राप्त हु ा कु

ल

ब ाउ ा

आफ् ै घरला भए लार प्रागाुँरिकरक िालत सम्भव छ

तथा प्रयोग

तर यसको प्रयोग ा बाल

उत्पा्

बढाउुँछ । यो कसरी यस बारा

ा प्रलाण त गरिकर प्रचार प्रसार गरा ला रसायल क ल

प्रयोग गरा को भन््ा बढी उत्पा्

ल

प्रयोग लब ा पल

रासायल क

स�कन्छ । बायोचार लाटोला भएका शनुक्ष्ल

खजबाणुहरुको सबभन््ा उपयूक्त िा ा हो । तर लित लाटोला यसको प्रभाब ्ा खि्ै

।

खजलबत लाटोला यसको प्रयोग ा असङ्य खजबाणुको अत्यलधक बि�द्द हुन्छ जसको परिकरणाल
स्वरुप लाटोला पौ��क तत्व आफैँ पुलती गराउछ वा पौ��क तत्व लबरुवा ा ल
ब ाउुँछ । गाुँउला बायोचार िार गएको बस्तु वा ब लारा ्ारबाट ब ाउ
यसला श्रल बाहा क अन्य

ागत ज्या्ै न्यू

सक् ा

स�कन्छ ।

हुन्छ ।
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अवस्था,
g]kापfnL
lि ifष्ट्रम j:t'
f] jt{
cj:yf, अवसर
cj;/र/चr'ु gौतf}tहरु
Lx?
फसुरी ाल आचायी
अन्नपूणी अगाील क एग्र कपचर
ईन्डि ज, कष्ट्रप वस्तु

Major Organic Certified Products
•

Tea

•

कष्ट्रफ

•

लस ा (Ginger,Turmeric,Coriander,Chilly,Garlicetc)

•

MAPS product

•

Rice product

•

NTFS product

प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम वस्तुको बजार
 अन्तराष्ट्रिय बजारला ल याीत ६० प्रलतशनत (कोरिकरया, जापा , जली , अलारिकरका, क्या डा)
 स्थाल य बजार ४० प्रलतशनत
 स्थाल य बजारला १५—२०प्रलतशनत ापा ी व्राण्डला ष्ट्रवक्री ष्ट्रवतरण रहा का छ ् ।
प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम वस्तुको अवसर
 अन्तराष्ट्र�य बजारला

ापा ी

प्राङ्गगारिकरक किष्ट्रम बस्तुको लाग बढ्ो,

 जैष्ट्रवक किष्ट्रम वस्तु उत्पा् का

ालग उपयुक्त जल

 किमकहरु जैष्ट्रवक किष्ट्रम वस्तु िालतका

र हावापा को प्रयाप्तता,

ाग उत्साष्ट्रहत रहा को,



ापा

सरकारको प्रलुि प्राथललकताला प े ,



ापा ी किष्ट्रम वस्तुको प्राङ्गगारिकरक लाप्ण्ड भएको ,

 किष्ट्रम बस्तुला काल ग े काल्ारहरुको प्रयाीप्तता,
 ष्ट्रवलभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सघं सस्थाबाट जैवक किष्ट्रम वस्तुला काल ग ी उत्साष्ट्रहत
 किमकहरु ा आफ् ो आम््ा

विष्ट्रद्द ग ी सक् ा,

 लभरा ो भौगोल क ब ावट उपयोग ग ी सष्ट्रक ा
 ष्ट्रवखशनष्ट हावापा
 कल

गा

(गुणस्तर)

र स्याहार सम्भारला िालत ग ी सष्ट्रक ा

 आन्तरिकरक तथा बाह्य बजार
 उत्कि� लूपय

g s]Gb|
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प्राङ्गारिकरक कि�म वस्तु ल याीतला रहाका सलस्याहरु


ापा ला उत्पाद्त प्राङ्गारिकरक कि�म बस्तु ६०% अन्तराी�िय बजार ल याीत हु ा तर
कान्रीयस्तरको प्राङ्गारिकरक कि�म वस्तु प्रशनोध

कान्र

हु ,ु

ु ारको स्टोरको व्यवस्था
 प्राङ्गारिकरक कि�म वस्तु को अन्तराी�िय लापडण्ड अ स

हु ु (Lack

of Cold Store, Drying Unit etc)


ापा

सरकारवाट आवश्यक प्राङ्गगारिकरक कायीक्रलहरु सं चा

भएको (जस्तै ICS

Check list)
 हा

ापा वाट ल याीत हु ा कि�म वस्तु

तर यसको
िडा

ालग

प्राङ्गारिकरक कि�म वस्तु को रुपला ल याीत भएको

ापा लै अन्तराी�िय स्तरको प्राङ्गारिकरक प्रलाण करण कायी ग े ल काय

हु ु ।
तथा सहकारी िात को रुपला प्राङ्गगारिकरक कि�म वस्तु िात �वकास हु

 स्टा ट प् ान्टा शन
सकी ल याीतको

ालग आवश्यक परिकरलाण

 प्राङ्गगारिकरक कि�म वस्तु

िरी्�वक्रीको

हु ु ।
ालग प्रारखम्भक सं घसं स्थाहरुला आवश्यक

ुँ को अभाव हु ु ।
ु ूज
चा प
 प्राङ्गगारिकरक कि�म वस्तु व्यवसाय ग्ाी किमकस्तरला गुणस्तर कायल ग प
ी ु े तर
आवश्यक ज शनखक्तको कल हु ु ।
 सवै प्राङ्गगारिकरक कि�म वस्तु किमक सलूह तथा सहकारीहरु �वच प्रशनोध

उपकरणहरु

हु ु ।
 प्राङ्गगारिकरक कि�म वस्तु प्रशनोध
 प्राङ्गगारिकरक कि�म वस्तु उत्पा्

ु न्धा
तथा वजारको अ स
र प्रशनोध को

 प्राङ्गगारिकरक कि�म वस्तु वजारीकरणको
ला ा प्र्शनी

हु ु ।

ाग आवश्यक ्क्ष ज शनखक्तको

हु ु ।

ालग स्व्ा शन तथा �व्ा शनला प्राङ्गगारिकरक कि�म वस्तु

आयोज ा ग क
ी ु ा साथै अन्तरा�िय क्षारला आयोज ा हु ा ला ाप्र्शनी ला

सहभाग भएर वागराएर व्यापार प्रवद्दी ला जोड द् ा प्रकिलतको कायीक्रल
 प्राङ्गगारिकरक कि�म वस्तु ल याीत ग्ाी आवश्यक सु�वधाको व्यवस्था
 कि�म वस्तु ल याीतको

ालग ठोस योज ा तथा कायीक्रल

 रा�िय गुणस्तरको ल धाीरण

हु ु ।

हु ु ।

हु ु ।

हु ु ।
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 अन्तरा�िय कि�म वस्तुका व्राण्डहरुसं ग प्रलतष्पधाी ग क
ी ो

ालग

ापा ी व्राण्ड स्था�पत

भएको ।
 कि�म वस्तुला काल ग े सं स्थाहरु �वच कि�म वस्तु प्रशनोध


ापा ला कि�म वस्तु को वजारला सं ग्

प्र�वध ला एकरुपता

हु ु ।

व्यापारीहरु �वच सलन्वय तथा व्यवसाय

आचार सं �हताको कल ।

Processing Chart
Harvesting

Cleaning
Grading

Slicing

Drying

Grinding

80 s[lif k"jf{wf/ ljsf; tyf s[lif ofGqLs/0f k|j4{g s]Gb|

Packaging

Marketing
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प्राङ्गारिकरक उपजको व्यापार प्रवद्दी ला हा
प्राङ्गारिकरक उपजको कू

व्यापारको त्याङ्क उप व्ध छै

सम्लको सरकारी प्रयास
डा.

रालकिष्ण श्रा ष्ट

तथाप लाग, उत्पा्

र उपभोगला

ु ाल त करिकरव १० प्रलतशनतको विद� हुुँ्ै गएको पाइन्छ
अ ल

वमे

अगाील क किष्ट्रमको फाइ्ा
•

श्रल प्र्ा

र

•

सा ा किमक ाई सलाट्

•

तु

•

द्गो किष्ट्रमको पथ

ात्लक

ापा ला सस्तो श्रल उप व्ध
सष्ट्रक ा

ाभको क्षार

लतगत व्यवस्थाहरु
•

्शनौं योज ा, किष्ट्रम

लत २०६१ तथा किष्ट्रम व्यवसाय प्रव�ी

प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उत्पा्
•

ाई प्रव्ी

गैर सरकारी सं स्था तथा
सरकार ा पल

ग े

लत २०६३ लाफीत

लत ल इएको

खज क्षारको सकियता सं गै २०६२।६३ ्ा खि

ापा

लतगत र कायीक्रलगत रुपला प्राङ्गारिकरक िालत सहयोग र प्रव�ी

ग ी

शनुरु गरा को पाइन्छ ।
•

प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उत्पा्

•

था ाको पाइन्छ ।

किष्ट्रम ला ा प्र्शनी को शनुरुआत, ल याीतजन्य प्राङ्गारिकरक उत्पा् ला प्रलाण करण शनुपकला
ु ा
आखुँ शनक अ ्

•

प्रणा ीको राष्ट्रिय लाप्ण्ड सम्वन्ध ल ्े खशनका

२०६५) जारी र सं गै प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम सम्वखन्ध ताल ल गोष्ट हरु

२०६४ (सं सोध
आयोज ा हु

तथा प्रशनोध

प्राङ्गारिकरक ल

प्रारम्भ ( २०६८।६९ ्ा खि)
उत्पा्

ग े कारिा ा स्थाप ा ग ी चाह ा ाई लाखशन री उपकरणला

ु ा को व्यवस्था
५० प्रलतशनत अ ्
ु ा
तथा ठोस प्राङ्गारिकरक ल ला अ ्

•

्ो

•

राष्ट्रिय प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उत्पा्

सम्वन्ध

शनुरु ( २०६८।६९ ्ा खि)
प्र्ायक ल कायको सम्वन्ध

प्र्ा

ग े

सम्वन्ध लागी्शनी , २०६९
•

प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उत्पा् को सहभालगतालू क गुणस्तर ल धाीरण प्रणा ी सन्चा
सम्वन्ध लागी्शनी , २०६९

•

प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उत्पा् को सालुष्ट्रहक प्रलाण करणका

ालग आन्तरिकरक ल यन्रण प्रणा ी

ल ्े खशनका, २०६९
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प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उत्पा्

•

ु ा
ालग प्रलाण करण शनुपक अ ्

ल याीतका

उप व्ध गराउ ा

व्यवस्था सम्वन्ध कायीष्ट्रवलध, २०६९
यस वमी
•

कायीक्रल शनुरु चा ु आ. व. ्ा खि

स्था य एवं रै था ा बा ी प्रव्ी
o प्राङ्गारिकरक किष्ट्रम उत्पा्

प्रव्ी

o प्रलतफ ला आधारिकरत प्रोत्साह

ललशन

कायीक्रल प्रारम्भ चा ु आ. व. ्ा खि

सुष्ट्रवधा

o ष्ट्रवष्ट्रक्र कान्र स्थाप ा सहयोग
•

o प्रलाण करण सहयोग
हा ै ला

य किष्ट्रम तथा पशनुपन्क्ष लन्र ज्यूको सं योजकत्वला १५ स्खस्यय प्राङ्गारिकरक

किष्ट्रम प्रव�ी को आधारपर तयार ग े कायी्
•

ु ा
प्राङ्गारिकरक ल ला अ ्

•

होलस्टा र प्राङ्गारिकरक िालत ष्ट्रवस्तार

अवसर
•

परम्परागत उत्पा्

प�लतला सालान्य परिकरवती

•

ल याीत

•

रोजगारी

•

ला व र वातावरण स्वास््यला सुधार

गरा ला प्रलाण त प्राङ्गारिकरक उपज सम्भव

सलस्या च ु ौत
ालग प्रलाण करण प्रकिया ्न््ष्ट्रट ो र लहुँगो हु ु

•

सा ा किमकको

•

किमकस्तरला प्राङ्गारिकरक ल

•

रासायल क ष्ट्रवमाद्को भरप्ो र गुणस्तरिकरय ष्ट्रवकपपको कलल

•

कलजोर ताल ल तथा प्रसार सावा

•

ु न्धा
कलजोर अ स

•

औपचारिकरक खशनक्षाको कलल

•

ु ा
रुपान्तरण अवलधला अ ्

•

ल

•

त्याङ्कको अभाव

ब ाउ

बायोलासको कलल

र ष्ट्रवकास
हु ु

ष्ट्रवमा्ी तथा उपजको गुणस्तर कायल ग ी ु

आगाल आ.व.को

लत तथा कायीक्रल

•

प्राङ्गारिकरकको राष्ट्रिय कान्र स्थाप ा

•

ललशन

कायीक्रल र रै था ा कायीक्रलको ल रन्तरता
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