
निर्मल रेग्मी

बाली निकास अनिकृत

बीउ नबजि प्रयोगशाला, गण्डकी प्रदेश पोखरा



निषयसूची
❖ बीउ नबजि सम्बन्धी संबैिानिकव्यिस्थाहरू,

❖ स्थानिय सरकार संचालि ऐि, २०७४ र्ा भएको बीउ नबजि सम्बन्धीव्यिस्था

❖ गण्डकी प्रदेशको प्रथर् पञ्चिनषमय योजिार्ा बीउ के्षत्र

❖ बीउ नबजि प्रयोगशालाको पररचय र उदे्दश्य

❖ संघ तथा प्रदेशर्ा बीउव्यिस्थापिका िीनतगत तथा कािूिी व्यिस्था

❖ बीउ नबजि प्रयोगशालाको निनभन्न निकायहरूसँग सर्न्वय

❖ बीउ नबजि प्रयोगशालाको हालसम्मको उपलब्धी

❖ प्रदेशर्ा बीउको र्ाग तथा उत्पादि अिस्थाको नििरण

❖ गण्डकी प्रदेशर्ा बीउव्यिसायीहरूको कारोबारको नििरण

❖ गण्डकी प्रदेशर्ा बीउ नबजि के्षत्रका सर्स्या, चुिौनत तथा अिसरहरू

❖ केही झलकहरु



िेपालको संनििािर्ा स्थानपत बीउ नबजि सम्बन्धी
व्यिस्थाहरू

❖िारा ४२: सार्ानजकन्यायको हक
❑प्रते्यक नकसािलाई कािुि बर्ोनजर् कृनष कायमका परम्परागतरूपर्ा प्रयोग र अिलम्बि
गररएको स्थािीय बीउ नबजि र कृनष प्रजातीको छिौट र संरक्षणको हकको प्रत्याभूनत गरेको

❖िारा ५१ (ङ) र्ा कृनष र भूनर्सुिार सम्बन्धी िीनत
❑कृनष सार्ाग्री र कृनष उपजको उनचत रू्ल्य र बजारर्ा पहँचको व्यिस्था गिे

❖िारा ३०२ (उपिारा १): 
❑प्रदेश तथा स्थािीय तहर्ाआिश्यक सेिा प्रिाह गिम िेपाल सरकारलेआिश्यकव्यिस्था गिे
।



अनुसूची ६

➢कृनषजन्य िसु्त, सेिा र प्रनिनिको सम्बद्धता, स्तरीयकरण, गुणस्तर नििामरण र नियर्ि
❑िीउनबजि एिं िश्लसम्बन्धी गुणस्तर नििामरण र नियर्ि
❑कृनष र्ल, बीउ र निषादी आपूनतम व्यिस्था र नियर्ि

अनुसूची ७

➢आिश्यकिसु्त तथा सेिाको अपूनतम, नितरण रू्ल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अिुगर्ि

अनुसूची ८

➢कृनष प्रसारको व्यिस्थापि, सञ्चालि र नियन्त्रण
❑िीउनबजि, िश्ल, र्लखाद र रसायि तथाऔषिीहरूकोआपूनतम, उपयोग र नियर्ि

अनुसूची ९

➢कृनष तथा खाद्यसम्बन्धी अन्तरामनिय प्रयायियुक्त प्रयोगशालाहरूको निकास, र्ापदण्ड
नििामरण र नियर्ि



स्थानिय सरकार संचालि ऐि, २०७४ र्ा भएको बीउ
नबजि सम्बन्धीव्यिस्था

कृनष तथा पशुपालि, कृनष
उत्पादिव्यिस्थापि र कृनष

प्रसार

कृनष बीउनबजिको

आपूनतम, उपयोग र
नियर्ि

स्थानियस्तरर्ा कृनष

सम्बन्धी प्रनिनिको संरक्षण

र हस्तान्तरण

कृनष उत्पादिव्यिस्थापि

सम्बन्धी स्थािीय िीनत, 
कािूि, र्ापदण्ड।

निकास कायम

कृनष बीउ नबजिको र्ाग

संकलि



गण्डकी प्रदेशको प्रथर् पञ्चिनषमय योजिार्ा बीउ के्षत्र

❖ गुणस्तरीय िीउको र्ाग अिुसार सही सर्य, रू्ल्य र स्थािर्ा सहज उपलब्ध हि

िसकु्न, आिश्यकता अिुसार गुणस्तरीय शीत तथा अन्न भण्डारको व्यिस्था हि

िसकु्नआनद िीउ नबजि के्षत्रका रु्ख्यसर्स्याको रूपर्ा उले्लख भएको

❖ ×उच्च उत्पादि र उत्पादकत्व हाँनसल गरी कृनष उपजर्ा आत्मनिभमर प्रदेश
बिाउिे× रणिीनतलाई साथमक बिाउि
❖अध्ययि अिुसन्धाि के्षत्रसँग सहकायम र सर्न्वय गरी उन्नत बीउ नबजि र प्रनिनि हाँनसल
गररिे।

❖ बीउ नबजि लगायतका गुणस्तरीय उत्पादि सार्ाग्रीहरूको व्यिस्था गररिे ।

❖ प्रयोगशाला सेिा र निशेषज्ञ सेिा उपलव्ि गराइिे ।

❖ घाँसेबाली िीउ उत्पादिलाई संस्थागतरूपर्ा सुदृढ गररिे

❖ बीउ नबजिको गुणस्तर नियर्ि



गण्डकी प्रदेशर्ा संचानलत बीउ सम्बन्धी कायम्रमर्हरु

❖सरु्ह लनक्षत सारु्दानयक िीउ बैंक स्थापिाका लागी सहयोग अिुदाि कायम्रमर्

❖रू्ल र उन्नत बीउ उत्पादि कायम्रमर्

❖बीउ उत्पादक कृषकलाई अिुदािर्ा बीउ, कृनषऔजार उपकरण नितरण

❖नबशेष बाली प्रबदमि कायम्रमर्

❖नलबर्मको सहकायमर्ा दताम प्रन्रमयार्ा रहेका रैथािे िाि प्रबदमि कायम्रमर्

❖ज्ञाि केन्द्रस्तरीय बीउ उत्पादि सम्बन्धी कृषकस्तर तानलर्

❖नजल्लास्तर िीउ निजि सनर्नत गठि

❖रू्ल/ प्रर्ानणत बीउ उत्पादिकाआिारर्ा प्रोत्साहि अिुदाि कायम्रमर्

❖बीउ प्रर्ानणकरण तथा बीउको गुणस्तर पररक्षणको प्रयोगशाला सेिा कायम्रमर्



बीउ नबजि प्रयोगशालााः पररचय

❖स्थापिा नर्नत: २०७५ असोज १० गते, पोखरा-१७, नबरौटा स्स्थत कृनष कमे्पक्स

❖प्रयोगशाला स्थापिाको लक्ष्य: कृषकहरुलाई गुणस्तरीय बीउ नबजि उपलब्ध

गराउि योजिा तयारी देस्ख कायामन्वयि तथा अिुगर्ि गिे

❖प्रदेशस्तरर्ा बीउ नबजिव्यिस्थापिको नबषय/के्षत्रर्ा िेतृत्व नलिे सरकारी
निकायको रुपर्ा रहिे

❖बीउ बालीको निररक्षण बीउ परीक्षण र प्रर्ानणकरण गरी गुणस्तररय बीउ नबजिको

आपूती र नितरण सहनजकरण गिे



उदेश्य

बीउ बाली निरीक्षण, 
बीउ िरू्िा संकलि र

बीउ परीक्षण प्रदेशस्तरर्ा

बीउ नबजिको

बासलात तयार

संकेत पत्र जारी

प्रदेशर्ा बीउको

गुणस्तर नियर्िगुणस्तर बीउ

नबजिको प्रर्ाण

जारी गिे

बीउ नबजिसँग

सरोकारिाला

निकायहरुसँग सर्न्वय

प्रानिनिक एिर््

सर्न्वयात्मक

सहयोग

बीउ उत्पादिव्यिस्थापि एंि

िजारीकरण सम्बन्धी

तानलर्/गोष्ठी



संघ तथा प्रदेशर्ा बीउव्यिस्थापिका िीनतगत तथा कािूिी व्यिस्था

बीउ नबजि

ऐि, २०४५

कृनष निकास रणिीनत

(२०१५-२०३५)

बीउ नबजि के्षत्रको

नदघमकानलि रानिि य सोच

(२०१३-२०२५)

रानिि य बीउ नबजि िीनत

२०५६

बीउ नबजि नियर्ािली, 
२०६९

बीउ नबजि उत्पादिको

प्रानिनिक परीक्षण

निदेनशका, २०७५

बीउ नबजि परीक्षण

निदेनशका, २०७४

बीउ नबजि परीक्षण

प्रयोगशाखा सञ्चालि

सम्बन्धी निदेनशका, 
२०७४

बीउ नबजि

प्रर्ाणीकरण

निदेनशका, २०७४

बीउ नबजिव्यिसायी

दताम एिर्् अिुगर्ि

निदेनशका, २०७३

बाली निरीक्षक, बीउ
नबजि िरु्िा सङ्कलक

तथा बीउ नबजि

निशे्लषकको नियुस्क्त, 
अिुर्नतपत्र नदिे

व्यिस्था र अिुगर्ि

सम्बन्धी निदेनशका, 
२०७३

निजी के्षत्रर्ा बीउ नबजि

उत्पादि तथा

व्यिस्थापि निदेनशका, 
२०७३

बीउ नबजिको

अिुर्ोदि, उन्मोचि र
दताम सम्बन्धी

निदेनशका, २०७३

बीउ नबजिको िरु्िा

सङ्कलि गिे कायमनिनि, 
२०७३



• जात दताम, उन्मोचि तथा अिुर्ोदि

• बीउको प्रर्ानणकरण रट्यागव्यिस्थापि

• बीउ नबजि उत्पादि र नि्रमी नितरण अिुर्ती

पत्र

• क्षर्ता अनभिृस्द्ध, बीउ िासलात तयारी

बीउ नबजि गुणस्तर

नियन्त्रण केन्द्र

• बीउ नबजिको पररक्षण

• बीउ पररक्षणर्ा एक रुपता कायर् गिे

• क्षर्ता अनभिृस्द्ध

• अन्य प्रानिनि सहयोग र सर्न्वय

केन्द्रीय कृनष

प्रयोगशाला

बीउ नबजि

प्रयोगशाला

बीउ नबजि प्रयोगशालाको केन्द्रीय निकायहरूसँग सर्न्वय



भूनर्व्यिस्था कृनष

सहकारी तथा गररबी

नििारण र्न्त्रालय

कृनष निकास निदेशिालय

बीउ निकास श्रोत केन्द्र

कृनष ज्ञाि केन्द्रहरु

नबनभन्न प्रयोगशाला, 

तानलर् केन्द्र

बजेट व्यिस्थापि, निनत

नियर् र्ागमदशमि, अिुगर्ि

रू्ल्याङ्कि

अन्य निकायहरु संग सर्न्वय, 

निनत नियर् र्ागमदशमि, 

अिुगर्ि रू्ल्याङ्कि

रू्ल बीउ र प्रर्ानणत बीउ उत्पादि

बीउ बजार अिुगर्ि,बीउ प्रर्ानणकरण,

नकसािको क्षर्ता निकास, बीउ नबजि

अिुर्ती पत्रको व्यिस्था

नकसाि र कर्मचारीहरुको क्षर्ता निकास, 

बीउ बानलर्ारोग नकराकोव्यिस्थापि,

लगायत अन्य।



सरकारी/गैह्र-सरकारी/िीनज निकायहरूसँग सम्बन्ध

बीउ

बबजन

प्रयोगशा

ला

PMAMP

NARC

बीउ

व्यिसायी

निजी कम्पिी तथा

फार्महरू

सरु्ह/सहकारी

सरु्दायर्ा संरनक्षत िािका

स्थानिय जातहरुको बीउ उत्पादि

(पोखरेली जेठोबुढो)

बीउ उत्पादि कायम्रमर्

सञ्चालि, उत्पादकलाई
िीउ तथा प्रानिनिक

सहयोग, प्रर्ानणकरण

सेिा

जातीय अिुशन्धाि, िीउ
उत्पादि र प्रर्ानणकरण

बीउ उत्पादि कायम्रमर्

सञ्चालि, प्रर्ानणकरणको
लानग सहनजकरण

बीउ उत्पादि, िीउ
प्रशोिि, प्याकेनजङ्ग
तथा गुणस्तर कायर्

बीउ नबजिको गुणस्तर

नियन्त्रण, आपूती

व्यिस्थापि



प्रजिि

बीउ

रू्ल/श्रोत

बीउ

प्रर्ानणत

/ लेबल

बीउ

उन्नत

बीउ

कृनष अिुसन्धाि निदेशिालय

(लुमे्ल र र्ालेपाटि)
LIBIRD- Pokhara

झकलक कृनष सहकारी

संस्था र लानलर्ा कृनष

सहकारी संस्था

बीउ उत्पादिर्ाआिद्ध

नकसाि सरू्ह / सहकारी /

नकसाि,फर्महरु

नकसाि. 

नकसाि सरू्ह

सहकारी

सरु्ह/सहकारी ६०

निजी फर्म ४

कृषक ५२५

कम्पिी १

गण्डकी प्रदेशर्ा बीउ उत्पादिर्ा संलग्न
सरकारी/सरु्ह/सहकारी/निजी संस्थाहरूको नििरण



निगत तीि िषमर्ा प्रयोगशालार्ा नबनियोनजत िानषमक
बजेटको रूपरेखा
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परीक्षण गररएको बीउ िरू्िाको नििरण (संख्या)

वर्ष जम्मा परिक्षण नमुना संख्या

२०७७/७८ ३८४ (८९.३% स्तरभन्दा र्ानथ)
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बीउ प्रर्ानणकरण (के.जी)
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बीउ प्रर्ानणकरणको लानग खेत निररक्षण (हेक्टर)

0.02 0.525
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आलु गहँ घाँस तरकारी िाि र्कै

२०७६/७७

२०७७/७८

२०७८/७९

वर्ष २०७६/७७ २०७७/७८ २०७८/७९

के्षत्रफल (हे) ३३.९६ २३७.४ १०२.१३



प्रदेशर्ा बीउकोआिश्यकता

बाली के्षत्रफल (हेक्टि) बीउ दि (के.जी प्रबि हेक्टि) आवश्यकबीउ (मे. टन)

िाि १२२,९८५ ५० ६,१४९.२३

र्कै १६५,७६६ २५ ४,१४४.१५

गहँ ३६,५९० १२० ४,३९०.८२

कोदो ८६,९६५ ५ ४३४.८२

र्सुरो ४,९६७ २५ १२४.१७

भट्टर्ास ३,१५१ ५० १५७.५६

आलु १९,७११ २००० ३९४२२

बोर्ी ४७५ २५ ११.८७

काँ्रमा ७२६ २.५ १.८१

तोरी ५,४९६ ८ ४३.९७

नभण्डी ७९८ १५ ११.९७

रायो ९३ ०.२० ०.०२

गोलभेरँ्ा १५५७ ०.१६ ०.२५

*गण्डकी प्रदेशको कुल के्षत्रफलाः २,१५०,४०० हेक्टर
के्षत्रफलको श्रोत- कृनष निकास निदेशिालय



बजल्ला साबवबत्र िाधा 14
िामधा

न सुगन्धिि

सावा

मनु्सली

पोखरेली

जेठोबुढो जम्मा

ििलपुर १२० ३० ६० ३० ९०

३८० के.जीकास्की ५०

आ.ब 2078/79 र्ा िािको प्रजिि् बीउको र्ाग पररर्ाण (के. जी)

बाली परिमाण (के. जी)

बोर्ी १०

नभण्डी २

रू्ला १

रायो ०.१

नसनर् ६

जम्मा १९.१

मागको बवविण उपलब्धनभएको

तरकारीको प्रजिि् बीउको उत्पादि

बजल्ला मुसुिो िोिी

ििलपुर ३० २४

नजल्ला
जात

गौतर् नबजय एि.एल. ९७१ जम्मा

ििलपुर ६० १२० ८० २६०

आ.ब 2079/80 गहँको प्रजिि् बीउको र्ाग पररर्ाण (के. जी)

(स्रोताः बागिािी अिुसन्धाि केन्द्र, र्ालेपाटि)

आ.ब 2079/80 र्ा अन्य बालीको प्रजिि् बीउको र्ाग पररर्ाण (के. जी)

बजल्ला
मनकामना

3
अरुण २

िामपुि कम्पोबजट जम्मा

पिमत २० ५० 0

१५०ििलपुर ४० ४०

आ.ब 2078/79 को लागी र्कैको प्रजिि् बीउको र्ाग पररर्ाण (के. जी)
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कास्की 275 15 15 15

तिहँ 0 750 0 0 65 0 0 25 125 550 0 0 0 0 0 0 0

ििलपुर 0 3750 0 0 0 0 0 0 300 2000 200 0 0 400 1200 350 0

पिमत 420 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

बागु्लङ्ग 250

लम्जुङ्ग 0 500 0 0 0 50 100 100 650 50 50 50 0 50

स्याङ्गजा 780 800 250

जम्मा 945 5780 15 15 65 15 50 125 525 4000 250 50 50 400 1200 350 250 50

बजल्ला जेठो बुढो िाधा 14 िामधान

सावा

मनु्सली स्वणष सव १

कास्की १२००

ििलपुर १००० २१०० २००० २०००

जम्मा १२०० १००० २१०० २००० २०००

2078/79 र्ा िािको रू्ल बीउको उत्पादि पररर्ाण (के. जी)

रू्ल बीउको र्ाग (के. जी) १४,१३५

रू्ल बीउको उत्पादि (के. जी) ८,३००

आ.ब 2078/79 र्ा िािको रू्ल बीउको र्ाग पररर्ाण (के. जी)

श्रोत- नफल्ड निररक्षण तथा सहकारी/सरं्ह/ कृषक बाट प्राप्त तथ्याङ्क



बजल्ला मनकामना 3 अरुण २

िामपुि

कम्पोबजट

कास्की 200

गोरखा 300

तिहँ 150 1275

ििलपुर 850 560

पिमत 100 100 0

बागु्लङ्ग 125

म्याग्दी 200 0 400

लम्जुङ्ग 0 25 25

स्याङ्गजा 700

जम्मा 1275 1175 2560

बजल्ला मनकामना 3 अरुण २

िामपुि

कम्पोबजट

गोरखा ४००

पिमत ५३५ ११५०

जम्मा ५३५ ११५० ४००

र्कैको रू्ल बीउको उत्पादि 2077/78

रू्ल बीउको र्ाग (के. जी) ५,०१०

रू्ल बीउको उत्पादि (के. जी) २,०८५

आ.ब 2078/79 र्ा र्कैको रू्ल बीउको र्ाग पररर्ाण (के.जी)



बजल्ला गौिम बबजय NL-971 WK 1204

स्वगषद्धा

िी

पासाङ्गला

म्हहु

ििलपुर 520 1680 0 0

पिमत 500 0 0 0 0

बागु्लङ्ग 0 0 0 300 300

स्याङ्गजा 1160 0 640 80

जम्मा 2180 1680 640 80 300 300

रू्ल बीउको र्ाग (के. जी) ५१८०

रू्ल बीउको उत्पादि िभएको

आ.ब २०७9/80 गहँको रू्ल बीउको र्ाग पररर्ाण (के. जी)

बाली बजल्ला माग कैबफयि

कोदो बागु्लङ्ग १०० कृनष ज्ञाि केन्द्र

रु्सुरो ििलपुर २०० एग्रो टाइम्स कृनष फर्म

तोरी (उन्नती र ििलपुर
स्थािीय)

ििलपुर २७० एग्रो टाइम्स कृनष फर्म र

लालीर्ा कृनष सहकारी

अन्य बालीको रू्ल बीउको र्ाग पररर्ाण (के. जी)



बजल्ला बट.बप.एस. एम.एस. जनकदेव एम.एस. 42.3 जम्मा

कास्की 0 0 0 7500 7500

तिहँ 0 0 500 0 500

ििलपुर 300 0 0 300 600

जम्मा 300 0 500 7800 8600

तरकारीको रू्ल बीउको उत्पादि

पररर्ाण (के. जी)

बजल्ला काक्रो केिाउ गोलभेडा बोडी मुला िायो बसमी

िामिो

रिया

बागु्लङ्ग २ ० ० ० ४ ०.५ ०

म्याग्दी ०० २५ ० ० १० ३७.५ ७५

स्याङ्गजा ० २०० ०.२ १०० ० ० १५०

अिर्ोल बीउ ३० ५० २० ०.१५० ४० २०

जम्मा २ २५५ ०.२ १५० ३४ ३८.१५ २६५ २०

तरकारीको रू्ल बीउको र्ाग के.जी

आ.ब 2079/80 को लागी आलूको Pre-Basic बीउको र्ाग पररर्ाण (के. जी)

आलुको Basic बीउकोMS-42.3 जातको १५०० के. जी र्ाग कास्की नजल्लाबाट प्राप्त

भएको ।

बजल्ला कास्की मुस्ताङ्ग जम्मा

गाजर 0 47 47

िनिया 0 13 13

पालुङ्गो 100 0 100

बन्दा 0 19 19

बोर्ी 150 0 150

नभण्डी 50 0 50

रू्ला 20 76 96

रायो 20 110 130

सलगर् 0 52 52

नसनर् 50 0 50

स्वीसचा

र्म 0 29 29

स्रोताः बागिािी अिुशन्धाि केन्द्र, र्ालेपाटि र र्ाफाम फार्म, ०७७/७८

** रू्ल बीउको र्ागको नििरण

उपलब्ध िभएको



आ. ि. २०७८/७९ र्ा रू्ल बीउ बाट उत्पानदत बीउको नििरण

बजल्ला जेठो बुढो साबवबत्र

सााँवा मनु्सली सव

१ सुख्खा २ सुख्खा ३ बहुगुबण १ बहुगुबण २ हबदषनाथ ३ चैिे ५ सुगन्धिि लोकिन्त्र

कास्की 4000

गोरखा 1700

तिह 600 1800 2600 1900

ििलपुर 0 71000 7000

पिमत 7500

लम्जुङ्ग 0 3200 6000 2000 2000 1000 1000 2000 2000

स्याङ्गजा 11000

जम्मा 11500 87500 7000 7800 4600 1900 2000 1000 1000 2000 2000

जम्मााः २७७,९०० के. जी
* प्रर्ानणत गिम बाँनक रहेको

स्रोताः नफल्ड निरीक्षण तथा कृषक/सरु्ह/सहकारीबाट प्राप्त तथ्यांक

बजल्ला मनकामना 3 अरुण २ मनकामना ५

ििलपुर 2100

पिमत 4231 4000

बागु्लङ्ग 3500

स्याङ्गजा 19500 4336 1400

जम्मा 27,231 10,436 1,400

2078/79 र्ा िािको बीउ उत्पादि पररर्ाण (के. जी)

आ.ब 2077/78 र्ा र्कैको बीउ उत्पादि पररर्ाण (के. जी)

जम्मााः ३७,६६७ के. जी
* प्रर्ानणत गिम बाँनक रहेको

स्रोताः नफल्ड निरीक्षण तथा कृषक/सरु्ह/सहकारीबाट प्राप्त तथ्यांक



गण्डकी प्रदेशर्ा बीउव्यिसायीले गतआ. ि. र्ा
कारोबार गरेको बीउको नििरण (रे्.टि)

15 3
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गोरखा ििलपूर तिुहँ कास्की

उन्नत जातका तरकारी बणमशंकर खाद्धन्न बाली

स्रोताः बीउ व्यिसायी संघ, गण्डकी प्रदेश,२०७८

उन्नत तरकारी २३६

िणमशंकर तरकारी र खाद्यान्न २७३

खाद्यान्न ९५५

**** बीउव्यिसायीबाट तथ्याङ्क र्ाग गररएकोर्ा पुरा तथ्याङक
उपलब्ध िभएको



बीउकोस्तिअनुसाि

आवश्यकपरिमाण

के.जी
बीउकोस्तिअनुसाि प्रदेशमा

उत्पादनभएको बीउ के.जी
उपलब्ध

प्रर्ानणत बीउ

रे्.टि

बीउको

आिश्यकता

जम्मा रे्.टिबाली प्रजिि रू्ल बीउ प्रजिि रू्ल

िाि ३८० १४,१३५

LIBIRDबाट जािकारी

प्राप्ती िभएको
८,३०० २७७.९** ६१४९

गहँ २६० ५,१८० नबिरण उपलब्ध िभएको
उत्पादि िभएको २.२ ४१४४

र्कै १५० ५,०१० नबिरण उपलब्ध िभएको
२,०८५ ३७.६६** ४३९०

रु्सुरो ३० २०० नबिरण उपलब्ध िभएको
०० ०० १२४

तोरी २४ २०० नबिरण उपलब्ध िभएको
३०० ०० ४४

कोदो ० १०० नबिरण उपलब्ध िभएको
०० ०० ४३४

निनभन्नस्तर अिुसार बीउको र्ाग र उपलब्धताको नििरण

**- प्रर्ानणकरण गिम बाँकी



बाली/स्त
ि

कााँक्रो केिाउ
गोलभें

डा
बोडी मुला िायो बसबम

िािोरि

या
गाजि काउली

ब्रोकाउ

ली
धबनया पालुङ्गो बन्दा सलगम

न्धस्वस

चाडष

प्रजिि

आिश्य

कता

नििरण उपलब्ध िभएको

रू्ल २ २५५ ०.२ १५० ३४ ३८.१५ २६५ २० १.२ ०.१ ०.०५

प्रजिि

उपलब्ध

ता

१० १ ०.१ ६ २

रू्ल १५० ९६ १३० ५० ५० ४७ १३ १०० १९ ५२ २९

निनभन्नस्तर अिुसार बीउको र्ाग र उपलब्धताको नििरण के.जी

िोट- नबजि प्रयोगशालाबाट बोर्ीको ९७५ के.जी बीउको प्रर्ानणकरण गररएको।साथै नकसािहरुले ११२० के.जी उन्नत बीउर्ा पनिट्याग
लगाई नि्रमी नितरण गरेको



निष्कषम
❖खाद्यान्न बाली (िाि, गहँ, र्कै) को रू्ल तथा प्रर्ानणत बीउर्ा र्ाग अिुसार
उत्पादि िभएको

❖तरकारी बालीको रू्ल बीउ अन्य प्रदेशर्ा नियामत हिे गरेको

❖प्रदेशर्ा रू्ल बीउबाट उत्पानदत बीउलाई उन्नत बीउको रूपर्ा प्रयोग गिे
गररएको

❖अनिकांश नकसािहरूले Farm Saved Seed (घरकै बीउ) प्रयोग गिे गरेको, SRR
कर् रहेको

❖अन्य प्रदेशहरूको तुलिार्ा खाद्यान्न बालीको बीउ उत्पादि के्षत्र कर् भएको

❖बीउको Network लाई सुदृनढकरण गिुमपिे

❖बीउको तथ्यांक अद्यािनिक नियनर्त गिुमपिे

❖कृनष सार्ाग्री कम्पनि नल. को भूनर्कालाई बीउ उत्पादि तथा बजारीकरणको
के्षत्रर्ा सुदृनढकरण गिुमपिे



गण्डकी प्रदेशर्ा बीउ नबजिको के्षत्रका सर्स्याहरु

संस्थागि

• कायामलय निर्ामणको

चरणर्ा रहेको

• प्रदेशर्ा िीनज

लगािीर्ा स्थानपत

बीउ प्रशोिि गिे

कम्पनिको संख्या

नु्यि हिु

• बीउ उत्पादि गिे

सरू्ह/सहकारी २

र्ात्र हिु

नीबिगि

• प्रादेनशक बीउ नबजि

ऐि तजुमर्ा

िभएको/बीउ ऐि

संसदबाट पास िहिु

• गण्डकी प्रदेश को

िीनत कायम्रमर्र्ा बीउ

उत्पादि प्रर्ानणकरण

रव्यिस्थापिको

निषयले प्राथनर्कता

िपाउिु

प्राबवबधक

• नकसािहरुलाई बीउ उत्पादि र

प्रर्ानणकरणको निषयर्ा ज्ञाि िहिु

• बीउ उत्पादक सरू्ह सहकारी बीउ

च्रम पुरा गिम अनिचु्छक देस्खिु

• निनभन्न अिुसन्धाि केन्द्रबाट

उत्पादि गररएका रू्ल बीउ सहजै

एग्रोभेटहरुर्ा नबन्रम नितरणको

लानग उपलब्ध हिु

• खुला नसर्ािाको कारण सूनचकृत

िभएका बीउहरु नभनत्रिु

• बीउव्यिसानय संचालि गिम ईचु्छक

व्यस्क्त/सरू्हलाई तानलर्को व्यिस्था

िहिु

अन्य

• बीउ उत्पादि गिे

फार्महरुर्ा बीउ

प्रशोिि र भण्डारण

गृहको अभाि

• स्थानिय तहसंगको

सर्न्वय र सहकायम

िहिु

• बीउको प्रानिनिक

अनर्ट िहिु



गण्डकी प्रदेशर्ा बीउ नबजि के्षत्रका चुिौतीहरु

❖ घाँसेबालीको बीउ उत्पादि/प्रर्ानणकरण ??????

❖ प्रर्ानणकरण नबिा खुला रूपर्ा बीउ निजि नि्रमी नितरण भईरहेको

❖ Seed cycle पूरा गराउिुपिे

❖खर्ा बाली निररक्षण गरी प्रनतिेदि नदए बर्ोनजर्को बीउको प्रर्ानणकरण गिुम

❖ तरकारीको बीउर्ा प्रर्ानणकरण निस्सा नबिा िै नि्रमी नितरण भईरहेको

❖ निनभन्न सरकारी फर्म केन्द्रबाट उत्पानदत रू्ल बीउहरू उन्नत बीउको रूपर्ा नबिा ट्याग
खुल्ला नि्रमी नितरण भईरहेको

❖ निनभन्न बालीको सुनचकृत िभएका जातहरूको नि्रमी नितरण भईरहेको

❖ नकसाि/सरु्ह/सहकारीलाई बीउ उत्पादि कायमर्ा सहभागी गराउिे

❖ बीउ उत्पादिर्ा स्थािीय तहहरूसँगको सर्न्वय

❖आलुको बीउको प्रर्ानणकरण ?

❖ तरकारीर्ा बीउ उत्पादि प्रर्ानणकरणकायम्रमर्र्ा जािे नक िजािे ??????



गण्डकी प्रदेशर्ा बीउ नबजि के्षत्रका अिसरहरू

❖भौगोनलक निनििता

❖बीउ नबजिर्ाआत्मनिभमर िहिु

❖तरकारी बालीका रू्ल बीउ उत्पादि गरर अन्य प्रदेशर्ा नियामत गिे

❖भौनतक पूिामिारको निकास र सर्क संजालको निकास

❖रू्ल बीउ उत्पादिको लानग २ िटा सहकारीले अिुर्ती प्राप्त गरेको अिस्था

❖बीउ गोदार् घर, प्रशोिि तथा भण्डारण गृहहरु निर्ामणको चरणर्ा रहेको

❖रू्ल र श्रोत बीउको उत्पादि र नितरणको लानग श्रोत केन्द्रहहरुको स्थापिा हिु

❖बीउव्यिसायीहरुसंगको सर्न्वय

❖नजल्ला बीउ उत्पादक सनर्नतहरु पुि गठि हि सुरु भएको

❖नजल्लार्ा रहेका बीउ उत्पादक सरू्ह/सहकारी/ फर्म र नकसािहरु निरन्तर न्रमयानशल
रहेको………………….



आगार्ी बषमहरुर्ा प्रदेशले बीउ नबजिको के्षत्रर्ा अिलम्बि गिम
सके्न िीनत/ कायम्रमर्हरु

❖ प्रर्ानणत बीउ प्रयोग गरर उन्नत बीउ उत्पादि गिेहरुलाई Premiumकोव्यिस्था………..

❖ बीउ उत्पादि गिे नकसाि सरू्ह/ सहकारीहरुलाई बीउव्यिसायी तानलर्र्ा सहभागीताको
लानग प्राथनर्कता……….

❖ तरकारीको बीउर्ाट्याग लगाई नब्रमी गिे नकसािहरुलाई प्रोत्साहि अिुदाि…….

❖ नजल्लागत रुपर्ा बालीका जात निशेषको प्रर्ानणत र उन्नत बीउ उत्पादिको लानग Zoning 
गिे र सोनह अिुसार कायम्रमर् संचालि गिे

❖ प्रदेशका सबै नजल्लाहरुर्ा DISSPROजस्ता संस्थागत संरचिाहरुको पुि निर्ामण गरर
न्रमयानशल बिाउिे

❖ प्रिािर्न्त्री कृनषआिुनिनककरण पररयोजिाका जोिहरुर्ा बीउ उत्पादिकायम्रमर्
संचालिको लानग प्राथनर्कता नदिको लानग अिुरोि गिे

❖ बीउको प्रानिनिक Audit कोव्यिस्था गिे।यसको लानगआिश्यकिीनतगत तयारी गिे



बीउ नबजिको र्ाग रआपूनतम व्यिस्थापिको लानग गररएका प्रयासहरु

(संस्थागत)

User Name- seedlab

Password- seedlab




