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v08 ! 

!=! पषृ्ठरू्सम 

 

माननीर् कृवि तथा पशपुकं्षी बबकास मम्न्रज्र्,ू माननीर् राज्र्मम्न्रज्र्,ू श्रीमान ्सधचबज्र् ूलगार्तका 
ववशशष्ठ महानभुावहरुको उपम्स्थततमा नेपालमा रबर खेततको सभंाब्र्ता र अवसर ससबन्िमा शमतत 
२०७५ पौि ८ गत े गररएको प्रस्ततुतका दौरान माननीर् कृवि तथा पशपुन्छी ववकास मन्रीज्र्कूो 
तनदेशन एवम ्नेपाल सरकार सधचबस्तरको शमतत २०७५ पौि २४ को तनणार्ानसुार ्बाली बबकास तथा 
कृवि जवैवक वववविता सरंक्षण केन्रका प्रमखु श्री शबनम शशवकोटी सरं्ोजकत्वमा ववशभन्न सरोकारवाला 
तनकार्हरुको समेत प्रतततनधित्व हुने गरी बनेको कार्ादलले शमतत २०७५/१०/१४ गत ेपणूाता पाए पश्चात ्
पवूी नेपालका झापा, मोरङ्ग, उदपरु आदद म्जल्लाहरुमा स्थलगत अवलोकन तथा उपलब्ि अन्र् रबरसँग 
ससबम्न्ित दस्तावेजहरुको अध्र्र्न गरी र्ो प्रततवेदन तर्ार गररएको छ । शसशमत समर् र श्रोतका 
कारणले व्र्ापक रुपमा अध्र्र्न गना नशसकएको भएता पतन उपलब्ि वववरण, ववगतमा भएका 
अध्र्र्न प्रततवेदन, स्थलगत छलिल तथा सरोकारवालाहरुसँग अन्तरफक्रर्ा गरी ससभव भएससम 
रबरबालीका ससबन्िमा सब ैपक्षहरु प्रततवेदनमा समावशे गने प्रर्ास गररएको छ । 

!=@ kl/ro 

प्राकृततक वकृ्षबाट रवर तनकाल्न सफकन्छ भन्ने अविारणाको ववकास सन ् 1876 South America 

Brazil बाट भएको पाइन्छ भने २२ शभन्नशभन्न प्रजातीहरुबाट व्र्ावसातर्क खेती र व्र्ावसातर्क 
उत्पादन भने मलेसीर्ाबाट शरुु भएको हो । हाल रबर उर्दर्ोगल ेिलाम र म्स्टल पतछको ववश्वको 
दोस्रो और्दर्ोधगक स्थान हाशसल गरेको छ । घरार्सी प्रर्ोग देखी स्थल र्ातार्ात, हवाइजहाज, 

और्दर्ोधगक उत्पादन, ववर्दर्तुीर् सामग्री, लगार्तका पचासौ हजार फकशसमका उत्पादन आज रबरबाट 
गररएका हुन । ववश्वमा झण्ड ै २ करोड मातनसहरुको जीवनर्ापन रवर उर्दर्ोगमा आिाररत 
आर्आजानमा अडडएको छ । अरबौ र्ातार्ातका सािनहरुमा रबर प्रर्ोग गररएकै कारण सञ्चालन गना 
ससभव भएको छ । नेपालको सन्दभामा २२ बिाको गहन अध्र्र्न अनसुन्िान पतछ वव.स. २०४६ 
सालमा गोरखकाली रबर उर्दर्ोगको स्थापना भएको पतछ स्वदेशी उर्दर्ोगलाई आवश्र्क पने कच्चा 
पदााथसमेत स्वदेशमा न ैउत्पादन गरेको खण्डमा उत्पादन लागतसमेत कम गना सफकने अशभप्रार्ल,े 

गोरखकाली रबर उर्दर्ोग शलशमटेड र स्थानीर् नीम्ज क्षेरको सहकार्ामा झापाको शतनश्चरेमा हेशभर्ा 
जातको रबर वकृ्षहरु लगाइ प्राकृततक रबर खेतीको उत्पादन शरुु गररएको धथर्ो । त्र्स पतछ ववस्तारै 
फकसानहरुको आकिाण बढ्दै गए पतछ हाल हेशभर्ा जातको रबर झापा, मोरङ्ग, सनुसरी तथा इलामको 
दक्षक्षणी भभुागमा िैशलदै गएको देखखन्छ भने रबरका अन्र् प्रजातीहरुको समेत ववस्तार भइरहेको छ । 
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नेपालको पवूीभभूाग (झापा,मोरङ्ग, सनुसरी र इलामको दक्षक्षणी भभुाग) रबर खेतीका लाधग र्ोग्र् 
रहेको पाइन्छ । नेपालमा कृिकहरुले सामदुातर्क वन, कवशुलर्त बन र अन्र् बालीको लाधग अनपुर्कु्त 
रहेका खाली जमीनमा रबर खेती गरररहेका छन ् ।रबर बालील ेढाकेको क्षेरिल ववशभन्न तनकार्हरुल े
िरक िरक रुपल ेससप्रेिण गने गरेकाल ेर्सको र्थाथा तथ्र्ाङ्क प्राप्त गना अझै सफकएको छैन । 
एक अध्र्र्नका अनसुार नेपालमा प्राकृततक रबरको माग ७ हजार मे ट भन्दा बढी भएकोल ेनेपालमा 
बिनेी ठूलो पररमाणमा रबर तथा रबरजन्र् उत्पादन आर्ात भ ै राखेको पररवेशमा नेपालमा रबर 
खेतीलाई अतघ बढाउन सके उक्त क्षरेमा लाग्ने समदुार्का साथै अन्र् बरेोजगारका लाधग पर्ााप्त 
रोजगारी सजृना हुने र रबरको आर्ात प्रततस्थापन हुन सक्न े प्रशस्त ैससभावनाहरु देखखन्छ ।रबर 
उर्दर्ोगको आवश्र्क पने कच्चा पदाथा प्राकृततक रबर र शसन्थेटक रबरबाट आपतुता हुने गदाछ । 

मिन्थेमिक (कृमिि) रबर पेट्रोशलर्म पदाथाबाट बन्ने भएकाल ेर्सको उत्पादन गनुा नेपाल जस्तो देशमा 
ससभव प्रार् नदेखखएकोले प्राकृततक रबर उत्पादन नेपालको लाधग पतन एउटा और्दर्ोधगक महत्वको क्षरे 
बन्न सक्न े देखखन्छ ।र्र्दर्पी, र्स बालीको प्रवर्दािनका लाधग देखखएका अनसुन्िान र प्रसारसँग 
ससबम्न्ित चुनौतीहरु तथा समस्र्ाहरु समािान भने गनुा पने देखखन्छ। र्स ैसन्दभामा रबरबालीको 
समग्र अवस्थाको धचरण गरी र्ो बालीको क्षेरिल ववस्तारसँग ैव्र्वसार्ीकरणको ससभावना ससबन्िमा 
अध्र्र्न गना र्ो कार्ादलको गठन भएको धथर्ो ।  
 

!=# अध्ययनको सान्दसर्यकिा 
प्राकृततक रबर एक बहुउपर्ोगी उत्पादन हो । र्ो उत्पादन प्राकृततक रबरको रुपमा बहुबि ेववरुवाबाट र 
शसन्थेदटक रबर पेट्रोशलर्म पदाथाबाट बन्ने गरेको छ । रबरबाट ४०० प्रकारका धचफकत्सा क्षेरसँग 
ससबम्न्ित उत्पादन लगार्त 50,000 प्रकारका वस्तहुरु तनमााण हुने गरेको पाइन्छ । ववश्वमा १ 
करोड ३१ लाख मे.टन प्राकृततक रबर वाविाक उत्पादन भएको पाइन्छ । नेपालमा पतन ववगत २५ देखख 
३० विा अगाडड देखख पवूी नेपालका झापा मोरङ्ग र इलाम म्जल्लाहरुमा रबर खेती हँुदै आएको भएता 
पतन रबर खेती प्रवर्दािनका लाधग उपर्कु्त अध्र्र्न अनसुन्िान नहँुदा र्स बालीको प्रवर्दािन गना 
सफकएको छैन ।साथै रबर खेती गने कृिकको र्थाथा वववरण र रबर बाली लगाइएको क्षरेिल र 
उत्पादनको वववरण समेत अर्दर्ावधिक हुन सकेको छैन । रबर खेतीका लाधग प्रशस्त खाली जशमन, 

खोलाको वगर चुरेभावर, राजमागा फकनार लगार्तका अन्र् बालीको खेतत गना अनपुर्कु्त जमीनहरु 
प्रशस्त भएको र तर् जमीनमा रबर खेती गना सफकने वा नसफकने ससबन्िमा पतछल्लो समर्मा 
अध्र्र्न अनसुन्िान नहँुदा र्ो बालीको प्रवर्दािनमा कदठनाई भएको महससु गररएको छ। साथ,ै केही 
व्र्ापाररक घरना तथा तनजी उर्दर्मी, समहू, सहकारीका सदस्र्हरु, तनजीक्षरेका फकसानहरु रबर खेती 
तिा  आकविात भइरहेको रबरको आर्ात प्रततस्थापनको ससभावना रहेको सन्दभामा र्ो बालीको 
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ससबन्िमा देखखएका समस्र्ा, चुनौती पदहचान तथा र्स बालीको ववववि पक्षहरुसँग ससबम्न्ित 
जानकारीहरु अर्दर्ावधिक गरी कार्ार्ोजना सदहतको सझुावहरु नेपाल सरकार समक्ष पेश गना र्स 
अध्र्र्न अत्र्न्त ै सान्दशभाक रहेको महससु गरी शमतत २०७५ पौि २४ गतकेो नेपाल सरकार 
(सधचवस्तर) को तनणार् बमोम्जम र्ो कार्ादल गठन भएको धथर्ो ।  
 

!=$ अध्ययनको उद्धेश्य 

 रबरबालीको क्षरेअिल उत्पादन, उत्पादकत्व लगार्तका वविर्मा वववरण अर्दर्ावधिक गने 

 रबर खेती ववस्तारको ससभावना तथा बजारीकरणको ससबन्िमा वववरण सकंलन गने  

 रबर खेती प्रवर्दािनका लाधग आवश्र्क सिुार (नीततगत, काननुी तथा सरंचनागत) तथा सझुावहरु 
पेश गने  

 रबर खेतीको प्रवर्दािनका लाधग कार्ार्ोजना सदहतको कार्ाक्रम पेश गने ।  

!=% अध्ययन षवग्रध 

नेपालमा रबर खेतीको ससभाव्र्ता अध्र्र्नका लाधग गठन भएको कार्ादलले प्राथशमक र र्दधितीर् 
श्रोतबाट रबर बाली ससबन्िी वववरणहरु सकंलन गरी अध्र्र्न गरेको धथर्ो । र्स अध्र्र्न कार्ा 
मखु्र् रुपमा दईु खण्डमा ववभाजन गरी ससपन्न गररएको धथर्ो । पदहलो चरणमा कार्ादलका 
सदस्र्ज्र्हूरुबाट कार्ादलको पदहलो बठैकबाट म्जसमेवारी तोफकएका वविर्हरुमा वववरणहरु सकंलन 
प्रारम्सभक मस्र्ौदा तर्ार गररएको धथर्ो भने दोश्रो चरणमा झापा, मोरङ्ग र उदर्परु म्जल्लाको 
स्थलगत अवलोकन गररएको धथर्ो । स्थलगत अवलोकनका दौरान झापा म्जल्लाका रबर खेतीमा 
सलंग्न कृिकहरु, रबर खेतीको व्र्वस्थापन गरररहेका सामदुातर्क बनका सचंालक सशमततका 
पदाधिकारीहरुसँग रबर बगचैाम ै पगुी अन्तरफक्रर्ा गररएको धथर्ो । र्स ै क्रममा प्रिानमन्री कृवि 
आितुनकीकरण पररर्ोजना अन्तरगतको रबर जोनको कार्ाालर्मा रबर बालीसँग ससबम्न्ित ववशभन्न 
सरोकारवाला तनकार्हरुसँग तथा प्रदेश न१ं को भशूम व्र्वस्था, कृवि तथा सहकारी मन्रालर्को 
सभाकक्षमा श्रीमान ्सधचवज्र्,ू प्रदेश कृवि ववकास तनदेशनालर्का तनदेशकज्र् ूलगार्तका उपम्स्थततमा 
कार्ादलका तिा बाट प्रस्ततुी एवम ्त्र्स पश्चात ्रबरबालीको प्रवर्दािनका लाधग प्रदेश सरकारको भशूमका 
तथा म्जसमेवारी ससबन्िमा छलिल गररएको धथर्ो । र्सरी उपलब्ि सहार्क श्रोतबाट प्राप्त वववरण र 
स्थलगत अवलोकनका दौरान देखखएका वविर्वस्तहुरु समेटी रबर बालीको ससभाव्र्ता ससबन्िमा र्ो 
प्रततवेदन तर्ार पाररएको धथर्ो ।  



7 
 

!=^ नेपालमा प्राकृतिक रबर खिेी सम्र्ाव्यिा अध्ययन काययदलको कायय षववरण (Terms of 

Reference) 

 

नेपालमा रबर खेतीको क्षेरिल ववस्तारको ससभावना तथा र्सको व्र्वसार्ीकरणका लाधग आवश्र्क 
नीततगत, काननूी तथा सरंचनागत सझुावहरु एवम ्रबर बाली प्रवर्दािनका लाधग ठोस ्कार्ार्ोजना नेपाल 
सरकारलाई उपलब्ि गराउन शमतत २०७५ पौि २४ गतकेो नेपाल सरकार (सधचवस्तर) को तनणार्बाट 
गठन भएको नेपालमा प्राकृतिक रबर खेिी सम्र्ाव्यिा अध्ययन काययदललाई देहार् अनसुारको कार्ा 
वववरण (ToR) प्रदान गररएको धथर्ो ।   

 तराईका खास गरी झापा, मोरङ, सनुसरी, ईलामको तल्लो भभुाग लगार्तका रबर खेतीको 

ससभावना भएका म्जल्लाहरुमा रबर खेतील ेओगटेको क्षेरिल र बबस्तार गना सफकने क्षरेिल -

उपर्कु्त सरकारी स्वाशमत्वमा रहेका जमीन समेतका__ वववरण र्फकन गने, 

 रबर खेतीमा आवर्दि कृिक, उर्दर्मी, समहू तथा सहकारीहरुको र्थाथा वववरण सकंलन तथा 

अर्दर्ावधिक गने, 

 नेपालमा रबरको आर्ात, तनर्ाात, माग तथा आपतूताको तथ्र्ाङक सकंलन एवम ्ववश्लेिण गरी 

र्स बालीको व्र्सार्ीकरणको ससभाव्र्ता तथा Scope पदहचान गने, 

 रबर बाली ससबर्दि तनकार्हरुसँग सहकार्ा एवम ्समन्वर् गरी र्सको व्र्वसार्ीकरणका लाधग 

नेपाल सरकारल े अबलसवन गनुा पने नीततगत, काननूी तथा सरंचनागत सिुार ससबन्िमा 

आवश्र्क सझुाव पेश गने, 

 रबर खेतीको व्र्वसातर्करणका लाधग ठोस ्कार्ार्ोजना सदहतको कार्ाक्रमको खाका तर्ार गरी 

तपशसलका बुँदाहरु समेत समावेश गरी कृवि तथा पशपुन्छी ववकास मन्रालर्मा पेश गने, 

o रबर खेतीका लाधग आवस्र्क कलमी गररएको बबरुवाहरुको स्वदेशमा न ै उत्पादन 

गनाआितुनक नसारी स्थापनाका लाधग आवस्र्क प्रबन्ि तथा व्र्वस्था ससबन्िमा ठोस ्

सझुावहरु पेश गने, 

o रबर खेतीमा आवर्दि कृिक समहू, सहकारी, बन उपभोक्ता समहू उर्दममीहरुलाई र्स 

खेतीमा कार्म राख्न तथा र्सको व्र्ापक ववस्तारका लाधग नेपाल सरकारबाट उपलब्ि 



8 
 

हुन ुपने अनदुान तथा अनुदान प्रवाह प्रफक्रर्ाको मोडल तर्ार गरी कृवि तथा पशपुन्छी 

ववकास मन्रालर्मा पेश गने, 

o रबर बालीको व्र्वसार्ीकरणका लाधग र्ससँग ससबम्न्ित हरेक तह र तप्काका 

सरोकारवाला तनकार्हरुको क्षमता अशभवरृ्दधिका लाधग आवश्र्क फक्रर्ाकलापहरु पेश 

गने, 

o रबर खेतीको उत्पादन, प्रशोिन तथा बजारीकरण देखखएका समस्र्ा, चुनौती तथा 

व्र्विानहरुको उजागर गरी सोको ससबोिनका लाधग कृवि तथा पशपुन्छी ववकास 

मन्रालर् एवम ्ससवर्दि तनकार्हरुमा पषृ्टपोिण गने, 

 रबर खेतीको प्रवर्दािनका लाधग आवश्र्क अन्र् हरेक वविर्हरुको ससबोिन गरी सझुाव पेश 

गने ।  
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k|fs[lts /a/ v]tL Pj+ ahf/Ls/0fsf] jt{dfg cj:yf, ;+efJotf / r'gf}tLx? 

 

@=! प्राकृतिक रबरको फैलावट, आयाि र तनयायिको अवस्था 
ससंारमा ठूलो पररमाणमा रबरको उत्पादन गने मलुकुहरुमा थाइल्र्ाण्ड, इन्डोनेशसर्ा, शभर्तनाम, भारत 
आदद देशहरु पदाछन ्। हाल ववश्वमा कररब १ करोड ३१ लाख ५१ हजार मे ट रबर उत्पादन भएको 
पाइन्छ । ववश्वमा रबरको उत्पादन र उत्पादकत्व तल ताशलका र धचरमा उल्लखे गररएको छ ।  

क्र स देश उत्पादन मे ट प्रतिशि 

१ थाइल्र्ाण्ड 4,476,636 34.0 

२ इन्डोनेशसर्ा 3,157,780 24.0 

३ शभर्तनाम 1,035,333 7.9 

४ भारत 952,806 7.2 

५ चीन 811,344 6.2 

 ................................................................................................................................................ 

कूल १,३१,५१,५५७  

श्रोत: FAO stat 2016 

रबरको उत्पादकत्व ववश्लेिण गदाा ववशभन्न देशहरुमा ववशभन्न तथ्र्ाङ्क पाइन्छ । सबभैन्दा बढी 
उत्पादकत्व ग्वाटेमालामा देखखन्छ भने नेपालमा रबरको उत्पादकत्व अन्र् मलुकुको तलुनामा तनकै कम 
देखखन्छ (धचर)  
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 ग्रचर: रबर उत्पादनको अवस्था (Source (other than Nepal): FAOSTAT, Retrieved in March 8, 2019,  

Source (Only Nepal, for the fiscal year 2016/17): MoAD, 2017) 
 

क्षेरिलको वववरण हेदाा ससारमा कररब ४५ लाख हेक्टरमा रबर खेती भइरहेको पाइन्छ । रबर बालील े
ढाकेको क्षेरिल सबभैन्दा बढी थाइल्र्ाण्डमा न ै रहेको छ । ववशभन्न देशहरुमा रबरबालीको क्षरेिल 
वववरण तल धचरमा देखाइएको छ ।  

 

धचर: ससंारमा रबरले ढाकेको क्षेरिल वववरण हेक्टरमा (Source (other than Nepal): FAOSTAT, Retrieved 

in March 8, 2019)  
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नेपालमावव.स.ं २०४६सालदेखखरबरखेती, गोरखकालीरबरउर्दर्ोगशल. कोसफक्रर्तामा 'सिुा िल रस प्रा.शल.', 

शतनश्चरे, झापासँग ससझौता गरी पदहलो पाईलट प्रोजेक्टको रूपमा ५ हेक्टरमा शरुु भई हालससम 
तनरन्तरता पाईरहेको छ।झापा, मोरङ्ग, सनुसरी र इलामको तल्लो भभूागमा रबर खेती गररएको 
पाईन्छ।कृवि तथा पशपुन्छी ववकास मन्रालर्को तथ्र्ाङ्कमा कररब ७०० हेक्टर क्षेरिलमा रबर 
लगाइएको पाइएता पतन उक्त तथ्र्ाङ्कको बबस्वशतनर्ता (Reliability)मा प्रश्न समेत उठ्ने गरेको छ । 
आधथाक बिा २०७४/०७५ मा नेपालमा रबरजन्र् ववशभन्न ८४ उत्पादनहरु आर्ात भएको र सोको मलू्र् 
रु १० अरब ५४ करोड ५६ लाख ७५ हजार रहेको भन्सार ववभागको तथ्र्ांकल ेदेखाउँछ  (Department of 

Customs, 2018) । ववशभन्न रबरजन्र् उत्पादनहरु नेपालमा तनर्ाात गने देशहरु उत्पादनको प्रकृतत 
अनसुार िरक िरक रहेका देखखन्छन । तापतन मखु्र् गरी नेपालमा रबरजन्र् उत्पादन तनर्ाात गने 
देशहरुमा भारत, धचन, थाइल्र्ाण्ड र मलेशसर्ा रहेका छन ्जसको दहस्सा क्रमश: करीब ९० प्रततशत, ५ 
प्रततशत, ३ प्रततशत, २ प्रततशत रहेको छ । त्र्स्त ैसोही अवधिमा जसमा ९७ लाख ७२ हजार रुपैंर्ा 
बराबरको रबरजन्र् उत्पादन तनर्ाात (प्रार् भारतमा) भएको तथ्र्ांक देखखन्छ । हाल केही विादेखख 

नेपालबाट रु२अबा बराबरको जुत्ता चप्पल भारत, जापान, भटुानर अन्र् देशहरुमा तनकासी  भईरहेको पाईएको 
छ।नेपालल े सन२्०२० ससम ३ करोड देखख ४ करोड पचास लाख जोर जुत्ताचप्पल उत्पाद नगने लक्ष राखेको 
छ।जसमध्रे् १करोड २०लाख जोर जुत्ता चप्पल तनर्ाातगने लक्ष राखेकोछ।हाल कुल आबस्र्कता मध्रे्६४% 

मारजुत्ता, चप्पल तर्ारीका लाधग रबरको खपत हुने गदाछ ( TEPC 2017) । नेपालमा प्राकृततक रबर र कृबरम 

रबरको अनपुात ६०:४० तथ्र्ाङ्कल े देखाउँछ।र्सरी पेट्रोशलर्म पदाथाबाट बन्ने सेन्थेदटक रबर (SR), नेपालजस्तो 
देशमा बन्ने शत प्रततशत ससभव नभएकोल ेआफ्न ै देशमा हुने उच्च गणुस्तरको प्राकृततक रबर उत्पादन नेपालको 
लाधग आकिाण क्षेर (Natural Hub) बन्न सक्दछ। 

@=@ नेपालमा रबर खिेीको एैतिहाससक पषृ्ठरू्सम िथा रबर खिेी प्रवद्यधनका लाग्रग र्एका प्रयासहरु 
: 

नेपालमा रबर खेतीको शरुुवात तथा ववकासमा गोरखबाली 
रबर उर्दर्ोग ली.को महत्वपणूा भशूमका एव ंअग्रखण स्थान 
रही आएको देखखन्छ । सवारी सािनका लाधग आवस्र्क 
पने टार्र ट्र्बु तनमााणका लाधग धचनीर्ा सरकारको 
सहर्ोगमा वव.स.ं २०४१ सालमा गोरखकाली रबर 
उर्दर्ोगको स्थापना भएसँग ै नेपालमा रबर खेतील े गतत 
शलएको देखखन्छ । र्स उर्दर्ोगको स्थापना पतछ झापाको 

सिुा िलरस प्रा.ली. सगं उर्दर्ोगल े ससझौता गरी ५ रबर बालीको अध्र्र्नका लाधग नेपाल आएका 
भारतीर् ववज्ञ टोली 
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हेक्टरमा रबर खेती परीक्षणको रुपमा लगार्त पश्चात ्र्स बालीको पवूी नेपाला ववस्तार हुन थालेको 
पाइन्छ । रबरबालीको प्रवर्दािनका लाधग ववशभन्न समर्मा भएका प्रर्ासहरुलाई बँुुदागत रुपमा 
तनसनानसुार उल्लखे गना सफकन्छ । 
 

• बब. स. २०४६ : जर् प्रसाद ढकालल ेझापाको शतनश्चरेमा नेपालमा रबरका बीउ शभत्र्र्ाएका  

• बब स २०४६: पदहलो रबर नसारीको स्थापना 
(५,००० Budded Stumps) 

• बब स २०४७: गोरखकाली रबर उर्दर्ोगको स्थापना 
पश्चात ् उर्दर्ोगल े ततलकभण्डारीको नेततृ्वमा 
पदहलोपटक५ हेक्टरमा व्र्वसातर्क खेतीको सरुुवात 

• बबस२०५० मा बन मन्रालर्, कृवि मन्रालर् र 
गोरखकाली रबर उर्ददोगको सरं्कु्त प्रर्ासमा प्रथम 
ससभाब्र्ता अध्र्र्नगरी नेपालसरकारलाई प्रततबेदन 
पेशगरेको 

• बब स २०५०:रबर ववकास सशमततको स्थापना  

• बब स २०५०/५१: भारतीर् ववज्ञको नेततृ्वमा झापा, 
मोरङ्ग, सनुसरी र इलाममा रबर बालीको 
ससभाव्र्ता  

• अध्र्र्न गरी देहार् अनसुारको रबरको महत्व 
ससबन्िमा तनष्किा तनकाशलएको 
 रबरको आर्ातको ठूलो दहस्साको प्रततस्थापन 

हुने, 

 एकहेक्टरमा रबर खेती गदााकसतीमा पतन २ 
जनाल े प्रत्र्क्ष रोजगारी र तीनका पररवारल े
अप्रत्र्क्ष रोजगारी पाउने, 

 पर्ााबरखणर् सन्तलुन कार्म राख्न रबरले 
जङ्गलको भशूमका तनवााह गने, 

 जल तथा भसूरंक्षणमा र्ोगदान परु्ााउने, 

 रबर जन्र् उर्दर्ोगको नर्ा ँसृखंला सजृना हुने, 

 रबरको ववरुवाबाट उच्च गणुस्तरको मह, काठ, दाउरा, जैवीक तलेका साथै पीना प्राप्त हुने, 
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 भारत, चीन र अन्र्देशहरु सगं प्राबबधिक सहकार्ा गरेर गणुस्तरीर् जातको आदान प्रदान गना 
सफकने । 

 

• षव स २०५२: घरेल ुतथा साना उर्दर्ोग ववभागले घरेल ुतथा साना उर्दर्ोग कार्ाालर्, झापालाई धचर्ा 
तथा रबरलाई उर्दर्ोगको रुपमा स्थापना गरी त्र्स क्षेरमा सलंग्न साना कृिकलाई सहर्ोग गना 
ववशिे आधथाक कार्ाक्रमको तजुामा गने ससबन्िमा रार् मागेको देखखन्छ । उक्त परको जवािमा 
घरेल ुतथा साना उर्दर्ोग कार्ाालर् झापाले भारततर् रबर ववज्ञहरुले ददएको प्रततवेदनका आिारमा 
जलवार् ु र माटोको दहसावले रबर खेतीका लाधग झापा, मोरङ्ग, सनुसरी र इलामका क्षेर केही 
उपर्कु्त देखखएको भन्दै रबर बोडाका रुपमा कार्ाक्रम सचंालन गना उपर्कु्त हुने रार् ददएको 
बखुझन्छ । उक्त रार्को आिारमा घरेल ुतथा साना उर्दर्ोग ववभागले कृवि मन्रालर्लाई २०५२ 
चैरमा कार्ाक्रम कार्ाान्वर्नको लाधग अनरुोि गरेको देखखन्छ । 

• बब स २०५२: कृवि ववभाग अन्तरगत बाली ववकास महाशाखाको रुपमा स्थापना भई रबरबाली 
प्रवर्दािन समेत कार्ा म्जसमेवारी प्रदान 

• षव.सिं.२०५४: रबर खेतीको ववस्तारकालाधग उर्दर्ोग मम्न्र केशव प्रसाद बडाल ज्र्कूो अध्र्क्षतामा 
बसेको बठैकले देहार्का ३ वटा तनणार् गरेको 
 कृवि मन्रालर्बाट ववर्दर्मान रबर ववकास सशमततलाई औपचाररक सगंठनात्मक स्वरुप प्रदान 

गरी  Focal Point को रुपमा काम गराउने तिा  अववलसब कारवाही अगाडी बढाउने, 

 रबर बालीलाई नगदेबाली (Cash crop) को दजाा ददने, 

 नदी फकनारका र अन्र्र खाली रहेको सरकारी जग्गामा समेत रबर खेती गना गराउन 
प्राथशमकता ददने तिा  कारवाही अगाडी बढाउने । 

 बब सिं २०५४आसाढ:  कृवि मन्रालर्बाट कृवि बबभागलाई रबर ववकास सशमततलाई Focal Point  को 
रुपमा काम गराउने ससबन्िमा त्र्तीबेला ससम भएका कार्ाको Briefing  गना भनी पर लेखखएको 
 

• बब सिं २०५७: बाली ववकास महाशाखा बाली ववकास तनदेशनालर्को रुपमा स्थापना  

 

• बब स २०६१: बाली ववकास तनदेशनालर् अन्तरगत रहने गरी राम्ष्ट्रर् और्दर्ोधगक बाली ववकास 
कार्ाक्रम  (रबर बालीको प्रवर्दािनका लाधग म्जसमवेारी प्रदान) । रबर खेती गने कृिक समहु 
सहकारीहरुलाई अनदुान उपलब्ि गराउने कार्ाको शरुुवात  

• षव.स. २०६७ (सन ्२०१०): नेपालको रबर खेती प्रबर्दादनका लाधग अमेररकामा रहेका नेपाली प्राज्ञ तथा 
बबज्ञहरुर्दवारा Institute of Rubber & Jatropha Research - Nepal  स्थापना   

• षव.सिं. २०६९ र्ाद्र: साना फकसान प्राकृततक रबर उत्पादक सघं, झापाको स्थापना 



14 
 

• बब स. २०७१: प्राकृततक रबर कृिक सहकारी ससं्था शलशमटेड बरृ्दिशान्ती गाउँपाशलका ३ झापामा 
स्थापना  

• षव स.२०७३ मिंससर ७ गि:े और्दर्ोधगक व्र्वसार् ससबन्िी काननूलाई सशंोिन र एकीकरण गना 
बनेको ऐनमा कृवि तथा वन पदैावारमा आिाररत उर्दर्ोगको सचूीमा रबर खेती, रबरको प्रारम्सभक 
प्रशोिन र सचंालन समावशे गरी राजपरमा प्रकाशशत  

• बब स २०७५ श्रावण १ : बाली ववकास तनदेशनालर् तथा राम्ष्िर् और्दर्ोधगक बाली ववकास कार्ाक्रम 
गाशभएर बाली ववकास तथा कृवि जवैवक वववविता सरंक्षण केन्रको स्थापना । रबर बालीको प्रसार 
कार्ाको म्जसमेवारी समेत र्स ैकेन्रलाई प्रदान गररएको ।  

• बब स २०७५ पौि ८ गि:े कृवि तथा पशपुन्छी ववकास मन्रालर्मा माननीर् मन्रीज्र्,ू माननीर् 
राज्र् मन्रीज्र् ूतथा सधचवज्र्कूो समपुम्स्थततमा गरै आबाशसर् नेपाली सघं, कृवि प्रबर्दादन  सशमततका 
रबर बाली ववज्ञ श्री ततलक भणडारीबाट नेपालमा रबर बालीको ससभावना र अवसर वविर्मा 
कार्ापर प्रस्ततु। मन्रीज्र्बूाट रबर बालीको प्रवर्दािनका लाधग सझुाव ददन कार्ादल गठन गना 
तनदेशन 

 

• चाल ुआ व २०७५।०७६ बाट प्रिानमन्री कृवि आितुनकीकरण पररर्ोजना अन्तरगत झापामा रबर 
जोनको स्थापना भई रबर बाली प्रवर्दािन कार्ाक्रम सचंालन 

 

• बब स २०७५ पौि २५ गि:े कृवि तथा पशपुन्छी ववकास मन्रालर्को सधचवस्तर तनणार्बाट बाली 
ववकास तथा कृवि जैववक वववविता सरंक्षण केन्रका प्रमखु शवनम शशवकोटीज्र्कूो सरं्ोजकत्वमा 
नेपालमा रबर खेती ववस्तारको ससभाव्र्ता अध्र्र्न, क्षेरिल उत्पादन लगार्तको तथ्र्ाङ्क 
अर्दर्ावधिक एवम ् रबरबालीको व्र्वसातर्करणका लाधग कार्ार्ोजना सदहतको कार्ाक्रम तर्ारीका 
लाधग देहार् अनसुारका ववशभन्न सरोकारवाला तनकार्हरुको सहभागीगता रहने गरी कार्ादल गठन 

 

• बब स २०७५ माघ १४ गि:े कार्ादलमा ससबम्न्ित तनकार्हरुको शसिाररस अनसुारकोसहभागीता हुने 
गरी कार्ादलले पणूा रुप प्राप्त 

 

• षव स २०७५ बसैाख १७ गि:े कार्ादले रबरबालीको ससभाव्र्ता ससबन्िमा ववववि वविर्हरु समेटी 
माननीर् कृवि तथा पशपुन्छी ववकास मन्री श्री चक्रपाणी खनालज्र् ू र श्रीमान ् सधचव डा. 
र्वुकध्वज म्ज. सी. ज्र् ूसमक्ष प्रततवेदन पेश ।  
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@=#  नेपालमा रबर खेिीको SWOT  षवश्लिेण 

नेपालमा उत्पादन हुने प्राकृततक रबरको SWOT ववश्लेिण देहार् अनसुार गना सफकन्छ । 

सवल पक्ष (Strength) कमजोर पक्ष (Weakness) 

• उपर्कु्त हावापानी र माटो 
• रबर खेतीका लाधग उपर्कु्त प्रशस्त खाली 
जमीन 

• अन्र् बालीको तलुनामा उच्च प्रततिल 

• तनजी उर्दममी तथा कृिकहरु सगंदठत भई रबर 
खेतीमा क्रमश सलंग्न हँुदै 

• गरै आवाशसर् नेपाली सघंबाट समेत रबर 
बालीमा लगानी गना इच्छुक  

• रबर खेतत प्रवर्दािनका लाधग सरकारी चासो  

• गोरखकाली रबर उर्दर्ोग पनुस्थाापना हुन सके 
ससभाववतको क्षमता : k|lt aif{ १२०००० 6fo/ 
pTkfbg x'g ;Sg]  

• प्रस्ताववत राम्ष्ट्रर् कृवि वन नीततमा कृवि 
वनमा आिाररत उर्दर्ोगमा रबर समावेश 

• और्दर्ोधगक व्र्वसार् ऐन २०७३ मा कृवि तथा 
वन पदैावारमा आिाररत उर्दर्ोगमा रबर खेती, 
प्रशोिन सचंालन वविर् समावेश 

• प्राववधिक ज्ञान तथा शसपको अवस्था अत्र्न्त ै
कमजोर/ प्राववधिक जनशक्ती अभाव 

• नीततगत तथा सरंचनागत व्र्वस्था अप्रर्ाप्त 

• उत्पादन सामग्रीको अभाव (खासगरी बेनाा, जात, 

भारतीर् जातकै भर) 

• प्रशोिन पवूाािारको अप्रर्ाप्तताका कारण 
गणुस्तरमा कमी 

• राज्र्को न्र्नू लगानी 
• कम गणुस्तर 

• रबरबालीमा अनसुन्िान नहुन ु

• रबर जमाउन ेकार्ाका लाधग रसार्नहरुको 
उपलब्िता समर्म ैनहुन ु

• Monocultureको रूपमा हेररन ु

अवसर (Opportunities) चुनौिी (Threats) 

• आर्ात प्रततस्थापन 

• रोजगारीको अवसर शसजाना  

• कृिकको आर् आजानमा वरृ्दिी 
• बन्द भएका रबरजन्र् उर्दर्ोगहरुको पनु: 

सचंालन 

• खेर गएका जमीनहरुको सदपुर्ोग 
• Global Warming लाई घटाऊने 

• नीततगत अष्पष्टता (कृवि ?? बन ??) 

• बदेैशशक लगानी हँुदा, लगानीको सरुक्षा 
• Bumper Production हँुदा बजारको सतुनम्श्चतता 
• भारतीर् बजारसँग प्रततस्पिाा (मलू्र्, पररमाण) 

• बातावरणीर् प्रभावको बबिर्मा चेतनाको कमी 
• जैववक वववविता ह्र्सको ससभावना 
 

 

@=$ रबर खेिी प्रवद्यधनमा महसुस र्एका समस्याहरु 

 कार्ाक्षेर र प्रवर्दािनको म्जसमेवारीका लाधग नीततगत अष्पटता 
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 स्वदेशम ैबबरुवाको आपतूता नहँुदा भारतीर् बबरुवाको भर पनुा परेको  

 रबर बालीको बीमालेख नहँुदा हावा हुरीको समस्र्ाबाट हुने क्षतीको जोखखम न्र्नूीकरण हुन 
नसकेको  

 प्रशोिन पवूाािारको कमजोर अवस्थाका कारण उच्च गणुस्तर कार्म गना नसफकएको  

 रबर शसटको कारोबार गने व्र्ापारीको सखं्र्ा शसशमत भएकाल ेकृिकले उधचत मलू्र् प्राप्त गना 
नसकेका  

 उत्पादन न्र्नू हँुदा रबर सँग ससबम्न्ित उर्दर्ोगहरुमा कच्चा पदाथाको आपतूता हुन नसकेको  

 हावाहुरीले रबरका रुखहरु लडाउन ेर मसुाले लगाइएका बालीका जराहरु कादटददन ेसमस्र्ा मखू्र् 
रहेको देखखन्छ ।  

 फकसानहरुलाई कृवि ऋणको ब्र्बस्था नहुन ु

 फकसानहरुलाई ताशलम, प्रक्षक्षक्षण र ज्ञानको सबुबिा र अबसर नभएको 
 बबज्ञ, प्रशशक्षकहरुको अभाव र प्रववधिको ववकासमा कमी 

@=% रबर खेिी सम्बन्धमा नीतिगि अस्पष्टिा 
 रबरको खेती मखु्र् रुपल ेचोप सकंलन गने उर्ददेश्र्ले गररए पतन कररब २५–३० बिा पश्चात ्

र्सलाई काठको रुपमा पतन प्रर्ोग गना सफकने भएकोल ेकृविक्षेर वा वन क्षरे अन्तगात रहने 
भन्ने र्दधिवीिा रहेको ।  

 कृवि तथा पशपुन्छी ववकास मन्रालर् अन्तगातका और्दर्ोधगक बालीको रुपमा साववकको राम्ष्ट्रर् 
और्दर्ोधगक बाली कार्ाक्रमबाट र्स खेतीमा सलंग्न कृिक व्र्वसार्ीहरुलाई कार्ाक्रम मािा त 
सहर्ोग हंुदै आएको र चाल ुआ.ब. ०७५।७६ बाट रबर जोनको रुपमा कार्ाक्रम सचंालन भएको 
। कृवि तथा पशपुन्छी ववकास मन्रालर्बाट छलिल भइरहेको कृवि वन नीतत अन्तगात 
र्सलाई समेत समेट्न उपर्कु्त हुने ।  

 वन नीतत, २०७५ ले तनजी जग्गामा वनको ववकास र ववस्तार गरी वन पदैावारको उत्पादन 
बढाई सहज आपतूताको लाधग प्रोत्साहन गने, वनजन्र्मा आिाररत उर्दर्मको ववकास गना नीजी 
क्षेरलाई प्रोत्सादहत गने जस्ता तथा कार्ानीतत शलएको पाइन्छ । र्सका लाधग व्र्ावसातर्क 
प्रर्ोजनका लाधग कबशुलर्त वन उपलब्ि गराउने कार्ाववधि २०६८, सामदुातर्क वन व्र्वस्थापन 
तनदेशशका२०६८, तनजी वन व्र्वस्थापन तनदेशशका, २०६८ आददको प्राविान रहेको तर र्ी नीततल े
काष्ठ वा गरै काष्ठ वन पदैावारको रुपमा मार उल्लेख गरेको सन्दभामा रबर बालीलाई बहु 
उपर्ोगी रुपमा िरक फकसीमले व्र्ाख्र्ा गनुा आवश्र्क देखखएको ।  

 हाल कृिकहरुले नीम्ज जशमनका साथै सामदुातर्क बन, कबशुलर्त बन अन्तगात रबर खेती गरींदै 
आएको सन्दभामा वन नीतत, तनदेशशकाहरुले स्पष्ट रुपमा फकटानी गरी वन पदैावारमा रबर बाली 
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ससबन्िमा नतोफकएपतन ववर्दर्मान कार्ाववधिहरु मािा त सामदुातर्क, कबशुलर्त तथा साझदेारी 
वन व्र्वस्थापन अन्तगात रही रबर खेतीको प्रवर्दािन गना नीततगत व्र्विान नरहेको । 

 वनजन्र् उर्दर्म प्रवर्दािन तथा ववकासका लाधग अनदुान ससबम्न्ि कार्ावविी २०७५ अन्तगात 
वन उर्दर्म प्रवर्दािन ववकास र उर्दर्ोगको उपकरण खरीदको लाधग अनदुान , वन क्षेरहरुमा २५ 
हे भन्दा बदढको वेत, बासंको रोपण, बांस तथा बतेजन्र् उर्दर्म, रेशम खेतीका लधग फकसब ु
लगार्त आवश्र्क प्रजाततका ववरुवा रोपण तथा रेशम खेती उर्दर्म, आर् आजानका लाधग 
बकृ्षारेपणको लाधग स्थलगत सभंाव्र्ताको आिारमा प्रजातीहरुको रोपण तथा खेती ववस्तार 
(दटसमरु, ररठ्ठा, तजेपात, ओखर, रुराक्ष, कािल, जंगली कुरीलो) लगार्तलाई अनदुान उपलब्ि 
गराउन सफकने प्राविान भए पतन हाल र्ी वनहरुमा रबर खेती गरीरहेको कृिकले रबरका लाधग 
अनदुान प्राप्त गने तनम्श्चत नभएकोले कृवि तथा पशपुकं्षक्ष ववकास मन्रालर्ल े वन 
मन्रालर्सगं समन्वर् गरी कार्ावविी सशंोिनका लाधग अनरुोि गना उपर्कु्त हुने ।  

 र्सको सरंक्षण र उपर्ोग ससबन्िमा स्पष्टता हुन ुपने । 
 वन अनसुन्िान र नेपाल कृवि अनसुन्िान पररिदबाट प्राववधिक शसिारीस हंुदा सहज हुने ।  

@=& रबर खिेीका लाग्रग कृिकले अपनाइरहेका खिेी अभ्यासहरु 

स्थलगत अवलोकनका दौरान कृिकहरुले अवलसबन गरेका खेती अभ्र्ासहरु देहार् वमोम्जम रहेको 
पाइर्ो ।  

जग्गा ियारी 
रोप्न ु भन्दा पदहल े राम्ररी जोती जग्गाको तर्ारी गनुा पदाछ । रबर बालीका जरा सतहमा िैलने 
भएकाल ेवगचैा शभर शमनी दटलर वा अन्र् जोत्ने औजार उपकरण प्रर्ोग गरी खनजोत गना समेत 
समस्र्ा हुने भएकाल ेजततसक्दो उपर्कु्त तररकाबाट ववरुवा लगाउन ुअतघन ैराम्ररी खनजोत गनुा पने 
देखखन्छ। रबर खेतीको लाधग िान लगाउने जमीन भन्दा केही उँचो जमीन आवश्र्क पदाछ भने रबर 
खेती गररने जमीनमा पानी जसन ददन ु हँुदैन । रबर बबरुवा लगाइसकेको ३/४ बिापछ २/३ घण्टाससम 
पानी जम ेपतन खास ैसमस्र्ा नहुने भए पतन पदहलो ३ बिा ससम पानी जसन नददने तिा  सजक रहन ु
पदाछ ।  

रोप्ने दरुी 
रबर खेती गने कृिकले १२X१२ वा १४X१४ वा  १६X१६ फिटको दरुीमा रबर रोपण गने गरेको पाइर्ो ।  
मलखाद  

रबर खेती गने कृिकहरुले मलखादको रुपमा गोबर मल तथा रासार्तनक मलको प्रर्ोग गरेको पाइर्ो । 
तर शसिाररस मारामा र तनर्शमत रुपमा प्रर्ोग भने गरेको पाइएन ।  
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बबरुवाको आपतूिय िथा लगाइएका जािहरु 

उत्पादन सामाग्री आपतूताका ससबन्िमा नेपालमा हाल ससम खेतीमा ससं्थागत रुपमा ववगतमा गोरखकाली रबर 

उर्दर्ोग शल. ले रबर अनसुन्िान र ववकास (R & D) शाखा स्थापना गरी रबर प्रवर्दािनका कार्ा गरे बाहेक अन्र्ले 

ससं्थागत रुपमा अनसुन्िान गरेको छैन।त्र्तत खेर ल्र्ाइएका जातहरु RRIM 600, RRII 105, GT 1, PB 86 आदद 
रहेका धथर्।हाल ससम पतन कृिकहरुले तछमेकी  देशभारतबाट अनाधिकृत रुपमा ल्र्ाइएका तर्न ैजातहरु 

लगाउन ेगरेका छन।्र्ीमध्रे् RRIM 600 मलेशशर्न जात उत्पादनको लाधग बढी उपर्कु्त छ र नेपालको हावापानीमा 
सहुाउँदो पतन पाइएको छ।कृिकहरुमा तर्न ैRRIM 600 र RRII १०५ जातहरुन ैबढी लोकवप्रर् रहेका छन ्। 
केही कृिकहरुले हाइविड समेत लगाएका तर तर्नको उत्पादन भनैसकेकाल े उत्पादन के कस्तो हुने 
अनमुान लगाउन कदठनाई देखखन्छ । हालससमरबरको Budded Stump प्रर्ोग गररएको र तत प्रसारण 

सामाग्रीहरु भारतबाट ल्र्ाउने गररएको छ। Agro Forestry Promotion Center Pvt. Ltd. (हाल जलकन्र्ा रबर 
एण्ड एग्रो इन्डम्ष्ट्रज)ले झापामा नसारी  राखी बबरुवा बबक्री बबतरण गरेको पाईएको छ।उक्त ससं्थाल ेनसारी 
स्थापनाका लाधग ३५०० Mother Plant लगाएको छ जसको प्रर्ोग Budded Stump बनाउनका लाधग 
प्रर्ोग गररएको छ । रबर बालीमा बानस्पततक प्रसारण प्रभावकारी हुने भएकोल ेजातहरुको ससबर्दादनका लाधग 

स्वदेशमा तन्त ुप्रजनन Tissue Culture का लाधग प्रर्ोगशाला स्थापना गने Mother Plant को लाधग Bud Wood 

नसारीर Root Trainer नसारी स्थापना गना जरुरी देखखन्छ। 
  

चोप सिंकलन िथा प्रशोधन 

चोप सकंलनका लाधग टेसपलेट प्रर्ोग गरी ववरुवाको काण्डमाछड्के फकसशमले (३५ डडग्रीमा)कादटन्छ ।  
र्ो कार्ालाई टेपीङ्ग भतनन्छ । र्सरी कटाइ गदाा बोक्रा भन्दा घेरै तलससम कटाइ भर्ो भने बोक्रा 
पलाउन नसक्न ेभई ववरुवा बबग्रन गई बगैंचाको उत्पार्दकत्व घट्छ । र्ो अतत प्राबबधिक वविर् र 
दक्षतापणूा रुपमा गनुा पने कार्ाहो । कृिकले चोप सकंलन कार्ा बिाको ९ –१० मदहनाससम गने गरेको 
पाइर्ो भने चोप सकंलन कार्ा बबहानको ६ बज े शभर ैगररने र एक जना टेपरल े २५०–३५० बोटमा 
टेवपङ्ग र चोप सकंलन गने काम गना सक्न ेजानकार प्राप्त गररर्ो । र्समा जतत कुशलतापवूाक काम 
गरीन्छ उत्पादन त्र्तत बदढ हुने र र्सरी हरेक बोटबाट सकंलन गररएको चोपलाई प्रशोिन गहृमा 
जसमा गरी त्र्सलाई जमाउने र रब शीट तर्ार पानेकाम गररने जानकारी कृिकले ददनभुर्ो । दिूलाई 
प्रशोिन गहृमा ल्र्ाइसकेपछी छान्नलेु छातनन्छ र १ शलटर दिुमा १.५ शलटरका दरल ेपानी शमसाई 
उक्त घोललाई बकेटमा राख्न ेकाम गररन्छ। त्र्स पश्चात ् २०० शलटर पानीमा २०० शम शल िशमाक 
एशसड शमलाई बनाइएको घोलबाट १ शलटर घोल (माधथ उल्लेख गररएको)मा ५० शम शल िशमाक एशसड 
सदहत बनाइएको घोल शमसाउन ुपछा । र्सरी बनाइएको घोललाई १२ घण्टाससम त्र्ततकै रहन ददन ु
पछा । र्सो गदाा १२ घण्टा पतछ उक्त घोल जमेर पानी र लेटेक्स छुट्दटएर बसेको हुन्छ । र्स पछी 
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पानीलाई छानेर कच्चा रबर शसटलाई रोलर मेशशनमा रोशलङ्ग गनुा पछा । र्सरी रोशलङ्ग गदाा एउटा 
आितुनक रोशलङ्ग मेशशनले १ घण्टामा ९०० रबर शसटलाई पणूा रुपल े रोशलङ्ग गना सक्दछ । र्स 
फकशसमको आितुनक रोशलङ्ग मेशशनलाई ३ लाख ५० हजार रुपरै्ा ससम पदाछ ।र्स फकशसमको 
रोशलङ्ग मेशशनल े५० हजार रबरका रुखहरुबाट प्राप्त हुने दिूलाई रोशलङ्ग गने क्षमता राख्दछ । तर 
झापाका िेरै स्थानहरुमा कृिकहरुले परुानो हातले चलाउने फकशसमको रोशलङ्ग मेशशनको प्रर्ोग गरेको 
पाइन्छ । र्सरी रोशलङ्ग गररएको रबर शसटलाई र्ााकमा फिंजाएर राखखन्छ । त्र्स पतछ र्ााकलाई 
Smoke House मा लधग प्रशोिन गने कार्ा गररन्छ । र्सरी smoking गदाा आिुतनक फकशसमको स्मोक 
हाउसको प्रर्ोग गरेको खण्डमा अत्र्न्त ैकम दाउरा खपत हुने र कररब ६ घण्टामा रबर प्रशोिन कार्ा 
सफकने हुन्छ । आिुतनक स्मोक हाउसमा Temperature Regulation (40 to 45 degree centigrade) को 
व्र्वस्था भएकाल ेप्रशोधित रबर शसटको गणुस्तर उच्च हुने गदाछ र र्स फकशसमबाट प्रशोिन गदाा 
रबर सीटलाई घाममा सकुाउन ु पदैन र परासपरागत तररकाले रोशलङ्ग गदाा लाग्ने ज्मामीमा तीन 
गणुाले कमी समेत आउँछ ।  
बजारीकरण 

रबर खेती गने कृिकहरुसँग अन्तरफक्रर्ा गदाा बजारीकरणको ससबन्िमा शमश्रीत प्रततफक्रर्ा प्राप्त भर्ो । 
ठूलो क्षरेिलमा रबर खेती गरी रबर शसट समेत आिै तर्ार पारेर बबक्री गने कृिकहरुलाई रबर शसटको 
बजारीकरण गना समस्र्ा नपरेको तर जुन समहू सहकारी वा सशमततल ेरबर शसट तर्ार नपारी कच्चा 
दिू बेच्दा तनकै कम मलू्र् (केही विा पदहल े७५ रुपरै्ा प्रतत केजीमा बेच्ने गररएकोमा हाल रु ४५ देखख 
५० प्रतत केजीमा बेच्न बाध्र्) प्राप्त भएको गनुासो सतुनर्ो । रबरको कच्चा दिू फकन्ने व्र्ापारी 
शसशमत भएकाल ेउनीहरुल ेजतत मलू्र् ददन्छन ्त्र्समैा धचत्त बझुाउन ुपने भएकाले मलू्र् कम प्राप्त 
भएको तर व्र्ापारीहरुले उक्त काँचो दिूलाई थप प्रशोिन गरेर रु २०० प्रतत केजीका दरल ेLatex बबक्री 
ववतरण गने गरेको भन्ने िारणा सामदुातर्क बनमा रबर खेती गने उपभोक्ता सशमततका 
पदाधिकारीहरुको रह्र्ो । उनीहरुका अनसुार हाल काठमाण्डौमा मार दैतनक १५०० शल Latex को माग 
भएकाल े र्सको बजारीकरण सञ्जाल तनमााण हुन सके बबक्रीका लाधग समस्र्ा नहुने र प्रशोिनका 
लाधग स्मोक हाउस सदहत प्रशोिन पवूाािारको व्र्वस्था ससबम्न्ित सरकारी तनकार्हरुबाट हुन अनरुोि 
समेत गरेको पाइर्ो । प्रशोिन गररएको रबर शसट स्थानीर् बजारम ै प्रतत के म्ज २१० देखख २२५ 
रुपरै्ाससममा बबक्री हुने जानकारी कृिकहरुबाट प्राप्त भर्ो ।  
 

@=* क्षेरफल र उत्पादन षववरण षववरण 

पवूी नेपालका म्जल्लाहरु झापा, मोरङ्ग,सनुसरीर इलामकोतल्लो क्षरेमा(ससभाववत - उदर्परु)  प्राकृततक 
रबरको खेती गररएको छ । ववशभन्न तनकार्हरुबाट प्राकृततक रबर बालील ेढाकेको क्षरेिल र उत्पादन 
वववरण ससबन्िमा िरक िरक तथ्र्ाङ्ग सावाजतनक भइरहेको सन्दभामा र्स अध्र्र्न कार्ादलबाट 



20 
 

भएको स्थलगत अवलोकन, रबर जोन इकाइ कार्ाालर्बाट प्राप्त कृिकहरुको ववस्ततृ सचूी तथा कृवि 
भशूम व्र्वस्था तथा सहकारी मन्रालर् प्रदेश न ं १ मा भएको वहृत ्छलिलबाट नेपालमा प्राकृततक 
रबर बालीको क्षरेिल र उत्पादन देहार् बमोम्जम रहेको तनष्किा र्स कार्ादलल ेतनकालेको छ ।  

 

 

 

क्र स म्जल्ला वववरण 

जसमा 
बोट 
सखं्र्ा 

जसमा 
क्षेरिल हेक्टर 

१ 

झापा 

प्रिानमन्री कृवि आितुनकीकरण पररर्ोजनामा,रबर 
जोन कार्ाालर्मा सचूीकृत भएका 108368 208 

२ 
प्रिानमन्री कृवि आितुनकीकरण पररर्ोजनामा,रबर 
जोन कार्ाालर्मा सचूीकृत नभएका 25529 49 

3 
पररर्ोजनाबाट नसमेदटएका धचर्ा बगानमा लगाइएको 
रबर  

26050 50 

4 
पररर्ोजनाबाट नसमेदटएका अन्र् स्थानहरुमा लगाइएको 
रबर  

26050 50 

५ इलाम 

धचशलमकोट धचर्ा तथा रबर,माइ नपा २ दानावारी 
इलाम (सघंाइ ग्रपु) 84923 163 

अन्र् स्थानहरु 5210 10 

६ मोरङ्ग 7815 15 

7 सनुसरी 5210 10 

८ कुल जसमा क्षेरिल हे 289155 555 

९ कूल उत्पादनशील क्षेरिल हे 140149 269 

१० उत्पादकत्व के जी प्रतत हेक्टर  1100 

११ कुल उत्पादन केजी  295900 

श्रोत: (स्थलगत अवलोकन२०७५, भशूम व्र्वस्था, कृवि तथा सहकारी मन्रालर्, प्रदेश न ं१, २०७५ र रबर 
जोन कार्ाालर् २०७५) 

 

रबरको हालको उत्पादकत्व ससभाववत उत्पादकत्व भन्दा कम देखखन्छ ।र्र्दर्पी,  उन्नत प्रववधिको 
प्रर्ोग, प्रशोिन कार्ामा सिुार तथा कृिकको चोप सकंलनका लाधग प्राववधिक दक्षतामा अशभवरृ्दधि गना 
सके १५०० देखख २००० केजी प्रतत हेक्टर ससम उत्पादन शलन सक्न ेदेखखन्छ ।  
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नोट:  रबर खेतीमा सलंग्न कृिकहरुको वववरण अनसुचूीमा उल्लेख गररएको छ ।  

@=( रबर खिेीमा सिंलग्न कृिकहरुको आवद्धिा 
रबर खेतीमा सलंग्न कृिकहरुलाई दईु भागमा बधगाकरण गना उपर्कु्त– देखखन्छ : ससं्थागत खेती 
(सामदुातर्क वन, सकहारी ससं्था मािा त)् र व्र्म्क्तगत खेती(व्र्क्तीगत कृिक, कसपनी आदद)। ससं्थागत 
खेती भन्नाल ेससं्था दताा गरेरएकोखेतीर सामदुातर्क वन समहुमा गररएको खेती भतनएको हो भने 
व्र्म्क्तगत खेती भन्नाले साना तथा मझौला कृिक तथा तनजी व्र्म्क्तले कसपनी दताा गरी गरेको 
खेती भन्न खोम्जएको हो । र्सरी हेदाा रबर खेतीमा आवर्दि व्र्क्ती तनकार्हरुमा ससं्थागत भन्दा 
व्र्म्क्तगत खेतीको क्षेरिल केही रहेको देखखन्छ । स्थलगत अवलोकन तथा रबर जोन ईकाइ 
कार्ाालर्को तथ्र्ाङ्कको आिारमा रबर खेतीमा सलंग्न कृिकहरु देहार् बमोम्जम रहेका छन ्।  

 

 

क्र स वववरण सखं्र्ा कैफिर्त 

१ सामदुातर्क वन ५  

२ सहकारी ससं्था ४  

३ व्र्क्तीगत कृिक 90  

४ कसपनी/व्र्म्क्तगत िमा १७  

 जसमा 116  

श्रोत: प्रिानमन्री कृवि आितुनकीकरण पररर्ोजना, रबर जोन इकाइ झापा, २०७५ तथा स्थलगत 
अवलोकन 
 

@=!) रबर खेिीको षवस्िारको सम्र्ावना 
पवूी नेपालमा रबर बाली ववस्तारको ससभाव्र्ता अध्र्र्नका क्रममा स्थलगत अवलोकन गदाा हाल रबर 
खेतीमा सलंग्न कृिकहरु र्सको खेती प्रतत सन्तषु्ट न ै रहेको पाइर्ो । बजारीकरणको सतुनम्श्चतता, 
प्रशोिन पवूाािारको ववकास, प्राववधिक क्षमता अशभवरृ्दधितथा उत्पादन सामाग्रीको सहज आपतूता हुन सके 
रबर बालीमा सलंग्न कृिकहरु र्स बालीकै प्रवर्दािनमा लाधग पने िारणा अन्तफक्रर्ाका क्रममा 
कृिकहरुबाट व्र्क्त भएको धथर्ो ।रबरबाली अन्र् खार्दर्ान्नबाली लगाउन सफकने जशमनमा नलगाइने 
भएकाल े र्सले अन्र् खार्दर्ान्न बालीहरुलाई ववस्थावपत गने ससभावना खास ै देखखदैन ।साथ,ै 

बालीहरुको उत्पादन गना कदठन, खाली तथा पानी नजसन ेजमीन, खेती गना अनपुर्कु्त बाझँो जमीन, 

सामदूातर्क बनको खाली जमीन, कवशुलर्त वन, खोलाको फकनार बगरमा रबर खेती गना 
सफकनेससभावना भने देखखन्छ । र्र्दमवप, र्सका लाधग कृवि र वन क्षेरको क्षेराअधिकार ससबन्िमा 
समर् समर्मा देखखने समस्र्ाहरुको नीततगत समािान भन्ने खोज्न ुअपररहार्ा देखखन्छ ।सामदुातर्क 
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वनमा रबर खेती गरेको खण्डमा Agro-Eco-Tourism को प्रवर्दािनका लाधग समेत सहर्ोग हुन सक्ने 
देखखन्छ । स्थलगत अवलोकनमा क्रममा कृिकहरुसँग भएको अन्तरफक्रर्ाका दौरान सरकारल े
भाडामा,शलज (कबशुलर्त) वा अन्र् कुने प्रफक्रर्ाबाट खाली जमीन (राजमागा आसपासका समेत) 

कृिकहरुलाई ससझौता बमोम्जम उपलब्ि गराएमा रबर खेती गना सफकने िारणा कृिकहरुले व्र्क्त 
गरेका धथर् । कृिहरुसँगको अन्तरफक्रर्ाका क्रममा र्स क्षेरमा कररब ५,००० (झापा म्जल्लामा मार)ै  

हेक्टरससम रबर बालीको क्षेर ववस्तार गना सफकने िारणा उपम्स्थत रबरसँग ससबम्न्ित 
तनकार्/महानभुावहरुको रहेको धथर्ो । र्सगैरी तनन्दा खोला देखख रतवुामाई हँुदै कनकाइ ससमको 
खोला फकनारमा बकृ्षरोपण कार्ाक्रम अन्तगात समेत रबर खेती गने सभंावना ससबन्िमा वन पदैावार 
ववकास सशमतत मािा त बकृ्षारोपण कार्ाक्रम भइरहेको, रतवुा माईमा बकृ्षरोपण आर्ोजना अन्तगात ५ हे 
मा २ बिा अगाडड रबर लगाइएको र र्स फकसीमका क्षेरमा गना सफकन ेतर स्वाशमत्वको हकमा उक्त 
क्षेर जसको स्वाशमत्वमा रहेको छ सोही सगं समन्वर् गनुा पने देखखन्छ। हाल रोपण भएका 
मसला,बकाइनो, दटकको रुखलाई रबरले प्रततस्थापन गनेमा सशमततको पतन चासंो रहेको देखखन्छ । चुरे 
भावर कार्ाक्रम अन्तगात भावर क्षेरमा गना उपर्कु्त हुने हंुदा राष्ट्रपतत चुरे सरंक्षण कार्ाक्रम मािा त 
क्षेर ववस्तार गना सफकने देखखन्छ।गरै आवाशसर् नेपाली सघंमा आवर्दि तथा ववगतमा रबरसँग 
ससबम्न्ित रही रबर ववज्ञको रुपमा धचतनन ु भएका ततलक भण्डारीका अनसुार पवूी नेपालका 
म्जल्लाहरुमा रबर खेती ववस्तारको ससभावना देहार् बमोम्जम रहेको दावी गनुाभएको छ ।  

क. झापा : 8,000 हे,  

ख. मोरङ्ग: ४,९०० हे,  

ग. सनुसरी: २,००० हे  

घ. इलाम: १,५०० हे 

ङ. सप्तरी:500 हे 

च.उदर्परु: १,००० हेक्टर 

छ. अन्र् स्थान: ५०० हे 
जसमा: २०,४०० हेक्टर 

@=!! रबर खेिी गररएको बगैंचामा अन्िरबालीको सम्र्ावना 
रबर ववरुवा रोपेको तीन चार विा ससम वगैंचामा जडडबटुी,अदवुा वेसार, खुसाानी, भुँइकटहर, साग 
सब्जीकेरा, मररच, कुखुरापालन आदद बालीहरु अन्तरबालीको रुपमा लगाउन सफकन ेभएता पतन त्र्स 
पश्चात ् अन्तरबालीको रुपमा लगाइएको बालीबाट आसदानी हुन नसकेको जानकारी अधिकासस 
कृिकहरुबाट प्राप्त भर्ो । रबरबालीको जराहरु सतहमा िैलन हँुदा अन्र् बाली लगाउँदा गोडमेल गने 
अवस्थामा रबरबालीका जराहरु कादटन सक्न ेभएकाल ेरबर लगाएको ३ देखख ४ बिा पश्चात ्अन्तरबाली 
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लगाउन ुिाइदाजनक नहरेको अनभुव वगचैा व्र्वस्थापकको रहेको पाइर्ो । रबरका बोटहरु िराफकलो 
रूपमा लगाएर धचर्ा खेती केही कृिकहरुले गरेको भने स्थलगत अवलोकनका दौरान देखखएको धथर्ो ।  

@=!@ रबर बालीको प्रवद्यधनका लाग्रग गैर आवासीय नेपाली सिंघको प्रतिवद्धिा 
रबरबाली एक और्दर्ोधगक तथा नगदेबाली भएको कुरामा कुन ैदईु मत छैन । एक पटक लगाइसके 
पतछ ३५ देखख ४० विा ससम तनर्शमत रुपमा आसदानी ददने र्स बालीको खेती एवम ्प्रवर्दािनका लाधग 
हाल ववशभन्न सघं ससं्था, व्र्वसार्ीहरु आइराखकेो अवस्था रहेको छ । र्स ैसन्दभामा र्स अध्र्र्न 
कार्ादलमा सदस्र्को रुपमा रहेको गरै आवासीर् नेपाली सघं, कृवि प्रवर्दािन सशमतत नेपाल समेतले र्स 
बालीको व्र्वसार्ीकरणका लाधग लगानी तथा प्राववधिक सेवा उपलब्ि गराउन इच्छुक देखखएकोल े
कार्ादलबाट र्स ससबन्िमा सघंको आधिकाररक िारणा माग गररएकोमा देहार् अनसुारको प्रततवर्दिता 
व्र्क्त भएको छ । 

  
गैरआबाशसर् नेपाली संघ कृवि प्रबर्दादन सशमतत, उर्ददोग बाखणज्र् महासंघ कृवि उर्ददम केन्र र इम्न्स्टच्रु्ट 
अि रबर एण्ड जारोिा ररसचा - नेपाल बबच रबरको ब्र्बसातर्क खेती र प्रसोिन लगार्तका बबिर्मा 
संरु्क्त सहकार्ा गने आन्तररक ससझौता भए बमोम्जम र्ो अबिारणा अतघ साररएको धथर्ो र  र्समा मानतनर् 
मम्न्रज्रू् लगार्त कृवि मन्रालर्ले देखाउनु भएको तत्परताबाट बबकशसत वाताबरणमा गैरआबाशसर् नेपाली 
संघ कृवि प्रबर्दादन सशमततले आफ्नो भूशमका र म्जसमेवारर पूरा गना तर्ार रहेको छ । गैरआवासीर् नेपालीहरु 
र नेपालको तनजी क्षेरले संरु्क्त रूपमा नेपाल सरकारसँग शमलेर गररन ेर्ो पररर्ोजनाको लाधग सरकारले 
आफ्नो स्वाशमत्वमा रहेको  शसमान्तकृत रूपमा उपर्ोगमा नआएका बांझो, चुरे क्षेर, नदी फकनार, राजमागा 
छेउछाउका जशमनलाई रबर खेती गना सावाजतनक तनजी साझदेारी मोडलमा लामो अवधिका लाधग शलजमा 
उपलब्ि गराउने तनणार् गरेर सहजीकरण गररददने अपेक्षा राख्दछ । रबर औधिधगक बाशलको लाधग सरकारी 
स्तरमा केन्र, प्रदेश र स्थातनर् तहमा तनतत तनर्म र कार्ाक्रम स्पष्ट व्र्ाबहाररक हुन जरुरी छ । रबर 
बबकास बोडा स्थापना गदै बबगतमा भए गररएका अभ्र्ासलाई आजको समर् सापेक्ष प्रभावकारी ढंगले 

कार्ान्वर्न गने गराउने हैशसर्तको हुनु पने समेत सशमतत अपेक्षा गदाछ ।  
कृवि तथा पशुपन्छी ववकास मन्रालर् तथा बन तथा वातावरण मन्रालर्को संरु्क्त समन्वर्मा केन्र सरकार, 

प्रदेश सरकार र स्थातनर् सरकारको तिा बाट आबस्र्क अनुकूल तनतत तथा कार्ाक्रम तर्ार भए पतछ 
सावाजतनक तनजी साझदेारीको मोडाशलटीमा फकसान, सहकारर, बन उपभोक्ता समूह र सरोकारवाला पक्षहरुसंग 
सहकार्ा गदै ब्र्बसातर्फककरण तिा  जान हामी तर्ार हुनेछौ । साथै तनसन बबिर्हरुमा बुँदागत प्रततबर्ददता 
ब्र्क्त गदाछौं । 

 रबर खेतीलाई औिोधगक बाशलको रूपमा बबस्तार गना, रबरबाट उत्पाददत कच्चा पदाथाको प्रसोिन 
र बजाररकरण गना 

 रबर खेती सँग ससबम्न्ित अन्तरबाशलको बबकास र प्रबर्दािन गना  
 रबरजन्र् बस्तुहरु उत्पादनको लाधग उर्ददोग स्थापना र म्जणा अवस्थामा रहेका उर्दर्ोग 

पुनसान्चालन गना  
 रबर खेती तथा अन्तरबाली सँग ससबम्न्ित प्रबबधि, शशप र ज्ञानलाई स्वदेश शभत्र्र्ाउन  

 रबर सँग ससबम्न्ित अन्तरराम्ष्ट्रर् संघ संस्था र सरकारी स्तरमा ससबन्ि स्थापना गदै 
ससझौता गरेर सहकार्ा गना  

 फकसान, सहकारर, उपभोक्ता समूहसँग सहकार्ा गदै स्थातनर् र प्रदेश तहमा काम गना  
 रबर खेतीको ताशलम, प्रशशक्षण, अध्र्र्न अनुसन्िानमा बबज्ञहरुलाई आकविात गरर ततनको शीप र 

दक्षतालाई उपर्ोग गना 
 गैरआबाशसर् नेपालीहरुलाई संरु्क्त रूपमा पुंजीको लगानी गराउन  
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Green tyres Pvt ltd का सुपरभाइजरकोसँगको 
अन्तरफक्रर्ाको साराशं 
 पूणा क्षमतामा कारखाना संचालन गना लाग्न े
रबर: ३ म ेट प्रतत ददन 

 बाविाक लक्ष्र् : ३० हजार मोटरसाइकल टार्र र 
४००० ट्रर्ाक्टरका टार्र 

 हाल भारतको गुजरातबाट रबर शसट ल्र्ाइएको 
 नेपालमा उत्पादन हुने रबरको पररमाण 
कसपनीको लाधग तनकै कम हुन े 

 RSS I र RSS II गुणस्तरको रबर शसट आवश्र्क 

 रबर शसट ल्र्ाई कसपनीले न ै Compounding 

गदाा सस्तो पने हँुदा त्र्स तिा  समेत सोच 
 

 

@=!# प्रतिस्पधी क्षमिा िथा आग्रथयक षवश्लेिण 
नेपालको प्राकृततक रबरको प्रततस्पिाात्मक क्षमता 
सामान्र्तर्ा रबर उत्पादनका लाधग लाग्ने लागत, 

तछमेकी मलुकु भारतमा कार्म हुने मलू्र् तथा 
नेपालमा उत्पादन हुने रबरको पररमाण र गणुस्तरमा 
तनिाारण गदाछ । नेपाली रबरले भारतबाट आउने 
रबरसँग प्रततस्पिाा गनुा पने देखखन्छ । स्थलगत 
अवलोकनका दौरान ववराटनगर म्स्थत Green Tyres 

company का पदाधिकारीले हाल भारतको गजुरातबाट 
प्राकृततक रबर, कावान तथा रसार्न शमश्रण गररएको 
तर्ारी अवस्थाको रबर शसट आर्ात गने गरेको 
बताएका धथर् ।र्सबाट नेपालम ैगणुस्तर र्कु्त रबरको 
उत्पादन हुने हो भने नेपाली बजारमा स्वदेशी रबरन ै
खपत हुन सक्न े प्रशस्त ससभावना देखखन्छ । 
छलिलका क्रममा कृिकहरुले रु २०० प्रतत के जी 
भन्दा कममा बेच्न ुपदाा नािा नहुने बताएकाले नेपाली 
रबरले भारतीर् रबरसँग प्रततस्पिाा गनुा चुनौतीपणूा न ै
देखखन्छ । र्र्दमवप, रबर शसटको माग भने उच्च 
रहेकाल े रबर बालीको व्र्वसार्ीकरणका लाधग उच्च 
उत्पादन ददन ेजात तथा उत्पादन लागत कम गने उपार् एवम ्प्रशोिनमा आिुतनक मशेशनको प्रर्ोग 
गरी उच्च गणुस्तर कार्म गनुा पने देखखन्छ । 
 

र्ारिीय िथा अन्िराष्ट्ष्िय बजारमा रबर ससटको मलू्य अवस्था (समति २०७६ बसैाख १३ गिकेो मलू्य 
सचूी) 
क्र 
स 

स्थान/देश मलू्र् प्रतत १०० केजी (USD) 

RSS1 RSS2 RSS3 RSS4 RSS5 

१ कोट्र्ाम (भारत)    182.5 178.5 

२ कोची (भारत)    182.5 178.9 

३ बैंकक (थाइल्र्ाण्ड) 178.7 176.8 175.1 174.2 172.8 

४ क्वालालमपरु SMR20: 151.90 
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(मलेशसर्ा) 
श्रोत: भारतीर् रबर बोडा २०१९ 

भारतीर् बजारमा ववशभन्न गणुस्तरका रबर शसटको मलू्र् तलुना गदाा नेपालमा ववर्दर्मान मलू्र् 
प्रततस्पिी न ै रहेको देखखन्छ ।उदाहरणका लाधग भारतको कोचीमा आरएसएस ४ गणुस्तरको रबर 
शसटको मलू्र् प्रतत के म्ज १.८२५ अमेररकी डलर पना जाने देखखन्छ भने नेपालमा उपलब्ि हुने उच्च 
गणुस्तरको रबर आरएसएस १ को प्रतत केम्ज २ अमेररकी डलर मार पना जाने देखखन्छ । र्र्दर्पी, 
थाइल्र्ाण्डमा भने उच्च गणुस्तरको रबर शसटको मलू्र् १.७८७ अमेररकी डलर पने भएकाल ेभारत 
बाहेक अन्र् मलुकुबाट आर्ात हुने रबरसँग प्रततस्पिाा गनुा चुनौतीपणूा देखखन्छ ।रबर खेतीको उत्पादन 
लागतको तलुना गदाा Bearing Period मा भारतको बरपरुामा उत्पादन लागत १ लाख २९ हजार नेपाली 
रुपरै्ा देखखन्छ भने नेपालमा ६ विा देखख १५ विा ससमको Bearing Period  मा औित ्लागत २ लाख 
१८ हजार नेपाली रुपरै्ा देखखन्छ । र्सथा, नेपाली रबरलाई प्रततस्पिी बनाउन उन्नत प्रववधिको प्रर्ोग, 

र्ान्रीकीकरणको प्रवर्दािन तथा उच्च उत्पादन ददने रबरका जातहरुको प्रर्ोग आदद पक्षमा ववशिे जोड 
ददनपुने देखखन्छ । साथै भारतबाट आर्ात हुने Smoked Rubber Sheet रु १९१ प्रतत केजीमा आइरहेको 
तथ्र्ाङ्क रहेकाल ेनेपाली रबर प्रततस्पिी हुन र्सकै हाराहारीमा बबक्री मलू्र् रहने गरी सोही अनसुारको 
प्रववधि अवलसवन गनुा पने देखखन्छ ।    
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रबर बालीको लार् लागि िथा खदु वियमान मूल्य अध्ययन गदाय देहाय बमोष्ट्जम रहेको देखखन्छ  

Years Cost stream Discount Factor 
present 
value_Cost 

Benefit 
stream 

Discount 
factor 

Present Value Benefit Difference 

0 567001.75 1 567002 0 1.00 0 -567002 

1 145383 0.89 129806 0 0.89 0 -129806 

2 143543 0.80 114432 0 0.80 0 -114432 

3 141887 0.71 100992 0 0.71 0 -100992 

4 207388.7 0.64 131799 0 0.64 0 -131799 

5 268268.09 0.57 152223 301142 0.57 170876 18654 

6 264871.841 0.51 134192 516685 0.51 261769 127576 

7 263510.5469 0.45 119199 645000 0.45 291765 172566 

8 262285.3822 0.40 105933 861143 0.40 347801 241869 

9 261182.734 0.36 94185 861143 0.36 310537 216352 

10 262074.0506 0.32 84381 861143 0.32 277265 192884 

11 259297.2055 0.29 74542 861143 0.29 247558 173016 

12 249304.7 0.26 63990 861143 0.26 221034 157044 

13 249331.3 0.23 57140 861143 0.23 197352 140211 

14 257118.8247 0.20 52612 861143 0.20 176207 123595 

15 256532.8323 0.18 46868 861143 0.18 157328 110460 

16 222613.4252 0.16 36313 861143 0.16 140471 104158 

17 255530.7851 0.15 37217 861143 0.15 125421 88204 

18 255103.5966 0.13 33174 861143 0.13 111983 78809 

19 254719.127 0.12 29575 861143 0.12 99985 70410 

20 254373.1043 0.10 26370 861143 0.10 89272 62902 
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Years Cost stream Discount Factor 
present 
value_Cost 

Benefit 
stream 

Discount 
factor 

Present Value Benefit Difference 

21 254061.6838 0.09 23516 861143 0.09 79707 56191 

22 253781.4055 0.08 20973 861143 0.08 71167 50194 

23 253529.1549 0.07 18707 861143 0.07 63542 44835 

24 253302.1294 0.07 16688 861143 0.07 56734 40046 

25 253097.8065 0.06 14888 861143 0.06 50655 35767 

26 252913.9158 0.05 13283 861143 0.05 45228 31945 

27 252748.4142 0.05 11852 861143 0.05 40382 28530 

28 252599.4628 0.04 10576 861143 0.04 36055 25479 

29 252465.4065 0.04 9438 861143 0.04 32192 22754 

30 252344.7559 0.03 8423 861143 0.03 28743 20320 

31 252236.1703 0.03 7517 861143 0.03 25664 18146 

32 252138.4433 0.03 6709 861143 0.03 22914 16205 

33 252050.4889 0.02 5988 861143 0.02 20459 14471 

34 7151971.33 0.02 151710 10861143 0.02 230390 78680 
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आग्रथयक लेखाजोखा सारािंशमा 

Total benefit 2562274 

Total cost 1044031 

B/C ratio 
Discounted 

Benefit/Discounted Cost 
2.45 

NPV NRs. 1518243.0 

Pay back period Years 
8+(1044031-

724410)/347801 8.9 

 

रबर खेतीको ३५ विा अवधिको लाभ लागत ववश्लेिण गदाा लाभ लागत अनपुात २.४५ देखखएकाल े
कृिकलाई िाइदा हुने देखखन्छ भने सहार्क उत्पादन (अन्तरबाली , तले र मह) बाट थप आसदानी शलन 
सफकन्छ । र्स बाली लगाउँदा लगानी फिताा अवधि ८.४ विा र खुद वतामान मलू्र् समेत सकारात्मक 
देखखन्छ   

@=@) रबर खेिील ेवािावरणमा पाने असर 

रबरबालीबाट तनर्शमत आसदानी हुने र र्सले कृिकको आसदानीमा वरृ्दिीमा सहर्ोग हुने कुरा तनववावाद 
भए पतन र्स बालीको खेतीबाट वातावरणमा पाने असरको बारेमा खास ै चचाा भएको पाइदैन । 
रबरबालीले वातावरणलाई नकारात्मक असर नगने र Water Table घटाउन र्स बालील े कुन ैभशूमका 
नखेल्ने भन्ने ववशभन्न समर्मा भएका अध्र्र्न अनसुन्िानले देखाएको छ भने सँगसग ै जैववक 
वववविताको ह्रास, अन्र् बाली लगाउन समस्र्ा, जलािार क्षेरमा नकारात्मक असर आदद वविर्हरु रबर 
बालीसँग जोडडएर आइरहेका पाइन्छन ्। र्स ससबन्िमा नेपालमा कुन ैअध्र्र्न अनसुन्िान नभएकोल े
कार्ादलल े ससबम्न्ित तनकार्हरुबाट अध्र्र्न अनसुन्िान हुन ु आवश्र्क ठानेको छ । रबरबालीले 
वातावरण तथा जवैवक ववववितामा पाने असरको दवु ैपक्षबाट भएका अध्र्र्न अनसुन्निानको साराशं 
बुँदागत रुपमा देहार् अनसुार प्रस्त ुगररएको छ ।  

रबरबालीले वािाववरणलाई असर नगने सम्बन्धमा अनुसन्धानात्मक लेखको सारािंश 

 ३० विकेो अवधिमा एउटा रबरको रुखले १ मे ट कावानडाइअक्साइडलाई शोष्ने गछा भने 
र्सको आिारमा गणना गदाा १ हेक्टरमा लगाइएको रबरले ३० विामा ३०० मेट 
कावानडाइअक्साइडलाई शोष्ने काम गदाछ (Roy et al 2014) ।  

 रबरबालीको पात तथा जराल े सकु्ष्म वातावरणलाई तनर्मन गनुाका साथै अन्र् बाली 
ववरुवाहरुको वरृ्दधिलाई सहर्ोग परु्ााउँछ । घना विाातको समर्मा माटोलाई बचाउने कार्ा 
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गछा भने रबरका भईूमा झरेका पातहरुले माटोमा धचस्र्ानको मारा कार्म गना समेत 
मर्ददत परु्ााउँछ(Kox 2000) ।  

 Meenatoors (2000) का अनसुार रबरबालीले अन्र् जंगली रुखहरुको तलुनामा कम पानी 
उपर्ोग गने भएकाल े पानीको सरंक्षणका लाधग समेत र्ो बाली सहर्ोगी शसर्दि हुने 
देखखन्छ ।  

 Philip et al (1996) का अनसुार रबरका जरा माधथल्लो १८ से शम ससम रहने र सतहमा 2 
शमटरससम िैलने भएकाल ेमाटोलाई बाँध्न र भकू्षर् तनर्न्रणमा समेत र्ो बाली उपर्ोगी 
हुन्छ । 

 बरपरुामा गररएको एक अध्र्र्न सवेक्षणमा ८१ प्रततशत उत्तरदाताले रबर बगचैाले पानीको 
level कम गदैन 

 ;+o'Qm /fi6« ;+3sf] jftfj/0f sfo{qmd (UNEP) ले इण्डोनेशसर्ालाई ९५ शमशलर्न र्.ुएस.डलर 

बराबरको आधथाक अनदुान रबर खेती  प्रबर्दादनका लाधग सहर्ोग गररन ुसकारात्मकदेखखन्छ। 

रबरबालीले वािाववरणलाई असर गने सम्बन्धमा अनुसन्धानात्मक लेखको सारािंश 

 रबरले जलािार क्षेर वरीपरी पानीको वहावलाई कम गनुाका साथै सखु्खा पन ल्र्ाउँने 
(Guardiola-Clarmonte et al, 2008). 

 Fox (2014) का अनसुार रबरल ेतनम्श्चत क्षेरको परैु भागमा असर नगरी स्थानीर् स्तरमा 
स्थान ववशिेमा विााको मारमा असर गना सक्छ ।  

 ८० प्रततशत भन्दा बढी PAR(Photo Active Radiation) पररपक्व रबरको माधथल्लो ५ शमटर 
क्षेरमा रहने हुनाले Natural Vegetation मा असर गछा (Satheesan et al 1985) 

 Balagopalan (1995) का अनसुार जंगली रुखको तलुनामा रबर बगचैामा प्रांगाररक कावान र 
नाइट्रोजन कम हुने गछा ।  

 रबरको पातहरु सरुुवाती अवस्थामा बाख्रा लगार्तलाई उपर्ोगी हुने भए पतन पररपक्व 
भइसकेपछी खुवाउन सफकदैन  
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v08 # 

/a/ v]tLsf] lj:tf/sf nflu ;/f]sf/jfnf lgsfosf] e"ldsf Pj+ ;'emfj 

 

#=! नेपालमा रबरबालीको अनुसन्धान र षवकासका लाग्रग सरोकारवाला तनकायहरुको रू्समका 
 

नेपाल कृषि अनुसन्धान पररिद् र अन्य सम्बद्ध तनकायहरुको रू्समका 
 रबर खेतीका लाधग अनसुन्िान केन्रबाट Complete PoP तर्ार गरी शसिाररस गने 

 रबरको जातीर् ववकासका लाधग अबबलसब अनसुन्िानात्मक कार्ा शरुु गने  

 रबरसँग ससबम्न्ित अन्तराम्ष्ट्रर् तनकार् तथा देशसँग Germplasm तथा जातहरु Exchange का 
लाधग नीततगत प्रर्ास शरुु गने,  

 रबरबालीको अनसुन्िानलाई व्र्वम्स्थत गना छुट्टै Dedicated Research Institution को स्थापना 
गने तिा  थप पहल गने ।  

कृषि िथा पशुपन्छी षवकास मन्रालय र मािहिका तनकायहरु एवम ्प्रादेसशक तनकायहरुको रू्समका 

 रबर ससभाव्र्ता अध्र्र्नका लाधग डडपीआर तर्ार गने 

 रबर बालील ेवातावरणमा पाने असर ससबन्िमा अध्र्र्न अनसुन्िान 

 रबर बालील ेजैववक ववववितामा पाने असर ससबन्िमा अध्र्र्न अनसुन्िान  

 रबरबालीको प्रवर्दािनका लाधग कृवि तथा वन क्षेरको कार्ा म्जसमेवारी र क्षरेाधिकारको वविर् 
नीततगत रुपम ैस्पष्ट पाने 

 रबर खेतीका लाधग अन्र् बाली सरह कृवि ऋण, बबमा लेख र अनदुानको लाधगसहम्जकरण गने  

 नेपालमा उत्पाददत कच्चा पदाथाको उपर्ोग गरी रबरजन्र् उर्दर्ोग सचंालन गना इच्छुक तनजी 
क्षेरलाई नीततगत सहर्ोग  

 क्षमता अशभवरृ्दधिका कार्ाक्रम सचंालन गने गराउने  

 मातहतका तनकार्बाट रबर बालीको प्रवर्दािनका लाधग कार्ाक्रम गने गराउने । 

बन िथा रु्सिंरक्षण मन्रालय र अन्िरगिका तनकायहरुको रू्समका 

 सामदुातर्क वनमा रबर बाली खेती गने ससबन्िमा नीततगत सहजीकरण 

 रबरको रुख पररपक्व भइसकेपतछ काठको रुपमा प्रर्ोग गने ससबन्िमा सहजीकरण  
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कृषि उद्यम केन्द्र  िथा गरै आवासीय नेपाली सिंघ कृषि प्रवद्यधन ससमतिको रू्समका 

 रबर बाली प्रवर्दािनका लाधग लगानी रबरबालीप्रवर्दािनकालाधगउत्पादन, 

प्रशोिनरप्राबबधिकक्षेरमार्ोगदानतथालगानी 
 रबरचोपर शसटको बजारीकरणका लाधग सहजीकरण 

 पवूाािार ववकास तथा क्षमता अशभवरृ्दधि  

 गोरखाकाली रबर उर्दर्ोगलाई पनुस्थाापना तथा रबर उर्दर्ोग ववकासका लाधग लगानी गरी बहृत ् 
रबरबाली प्रवर्दािन कार्ाक्रम सचंालन ।  
 

#=@ काययदलको िफय बाट सुझाव सहहिको तनष्किय 
रबरबालीसँग ससबम्न्ित ववशभन्न दस्तावेजहरुको अध्र्र्न एवम ्स्थलगत अवलोकनबाट र्स देहार् 
अनसुारको सझुब सदहतको तनष्किा तनकालेको छ:  

 कार्ाक्षेर र क्षरेाधिकार ससबन्िमा कृवि र वनसँग ससबम्न्ित नीततगत अष्पष्टतालाई दवु ै
मन्रालर्बाट समन्वर् गरी स्पष्ट बनाइनपुने (कृवि जन्र् बाली भनी स्पष्ट नभएकाल े
प्रशोिनका लाधग आर्ात गररने औजार उपकरण लगार्तका सामाधग्रमा ४८ प्रततशत ससम 
भन्सार शलु्क ततनुा परेको), 

 रबरबाली पवूी नेपालको खासगरी झापा म्जल्ला लगार्त मोरङ, सनुसरी, ईलामको दक्षक्षण भभुाग,  

चुरेभावर क्षेर  र उदर्परु  (ससभाववत) मा व्र्वसातर्क बालीको रुपमा प्रवर्दािन गना सफकने 
ससभावना रहेको, 

 सामदुातर्क स्तराdf खेती गने कृिक भन्दा व्र्क्तीगत तवरले खेती गने कृिक रबर खेतीका 
लाधग वढी उत्प्ररेरत देखखएका,  

 नेपालमा रबर शसटको बजार केही व्र्ापारीको हातमा शसशमत रहेकाले भववष्र्मा रबर खेती 
ववस्तार पश्चात ् बजारीकरणका ससबन्िमा आउन सक्न े समस्र्ाको पवूाानमुान गरी 
बजारीकरणका लाधग थप गहृकार्ा गनुा आवश्र्क,  

 सामदुातर्क वनका खाली जमीन, कवशुलर्त वन, खोला नदीको फकनार राजामागाफकनार आदद 
स्थानहरुमा रबर लगाउन सफकने तर अन्र् व्र्वसातर्क बाली लगाइने जमीनमा र्सको 
खेतीलाई तनरुत्सादहत गनुापने । उक्त स्थानहरुमा रबर खेती गना इच्छुक वदेैशशक 
लगानीकतााहरुलाई समेत लगानी गने वातावरण तनमााणमा सहजीकरण गनुापने । (प्रस्ताववक 
वदेैशशक लगानी ऐनमा प्राथशमक उत्पादनका क्षेरमा लगानी गना तनििे गररएको), 
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 ववरुवाको आपतूता तथा जातीर् ववकासका लाधग Germplasm/Variety आदानप्रदानका लाधग 
अन्तराम्ष्ट्रर् ससं्थाहरुसँग समन्वर् तथा सहकार्ा गने तिा  ने कृ अ पले तत्काल पहल गने, 

Rubber Research Institute, Chinese Academy of Tropical Agricultural Sciences (CATAS), Rubber 

Research Institute, India आदद सँग समन्वर् गने, 

 नेपाल कृवि अनसुन्िान पररिर्दल ेकेही Outreach Sites हरु रबरजोनको कार्ाक्षरे शभर स्थापना 
गरी Trails and Experiments का फक्रर्ाकलापहरु सचंालन गने,  

 मौजुदा बनसँग ससबम्न्ित नीतत, तनदेशशका तथा कार्ाववधिमा रबर बालीलाई समावेश गरी 
बनबाट उपलब्ि हुने अनदुान सहर्ोग रबरबालीमा समेत उपलब्ि हुने व्र्वस्थाका लाधग उक्त 
दस्तावेजहरु पररमाजान गररनपुने, 

 उपर्कु्त नसारी, प्रशोिन प्लान्ट लगार्तका सरंचनाहरुको Prototype नेपाल कृवि अनसुन्िान 
पररिर्दले तर्ार गनुापने,  

 भारतीर् बजारबाट आर्ात हुने रबरको गणुस्तरसँग नेपाली रबरले अदहलकै अवस्थामा 
प्रततस्पिाा गना कदठन, गणुस्तर अशभवरृ्दधिका लाधग प्रशोिन र्न्र तथा र्ान्रीकीकरणमा जोड 
ददन ुपने ,  

 भारतीर् रबरसँग प्रततस्पिी बनाउन उत्पादन लागत कम गने फक्रर्ाकलापहरु सचंालन गनुा 
अपररहार्ा  

 रबर खेतीको आधथाक लखेा जोखा गदाा लाभ लागत अनपुात तथा खुद वतामान मलू्र् 
सन्तोिजनक देखखएकोले र्ो बाली लगाउँदा कृिकहरुलाई िाइदान ै हुने देखखएको तर भारतको 
तलुनामा नेपालमा रबर खेतीको लागत खचा बढी भएकाल ेभारतसँग प्रततस्पिाा गना लागत 
खचामा कमी ल्र्ाउनकुो ववकल्प नदेखखएको,  

 रबर खेतील ेवातावरण, जैववक वववविता आददमा पाने असर तथा मलू्र् श्रृंखलाका हरेक 
अवस्थाहरुमा आधथाक ववश्लेिण ससबन्िमा अध्र्र्न आवश्र्क,  

 रबर बालीको प्रवर्दािनका लाधग अनसुन्िान र प्रसारका फक्रर्ाकलापहरु सँगसँग ैलधगन ुपने । 
हालका अवस्थामा प्रसारका गततववधि प्रिानमन्री कृवि आितुनकीकरण पररर्ोजना अन्तरगतको 
रबर जोनबाटै सचंालन हुन ुउपर्कु्त हुने,  

 रबरको उत्पादन, प्रशोिन र बजारीकरणका लाधग तनजी क्षेर तथा गरै आवासीर् नेपाली सघं 
लगार्तबाट लगानी गना तर्ार भएमा सरकारल ेउपर्कु्त नीततगत सहजीकरण गररददन ुपने,    

 रबरबालीको तथ्र्ाङ्क ससबन्िमा ववशभन्न श्रोतहरुमा िरक िरक पाइएकाले कार्ादलल ेर्फकन 
गरेको तथ्र्ाङ्कलाई न ैसरकारको आधिकाररक तथ्र्ाङ्कको रुपमा अशभलेख राख्न े। 
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#=# रबर बालीको व्यवसातयकरणका सम्बन्धमा काययदलको ससफाररस 

नेपालमा रबर बालीको व्र्वसातर्क खेती बबस्तारका लाधग देहार् अनसुारका अल्पकाशलन (तत्काल), मध्र् 
काशलन तथा दीघाकाशलन अवधिमा सचंालन गररनपुने फक्रर्ाकलापहरु कार्ादलले शसिाररस गरेको छ ।  

अल्पकाशलन (तत्काल) अवधि (१ देखख २ विा शभर) 

 कार्ाक्षेर र क्षेराधिकार ससबन्िमा कृवि र वनसँग ससबम्न्ित नीततगत अष्पष्टता ससबोिन 

 रबर खेतीको प्रवर्दािनका लाधग Germplasm Exchange का लाधग समन्वर् 

 नेपाल कृवि अनसुन्निान पररिर्दले रबरबालीमा अध्र्र्न अनसुन्िान तत्काल शरुु गरी र्स 
बालीको Complete Package of Practice एवम ्भौगोशलक उपर्कु्तता ससबन्िमा शसिाररस 

 नेपाल कृवि अनसुन्िान पररिर्द्बाट रबरबालीमा अनसुन्िानात्मक फक्रर्ाकलाप सचंालन गने, 

बाह्र् अनसुन्िान स्थलहरु बरृ्दधि गने 

 हालको राम्ष्ट्रर् जुटबाली अनसुन्िान कार्ाक्रम इटहरीलाई रबरको अध्र्र्न अनसुन्िानका लाधग 
नर्ा ँ सरंचना ववकास नभएससमका लाधग राम्ष्ट्रर् और्दर्ोधगक बाली अनसुन्िान कार्ाक्रमको 
रुपमा नामाकरण गरी रबरबालीको अनसुन्िान कार्ा गने गराउने ।  

 रबर खेतीबाट वातावरण र जैववक ववववितामा पाने असर ससबन्िमा नेपालम ैथप अध्र्र्न 

 रबरखेतीउत्पादन, प्रशोिन र बजाररकरणका लाधग गरैआबाशसर् नेपालीहरुलाई लगानी गनाका 
लाधग आबस्र्क नीतत तजुामा 

 मौजुदा नीतत, कार्ाववधि तथा तनदेशशकामा समर्ानकूुल पररमाजान 

 रबर खेतीका लाधग कृवि ऋणको उपलब्िता तथा बाली बीमाका लाधग बीमा लेख उपलब्ि 
गराउन तत्काल पहल गने 

 गोरखकाली रबर उर्दर्ोगको पनु सन्चालनका लाधग आबस्र्क बातावरण तर्ार गरी तनजी क्षेर 
र गरैआबासीर् नेपालीहरुलाई रबर प्रवर्दािनका लाधग सहभाधग हुन नीततगत सहजीकरण गने 

 नसारी व्र्वस्थापन तथा क्षमता अशभवरृ्दधिका फक्रर्ाकलापहरु सचंालन गने 

 प्रिानमन्री कृवि आिुतनकीकरण पररर्ोजना, रबर जोनबाट प्रशोिन तथा गणुस्तर अशभबरृ्दधि 
सहर्ोग कार्ाक्रम (नसारी स्थापना, र्ान्रीकीकरण, प्रशोिन पवूाािार ववकास, क्षमता अशभबरृ्दधि 
आदद)सचंालन गने   

मध्र्काशलन अवधि (३ देखख ५ विा शभर) 

 रबर बाली ससबन्िमा व्र्म्स्थत अध्र्र्न अनसुन्िान गना नेपाल कृवि अनसुन्िान पररिर्द 
अन्तरगत छुट्टै तनकार्को स्थापना  
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 प्रदेश नसबर १ ले बसृ्ततृ अध्र्र्न पश्चात ्प्राप्त नततजाका आिारमा झापा मोरङ्ग सनुसरी 
उदर्परु र झापा म्जल्लामा कार्ाान्वर्न हुने गरी पररर्ोजना सचंालन गने  

 रबरको प्रततस्पिी क्षमता वरृ्दधि गना गणुस्तरमा सिुारका लाधग ववशिे पवूाािार ववकास 

दीघाकाशलन अवधि (५ देखख १० विा शभर) 

 उच्च उत्पादन ददने रबरका जातहरुको नेपालमा न ैववकास  

 मलू्र्मा उत्पादकको दहस्सा (Producer's share) वरृ्दधि गना रबर उर्दर्ोगसँग बजारीकरणका लाधग 
सन्जाल (Network) स्थापना 
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#=$ नेपालमा रबरबालीको प्रवद्यधनका लाग्रग प्रस्िाषवि कायययोजना 
क्र 
स 

सवाल/षविय मौजुदा 
अवस्था/व्यवस्था 

हुनु पने सिंचालन गररनु पने 
क्रक्रयालाप 

ष्ट्जम्मेवार तनकाय सहयोगी तनकाय 

१ नीततग वविर् 

क. कार्ाक्षेर 

ख. क्षेराधिकार 

ग. सावाजतनक 
जग्गाको 
हकमा 
स्वाशमत्वको 
वविर् 

घ कार्ाववधि 
संशोिन  

रबरबाली बनसँग 
ससबम्न्ित वविर् 
रहेको  

सावाजतनक जग्गामा 
खासगरी सामुदातर्क 
बन उपभोक्ता सशमतत 
मािा त ्खेती गररएको  

 र्स ससबन्िमा 
अन्तर 
मन्रालर्हरु बीच 
समन्वर् भई 
आवश्र्क 
नीततगत तनणार् 
हुनु पने 

 

 हाल बन्दै गरेको 
कृवि वन नीततमा 
समेत र्स 
वविर्मा स्पष्ट 
पाररनुपना 

कृवि तथा पशुपन्छी ववकास 
मन्रालर् बीच अन्तरफक्रर्ा 
तथा समन्वर्  

 

कृवि वन नीततमा तर् 
वविर्हरु समावेश गने 

कृवि तथा पशुपन्छी ववकास 
मन्रालर् 

 

वन तथा भूसंरक्षण मन्रालर् 

कृवि ववभाग 

 

वन तथा भूसंरक्षण 
ववभाग 

 

बाली ववकास तथा 
कृवि जै वव स ं
केन्र 

२ जातीर् ववकास भारतबाट अनधिकृत 
रुपमा ल्र्ाइएका 
ववरुवामा भर पनुा 
परेको 

नेपालमा नै जातको 
ववकास भई कृवि 
अनुसन्िानबाट 
व्र्वसातर्क खेतीका 
लाधग शसिाररस हुनु 
पने 

रबरबालीमा अनुसन्िान नेपाल कृवि अनुसन्िान 
पररिर्द 

कृवि तथा पशुपन्छी 
ववकास मन्रालर् 

बीउ बबजन गुणस्तर 
तन के 

३ अल्पकाशलन 
अवस्थाका 
लाधग बबरुवा 
आपूतता 

भारतबाट ल्र्ाइएका 
ववरुवा  

केही तनजी िामामा 
भारतबाटै ल्र्ाइएका 
Mother Plant को 

नेपालमा रबर 
बालीका जातहरु 
सूधचकृत हुनपने 

 

बबरुवाको आपूतता 

रबरसँग ससबम्न्ित 
अन्तराम्ष्ट्रर् तनकार् वा देश 
सँग नेपाल सरकारले 
Germplasm आदानप्रदानका 
लाधग MoU गरी आधिकाररक 

नेपाल कृवि अनुसन्िान 
पररिर्द 

कृवि तथा पशुपन्छी 
ववकास मन्रालर् 

 

बीउ बबजन गुणस्तर 
तनर्न्रण केन्र 
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क्र 
स 

सवाल/षविय मौजुदा 
अवस्था/व्यवस्था 

हुनु पने सिंचालन गररनु पने 
क्रक्रयालाप 

ष्ट्जम्मेवार तनकाय सहयोगी तनकाय 

प्रर्ोग गरी नसारी 
स्थापना 

देशशभरैबाट हुनु पने  रुपमा जात शभराउने  

 सामाम्जक तथा 
वातावरणीर् 
प्रभाव 

नेपालमा र्स 
ससबन्िमा अध्र्र्न 
अनुनसन्िान नभएको 

 रबरखेतीबाट वातावरण, 

जैववक वववविता, पशुपालन 
आददमा पने असर 
ससबन्िमा अध्र्र्न 
अनुसन्िान  

नेपाल कृवि अनुसन्िान 
पररिर्द 

 

कृवि तथा बन ववश्वववर्दर्ालर् 
तथा बर.वव.वव (कृवि /वन वव 
अ स ं) 

कृवि तथा पशुपन्छी 
ववकास मन्रालर्र् 
र अन्तरगतका 
तनकार् 

 

वन तथा भुसंरक्षण 
मन्रालर्  

५ प्रशोिन 
पूवाािार 

परसपरागत तररकाले 
प्रशोि गररएको ।  

केही स्थानमा 
आिुतनक प्रशोिन 
उपकरणको प्रर्ोग 
भइरहेको 

गुणस्तर बरृ्दधिका 
लाधग आिुतनक 
प्रशोिन उपकरणको 
प्रर्ोग गनुापने 

आिुतनक प्रशोिन 
उपकरणका लाधग सहर्ोग 
कार्ाक्रम 

बाली ववकास तथा कृवि ज ै
वव स के  

 

एआरएन नेपाल 

 

कृवि उर्दर्म केन्र 

कृवि तथा पशुपन्छी 
ववकास मन्रालर् र 
अन्तरगतका तनकार् 
हरु  

६ क्षमता 
अशभवरृ्दधि 

अत्र्न्तै न्रू्न 
संख्र्ामा चोप संकलक 

प्राववधिक रुपमा उच्च 
शसप नभएका  

कमजोर प्राववधिक 
शसप 

चोप संकलनका 
लाधग प्राववधिक 
शसप भएका चोप 
संकलनको व्र्वस्था 
 

क्षमता अशभवरृ्दधिका 
कार्ाक्रम   

क्षमता अशभवरृ्दधि ताशलम 

 
 

अवलोकन भ्रमण 

बाली ववकास तथा कृवि 
जैववक वववविता संरक्षण केन्र 

कृवि तथा पशुपन्छी 
ववकास मन्रालर् र 
अन्तरगतका 
तनकार्हरु  
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क्र 
स 

सवाल/षविय मौजुदा 
अवस्था/व्यवस्था 

हुनु पने सिंचालन गररनु पने 
क्रक्रयालाप 

ष्ट्जम्मेवार तनकाय सहयोगी तनकाय 

७ रबरको 
प्रततस्पिी 
क्षमता 
अशभबरृ्दधि 

नेपालको रबर 
तुलनात्मक रुपमा 
भारतीर् रबरभन्दा 
महँगो र कमजोर 
प्रशोिन अवस्थाका 
कारण कम 
गुणस्तरको 

मूल्र् र गुणस्तरमा 
भारतीर् रबरसँग 
एकरुपता  

लागत खचा न्रू्नीकरणका 
लाधग उच्च उत्पादन ददने 
जातको प्रर्ोग 

 

प्रशोिन पूवाािार ववकास  

 

POP को तर्ारी 

नेपाल कृवि अनुसन्िान 
पररिर्द 

 

एन आर एन नेपाल  

 

कृवि उर्दर्म केन्र 

 

बाली वव तथा कृ ज ैवव सं 
के 

कृवि तथा पशुपन्छी 
ववकास मन्रालर् र 
अन्तरगतका 
तनकार्हरु  
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#=% आगामी विय सिंचालन हुने गरी ियार पाररएको प्रस्िाषवि काययक्रम (रबर जोन झापा माफय ि ्सिंचालन हुने गरी प्रस्िाव गररएको) 

क्र स कार्ाक्रम इकाइ 
पररमा
ण 

दर रकम रुहजारमा 

१ असर्मखुीकरण,िासलम िथा क्षमिा षवकास         

1.1 साना कृिकहरुलाई अशभमखुीकरण पटक ३ १०० 300 

1.2 नसारी व्र्वस्थापन ससबन्िी ताशलम पटक २ २०० 400 

1.3 टेवपङ्ग गने प्रववधि ससबन्िी ताशलम पटक २ 300 600 

1.6 रबरबाली ससबन्िी सरोकारवाला तनकार्हरु बीच अन्तरफक्रर्ा  पटक १ १०० 100 

2 उत्पादन सहयोगकाययक्रम   

2.1 क्षेरछनौट तथा माटो परीक्षण       ५० 

2.2 पोलीव्र्ागनसारी स्थापना सहर्ोग सखं्र्ा २० 300 6000 

2.3 प्रदशान कार्ाक्रम सखं्र्ा २० १० 200 

2.4 रबर Product Developmentसहर्ोग कार्ाक्रम सखं्र्ा १ १००० 1000 

3 पवूायधारषवकास िथा जािीय सधुार काययक्रम 0 

3.2 शसचाइ पवुाािार ववकास कार्ाक्रम एकमषु्ठ २५०० 

3.3 
रबर प्रशोिन र गणुस्तर अशभवरृ्दधि का लाधग पजुीगत सिुार 
कार्ाक्रम (औजार उपकरहरु समेत) 

एकमषु्ठ 4,000 

3.4 रबर शसट बजारीकरणका लाधग ढुवानी सहर्ोग कार्ाक्रम एकमषु्ठ ४०० 

3.5 बजै्ञातनक तथा नमनूा रबर गाँउ ववकास कार्ाक्रम एकमषु्ठ २००० 

4 उपभोगखचा ८०० 

5 ववज्ञ करार सखं्र्ा १   १२०० 

6 अनगुमन तनरीक्षण एकमषु्ठ 500 

जम्मा 20,050 
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अनुसूची 
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अनुसूची १: रबर खेिीको आग्रथयक षवश्लेिण 

 

Cost of Production of the Rubber Plant (in 1 ha) 

S. 
N. Particulars Years             

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 Fixed cost                         13 14     

1.1 

Smoke house (per hac, 1 
smoke house cost Rs 12 lakhs 
and can cover 50 hac) 

        
2400

0               13 14     

1.2 

Rolling machine (1 rolling 
machine=2 lakhs, is used for 
atleast 50 hac)         4000               13 14     

1.3 Irrigation setup 
1600

00                       13 14     

1.4 Tapping equipments                         13 14     

1.4.
1  Zebong Knife         2,100               13 14     

1.4.
2 Guzu Knife         3,000               13 14     

1.4.
3 Template         1,000               13 14     

1.4.
4 Cup         8,250               13 14     

1.4.
5 Cup Hanger         2,500               13 14     

1.4.
6 Spout         500               13 14     

1.4.
7 Head torch         4,000               13 14     

1.4.
8 Collection Buckets         1,200               13 14     

1.4.
9 Collection Drums         4,000               13 14     

1.4.
10 Interest on loan 

73,95
7 

18,9
63 

18,7
23 

18,5
07 

27,05
1 

34,99
1 

34,54
9 

34,37
1 

34,21
1 

34,06
7 

34,18
4 33,821 

32,52
0 

32,52
3 

33,53
7 

33,46
1 
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1.4.
11 Depreciation   

160
00 

144
00 

129
60 

1166
4 

1315
2.6 

1183
7.34 

1065
3.61 

9588.
245 

8629.
421 

7766.
479 

6989.83
0897 13 14 

5095.
587 

4586.
028 

2 Variable Cost                         13 14     

2.1 Field prepration 4,800                       13 14     

2.2 Pit Digging 
2200

0                       13 14     

2.3 Labour(Planting) 
13,20

0                       13 14     

2.4 Drainage channel 
2500

0                       13 14     

2.5 Planting materials 
1370

00                       13 14     

2.6 Maintainence Cost 2000 
200

0 
200

0 
200

0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 13 14 2000 2000 

2.7 Stacking 
2062

5                       13 14     

2.6 Manuring                         13 14     

2.6.
1 Organic Manure 

1050
0 

105
00 

105
00 

105
00 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 10500 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

2.6.
2 Urea 3840 

384
0 

384
0 

384
0 5500 5500 3094 3094 3094 3094 5500 3094 3094 3094 3094 3094 

2.6.
3 Rock Phosphate 3840 

384
0 

384
0 

384
0 3664 3664 3094 3094 3094 3094 3664 3094 3094 3094 3094 3094 

2.6.
4 Muriate of Potash 3040 

304
0 

304
0 

304
0 4180 4180 5878 5878 5878 5878 4180 5878 5878 5878 5878 5878 

2.6.
5 Magnesite 1200 

120
0 

120
0 

120
0 2280 2280 1920 1920 1920 1920 2280 1920 1920 1920 1920 1920 

2.7 
Labour cost(field 
activities+weeding) 

84,00
0 

84,0
00 

84,0
00 

84,0
00 

84,00
0                       

2.8 Labour cost(tapping)           
180,0

00 
180,0

00 
180,0

00 
180,0

00 
180,0

00 
180,0

00 180,000 
180,0

00 
180,0

00 
180,0

00 
180,0

00 

2.9 Rubber coat           4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 

2.1
0. 

Insecticides/Pesticides/Fungici
des 2,000 

200
0 

200
0 

200
0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

2.1
1 

Chemical 
cost(Acid+PNP(optional))           3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 

2.1
2 

Dress(Raincoat+Boot+Glasses+
Apron)           2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500 
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2.1
0. 

Cost for labor transportation, 
processing of timber                                  

  Total 
5670
01.8 

145
383 

143
543 

141
887 

2073
88.7 

2682
68.1 

2648
71.8 

2635
10.5 

2622
85.4 

2611
82.7 

2620
74.1 

259297.
2055 

2493
04.7 

2493
31.3 

2571
18.8 

2565
32.8 

    
4930

45 
126
420 

124
820 

123
380 

1803
38 

2332
76.6 

2303
23.3 

2291
39.6 

2280
74.2 

2271
15.4 

2278
90.5 

225475.
8309 

2167
98 

2168
22 

2235
81.6 

2230
72 

 

Cost of Production of the Rubber Plant (in 1 ha of land) 

S. 
N. Particulars                                       

    17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

1 Fixed cost                                       

1.1 

Smoke house (per hac, 1 
smoke house cost Rs 12 
lakhs and can cover 50 hac) 

                                      

1.2 

Rolling machine (1 rolling 
machine=2 lakhs, is used for 
atleast 50 hac)                                       

1.3 Irrigation setup                                       

1.4 Tapping equipments                                       

1.4
.1  Zebong Knife                                       

1.4
.2 Guzu Knife                                       

1.4
.3 Template                                       

1.4
.4 Cup                                       

1.4
.5 Cup Hanger                                       

1.4
.6 Spout                                       

1.4
.7 Head torch                                       

1.4
.8 Collection Buckets                                       

1.4
.9 Collection Drums                                       

1.4
.10 Interest on loan 

33,3
92 

33,3
30 

33,2
74 

33,2
24 

33,1
79 

33,1
38 

33,1
02 

33,0
69 

33,0
39 

33,0
13 

32,9
89 

32,9
67 

32,9
48 

32,9
30 

32,9
15 

32,9
00 

32,8
88 

32,8
76 

932,8
66 
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1.4
.11 Depreciation 

4127
.425 

3714
.683 

3343
.214 

3008
.893 

2708
.004 

2437
.203 

2193
.483 

1974
.135 

1776
.721 

1599
.049 

1439
.144 

1295
.23 

1165
.707 

1049
.136 

944.
2225 

849.
8003 

764.
8202 

688.
3382 

619.5
044 

2 Variable Cost                                       

2.1 Field prepration                                       

2.2 Pit Digging                                       

2.3 Labour(Planting)                                       

2.4 Drainage channel                                       

2.5 Planting materials                                       

2.6 Maintainence Cost 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

2.7 Stacking                                       

2.6 Manuring                                       

2.6
.1 Organic Manure 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

1050
0 

2.6
.2 Urea 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 

2.6
.3 Rock Phosphate 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 3094 

2.6
.4 Muriate of Potash 5878 5878 5878 5878 5878 5878 5878 5878 5878 5878 5878 5878 5878 5878 5878 5878 5878 5878 5878 

2.6
.5 Magnesite 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 1920 

2.7 
Labour cost(field 
activities+weeding)                                       

2.8 Labour cost(tapping) 
180,
000 

180,
000 

180,
000 

180,
000 

180,
000 

180,
000 

180,
000 

180,
000 

180,
000 

180,
000 

180,
000 

180,
000 

180,
000 

180,
000 

180,
000 

180,
000 

180,
000 

180,
000 

180,0
00 

2.9 Rubber coat 
4,00

0 
4,00

0 
4,00

0 
4,00

0 
4,00

0 
4,00

0 
4,00

0 
4,00

0 
4,00

0 
4,00

0 
4,00

0 
4,00

0 
4,00

0 
4,00

0 
4,00

0 
4,00

0 
4,00

0 
4,00

0 4,000 

2.1
0. 

Insecticides/Pesticides/Fung
icides 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 

2.1
1 

Chemical 
cost(Acid+PNP(optional)) 

3,50
0 

3,50
0 

3,50
0 

3,50
0 

3,50
0 

3,50
0 

3,50
0 

3,50
0 

3,50
0 

3,50
0 

3,50
0 

3,50
0 

3,50
0 

3,50
0 

3,50
0 

3,50
0 

3,50
0 

3,50
0 3,500 

2.1
2 

Dress(Raincoat+Boot+Glass
es+Apron) 

2,50
0 

2,50
0 

2,50
0 

2,50
0 

2,50
0 

2,50
0 

2,50
0 

2,50
0 

2,50
0 

2,50
0 

2,50
0 

2,50
0 

2,50
0 

2,50
0 

2,50
0 

2,50
0 

2,50
0 

2,50
0 2,500 

2.1
0. 

Cost for labor 
transportation, processing 
of timber                                      

6,000
,000 

  Total 
2560
05.4 

2555
30.8 

2551
03.6 

2547
19.1 

2543
73.1 

2540
61.7 

2537
81.4 

2535
29.2 

2533
02.1 

2530
97.8 

2529
13.9 

2527
48.4 

2525
99.5 

2524
65.4 

2523
44.8 

2522
36.2 

2521
38.4 

2520
50.5 

7151
971 
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Income from rubber 

Return of Rubber Farming(In 1 ha of land) 

S.N. Particulars Years 

    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Rubber Sheet 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

          301142 516685 645000 861143 861143 

          70ml 120ml 150ml 200ml 200ml 

                    

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

861143 861143 861143 861143 861143 861143 861143 861143 861143 861143 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

861143 861143 861143 861143 861143 861143 861143 861143 861143 861143 

                    

31 32 33 34 35           

861143 861143 861143 861143 861143           

  Income from timber         10000000           

            10861143           
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अनुसूची २: रबर र रबरजन्य सामािीको आयाि तनयायि अवस्था 
Import of Rubber products (Descending order based on value of imports) 
 

HS Code Description Unit Quantity 
Imports 

(Rs.'000) 

per unit 

in NRs. 

Major 

Exporting 

countries 

40112000 
New pneumatic tyres, of rubber 
of a kind used on buses or lorries PCS 255,880,381 3,990,186 16 

India, 
China, 

Thailand 

40111000 
New pneumatic tyres, of rubber 
of a kind used on motor cars. PCS 295,148 1,076,650 3648 

India, 
Thailand, 

Japan 

40114000 
New pneumatic tyres, of rubber 
of a kind used on motorcycles PCS 455,804 588,464 1291 

India, 
China, 

Thailand 

40129000 

Other solid tyres, 
interchangeable tyre  treads and 
flaps, of rubber. PCS 1,622,867 564,612 348 

India, 
China 

40117000 

Of a kind used on construction, 
mining or vehicles and machines 
industrial handling PCS 52,832 470,000 8896 

India, 
china 

40169300 
Gaskets, washers and other 
seals, of vulcanized rubber PCS 139,276,033 447,881 3 

India, 
China, 
Korea 

Republic, 
Japan 

40131000 

Inner tubes, of rubber of a kind 
used on m  tor cars, buses or 
lorries PCS 505,036 417,820 827 

India 

40118000 

Of a kind used on construction, 
mining or vehicles and machines 
industrial handling PCS 45,960 410,757 8937 

India, 
China 

40151100 
Surgical gloves, mittens and 
mitts   . PCS 82,425,125 283,633 3 

India, 
Malaysia, 
China, Sri 

Lanka 

40141000 Sheath contraceptives    KG 307,998 199,339 647 

India, 
China, 
Korea 

Republic 

40169990 
Other Articles of vulcanized 
rubber, nes  . . PCS 5,291,426 118,687 22 

India, 
China, 

Thailand 

40113000 
New pneumatic tyres, of rubber 
for aircraf  . PCS 3,811 114,886 30146 

USA, 
Thiland, 

UK 

40115000 
New pneumatic tyres, of rubber 
of a kind used on bicycles PCS 549,566 100,250 182 

India, 
China 

40103200 

Endless transm'n belt of 
trapezoidal cross  sec(V-belt) 
with circumfer >60cm &<.  KG 343,727 83,469 243 

India, 
China 

40139090 
Other inner tubes of rubber nes   
. PCS 221,919 80,579 363 

India, 
China 

40151900 

Gloves mittens and mitts of 
vulcanized rub  er (excl surgical 
gloves) PCS 24,983,074 80,575 3 

Malaysia, 
China, 

India 

40132000 Inner tubes, of rubber of a kind PCS 1,023,103 80,423 79 India, 
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used on bicycles China 

40103900 
Other transmission belts or 
belting nes   . PCS 196,215 79,043 403 

India, 
China, 

USA 

40012100 Smoked sheets of natural rubber KG 391,550 74,965 191 

Thailand, 
Viet Nam, 
Malaysia 

40091100 

Tubes,pipewithout fittings, not 
reinforc ed or otherwise 
combined with other mat.  KG 225,242 69,962 311 

India, 
China, 
Korea 

Republic  

40021100 

Latex of styrene-butadiene or 
carboxylated  styrene-butadiene 
rubber. KG 409,119 66,628 163 

India, 
Netherlan

ds, 
Indonesia 

40081100 
Plates, sheets and strip of 
cellular vulca  ized rubber. KG 266,382 63,763 239 

India, 
china 

40101900 
Conveyor belts or belting, of 
vulcanised r  bber, nes PCS 126,590 62,327 492 

India, 
China, 

Germany 

40101200 

Conveyor belts or belting, of 
vulcanised r  bber reinforced only 
with textile mat PCS 41,413 60,872 1470 

India, 
China, 

Thailand 

40094200 

Tubes, pipes  etc, with fittings, 
reinfo rc d or combined with 
other material  KG 66,670 57,074 856 

India, 
China, 
Japan 

40169100 
Floor coverings and mats of 
vulcanized rub  er, non-cellular. PCS 482,040 51,831 108 

China, 
India 

40169910 
Rubber Rolls of Articles of 
vulcanized rub  er, nes PCS 1,056,560 46,684 44 

India, 
China, 

Sweden 

40092200 

Tubes, pipes with fittings, 
reinforced o r  therwise 
combined only with metal  KG 97,689 45,477 466 

India, 
China, 
Korea 

Republic 

40169200 Erasers, of vulcanized rubber   . PCS 8,092,276 44,602 6 
India, 
China 

40082900 

Rods and profile shapes of non-
cellular, v  lcanized rubber (excl 
hard)  KG 226,836 44,574 197 

India, 
China 

40103100 

Endless transm'n belt of 
trapezoidal cross  sec(V-belt),V-
ribbed,circum>60cm &<.  PCS 286,145 42,270 148 

India, 
Japan 

40139010 
Inner tubes of a kind used on 
Agricultural  Tractors. PCS 71,211 42,074 591 

India 

40082100 

Plates, sheets and strip of non-
cellular,   ulcanized rubber(excl 
hard)  KG 182,668 40,058 219 

 

40159000 

Articles of apparel and clothing 
accessori  s of vulcanized 
rubber, nes PCS 11,738,175 36,023 3 

 

40092100 

Tubes, pipeswithout fittings, 
reinforced  o  otherwise 
combined only with metal  KG 117,989 34,287 291 

India, 
China, 
Korea 

Republic 

40051000 
Rubber compounded with carbon 
black or sil  ca, unvulcanized KG 217,796 30,520 140 

 

40059100 

Plates, sheets and strip of 
unvulcanized,   ompounded 
rubber, nes KG 128,530 27,104 211 

 

40149000 Hygienic or pharmaceutical KG 420,133 21,185 50  
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articles of vul  anized rubber, nes 

40093100 

Tubes, pipeswithout fittings, 
reinforced  o  othewise combined 
with textile mate. KG 74,204 20,620 278 

Malaysia, 
India, 
China 

40094100 

Tubes, pipes  etc, without 
fittings, rei nf rced or combined 
with other material.  KG 54,644 18,311 335 

India, 
Korea 

Republic, 
china 

40121910 
Retreated tyre of a kind used on 
agricultu  e tractor PCS 4,035 16,440 4074 

 

40091200 

Tubes,pipeswith fittings, not 
reinforced  o  otherwise 
combined with other mater. KG 29,868 16,290 545 

 

40121930 
Retreated tyre of a kind used on 
bi-cycle   . PCS 71,487 16,090 225 

 

40023100 
Isobutene-isoprene (butyl) 
rubber KG 83,782 16,046 192 

 

40025900 
Acrylonitrile-butadiene rubber 
(excl late x  KG 62,090 16,041 258 

 

40070000 
Vulcanized rubber thread and 
cord    ......_................ KG 85,825 14,744 172 

 

40101100 

Conveyor belts or belting,of 
vulcanized ru  ber reinforced only 
with metal  PCS 36,084 13,892 385 

 

40161000 
Articles of vulcanized rubber of 
cellular   ubber KG 59,654 12,735 213 

 

40059900 

Compounded rubber, 
unvulcanized, in primar   forms 
nes KG 68,887 12,457 181 

 

40103300 

Eneless transm'n belts of 
trapezoidal cros  -sec,V-ribbed 
with circumfer>180cm &.  PCS 42,970 10,828 252 

 

40139020 
Inner tubes of a kind used on 
Animal Vehic  es PCS 88,807 10,712 121 

 

40081900 
Rods and profile shapes of 
cellular vulcan  zed rubber, nes. KG 79,614 10,457 131 

 

40022000 

Butadiene rubber, in primary 
forms or in p  ates, sheets or 
strip KG 39,550 9,043 229 

 

40170000 
Hard rubber (eg ebonite) in all 
forms; ar t cles of hard rubber PCS 132,942 8,491 64 

 

40169500 
Inflatable articles, of vulcanized 
rubber,  nes. KG 42,238 7,287 173 

 

40029900 
Other synthetic rubber products 
(excl lat e ), nes KG 25,516 6,967 273 

 

40021900 

Styrene-butadiene rubber; 
carboxylated sty  ene-butadiene 
rubber, nes KG 25,720 6,641 258 

 

40103500 

Endless synchronous belts, of an 
outside c  rcumference > 60cm 
and <150cm PCS 6,364 6,324 994 

 

40040000 

Waste, parings and scrap of 
rubber (excl  h rd rubber) and 
powders  KG 100,400 5,522 55 

 

40121100 

Retreated tyres, of a kind used 
on motor c  rs (including station 
wagons and raci  PCS 5,638 5,242 930 

 

40122000 
Used pneumatic tyres of rubber   
. PCS 455 3,653 8028 

 

40121990 Other - Retreated tyre nes   . PCS 2,203 3,385 1537  
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40119000 
Other ....................................._ 
............... PCS 268 3,378 12603 

 

40023900 Halo-isobutene-isoprene rubber KG 11,000 3,073 279  

40093200 

Tube,pipewith fittings reinforced 
or ot her ise combined with 
textile materials  KG 5,653 2,969 525 

 

40069000 
Other forms and articles of 
unvulcanized r  bber, nes KG 11,123 2,828 254 

 

40052000 
Rubber solutions; dispersions, 
unvulcanize  , nes KG 14,879 2,532 170 

 

40030000 
Reclaimed rubber in primary 
forms or in pl  tes, sheets or strip KG 34,255 2,152 63 

 

40121200 
Retreated tyres, of a kind used 
on buses o   lorries. PCS 11,607 1,911 165 

 

40027000 
Ethylene-propylene-non-
conjugated diene ru  ber. KG 6,259 1,321 211 

 

40103400 

Endless transm'n belts of 
trapazoidal cros  -sec(V-belts) 
with circumfer>180cm &.  PCS 2,661 1,178 443 

 

40103600 
Endless synchronous belts of an 
outside ci _ cumference >150 PCS 122 1,166 9561 

 

40121920 
Retreated tyre of a kind used on 
animal ca  t PCS 805 1,117 1387 

 

40061000 
Camel-back strips for retreading 
rubber ty  es KG 3,624 1,074 296 

 

40012900 
Other natural rubber, in primary 
forms or   n plates, etc, nes KG 4,873 975 200 

 

40013000 

Balata, gutta-percha and similar 
gums,  in  rimary forms or in 
plates KG 370 610 1649 

 

40024900 
Chloroprene (chlorobutadiene) 
rubber (excl  latex) KG 1,430 459 321 

 

40025100 
Latex of acrylonitrile-butadiene 
rubber    KG 2,565 380 148 

 

40169400 
Boat or dock fenders, of 
vulcanized rubber  . PCS 10,843 363 34 

 

40029100 Latex of synthetic rubber, nes KG 1,296 221 170  

40028000 
Mixtures of any product of 4001 
with any  p oduct of 4002 KG 125 88 703 

 

40121300 
Retreated tyres, of a kind used 
on aircraf  . PCS 2 70 35125 

 

40024100 
Latex of chloroprene 
(chlorobutadiene) rub  er KG 178 41 228 

 

40116900 
"Other new pneumatic tyres, of 
rubber, havi _ g a "herring- PCS 35 13 359 

 

 
Total 

  

10445675 

 
 

 

 

Import of Rubber products (Ascending order based on rate of imported products) 
 

HS Code Description Unit Quantity 

Imports 

(Rs.'000

) 

per unit 

Rs 

40169300 
Gaskets, washers and other seals, of vulcanized 
rubber PCS 139,276,033 447,881 3 

40151100 Surgical gloves, mittens and mitts   . PCS 82,425,125 283,633 3 
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40151900 
Gloves mittens and mitts of vulcanized rubber (excl 
surgical gloves) PCS 24,983,074 80,575 3 

40159000 
Articles of apparel and clothing accessories of 
vulcanized rubber, nes PCS 11,738,175 36,023 3 

40169200 Erasers, of vulcanized rubber   . PCS 8,092,276 44,602 6 

40112000 
New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on 
buses or lorries PCS 255,880,381 3,990,186 16 

40169990 Other Articles of vulcanized rubber, nes  . . PCS 5,291,426 118,687 22 

40169400 Boat or dock fenders, of vulcanized rubber  . PCS 10,843 363 34 

40169910 Rubber Rolls of Articles of vulcanized rub  er, nes PCS 1,056,560 46,684 44 

40149000 
Hygienic or pharmaceutical articles of vulcanized 
rubber, nes KG 420,133 21,185 50 

40040000 
Waste, parings and scrap of rubber (excl  hard 
rubber) and powders  KG 100,400 5,522 55 

40030000 
Reclaimed rubber in primary forms or in plates, 
sheets or strip KG 34,255 2,152 63 

40170000 
Hard rubber (eg ebonite) in all forms; articles of 
hard rubber PCS 132,942 8,491 64 

40132000 Inner tubes, of rubber of a kind used on bicycles PCS 1,023,103 80,423 79 

40169100 
Floor coverings and mats of vulcanized rubber, 
non-cellular. PCS 482,040 51,831 108 

40139020 Inner tubes of a kind used on Animal Vehic  es PCS 88,807 10,712 121 

40081900 
Rods and profile shapes of cellular vulcanized 
rubber, nes. KG 79,614 10,457 131 

40051000 
Rubber compounded with carbon black or silica, 
unvulcanized KG 217,796 30,520 140 

40103100 
Endless transm'n belt of trapezoidal cross  sec(V-
belt),V-ribbed,circum>60cm &<.  PCS 286,145 42,270 148 

40025100 Latex of acrylonitrile-butadiene rubber    KG 2,565 380 148 

40021100 
Latex of styrene-butadiene or carboxylated  
styrene-butadiene rubber. KG 409,119 66,628 163 

40121200 Retreated tyres, of a kind used on buses o   lorries. PCS 11,607 1,911 165 

40052000 Rubber solutions; dispersions, unvulcanize  , nes KG 14,879 2,532 170 

40029100 Latex of synthetic rubber, nes KG 1,296 221 170 

40070000 
Vulcanized rubber thread and cord    
......_................ KG 85,825 14,744 172 

40169500 Inflatable articles, of vulcanized rubber,  nes. KG 42,238 7,287 173 

40059900 
Compounded rubber, unvulcanized, in primar   
forms nes KG 68,887 12,457 181 

40115000 
New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on 
bicycles PCS 549,566 100,250 182 

40012100 Smoked sheets of natural rubber KG 391,550 74,965 191 

40023100 Isobutene-isoprene (butyl) rubber KG 83,782 16,046 192 

40082900 
Rods and profile shapes of non-cellular, v  lcanized 
rubber (excl hard)  KG 226,836 44,574 197 

40012900 
Other natural rubber, in primary forms or   n plates, 
etc, nes KG 4,873 975 200 

40059100 
Plates, sheets and strip of unvulcanized,   
ompounded rubber, nes KG 128,530 27,104 211 

40027000 Ethylene-propylene-non-conjugated diene ru  ber. KG 6,259 1,321 211 

40161000 Articles of vulcanized rubber of cellular   ubber KG 59,654 12,735 213 

40082100 
Plates, sheets and strip of non-cellular,   ulcanized 
rubber(excl hard)  KG 182,668 40,058 219 

40121930 Retreated tyre of a kind used on bi-cycle   . PCS 71,487 16,090 225 

40024100 Latex of chloroprene (chlorobutadiene) rub  er KG 178 41 228 

40022000 
Butadiene rubber, in primary forms or in p  ates, 
sheets or strip KG 39,550 9,043 229 
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40081100 
Plates, sheets and strip of cellular vulca  ized 
rubber. KG 266,382 63,763 239 

40103200 
Endless transm'n belt of trapezoidal cross  sec(V-
belt) with circumfer >60cm &<.  KG 343,727 83,469 243 

40103300 
Eneless transm'n belts of trapezoidal cros  -sec,V-
ribbed with circumfer>180cm &.  PCS 42,970 10,828 252 

40069000 
Other forms and articles of unvulcanized r  bber, 
nes KG 11,123 2,828 254 

40025900 Acrylonitrile-butadiene rubber (excl late x  KG 62,090 16,041 258 

40021900 
Styrene-butadiene rubber; carboxylated sty  ene-
butadiene rubber, nes KG 25,720 6,641 258 

40029900 Other synthetic rubber products (excl lat e ), nes KG 25,516 6,967 273 

40093100 
Tubes, pipeswithout fittings, reinforced  o  othewise 
combined with textile mate. KG 74,204 20,620 278 

40023900 Halo-isobutene-isoprene rubber KG 11,000 3,073 279 

40092100 
Tubes, pipeswithout fittings, reinforced  o  
otherwise combined only with metal  KG 117,989 34,287 291 

40061000 Camel-back strips for retreading rubber ty  es KG 3,624 1,074 296 

40091100 
Tubes,pipewithout fittings, not reinforced or 
otherwise combined with other mat.  KG 225,242 69,962 311 

40024900 Chloroprene (chlorobutadiene) rubber (excl  latex) KG 1,430 459 321 

40094100 
Tubes, pipes  etc, without fittings, reinforced or 
combined with other material.  KG 54,644 18,311 335 

40129000 
Other solid tyres, interchangeable tyre  treads and 
flaps, of rubber. PCS 1,622,867 564,612 348 

40116900 
"Other new pneumatic tyres, of rubber, having a 
"herring- PCS 35 13 359 

40139090 Other inner tubes of rubber nes   . PCS 221,919 80,579 363 

40101100 
Conveyor belts or belting,of vulcanized rubber 
reinforced only with metal  PCS 36,084 13,892 385 

40103900 Other transmission belts or belting nes   . PCS 196,215 79,043 403 

40103400 
Endless transm'n belts of trapazoidal cross-sec(V-
belts) with circumfer>180cm &.  PCS 2,661 1,178 443 

40092200 
Tubes, pipes with fittings, reinforced o r  therwise 
combined only with metal  KG 97,689 45,477 466 

40101900 Conveyor belts or belting, of vulcanised r  bber, nes PCS 126,590 62,327 492 

40093200 
Tube,pipewith fittings reinforced or otherwise 
combined with textile materials  KG 5,653 2,969 525 

40091200 
Tubes,pipeswith fittings, not reinforced  o  
otherwise combined with other mater. KG 29,868 16,290 545 

40139010 Inner tubes of a kind used on Agricultural Tractors. PCS 71,211 42,074 591 

40141000 Sheath contraceptives    KG 307,998 199,339 647 

40028000 
Mixtures of any product of 4001 with any  p oduct 
of 4002 KG 125 88 703 

40131000 
Inner tubes, of rubber of a kind used on motor cars, 
buses or lorries PCS 505,036 417,820 827 

40094200 
Tubes, pipes  etc, with fittings, reinforced or 
combined with other material  KG 66,670 57,074 856 

40121100 
Retreated tyres, of a kind used on motor cars 
(including station wagons and raci  PCS 5,638 5,242 930 

40103500 
Endless synchronous belts, of an outside 
circumference > 60cm and <150cm PCS 6,364 6,324 994 

40114000 
New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on 
motorcycles PCS 455,804 588,464 1291 

40121920 Retreated tyre of a kind used on animal ca  t PCS 805 1,117 1387 

40101200 
Conveyor belts or belting, of vulcanised rubber 
reinforced only with textile mat PCS 41,413 60,872 1470 

40121990 Other - Retreated tyre nes   . PCS 2,203 3,385 1537 
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40013000 
Balata, gutta-percha and similar gums,  inprimary 
forms or in plates KG 370 610 1649 

40111000 
New pneumatic tyres, of rubber of a kind used on 
motor cars. PCS 295,148 1,076,650 3648 

40121910 Retreated tyre of a kind used on agricultu  e tractor PCS 4,035 16,440 4074 

40122000 Used pneumatic tyres of rubber   . PCS 455 3,653 8028 

40117000 
Of a kind used on construction, mining or vehicles 
and machines industrial handling PCS 52,832 470,000 8896 

40118000 
Of a kind used on construction, mining or vehicles 
and machines industrial handling PCS 45,960 410,757 8937 

40103600 
Endless synchronous belts of an outside 
circumference >150 PCS 122 1,166 9561 

40119000 Other ....................................._ ............... PCS 268 3,378 12603 

40113000 New pneumatic tyres, of rubber for aircraf  . PCS 3,811 114,886 30146 

40121300 Retreated tyres, of a kind used on aircraf  . PCS 2 70 35125 

 
Total 

  

10445675 
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अनुसूची ३: रबर बालीसँग सम्बष्ट्न्धक कृिक समूह सहकारी िथा तनजी उद्ममीको षववरण  

 

शस
.नं
. 

सदस्र्/कसपनी/िमा/संस्थाको नाम  ठेगाना ससपका  व्र्म्क्तको नाम  ससपका  न.ं  

रबर बालीले ढाकेको क्षेरिल(हेक्टर) 

जसमा 
क्षेरि
ल 

वाविा
क 
उत्पा
दन 
के.
जी. 

कैफि
र्त 

५ विा 
भन्दा कम 
उमेरका 
ववरुवा 
संख्र्ा 

क्षेरि
ल 
हेक्टर 

५ विा 
भन्दा 
बढी 
उमेरका 
ववरुवा 
संख्र्ा  

क्षेरि
ल 
हेक्टर 

१ श्री जलकन्र्ा देवी एग्रो िोरेष्ट्री ईन्डष्ट्रीज भरपरु-४ 

श्री ईश्वरी प्रसाद 
ततमम्ल्सना ९८५२६७२६१३ 40000 76.8 10000 19 95.8     

२ 

श्री अन्तर संस्था वहुर्दिेशशर् कृवि उर्दर्ोग 
केन्र प्रा.शल. दमक-६ श्री काँशशनाथ पौडेल ९८४२६३२०३३ 0 0 4500 8 8     

३ 

श्री तेलपानी सामुदातर्क वन उपभोक्ता 
सशमतत मे.न.पा.-३ श्री शेर बहादरु थापा  ९८२५९२३३२५ 0 0 117 0.2 0.2     

४ श्री भारती कृवि िमा प्रा.शल. कचनकवल गा.पा.-३ श्री पशुाराम भारती  ९८५२६७३७०७ 4689 9 350 0.7 9.7     

५ श्री हंस रबर तथा धचर्ा गाडेन कचनकवल गा.पा.-३ श्री बालकृष्ण सापकोटा  ९८४२६३८४३४ 200 0.4 1050 2 2.4     

६ 

श्री जामुनबारी सामुदातर्क वन उपभोक्ता 
सशमतत कन्काई न.पा.१,२ श्री ख्र्ामराज शसटौला  ९८५२६७७१२३ 5210 10 5991 11.5 21.5     

७ श्री गोस्वामी कृवि िमा बाह्रदशी गा.पा.-५ श्री शुसान्त गोस्वामी  ९८१५०९१६२६ 0 0 260 0.5 0.5     

८ श्री साई टे्रडसा ववताामोड न.पा.-६ श्री ददशलप गोस्वामी ९८५२६७१९२० 0 0 0 0 0     

९ श्री प्राकृततक रबर कृवि सहकारी संस्था शल. बरु्दिशाम्न्त गा.पा.-३ श्री ओम प्रकाश वास्तोला  ९८६२६१४१८७ 6862 13 3016 5.8 18.8     

१० श्री प्रभास नसारी  बरु्दिशाम्न्त गा.पा.-३ श्री ओम प्रकाश वास्तोला  9862748283 0 0 0 0 0     

११ 

श्री काशलका सामुदातर्क वन उपभोक्ता 
सशमतत मे.न.पा.-११ र १२ श्री र्ोगराज भट्टराई 9806024654 0 0 4170 8 8     
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शस
.नं
. 

सदस्र्/कसपनी/िमा/संस्थाको नाम  ठेगाना ससपका  व्र्म्क्तको नाम  ससपका  न.ं  

रबर बालीले ढाकेको क्षेरिल(हेक्टर) 

जसमा 
क्षेरि
ल 

वाविा
क 
उत्पा
दन 
के.
जी. 

कैफि
र्त 

५ विा 
भन्दा कम 
उमेरका 
ववरुवा 
संख्र्ा 

क्षेरि
ल 
हेक्टर 

५ विा 
भन्दा 
बढी 
उमेरका 
ववरुवा 
संख्र्ा  

क्षेरि
ल 
हेक्टर 

१२ श्री बाह्रदशी कृवि सहकारी संस्था शल. बाह्रदशी गा.पा.-6 श्री ज्ञान प्रसाद सुवेदी  9806000131 700 1.4 3500 6.7 8.1     

१३ श्री आर शस रबर कृवि िमा बरु्दिशाम्न्त गा.पा.-१ श्री रामचन्र खततवडा 9802677905 0 0 700 1.5 1.5     

१४ 

श्री साना फकसान प्राकृततक रबर उत्पादन 
संघ नेपाल बरु्दिशाम्न्त गा.पा.-३ 

श्री चन्र प्रकाश 
अधिकारी 98435571587 8563 16 750 1.4 17.4     

१५ श्री गंगा कृवि उर्दर्ोग केन्र  अजुानिारा न.पा.-९ श्री कौशशला देवव रेग्मी 9852673645 0 0 1500 2.8 2.8     

१६ श्री पे्ररणा कृवि सहकारी संस्था शल. मे.न.पा.-२ श्री रंगलाल अधिकारी  9815957913 340 0.6 310 0.6 1.2     

१७ श्री स्मतृत नसारी  बरु्दिशाम्न्त गा.पा.-३ श्री िरणीिर पोखरेल 9852682595 0 0 0 0 0     

१८ 

श्री आदशा नमुना सामुदातर्क वन उपभोक्ता 
सशमतत 

बरु्दिशाम्न्त गा.पा.-३ 
र२ श्री ततलनारान ररजाल  023-555146 0 0 1500 2.8 2.8     

१९ श्री सुिािल रस प्रा.शल. अजुानिारा न.पा.-९ श्री खगेन्र प्रसाद ढकाल 9852671901 0 0 5000 9.6 9.6     

२० श्री धगरी कृवि िमा अजुानिारा न.पा.- श्री पे्रमराज धगरी 9852674466 0 0 210 0.4 0.4     

  जम्मा        66564 
127.

2 42924 81.5 
208.

7     

            

 

रबर जोनमा सूग्रचकृि नर्एका रबर खेिीमा सिंलग्न कृिक/ कृिक 
समूह/कम्पनी/फमय/सिंस्थाको षववरण 

         

१ श्री र्ोगीटार कृवि िमा  गौरादह-७ श्री देउकुमार उपे्रती 9824948730 50 0.09 250 0.5 0.59     

२ श्री ददननाथ कडररर्ा  गौरादह-७ श्री ददननाथ कडररर्ा  9814901247 0 0 65 0.1 0.1     
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शस
.नं
. 

सदस्र्/कसपनी/िमा/संस्थाको नाम  ठेगाना ससपका  व्र्म्क्तको नाम  ससपका  न.ं  

रबर बालीले ढाकेको क्षेरिल(हेक्टर) 

जसमा 
क्षेरि
ल 

वाविा
क 
उत्पा
दन 
के.
जी. 

कैफि
र्त 

५ विा 
भन्दा कम 
उमेरका 
ववरुवा 
संख्र्ा 

क्षेरि
ल 
हेक्टर 

५ विा 
भन्दा 
बढी 
उमेरका 
ववरुवा 
संख्र्ा  

क्षेरि
ल 
हेक्टर 

३ श्री महेन्र शसग्देल मे.न.पा.-१३ श्री महेन्र शसग्देल 9824056287 250 0.5 0 0 0.5     

४ श्री धगरीराज धचमररर्ा  ववताामोड -१० श्री धगरीराज धचमररर्ा  9814972468 400 0.8 500 0.9 1.7     

५ श्री राम प्रसाद दलुाल राजगढ-२ श्री राम प्रसाद दलुाल 9813926457 50 0.09 250 0.5 0.59     

६ श्री कल्पना दाहाल अजुानिारा -७ श्री कल्पना दाहाल   400 0.8 0 0 0.8     

७ श्री मातकृा प्रसाद शसटौला  कन्काई -१ 

श्री मातकृा प्रसाद 
शसटौला  9842711390 250 0.5 0 0 0.5     

८ श्री हलेसी दट गाडेन कचनकवल गा.पा.-१ श्री राजेन्र पोखरेल   2000 3.8 5000 9.5 13.3     

९ श्री मान बहादरु पादहम कचनकवल गा.पा.-१ श्री मान बहादरु पादहम   1000 1.9 0 0 1.9     

१० श्री तनम राजवशंी  कचनकवल गा.पा.-१ श्री तनम राजवशंी    500 0.9 0 0 0.9     

११ श्री राजकुमार तामाङ भरपरु २ श्री राजकुमार तामाङ   ० ० ११०० 2.5 2.5     

१२ श्री अरुण शे्रष्ठ  भरपरु ३ श्री अरुण शे्रष्ठ    ० ० १००० 3 3     

१३ श्री मनकामना सामुदातर्क वन राजगढ बाह्रदशी गा.पा 
श्री मनकामना 
सामुदातर्क वन राजगढ   ० ० ३०० 2 2     

१४ श्री सोमहरी शे्रष्ठ भरपरु ३ श्री सोमहरी शे्रष्ठ   ० ० ४५० 1.5 1.5     

१५ श्री शशवराम भण्डारी भरपरु  श्री शशवराम भण्डारी   ० ० २५० 1 1     
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शस
.नं
. 

सदस्र्/कसपनी/िमा/संस्थाको नाम  ठेगाना ससपका  व्र्म्क्तको नाम  ससपका  न.ं  

रबर बालीले ढाकेको क्षेरिल(हेक्टर) 

जसमा 
क्षेरि
ल 

वाविा
क 
उत्पा
दन 
के.
जी. 

कैफि
र्त 

५ विा 
भन्दा कम 
उमेरका 
ववरुवा 
संख्र्ा 

क्षेरि
ल 
हेक्टर 

५ विा 
भन्दा 
बढी 
उमेरका 
ववरुवा 
संख्र्ा  

क्षेरि
ल 
हेक्टर 

१६ श्री खेमु शे्रष्ठ भरपरु  श्री खेमु शे्रष्ठ   ० ० ३०० १ 1     

१७ श्री टंक सुवेदी कन्काई - श्री टंक सुवेदी   ० ० १५० 0.5 0.5     

१८ मोरङ क्र्ातनङ कसपनी अजुानिारा - सुशान्त ढकाल ९८४२७१५५२४ ० ० २९०० ९ ९     

१९ र्वुराज चडुाल बाह्रदशी गा.पा ५ ददपक चडुाल ९८०३६११९६१ ५०० २ १५० १ ३     

२० रवव नेपाल वरु्दिशाम्न्त १ रवव नेपाल   ० ० २५० २ २     

२१ श्री रोशन पोखे्रल कन्काई - श्री रोशन पोखे्रल   ० ० १००० ३ ३     

२२ नबज्वतत सामुदातर्क बन  बरु्दिशान्ती  श्री शेर बहादरु रार्ा 9842655564 २०० १           

  जम्मा        5600 11.88 13915 ३८ 48.88     

१ ग्रचसलङकोट ग्रचया िथा रबर  
माई न.पा.-
२,दानाबारी, ईलाम ।   संघाई ग्रुप     143   20 163     

  कूल जम्मा        72164 
282.0

8 56839 १३९ 
420.5

8     

 
रबर खेति िथा व्यवसायमा सिंलग्नहरुको षववरण 

 
औित उत्पादकत्वः- ११00 के.जी./हेक्टर 

    

  सामुदातर्क वन ५ 

 

हालको जसमा उत्पादनः- १३९×११०० - १५२९०० के.जी. 

   
  सहकारी संस्था ४          

  ब्र्म्क्तगत कृिक १७          
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सदस्र्/कसपनी/िमा/संस्थाको नाम  ठेगाना ससपका  व्र्म्क्तको नाम  ससपका  न.ं  

रबर बालीले ढाकेको क्षेरिल(हेक्टर) 
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ववरुवा 
संख्र्ा  

क्षेरि
ल 
हेक्टर 

  कसपतन/ब्र्क्तीगत िमा १७ 

         
  जम्मा  ४३ 
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अनुसूची ४M  स्थलगि अवलोकनका दौरान छलफल िथा अन्िरक्रक्रया काययक्रम सहर्ागीहरुको 
षववरण  
 

स्थान: भूशम्व्र्वस्था, कृवि्तथा्सहकारी्मन्रालर््ववराटनगर 

समर््: बबहान्११्बजे 
क्र स  नाम पद कार्ाालर् 

१ श्री हस्त बहादरु ववष्ट  सधचव  भूशम व्र्वस्था कृवि तथा सहकारी मन्रालर् 
ववराटनगर 

२ श्री शवनम शशवाकोटी प्रमुख बाली ववकास तथा कृवि जैववक वववविता 
संरक्षण केन्र 

३ श्री बेनु प्रसाद प्रसाई  प्रमुख  कृवि ववकास तनदेशनालर् प्र. १ 

४ श्री बरी प्रसाद दाहाल ब.कृ.वव.अ भूशम व्र्वस्था कृवि तथा सहकारी मन्रालर् 
ववराटनगर 

५ डा. चन्र प्रसाद ररसाल  ब.मा.वव.
  

कृवि ववभाग, हररहरभवन 

६ श्री ततलक भण्डारी 
  

रबर खेती ववज्ञ NRMP-APC 

७ डा. गोववन्द प्र. ततशमम्ल्सना ब.बै.  जुट बाली अनुसन्िान, इटहरी 
८ श्री रु्वराज गुरुङ्ग 

  

 गैर आवाशसर् नेपाली संघ कृवि प्रवर्दािन 
सशमतत संर्ोजक 

९ डा. लेखराज दाहाल  तनदेशक  पशुपन्छी तथा मत्स्र् ववकास तनदेशनालर्, 
ववराटनगर 

१० श्री भोजराज सापकोटा ब.बा.वव.अ. कृवि तथा पशुपन्छी ववकास मन्रालर्, 
काठमाडों 

११ श्री शेिराज पौडले  कृवि अधिकृत रबर जोन झापा 
१२ श्री प्रकाश कुमार डाँगी  ब.कृ.प्र.अ. कृवि ववकास तनदेशनालर्, ववराटनगर 
१३ श्री काशी चौिरी  कृवि 

परामशादाता 
म्जल्ला ववकास समाज 

१४ श्री जानुका थापा    मौरी सहकारी 
१५ श्री प्रकाश आचार्ा 

  

ब.बा.वव.अ.
  

बाली ववकास तथा कृवि जैववक वववविता 
संरक्षण केन्र 

१६ श्री राजीव कुमार   कृ.अ.वव.
  

भूशम व्र्वस्था कृवि तथा सहकारी मन्रालर् 
ववराटनगर 
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झापामा र्एको अन्िरक्रक्रया काययक्रममा सहर्ागीहरुको षववरण 

क्र स नाम थर ठेगाना मोवाइल नम्बर 

१ श्री शवनम शशवाकोटी बाली ववकास तथा कृवि जैववक वववविता संरक्षण केन्र 
लशलतपुर 

९८५११३८२४४ 

२ डा चन्र ररसाल कृवि ववभाग ९८४३००४३९५ 

३ श्री भोजराज सापकोटा कृवि तथा पशुपन्छी ववकास मन्रालर् शसहंदरबार ९८४९७०२७९४ 

४ श्री प्रकाश आचार्ा बाली ववकास तथा कृवि जैववक वववविता संरक्षण केन्र 
लशलतपुर 

९८५६०३०२६५ 

५ श्री र्ुवराज गुरुङ्ग गै आ ने सं कृ प्र सशमतत ९८५११४९४९४ 

६ डा गोववन्द प्रसाद 
ततम्ससना 

जुटवाली अनुसन्िान कार्ाक्रम इटहरी सुनसरी ९८१७०८४८३७ 

७ श्री ततलक भण्डारी गै आ ने सं कृ प्र सशमतत ९८५११९१३७८ 

९ श्री चन्र बहादरु बारदसी ६ झापा ९८०६०००१३१ 

१० श्री ओम प्रकाश बास्तोला बुर्दिशान्ती ३ झापा  ९८६२७४८२८३ 

११ श्री ददनबन्िु पोखरेल अजुािारा ९ झापा  ९८४१४४५८१२ 

१२ श्री भोला न्र्ौपान े बुर्दिशान्ती ३ झापा  ९८४२७०३५४७ 

१३ श्री ववष्णु शे्रष्ठ पथृ्वीनगर ४ झापा  ९८०७९९३४७३ 

१४ श्री बालकृष्ण सापकोटा रबरजोन स ंस संर्ोजक ९८४२६३८४३४ 

१५ श्री चन्र प्रसाद 
अधिकारी 

बुर्दिशान्ती ३ झापा  ९८४३५७१५८७ 
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