
१. परिचय 
पोषण सिुक्षामा मखु्य भमूमका मिर्ााह गिे तिकािी बालीले िेपालको कृषष के्षत्रको कुल 
गाहास्थ उत्पादिमा ठूलो षहस्सा योगदाि गिे गदाछ । कृषष के्षत्रको ब्यबसाषयकीकिण 
साथै औधोमगकीकिण तर्ा  उन्मखु तिकािी बालीबाट मछटो आय आर्ाि भई गरिबी 
न्यूिीकिणमा सहयोग पयुााउि े प्रमखु कृषष बाली हो । िेपालमा करिब २ लाख ९७ 
हर्ाि हेक्टि के्षत्रर्लमा तिकािी खेती हिुे गिेको छ । बागमती प्रदेशमा 4९.७ हर्ाि 
हेक्टि के्षत्रर्लमा तिकािी खेती हिु े गिेको छ । तिकािी र्ालीको उत्पादि बढाउि 
यसको उत्पादकत्र् बढाउि ु मितान्त आर्श्यक छ ि यसका लामग आधमुिक प्रषर्मधहरु 
अपिाउि र्रुिी देखखएको छ । संिखक्षत संिचिामा तिकािी खेती गिी मिग्गे आम्दािी 
गदै खलु्ला संिचिामा भन्दा अमधक उत्पादि मलिे चलि हालको बषाहरुमा बढ्दो क्रममा 
छ । प्रमतकूल मौषममा उत्पादि, शत्ररु्ीर्हरुबाट संिक्षण गिी मबषादीको उपयोगमा कमी 
मल तथा पािीको मियखन्त्रत प्रयोग गिी अमधकतम उपयोग गिा सषकि े संिखक्षत 
संिचिाहरुमा तिकािी खेती गदाा उल्लेखिीय रूपमा तिकािी बालीको उत्पादकत्र् बढाउि 
सषकि े कुिा प्रमाखणत भईसकेको छ । त्यसैले यस्तो प्रषर्मधलाई प्रर्र्द्ािका लामग 
कृषकहरुलाई प्रोत्साहि गिा तथा िेपालको र्ागर्ािी के्षत्रलाई आधमुिक प्रषर्मधमा परिणत 
गिा उच्च प्रषर्मधयकु्त संिचिामा तिकािी खेती लगायत तिकािीको िसािी स्थापिा गिा 
मिर्ाईि तथा ईखस्टमेट तयाि पारिएको छ । 

२.  मखु्य काया  
उच्च प्रषर्धीयकु्त संिचिा (र्ााँसको प्लाखस्टक घि, र्लामको पाईपको प्लाखस्टक घि, खर्. 
आई. पाइपको प्लाखस्टक घि, िचेिुल्ली भेखटटलेटेि मिि हाउस, हाइटेक मिि हाउस, िेट 
हाउस) को स्पेखशषर्केशि, मिर्ाईि, लागत ईखस्टमेट तयाि पारिएको छ । 

३. लागत ईखस्टमेटका आधािहरु 

र्र्ािमा प्रचमलत तथा कृषकमाझ लोकषप्रय षर्मभन्न उच्च प्रषर्मधयकु्त संिचिाको अध्ययि 
गरिएको मथयो । बागमती प्रदेश मभत्र उच्चप्रषर्मधयूक्त संिचिा मिमााण गिे आपूमताकताा 
तथा षर्मभन्न सामिी षर्क्री गिे मिकाय साँग छलर्ल तथा सामिीको र्र्ाि मूल्य माग 
गरिएको मथयो । अध्ययि तथा छलर्लमा पाईएका मूल्यहरुलाई आधािमािी यो अध्ययि 
गरिएको हो । 

४. कूल लागत ईखस्टमेट 

तामलका १: मबमभन्न साईर्को उच्च प्रषर्मध घिको लागत ईखस्टमेट षर्र्िण 

क्र. 
स. षर्र्िण 

क्षते्रर्ल,  
 -र्= मम=_ ईखस्टमेट, रु. प्रमत र्गा 
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५. स्पेखशषर्केशि 

All are ISO Metric view and all Dimension are in Meter 

५.१. Bamboo Tunnel (र्ा ाँँसको प्लाखस्टक घि) 

 
 

५.२ Iron made Tunnel Plastic Tunnel (र्लामको पाइपको प्लाखस्टक घि)  

 

 
 

५.३ GI Made Plastic Tunnel (खर् .आई. पाइपको प्लाखस्टक घि) 

 

 



 

५.४  Naturally Ventilated Green House  (िेचिुल्ली भेखटटलेटेि मिि हाउस): Area: 

1008 Sqm 

 

 
 

 
 

 

४.५  Hi-Tech Green House  (हाइटेक मिि हाउस): Area: 560 Sqm 

 

 

 
४.६  Net House  (िेट हाउस): Area: 1008 Sqm 

 

 
 

 
 
 

तयाि गिे  मिकाय                             पेश गरिएको मिकाय  

श्री मिि लाइर् एिोटेक कम्पिी,         कृषष मबकास मिदेशिालय  

का.म.ि.पा. ३०, र्मल, काठमाटिौ.                  बागमती प्रदेश, हेटौंिा  

 
 

उच्च प्रषर्धीयकु्त संिचिामा तिकािी 
खेतीको लागी मिर्ाईि तथा स्पेखशषर्केसि 

 
 

 

 
 

कृषष मबकास मिदेशिालय 

बागमती प्रदेश,  

हेटौंिा, मकर्ािपिु 
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