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मुस्ताङ । मुस्ताङबाट यि वर्ष ५० करोड रुपैयााँको मूल्य बराबरको स्याउ सिकािी भएको छ ।  

मुस्ताङमा उत्पादि भएको छ हजार छ िय मेसटिक टिमधे्य ७० प्रसिशि अथवा चार हजार छ िय २० मेसटिक टि स्याउ सिकािी 

भएको कृसर् ज्ञाि केन्द्रले जिाएको छ । भदौमा प्रसिसकलो रु एक ियका दरले सबक्री भएको मुस्ताङको स्याउको मूल्य मङ्सिर 

पसहलो िािा आइपुग्दा प्रसिसकलो रु एक िय २० देखि ३० भएको छ । िरदर प्रसिसकलो रु एक िय १० का दरले स्याउ सबक्री 

भएको कृर्कले बिाएका छि् । 

जिअिुिार सिकािी भएको स्याउको मूल्य रु ५० करोड ८२ लाि हुि आउाँछ । कृसर् ज्ञाि केन्द्र मुस्ताङका प्रमुि प्रकाश 

बस्ताकोटीले गि वर्षको िुलिामा यिपासल १८.५६ प्रसिशिले स्याउ उत्पादि बढेको बिाए ।  

 

“बगैाँचामा पुगेर क्रप कसटङ र िोधपुछ गदाष उत्पादि बढेको पाइयो”, उिले भिे, “अिुकूल मौिमले उत्पादकत्व, के्षत्रफल र ियााँ 

सबरुवा थसपएकाले उत्पादि बढेको हो ।” 

कुल पााँच िय ८० हेक्टर जसमिमा लगाइएको स्याउ बोटले उत्पादि सदएको छ । मुस्ताङको पााँचवटै स्थािीय िहमा एक हजार 

चार िय ७५ हेक्टर जसमिमा स्याउिेिी गररएको छ । क्रप कसटङ िवेक्षण गदाष सजल्लामा प्रसिहेक्टर ११.३७ मेसटिक टि स्याउ 

उत्पादि हुिे पाइएको प्रमुि बस्ताकोटीले बिाए ।  

 

यिैगरी मुस्ताङमा कुल स्याउ उत्पादिमधे्य यि वर्ष चार िय ४० मेसटिक टि उच्च घित्व प्रसवसधमा आधाररि स्याउको उत्पादि 

भएको छ । मुस्ताङमा ३८ हेक्टर जसमिमा उच्च घित्व प्रसवसधमा आधाररि स्याउिेिी गररएको छ । जिमधे्य २२ हेक्टरका बगैाँचाले 

उत्पादि सदइरहेका छि् । 



यो स्याउ प्रसिहेक्टरमा लगाइएको बोटमा कररब २० टििम्म उत्पादि हुिे गरेको छ । ियााँ स्याउ बगैाँचाका बोटबाट स्याउ उत्पादि 

िुरु हुि थालेको, सकिािले बगैाँचा व्यवस्थापिमा ध्याि सदि थालेको र स्याउका लासग अिुकूल मौिम भएकाले उत्पादिमा राम्रो 

भएको केन्द्रले जिाएको छ । 

प्रधािमन्त्री कृसर् आधुसिकीकरण पररयोजिाका कृसर् असधकृि िेत्र भट्टले बेमौिममा सबक्री गिषका लासग मुस्ताङका सवसभन्न छवटा 

सचस्याि गृहमा कररब ७० मेसटिक टि स्याउ भण्डारण गरेर राखिएको बिाउिुभयो । फागुि–चैिको बेसिजिमा शीिभण्डारको 

स्याउ बजारमा पठाउाँदा बढी मूल्य पािष िसकिे भएकाले भण्डारण गरेका हुि् । 

प्रधािमन्त्री कृसर् आधुसिकीकरण पररयोजिाले स्याउ जोि कायषक्रमअन्तगषि एक िय २५ वटा िहकारी÷िमूह÷सिजी फामषका 

कायषक्रम िञ्चासलि छि् । कृसर् केन्द्रले स्याउ सवशेर् कायषक्रमका िाथै स्याउ ब्लक कायषक्रम िञ्चालि गदै आइरहेको छ । 

मुस्ताङमा फलेकामधे्य ७० प्रसिशि स्याउ बासहर सियाषि हुिे गरेको छ भिे बााँकी सजल्लामै िपि हुिे गछष  । बिेसि व्यापारी स्याउ 

िपाकै्द िररदका लासग आउिे गछष ि् । भदौ मसहिामा बैिापट्ट गरेर गएका व्यापारी अिोज लागेपसछ स्याउ सटप्न आउाँछि् । 

िमुद्री ििहदेखि कररब दुई हजार पााँच िय समटर अग्लो उचाइभन्दा मासथ स्याउिेिी गररन्छ । मुस्ताङको सचिो हावापािी र 

सहउाँले सिसञ्चि यहााँको स्याउ गुणस्तरीय िथा स्वासदलो हुिे गछष  । मुस्ताङका पााँचवटै स्थािीय िहमा स्थािीय रेडडेसलसिएि, रोयल 

डेसलसिएि, ररचारेड डेसलसिएि र गोले्डि डेसलसिएि जािका स्याउिेिी भएको छ ।  

उत्पादि भएको ८० प्रसिशि स्याउ देशका सवसभन्न िहरमा सिकािी हुन्छ । मुस्ताङ घुम्न जािे पयषटक, सिथषयात्रीले स्याउ कोशेलीका 

रूपमा लैजान्छि् । िािा दािा भएका बजारमा सबक्री िभएको स्याउलाई कृर्कले ब्रान्डी, जुि, जाम, िुकुटी बिाउाँछि् । स्याउ 

प्रशोधि गरेर मसदरा बिाउिे छवटा उद्योग छि् । रािि 

 


