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 आ.ि. २०७६/०७७ को िाषिाक कार्ाक्रम 

 जिल्लास्तर अिदुािग्राही छिौट सनमनतको बैठक 

 निरन्तरता कार्ाक्रमको सम्झौता कार्ा संचालि 
 क्रप कषटङ कार्ाक्रम संचालि 

 पाजक्षक खदु्रमलु्र् संकलि 
 ब्लक कार्ाक्रम सूचिा प्रकाशि 

 संषििाि ददिस 

 नििामती सेिा ददिस 

 ओखलढंुगा जिल्लामा िाि बालीमा देजखएका मखु्र् रोग षकरा र नतिको 
व्र्िस्र्ापि 

र्स नित्र 

          प्रदेश सरकार 

िमूी व्र्िस्र्ा कृषि तर्ा सहकारी मन्त्रालर् 

कृषि षिकास िदेशिालर् 

कृषि ज्ञाि केन्द्र ओखलढुङ्गा 
प्रदेश िं.१ 

कर्ाक्षत्रः ओखलढुङ्गा 
टोल षि िं. १६6003752000 

फोि िं. ०३७-५२०१३० 

ईमेल ठेगािाः akcokhaldhunga@gmail.com 

 

 

 

कृषि ज्ञाि केन्द्र, ओखलढंुगाको 

            मानसक कृषि बलेुषटि      “कृषि मलुश्र् िीििम”       

 ििा १                                                      अङ्क १                                िाद्र मषहिा-२०७७/०७८ 

 सम्पादकीर् 

िेपालको आनर्ाक उन्ननतको मेरुदण्डको रुपमा कृषि पेशा रहेको सिाषिनितै छ l ििसंख्र्ाको ६५.६% ििताले कृषि 
पेशालाई िै मखु्र् पेशाको रुपमा अत्मासार् गरी िीषिकोपािािको मखु्र् स्रोत बिाएका छि l प्रदेश िं. १ को  कुल 
ग्राहस्र् उत्पादिमा कृषि तर्ा िि क्षेत्रले कररब एक नतहाई (३६.३७%)ओगटेको छ l र्सरर हेदाा कृषिको षिकास 
नबिा बहसंुख्र्क ििताको आनर्ाकस्तर उठ्ि िसक्िे तथ्र्लाई सबैले ििरअन्दाि गिुा िरुरी छ l िौगोनलक तर्ा 
िातािरणीर् षहसाबले हाम्रो देशमा षिनिन्न षकनसमका कृषि िस्तहुरुको उत्पादि तर्ा षिदेश निर्ाातको समेत 
सम्िाव्र्ता रहेको षिनिन्न आध्र्र्िहरुले देखाएका छि l प्रचरु सम्िाििा र िागररकको मखु्र् पेशाको रुपमा रहेको 
कृषि क्षेत्रले आफ्िो देशलाई समेत पगु्िे खाद्यान्न उत्पादि गिा िसक्ि ु र बारम्बार खाद्य सरुक्षाको प्रश्न उदठरहि ु
दःुखद कुरा हो l खेती प्रणालीमा आिनुिक तर्ा बैज्ञानिक पद्धनत अपिाई देशनितै्र कृषि माफा त रोिगारी सिृिा गरर 
ओखलढंुगा जिल्लाको मात्र ििई समग्र देशको आनर्ाक िषृद्धमा टेिा परु्ााउि ुर्स कार्ाालर्को उदेश्र् हो l 
      षिश्व महामारीको रुपमा फैनलएको कोनिड-१९का कारण जशनर्ल देशको अर्ातन्त्रलाई पिुिीिीत गिा कृषिबाट 
मात्र सम्िि छ l रोिगारी गमुाएर षिदेशबाट फकीएका लाखौ र्िुा र देशमै बेरोिगार रहेका र्िुाहरुलाई कृषि 
पेशामा आकिाण गिा सके देशको अर्ातन्त्रलाई फेरी चसु्त दरुुस्त राख्न सषकन्छ िने्न कुरामा षिश्वस्त छौ l र्ही 
कुरालाई मध्र्ििर गदै कृषि ज्ञाि केन्द्र ओखलढंुगाले र्िुाहरुलाई लजक्षत गरी षिनिन्न कृषि कार्ाक्रमहरु सारै् 
कृिकहरुलाई कृषि पेशामा षिनिन्न तिरबाट व्र्िसाषर्क बिाउि उत्प्ररेक कार्ाक्रमहरु समािेश गरेको छ l 
मकै,कोदो,आल,ुसनु्तलािात,दलहि,तरकारी लगार्तका कृषि िस्तकुो प्रचरु सम्िाििा बोकेको ओखलढंुगा जिल्लालाई 
अझ सदुृढ बिाउि कृषिलाई आिनुिक र व्र्िसाषर्क बिाउि अत्र्न्त िरुरी छ l 
     कृषि ज्ञाि केन्द्र ओखलढंुगाले मानसक रुपमा प्रकाशि गिे र्स कृषि बलेुषटिमा ज्ञाि केन्द्रका 
षक्रर्ाकलाप,सफलता सारै् अन्र् कृषि सम्बजन्ि िािकारीहरु समािेश गिे िमको गरेको छ l जिल्लाको कृषि 
षिकासमा प्रत्र्क्ष परोक्ष रुपमा सरोकार राख्न ु हिु े कृिक,कृषि षिकाससंग सम्बजन्ित सहर्ोगी सरकारी/गैरसरकारी 
निकार्हरु,व्र्ापारी, कृषि प्राषिनिक र सम्बजन्ित सबैलाई र्ोरै िएपिी र्ो कृषि बलेुषटि उपर्ोगी हिु े र जिल्ला 
प्रशासि कार्ाालर्,ओखलढंुगाबाट िारी गररएको सशुासि कार्ार्ोििा २०७७ कार्ान्िर्िमा महत्िपूणा िनूमका खेल्छ 
िने्न षिश्वास नलईएको छ l र्स प्रकाशिको बारेमा आफ्िा रचिात्मक रार्, सझुाब र प्रनतषक्रर्ाहरु पठाई सहर्ोग 
गररददि ुहिुेछ िनि आशा राख्दछौ र आगामी अंक अझ संदेशमूलक बिाउदै लैिाि प्रनतबद्ध छौ  l 
 

 प्रकाशक 



१. आ.ि. २०७७/078 को िाषिाक कार्ाक्रमहरु 

कृषि ज्ञाि केन्द्र ओखलढुङ्गाको आ.ि. २०७७/078 कार्ाक्रम सरोकारिाला निकार् िेला गरी सािािनिकरण गिा षिश्विर 
महामारीको रुपमा फैनलएको कोनिड-१९ को असहि पररजस्र्तीका कारण तत्काल िसषकएको हदुा िील्ला नित्रका स्र्ानिर् 
तहहरु र सरोकारिाला निकार्लाई पत्रचार माफा त तपनसलका कार्ाक्रम िािकारी गराई सबैले देख्नगेरी कार्ालर् पररसरमा 
फ्लेक्स बोडा टास गरी आ.ि.०७७/०७८ मा संचालि गिे कार्ाक्रमहरुको लानग प्रस्ताि तर्ा आिेदि आव्हाि सूचिा 
प्रकाशि गिे कार्ा गररर्ो। 

प्रदेश सरकार 

िमूी व्र्िस्र्ा कृषि तर्ा सहकारी मन्त्रालर् 

कृषि षिकास िदेशिालर् 

कृषि ज्ञाि केन्द्र ओखलढुङ्गा 
प्रदेश िं.१ 

                              कर्ाक्षत्रः ओखलढुङ्गा                      तानलका-१ 

आ.ि. २०७७/७८ को िाषिाक स्िीकृत कार्ाक्रमको सािािनिकीकरण 

नस.िं. कार्ाक्रम/कृर्ाकलाप इकाई  

िाषिाक लक्ष्र् 

पररमाण 
बिेट (रु 
हिारमा) 

क) कार्ाक्रम/आर्ोििाको िाम:- कृषि षिकास निदेशिालर्        

१ स्कुल हषटाकल्चर तानलम  संख्र्ा ५ १०० 

२ मागमा आिाररत कृषि व्र्िसार् प्रिद्धाि कार्ाक्रम (कृषि षिकास कार्ाक्रम) पटक/संख्र्ा ४ २०० 

३ 
ग्रानमण कृषि कार्ाकताा/स्िरं् सेिक पररचालि कार्ाक्रम (कृषि षिकास 
कार्ाक्रम) 

पटक/संख्र्ा ६ १२० 

४ स्र्ािीर् बिारमा कृषि िस्तकुो पाजक्षक खदु्रामलु्र् संकलि पटक/संख्र्ा ३४ १७ 

५ व्र्िसाषर्क बगैंचाको लानग फलफूल षिरुिा षितरण पटक २ १५० 

६ 
स्र्ानिर् तहमा कार्ारत प्राषिनिकसिँग मानसक समन्िर् तर्ा तथ्र्ाङ्क अद्यािनिक 
बैठक 

पटक ६ ३०० 

७ जिल्ला समन्िर् सनमनत तर्ा प्रदेश सिा सदस्र्हरुिाट कार्ाक्रम अिगुमि पटक १ १५० 

८ 
कृषि प्राषिनिक/कृिक सहिकतााहरु माफा त कृिक पाठशाला कार्ाक्रम 
संचालि 

संख्र्ा ३ ४२० 

९ षिनिन्न स्र्ािहरुमा प्लान्ट षकजल्िक संचालि पटक ४ २०० 

१० षिनिन्न स्र्ािहरुमा माटो परीक्षण जशषिर संचालि पटक ३ ३०० 

११ ज्ञािकेन्द्रमा िमूिा प्रदाशिस्र्ल स्र्ापिा कार्ाक्रम  संख्र्ा १ ५० 

१२ िाषिाक प्रगनत प्रनतिेदि तर्ा तथ्र्ाङ्क पजुस्तका प्रकाशि पटक १ ७५ 

१३ आकजस्मक प्रकोप सहर्ोग  पटक ३ १५० 

१४ मखु्र् मखु्र् बालीहरुको क्रप कषटङ संख्र्ा ५० २५ 

१५ एफ.एम.रेनडर्ो माफा त सूचिा प्रिाह पटक ३ ९० 

१६ कृषि सम्िद्ध षिनिन्न ददिस मिाउिे संख्र्ा २ १०० 

१७ घमु्ती जशषिर सहिानगता पटक ३ ७५ 

१८ मकै उत्पादकत्ि प्रिद्धाि कार्ाक्रम  हेक्टर ७०० ७३५० 

 



१९ कागती खेती नमसि कार्ाक्रम संख्र्ा ४ १००० 

२० षकबी खेती प्रिद्धाि कार्ाक्रम संख्र्ा ३ १५०० 

२१ व्र्ािसाषर्क फलफुल बगैंचा स्र्ापिा सहर्ोग  संख्र्ा ८ २४०० 

२२ सनु्तलािात बगैंचा व्र्िस्र्ापि एिम ्सदुृषढकरण कार्ाक्रम संख्र्ा १० १००० 

२३ मखु्र् रािमागा लजक्षत तरकारी उत्पादि कार्ाक्रम पटक ३ ९०० 

२४ अलैंची िर्ािँ क्षेत्र षिस्तार कार्ाक्रम हेक्टर २ १९० 

२५ अदिुा नमसि कार्ाक्रम संख्र्ा २ १००० 

२६ बीउषििि आत्मनििार कार्ाक्रम (पषहलो ििा) संख्र्ा १ ६०० 

२७ िैषिक तर्ा िािस्पनतक षििादी प्रर्ोग षिस्तार कार्ाक्रम संख्र्ा ५ ५०० 

२८ रैर्ाि ेबाली उत्पादि प्रिद्धाि कार्ाक्रम (कोदो फापर िौ आदी) संख्र्ा ४ ४०० 

२९ उन्नत कृषि प्रषिनि सम्बद्ध सािा प्रदाशि सामाग्री षितरण  संख्र्ा ३ ३०० 

३० खाद्यान्न/तरकारी/फलफूल उत्पादि प्रदाशि संख्र्ा ५ १०० 

३१ र्िुा लजक्षत च्र्ाउ मह तरकारी उत्पादि कार्ाक्रम संख्र्ा ४० ४००० 

३२ प्रांङगाररक कृषि प्रिद्धाि अनिर्ाि कार्ाक्रम पटक ३ ९६०० 

३३ बीउषििि आत्मनििार कार्ाक्रम (तेश्रो ििा) पटक/संख्र्ा १ ५०० 

३४ सघि िाली षिकास आर्ोििा (िाि, मकै गहुिँ)(तेश्रो ििा) पटक/संख्र्ा १ ५०० 

३५ एक पानलका एक िसारी स्र्ापिा सहर्ोग संख्र्ा ५ ७५० 

३६ िमूिा फामा स्र्ापिा कार्ाक्रम Model Farm संख्र्ा ६ ४२०० 

३७ कृषि र्ाजन्त्रकरण प्रिद्धाि कार्ाक्रम पटक १ ६००० 

िम्मा     ४५३१२ 

ख) प्रिािमन्त्री कृषि आिूनिषककरण पररर्ोििा (संघ सशात अिदुाि)     

१ िर्ािँ ब्लक षिकास कार्ाक्रम समूह ८ २०००० 

कुल िम्मा बिेट (क+ख)     ६५३१२ 

 

२. जिल्लास्तर अिदुािग्राही छिौट सनमनतको बैठक संचालि 

र्स चाल ुआनर्ाक ििाको कार्ाक्रम छलफल गिा र संचालिको लानग जिल्लास्तर अिदुािग्राही छिौट सनमनतको पषहलो 
बैठक नमनत २०७७ श्रािण २८ गते बसेको नर्र्ो । बैठकमा कृषि ज्ञाि केन्द्र, ओखलढंुगाबाट चाल ुआ.ि.०७७/७८ मा 
संचालि गररिे जस्िकृत िाषिाक कार्ाक्रमको िािकारी गराईएको नर्र्ो । गत आ.ि.०७६/७७ को कार्ाक्रम अिसुार छिौट 
िई षिश्व महामारीको रुपमा फैनलएको कोनिड-१९ रोगको संक्रमण तर्ा लकडाउिका कारण सम्पन्न हिु िसकेको 
कार्ाक्रमलाई मा.मखु्र्मन्त्रीस्तरीर् निणार्बाट समेत चाल ुआ.ि.०७७/७८ को कार्ाक्रमबाट निरन्तरता ददिे पररपत्र प्राप्त िए 
अिसुार गत आनर्ाक ििामा छिौट िएका अिदुािग्राहीहरुलाई निरन्तरता ददि सूचिा प्रकाशि गिे र कार्ाक्रम सम्झौता गरी 
कार्ाक्रम संचालि अजघ बढाउिे निणार् िएको नर्र्ो । गत आ.ि. ०७६/७७ को निरन्तरता ददि ु पिे कार्ाक्रम बाहेक 
बािँकी रहेका कार्ाक्रमहरुको सूचिा प्रकाशि गिे निणार् िएको निर्ो । 

 

 

 



३. निरन्तरता कार्ाक्रमको सम्झौता कार्ा संचालि  

आ.ि.०७७/०७८ को जस्िकृत िाषिाक कार्ाक्रम अिसुार गत आ.ि.०७६/७७ को कार्ाक्रममा छिौट िई निरन्तरता पाएका 
कृिक/कृिक समूह/कृषि सहकारी/कृषि फमा/कृषि उिमीहरुको षििरण देहार्का तानलका-१ बमोजिम रहेको छ । नमनत 
२०७७ साल िाद्र १ गते १५ ददिे कार्ाक्रम सम्झौता गिे सम्बजन्ि सूचिा प्रकाशि िई कार्ाक्रम सम्झौता कार्ा सम्पन्न 
िएको छ । सघि बाली षिकास कार्ाक्रम (तेश्रो ििा) निरन्तरता कार्ाक्रम पनि सघिबाली षिकास सनमनतसिँग सम्झौता 
िएको छ । सम्झौता पश्चात कृिक/समूह/संस्र्ाहरुले कार्ा र्ालिी गररएको छ । 

तानलका – २ 

नस.िं. अिदुािग्राही समूह/संस्र्ा/कृिकको िाम  ठेगािा कार्ाक्रमको िाम  

१ नसरािघरे कन्छा कृषि फमा प्रा.नल. सिुकोशी -१० 

कागती खेनत नमसि कार्ाक्रम 
२ AMT कृषि तर्ा पशपुन्छी फमा मािेिन्जर्ांङ -१ 

३ रोजििा फलफुल व्र्िसार् नसषद्धचरण ि.पा-३  

४ सोलङु एग्रो प्रा.नल. सिुकोशी - १० 

५ ओगाानिक फलफुल तरकारी खेनत तर्ा प्रशोिि उद्योग  नसषद्धचरण ि.पा-३ षकबी खेनत प्रबद्धाि कार्ाक्रम  

६ िाििा तरकारी तर्ा फलफुल कृषि फमा  नसषद्धचरण ि.पा-९ व्र्िसार्ीक फलफुल बगैचा स्र्ापिा 
सहर्ोग कार्ाक्रम ७ ओखलढंुगा िमिुा कृषि फमा प्रा.नल.  चम्पादेिी - १०  

८ श्री ििलक्ष्मी कृषि तर्ा पशपुालि फमा नसषद्धचरण ि.पा-१२ 

सनु्तलािात बगैचा व्र्िस्र्ापि एिम ्
सदुृढीकरण कार्ाक्रम  

९ िदेूि कृषि तर्ा पशपुन्छी फमा नसषद्धचरण ि.पा-९ 

१० रािदेिी फलफुल तर्ा तरकारी फमा  सिुकोशी १० 

११ मिकामिा कृषि फमा  नसषद्धचरण ि.पा-८ 

१२ र्िुा उद्यमी कृषि तर्ा पशपुालि फमा  नसषद्धचरण ि.पा- ८ 

१३ डेनलनसर्स कृषि तर्ा पशपुन्छी फमा  सिुकोशी १  

मखु्र् रािमागा लजक्षत तरकारी 
उत्पादि कार्ाक्रम 

१४ सक्षम कृषि प्रा.नल. नसषद्धचरण ि.पा-५  

१५ िलेश्वरी कृिक समूह  नसषद्धचरण ि.पा-७ 

१६ एस.के. सिुिुार एग्रीकल्चर फमा  सिुकोशी ९ 

१७ बलकन्र्ा नसद्धबाबा कृषि उद्योग  नसषद्धचरण ि.पा-५  
अदिुा नमसि कार्ाक्रम  

१८ प्रगनतशील कृिक समूह  चम्पदेिी ६  

१९ हररर्ाली कृषि तर्ा पशपुालि कृिक समूह  नसषद्धचरण ि.पा-२  
रैर्ािे बाली उत्पादि प्रबद्धाि 
कार्ाक्रम 

२० सिृिजशल कृषि सहकारी संस्र्ा  नसषद्धचरण ि.पा-८ 

२१ मनिला अगानिक कृषि फमा  नसषद्धचरण ि.पा-९ 

२२ सन्तोि कुमार खत्री सिुकोशी ५ 

र्िुा लजक्षत च्र्ाउ मह तरकारी 
उत्पादि कार्ाक्रम  

२३ कलपेश्वोर कृषि तर्ा पशपुन्छी फमा चम्पदेिी ८ 

२४ निम नछररंग तामांग  नसषद्धचरण ि.पा-८ 

२५ तारा शे्रष्ठ  मािेिन्जर्ाङ्ग - ५ 

२६ तेन्िी शेपाा जखिीदेम्बा-८ 

२७ षटका बा. मगर जचसंखगुढी -१ 

२८ सन्तोि षि.क. नसषद्धचरण ि.पा-९ 

२९ गोपाल खत्री  नसषद्धचरण ि.पा-१२ 

३० राघटुार कृषि व्र्िसार्ी फमा  जचसंखगुढी-३ 



३१ अशोक कुमार खड्का  चम्पादेिी - ६ 

३२ माझ चण्डेश्वोरी कृिक समूह  नसषद्धचरण ि.पा-४ 

िमिुा फमा स्र्ापिा कार्ाक्रम 

३३ तारा बहउुदेश्र् कृषि फमा प्रा.नल. जचसंखगुढी - ३ 

३४ निमसेि फलफुल तर्ा तरकारी फमा  मोलङु - १ 

३५ जशिम कृषि फमा  मािेिन्जर्ाङ - २ 

३६ शेरा बेशी एग्रोिेट कृषि फमा प्रा. नल. चम्पादेिी - ७ 

३७ जघनसंङ कृषि व्र्िसार्ी फमा जखिीदेम्बा - ५ 

३८ सघि बाली षिकास सनमनत  मोलङु- ३, ४, ५ 
सघि बाली षिकास कार्ाक्रम (तेश्रो 

ििा) 
 

 

४.  क्रप कषटङ कार्ाक्रम संचालि  

२०७७ साल श्रािण र िाद्र मषहिामा Sampling षिनिबाट उत्पादि तर्ा उत्पादकत्ि आकलि  गिा ििे मकै बाली र ििे 
आल ुबालीको क्रप कषटङ गिे कार्ा िएको छ । जिल्लामा कुल १२४०० हेक्टरमा ििे मकै खेती लगाईएको नर्र्ो । 
उक्त क्षेत्रफलबाट र्स ििा मकै उत्पादि कुल ४१,७४७ मे.टि. िएको आकलि गररएको छ । र्स ििा जिल्लाको मकैको 
उत्पादकत्ि प्रनत हेक्टर ३.४ मे.टि रहेको छ । मौसम अिकुुल र उिन्त बीउषििि प्रर्ोग गिे कृिकहरुको संख्र्ा िषृद्धले 
मकै उत्पादि गत ििा िन्दा र्स ििा राम्रो रहेको छ । ििे आल ुजिल्लाको कुल १,४७२ हेक्टरमा लगाईएको नर्र्ो । 
उक्त क्षेत्रफलबाट कुल उत्पादि ८,२४३.२ मे.टि. िएको छ । प्रनत हेक्टर उत्पादकत्ि ५.६ मे.टि रहेको छ । गत 
ििाको तलुिामा र्स ििा प्रनत हेक्टर उत्पादकत्ि ५.४ मे.टि.ले ह्रास आएको छ । अत्र्ानिक ििाा िई आल ुबालीको 
लानग प्रनतकूल मौसम हुिँदा र  आल ुबालीको िािस्पनतक िषृद्ध अिस्र्ामा डढुिा रोगको संक्रमणका कारण र्स ििा ििे 
आल ुउत्पादिमा ठूलो ह्रास िएको छ । स्र्ािीर् ओखलढंुगा बिारमा श्रािण िाद्र मषहिा औित प्रनत के.िी. रु.५०।– 
रुपर्ािँमा कारोबार हिुे आल ुर्स ििा प्रनत के.िी. ९० रुपर्ािँ सम्म मलु्र् रहेको छ। 

५. पाजक्षक खदु्रमलु्र् संकलि   

कृषि उपि िस्तकुो स्र्ािीर् बिारमा बिािरी कारोबार हिुे मलु्र्को तथ्र्ांक अनिलेख गिा कृि ज्ञाि केन्द्र, ओखलढंुगाले 
पाजक्षक रुपमा केही कृषि िस्तहुरुको खदु्रा मलु्र् संकलि कार्ा र्स आनर्ाक ििा देजख शरुुिात गररएको छ । २०७७ साल 
श्राणि र िाद्र मषहिाको औित पाजक्षक मलु्र् तानलका-३ बमोजिम रहेको छ ।                                             
िील्लाः ओखलढुङ्गा                          तानलका-३                          बिारः ओखलढुङ्गा 

नस.िं. बस्तूको िाम इकाई 

श्रािण िाद्र 
औित कैषफर्त 

७ गते २१ गते  ३ गते २४ गते 

१ चामल मोटो के.िी. ४७  46 48 48 47.25   

२ चामल मध्र्म के.िी. 62 61 58 60 60.25   

३ चामल मनसिो के.िी. 78 78 76 78 77.5   

४ च्र्रुा ताईचङू के.िी. 85 83 83 83 83.5   

५ च्र्रुा स्र्ािीर् के.िी. 0 0 0 0 0   

६ गहंूको षपठो के.िी. 60 60 60 60 60   

७ मासको दाल के.िी. 157 158 154 156 156.25   

८ रहरको दाल के.िी. 0 0 0 0 0   

९ मगुीको दाल के.िी. 0 0 0 0 0   

१० मूसूरोको दाल के.िी. 130 123 124 124 125.25   



११ िटमास के.िी. 139 138 140 140 139.25   

१२ चिा ठूलो के.िी. 140 140 136 136 138   

१३ चिा सािो के.िी. 130 130 128 128 129   

१४ केराउ ठूलो के.िी. 120 120 120 120 120   

१५ केराउ सािो के.िी. 130 130 130 130 130   

१६ तोरीको तेल नलटर 174 170 172 172 172   

१७ िटमासको तेल के.िी. 170 170 170 170 170   

१८ घ्र् ुखारेको मािा 600 600 600 600 600   

१९ ििस्पनत घ्र् ु के.िी. 0 0 0 0 0   

२० कुखरुाको मासू के.िी. 400 400 400 400 400   

२१ खनसको मासू के.िी. 800 800 800 800 800   

२२ रांगाको मासू के.िी. 450 450 450 450 450   

२३ सगूुरको मासू के.िी. 350 350 350 350 350   

२४ माछा के.िी. 0 0 0 0 0   

२५ कूखूराको फुल गोटा 15 15 15 15 15   

२६ दूि नलटर 90 90 90 90 90   

२७ जचिी के.िी. 85 85 88 88 86.5   

२८ आलू रातो के.िी. 76 80 70 86 78   

२९ आलू सेतो के.िी. 70 70 60 80 70   

३० गोलिेडा ठुलो के.िी. 112 122 150 142 131.5   

३१ गोलिेडा सािो के.िी. 0 0 150 150 150   

३२ िन्दाकोपी के.िी. 64 70 60 60 63.5   

३३ काउली तराई के.िी. 0 0 0 0 0   

३४ काउली पहाड के.िी. 120 150 150 150 142.5   

३५ मटर कोसा के.िी. 0 0 0 0 0   

३६ परिल के.िी. 0 0 0 0 0   

३७ िेडे खूसाािी के.िी. 150 150 150 150 150   

३८ आंप के.िी. 132 120 0 0 120   

३९ सून्तला के.िी. 0 0 0 0 0   

४० स्र्ाउ के.िी. 380 380 290 310 340   

४१ केरा दिाि 142 142 146 146 144   

४२ सूकेको प्र्ाि के.िी. 70 70 60 60 65   

४३ सूकेको लसूि के.िी. 244 244 300 300 272   

४४ अदूिा के.िी. 100 100 150 150 125   

४५ सूकेको खूसाािी के.िी. 700 700 1000 1000 850   

४६ हररर्ो खूसाािी के.िी. 500 500 400 400 450   

४७ िि के.िी. 0 0 0 0 0   

४८ मकै के.िी. 0 0 0 0 0   

४९ गह ु के.िी. 0 0 0 0 0   

५० कोदो के.िी. 0 0 0 0 0   

५१ गहत के.िी. 0 0 0 0 0   



 

६. ब्लक कार्ाक्रम सूचिा प्रकाशि 

कृषि ज्ञाि केन्द्र, ओखलढंुगाबाट चाल ु आ.ि.०७७/७८ मा संचालि हिुे ८ िटा ब्लक कार्ाक्रम संचालि गिा कृिक 
समूह/कृषि सहकारी/कृषि फमा/कृषि सनमनतहरुको लानग आिेदि प्रस्ताि पेश गिा नमनत २०७७।०५।२ गते २१ ददिे 
सूचिा प्रकाशि गररएको नर्र्ो । सूचिा प्रकाशि तर्ा प्रसारण कार्ाालर्को सूचिा पाटीमा लगार्त जिल्लास्तरका षिनिन्न 
सरकारी कार्ालर्को सूचिा पाटीमा सूचिा टािँस गररएको नर्र्ो । ि.पा./गा.पा. सूचिा पठाई िडा कार्ाालर्हरुमा समेत 
सूचिा टािँसको लानग सहिीकरण गिा ओखलढंुगाका सबै स्र्ािीर् तहहरुलाई पत्रचार िएको नर्र्ो । ओखलढंुगा जिल्लामा 
रहेका स्र्ािीर् संचार माध्र्ामहरु एफ.एम.रेनडर्ो, अिलाईि खबर माफा त सूचिा प्रिाह गररएको नर्र्ो ।सूचिा बमोजिम 
कृिक समूह/कृषि सहकारी/कृषि फमा/कृषि सनमनतहरुले रीतपूिाक आिेदि दताा गिे अजन्तम नमनत २०७७ िाद्र २२ गतेसम्म 
नर्र्ो । कार्ाालर्मा दताा िएका आिेदि प्रस्ताि उपर स्र्लगत षफल्ड िेररषफकेसि गरी षफल्ड प्रनतिेदि पेश गिा 
कार्ाालर्को स्टाफ बैठकबाट एक प्राषिनिक कार्ादल गठि गररएको छ र स्र्लगत षफल्ड निररक्षणको लानग प्राषिनिक 
कमाचारीहरु खटाई सकेको छ ।  

७. नििामती सेिा ददिसः 

िेपालमा हरेक ििा िाद्र २२ गते देशिर नबनिन्न कार्ाक्रम गरी नििामती सेिा ददिस मिाउिे गररन्छ । “स्िच्छ र सक्षम ्
प्रशासिःसमदृि र सशुासि” िन्ने मूल िाराका सार् र्स कार्ालर्मा पनि नििामती सेिा ददिसको ददि सम्पणुा कमाचारीहरुबाट 
कार्ाालर् पररसर सरसफाई तर्ा बगैचामा फूल रोपण कार्ा गरर नििामती सेिा ददिस मिाइएको नर्र्ो। 

८. संषििाि ददिसः 

िेपालको इनतहासमैं प्रर्म पटक ििप्रनतनिनि सजम्मनलत संषििािसिाबाट २०७२ अशोि ३ गते िेपालका प्रर्म राष्ट्रपनत 
रामिरण र्ादिले "िेपालको संषििाि २०७२"लाई हस्ताक्षर गरी अिमुोदि गरेसंगै िेपालको संषििाि िारी िएको र सो 
ददिलाई संषििाि ददिसको रुपमा मिाउदै आइएको छ l संषििाि ददिसको पािि अिसरमा कृषि ज्ञाि केन्द्रले तीि ददि 
सम्म साझ ददप प्रजिलि र राषष्ट्रर् झण्डा फहराएर २०७७ सालको संषििाि ददिस िव्र्ताका सार् मिाईएको नर्र्ो l 

९. ओखलढंुगा जिल्लामा िाि बालीमा देजखएका मखु्र् रोग षकरा र नतिको व्र्िस्र्ापि  

रोगहरु : 

रोगको िाम लक्षण व्र्िस्र्ापि षिनि 

ब्लास्ट रोग 

 

 

 

पातमा स-सािा सेता षटका 
बीचमा िएका लम्चीला 
खैरा र्ोप्ला देखा पदाछि 
।बाला देजख तलको 
डािँठको िरीपरी िा 
आख्लामा खैरो रङ्ग िएको 
दाग पिी देजखन्छि l 

 रोग निरोिक िातहरु लगाउि ेl 
 काबेन्डाजिम ५०%WP (िस्तै बेनिषिम िा डोरोसाल) २-३ ग्राम 

/के.िी. का दरले नबउ उपचार गरी ब्र्ाड राख्न ेl 
 नसफाररस अिसुार मात्र िईट्रोिि मलको प्रर्ोग गिे l 
 खेतमा पािी िमाई राख्न ेl 
 प्राषिनिकको नसफाररसमा ट्राइसाईकािोल ७५% WP(िस्तै 

बाि,लोिीक,षट्रप) ०.७५ ग्राम/नलटर िा सगुामाईनसि ३% SL(िस्तै 
कास-ुबी,षकमाईनसि) १.५ नम.नल./नलटर पािी िा हेक्िाकोिािोल 
५%EC (िस्तै एिोि,कम्फोटा,हेक्िाप्रस) २ ग्राम प्रनत नलटर िा 
के्रसोजक्िम नमर्ाइल ४४.३ SC(िस्तै इिोि) १ नम.नल./नलटर पािीमा 



  

नमसाई १५ ददिको फरकमा २-३ पटक छिे l 

व्र्ाक्टेररर्ल नलफ 
ब्लाईट 

 

 

पातको षकिारबाट लामो 
पहेला िा खैरा रङ्गका 
ििााहरु देजखन्छि,पात 
टुप्पोबाट सकेुर िान्छ l 

 

 रोग निरोिक िातहरु लगाउि ेl 
 नसफाररस अिसुार मात्र रसार्निक मलको प्रर्ोग गिे l 
 रोग लागेको खेतमा केषह ददि पािी सकुाईददिे 
 स्टेप्टोमाइनसि सल्फेट ९% + टेट्रासाईजक्लि हाईड्रोक्लोराईड १%WP 

एग्रीमाईनसि-१००,०.२५ ग्राम/नलटर पािीको झोलमा नबउलाई ३० 
नमिेट सम्म डबुाएर नबउ उपचार गिे l 

 िजिकैको कृषि शाखा िा ज्ञाि केन्द्रमा प्रानबनिकको सल्लाह अिसुार 
काम गिे l 

 

षकराहरु : 

षकराको 
िाम 

पषहचाि क्षनतको लक्षण व्र्िस्र्ापि षिनि 

िािको 
पतेरो 

 

 

िर्स्क पतेरो खैरोमा षहरर्ो 
नमसएको हनु्छ ििे िच्चा 
पतेरो षहरर्ो हनु्छ।र्सलाई 
समातेर षिस्तारै नर्च्दा 
िराम्रो गन्ि छोड्छ।            

 

पातमा बढी आक्रमण 
िएमा िोट िै पहेनलिे 
हनु्छ र िालामा आक्रमण 
गरेको छ ििे दािाहरुमा 
खैरो दाग देजखिे, दािाहरु 
फोस्रा हिुे अर्िा आिा 
फोनस्रएका दािा हिु े
गदछा। 

 खेत नित्र तर्ा िरपरको झारपात गोडमेल गरी 
पतेरोको िैषकल्पक आश्रर्स्र्ललाई िि गिे l 

 एकै समर् पाक्िे िािका िातहरु छिोट गरी 
लगाउिे। 

 प्रकाश पासोको माध्र्मबाट िर्स्क कीरालाई मािा 
सषकन्छ। 

 डटी ट्रर्ापको प्रर्ोग गिे।र्सको लनग गाई िैसीको 
तािा षपसािमा कपडा िा िटुको िोरालाई नििाएर 
एउटा घोचोको एक छेउमा बांध्िे र उक्त घोचोलाई 
िाि बारीको बीचमा लगेर गाड्िे गिुापदाछ।ट्रर्ापमा 
आकषिात िएका पतेरोहरुलाई बाषहर पषिबाट 
प्लाजस्टकको झोलाले छोपी संकलि गरी मािे। 

 र्ो कीराको प्रकोप जर्ादा िएमा अजन्तम नबकल्पमा 
कीटिाशक षििादी िस्तै मालानर्र्ि ५०%EC 
(िस्तै साइनर्र्ि, अिमुालानर्र्ि,सूर्ाानर्र्ि) २ नमनल 
प्रनतनलटर अर्िा साइपरमेनिि २५% EC (िस्तै 
अिषुकल, साइपरसीड, के आइसाइपर) िा फेन्िेलेरेट 
२०% EC (िस्तै अिफेुि, फेििल, कीफेि) ०.५ 
नमनल प्रनत लीटर पािीका दरले कुिै एक षििादी 
नबरुिा राम्ररी निजिे गरर छका िपुदाछ । 



पात बेरुिा 

 

 

हल्का खैरो रङ्गका िर्स्क 
पतुली हन्छि।पखेटामा 
दईुिटा बाङ्गा षटङ्गा ििााहरु  
हनु्छि।्लािाा हल्का षहरर्ो 
रङ्गका हनु्छि।् 

 

पातलाई िेरेर नित्र पषि  
बसी पातको षहरर्ो पदार्ा 
खाईददन्छि ् र पात 
सकु्दछि। 

 िाि रोप्िे बेलामा स्िास्थ्र् र बनलर्ा बेिााको प्रर्ोग 
गिे। 

 िाईट्रोििरू्क्त मलको उजचत प्रर्ोग गिे। 
 िाि खेतको राम्ररी गोडमेल गिे। 
 कािँडेदार  डोरी नलई दिैु छेउमा समातेर खेतको दईु 

छेउमा बन्ने र िािलाई छुिाएर त्रमशःषिपररत 
ददशानतर िािे।र्सो गिाले िािको पातमा रहेका 
पात िेरुिाका लािााहरु पािीमा खसेर िि हनु्छि।् 

 नब.टी.कु्रस्टाकी िामक िैषिक षििादी १.५ नम.नल. 
प्रनत नलटर पािीमा नमसाई खेतमा छका िे ।प्रनत 
हेक्टर िनमिमा ५००-६०० लीटर िैषिक षििादी 
र पािीको झोल प्रर्ोग गिे। 

 प्रकोप बढी िएमा अजन्तम षिकल्पको रुपमा बिारमा 
नसिलैसिँग उपलब्ि हिु े सम्पका  षििादी 
क्लोरपाइररफस २०% EC (िस्तै डसािाि, 
डरमेट,फाइििेि) १.२५ नमनल/नलटर िा 
कािोसल्फाि २५% EC (िस्तै मासाल)१ नमनल प्रनत 
नलटर, कारटाप हाइड्रोक्लोराइड ४% GR (िस्तै 
अिदुाि, षिदाि, कीटाप) १ नम. नल. प्रनत नलटर िा 
लाम्डासहोइलोनिि ५% EC (िस्तै एिेन्टप्लस, ब्रािो 
५०००, कराते) ०.५ नमनल प्रनत नलटर िा 
अिाडीराक्टीि ०.१५% (िस्तै मल्टीिेमोर, निकोनिम) 

३-५ नमनल प्रनत नलटर दरले छिे। 
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  िमूी व्र्िस्र्ा कृषि तर्ा सहकारी मन्त्रालर् 

       कृषि षिकास िदेशिालर् 
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