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कृषि ज्ञाि केन्त्र, ओखलढंुगाको 

            मानसक कृषि बलेुषटि      “कृषि मलुश्र् जीििम”       

 ििा १                                                      अङ्क ३                               कानताक मषहिा-२०७७/०७८ 

 सम्पादकीर् 

िेपालीहरुको महाि चाड िडा दशैँ तर्ा शिु ददपािलीको पािि मषहिामात्र ििएर र्ो कृिकहरुको खेतबारीमा 
धाि र कोदोको बालाहरु लहलह झलु्िे मषहिा पिी हो l हातका दश िंग्रा खखर्ाएर घाम पािी ििनि नमषहिेत 
गरर खाद्यान्न खेतबारीमा झलु्दा कसको मि प्रफुखल्लत हनु्न र ! मध्र् पहाडी खजल्ला ओखलढंुगामा बिाा 
सकीएसंगै षिनिन्न षकनसमका फलफुल कृिकको बारीबाट बजारसम्म आउि र्ालेका छि ् l फाट्टफुट्ट रुपमा 
सनु्त्तला लगार्त सनु्त्तलाजतका अन्त्र् फलफुल बजारमा उपलव्ध हिु र्ालेका छि ् l तर ििाा र्ाममा परेको 
िारी आनसिा पािीले गदाा सनु्त्तलाको उत्पादिमा ठुलो ह्रास आउिे देखखन्त्छ l धाि र कोदो बालीको हाल 
सम्मको खस्र्नत हेदाा गत ििाको तलुिामा र्स ििाको उत्पादिमा केही िषृि हिेु अिमुाि गररएको छ l 
 

        षिगत लामो समर्देखख षिनिन्न खाद्यान्न बालीको नबऊ षकसािहरुले सहजरुपमा पाऊि िसकेको र 
पाईहाले पिी नसफारीस गररएको जात िपाईएको, गणुस्तरीर् िपाईिे लगार्तका समस्र्ा रहेका छि ्l नबऊको 
उपलव्धता र गणुस्तरमा समस्र्ा िहोस ििी कृषि ज्ञाि केन्त्रले षिगत दईु साल अखघबाटै सघि बाली षिकास 
कार्ाक्रम माफा त नबज िषृि कार्ाक्रम संचालि गरररहेको छ l र्स ििा गह ुबालीको षिजर् जातको मूल नबऊ 
कररब १३ हेक्टर क्षत्रफलमा मोलङु्ग गाउिँपालीकाका षिनिन्न िडाहरुमा लगाईएको छ l र्सका सारै् कृषिलाई 
व्र्िसाषर्करण र आधनुिषककरण माफा त कृिकहरुको जीििस्तरलाई मानर् उकस्ि प्रधािमन्त्त्री कृषि 
आधिुीषककरण पररर्ोजिा ब्लक षिकास कार्ाक्रम माफा त बाली षिशेि ब्लकहरु निमााण तर्ा संचालिको 
तर्ारीमा ज्ञाि केन्त्र लानगरहेको छ l  

         कृषि ज्ञाि केन्त्र ओखलढंुगाले मानसक रुपमा प्रकाशि गिे र्स कृषि बलेुषटिमा ज्ञाि केन्त्रका 
षक्रर्ाकलाप,सफलता सारै् अन्त्र् कृषि सम्बखन्त्ध जािकारीहरु समािेश गदै आएका छौ l खजल्लाको कृषि 
षिकासमा प्रत्र्क्ष परोक्ष रुपमा सरोकार राख्न ु हिेु कृिक,कृषि षिकाससंग सम्बखन्त्धत सहर्ोगी 
सरकारी/गैरसरकारी निकार्हरु,व्र्ापारी, कृषि प्राषिनधक र सम्बखन्त्धत सबैलाई र्ोरै िएपिी र्ो कृषि बलेुषटि 
उपर्ोगी रहेको ििी आशा गररएको छ l सारै् र्स प्रकाशिको बारेमा आफ्िा रचिात्मक रार्, सझुाब र 
प्रनतषक्रर्ाहरु पठाई सहर्ोग गररददि ु हिेुछ िनि आशा राख्दछौ र आगामी अंक अझ संदेशमूलक बिाउदै 
लैजाि हामी प्रनतबि छौ  l 
 

 प्रकाशक 

१. ब्लक नबकास कार्ाक्रम 

२.संचानलत अिदुाि कार्ाक्रमको अिस्र्ा 
३.सघि बाली षिकास कार्ाक्रम 

४. क्रप कषटंग 

५. प्रर्म चौमाखशक प्रगनत प्रनतबेदि प्रकाशि 

६. पाखक्षक खरु मूल्र् संकलि 

७. आल ुबालीमा लाग्िे रोग षकरा र नतिको व्र्िस्र्ापि 

 



 

१. ब्लक नबकास कार्ाक्रम 

आ.ि.०७७/७८ मा संचालि हिुे प्रधािमन्त्त्री कृषि आधूनिषककरण पररर्ोजिा िर्ािँ ब्लक षिकास कार्ाक्रमको लानग नमनत 
२०७७।०५।०२ गते प्रर्म पटक प्रकाखशत सूचिा अिसुार प्रर्ााप्त आिेदि िपरेको हुिँदा नमनत २०७७।०६।१८ गते 
पिु: दोश्रो पटक १५ ददिे सूचिा प्रकाशि गरी आिेदि प्रस्ताि माग गररएको नर्र्ो l जसमा कुल आिेदि संख्र्ा १३ बाट 
८ िटा छिौट गिुापिे रहेको छ l प्रस्तानबत आबेदिको प्रारखम्िक षफल्ड अिगुमिको कार्ा सम्पन्न गररएको छ l  

२.संचानलत अिदुाि कार्ाक्रमको अिस्र्ा  

गत ििा छिौट िई षिश्व िरर फैनलएको कोनिड १९ कोरोिा िाईरसका कारण संचालि हिु िसकेका कार्ाक्रम 
आ.ि.२०७७/७८ को खस्िकृत िाषिाक कार्ाक्रममा निरन्त्तरता पाएर कार्ाक्रम सम्झौता गररएका कार्ाक्रमहरुमा कागती 
नमसि कार्ाक्रम नसषिचरण िगरपानलका िडा िम्बर ३ को रोखजिा फलफुल व्र्िसार् फमाले कार्ा सम्पन्न गरी िकु्तािी  
िएको छ l र्स मषहिा कार्ा सम्पन्न गरी िकु्तािी नलिे कृिकको संख्र्ा एक रहेको छ । अन्त्र् सम्झौता गरेका कृिकहरुले 
पिी नतब्र गनतमा कार्ा गरररहेका  छि । 

३.सघि बाली षिकास कार्ाक्रम  

आ.ब.०७७/०७८ को बाषिाक स्िीकृत कार्ाक्रम अन्त्तगात सघि बाली षिकास कार्ाक्रमको तेस्रो बिाको कार्ाक्रम संचालि 
िईरहेको छ l सघि बाली षिकास सनमनत माफा त मोलुंग गाउिँपानलकामा षिजर् जातको गहुिँको मूल बीउ १६०० के.जी. 
षितरण िई कररब १३ हेक्टर क्षेत्रफलमा गहुिँ षिजिषृि कार्ा संचालि िएको छ ।उक्त क्षत्रबाट कररब २६ मे.टि नबऊ 
गह ुउत्पादि िई अको ििा उत्पाददत उन्नत नबउलाई २०० हेक्टर िन्त्दा बढी क्षत्रफलमा षिस्तार गिा सषकन्त्छ l  

४. क्रप कषटंग 

ओखलढंुगा खजल्लाको बिे धाि बालीको कुल क्षत्रफल ४४०३ हेक्टर रहेको छ l उक्त क्षत्रमा उत्पादि िएको 
धािबालीको उत्पादि र उत्पादकत्ि मापि गिा षिनिन्न ठाउिँहरुबाट क्रप कषटङ्ग गररएको र उक्त बालीको सखु्खा तौल 
आउि बाकी रहेको छ l अिमुानित रुपमा धािको र्स ििाको उत्पादकत्ि ३.३ रहिे अिमुाि गररएको छ l 

५. प्रर्म चौमाखशक प्रगनत प्रनतबेदि प्रकाशि  

कृषि ज्ञाि केन्त्र ओखलढंुगाको बाषिाक स्िीकृत कार्ाक्रम अन्त्तगात प्रर्म चौमाखशक मा िएका कार्ाक्रमहरुको प्रगनत 
प्रनतबेदि प्रकाशि गररर्ो l प्रर्म चौमाखशक मा िएका मखु्र् मखु्र् षक्रर्ाकलापहरुको प्रगनत षििरण तानलकामा प्रस्ततु 
गररएको छ : 

 

 

 

 

 

 



क. मखु्र् मखु्र् उपलखव्धहरु  

 

क्र.सं. कार्ाक्रम/षक्रर्ाकलाप इकाई 

............... कार्ाक्रम 

लक्ष्र् प्रगनत 

अ पुिँखजगत खचा अन्त्तगातका कार्ाक्रमहरु 
  

    

११.३.२.5 चारपांग्र ेडबल क्र्ाप षपकप खररद (सिारी साधि) संख्र्ा १ 0 

११.३.२.7 मोटरसाईकल १५० नस नस (सिारी साधि) संख्र्ा १ 0 

क) पुिँखजगत कार्ाक्रमको खचा जम्मा   २ 0 

आ चाल ुखचा अन्त्तरगत कार्ाक्रमहरु       

२.७.१५.३६ 
स्र्ानिर् बजारमा कृषि िस्तकुो पाखक्षक खरुा मूल्र् संकलि (कृषि षिकास 
कार्ाक्रम) 

पटक ८ ८ 

२.७.२५.१ 
स्र्ानिर् तहमा कार्ारत प्राषिनधकसिँग मानसक समन्त्िर् तर्ा तथर्ांक 

अध्र्ािनधक बैठक (अन्त्र्) 
पटक २ २ 

२.७.२५.५ षिनिन्न स्र्ािहरुमा प्लान्त्ट षकखल्िक संचालि (अन्त्र्) संख्र्ा १ १ 

२.७.२५.८ बाषिाक प्रगनत प्रनतिेदि तर्ा तथर्ाकं पखुस्तका प्रकाशि पटक १ १ 

२.७.२५.१३ मखु्र् मखु्र् बालीहरुको क्रप कषटङ पटक २० २० 

२.७.२५.१४ एफ.एम.रेनडर्ो माफा त सूचिा प्रिाह पटक १ १ 

२.९.२.१ कार्ाालर्मा िएका सिारी साधिको षिमा तर्ा िषिकरण खचा पटक १ १ 

५.१.११.१ कागती खेती नमसि कार्ाक्रम संख्र्ा 0 १ 

५.१.११.२८ 

उन्नत कृषि प्रषिनध सम्बि सािा प्रदाशि सामाग्री षितरण( फेरोमोि ट्रर्ाप 
लाईट ट्रर्ाप र्ल्लो ट्रर्ाप जिािार धपाउि ेऔजार प्रर्ोग,सपुर ग्रिे ब्र्ाग 

आदद) 
संख्र्ा १ १ 

५.१.११.२९ खाद्यान्न/तरकारी/फलफूल उत्पादि प्रदाशि संख्र्ा १ १ 

५.१.११.३१ र्िुा लखक्षत च्र्ाउ, मह तरकारी तर्ा फलफूल उत्पादि कार्ाक्रम संख्र्ा 0 १ 

५.१.११.८५ सघि िाली षिकास आर्ोजिा (धाि, मकै गह)ु(तेश्रो ििा) संख्र्ा १ १ 

ख. प्रर्म चौमानसक िाररत तर्ा षित्तीर् प्रगनत  

क्र.सं. बजेट खशिाक िं  
कार्ाक्रम / आर्ोजिाको 

िाम 

बाषिाक षिनिर्ोखजत 
बजेट 

प्रर्म चौमानसक 

षिनिर्ोखजत बजेट 

िाररत प्रगनत 

प्रनतशत 

षिनतर् 
प्रगनत 
प्रनतसत 

१ ३१२०१०११ 
कृषि षिकास निदेशिालर् ६४०६४ 

९६८८ ४१.३३ 
 ४०.९  

२ 
३१२००१२० 

PMAMP श-शता अिदुाि 
२०३४० 

२०९० १.३८ 
 १.३७९ 

 



६. पाखक्षक खरु मूल्र् संकलि 

षिगतका मषहिामा जस्तै र्स मषहिा पनि ओखलढंुगा बजारबाट पाखक्षक खरु मूल्र् संकलि गिे काम गररर्ो l कानताक 
मषहिाको बजारमूल्र् औसतमा तलको तानलकामा प्रस्ततु गररएको छ l 

नस.िं. बस्तूको िाम इकाई औित मूल्र्  

१ चामल मोटो के.जी. 41 

२ चामल मध्र्म के.जी. 52 

३ चामल मनसिो के.जी. 61 

४ च्र्रुा ताईचङू के.जी. 77 

५ च्र्रुा स्र्ािीर् के.जी. 0 

६ गहंूको षपठो के.जी. 68 

७ मासको दाल के.जी. 155 

८ रहरको दाल के.जी. 0 

९ मगुीको दाल के.जी. 0 

१० मूसूरोको दाल के.जी. 120 

११ िटमास के.जी. 155 

१२ चिा ठूलो के.जी. 122 

१३ चिा सािो के.जी. 0 

१४ केराउ ठूलो के.जी. 112 

१५ केराउ सािो के.जी. 0 

१६ तोरीको तेल नलटर 188 

१७ िटमासको तेल के.जी. 182 

१८ घ्र् ुखारेको मािा 0 

१९ ििस्पनत घ्र् ु के.जी. 0 

२० कुखरुाको मासू के.जी. 350 

२१ खनसको मासू के.जी. 740 

२२ रांगाको मासू के.जी. 400 

२३ सगूुरको मासू के.जी. 350 

२४ माछा के.जी. 0 

२५ कूखूराको फुल गोटा 15 

२६ दूध नलटर 80 

२७ खचिी के.जी. 88 

२८ आलू रातो के.जी. 110 

२९ आलू सेतो के.जी. 106 

३० गोलिेडा ठुलो के.जी. 130 

३१ गोलिेडा सािो के.जी. 0 

३२ िन्त्दाकोपी के.जी. 61 

३३ काउली तराई के.जी. 0 

३४ काउली पहाड के.जी. 120 

३५ मटर कोसा के.जी. 0 

३६ परिल के.जी. 0 

३७ िेडे खूसाािी के.जी. 0 

३८ आंप के.जी. 0 

३९ सून्त्तला के.जी. 0 

४० स्र्ाउ के.जी. 238 

४१ केरा दजाि 132 

४२ सूकेको प्र्ाज के.जी. 150 

४३ सूकेको लसूि के.जी. 268 

४४ अदूिा के.जी. 114 

४५ सूकेको खूसाािी के.जी. 0 

४६ हररर्ो खूसाािी के.जी. 200 

४७ धि के.जी. 0 

४८ मकै के.जी. 0 

४९ गह ु के.जी. 0 

५० कोदो के.जी. 0 



५१ गहत के.जी. 0 ५२ राजमा 
  

0 

 

७. आल ुबालीमा लाग्िे रोग षकरा र नतिको व्र्िस्र्ापि  

आल ुबालीका रोगहरु  

रोगको िाम लक्षणहरु व्र्िस्र्ापि 

डढुिा  पातको टुप्पो िा षकिरमा सािो खैरो निजेको जस्तो दाग 
देखापदाछ। जिु चाडै बढ्छ र दाअगको पछानड हेदाा सेतो 
ििुा जस्तो ढुसी देखखन्त्छ। र्ो रोग डाठ र दािामा पनि 
लाग्दछ पनछ परैु बोट सकेुर डढेको जस्तो देखखन्त्छ। 

रोग देखखिे नबखत्तकै म्र्ान्त्कोजेब ७५% डब्ल ु षप को 
२।३ ग्राम प्रनत नलटर पािीको दरले सात ददिको 
फरकमा ३ देखख ४ पटक छिे। 

-रोग कम लाग्िे िा रोग अिरोधक जातहरु लगाउिे। 

-खेतबारी सरसफाई  गिे, िािो हटाउिे, स्िास्र् बीउ 
प्रर्ोग गरी आल ुखेती गिे। 

 

ऐजेरु 

 

आलकुो दािाको आिँखाहरुमा स सािा सेता खषटराहरु 
जस्ता लक्षण देखखन्त्छि। जिु पनछ नबस्तारै नबस्तारै बढेर 
काउली जस्तो फुक्क िई परुा दािालाई िै घेरी आलकुो 
आकार नबनग्रन्त्छ। त्र्स्तो आल ुपनछ कालो हुिँदै जान्त्छ र 
कुषहन्त्छ। 

-रोग लागेको खेतबाट उत्पाददत बीउ िरोप्िे। 

-रोग लागेको खेतमा आल ुिरोप्िे। 

 

दादे रोग  आलकुो सतहमा केही उठेका अर्िा खाडल परेका दादहरु 
देखा पदाछि। 

-रोग रषहत स्िास्र् आल ुरोप्िे। 

-रोग ग्रस्त क्षेत्रमा घमु्ती बाली लगाउिे। 
-आल ुबढ्िे बेलामा माटोमा खचस्र्ाि कार्म राख्न।े 

 

-रोगी आल ुिस्ट गिे। 

 

 

आल ुबालीका प्रमखु षकराहरु 

षकराको िाम  लक्षणहरु   व्र्िस्र्ापि  

रातो कनमला  आलमुा माटो  सषहतका मनसिा िा ठुला नछरहरु 
देखखन्त्छि। 

गहुिँत, असरुो, खखरो िा खचउररको प्रर्ोग गिे।  , 

-क्लोररपाइररफस (०.००४५%) @ १०० नमली 
नलटर प्रनत बोट प्रर्ोग गिे। 

 

लाही  लाही  कीराको िर्स्क अिी लािाा दिैुले आलकुो 
बोटबाट रस चसु्ि ेगदाछि। षर्निहरुले आक्रमण 
गरेको बोट सािो कदको हनु्त्छ, पातहरु बेररएको 
हनु्त्छ। षर्निहरुले महजस्तो तरल पदार्ा निस्कासि 
गदाछि जिु पनछ हामीले देख्न ेकालो पदार्ामा 
पारीणत हनु्त्छ। 

फोरेट १० ग्राम @ १५केजी प्रनत हेक्टर आल ु
लगाउििुन्त्दा पषहलेिै माटोमा प्रर्ोग गिे। 

-आलकुो बोटमा डाइमेर्ोएट(०।०३%)छिे। 

 

खमु्र ेषकरा  र्सको प्रकोप  खासगरी पहाडी क्षेत्रमा बढी हनु्त्छ। 
खमु्र ेआलकुो जरा अिी बढ्दै गरेको फलमा िर 
पदाछ र फलमा ठुलो नछर पादाछ। र्ो कीराको 
िर्स्क आलकुो पातमा िर पदाछ। 

बालीचक्र अपिाउिे। 

-फोरेट १० ग्राम @ १५केजी प्रनत हेक्टर आल ु
लगाउििुन्त्दा पषहलेिै माटोमा प्रर्ोग गिे। 

 



फेद कटुिा  र्स ्कीराले आक्रमण गरेको बोटको षढलो नबकास 
िई सािो अिी कमजोर रहन्त्छि। पातहरु 
पहेनलन्त्छि, मझुााउछि अिी झछाि। 

-गमी र्ाममा गषहरो गरी खेत जोत्न।े 

-बालीचक्र अपिाउिे। 

-पासो बालीको रुपमा सर्पत्रीलाई प्रर्ोग गिे। 

 

आलकुो पतुली  पातमा हररर्ो, सेतो धब्बा, खैरो-डढेको धब्बा, डाठ र 
आलमुा सरुुङहरु देखखिे र आलकुा आख्लाबाट खैरो 
पदार्ा निस्कन्त्छ। 

– लक्षण देखखएको पात चढेुर िस्ट गिे। 

– बखत्तको पासो प्रर्ोग गिे। 

– गषहरोमा आल ुरोप्िे र उकेरा राम्रोसिँग ददिे। 

– नसन्त्चाइको राम्रो ब्र्िस्र्ा गिे। 

– िर्ािँ आललुाई परुािो रोग लागेको आलसुिँग 
िनमसाउिे। 
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