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१.ब्लक षवकास काययक्रम 

आ.व.०७७/७८ को ब्लक षवकास काययक्रमको मममत २०७७/०५/०२ र २०७७/०६/१८ गते प्रकाशशत सूचना अनसुार 
प्राप्त प्रस्ताब उपर शिल्ला पररयोिना कायायन्त्वयन समन्त्वय तथा अनगुमन समममतको मसफाररस र भमुम व्यवस्था कृषि तथा 
सहकारी मन्त्रालय प्रदेश नं. १ मबराटनगरबाट प्रस्ताब स्वीकृत भइ आएको हुुँदा तपशशलका प्रस्ताब अनसुार ब्लक 
संचालनाथय बाली तथा क्षेर छनोट भएको छ l  

क्र.स. आवेदक संस्थाको नाम  ठेगाना  बाली  

१ श्री केबेटार ममशश्रत कृिक समूह  सनुकोशी-९ ककनी  आल ु 

२ श्री धमायनन्त्द कृषि फमय  चम्पादेबी-१ पनुटार आल ु 

३ श्री सोती कृिक समूह  मोलुंग-५ प्राप्चा प्लाशस्टक घरमा  तरकारी खेमत  

४ श्री मममलिलुी कृषि सहकारी संस्था मल. सनुकोशी-१ बलख ु आुँप  

५ श्री प्रगमतशील कृिक समूह  शचशंखगुढ़ी-६ भदौरे  मकै  

 

२.क्रप काषटंग  

मंमसर मषहनामा धान बालीको क्रप कषटंग गने कायय भएको छ l बिे धान शिल्लाको कुल ४४०३ हेक्टरमा लगाइएको 
मथयो उक्त क्षेरफ़लबाट कुल उत्पादन १३२०९ मे.टन भएको छ l यस विय धानको शिल्लाको धानको उत्पादकत्व प्रमत 
हेक्टर ३.३ मे.टन रहेको छ l गत बियको तलुनामा यो बिय मौसमको अनकुुलताले गदाय धानको उत्पादनमा बदृद भएको छ 
l  

यस मभर 

 

 

 

 

कृषि ज्ञान केन्त्र, ओखलढंुगाको 
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३.संचामलत काययक्रमको अवस्था  

आ.व.२०७७/७८ को शस्वकृत वाषियक काययक्रममा मनरन्त्तरता पाएर काययक्रम सम्झौता गररएका काययक्रमहरुमा यवुा लशक्षत 
च्याउ, मह, तरकारी उत्पादन काययक्रम  संचालन गरेका मानेभन्त्जयांग गा.पा. वडा नं. ५ का तारा शे्रष्ठ, सनुकोशी गा.पा. 
वडा नं. ५ का सन्त्तोि कुमार खरी, मसषिचरण नगरपामलका वडा नं. ८ का मनममछररङ्ग तामाङ्ग र शखशिदेम्बा गा.पा. वडा 
नं. ८ का तेन्त्िी शेपायले कायय सम्पन्न गनुय भएको छ l यस मषहना कायय सम्पन्न गरर भकु्तानी मलने कृिकको संख्या चार 
रहेको छ l अन्त्य सम्झौता गरेका कृिकहरुले कायय गरररहेका छन । 

 

४. खाद्यान्न/तरकारी/फलफूल उत्पादन प्रदयशन  
मोलङु गा.पा. वडा नं. ५ प्राप्चामा १ रोपनी क्षेरफलमा धवलामगरी, गौतम, WK-1204 र स्थानीय िातको गहुुँ बालीको िामतय 
प्रदशयन संचालन गररयो l  

५. पाशक्षक खरु मूल्य संकलन 

षवगतका मषहनामा िस्तै यस मषहना पमन ओखलढंुगा बिारबाट पाशक्षक खरु मूल्य संकलन गने काम गररयो l मंमसर 
मषहनाको बिारमूल्य औसतमा तलको तामलकामा प्रस्ततु गररएको छ l 

मस.नं. बस्तूको नाम इकाई औित मूल्य  

१ चामल मोटो के.िी. 41 

२ चामल मध्यम के.िी. 52 

३ चामल ममसनो के.िी. 61 

४ च्यरुा ताईचङू के.िी. 77 

५ च्यरुा स्थानीय के.िी. 0 

६ गहंूको षपठो के.िी. 68 

७ मासको दाल के.िी. 155 

८ रहरको दाल के.िी. 0 

९ मगुीको दाल के.िी. 0 

१० मूसूरोको दाल के.िी. 120 

११ भटमास के.िी. 155 

१२ चना ठूलो के.िी. 122 

१३ चना सानो के.िी. 0 

१४ केराउ ठूलो के.िी. 112 

१५ केराउ सानो के.िी. 0 

१६ तोरीको तेल मलटर 188 

१७ भटमासको तेल के.िी. 182 

१८ घ्य ुखारेको माना 0 

१९ वनस्पमत घ्य ु के.िी. 0 

२० कुखरुाको मासू के.िी. 350 

२१ खमसको मासू के.िी. 740 

२२ रांगाको मासू के.िी. 400 

२३ सगूुरको मासू के.िी. 350 

२४ माछा के.िी. 0 

२५ कूखूराको फुल गोटा 15 

२६ दूध मलटर 80 

२७ शचनी के.िी. 88 

२८ आलू रातो के.िी. 110 

२९ आलू सेतो के.िी. 106 

३० गोलभेडा ठुलो के.िी. 130 



३१ गोलभेडा सानो के.िी. 0 

३२ वन्त्दाकोपी के.िी. 61 

३३ काउली तराई के.िी. 0 

३४ काउली पहाड के.िी. 120 

३५ मटर कोसा के.िी. 0 

३६ परवल के.िी. 0 

३७ भेडे खूसायनी के.िी. 0 

३८ आंप के.िी. 0 

३९ सून्त्तला के.िी. 0 

४० स्याउ के.िी. 238 

४१ केरा दियन 132 

४२ सूकेको प्याि के.िी. 150 

४३ सूकेको लसून के.िी. 268 

४४ अदूवा के.िी. 114 

४५ सूकेको खूसायनी के.िी. 0 

४६ हररयो खूसायनी के.िी. 200 

४७ धन के.िी. 0 

४८ मकै के.िी. 0 

४९ गह ु के.िी. 0 

५० कोदो के.िी. 0 

५१ गहत के.िी. 0 

५२ रािमा 
  

0 

६. काउली तथा बन्त्दा बालीका मखु्य रोगहरू 

रोगको नाम  लक्षण व्यवस्थापन 

डाठ कुषहने 
रोग 

यो रोग स्केलेरोटीमनया स्क्लेरी सीयरम भन्ने 
ढुमसबाट लाग्दछ । काउली तथा बन्त्दाको डाुँठमा 
पानीले मभिे िस्तो सानो खैरो रगंका थोप्लाहरू 
देखापदयछन ्। डाुँठको चारै मतर सेतो धागो वा 
िाली िस्तो ढुसी उम्ररे घेरा पादै िान्त्छ । 
डाुँठको मामथल्लो भाग मतर पमन सेतो ढुमस देशखन 
थाल्दछ । षवस्तारै डाठ कुषहन थाल्दछ । 

 खेत बारर सफा राख्न े

 रोग मकु्त बेना, घमु्ती वालीको प्रयोग गने 

 मनकासको राम्रो प्रबन्त्ध गने 

 क्याप्टान वा मथराम वा बेमभषिन २ ग्राम प्रमत 
षकलोका दरले बीउ उपचार गरेर मार रोप्ने 
गनुय पदछय । 

 

डाउनी 

मील्डयू 

 

यो पोरोनोस्पोरा पारासषटका नामको ढुमसबाट 
लाग्दछ । पातको मामथल्लो सतहमा पहेंला 
दागहरू देखा पदयछन ्र तल्लो सतहमा ढुसी 
शिबाण ुहरू सेता धलुोका कणहरू कपास िस्तै 
फैमलन्त्छ । 

 क्याप्टान वा थाइरम वा बेमभषिन २ ग्राम 
प्रमत षकलोका दरले बीउ उपचार गरेर मार 
रोप्ने गनुय पदछय । 

  रोग अवरोधक िात वा रोग सहन सक्ने 
िात लगाउने 

 अन्नवाली सगुँ घमु्तीवाली लगाउने , 

 काराथेन २–३ ग्राम प्रमत मलटर पानीमा 
ममसाउने र वोट षवरुवाहरूमा तलदेशख 
मामथसम्म राम्ररी मभजने गरी यसलाई रोगी 
षवरुवाको अवस्था हेरी ५–७ ददनको फरकमा 



 

७. काउली तथा बन्त्दा बालीका मखु्य षकराहरु  
षकराको 
नाम 

पषहचान क्षमतको लक्षण व्यवस्थापन मबमध 

फेदकटुवा यसको लाभ्र ेध्वासे रगंको ४०–

४३ मी.मी िीउमा अस्टपस्ट 
धसायहरू हुँदा गशुिल्टीने हनु्त्छ 

यसको लाभ्र ेअवस्थाको 
कीराले काउली तथा बन्त्दा 
तरकारी वालीलाई षवगार 
गदयछ ।  

यसले राती फेद काट्छ र 

 खेतबारी सफा राख्न े र काउली 
तथा बन्त्दा बेनाय सानुय अशघ 
माटोलाई क्लोरोडेन ५% धलुोले 
प्रमत रोपनी १ के.िी को दरले 
उपचार गने ।  

स्प्र ेगने । 

 

कालो कुषहन े
वा सड्ने 
रोग 

यो रोग िोन्त्थोमोनास क्याम्पेस्रीप भन्ने 
शांकाणबुाट लाग्दछ । रोग पातको षकनाराबाट 
शरुु भएको कालो कुषहने रोग रोगको मभ 
आकारका पहेलो दाग हरू देखा पदयछन ्। मखु्य 
नसा र उप नसा षवस्तारै पहेमलदै िान्त्छ र पमछ 
डाुँठ पमन कुषहन िान्त्छ । 

 रोग अवरोधक िात वा रोग सहन सक्ने 
िात लगाउने l 

 मछशप्पएको बेना प्रयोग गने । 

 अन्नवाली सगुँ घमु्तीवाली लगाउने , 

  रोग मनरोधक िात लगाउने , 

 टाटामास्ता २ एम एल, स्टेप्टोसाईक्लीन १ 
एम एल १ मल पानीमा ममसाई छने । 

 

बेनाय कुषहने 
रोग  

यो रोग पीथीयम िातको ढुसीवाट लाग्दछ् । 
रोपेको बीउ टुसाउने षवशिकै माटो मभरै वा उम्री 
सकेको षवरुवा मभर कुषहएर मदयछ l  

 रोग मकु्त बेना प्रयोग गने मनकासाको राम्रो 
प्रवन्त्ध गने, 

  अग्लो डयाङ बनाउने । 

  घमु्ती वालीको ममश्रीत बाली , बहवुाली 
प्रयोग गने 

 क्याप्टान वा थाइरम २.५ ग्राम प्रमत 
कीलोका दरले बीउ उपचार गनुय पदछय । 

 नसयरर बनाउने ठाउुँमा िग्गा तयार गदाय प्रमत 
बगयममटर १ ग्राम बेमभषिन प्रमत १ मलटर 
पानीमा घोली माटोको उपचार गनुय पदयछ । 

 



माटो मनुी गएर लकेुर वसेको 
हनु्त्छ । 

 मालाथीयन ५ के.िी वा 
समुीथायन वा थायोडेन २ 
एम.्एल ् १ मल. पानीमा राखी 
स्प्र ेगने । 

बन्त्दाको 
पतुली 

यो लाभ्रकेो ढाडमा ३ वटा 
पहेला धसायहरू र स–साना रौ 
हनु्त्छन ्।  

यसको लाभ्रलेे पात खाई 
क्षती पउुुँदछ । 

यसले पातलाई खाई नङग्याई 
ददन्त्छ र काउली,वन्त्दामा 
प्वाल पादयछ । यीनका पात 
मनुी पहेला फुलहरू झपु्पा 
झपु्पामा पादयछ र लाभेर्हरू 
पमन झपु्पामा बसी पात 
खाइरहेको देशखन्त्छन ्। 

 कीराका पहेंला फुल र 
लाभ्रहेरुलाई िम्मा गरर नि 
गने l  

 पतुलीहरुलाई हाते िालीले 
पके्रर नि गने l  

 षकराको प्रकोप बढी भएमा 

साइपरमेमिन १०%EC १ 

मम.ली.प्रमत मलटर पानीमा 

बनाएको  झोल छने l 

एषफड वयस्क लाही सानो, हररयो, पहेंलो 
मममसएको हररयो अथवा कालो 
रंगको हनु्त्छ ।  

हररयो रंगको नरम वयस्क र 
बच्चा कीराले पात डाुँठमा 
बमस रस चसु्दछ र क्षती 
प¥ुयाउदछ । पातहरू 
खमु्चीएका हनु्त्छन ्। यसले 
मबरुवामा भाइरस रोग पमन 
ल्याुँउदछ । 

 लाही कीराहरू देशखना साथ 
मालाथीयन ५० ई.सी. प्रमत 
मलटर पानीमा १ मम.मल को 
झोल वा नभुान प्रमत १.५ 
मलटर पानीमा १ मम.मल वा 
रोगर ४० ई.सी. प्रमत ४ मलटर 
पानीमा ५ मम.मल वा थायोडान 
३५ ई.सी. प्रमत मलटर पानीमा 
१.५ मम.मल. को झोलले बोट 
उपचार गने ।  

 यदद ४-५ ददनमै फल षटप्न ुपने 
अवस्था छ भने नभुानको प्रयोग 
उपयकु्त हनु्त्छ । 

इटबटेु्ट 
पतुली 

बयस्क पतुली खैरो रङ्गको हनु्त्छ 
l पखेटाको मभमर षकनारामा सेतो 
मरकोणाकार मतनवटा शचन्त्हहरु 
हनु्त्छन l पतुली बसेको बेला 
उक्त शचन्त्हहरु ममलेर इुँटको 
आकार बन्त्दछ l  

पातको हररयो भाग 
खाइददनाले पातहरु हररयो 
शझल्ली िस्तो बन्त्दछ l प्रकोप 
बढी भएमा मबरुवाको सम्पूणय 
पातहरु नि भइ बढ्न 
सक्दैनन ्l  

 फुलकोबी समहुका बाली 
गोलभेडासंगै लगाउने l  

 प्राकृमतक शरहुरु िस्तै 
कोटेमसया 
प्लटेुली,कममला,माकुरा, चरा 
आददको संरक्षण गने l  

 यसको आकियण ल्यूरको प्रयोग 
गने l  

 इमामेक्टीन बेन्त्जवाइट ५%  
०.५ ग्राम प्रमत मलटर पानीमा 
ममसाई छने l  
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