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१. कृषि व्यवसाय प्रबर्यन अनदुान काययक्रमहरुको संचाललत अवस्था  

आ.ब. २०७७/०७८ को स्वीकृत बाषियक काययक्रम अनसुार गत आ.ब. २०७६/०७७ को 
काययक्रममा छनौट भई षवश्व भरर फैललएको कोरोना भाईरसका कारण संचालन हनु नसकेका काययक्रम 
लनरन्त्तरता पाएर सम्झौता गररएका काययक्रमहरुमा कागती लमसन काययक्रम  संचालन गरेका 
मानेभन्त्जयांग गाउँपाललका वडा नम्बर १ का ए.एम.षट. कृषि तथा पशपुन्त्छी फमय, लसषिचरण 
नगरपाललका वडा नम्बर ७ का जलेश्वरी कृिक समूह, लसषिचरण नगरपाललका वडा नम्बर ३ का 
अगायलनक फलफुल तथा तरकारी प्रसोर्न उद्योग, लसषिचरण नगरपाललका वडा नम्बर ९ का मलनला 
अगायलनक कृषि फमय, चचशंखगुढ़ी गा.पा. १ का षटका बहादरु मगर, चचशंखगुढ़ी ३ का तेजेन्त्र नारायण 
शे्रष्ठ र मोलुंग गा.पा. मा संचालन भईरहेको सघन बाली षवकास काययक्रम  तेस्रो बियको कायय सम्पन्न 
भएको छ l यस मषहना कायय सम्पन्न गरी भकु्तानी ललने कृिकको संख्या ४  रहेको छ। अन्त्य सम्झौता 
गरेका कृिकहरुले कायय गरररहेका  छन । 

 

 

 

 

 

यस लभर 

 

 

 

 

कृषि ज्ञान केन्त्र, ओखलढंुगाको 

            मालसक कृषि बलेुषटन      “कृषि मलुश्य जीवनम”       

 विय १                                                      अङ्क ५                             पौि मषहना-२०७७/०७८ 

Contents 
१.कृषि व्यवसाय प्रबर्यन अनदुान काययक्रमहरुको संचाललत 
अवस्था 
२.ब्लक षवकास काययक्रम 

३.कृषि याचन्त्रकरणको सूचना प्रकाशन 

४.सेवाग्राही सन्त्तषुि फारम र चजल्ला प्रोफाइल तयार गने काम 
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५.आलकुो डढुवा रोग  र ब्यवास्थपनका उपायहरु 

 

 



 पौि मषहनामा भकु्तानी भएका कृिकहरुको षववरण  

क्र.सं. 

अनदुानग्राही संस्था (उद्यमी 
कृिक/समूह/सहकारी 

आदद) को नाम 

ठेगाना  
कुल सम्झौता रकम (रु) कायायलयबाट 

भकु्तानी भएको 
जम्मा रु  कायायलयबाट 

अनदुान रकम रु  

अनदुानग्रषहले 
व्यहोने रकम 
रु  

जम्मा रु  

१ मलनला अगायलनक कृषि फमय  लसषिचरण न.पा.-९ १००००० ३२७०० १३२७०० ९९९६२ 

२ जलेश्वरी कृिक समहु  लसषिचरण न.पा.-७ २२५००० ७६१५१ ३०११५१ २२४३१७ 

३ 
A.M.T कृषि तथा पशपुन्त्छी 
फमय  मानेभन्त्जयांग गा.पा.-१ २५०००० ६११५० ३१११५० २४०९९० 

४ षटका बहादरु मगर  चचशंखगुढी गा.पा.-१ १००००० ३३३२५ १३३३०० ९८१३७ 

५ तेजेन्त्र नारायण शे्रष्ठ  चचशंखगुढी गा.पा.-३ १००००० ३३३२५ १३३३०० ९९५१६ 

६ सघन बाली षवकास सलमलत  मोलुंग गा.पा.-३४५ ५००००० २१६००० ७१६००० ३८१०५ 

७ सघन बाली षवकास सलमलत  मोलुंग गा.पा.-३४६       १०७२९५ 
 

२.ब्लक षवकास काययक्रम  

चजल्ला पररयोजना कायायन्त्वयन समन्त्वय तथा अनगुमन सलमलतको बैठकबाट भलूम व्यवस्था कृषि तथा 
सहकारी मन्त्रालय स्वीकृलतको लालग लसफाररस गररएको ५ वटा ब्लक काययक्रम स्वीकृत भई आएको र 
उक्त ब्लक काययक्रमहरुको समन्त्वय सलमलत गठन गरर कायय प्रकृया अगाडी बढाइएको छ l बाँकी ३ 
वटा ब्लक काययक्रमको लालग पनु लमलत २०७७/०९/०९ गते तेस्रो पटक १५ ददने सूचना प्रकाशन 
हुँदा १ वटा मार प्रस्ताब आएको छ l उक्त काययक्रमको स्थलगत षफल्ड अनगुमन चरणमा रहेको छ l  

छनोट भएका आबेदको षववरण 

क्र.स. ब्लक काययक्रमको नाम   ठेगाना  बाली  

१ आल ुब्लक षवकास काययक्रम  सनुकोशी-५ र ९ का क्षरेहरु   आल ु 

२ आल ुब्लक षवकास काययक्रम  चम्पादेबी-१ पनुटार आल ु 

३ प्लाषिक घरमा तरकारी ब्लक षवकास 
काययक्रम   

मोलुंग-५ प्राप्चा प्लाचस्टक घरमा  तरकारी 
खेलत  

४ आपँ ब्लक षवकास काययक्रम सनुकोशी-१ र २ का क्षरेहरु आपँ  

५ मकै ब्लक षवकास काययक्रम  चचशंखगुढ़ी-६ भदौरे  मकै  



३.कृषि याचन्त्रकरणको सूचना प्रकाशन  

कृषि याचन्त्रकरणका लालग औजार उपकरण प्रबर्यन काययक्रमसंचालनका लालग आपलुतकतायहरुको लालग 
चशलबन्त्दी प्रस्ताब आह्वानको सूचना २०७७/०९/२८ गते प्रकाशन गने कायय गररयो l  

 

 

 



४.सेवाग्राही सन्त्तषुि फारम र चजल्ला प्रोफाइल तयार गने काम सम्पन्न  

शशुासन कायय योजना अनसुार सेवाग्राही सन्त्तषुि सवेक्षण तथा षवश्लिेण गरर प्रलतबेदन तयार गने कायय 
सम्पन्न गररएको छ साथै मखु्य मखु्य षववरणहरु समेटेर चजल्लाको कृषि प्रोफाइल तयार पाररएको र 
प्रोफाइल छपाई कायय बाँकी रहेको छ l  

सेवाग्राही सन्त्तषुि सवेक्षण प्रलतबेदन 

१) कुन सेवा ललनको लालग आउन ुभएको लथयो ? 

 

२) तपाईले खोजेको सेवा पाउन ुभयो त ? 

 

 

३) सेवा ललन कलत समय लाग्यो ? 
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४) सेवा ललनको लालग आवश्यक कागजातहरु पेश गनुय भएको लथयो ?

 

 

 

५) सेवा नपाएको भए षकन पाउन ुभएन ? 

 

६) सेवा ललनको लालग चाषहने लनवेदन कसरी लेख्न ुभयो ?
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आफैले हेल्पडेस्को कमयचारीले लनशलु्क साथीभाईले लेखन्त्दासलाई पैसा लतरेर



७) तपाईले सेवा ललने क्रममा दस्तरु बझुाएको भए सोको रलसद प्राप्त गनुय भयो ? 

 दस्तरु बझुाउन नपरेको l 

 

 

८) सेवा प्राप्त गनय आवश्यक कागजातहरु तथा प्रकृयाको बारेमा कसरी जानकारी पाउन ुभयो ? 

 

 

९) तपाईले यस कायायलयमा के के सषुवर्ा उपभोग गनुय भयो ? 
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1०) यस कायायलयमा उपभोग गरेका सषुवर्ाहरुका अलतररक्त अन्त्य कुनै सषुवर्ा अपेक्षा गनुय भएको छ 
? छ भने कस्तो सषुवर्ा कृपया खलुाई ददनहुोस ्? 

 थप सलुबर्ाको अपेक्षा नरहेको l 

1१) सेवा ललने क्रममा कायायलयमा आईसकेपलछ केषह द:ुख/हैरानी पाउन ुभयो की ? 

 

 

1२) द:ुख हैरानी पाएको भए के कस्तो द:ुख पाउन ुभयो ? 

 सबै सेवाग्राहीले दखु हैरानी नपाएको बताउन ुभयो  l 

1३) तपाई प्रलत कमयचारीहरुले कस्तो व्यवहार गनुय भयो ? 
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1४) सेवा ललनको लालग तोषकएको प्रकृया कस्तो लाग्यो ? 

 

 

१५) तपाईले यस कायायलयबाट ललइएको सेवाको समय तथा गणुस्तर कस्तो लाग्यो ? 

 

 

 

 

१६) यस कायायलयबाट प्रदान गररने सेवा प्रलत तपाईको सन्त्तिुीको स्तर कस्तो रहयो ? 
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कायायलयबाट ललइएको सेवाको समय तथा गणुस्तर कस्तो लाग्यो? 



 

 

१७)यस कायायलयबाट प्रवाह गररने सेवाको सरु्ारका लालग केषह सझुाब छ भने उल्लेख गरर ददनहुोस ्? 

 थप सझुाब नआएको l 

५.आलकुो डढुवा रोग  र ब्यवास्थपनका उपायहरु  
१.अगौटे डढुवा रोग (Early blight) : 

यो रोग  Alternaria solani  नामक एक ढुलसले लाग्ने गदयछ । रालतको औसत तापक्रम १५° 

सेचल्सयस भन्त्दा कम हनु,ु सायेचक्षक आरता बढी हनु,ु र जलमन लगायत लबरुवामा ओश पनुय आदद यो 
ढुसी अंकुरणका लालग अनकुुल वातावरण मालनन्त्छन ्। यो ढुसी माटो अथायत लबरुवाकै अबसेसहरुमा 
लनचरक्रय रहेको पाइन्त्छ र अनकुुल वातावरण पाउनासाथ अंकुरण हनु्त्छ र त्यसपछी कुनै माध्यमद्वारा 
लबरुवाको सतहसम्म पलुग फैलेन ेगदयछ । सबयप्रथम यसले लबरुवाको तल लतरको पातहरुमा आक्रमण 
गरेर बतृाकार अथायत कोचणय खैरो रङका माथी तचस्बरमा देखाएजस्तै घाउहरु बने्न गदयछन । समय 
संगै गाढा रङका खैरा र बतृाकार घाउहरुले केन्त्रलतरका कोिहरुलाइ मादै जान्त्छ र रोग पलन फैलदै 
जान्त्छ । षढलो चरणमा जादा यो रोग मालथका सबै पातहरुमा समेत फैललन्त्छ । क्रमसंगै रोग लागेको 
पातको मालथल्लो सतहमा लनलो अथायत हररयो रङका ढुसीहर देखा पदयछन । यो रोग चरम लबन्त्दमुा 
पगेुपलछ लबरुवाको सबै भागहरुमा फैललएर पातहरु ओइलाउछन र सकेुर खस्ने गदयछन । यो रोगले 
पातहरुमा मारै नभएर काण्ड लगायत सेलहरुमा पलन असर पयुायउने गदयछ l यो रोग लागेको आल ु
भण्डारण गदाय समयसंगै साना साना लगखायहरु ठुला हनु्त्छन र परैु आल ुकुषहएर सखाप हनुे गदयछ l  

रोग सने कारणहरु : 

प्राय रोग सहन नसक्ने जातहरु प्रयोग गदाय यो रोगले प्रकोप ललन े गरेको पाइन्त्र रोलग लबरुवाका 
सेलाहरु लाई लबउको रुपमा प्रयोग गदाय, रोगी लबरुवाका अबसेसहरु जलमनमा जथाभावी छोड्दा, 
लबगतका बियहरुमा संक्रमण भएकै जलमनमा घमु्ती बाली प्रयोग नगरी खेती गरररहदा, आवस्यकता भन्त्दा 
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१५

पूणय सन्त्तिुी आंचशक सन्त्तिुी अन्त्तिुी

सन्त्तिुी स्तर 

Series1



बढी लसचाइ गदाय, र सोलानेसी पररवार लभरकै लबरुवाहरुलाइ त्यही जलमनमा उमादाय पलन रोगको प्रकोप 
बढी पाइन्त्छ । 

 

व्यवस्थापन तथा लनयन्त्रणका उपायहरु : 

 बाली फसल गररसकेपछी पात, जरा, कान्त्ड लगायतका अबसेसहरुलाई आगोले जलाइददन ुपदयछ l 

त्यो पररवार बाहेकका अरु बाली प्रयोग गरर बाली चक्र अथायत घमु्ती बाली अपनाउन ुपदयछ । 
लबरुवा लगाइसकेपछी बोटको वररपररको माटोलाइ परालले अथवा प्लाचस्टकले मचल्चङ गनुय 
पदयछ ।  

 रोग प्रलतरोर्ात्मक क्षमता भएका जातहरु जस्तै कुफी अलन्त्कार,कुफी नवीन, कुफी जीवन, कुफी 
लसन्त्दरुी इत्यादी लगाउन ुपदयछ । 

 दइुओटा पङ्ती अथायत बोटहरुको बीचमा वाय ु प्रवाह हनुको लालग खलुा ठाउँ हनु ु पदयछ। 
आवस्यकता भन्त्दा बढी लसचाइ नगरी उपयकु्त लनकासको ब्यबस्था हनुपुदयछ।लसचाइ गदाय 
पातलाई लभजाउन ुहुँदैन। 

 सरुुको अबस्थामै रोगको पषहचान गरर संक्रमीत भागहरुलाइ षटपेर जलाउन ुपदयछ । 

 यो रोग चरम लबन्त्दमुा पलुगसकेपलछ लबसादी प्रयोग गरेर लनयन्त्रण गनय रे्रै गाह्रो हनुे भएकाले 
सरुुको अबस्था मै पषहचान गरर Zineb ०.२५%, Daconil, Krinokxyl, Mancozeb, Ziram, 

Potassium bicarbonate इत्यादी जस्ता रसायलनक लबिादीहरु उपयकु्त मारा लमलाएर छषकय न 
सषकन्त्छ । 

२. पछौटे डढुवा ( Late blight) : 

यो रोग   Phytophthora infestans नामकनामक ढुलसको कारण लाग्ने गदयछ। यो ढुसी पलन लामो 
समयसम्म सोलानेसी पररवारका बाली अथायत आल ुकै अवसेसहरुमा लनचरक्रय भएर बस्दछ र अंकुरण 
हनुको लालग अनकुुल वातावरण पाउनासाथ सक्रीय भएर बोटमा सने गदयछ । यो रोग बोटको फेदका 
पातहरु बाट लाग्न सरुु भएर क्रमशः मालथलतर सदयछ । सबैभन्त्दा पषहले स-साना षफका देचख गाढा 
हररयो रङका पानी भररएजस्ता पोकाहरु देखा पदयछन । पातको षकनारा अथायत जहाँ लामो समयसम्म 
शीत बलसरहन्त्छ, त्यही भागबाट पोका आकारका घाउहरु देखा पदयछन । समयसंगै ती भागहरु खैरो 
रङमा पररणत हनु्त्छन र षकनारबाट पहेलो रङको परले घेदयछ । रे्रै सापेचक्षक आरता भएको 
ठाउँहरुमा पातको मलुनपषिको भागमा सेतो रङको ढुलसको लबकास भइरहेको देचखन्त्छ । रोगी सेलाहरु 
पलन खैरो रङ्का र जलमग्न देचखन्त्छन र सकु्खा भएर कुषहन्त्छ जसलाइ ड्राइ रट पलन भलनन्त्छ । लनरन्त्तर 
८ देचख १२ घण्टा पातको सतहमा पानी जम्न,ु तापक्रम २६° सेचल्सयस भन्त्दा कम पगु्न ुर सापेचक्षक 
आरता ९०% वा सो भन्त्दा बढी पगु्न ुइत्यादी यसको लालग अनकुुल बाताबरचणय अबस्था हनु । 

रोग सने करणहरु : 



यो रोग सने कारणहरु पलन अललय ब्लाइटका कारणहरु जस्तै छन । 

 

व्यवस्थापन तथा लनयन्त्रणका उपायहरु : 

 रोग प्रलतरोर्ात्मक जातका बीउ जस्तै कुफी नभताल प्रयोग गने । 

 खेतबारीमा सरसफाई गने, नाभो हटाउने, स्वास्थ लबउ प्रयोग गरर आल ुखेलत गने l 

 लसचाइ गदाय सकेसम्म लबहान अथायत घाम पनुय भन्त्दा केही अगालड मार गने ताकी पातमा 
ओलसलोपना रे्रै बेर रहन नपाओस । रोगी लबरुवाका अवसेसहरु राम्रो संग जलाउने । 

 रोग देखेपलछ म्यान्त्कोजेब  ७५% WP को २-३ ग्राम प्रलत ललटर पानीको दरले ७ ददनको 
फरकमा ३ देचख ४ पटक छने l 

 रोग रे्रै बढेमा मेटाल्याचक्सल ८%, म्यान्त्कोजेब ६४% WP(जस्तै ररजेलमल वा षक्रनचक्सल) 
१.५ ग्राम प्रलत ललटर पानीमा राखी छने l 
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