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१.कृ�ष �ान के��बाट संचालन हनेु कृ�ष �यवसाय �वद�न अनदुान काय��मह�  

कृ�ष याि��करणका ला�ग औजार उपकरण �योग �बद�न काय��म संचालनका ला�ग 

आप�ुत�कता�ह�बाट �ा� दईु वटा िशलब�द� ��ताव प� खो�न ेकाम स�प� भएको र �ा�ब�धक 

म�ुयांकनको ला�ग �नद�शनालयबाट कृ�ष इ�जी�नयरबाट मू�यांकनको काम स�प� भएको छ l  

�यवसा�यक फलफुल बग�चा �थापना सहयोग काय��मको िज�ला�तर अनदुान�ाह�बाट छनौट 

भई स�झौता भईसकेको छ l  

क) छनौट भएका अनदुान�ाह�ह�को �ववरण 

  �.सं. आवदेक सं�थाको नाम ठेगाना स�पक�  �यि�को नाम 

१ �ी एभरे�ट कृ�ष सहकार� सं�था �स.न.पा.-३ बांसबोट अ� बहादरु राई 
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२ �य ुजा�पा देबी पशपुलान तथा कृ�ष फम� च�पादेबी -९ ओ�नेी शाि�त काक� 

३ �नयिु� कृ�ष तथा ए�ो फम� �ा.ल�. च�पादेबी-१० रानीबन �दल कुमार� ख�का 

 

  

२. कृ�ष �ान के��बाट संचालन हनेु �धानम��ी कृ�ष आध�ुन�ककरण प�रयोजना 

अ�तग�तका काय��मह�  

कृ�ष �ान के�� ओखलढंुगाबाट ४  वटा �लक �वकास काय��म संचालन भइरहेका छन ्l जस 

म�ये आल ु�लक २ वटा, आपँ �लक १ वटा र तरकार� �लक १ वटा रहेका छन l उ� 

�लक �वकास काय��म अ�तग�त २३ वटा अनदुान लाभ�ाह� समूह/ सं�थाह�ले काय��म 

स�झौता ग�र काय� ग�ररहेका छन l छनौट भइसकेको १ वटा मकै �लक �वकास काय��मका 

समूह/ सं�थाह� स�झौता गन� नआएको l  

३.बाल� उपचार िश�वर संचालन  

कृ�ष �ान के�� ओखलढंुगाको आयोजनामा िचशंखगुढ़� गाउँपा�लका वडा नं. २ पोखरेमा र 

मोलुंग गाउँपा�लका १ कु�तादेबी मा बाल� उपचार िश�वर स�प� भएको छ l बाल� उपचार 

िश�वर संचालनले �यस �े�मा �यवसा�यक �पमा खेती ग�ररहेका  फलफुल तथा ताजा तरकार� 

बा�लह�मा �व�भ� रोग क�राह�बाट हनुे �तीमा केह� हदस�म कम गन� मदत पगुकेो छ। 

यसका साथै कृषकह�मा प�न �व�भ� रोग क�राह�को प�हचान गन� अ�यास समेत भएकोले 

आउँदा �दनमा समेत कृषकह� �वयम शतक�  रहन म�त पगुकेो छ।�यस �े�मा देिखएका 

म�ुय म�ुय बाल�का सम�याह�  �न�न रहेका छन ्l काग�तको �ड�लाइन, स�ुतलाको फल झन� 

र औसाको सम�या, गोलभेडाको डढुवा, रातो क�मला र पतुल�को सम�या, केराको गबारो र 

गानो कु�हने रोग, तरकार�को लाह�, खसुा��नको डढुवा र औसा �कराको सम�या, खोसा��नको 

मोजाइक भाईरस, आ�द। 



 

४. कृ�ष �यवसाय �बद�न अनदुान काय��मह�को संचालन अव�था  

फा�गणु म�हनामा नमनुा फाम� �थापना सहयोग काय��म संचालन गरेका �स��चरण 

नगरपा�लका वडा नं. ४ का सजुन ठटाल, स�ुतालाजात फलफूल �यव�थापन एबम स�ु��ढकरण 

काय��म संचालन गन� सनुकोशी गाउँपा�लका १० का यवुराज पराजलु�, �स��चरण नगरपा�लका 

८ का र�वलाल चौलागा�,  �स��चरण नगरपा�लका १२ का च��कला �े�, �स��चरण 

नगरपा�लका ९ का देब कुमार� �े�ले काय� स�प� ग�र भ�ुानी भएको छ l बाँक� स�झौता 

भएका काय��मह� संचालनमा रहेका छन ्l 

 

५.स�ुतलाजात फलफूलको फल कुहाउने िझंगा, चाइ�नज �स�स  �लाई 

(�या�टोसेरा �म�या�स) 



            

प�रचय  

फलफूल तथा फल तरकार�ह�मा फल कुहाउने िझंगा एक मह�वपणु� �करा हो l चाइ�नज �स�स  

�लाई (�या�टोसेरा �म�या�स)  स�ुतलाजात फलफूलको फल कुहाउने एक थ�रको िझंगा हो l 

यसको िजवन-च� एक वष�मा एउटा मा� परुा ह�ुछ र यो �जा�तको िझंगा �मथाइल यिुजनल र 

�य-ु�योरमा आक�ष�त हदैुनन ्l यसलाई �ो�टन बेट (चारो) मा आक�ष�त गन� स�क�छ l  

चाईनीज �ुट �लाईको वय�क प�हचान हनेु आधारह� 

 यसो हेदा� बा�ला ज�तो देिखने । 

 शर�रमा स�ुतले पह�लो र खैरो रङका धका�ह� देिख�छन ्।  

 वय�क माउको छातीमा तीन ओटा पह�ला धसा�ह� ह�ुछन ्। 

 पखेटाको अगाडीको भागमा फरा�कलो गाढा खैरो ध�बा देिखन स�क�छ 

 अ�य �जा�तको �ुट �लाईको तलुनामा यस �जा�तको पेटको ख�ड ला�चो आकारको ह�ुछ 

। 



 

 

क�तो ह�ुछ चाई�नज �ुट �लाईको जीवन च� ? 

यसले सव��थम स�ुतलाजात फलफूलको म�सना दाना ग�ुचा आकार (िचिचला) अव�थामा पोथी 

िझंगाले आ�नो फुल पान� अंग (ओ�भपोिजटर)ले दानाको बो�ा छेडी अ�डा पाद�छ । 

अ�डा पारेको क�रव १ म�हनामा अ�डाबाट लाभा�/औसंा �न�क�छ र फल व�ृ� भए संगै 

औसंाह�को प�न �वकास भई राखेको ह�ुछ र जब फल �छि�पने बेला स�ममा  औसंाह�ले 

फलको रस, गदु� खाएर फललाई हलकुा बनाउँदछन ् । क�रा सं��मत फलह� बोटबाट 

झद�छन ्। साथै लाभा�ह� फलको बो�ामा �वाल पारेर बा�हर �न�क�छन ्र माटो म�ुन अचल 

अव�था (�यपुा) मा जा�छन ्। 

�छि�पएका लाभा� फलबाट बा�हर �नि�क अक� अव�था �यपुा ब�को ला�ग माटो खनेर ४ देिख 

५ से.मी. म�ुन गई ब�दछन ्।  (धेरै म�ुनमा १५ देिख १८ से�म स�म माटो म�ुन जाने पाईएको 

छ)। 

यो क�राको अचल अव�थामा ६.५ देिख ७ म�हना प�छ वय�क (माउ) िझंगाको �पमा  

भे�टएको पाइएको l वय�क पोथी िझंगाले जेठ, असार, साउन म�हनामा अ�डा पान� स��य भएको 

देिखएको छ। 

 

 



�यव�थापनका उपायह� 

 स�ुतलाजात फलफूलको बग�चा �थापना र �यव�थापनका ला�ग कृ�ष �ा�व�धकको स�लाह 

अनसुार गन� । ��येक वष� काँटछाट गन� । मल तथा �संचाईको रा�ो �यव�था गन� । 

  

 औसंा लागेका फलह�लाई जथाभावी नफाल� ज�मनमा ३ �फट खनेर क�तीमा ३० से�म 

माटो म�ुन पन� ग�र परु� �दने वा स�भव भए जलाई �दने वा पशहु�लाई पकाएर आहारको 

�पमा प�न �दन स�क�छ । 

 

 �े�गत क�रा �नय��ण काय��मको �व�ध अनसुार गाउँ, टोल (समदुाय)को बग�चा समेटेर 

फलेका ३ बोट म�ये १ बोटको �नि�त ठाउँमा िच�ह लगाई एक भाग �ो�टन बेट (�टे �ुट 

�लाई बेट जसमा २५ % �ो�टन हाई�ोलाईसेट र ०.१ % एबामेि�टन क�टनाशक �वषाद� 

ह�ुछ।) मा दईु भाग पानी �मसाई तयार� �ो�टन बेटको घोल �पोट एि�लकेशन �व�ध अनसुार 

ह�ाको १ पटक ज�मा १० पटक �� ेगन� । �वषाद� छदा� अ�नवाय� �पमा सरुि�त प�हरन 

लगाई सावधानी पूव�क छन� । 
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   कृ�ष �ान के�� ओखलढंुगा                                                             

            �देश नं. १                   

     काय��े�: ओखलढंुगा  

                                                 

 

 

 




