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१. जिल्लास्तर अिदुािग्राही छिौट सनमनतको बैठक सम्पन्न  

कृषि ज्ञाि केन्त्र ओखलढंुगाको जिल्लास्तर अिदुािग्राही छिौट सनमनतको बैठक २०७८ साल बैशाख 
२८  गते बसेको नथयो । उक्त बैठकबाट कृषि ज्ञाि केन्त्र ओखलढंुगाको जस्वकृत वाषियक काययक्रम 
अिसुार आ.व.२०७७/७८ मा संचालि गिुय पिे कृषि याजन्त्रकरणका लानग औिार उपकरण प्रवर्द्यि 
काययक्रमको लानग अिदुािग्राही कृिक छिौट गरी निणयय भएको नथयो । 

 

२. सम्पन्न भएका अिदुाि काययक्रमको भकु्तािी 
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्यि अिदुाि काययक्रम अन्त्तरगत देहायका कृषि फमय/कृिक समूहले सम्झौता बमोजिम 
काययसम्पन्न गरी कायायलयबाट उपलब्ध हिुे अिदुाि रकम भकु्तािी भएको नथयो । 

१) जशबम कृषि फमय,  मािेभन्त्जयांग गा.पा. २ (िमिुा कृषि फमय स्थापिा सहयोग काययक्रम) 

२)  जिनसंग कृषि तथा पशपुन्त्छी फमय, जखजिदेम्बा गा.पा. ५ (िमिुा कृषि फमय स्थापिा सहयोग काययक्रम) 

३) माझ चण्डेश्वरी कृिक समूह, नसषर्द्चरण ि.पा. ४ (नबउ नबिि आत्मनिभयर काययक्रम)   

 

३. आकजस्मक प्रकोप सहयोग काययक्रम संचालि 

ओखलढंुगा जिल्लाको मािभेन्त्जयाङ गाउँपानलका वडा िं. ५, ररचवुा र थाक्लेमा २०७६ साल भार मषहिामा 
पषहलो पटक देखा परेको अमेररकि फौिीकीरा यस वियको खेतमा लगाएको वसन्त्ते र विे मकै बालीमा बैशाख 

यस नभर 

 

 

 

 

कृषि ज्ञाि केन्त्र, ओखलढंुगाको 

            मानसक कृषि बलेुषटि      “कृषि मलुश्य िीविम”       

 विय १                                                      अङ्क ९                            बैशाख मषहिा-२०७७/०७८ 

यस नभर 
१. जिल्लास्तर अिदुािग्राही छिौट सनमनतको बैठक सम्पन्न 

२. सम्पन्न भएका अिदुाि काययक्रमको भकु्तािी 
३. आकजस्मक प्रकोप सहयोग काययक्रम संचालि 

४. स्थािीय तहका प्रानबनधकसंग मानसक समन्त्वय तथा तथयांक 
अध्यावनधक बैठक सम्पन्न 

५. सििबाली षवकास काययक्रम तानलम संचालि 

६. ब्लक षवकास काययक्रम 

 

 



मषहिादेजख यो षकराको प्रकोप देखा परेको छ । जिल्लाको जचशंखगुढी गाउँपानलका, नसषर्द्चरण िगरपानलका, 
मािेभन्त्जयाङ गाउँपानलका, मोलङु गाउँपानलका, चम्पादेवी गाउँपानलका, सूिकोजश गाउँपानलका र नलख ु
गाउँपानलकाको षवनभन्न के्षरमा लगाईएको मकै बालीमा कररब ३ हिार हेक्टर भन्त्दा बढी के्षरमा यस षकराको 
प्रकोप फैनलएको अवस्था छ ।  

 

जचर िं. 1 ओखलढंुग जिल्लाको षवनभन्न के्षरमा फैनलएको  फौिी षकराको प्रकोपको जस्थनत 

कृषि ज्ञाि केन्त्र ओखलढंुगाबाट तत्काल षकरा व्यवस्थापि गिय आकजस्मक प्रकोप सहयोग काययक्रमबाट स्थािीय 
तहका कृषि षवकास शाखा र कृिक समूह तथा कृिकहरुलाई इमामेक्टीि बेन्त्िोयट ५% SG षविादी षवतरण र 
षविादी प्रयोग गिे षवनध बारे प्राषवनधक परामशय ददईएको नथयो । 

४. स्थािीय तहका प्रानबनधकसंग मानसक समन्त्वय तथा तथयाकं अध्यावनधक बैठक सम्पन्न  

जिल्लाको कृषि सम्बन्त्धी तथयांकलाई नियनमत अध्यावनधक गिय जिल्लामा रहेका स्थािीय तहमा काययरत ्
प्रानबनधकसंग मानसक समन्त्वय तथा तथयांक अध्यावनधक बैठक २०७८ साल बैशाख २६ गते बसेको नथयो । 
उक्त बैठकमा स्थािीय तह कृषि षवकास शाखाले क्रप कषटङ गरर उत्पादि तथा उत्पादकत्व नलईएको तथयांक 
सम्बजन्त्ध छलफल, कृषि ज्ञाि केन्त्रबाट संचालि भएका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्यि अिदुािको काययक्रम अवस्था र 
कृषि ज्ञाि केन्त्र र स्थािीय तह कृषि षवकास शाखाहरुबाट भए गरेका षक्रयाकलापहरु लगायतका षवनभन्न 
षवियमा छलफल तथा निणयय भई बैठक सम्पन्न भएको  नथयो l  
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जचर िं. 2   स्थािीय तहमा काययरत प्राषवनधकहरु संग मानसक समन्त्वय बैठक  

 

५. सििबाली षवकास काययक्रम तानलम संचालि 

ओखलढंुग जिल्लाको मोलुंग गाउँपानलका वडा िं. ४ िरायोटार र वडा िं. ५ प्रप्चामा अन्नबालीमा क्षमता 
अनभवृषर्द् २ ददिे स्थलगत तानलम बैशाख मषहिाको दोश्रो हप्तामा संचालि गररएको नथयो l उक्त तानलममा कररब 
५० ििा कृिकले धािको नबउ उपचार गिय, मकै र धाि बालीको रोग षकरा व्यवस्थापि गिय लगायतको 



षवियमा सैदाजन्त्तक तथा व्यवहारीक नसकाई हानसल गरेका नथए l

 

जचर िं. 3   तानलममा व्यवहारीक रुपमै िैषवक षविादी बिाऊि नसक्दै कृिकहरु मोलुंग गा.पा. ४ िरायोटार 

 

 

जचर िं. 4 अन्नबालीमा क्षमता अनभवषृर्द् स्थलगत तानलममा सहभागी कृिकहरु मोलुंग गा.पा. १ प्रप्चा 

६. ब्लक षवकास काययक्रम 

 

ओखलढंुग जिल्लामा आल ु(दईु), आपँ, प्लाषिक िरमा तरकारी खेनत गरर िम्मा चारवटा ब्लक षवकास 
काययक्रम संचालि भइरहेका छि l उक्त ब्लक क्षरेमा कृिकहरुले सम्झौता बमोजिमका षक्रयाकलाप नतब्र गनतमा 



संचालि भईरहेका छि ्l सिुकोशी गाउँपानलका वडा िं. १ र २ मा आपँ खेनत, रोगषकरा व्यवस्थापि, बिार 
व्यवस्थापि लगायतका षवियमा स्थलगत तानलम संचालि भएको नथयो l चम्पदेवी गाउँपानलकामा संचानलत आल ु
ब्लक षवकास काययक्रममा पवुय मूल नबऊ उत्पादि , रोग षकरा व्यवस्थापि र आलकुो व्यवजस्थत भण्डारण 
लगायतका षवियमा स्थलगत तानलम संचालि गररएको नथयो l उक्त तानलमहरु बाट कररब १५० कृिक प्रतक्ष 
लाभान्त्वीत भएका नथए l

 

जचर िं. 5 सिुकोशी गा.पा. १ र २ मा संचानलत आपँ ब्लक षवकास काययक्रमको अनभमखुीकरण गोष्ठी र 
स्थलगत तानलममा सहभागी कृिकहरु 

 



 

जचर िं. 6 चम्पदेवी गा.पा. वडा िं. १ मा संचानलत आल ुब्लक षवकास काययक्रमको स्थलगत तानलममा सभागी 
कृिकहरु 

 

of] vt/gfs sL/f ePsf]n] xfn lhNnfsf] ljleGg If]qx?df nufO{Psf] a;Gt] tyf jif{} ds} afnLdf 

cd]l/sg kmf}hL sL/fsf] k|sf]k b]vfk/]sf]n] afnL pTkfbgdf x'g;Sg] gf]S;fgLaf6 arfpg of] sL/fsf] 

Aoj:yfkgsf] lglDt Pp6} dfq pkfo k|efjsf/L gx'g] x'Fbf lgDg adf]lhdsf Plss[t zq'hLj 

Aoj:yfkgsf pkfox? cjnDag ug{' x'g xflb{s cg'/f]w ub{5f}+ .  

 

 v]taf/Ldf ds} pd|]b]lv lgoldt ?kdf cg'udg u/L sL/fsf] pkl:ylt / ;Defljt Ifltsf] cfFsng ug'{xf];\ .  

 ds}sf] 3f]ufdf ;d]t gf]S;fg ug{;Sg] ePsfn] vf]:6fn] k"/f 3f]uf 5f]lkg] hftsf] ds} nufpg'xf];\ . 

 Pp6f ks]6 If]qdf ;s];Dd Ps} ;dodf / cufl8 ds} /f]Kg'xf];\ .  

 ds}sf] Psn afnL nufpg' eGbf sf]z]afnL cGt/afnL jf ldl>t afnLsf] ?kdf nufpFbf sL/fsf] k|sf]k sd 

x'g] x'Fbf pSt k|ljlw cjnDag ug'{xf];\ . 

सरोकारवालाहरु तथा कृिकहरुमा मकै बालीमा लाग्ि ेअमेररकि फौिी कीरा व्यवस्थापि 
बारे िािकारी 



 8]:df]l8od 3fF; Ps lsl;dsf] uGw cfpg] h'g of] sL/fnfO{ dg gkg]{ x'gfn] ljsif{s afnLsf] ?kdf ds}sf] 

aLr aLrdf nufpg] / 5]p5fpdf kf;f] afnLsf] ?kdf g]lko/ 3fF; nufP/ sL/fnfO{ cfslif{t u/L g]lko/df 

dfq ljiffbL k|of]u u/L sL/f dfg'xf];\ .  

 la?jfnfO{ :j:Yo / sL/fsf] Iflt ;xg;Sg] agfpg l;kmfl/; ul/P cg';f/ ;Gt'lnt dnvfbsf] k|of]u 

ug{'xf];\ .  

 ds} /f]Kg' cl3 Old8fSnf]lk|8 $* k|ltzt Pkm=P;= laiffbL k|lt lsnf]u|fd aLpdf $ dL=nL=sf b/n] aLp 

pkrf/ u/]/ /f]Kbf z'?sf] # xKtf;Ddsf] la?jfx?nfO{ Iflt x'gaf6 arfpg'xf];\ .  

 lg/LIf0fsf] s|ddf kftsf] tNnf] ;txdf em'08df kfl/Psf c08fx? ;+sng u/L gi6 ug{'xf];\ .  

 kftdf ;]tf nfDrf lemNnL ;lxtsf Kjfnx? b]vf k/]df gLdhGo ljiffbL % ldnL ln6/ k|lt ln6/ kfgLdf 

ld;fP/ 5g'{xf];\ .  

 ds}sf] kftdf nfef{n] Iflt u/]sf] Kjfnx? tyf u'ef]df Ifltsf] nIf0f b]vf k/]df clgjfo{ ?kdf ;'/lIft 

klx/g nufO{ lgDgfg';f/sf /f;folgs ljiffbLx? cfnf]kfnf] u/L ljiffbL ld;fPsf] 3f]n k|lt /f]kgL @% 

ln6/sf b/n] k|of]u ug{'xf];\ .  

 Odfd]lS6g a]Ghf]P6 (Emamectin Benzoate) % k|ltzt P;=hL= ! u|fd k|lt @=% ln6/ kfgLsf b/n] jf  

 :kfOg]6f]/fd (Spinetoram) !!=& P;=;L= ! dL=nL= k|lt @ ln6/ kfgLsf b/n] jf   

 Snf]/PG6«flgnLk|f]n (Chlorantraniliprole) !*=% k|ltzt P;=;L= ! dL=nL= k|lt @=% ln6/ kfgLsf b/n] jf  

 :kfOgf]:of8 (Spinosad) $% k|ltzt P;=;L= ! dL=nL= k|lt # ln6/ kfgLsf b/n] ld;fP/ 5g{'xf];\ . 

  

    nfef{ x's]{kl5 tyf ds}sf] 3f]uf nfUg yfn]kl5 ljiffbLsf] k|of]u k|efjsf/L gx'g] x'Fbf ljiffbL k|of]u gug]{ . 

To;}n], ds} afnLdf sL/fsf] Ifltsf] nIf0fx? b]lvgf;fy ljiffbLsf] k|of]u jf cGo Joj:yfkg ljlw ckgfO{ 

lgoGq0f ug'{ kb{5 . /f;folgs ljiffbLsf] k|of]u ubf{ ;'/IffTds pkfox? -df:s, r:df, k'/f afx'nf ePsf] 

n'uf / hQf nufP/_ cjnDjg ug'{k5{ . kv{g' kg]{ ;dosf] Vofn u/f} / hyfefjL laiffbLsf] b'?kof]u gu/f}+ . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

धािको उत्पादि बढाउिका लानग सवैभन्त्दा पषहले बीउको छिौट र उपचारमा ध्याि ददि ुपछय । त्यसका लानग  

१. वाल्टी वा भाडोमा पािी भरेर त्यसको षपधमा कुखरुाको िनबग्रकेो अण्डा राख्न ेर त्यो पािीमा खाि ेििु 
थप्दै िािे । 

थप िािकारीको लानग कृषि ज्ञाि केन्त्र,ओखलढंुगा, फोि िं ०३७-५२०१३० वा टोल-षि िम्बर 
१६६०३७५२००० मा सम्पकय  गिय सक्ि ुहिुछे । 

 

''षविादी षवि हो, औिनध होईि'' 

धािको बीउ छिौट र उपचार षवनध 

 

 



२.  अण्डा पािीमा उरेपनछ ििु थप्ि वन्त्द गिे ।  

३. बीउलाइ उक्त िोलमा २–५ नमिेट िनत छानडददि।े  

४. उरेका सबै नबउ हटाउिे र षपधँमा नथनग्रएको बीउलाई तरुुन्त्तै सफा पािीमा ३ पटक राम्ररी सफा गिे  

५.   
६.  
७.  
८.  
९.  
१०.  
११.  
१२.  
१३.  
१४.  
१५.  

 

 

५. २ ग्राम बेनभषिि िामक षविादी  १ षकलो धािको दरले राम्ररी चलाएर सबैनतर नमलाउि ुपछय।  

६. यसरी उपचार गररएको बीउलाई १२ िण्टासम्म नभिाउिपुछय ।  

७. २४–४८ िण्टासम्म ढड्याएर वीउमा अङु्करण भएपनछ मार व्याडमा छिुय पदयछ । 

जचर िं. 7  नबऊ छिौट गिय ििु पनिमा नबऊ राखीएको  

जचर िं. ८ मानथ तैरीएको नबऊलाई निकाली छुट्याएको जचर िं. ९ षपधमा भएको नबउलाई  ३ पटक 
धोएर षफिाउदै 

जचर िं. 8 मानथ तैरीएको धािलाई हटाऊिे 



यसरी बीउ उपचार गरेर धाि रोप्दा १० देजख १५ प्रनतशतसम्म उत्पादिमा बषृर्द् भएको पाइन्त्छ । 
बीउबाट लाग्िे धेरै रोगहरुको निराकरण हनु्त्छ । 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                              

           प्रदेश सरकार                                 ..................................................................... 
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