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सम्पादषकय 

िेपाल कृषिप्रिाि देश िो जिािँ कृषि पेशामा संलग्ि जिसंख्या ६०.४ प्रनिशि रिेका छि।्देशको कुल गाियथ्य 
उत्पादिमा कृषि िर्ा िि के्षरको योगदाि २५.८३ प्रनिशि रिेको छ ।संघिय लोकिाघन्त्रक गणिन्त्रको स्र्ापिा संगै 
आ.ि. २०७५/०७६ मा प्रदेश अन्त्िगयि रिि ेगरर कृषि ज्ञाि केन्त्रको स्र्ापिा भएको िो ।सोषि अिसुार कृषि ज्ञाि 
केन्त्र ओखलढंुगा स्र्ापिा भई ओखलढंुगा घजल्लाका आठै स्र्ािीय ििमा कृषि व्यिसाय प्रिर्द्यिका काययक्रम, प्रिािमन्त्री 
कृषि आिनुिकीकरण पररयोजिा ब्लक षिकास काययक्रमको अलिा कृिक लघक्षि षिनभन्न कययक्रम संचालि गदै आएको 
सियषिनििै छ l कायायलयबाट  संचालि ििु ेषिनभन्न काययक्रमकोबारेमा जािकारी ददि िर्ा िागररकको सचुिाको िकलाई 
सम्माि गदै २०७७ साल भार मषििाबाट यस कायायलयले मानसक रुपमा प्रकाशि सरुु गरेको कृषि बलेुषटिलाई 
पाठकिरुको सल्लाि सझुाबलाई समेटेर यस िियबाट चौमानसक रुपमा “ओखलढंुगा कृषि गनिषिनि बलेुषटि” प्रकाशि 
गिय र्ालीएको नर्यो र िाल यस आनर्यक िियको अघन्त्िम बलेुषटि प्रकाशिमा आएको छ l 

ओखलढंुगा घजल्ला भौगानलक दृषिकोणले षिकट भएिापनि षिनभन्न फलफुल िर्ा अन्नबालीको प्रचरु सम्भाििा बोकेको 
घजल्ला िो ।षिशेि गरर देशभर रासायनिक षििादीको अत्यानिक प्रयोग र यस बाट मािि स्िास्र्मा प्रनिकुल असर 
देघखएको सन्त्दभयमा यस घजल्लामा रासायनिक षििादीको न्त्यूि प्रयोग िर्ा प्राङ्गाररक ििरबाट कृषि उत्पादि भईरिेकोले 
प्राङ्गाररक उत्पादिबाट राम्रो प्रनिफल नलि सषकिे सम्भाििा रिेको छ ।मध्य पिाडी घजल्लामा सनु्त्िलाजाि फलफुलको 
प्रिर्द्यिलाई कृषि सम्बर्द् षिनभन्न ऐि, िीनि िर्ा काययक्रमले प्रार्नमकिा ददएको िदुा सोषि बमोघजम स्र्ािीय सम्भाव्यिाको 
समेि मलु्याकंि गदाय यस घजल्लामा सनु्त्िलाजाि फलफुलको प्रचरु सम्भाििा मिशसु गरर षिगिका िियिरु सनु्त्िलाजाि 
फलफुल बगैचा सदुृषढकरण, व्यिसाषयक फलफुल बगैचा स्र्ापिा सियोग जस्िा काययक्रम संचालि िदैु आएकोमा यस 
िियबाट सनु्त्िलाजाि फलफुल ब्लक षिकास काययक्रम समेि संचालिमा आएको छ ।कृिकिरुलाई एषककृि गदै कृषि 
उत्पादिमा परुािो ज्ञािको उघचि संरक्षण सारै् ियािँ प्रषिनि र ज्ञािको प्रयोग गररयो भि ेकृषि माफय ि देशको आयािमखुी 
अर्यिन्त्रमा पररिियि गिय सषकि ेयर्िे सम्भाििा रिेको छ । 

यस नभर 

१. िेश्रो चौमानसक िर्ा िाषियक भाररि िर्ा षिघत्तय प्रगनि षििरण .................................................................................................................... 2 

२. अिदुाि  काययक्रम संचालि िर्ा उपलघव्ि ............................................................................................................................................. 3 

३. स्र्ािीय ििका प्रानबनिकसंग मानसक समन्त्िय िर्ा िथ्याकं अध्यािनिक बैठक सम्पन्न ........................................................................................ 7 

४. स्कूल िाषटयकल्चर िानलम ............................................................................................................................................................... 8 

५. जैषिक िर्ा बािास्पनिक नबिादी प्रयोग नबस्िार काययक्रम(कृषि षिकास काययक्रम) .............................................................................................. 8 

६. षिनभन्न स्र्ाििरुमा प्लान्त्ट घललनिक  संचालि ....................................................................................................................................... 8 

७. मखु्य मखु्य बालीको उत्पादि घस्र्नि .................................................................................................................................................. 9 

८. घजल्ला बाषिर निकासी भएको बालीिस्ि ु षििरण ..................................................................................................................................... 9 

िाि बालीमा देघखएका मखु्य रोग षकरा र नििको व्यिस्र्ापि ........................................................................................................................... 10 

 

 

 



 
 
 

2 | P a g e  
 

१. िेश्रो चौमानसक िर्ा िाषियक भाररि िर्ा षिघत्तय प्रगनि षििरण 

कृषि ज्ञाि केन्त्र,ओखलढंुगाबाट आ.ि.०७८/७९ को घस्िकृि िाषियक काययक्रम अिसुार िेश्रो चौमानसक अिनिको लक्ष्य अिसुार 
कायायलयबाट संचालि िर्ा सम्पादि गररिे अिदुाि काययक्रमिरु संचालिमा आएका नर्ए ।सारै् यस कायायलयबाट चाल ुआ.ि. 
२०७८/०७९ मा सम्पाददि कृयाकलापिरुबाट िेश्रो चौमानसक अिनिमा र िाषियक अिनिमा भए गरेका भाररि िर्ा षिघत्तय प्रगनि निम्ि 
िानलका िं. १,२,३ र ४ बमोघजम रिेको छ । 

िानलका िं. १ 

िेश्रो चौमानसक भाररि प्रगनि 

बजेट 
घशियक िं  

काययक्रम / आयोजिाको िाम बाषियक 

षिनियोघजि 
बजेट (रु 
िजारमा) 

िेश्रो चौमानसक 
षिनियोघजि 
बजेट (रु 
िजारमा) 

भाररि 

लक्ष्य 

भाररि 

प्रगनि  

भाररि 

प्रगनि 
प्रनिशि 

कैषफयि 

31201017 प्रदेश काययक्रम (कृषि षिकास निदेशिालय) 40920 12539 30.64 28.63 93.42  

31291120 कृषि  षिकास रणिीनि काययक्रम 200 50 25.00 25.00 100.00 
 

31291121 प्रिािमन्त्री कृषि आिनुिकीकरण पररयोजिा 13000 5070 39.52 39.52 100.00  

31291122 संि शसिय अिदुाि काययक्रम 
1450 200 13.80 0.00 0.00  

जम्मा 55570 17859 108.96 93.15 293.42  

 

िानलका िं. २ 

िेश्रो चौमानसक षिनिय प्रगनि 

बजेट घशियक िं  

िाषियक षिनियोघजि बजेट िेश्रो चौमानसक बजेट प्रर्म चौमानसक खचय  चौमानसक 

बजेटको 
िलुिामा 
खचय%  

चाल ु पुिँघजगि जम्मा चाल ु पुिँघजगि जम्मा चाल ु पुिँघजगि जम्मा 

31201017 39420 1500 40920 12539 0 12539 10305 0.00 10304.92 82.18 

31291120 200 0 200 50 0.0 50 50 0.0 50 99.00 

31291121 13000 0 13000 5070 0.0 5070 5070.00 0.0 5070 100.00 

31291122 1450 0 1450 200 0.0 200 0 0.0 0 0.00 

एकमिु 54070 1500 55570 17859 0 17859 15425 0 15424.92 
 

िानलका िं. ३ 

िाषियक भाररि प्रगनि  

बजेट घशियक 
िं  

काययक्रम / आयोजिाको िाम बाषियक षिनियोघजि बजेट (रु 
िजारमा) 

भाररि 

लक्ष्य 

भाररि 

प्रगनि  

भाररि प्रगनि 
प्रनिशि 

कैषफयि 

 31201017 
प्रदेश काययक्रम (कृषि षिकास 

निदेशिालय) 
40920 100.00 89.80 89.80 
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 31291120 कृषि  षिकास रणिीनि काययक्रम 200 100.00 100.00 100.00 
 

31291121 
प्रिािमन्त्री कृषि आिनुिकीकरण 

पररयोजिा 
13000 100.00 100.00 100.00 

 

31291122 संि शसिय अिदुाि काययक्रम 1450 100.00 10.35 10.35  

जम्मा 55570 400 300.15 300.15 
 

 

२. अिदुाि  काययक्रम संचालि िर्ा उपलघव्ि 
कृषि ज्ञाि केन्त्र ओखलढंुगाको चाल ुआ.ि. २०७८/०७९ 
को कृषि व्यिसाय प्रबर्द्यि अिदुाि काययक्रम र प्रिािमन्त्री 
कृषि आिनुिकीकरण पररयोजिा ियािँ र परुािो ब्लक 
षिकास काययक्रम कायायन्त्ियि भई निम्िअिसुारका उपलघव्ि 
र प्रनिफलको अपेक्षा गररएको  छ । 

I. कागिी खेिी नमसि काययक्रम 

३६ रोपिी भन्त्दा बढी के्षरफलमा कागिी खेनि प्राषिनिक 
ििरबाट रोपी बगैंचा क्षेर षिस्िार भएको छ । उक्त 
क्षेरमा ९ िटा नसंचाई पोखरी निमायण िर्ा उत्पादि 
प्रिर्द्यिका अन्त्य पूिायिारको व्यिस्र्ापि भएको छ । 
िाषियक रुपमा कररब ५ लाख बराबरको कागिी 
उत्पादिमा िषृर्द् ििुे अपेक्षा गररएको छ । 

 

II. षकबी खेिी प्रिियि काययक्रम 

१५ रोपिीमा लगाएको षकिी बगैंचामा नसंचाई व्यिस्र्ापि 
गिय प्लाघस्टक पोखरी निमायण, बगैचा व्यिस्र्ापि गिय सपोटय 
नसस्टम नसमेन्त्ट पोल निमायण िर्ा प्रयोग लगायिाका 
पूियिारिरुको व्यिस्र्ापि गररएको ।िाषियक रुपमा कररब 
५ लाख बराबरको षकबी  उत्पादिमा िषृर्द् ििु े अपेक्षा 
गररएको छ । 

  

कागिी खेनि नमसि 
काययक्रम

िानलका िं. ४ 

िाषियक षित्तीय प्रगनि  

बजेट घशियक िं  
िाषियक षिनियोघजि बजेट खचय िाषियक  बजेटको 

िलुिामा खचय%  चाल ु पुिँघजगि जम्मा चाल ु पुिँघजगि जम्मा 

31201017 39420 1500 40920 ३२५२१.८९ 1386.11 33908 82.86 

31291120 200 0 200 197.9 0.0 198 98.93 

31291121 13000.0 0.0 13000.0 11156.8 0.0 11156.8 85.8 

31291122 1450 0 1450 141.8 0.0 142 9.78 

एकमिु 54070 1500 55570 44018.39 1386.11 45404.8 
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III. व्यािसाषयक फलफूल बगैंचा स्र्ापिा सियोग 

२.५ िेलटर के्षरफ़लमा कागिी र सनु्त्िला बगैंचाको के्षर 
षिस्िार भएको छ l उक्त के्षरमा नसंचाईका पूिायिार को 
रुपमा १० िटा पदि नसंचाई पोखरी निमायण गररएको छ l 

आगामी ५ बिय नभर कररब १५-२० मे.टि ले 
फलफुलको बाषियक उत्पादिमा िृषर्द् ििु े अपेक्षा गररएको 
छ l 

 

IV. मखु्य राजमागय लघक्षि िरकारी उत्पादि काययक्रम 

काउली, बन्त्दा, गोलभेडा, खोसायिी लगायिका िाजा िरकारी 
खेिी कररब १ िेलटर के्षरफलमा भएको । ियािँ र्प १९ 
िटा बािँसको प्लाषिक िर निमायण गरी र्ोपा नसंचाई 
प्रषिनिको प्रयोग सषिि मौसमी िर्ा बेमौसमी िरकारी खेिी 
उत्पादि गिय शरुुिाि भएको । िाषियक र्प १० म.ेटि 

मौसमी िर्ा बेमौसमी िाजा िरकारी उत्पादिमा िृषर्द् ििुे 
अपेक्षा गररएको । 

 

V. यिुा लघक्षि च्याउ मि िरकारी उत्पादि काययक्रम 

खलु्ला जनमि िर्ा बािँसको प्लाषिक िरनभर गरी कररब 
६.३  िेलटर के्षरफलमा षिनभन्नि जािका िाजा िरकारी 
खेिी गरीएको । ियािँ र्प १२६ िटा बािँसको प्लाघस्टक 
िर नभर र्ोपा नसंचाई प्रषिनि प्रयोग गरी मौसमी िर्ा 
बेमौसमी िरकारी खेिी गिय शरुुिाि गरेको । ५ यिुाले 
बािँसको टिरा निमायण गरर अन्त्य पूियिार सामग्री सषिि 
व्यिसाषयक रुपमा कन्त्य ेच्याउको उत्पादि शरुुिाि गरेको 
र ५ कृिकले ४० िटा आिनुिक िारमा मौरी पालिको 
सरुुिाि गरेका छि ् । िाषियक रुपमा ३० म.ेटि भन्त्दा 
बढी र्प िाजा िरकारी उत्पादि र कन्त्ये च्याउ िाषियक' २ 
टि र मि बाषियक रुपमा १ टि उत्पादि ििुे अपेक्षा 
गररएको । 

 

  

षकिी खेनि 
प्रिर्द्यि काययक्रम

व्यिसाषयक 
फलफुल बगैंचा 
स्र्ापिा सियोग

  

  

मखु्य राजमागय लघक्षि िरकारी उत्पादि

 

  

यिुालघक्षि च्याउ मि िरकारी उत्पादि काययक्रम
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VI. मकै उत्पादकत्ि प्रिर्द्यि काययक्रम 

मकै उत्पादि प्रिर्द्यि गियका निनमत्त सियोग ििुे यन्त्र 
उपकरण जस्िै नमिीषटलर, मेज सेलर, कुटािी षपसािी 
मेनसि, अमेररकि फौजी षकरा व्यिस्र्ापिको लानग बाली 
संरक्षण सेिा लगायिका सेिा िर्ा सामग्री अिदुाि सियोग  
गररएको । उक्त काययक्रम माफय ि र्प १५० मे.टि मकै 
उत्पादिमा िषृर्द् ििुे अपेक्षा गररएको छ । 

 

VII. गड्यौली मल उत्पादि िर्ा प्राङ्गारीक मल सिुार 
काययक्रम 

कररब ५३ िरिरुी प्रिक्ष लाभग्रािी रिि े गरर गड्यौली 
मलको लानग भमी बेड निमयण गरर उिपादि गिय सरुु 
गररएको  सारै् कररब ५० कृिक िरिरुीले गििु संकलि 
िर्ा भकारो सिुार गररएको । उक्त के्षरमा अगायनिक 
िरकारी उत्पादिमा कररब १५ टिले िषृर्द् ििुे अपेक्षा 
गररएको छ । 

 

VIII. रैर्ािे बाली उत्पादि प्रिर्द्यि काययक्रम (कोदो 
फापर जौ आदद) 

कोदो, जौ, फापर, स्र्ािीय मकै लगायिका रैर्ािेबालीको 
उत्पादिमा प्रिर्द्यि गिय थ्रसेर, बजारीकरणको लानग 
प्याकेजीङ्ग, लेभनलङ्ग, ब्राण्डीङ्ग को निनमत्त अिदुाि सियोग 

प्रदाि गररएको । कररब ९ टि रैर्ािेबालीको षपठो 
बजारमा ट्याग सषिि नबषक्र षििरण ििुे र उत्पादि 
िृषर्द्मा प्रोत्सािि ििुे अपेक्षा गररएको छ । 

 

IX. अदिुा नमसि काययक्रम 

अदिुा बालीको के्षरफल षिस्िार भई उत्पादि र 
उत्पादकत्ि बषृर्द्ििुे सारै् अदिुामा लाग्िे प्रमखु रोग गािो 
कुषििे रोगको व्यिस्र्ापि ििुे सारै् अदिुा भन्त्डारण 
व्यिघस्र्ि भएको िदुा बीउ खररद गिय अन्त्य ठाउिँमा जाि 
िपिे  अध्यायि अबलोकि भ्रमण गरर खेनि प्रषिनिको 
अिसुरण गरर उत्पादिमा बषृर्द्ििुे । 

 

X. सिि िाली षिकास आयोजिा (िाि, मकै गिुिँ) 

मलु बीउ िर्ा उन्नि िीउ षिजिमा सियोग प्राप्त भएकोले 
उत्पादिमा बषृर्द् ििुे । नसंचाईका पिुयिारमा सियोग प्राप्त 
भएको िदुािँ बाली सिििामा िषृर्द् ििु े सारै् कृषि यन्त्र 
उपकरणिरुमा सियोग बाट उत्पादि लागि िट्ि े । 
षिनभन्न जािका मलु िर्ा उन्नि िीउ षिजि बाट उत्पादि 
प्रदयशबाट रोग षकरा सिि सलिे िर्ा उत्पादि बषढ ििुे 
जािको छिौट गिय सिज ििुे िदुािँ उत्पादिमा बरृ्द्ी ििु े। 

  

रैर्ािे बाली उत्पादि प्रिर्द्यि काययक्रको झलक
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XI. िमिुा कृषि फामय स्र्ापिा सियोग 

नििायिामखुी कृिकिरुलाई व्यिसाषयक कृिकमा रुपान्त्िरण 
गरी िरकारी उत्पादिमा उत्पादकत्ि बषृर्द् ििुे,यिुा 
िगयलाई कृषि पेशामा आकियण गराई स्र्ानिय स्िरमा 
रोजगारीको सजृिा ििुे िया प्रषिनिको प्रयोग माफय ि खेिी 
पर्द्नि अबलम्बि ििुे िदुािँ ियािँ ियािँ रोग िर्ा षकरािरु 
रोगर्ाम ििुे  बेमौसममा पिी सिजै संग िरकारी उत्पादि 
गिय सषकिे ,४ िटा िचेरुल्ली भेघन्त्टलेटेड नग्रििाउस  
नसंचाई पूियिारिरु निमायण गरी गोलभेडा,कािँक्रा, काउली, 
बन्त्दा लगायि षिनभन्न जािको िाजा िरकारी उत्पादि गिय 
र्ानलएको । 

 

XII. परुािो ब्लक षिकास काययक्रमको निरन्त्िरिा 
(अन्त्य) 

आल ुब्लक सिुकोशी गा.पा. ५,९ : सिुकोशी गा.पा. ९ 
मा ८ िटा समूिमा काययक्रम संचालि भई ३ िटा नसंचाई 
ट्यांक  र २ प्लाषिक पोखरी निमायण गररएको िर्ा 
मिुािबाट बारीसम्म पाईप माफय ि नसंचाई ििुे व्यस्र्ा 
नमलाईएको ।यसबाट कररब ६० िरिरुी लाभाघन्त्िि ििुे 
अपेक्षा गररएको । कररब २.५ टि उन्नि आलकुो नबउ 
रोपीएको । कररब १०० टि आल ुउत्पादिमा िृषर्द् ििु े
अपेक्षा गररएको । आल ुब्लक चम्पदेिी -१ : २५ िजार 
नलटर क्षमिाको दईु नसंचाई पोखरी निमायण गररएको 
जसबाट कररब ३० िरिरुी लाभाघन्त्िि ििुे अपेक्षा गररएको 
छ । ३००० दािा पिुय मूल नबउ सारै् कररब ४ मे.टि 
उन्नि आल ुनबउ रोषपएको र उक्त के्षरमा आल ुउत्पादिमा 
कररब २०० टिले िृषर्द् ििुे अपेक्षा गररएको छ । आिँप 
ब्लक सिुकोशी -१: नबसिजार नलटर क्षमिा भएका ६ 
िटा नसंचाई पोखरी निमायण गरर आिँपको लानग नसंचाईको 
व्यिस्र्ा गररएको ।काययक्रम संचालि अिनिमा कररब ८ 
िजार षिरुिा रोषपएको र आगामी ५ िियमा १३० टि 
आिँप उत्पादिमा िृषर्द् ििु े अपेक्षा गररएको । प्लाषिक 
िरमा िरकारी खेनि ब्लक षिकास काययक्रम मोलङु्ग-५ : 
र्प ५० प्लाषिक टिलेमा िरकारी खेनि गररएको, सािा 
नसंचाई पूिायिार जस्िै घस्पं्रकल, र्ोपा नसंचाई लगायिको 
व्यिस्र्ा गररएको, माटो सिुारको लानग माटो घशषिर 
संचालि गरर कृषि चिुको प्रयोग गररएको  सारै् कृषि 
यन्त्रीकरण प्रिर्द्यि गिय नमिीषटलर खररद िर्ा प्रयोग 
गररएको ।काययक्रम संचालि भएको क्षेरबाट  िाषियक 
कररब ४० लाख बाराबरले िाजा िरकारी उत्पादिमा िृषर्द् 
ििुे अपेक्षा गररएको छ । 

  

सिि बाली षिकास काययक्रम
सूिकोशी गा पा ३ नसस्िेरी क्षेर

  

िमिुा कृषि फमय स्र्ापिा 
सियोग काययक्रम
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XIII. ियािँ ब्लक षिकास काययक्रमको निरन्त्िरिा (अन्त्य) 

सनु्त्िलाजाि ब्लक षिकास काययक्रम नसषर्द्चरण ि.पा.३ : 
र्प २० िे. जनमिमा र्प ियािँ सनु्त्िलाको षिरुिा रोपीएको 
। नसंचाईको लानग कररब २ लाख नलटर क्षमिाको 
आर.नस.नस. नसंचाई पोखरी निमायण गररएको जसबाट कररब 
५० िरिरुी लाभाघन्त्िि ििु े । ५ ििय पछी सनु्त्िलाको 
उत्पादिमा कररब ६० मे.टिले िृषर्द् ििु ेअपेक्षा गररएको 
। मकै ब्लक षिकास काययक्रम घचसंखगुढी -४ : 
मिकामिा-३ जािको मूल नबउ २०० के.जी. र उन्नि 
षिउ ३००० के.जी. रोपीएको र उत्पादि िृषर्द्को निघम्ि 
माटो पररक्षण घशषिर संचालि गरर माटो उपचार गररएको, 
नमिीषटलर, किय सेलर लगायिका यन्त्रउपकरण खररद िर्ा 
प्रयोगमा ल्याईएको । नसंचाईको निनमत्त ३० िजार नल. 
भन्त्दा बढी क्षमिाका दईु आर.नस.नस. पोखरी निमायण 
गररएको । मकैको नबउ कररब २४ मे.टि उन्नि नबऊ 
उत्पादि ििुे सारै् कररब २०० मे.टि. ले खायि मकै 
उत्पादिमा िृषर्द् ििुे अपेक्षा गररएको छ । आल ु ब्लक 
षिकास काययक्रम चम्पदेिी-५ : २० िजार नल. भन्त्दा बढी 
क्षमिाको आर.नस.नस. नसंचाई पोखरी संख्या ५ निमायण गरर 
नसंचाईको व्यिस्र्ा गररएको । आल ु उत्पादि िृषर्द् गिय 
कररब १५ िे. के्षरफलमा उन्नि आल ुउत्पादि गररएको 
।आल ु नबउ भण्डारणको लानग कररब १५ मे.टि 
क्षमिाको रघस्टक स्टोर निमायण गररएको । उक्त क्षरेमा 

आल ु उत्पादि कररब १२० मे.टि ले िृषर्द् ििुे अपेक्षा 
गररएको छ । 

 

३. स्र्ािीय ििका प्रानबनिकसंग मानसक समन्त्िय 
िर्ा िथ्याकं अध्यािनिक बैठक सम्पन्न  

घजल्लाको कृषि सम्बन्त्िी िथ्यांकलाई नियनमि अध्यािनिक 
गिय आ.ि.०७८/७९ को लक्ष्य अिसुार घजल्लामा रिेका 
स्र्ािीय ििमा काययरि ्प्रानबनिकसिँग मानसक समन्त्िय िर्ा 
िथ्यांक अध्यािनिक बैठक छ पटक संचालि भै सम्पन्न 
भएको छ । उक्त बैठकमा स्र्ािीय िि कृषि षिकास 
शाखाले स्र्ािीय ििमा संचानलि काययक्रमको बारेमा 
छलफल, क्रप कषटङ गरर उत्पादि िर्ा उत्पादकत्ि 
नलईएको िथ्यांक सम्बघन्त्ि छलफल, स्र्ािीय ििमा 
अिदुाि काययक्रम अन्त्िगयि संचालि भएका बालीिरुको 
कृषि नबमा गिय अनिकिम पिल गिे  लगायिका षिनभन्न 
षिियमा छलफल िर्ा निणयय भई बैठक सम्पन्न भएका  
नर्ए l स्र्ािीय ििका कृषि प्राषिनिकिरुसंग समन्त्िय गरर 
ज्ञािकेन्त्रबाट र स्र्ािीय ििबाट संचालि ििुे काययक्रम 
कायायन्त्ियि र अिगुमिमा सिजीकरण गिय सिज भएको । 
अिदुािग्रािीमा दोिोरोपिा आउि िददि अिदुािग्रािीको 
षििरण आदािप्रदाि गिे गररएको । समसामषयक कृषि 
सम्बर्द् समस्यािरुमा छलफल िर्ा आिश्यक सियोग 
आदािप्रदाि गिय सिज ििुे गरेको छ । 

निरन्त्िरिा आल ुब्लक 
षिकास काययक्रम

चम्पादेिी गा पा १ पलाप ुक्षेर

  

ियािँ आल ुब्लक षिकास काययक्रम
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४. स्कूल िाषटयकल्चर िानलम  

ओखलढंुगा घजल्लाको षिनभन्न माध्यनमक षिद्यालयमा कररब 
१93 षिद्यार्ीको सिभागीिामा बागिािीको बारेमा 
जािकारी िर्ा पोिण सरुक्षा संगको सम्बन्त्ि, करेसाबारी 
खेनि र व्यिस्र्ापि , िरबगैचा व्यिस्र्ापि, जैषिक 
षििादीको ियारी लगायि षिियमा जािकारी प्रदाि 
गररएको ।  उक्त काययक्रममा सिभागीिरु िागिािीजन्त्य 
िस्िकुो उत्पादिमा प्ररेरि ििुे, करेसाबारीको षिकास गरर 
खाद्य िर्ा पोिण सरुक्षामा योगदाि पगुी स्िास्र् बनिको 
षिकास ििुे अपेक्षा गररएको छ । 

 

 

 
 

५. जैषिक िर्ा बािास्पनिक नबिादी प्रयोग 
नबस्िार काययक्रम(कृषि षिकास काययक्रम) 

सरुघक्षि नबिादी प्रयोग र जैनबक नबिादी प्रयोग िर्ा 
झोलमल बिाउिे सम्बघन्त्ि िानलमबाट यस ििय ११२ 
िरिरुी कृिकिरु लाभाघन्त्िि भएका छि ्। िानलम पश्चाि 
षििादी निमायण ड्रम, EM, स्प्रयेर, षििादी छिे सूरघक्षि पोशाक 
र बीउषिजि लगायिका सामाग्रीिरु षििरण गररएको छ । 
यस काययक्रमबाट बािस्पनिक षििादी िर्ा झोल मल 
प्रयोग षिस्िार भई रासायनिक षििादी प्रयोगमा न्त्यूनिकरण 
ििुे अपेक्षा गररएको छ । 

 

६. षिनभन्न स्र्ाििरुमा प्लान्त्ट घललनिक  संचालि 

यस आनर्यक ििय २०७८/०७९को अिनिमा लक्ष्य अिसुार 
Plant Clinic (बाली उपचार घशषिर) पािँचिटा संचालि 
भएको छ । मािेभन्त््याङ गा.पा. ५ , मोलुंग गा.पा. ५, 

मोलुंग २ र नसषर्द्चरण िगरपानलका ७ मा बानल उपचार 
घशषिर संचालि भएको । उक्त घललनिकबाट जम्मा 225 
कृिक िरिूरी लाभाघन्त्िि भएका नर्ए। रोगी बाली 
षिरुिाको 5५६ िटा िमूिा परीक्षण गरी कृिकिरुलाई 
बाली संरक्षण िर्ा रोग षकरा व्यिस्र्ापि सम्बघन्त्ि 
प्राषिनिक परामशय सेिा प्रदाि गररएको । िरकारी बालीको 
ड्यामषपङ अफ, सेिो ढुसी, लािी षकरा, टुटाको प्रकोप सारै् 
फलफुल बालीको औसा लगायिका बालीमा देघखएको रोग 
षकराको प्रकोप नियन्त्रण भई बाली उत्पादि िषृर्द् ििुे 
अपेक्षा गररएको । 
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७. मखु्य मखु्य बालीको उत्पादि घस्र्नि 

यस ििय मकै खेिीको लानग उपयकु्त िािािरण र 
अमेररकि फौजी षकराको प्रकोप समयमै नियन्त्रण गिय  
सषकएको िुिँदा उत्पादिमा केषि िृषर्द् भएको छ । 
िािबालीमा बेमौसमी ििायको कारण केषि क्षनि भएको 
कारण उत्पादिमा केषि कनम भएको छ ।यस ििय उपयकु्त 
मौसम रिेकोले ििे िर्ा बङु आल ुउत्पादि राम्रो रिेको 
नर्यो । मखु्य मखु्य बालीिरुको उत्पादि षििरण िपनसल 
अिसुार रिेको छ ।  

क्र.सं. बालीको िाम 

आ.ि.०७8/७9 

क्षरेफल (िे.) उत्पादि (मे.टि) 

१ िाि चैिे 245 1,015 

२ िाि ििे 4403 12812.7 

३ मकै 12400 40300 

४ कोदो 7751 16277 

५ फापर 93 75.33 

६ गिँि ु 2145 3330 

७ जौ 80 112 

८ खाद्यान्नको जम्मा (1-7) 27,117 73,922.1 

९ ििे फलफूल 113.5 310 

१० सनु्त्िलाजाि 327.3 953 

११ षिउिँदे फलफूल 100 548 

१२ अलैची 30 28 

८. घजल्ला बाषिर निकासी भएको बालीिस्ि ु 

षििरण  

ओखलढंुगा घजल्लाबाट यस आनर्यक िियमा बङु िर्ा ििे आल ुर 
अलैची, षकिी लगायिका िलीिरु निम्िािसुार नियायि भै घजल्लामा 
आनर्यक आम्दािी नभनरएको छ । षिशेि गरी यस घजल्लाको 
आल ुिििुाको गोदार र सबेला नियायि ििुे आल ुव्यापारीिरुको 
भिाई रिेको छ । 
आ.ि.२०७८/७९ मा घजल्ला बाषिर निकासी भएको मखु्य कृषि 

िस्ििुरु 

क्र.स.  बाली  निकासी पररमाण 
(मे.टि)  

मलु्य (रू 
िजारमा)  

१ बङु्ग आल ु २५० 15000 

२ ििे आल ु २५० 12500 

३ अकबरे 5 1500 

४ षकिी ०.८ 240 

५ अलैची ६ 6000 

६ रा्मा 18 2200 

७ स्र्ािीय नसमी  ७ १८०० 

८ कालो मास ३ 600 

जम्मा ५४० ३९८४० 
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िाि बालीमा देघखएका मखु्य रोग षकरा र नििको व्यिस्र्ापि 

रोगिरु : 

रोगको िाम लक्षण व्यिस्र्ापि षिनि 

ब्लास्ट रोग 

 

 

 

 

पािमा स-सािा सेिा षटका 
बीचमा भएका लम्चीला 
खैरा र्ोप्ला देखा पदयछि 
।बाला देघख िलको 
डािँठको िरीपरी िा 
आख्लामा खैरो रङ्ग भएको 
दाग पिी देघखन्त्छि l 

 

• रोग निरोिक जाििरु लगाउिे l 
• काबेन्त्डाघजम ५०%WP (जस्िै बेनभषिम िा डोरोसाल) २-३ ग्राम 

/के.जी. का दरले नबउ उपचार गरी ब्याड राख्न ेl 
• नसफाररस अिसुार मार िईट्रोजि मलको प्रयोग गिे l 
• खेिमा पािी जमाई राख्न ेl 
• प्राषिनिकको नसफाररसमा ट्राइसाईकाजोल ७५% WP(जस्िै 

बाि,लोजीक,षट्रप) ०.७५ ग्राम/नलटर िा सगुामाईनसि ३% SL(जस्िै 
कास-ुबी,षकमाईनसि) १.५ नम.नल./नलटर पािी िा िेलजाकोिाजोल 
५%EC (जस्िै एभोि,कम्फोटय,िेलजाप्रस) २ ग्राम प्रनि नलटर िा 
के्रसोघलजम नमर्ाइल ४४.३ SC(जस्िै इजोि) १ नम.नल./नलटर पािीमा 
नमसाई १५ ददिको फरकमा २-३ पटक छिे l 

व्यालटेररयल नलफ 
ब्लाईट 

 

 

पािको षकिारबाट लामो 
पिेला िा खैरा रङ्गका 
ििायिरु देघखन्त्छि,पाि 
टुप्पोबाट सकेुर जान्त्छ l 

 

• रोग निरोिक जाििरु लगाउिे l 
• नसफाररस अिसुार मार रसायनिक मलको प्रयोग गिे l 
• रोग लागेको खेिमा केषि ददि पािी सकुाईददिे 
• स्टेप्टोमाइनसि सल्फेट ९% + टेट्रासाईघललि िाईड्रोललोराईड १%WP 

एग्रीमाईनसि-१००,०.२५ ग्राम/नलटर पािीको झोलमा नबउलाई ३० 
नमिेट सम्म डुबाएर नबउ उपचार गिे l 

• िघजकैको कृषि शाखा िा ज्ञाि केन्त्रमा प्रानबनिकको सल्लाि अिसुार 
काम गिे l 

 

षकरािरु : 

षकराको 
िाम 

पषिचाि क्षनिको लक्षण व्यिस्र्ापि षिनि 

िािको 
पिेरो 

 

 

ियस्क पिेरो खैरोमा षिरयो 
नमसएको िनु्त्छ भिे िच्चा 
पिेरो षिरयो िनु्त्छ।यसलाई 
समािेर षिस्िारै नर्च्दा 
िराम्रो गन्त्ि छोड्छ।            

पािमा बढी आक्रमण 
भएमा िोट ि ै पिेनलिे 
िनु्त्छ र िालामा आक्रमण 
गरेको छ भिे दािािरुमा 
खैरो दाग देघखिे, दािािरु 
फोस्रा ििुे अर्िा आिा 
फोनस्रएका दािा ििु े
गदछय। 

• खेि नभर िर्ा िरपरको झारपाि गोडमेल गरी 
पिेरोको िैषकल्पक आश्रयस्र्ललाई िि गिे l 

•  एकै समय पालिे िािका जाििरु छिोट गरी 
लगाउिे। 

•  प्रकाश पासोको माध्यमबाट ियस्क कीरालाई मािय 
सषकन्त्छ। 

• डटी ट्रयापको प्रयोग गिे।यसको लनग गाई भैसीको 
िाजा षपसािमा कपडा िा जटुको िोरालाई नभजाएर 
एउटा िोचोको एक छेउमा बांध्िे र उक्त िोचोलाई 
िाि बारीको बीचमा लगेर गाड्िे गिुयपदयछ।ट्रयापमा 



 
 
 

11 | P a g e  
 

 

आकषियि भएका पिेरोिरुलाई बाषिर पषिबाट 
प्लाघस्टकको झोलाले छोपी संकलि गरी मािे। 

•  यो कीराको प्रकोप ्यादा भएमा अघन्त्िम नबकल्पमा 
कीटिाशक षििादी जस्िै मालानर्यि ५०%EC 
(जस्िै साइनर्यि, अिमुालानर्यि,सूयायनर्यि) २ नमनल 
प्रनिनलटर अर्िा साइपरमेनथ्रि २५% EC (जस्िै 
अिषुकल, साइपरसीड, के आइसाइपर) िा फेन्त्भेलेरेट 
२०% EC (जस्िै अिफेुि, फेिभल, कीफेि) ०.५ 
नमनल प्रनि लीटर पािीका दरले कुिै एक षििादी 
नबरुिा राम्ररी नभ्िे गरर छकय िपुदयछ । 

पाि बेरुिा 

 

 

िल्का खैरो रङ्गका ियस्क 
पिुली िन्त्छि।पखेटामा 
दईुिटा बाङ्गा षटङ्गा ििायिरु  
िनु्त्छि।्लाभाय िल्का षिरयो 
रङ्गका िनु्त्छि।् 

 

पािलाई िेरेर नभर पषि  
बसी पािको षिरयो पदार्य 
खाईददन्त्छि ् र पाि 
सलुदछि। 

• िाि रोप्िे बेलामा स्िास्थ्य र बनलया बेिायको प्रयोग 
गिे। 

• िाईट्रोजियूक्त मलको उघचि प्रयोग गिे। 
• िाि खेिको राम्ररी गोडमेल गिे। 
• कािँडेदार  डोरी नलई दिैु छेउमा समािेर खेिको दईु 

छेउमा बन्ने र िािलाई छुिाएर रमशःषिपररि 
ददशानिर जािे।यसो गिाले िािको पािमा रिेका 
पाि िेरुिाका लाभायिरु पािीमा खसेर िि िनु्त्छि।् 

• नब.टी.कु्रस्टाकी िामक जैषिक षििादी १.५ नम.नल. 
प्रनि नलटर पािीमा नमसाई खेिमा छकय ि े ।प्रनि 
िेलटर जनमिमा ५००-६०० लीटर जैषिक षििादी 
र पािीको झोल प्रयोग गिे। 

• प्रकोप बढी भएमा अघन्त्िम षिकल्पको रुपमा बजारमा 
नसजलैसिँग उपलब्ि ििुे सम्पकय  षििादी 
ललोरपाइररफस २०% EC (जस्िै डसयिाि, 
डरमेट,फाइििेि) १.२५ नमनल/नलटर िा 
कािोसल्फाि २५% EC (जस्िै मासयल)१ नमनल प्रनि 
नलटर, कारटाप िाइड्रोललोराइड ४% GR (जस्िै 
अिदुाि, षिदाि, कीटाप) १ नम. नल. प्रनि नलटर िा 
लाम्डासिोइलोनथ्रि ५% EC (जस्िै एजेन्त्टप्लस, ब्राभो 
५०००, करािे) ०.५ नमनल प्रनि नलटर िा 
अजाडीरालटीि ०.१५% (जस्िै मल्टीिेमोर, निकोनिम) 

३-५ नमनल प्रनि नलटर दरले छिे। 

र्प जािकारीको लानग कृषि ज्ञाि केन्त्र,ओखलढंुगा, टोल-षि िम्बर १६६०३७५२०००  िा फोि िं ०३७-५२०१३० मा 
सम्पकय  गिय सलि ुििुछे । 
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 प्रिेक                                                                   प्रापक 

                                             

           प्रदेश सरकार                                 ..................................................................... 
  भमूी व्यिस्र्ा कृषि िर्ा सिकारी मन्त्रालय 

       कृषि षिकास निदेशिालय 

          कृषि ज्ञाि केन्त्र, ओखलढुङ्गा                                 .................................................................... 
            प्रदेश िं.१ 

         काययक्षरः ओखलढुङ्गा    

फोि िं ०३७-५२०१३० िा टोल-षि िम्बर १६६०३७५२००० 

Email : akcokhaldhunga@gmail.com 

 


