
कृषि-मौसम सल्लाह बुलेषिन 
[ A g r o - m e t  A d v i s o r y  B u l l e t i n  ( A A B ) ]  

 

नेपाल कृषि अनसुन्धान परििद्, िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्रद्वािा  

जल तथा मौसम षवज्ञान षवभागसँगको सहकाययमा जािी 
 

 
मौसमी सािाांश: 

 गत साता देशको केषह भ-ूभागहरुमा सिदि भन्दा बढी बिाय मापन भएको छ। गण्डकी प्रदेशको लमजङु्ग जजल्लामा िहेको खदुी बजाि केन्रमा सबैभन्दा बढी २८.८ 
मम.मम. विाय मापन भएको छ। देशको उच्च-पहाडी भ-ूभागहरु बाहेकका अन्य धेिैजसो भ-ूभागहरुमा साप्ताषहक औसत अमधकतम तापक्रम २० मड.से. भन्दा बढी ि उच्च 
पहाडी भ-ूभागका धेिैजसो स्थानहरुमा साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रम शनु्य मड.से. भन्दा कम मापन गरिएको छ। 

 उच्च पहाडी तथा षहमाली भ-ूभागमा साताको सरुुवात तथा अन््यमा आांजशक देजख सामान्य बदली ि साताको मध्यमा आांजशक बदलीको सम्भावाना िहेको छ। साताको 
सरुु ि अन््यमा थोिै स्थानमा हल्का षहमपात ि साताको मध्यमा एक-दईु स्थानमा हल्का षहमपातको सम्भावाना िहेको छ। 

 पहाडी भ-ूभागमा साताको सरुुवातमा सामान्य बदली ि मेघगजयन / चट्याङ्ग सषहत हल्का विायको सम्भावाना िहेको छ। 
 साताको सरुुवातमा सदूुिपजिम, लजुम्बनी, गण्डकी ि बागमती प्रदेशका तिाईका थोिै स्थानमा मेघगजयन / चट्याङ्ग सषहत हल्का विायको सम्भावाना िहेको छ। 
 देशका धेिै स्थानमा न्यनुतम तथा अमधकतम तापक्रम थोिै बढ्न ेसम्भावाना िहेको छ। 

कृषि सािाांश
 तिाई, मभत्री मधेश ि बेँसी (७०० ममििसम्म) मा चैते धान खेतीका लामग मसफारिस गरिएका हर्दयनाथ-१, चैते-२, चैते-४, चैते-५ ि चैते-६ धानका जातहरु मध्ये उपलब्ध 

जातको बीउ १.५ के.जी. प्रमत कठ्ठा वा २.२५ के.जी. प्रमत िोपनीका दिले ्यवस्था गरि ब्याड िा्न  शरुु गनुयहोस।् 
 वसन्ते मकैका लामग उपयकु्त जातहरु अरुण-३, अरुण-४, अरुण-६, िामपिु हाईमिड-८ ि िामपिु हाईमिड-१० मध्ये भिपदो श्रोतबाि उपलब्ध जातहरुको बीउ ्यवस्था 

गनुयहोस।्  
 षवमभन्न स्थानहरुमा गहुँमा लाग्न ेमसन्दिेु िोग देखा पनय थालेको हुँदा आफ्नो खेतबािीमा मनयममत अवलोकन गिी िोग देजखएमा नजजकको कृषि षवज्ञहरुलाई जानकािी गिाई 

्यवस्थापनको लागी सल्लाह मलनहुोस।् 
 फागनु मषहनामा लगाइन ेउखबुालीमा जग्गा तयािीको बेलामा ३४० के.जी. कम्पोस्ि वा गोबिमल ३.७४ के.जी. यरुिया, ४.३५ के.जी. डी. ए. पी., २.२२ के.जी म्यिेुि 

अफ पोिास प्रमत कट्ठा वा ५०० के.जी. कम्पोस्ि वा गोबिमल, ५.६ के.जी. यरुिया, ६.५२ के.जी. डी. ए. पी., ३.३३ के.जी म्यिेुि अफ पोिास प्रमत िोपनीका दिले 
मािोमा िाम्रिी ममलाउनहुोस।् 

 जकेुनी फसी (स््वास), काँक्रो, किेला, जघिौँला, लौका तथा मनु्िा खान ेफसीको लामग मसफारिस गिे बमोजजमको दूिीमा खाल्डा खनी िाम्रो पाकेको गोबि मल ५ के.जी., 
हषिको धलुो १०० ग्राम, पीना १०० ग्राम, मड.ए.पी. ४० ग्राम, पोिास ४० ग्राम ि बायोजाईम, जजङ्क, बोिे्स प्र्येक ३/३ ग्रामका दिले मािोमा ममसाई षवरुवा लगाउन 
शरुु गनुयहोस।् 

 केिामा लाग्न ेपात डढुवा िोग ब्यवस्थापनको लामग िोगी पातहरु सांकलन गरि खाल्डोमा पिुी र्दनहुोस ्साथै २ ग्राम मेन्कोजेब यकु्त षविादी प्रमत मलिि पानीमा ममसाई सम्पूणय 
पात मभज्न ेगिी छकय नहुोस।् 

 कफीको सेतो गबािोले फुल पाने समय भएकोले ्यवस्थापनको लामग १०% को बोर्ड़ो ममश्रणको लेप बनाएि काण्डमा लगाउनहुोस।् 
 उच्चपहाडमा भण्डािणबाि जिकी िाम्रोसँग िुसाएका कुषिज्योती, खमुल सेतो १, खमुल उज्वल, खमुल षवकास, डेजजिे, कामडयनल, िोजजिा मध्ये उपलब्ध जातको बीउ आल ु

िोप्नहुोस।्  
 मध्यपहाडमा माघको पषहलो साता लगाएको आलबुालीमा जचस्यानको अबस्था हेिी मसांचाई पिात ४.२ के.जी. यरुिया प्रमत िोपनीका दिले िपडे्रस गनुयहोस।् 
 नेपालका केही स्थानहरुमा खलु्लारुपमा पामलएका स्थानीय कुखिुाहरु ि ्यवसाषयकरुपमा पामलएका िोईलि ि लेयसय कुखिुाहरुमा पमन हाईली प्याथोजेमनक एमभयन इन्फ्लएुन्जा 

(HPAI) पषुि भएको अवस्थामा आ-आफ्ना स्थानहरुमा पामलएका पांक्षीहरुमा सो िोग लाग्न नर्दन आफूले पालेका पांक्षीहरु आकजस्मकरुपमा मनय थालेमा वा श्वास-प्रश्वास 
सम्बजन्ध िोग देखापिेमा नजजकैको पश ुजचषक्सकसँगको पिामशयमा तरुुन्तै प्रयोगशाला परिक्षणका लामग पठाउनहुोस।् 

 कमन कापय माउमाछा स्िक गिेको पोखिीबाि परिप्व भएका माउ छानी पोखिीमा किीव १-१.५ ममिि गषहिाईसम्म पानी भिेि भाले ि पोथी २:१ को अनपुातमा माछाको 
सेि िाखी पोखिीको चािैमति काकावन िा्न हुोस।्  

 काकाबनमा िाँमसएको अण्डाबाि कोिमलएको ह्याचमलङ्गको २४ घण्िापमछ खाद्य थैली सु् ने हुँदा उक्त ह्याचमलङ्गलाई सरुुवाती आहािाको रुपमा उमालेको अण्डाको पहेंलो भाग 
खवुाउनहुोस।् 

 कृषि ि पश ुसम्वन्धी जजज्ञासाको लामग पैसा नलाग्न ेनाकय को फोन नम्बि-११३५ मा हिेक सोमबाि र्दँउसो २ देजख ४ बजेसम्म फोन गनुयहोस।् 
 कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन नेपाल िेमलमभजनको NTV NEWS Channel बाि प्र्येक शमनबाि बलेकुा ८ बजेको समाचाि पमछ प्रसािण हनुे गदयछ। यसको पनु: प्रसािण 

आईतबाि मबहान ७ बजेको समाचािपमछ पमन हेनय सषकन्छ।  

विय-७, अांक-४६    अवमध:१३-१९ फागनु, २०७८   १३ फागनु, २०७८ 
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गत हप्ता (६-१२ फागनु, २०७८) को मौसमी सािाांश 

साप्ताषहक विायाः १०१ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिएको साप्ताषहक 
कुल विायको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता गण्डकी प्रदेशको धेिैजसो भ-ू
भागहरु लगायत बागमती, कणायली ि सदूुिपजिम प्रदेशका केही भ-ू
भागहरुमा बिाय मापन भएको छ। बिाय मापन भएका धेिैजसो केन्रहरुमा 
सिदि भन्दा बढी बिाय मापन भएको छ। गण्डकी प्रदेशको केषह भ-ू
भागहरुमा १० मम.मम भन्दा बढी बिाय मापन भएको छ। बिाय मापन 
भएका केन्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशको लमजङु्ग जजल्लामा 
िहेको खदुी बजाि केन्रमा २८.८ मम.मम. विाय मापन भएको छ। 

न्साको पषृ्ठभमूममा देखाईएको िांगले साप्ताषहक कुल विाय जनाउँछ। 
मत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको विायलाई 
साप्ताषहक सिदि विायसँगको तलुना्मक तथ्याांकमा देखाउँछ। 

साप्ताषहक अमधकतम तापक्रमाः ११३ विा मौसम केन्रहरुमा मापन 
गरिएको साप्ताषहक औसत अमधकतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनसुाि गत 
साता देशका धेिैजसो केन्रहरुमा सिदि भन्दा कम तापक्रम मापन भएको 
छ। देशको उच्च पहाडी भ-ूभागहरु बाहेकका अन्य धेिैजसो भ-ूभागहरुमा 
२०.0 मड.से. भन्दा बढी तापक्रम मापन गरिएको छ। मधेस प्रदेशको 
धेिैजसो भ-ूभागहरु ि प्रदेश नां.-१ को अमधकाांश तिाई लगायत बागमती, 
गण्डकी ि लजुम्बनी प्रदेशको तिाईका केही भ-ुभागहरुमा २५.0 मड.से. 
भन्दा बढी तापक्रम मापन भएको छ। प्रदेश १ को सनुसिी जजल्लामा 
िहेको चतािा केन्रमा सबैभन्दा बढी 2७.४ मड.से. तापक्रम मापन भएको 
छ। 

न्साको पषृ्ठभमूममा देखाईएको िांगले साप्ताषहक औसत अमधकतम तापक्रम 
(मड.से.) जनाउँछ। मत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन 
गरिएको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा देखाउँछ। 

साप्ताषहक न्यूनतम तापक्रमाः ११३ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिएको 
साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता देशको 
धेिैजसो केन्रहरुमा सिदि भन्दा कम तापक्रम मापन भएको छ। देशका 
अमधकाांश भ-ूभागहरुमा १०.0 मड.से. भन्दा कम ि उच्च पहाडी भ-ूभागका 
धेिैजसो स्थानहरुमा शनु्य मड.से. भन्दा कम तापक्रम मापन गरिएको छ। 
तिाईका धेिैजसो भ-ूभागहरुमा १० मड.से. भन्दा बढी तापक्रम मापन 
भएको छ। कणायली प्रदेशको मगु ुजजल्लामा िहेको िािा केन्रमा सबैभन्दा 
कम -५.३ मड.से. तापक्रम मापन भएको छ। 

न्साको पषृ्ठभमूममा देखाईएको िांगले साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रम 
(मड.से.) जनाउँछ। मत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन 
गरिएको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा देखाउँछ। 

नोिाः (क) सिदि विाय भन्नाले सन ्१९९१ देजख २०२० सम्मको सम्बजन्धत हप्ताको औसतमा १० प्रमतशत भन्दा कम देजख १० प्रमतशत भन्दा बढीको विायलाई जनाउँछ। 
(ख) सिदि अमधकतम/न्यूनतम तापक्रम भन्नाले सन ्१९९१ देजख २०२० सम्मको सम्बजन्धत हप्ताको औसतमा ०.२ मड.से. भन्दा कम देजख ०.२ मड.से. भन्दा बढीको तापक्रमलाई 
जनाउँछ।  
(ग) विाय ि न्यूनतम तापक्रमको अवमध गत साताको शकु्रवाि देजख षवषहवािसम्म ि अमधकतम तापक्रमको अवमध गत साताको मबषहवाि देजख बधुवाि सम्मको तथ्याङ्कलाई मलएि 
न्सा तयाि गरिएको छ। 



3 
 

आगामी साता (१३-१९ फागनु, २०७८) को मौसमी परिदृष्य 
प्रदेश भौगोमलक 

क्षते्र 

विाय / 
षहमपात 

अमधकतम 
तापक्रम 

न्यूनतम 
तापक्रम 

बदली हनु ेअवस्था 
(सफा,आांजशक, सामान्य, पूणय) 

मह्वपूणय मौसम 

(मेघगजयन, 

अमसना, कुषहिो) 

कैषफयत 

(मौसम प्रणाली) 

प्रदेश नां १ षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात 

हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े साताको सरुु ि अन््यमा सामान्य बदली; 
साताको मध्यमा आांजशक बदली  

 साताको सरुु ि अन््यमा थोिै स्थानमा हल्का 
षहमपात ि साताको मध्यमा एक-दईु स्थानमा 
हल्का षहमपातको सम्भावना छ । 

पहाड हल्का 
विाय 

हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े साताको सरुु ि अन््यमा सामान्य बदली; 
साताको मध्यमा आांजशक बदली 

मेघगजयन/ चट्याङ्ग साताको सरुु ि अन््यमा थोिै स्थानमा 
मेघगजयन सषहतको हल्का विाय  

तिाई 
 हल्का बढ्न े उल्लेखनीय 

परिवतयन नहनु े
आांजशक बदली देजख सामान्यतया सफा 
िहनेछ 

मबहानीको समयमा 
हसु्स/ुकुषहिो 

विायको सम्भावना छैन । 

मधेश 
प्रदेश 

तिाई  हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े आांजशक बदली देजख सामान्यतया सफा 
िहनेछ 

मबहानीको समयमा 
हसु्स/ुकुषहिो 

विायको सम्भावना छैन । 

वागमती 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात 

हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े साताको सरुु ि अन््यमा सामान्य बदली; 
साताको मध्यमा आांजशक बदली 

 साताको सरुुमा थोिै स्थानमा हल्का षहमपात 
ि साताको मध्यमा एक-दईु स्थानमा हल्का 
षहमपातको सम्भावना छ । 

पहाड हल्का 
विाय 

हल्का बढ्न े उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनु े

साताको सरुुमा सामान्य बदली; साताको 
मध्य ि अन््यमा आांजशक बदली 

 मेघगजयन / 
चट्याङ्ग 

साताको सरुुमा थोिै स्थानमा मेघगजयन 
सषहतको हल्का विायको सम्भावना छ । 

तिाई हल्का 
विाय 

हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े साताको सरुु ि मध्यमा आांजशक देजख 
सामान्य बदली; साताको अन््यमा आांजशक 
बदली 

मेघगजयन / 
चट्याङ्ग 

साताको सरुुमा थोिै स्थानमा मेघगजयन 
सषहतको हल्का विायको सम्भावना छ । 

गण्डकी 
प्रदेश 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का 
षहमपात 

हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े साताको सरुु ि अन््यमा सामान्य बदली; 
साताको मध्यमा आांजशक बदली 

 साताको सरुुमा थोिै स्थानमा हल्का षहमपात 
ि साताको मध्यमा एक-दईु स्थानमा हल्का 
षहमपातको सम्भावना छ । 

पहाड हल्का 
विाय 

हल्का बढ्न े उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनु े

साताको सरुु ि मध्यमा सामान्य बदली; 
साताको अन््यमा आांजशक बदली 

 मेघगजयन / 
चट्याङ्ग 

साताको सरुुमा थोिै स्थानमा मेघगजयन 
सषहतको विायको सम्भावना छ । 

तिाई हल्का 
विाय 

हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े साताको सरुु ि मध्यमा आांजशक देजख 
सामान्य बदली; साताको अन््यमा आांजशक 
बदली 

मेघगजयन / 
चट्याङ्ग 

साताको सरुुमा थोिै स्थानमा मेघगजयन 
सषहतको हल्का विायको सम्भावना छ । 

लजुम्बनी 
प्रदेश 

 

पहाड हल्का 
विाय 

हल्का बढ्न े उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनु े

साताको सरुु ि मध्यमा सामान्य बदली; 
साताको अन््यमा आांजशक बदली 

 मेघगजयन / 
चट्याङ्ग 

साताको सरुुमा थोिै स्थानमा मेघगजयन 
सषहतको विायको सम्भावना छ । 

तिाई हल्का 
विाय 

हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े साताको सरुु ि मध्यमा आांजशक देजख 
सामान्य बदली; साताको अन््यमा आांजशक 
बदली 

मेघगजयन / 
चट्याङ्ग 

साताको सरुुमा थोिै स्थानमा मेघगजयन 
सषहतको हल्का विायको सम्भावना छ । 

कणायली 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का 
षहमपात 

हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े साताको सरुु ि अन््यमा सामान्य बदली; 
साताको मध्यमा आांजशक बदली 

 साताको सरुुमा थोिै स्थानमा हल्का षहमपात 
ि साताको मध्यमा एक-दईु स्थानमा हल्का 
षहमपातको सम्भावना छ । 

पहाड हल्का 
विाय 

हल्का बढ्न े उल्लेखनीय 
परिवतयन नहनु े

साताको सरुु ि मध्यमा सामान्य बदली; 
साताको अन््यमा आांजशक बदली 

 मेघगजयन / 
चट्याङ्ग 

साताको सरुुमा थोिै स्थानमा मेघगजयन 
सषहतको विायको सम्भावना छ । 

सदूुि 
पजिम 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात 

हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े साताको सरुु ि अन््यमा सामान्य बदली; 
साताको मध्यमा आांजशक बदली 

 साताको सरुुमा थोिै स्थानमा हल्का षहमपात 
ि साताको मध्यमा एक-दईु स्थानमा हल्का 
षहमपातको सम्भावना छ । 

पहाड हल्का 
विाय 

हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े साताको सरुु ि मध्यमा सामान्य बदली; 
साताको अन््यमा आांजशक बदली 

 मेघगजयन / 
चट्याङ्ग 

साताको सरुुमा थोिै स्थानमा मेघगजयन 
सषहतको विायको सम्भावना छ । 

तिाई हल्का 
विाय 

हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े साताको सरुु ि मध्यमा आांजशक देजख 
सामान्य बदली; साताको अन््यमा 
आांजशक बदली 

मेघगजयन / 
चट्याङ्ग 

साताको सरुुमा थोिै स्थानमा मेघगजयन 
सषहतको हल्का विायको सम्भावना छ । 

नोि: साताको शरुुले शकु्रबाि ि शमनबाि, साताको मध्यले आइतबाि, सोमबाि ि मांगलबाि तथा साताको अन््यले बधुबाि ि मबहीबािलाई जनाउँछ। मौसम पवूायनमुान सम्वन्धी षवस्ततृ 
जानकािीको लामग हिेक र्दन मबहान ६ बजे ि बेलकुा ६ बजे अध्यावमधक हनेु महाशाखाको वबेसाइि  http://www.mfd.gov.np हेनुयहोस।् 

http://www.mfd.gov.np/
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कृषि सल्लाह 
खाद्यान्नबाली  
 तिाई, मभत्री मधेश ि पहाडका बेँसीहरु (७०० ममििसम्म) का लामग मसफारिस गरिएका हर्दयनाथ-१, चैते-२, चैते-४, चैते-

५ ि चैते-६ धानका जातहरु मध्ये उपलब्ध जातको बीउ १.५ के.जी. प्रमत कठ्ठा वा २.२५ के.जी. प्रमत िोपनीका दिले 
्यवस्था गनुयहोस।् ब्याड बनाउँदा १ मीिि चौडाई ि जमीन हेिी लम्बाई कायम गनय सषकने तथा दईु ब्याडको मबचमा 
४०-५० से.मी. (२ मबत्ता) को नाली बनाउनहुोस।् 

 चैते धानको ब्याड बनाउन ुअजघ िाम्रिी पाकेको कम्पोि वा गोबि मल २-२.५ के.जी., यरुिया ४ ग्राम, मड.ए.पी. ९ ग्राम 
तथा पोिास ५ ग्राम प्रमत वगय मीििको दिले मािोमा िाम्रिी ममलाउनहुोस।् 

 मेमसन (िाईस ट्रान्सप्लान्िि) बाि धान िोप्नका लामग बेनाय तयािी गदाय षवशेि ध्यान र्दनहुोस।् यसबािे षवस्ततृ जानकािी 
अनसूुची-२ मा र्दईएको छ। 

 वसन्ते मकैका लामग उपयकु्त जातहरु अरुण-३, अरुण-४, अरुण-६, िामपिु हाईमिड-८ ि िामपिु हाईमिड-१० मध्ये भिपदो 
श्रोतबाि उपलब्ध जातहरुको बीउ ्यवस्था गनुयहोस।् 

 वसन्ते मकै लगाउन जग्गा तयािीको बेला ७५० के.जी कम्पोि; ६.५ के.जी. यरुिया; ५.६ के.जी. मड.ए.पी.; ३.३ के.जी. 
म्यूिेि अफ पोिास ि १.३ के.जी. जजङ्क सल्फेि प्रमत िोपनीका दिले अथवा ५०० के.जी. कम्पोि; ४.३ के.जी. यरुिया; 
३.७ के.जी. मड.ए.पी.; २.२ के.जी. म्यूिेि अफ पोिास ि ०.८ के.जी. जजङ्क सल्फेि प्रमत कट्ठाका दिले मािोमा िाम्रिी 
ममलाउनहुोस।् 

 जचस्यानको अवस्था हेरि गहुँबालीमा २.९ के.जी. यरुिया प्रमत कठ्ठा वा ४.४ के.जी. यरुिया प्रमत िोपनीका दिले दोश्रो िपडे्रस 
गनुयहोस।्  

 षवमभन्न स्थानहरुमा गहुँमा लाग्ने मसन्दिेु िोग देखा पनय थालेको हुँदा खेतबािीमा मनयममत अवलोकन गिी िोग देजखएमा 
नजजकको कृषि षवज्ञहरुलाई जानकािी गिाई ्यवस्थापनको लागी सल्लाह मलनहुोस।् 

 देशका मबमभन्न के्षत्रहरुमा गहुँबालीमा फौजी कीिाको प्रकोप देखा पनय स्ने भएकोले मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् कीिाको 
सांख्या तथा क्षमतको आकँलन गनय वयस्कको लामग बजत्त ि फेिोमन पासोको तथा लाभायको लामग खाल्डे पासोको प्रयोग 
गनुयहोस।् मबरुवाको प्र्यक्ष अनगुमन गदाय एक लाभाय प्रमत गाँज िहेको पाईएमा ्यवस्थापन षवमधहरु एकीकृत रुपमा 
अपनाउनहुोस।् 
 खेत तथा आलीको िािमा कीिा लकेुि बस्ने भएकोले खेत मभत्र ि बाषहि िहेका िािपात नि गनुयहोस ्ि खेतमा पानी पिाउनहुोस।् 
 जैषवक षविादीहरु जस्तैाः न्यूज्लयि पोमलहेड्रोमसस ्भाइिस (NPV) २५० एल.ई. प्रमत हे्िि; वेमसलस थरुिन्जेजन्सस ्(Bt) २ ग्राम 

प्रमत मलिि पानीमा ममसाइ बोि मभज्नेगरि साँिापख स्प्र ेगनुयहोस,् वा इमामेज्िन बेन्जोएि ५ एस.जी. ०.४ ग्राम प्रमत मलिि वा 
जस्पनोसाड ४५% एस.सी. ०.३ मममलमलिि प्रमत मलिि पानीमा ममसाई प्रकोपको समयमा आवश्यकता अनसुाि १-२ पिक स्प्र े
गनुयहोस।् यस्ता षविादी प्रयोग गिेको २-३ र्दनसम्म मबहान खेतमा गई मिेका लाभायहरु सांकलन गरि नि गनुयहोस,् अन्यथा पशपुांक्षीले 
खाएमा हामनकािक हनुस्छ। 

 मसुिुो बालीमा डढुवा िोग को प्रकोप देजखन स्ने हुँदा मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् प्रकोप बषढ देजखएमा िोकथामको लामग 
२ ग्राम मेन्कोजेवयकु्त षविादी प्रमत मलिि पानीमा घोलेि मसुिुोको बोि मभज्नेगरि छकय नहुोस।् 
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 गहुँ, अिहि, मसुिुो, चना, केिाउ लगायत अन्य बालीहरुमा लाही कीिाको प्रकोप बढ्दै गएकोले ्यवस्थापनका लामग 
डाइमेथोएि (िोगि) ३०% ई .सी., २ एम.एल. प्रमत मलििको दिले पानीमा ममसाई साँिको समयमा लाही लागेको ठाँउमा 
मभज्नेगरि छकय नहुोस।् 
 

 
फलफूल बाली 
 सामान्य भण्डािमा िाजखएका फलफूल तथा तिकािीलाई पानी वाजष्पकिण भई मबग्रनबाि जोगाउन भण्डाि घि वरिपरि पानी 

छकेि आवश्यक ओसको ्यवस्था गनुयहोस।् 
 यो समयमा फलफूल बाली (मेवा, आपँ, आर्द) का बोिमा ममली बगको प्रकोप हनु ेभएकोले बगैंचाको मनयममत अवलोकन 

गनुयहोस।् यसको ्यवस्थापनको लामग बगैँचाको सिसफाईमा ध्यान र्दनकुो साथै बोिको मलु काण्डको १ फीि मामथ 
चािैमति लेमसलो पषि [ िेजजन वा ग्रीजमा अडीि (कास्िि) को तेल ममसाएि ] लगाएमा वा ४०० गेजको २५ से.मी. चौडा 
बा्लो पहेँलो प्लाषिकलाई बोिको फेदमा बाँध्नाले कीिाहरु उ्लेि जान स्दैनन।् साथै सवो तेल १०-१५ एम.एल. प्रमत 
मलिि पानीमा घोली बोिको फेद (ममली बग भएको स्थान) मभज्नेगिी छकँदा यसको नो्सानी कम हनु्छ। 

 पतिड फलफूलको मबरुवालाई खाडलको मबचमा कलमी गरिएको भाग नपरुिने गरि मबरुवा सानुयहोस।् 
 हिेक फलफूलको मलु काण्डमा जममनबाि १५-२० से.मी. जमत मामथसम्म १०% बोडोपेि लगाउनहुोस।् 
 मौसम अनकूुल हुँदै गएकोले केिा िोप्न शरुु गनुयहोस।् 
 केिाको गवािो (Rhizome Weevil) को ्यवस्थापनको लामग फल षिपीसकेपमछ िहेको केिाको थामलाई सफा पािेि 

्यवस्थापन गनुयहोस ्ि बगैँचा सिसफाई गनुयहोस।् कीिालाई पासो बनाई आकषियत गिी 
नि गनुयहोस।् 

 केिामा लाग्न ेपात डढुवा िोग ब्यवस्थापनको लामग िोगी पातहरु सांकलन गरि खाल्डोमा 
पिुी र्दनहुोस ्साथै २ ग्राम मेन्कोजेब यकु्त षविादी प्रमत मलिि पानीमा ममसाई सम्पूणय पात 
मभज्नेगिी छकय नहुोस।् 

 केिाको वोि ओइलाउने (पानामा िोग) देजखएमा 
िोग लागेको बोि षवरुवा उखेलेि हिाउन,े नयाँ 
षवरुवा सानयको लामग िोग नलागेको के्षत्रबाि 
ल्याउने तथा काबेन्डाजजम (बेभीषिन) १ मलिि 
पानीमा २ ग्राम घोली बोिको फेद मभजाउन ेतथा 
पातमा छनुयहोस।् वा कपि अज्स्लोिाइड २ 
ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोली बोि ि जिा 
मभज्नेगरि छनुयहोस।्  

 केिामा पोिामसयमको कमी भएमा पिुाना पातको िुप्पो पहेँलो हनुे तथा मभतै्र बाांमगएि मने (Chlorosis), बोिको आखँ्ला 
छोिो भई होचो हनु ेतथा केिाको काईँयो छोिो, पातलो, फलको आकाि मबमग्रन ेहनुाले पसु-माघमा पोिास निा्न  ुभएको 
भए ४०० ग्राम म्यिेुि अफ पोिास प्रमत बोि प्रमत वियको दिले िा्न हुोस।् 

 कागतीका बोिहरुमा क्ले कीिा, पतेिो, नयाँ पालवुामा लाग्न ेलाही, पात खाने लाभ्र,े सलुसलेु आर्द बढी आउन स्न े
भएकोले पषहचान गिी मनयन्त्रण गनुयहोस।् 

 लेकाली फलफूलको बगैँचा स्थापनाको लामग फलफूलहरुका मबरुवा िोपी िेको र्दनहुोस ्ि मबरुवाको वरिपिी छापो िा्न हुोस। 
स्याउको षवरुवा िोप्दा १५-२०% पोमलनाईजि जातहरु (जोनाथन, गोल्डेन डेमलमसयस) बगैँचाको मबमभन्न स्थानमा पनेगरि 
िोप्नहुोस।् 

जचत्र: केिाको पात डढुवा िोगको क्षमत 
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तिकािी बाली 
 उच्चपहाडमा भण्डािणबाि जिकी िाम्रोसँग िुसाएका कुषिज्योती, खमुल सेतो १, खमुल उज्वल, खमुल षवकास, डेजजिे, 

कामडयनल, िोजजिा मध्ये उपलब्ध जातको बीउ आल ुिोप्नहुोस।् जग्गा तयािीको समयमा १००० के.जी. कम्पोि मल तथा 
१०.९ के.जी. मड.ए.पी., २.२ के.जी. यरुिया ि ५.० के.जी. म्यिेुि अफ पोिासका दिले मािोमा ममलाउनहुोस।् 

 सकभि मिौला खालको (२५ देजख ५० ग्राम तौल भएको) मसांगो बीउ आल ुिोप्नहुोस।् ति बीउ आल ुठुलो भई नकािी 
नहनुे अवस्थामा मात्र खायन आल ुउ्पादनको लामग उपलब्ध िुसा (आखँा) को सांख्या हेिी कािेि िोप्नहुोस।् िोप्ने बेलामा 
कािेि सोिै िोप्दा कािेको ठाँउबाि िोग कीिाको सांक्रमणका साथै मािोमा अ्यामधक जचस्यान भएमा कुषहने सांभावना 
भएकोले िोप्नभुन्दा २/३ र्दन अगाडी काट्नहुोस।् काषिसकेपमछ बेमभषिन २ ग्राम प्रमत मलििको िोलमा ५ ममनिे डुबाएि 
उपचाि गिी घाम नपने ि िाम्रिी बायसुांचाि हनुे उज्यालो कोठामा षफँजाएि िा्न हुोस।् 

 मध्यपहाडमा माघको पषहलो साता लगाएको आलबुालीमा जचस्यानको अबस्था हेिी मसांचाई पिात ४.२ के.जी. यरुिया प्रमत 
िोपनीका दिले िपडे्रस गनुयहोस।् 

 तिाई, मभत्री मधेश तथा बेंशीमा परिपक्क भईसकेको आल ुखनु्नहोस।् खमनसकेको आललुाई अधँ्यािो, सखु्खा ि जचसो (छोिो 
समयको लामग १० मडग्री सेजल्सयस भन्दा कम ि लामो समयको लामग तथा बीउ भण्डािणका लामग २-४ मडग्री सेजल्सयस 
तापक्रममा) ठाउँमा काठका बाकस, प्लाषिकका के्रि -याकमा षफां जाएि िा्न हुोस।् यसिी िाख्दा दईु तहको मबचमा पमत्रका 
ओछ्याएि िा्न हुोस।् लामो समयसम्म भण्डािण गनुयपवुय आललुाई ्यिुी ांग गनायले बोक्रा बाज्लन्छ ि दानामा िहेको धलुो 
पमन सु् छ। 

 बोक्रा बा्लो भएको, िाम्रोसँग ओभाएको, चोि नलागेको, नकुषहएको ि िोग, कीिाले क्षमत नपयुायएको २५ देजख ५० ग्राम 
तौल भएका आलदुानालाई बीउको रूपमा छनोि गिी जिुको पातलो बोिामा प्याक गिी कोल्ड स्िोिमा िा्न हुोस।् भण्डािण 
गरिने बोिाको मभत्र ि बाषहि कृिकको नाम, आलकुो जात, बीउको स्ति, खायन वा बीउ के प्रयोजनका लामग हो छुषिने 
गिी लेवल लगाएि कोल्डस्िोिमा भण्डािण गनुयहोस।् 

 आलकुो भण्डािणमा लाग्न े पतुली (जोताहा कीिा) ले सामान्यतया भण्डािणमा ज्यादा नो्सानी गने भएतापमन आल ु
खमनसकेपमछ खेतमा नै थपुािेि िाख्दा जोताहा कीिाले पतुलीले फुल पाने ि भण्डािणमा नो्सानी गने भएकोले खने्न बेलामा 
सावधानी अपनाउनहुोस।् 

 गोलभेँडामा पात खने्न कीिा (Tuta absoluta) को अनगुमन गरि ्यवस्थापनका उजचत षवमधहरु अपनाउनहुोस।्  
 गोलभेंडामा लाग्ने गवािो (Fruit borer) कीिा ्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बनाएको 

घोलमा HaNPV (हेली एन.षप.भी.) २५० LE को १.५ एम.एल. हालेि साँिको समयमा स्प्र ेगनुयहोस,् अथवा ् या्िेरियाजन्य 
(बी.िी.) Bt (डाईपेल, बायोलेप) ३ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममसाएि साँिको समयमा स्प्र ेगनुयहोस,् अथवा ् लोिानट्रामनमलप्रोल 
(कोिाजेन) १८.५ इ.मस. ०.४ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बोि मभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।् साथै कीिाले नो्सानी 
गिेका फलहरु सांकलन गिी खाडलमा पनु ुयहोस।् 

गोलभेँडाको मोजाइक भाइिस 
 गोलभेँडामा लाग्ने मोजाइक भाइिस सेतो जिगँाले साने भएको हुँदा शरुुमा सेतो जिगँाको मनयन्त्रण गनुयहोस।् 

यसको लामग एमसिामाइषप्रड २०% एस. षप. ०.५ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोलेि स्प्र ेगनुयहोस।् 
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 यर्द मोजाइक भाइिस कम बोिमा मात्र देजखएको छ भने उक्त बोिहरुलाई उखेलेि जलाउने गनुयहोस ्ि बाँकी 
बोिहरुमा मभिकोन एच १ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा घोलेि हिेक हप्ताको अन्तिालमा ३-४ हप्तासम्म स्प्र े
गनुयहोस।् 

 धेिै के्षत्रफलमा मोजाइक भाइिस लागेको छ भने सबै बोिहरुलाई उखेलेि जलाउनहुोस।् 
 

 लहिे तिकािीको नसयिी ब्याडमा बेनाय उमम्रसकेपमछ सेतो प्लाजस्िकको छानोलाई र्दनको समयमा उघाने ि िातीको समयमा 
छानो ओढाउनहुोस।्  

 लहिे फसी तिकािी बालीहरुको नसयिी तयाि भएको भए जमीनमा लगाउन शरुु गनुयहोस।् 
 जकेुनी फसी (squash), काँक्रो, किेला, जघिौँला, लौका तथा मनु्िा खाने फसीको लामग तल उल्लेख गिे बमोजजमको दूिीमा 

खाडल खनी िाम्रो पाकेको गोबि मल ५ के.जी., हषिको धलुो १०० ग्राम, पीना १०० ग्राम, मड.ए.पी. ४० ग्राम, पोिास 
४० ग्राम ि बायोजाईम, जजङ्क, बोिे्स प्र्येक ३/३ ग्रामका दिले मािोमा ममसाई षवरुवा लगाउन शरुु गनुयहोस।् 

लहिे बालीहरु लाईन देजख लाईनको दूिी (ममिि) बोिदेजख बोिको दूिी (ममिि) 
जकेुनी फसी (squash) १ १ 

काँक्रो १.२ २ 
किेला १.५ १ 
जघिौँला २ १ 
लौका २ १ 

मनु्िा खाने फसी (४-५ बोि प्रमत खाडल) २ २ 
 

 मध्यपहाडी के्षत्रमा लहिे तिकािी बालीहरुको पोलीब्यागमा बेनाय तयाि गनुयहोस।्  
 नसयिी ब्याडमा बेनाय उमाने समयमा फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहन ेिोग लाग्न स्ने भएकोले नसयिी ब्याडको मनयममत 

मनरिक्षण गनुयहोस।् फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहने िोगको ्यवस्थापन गनय ्लोिपाईिीफोस (Chlorpyrifos 16% EC)  
को ०.५ एम.एल. ि काबेन्डाजजम (बेमभषिन) ५०% डब्ल.ुषप. को २ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोली नसयिी ब्याडमा मािो 
मभज्नेगिी छनुयहोस।् 

 काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा बन्दाको पतुलीले पातको तल्लो भागमा समूहमा पहेँलो 
िांगको फुल पादयछ ि शरुुको अबस्थामा लाभायहरुले एकै स्थानमा िहेि नो्सानी पयुायउँछ, यस्ता 
फुल ि लाभायहरुलाई जम्मा पारि नि गनुयहोस।् कीिाको प्रकोप बढी भएमा जस्पनोस्याड ४५% 
एस.सी. अथवा ् लोिानट्रामनमलप्रोल (कोिाजेन) १८.५ इ.मस., ०.३ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा 
ममसाई साँिपख छनुयहोस।् 

 काउली समूहको तिकािी बालीहरुमा इिा बिेु पतुली लाग्न स्न ेभएकोले मनयममत अनगुमन 
गरि उजचत ्यवस्थापनका षवमधहरु अपनाउनहुोस।् प्रकोप बढी भएमा जस्पनोस्याड ४५% 
एस.सी., ०.३ एम.एल. प्रमत मलििका दिले पानीमा ममसाई कीिा लागेको ठाँउमा मभज्नेगरि 
साँिपख छकय नहुोस।्  

काउली समूहका बालीमा लाग्न ेगाठेँ िोग ्यवस्थापनका षवमधहरु: 
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 औजािबाि पमन सने भएकोले िोगग्रस्त जग्गामा प्रयोग भएको औजािलाइ सफा गनुयहोस।् १८ वियसम्म 
पमन बाँजचिहने हनुाले ५-७ वियसम्म घमु्ती बाली लगाउनहुोस।् 

 िोगमकु्त बेनाय लगाउनहुोस।् 
 सोलािाइजेसन गिेपमछ मात्र बीउ लगाउनहुोस।्  
 कृषि चनुको प्रयोग गनुयहोस।्  
 खेतबािीमा पानीको मनकासको िाम्रो ब्यवस्था गनुयहोस।्  
 िोगी बोिको जिाहरुलाई लगेि जलाउनहुोस।्  
 बेनाय सानुय अगाडी बेनायहरुलाई बेन्लेि ५ ग्राम प्रमत मलििको घोलमा २५-३० ममनेि डबुाएि मात्र 
सानुयहोस।्  
 

 नेमबजजन नामको षविादी १० के.जी. प्रमत िोपनीको दिले जग्गा तयाि गने बेलामा प्रयोग गनुयहोस।् 
 फ्लजुजनाम (Fluzinam) षविादीको धलुो २-३ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोली बोि वरिपरि डे्रजन्चङ गनुयहोस।्  

 लसनु ि प्याजको, प्याजी डढुवा िोग ्यवस्थापनको लामग बािी सफा गरि िोगी पातहरु हिाई खाल्डो खनेि पनु ुयहोस।् 
िोगको अवस्था हेिी ७ र्दनको फिकमा साफ वा सेज्िन जस्ता मबिादीहरु २ ग्राम प्रमत मलिि पानीका दिले सम्पूणय पातहरु 
मभज्नेगरि ३-४ पिकसम्म छकेि उपचाि गनुयहोस।्  

   
 

 प्याजको मिप्सले फूल ि कमलला पातहरु चसेुि नो्सानी 
पयुायउँछ। फूल फुलेको बेलामा मबिादीहरु प्रयोग गनायले 
पिाग सेचन गने कीिाहरु मदयछ। ्यसैले बेलकुाको 
समयमा गाईको गहुँत (१ भाग गहुँत ि ४ भाग पानी 
ममसाएि िाखेको िोल) वा कुनै मनम भएको मबिादी (३-
४ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा) मिप्स लागेको ठाउँमा 
मभज्नेगरि छकय नहुोस।् यो कीिाको प्रकोप ज्यादा भएमा डाइमेथोएि ३०% ई.सी., २ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई 
बेलकुीपख मिप्स लागेको ठाउँमा मभज्नगेिी छकय नहुोस।् 

 प्याजको शीते ढुसी (Downy mildew) िोगको ्यवस्थापनको लामग धेिै िोग ग्रस्त तल्लो ि पिुानो पातहरु हिाउनहुोस।् 
मसांचाई र्दँदा जस्प्रङ्कल (Sprinkle) प्रयोग नगनुयहोस।् िोगग्रस्त पातहरु हिाई सकेपमछ मेन्कोजेव (Mancozeb) ि 
मेिाल्याज्जल (Metalaxyl) जस्ता षविादीहरु २ ग्राम प्रमत मलिि पानीको िोलले पातहरु सबै िाम्रिी मभज्नेगरि हप्ता र्दनको 
फिकमा २-४ पिकसम्म छनुयहोस।् 
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जचत्र: ध्वासँो लागेको जस्तो षफक्का हरियो िोगी पात भएको बोि 

 
चित्र: हल्का प्याजी िांगको षवजाण ुसषहतको ढुसीको भवुा उम्रकेो 

 
 
 
उख ु

 मांमसि-पसु मषहनामा लगाईएको उखमुा मािोको जचस्यानको अवस्था हेरि मसांचाई पिात ३.६ के.जी. यरुिया प्रमत कट्ठाको दिले 
िपडे्रस गनुयहोस।् 

 फागनु मषहनामा लगाइने उखबुालीमा जग्गा तयािीको बेलामा ३४० के.जी. कम्पोस्ि वा गोबिमल ३.७४ के.जी. यरुिया, 
४.३५ के.जी. डी ए पी, २.२२ के.जी म्यिेुि अफ पोिास प्रमत कट्ठा वा ५०० के.जी. कम्पोस्ि वा गोबिमल, ५.६ के.जी. 
यरुिया, ६.५२ के.जी. डी ए पी, ३.३३ के.जी म्यिेुि अफ पोिास प्रमत िोपनीका दिले मािोमा िाम्रिी ममलाउनहुोस।् 

 
लाही कीिा 

 किेसाबािी ि कौसी खेतीमा लाही कीिाको ्यवस्थापनका लामग एक भाग गाईको गहुतँ ४ भाग पानीमा ममसाएि िातभरि िाखी 
लाही लागेको ठाँउमा मभज्नगेरि भोलीपल्ि छकय नहुोस ्वा खिानीको धूलो लाही कीिा लागेको ठाँउमा मबहानीपख छकय नहुोस।् 
प्रकोप ज्यादा भएमा डाइमेथोएि ३०% ई.सी., १.५ एम.एल. प्रमत मलििको दिले पानीमा ममसाई लाही लागेको ठाँउमा 
मभज्नेगरि छकय नहुोस।् 

कफी बाली  
 नयाँ बगैंचा षवस्तािको लामग जममनको छनोि ि बगैंचा िेखाांकनका काययहरु गरि खाडल खने्न प्रवन्ध ममलाउनहुोस।् 
 माउबोि बाि बीउ सांकलन गरि उ्कृि मबउ छनोि गनुयहोस साथै नसयिीको लामग ब्याड तयाि गनुयहोस।् 
 प्राांगारिक मल, िोल मल ि वानस्पमतक षविादीको आवश्यकता अनसुाि प्रयोग गनुयहोस।् 
 कफीको सेतो गबािोले फुल पाने समय भएकोले ्यवस्थापनको लामग १०% को बोर्ड़ो ममश्रणको लेप बनाएि काण्डमा 

लगाउनहुोस।् 
 पानी नपिेको र्दनमा १% को बोर्ड़ो ममश्रण बनाई एकनाशले पातमा छकय नहुोस।् 
 कफीबालीमा कोते्र िोग देजखएमा कपि अज्स्लोिाइड २ ग्राम प्रमत मलिि पानीको दिले १०-१२ र्दनको फिकमा २-३ 

पिक सम्पूणय बोि मभज्नेगरि छकेि उपचाि गनुयहोस।् 
 मसन्दिेु िोगको लक्षण देजखएमा बढी भएको छहािी हिाउनहुोस।् िोग लागेका हाँगा ि पातहरु कािेि जलाउनहुोस।्  
 पाकेका चेिी षिप्नहुोस, ड्राई चेिी ि पाचयमेन्िको बजाि समुनजित गनुयहोस।् 
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जचत्र: िाम्रिी पाकेका कफीका चेिी 
जचत्र:: पातको मामथल्लो भागमा देजखएको मसन्दिेु िोगको 

लक्षण  
 

 
 
पशपुालन 
गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा 
 दूधाल ुगाईभैंसीहरुमा ई. कोलाई का कािण हनु ेथनुलेो िोगका लामग अनकुुल समय िहेकाले हिेक र्दन दधुको गणुस्ति 

ठीक छ, छैन षवचाि गनुयहोस।् दैमनक रुपमा दधु फाट्न थालेमा, स्वादमा बढी नमुनलो हनु थालेमा वा कल्चौडो/थनुमा 
केही फिक महससु भएमा ससुपु्त अवस्थाको थनुलेो हनुस्ने हुदँा दधुको जाचँ गरि उपचािका आवश्यक उपायहरु 
अपनाउनहुोस।् 

 बाच्छा-बाच्छी तथा पाडा-पाडी जन्मेको २ हप्तामा गोलो जकुा षवरुद्धको १ मात्रा (२५० मममलग्राम) पाइिेन्िल पामोएि 
खवुाउनहुोस।् 

 ्यवसाषयक रुपमा उख ुखेती गरिने तिाई क्षेत्रका ठाँउहरुमा खेि गएको उखकुो िुप्पाबाि साइलेज बनाई जाडोयाममा पश ु
वस्तलुाई आहािाको रुपमा प्रयोग गनुयहोस।् यसको प्रयोगले गाई भैसीको दधु उ्पादनमा २०-२५% ले वृषद्ध हनुस्छ। 

 षहउँदको समयमा पशवुस्तलुाई हरियो घाँस ि पोिणत्वको कमी हनुे ि उ्पादन तथा उ्पादक्वमा पमन कमी आउन े
भएकोले उक्त समयमा उग्राउने पशहुरु जस्तै-गाई, भैँसी, भेडा बाख्राहरुलाई यरुिया ममजश्रत पिाल (४% यरुिया) वा यरुिया 
मोलासेस ब्लक खवुाउँदा पशकुो उ्पादनमा बरृ्ि गनय सषकन्छ। ति साना बाच्छा-बाच्छी ि पाडा-पाडी (६ मषहनाभन्दा कम 
उमेिका) लाई यरुिया उपचाि गरिएको पिाल नखवुाउनहुोस।् ति साना बाच्छा-बाच्छी ि पाडा-पाडी (६ मषहनाभन्दा कम 
उमेिका) लाई यरुिया उपचाि गरिएको पिाल नखवुाउनहुोस।् पिालमा यरुिया उपचाि मबमधबािे अनसूुची-४ मा षवस्ततृमा 
र्दईएको छ। 

 तापक्रम बढ्दै जादँा पशवुस्तमुा बाह्य परिजजवीहरु जस्तै -षकनाय , लतुो भए नभएको मनरिक्षण गनुयहोस।् षकनाय देजखएमा मनम्न 
घिेल ुउपचाि मबमध अपनाउनहुोस।्  

 २०० ग्राम ननु, ४ मलिि पानीमा घोलेि यसै िोलले नहुाईर्दनहुोस ्वा ५० एम.एल. नरिवलको तेल, १०० ग्राम गन्धक ि 
५० ग्राम अदवुा ममसाई तताएि जचसो पाने ि पशकुो जजउभरि लगाइर्दनहुोस ्वा ३०० ग्राम सकेुको समुतयको पातलाई १ मलिि 
पानीमा मभजाउन ेि १ चम्चा ननु हालेि ३ घण्िापमछ यो िोल पशकुो जीउभिी लगाउनहुोस।् 

 षहउँदको समयमा स्थानीयस्तिमा उपलब्ध सामग्रीहरु जस्तै: िातो मािो (१ माना), आयो ननु (१ माना), अण्डाको बोक्रा 
(५ गोिा), मैदा (१०० ग्राम) ि पानी आवश्यकता अनसुाि ममलाएि ममनिल ब्लक तयाि पािेि पशवुस्तलुाई चिाउनहुोस।् 
यसिी तयाि गरिएको ममनिल ब्लक ठुला पशवुस्तलुाई दैमनक २० देजख ४० गाम्र चिाउनहुोस।्  
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ममनिल ब्लक बनाउन ेमबमध 

िातो मािोलाई बिुबिु पाने ि चालनीले चालेको एक माना ममसनो िातो मािो मलनहुोस।् अण्डाको बोक्रालाई हल्का भिेुि षपधँी धलुो पािेि 
एक माना आयोमडन ननु ि १०० ग्राम मैदा ि थोिै आिँा मछेुिै िाम्रिी मछु्नहुोस ि आवश्यक मात्रामा डल्लो तयाि पानुयहोस ्। पानी 
हाल्दा मबचाि गिेि हाल्नहुोस नत्र ननुमा पानी ममसाएपमछ पजग्लन थाल्दछ ि मगलो हनुे सांभावना हनु्छ। डल्लालाई मोल्डमा िाखी मामथबाि 
मथचेि आवश्यक आकाि र्दनहुोस।् पशलुाई चिाउन ब्लकमा डोिी बाँध्न बीचमा बाँसको गोलो िुक्रा िा्न हुोस।् तयाि भएको डल्लामा 
आयोमडन िषहिहन छहािीमा ५ देजख ७ र्दनसम्म सकुाउनहुोस।् ममनिल ब्लक सकुाईसकेपमछ प्लाषिकको मसिमा बेिेि भण्डािण गनुयहोस।् 

 

कुखिुा, हासँ, बांगिु 
 हाल नेपालका केही स्थानहरुका स्थानीय कुखिुाहरु ि ्यवसाषयक रुपमा पामलएका िोईलिका साथसाथै लेयसय कुखिुाहरुमा 

पमन हाईलीप्याथोजेमनक एमभयन इन्फ्लएुन्जा (HPAI) पषुि भएको अवस्थामा आ-आफ्ना स्थानहरुमा पामलएका पांक्षीहरुमा सो 
िोग लाग्न नर्दन मनम्नानसुािका उपायहरु अपनाउनहुोस।्  

 सम्भव भएसम्म घिपालवुा पांक्षीहरुलाई जांगली वा बसाई सिी आउने पांक्षीहरुको सांसगयमा आउन नस्न ेगिी पाल्नहुोस।् 

 
 

 आफूले पालेका पांक्षीहरु आकजस्मक रुपमा मनय थालेमा वा श्वास -प्रश्वास  सम्बजन्ध िोग देखा पिेमा नजजकैको पश ुजचषक्शकसांगको 
पिामशयमा तरुुन्तै प्रयोगशाला परिक्षणका लामग पठाउनहुोस।् 

 आफ्नो फामय, खोि ि पांक्षी पामलएका स्थानहरुमा जैषवक सिुक्षाका सम्भव भएसम्मका उपायहरु अपनाउनहुोस।् पांक्षी खोिहरुमा 
काम गरिसकेपमछ ्यजक्तगत सिसफाईमा षविशे ध्यान र्दनहुोस।् 

 िोगी ि अस्वस्थ पांक्षीहरुको मास ुनखानहुोस ्वा खानको लागी अरुलाई नबेच्नहुोस।् यस्ता िोगी पांक्षीहरुको ओसािपसाि पमन 
पूणय रुपमा बन्द गनुयहोस।् 

 हाल केही स्थानहरुका कुखिुा फामयहरुमा मस.आि.डी. ि िानीखेत िोग फैमलने क्रममा िहेकोले उच्च सतकय ता अपनाउनहुोस।् 
कुखिुाका चल्लाहरुलाई ३ र्दन ि ७ र्दनको उमेिमा िानीखेत िोग षवरुद्ध एन.डी.आई-२ (ND-I2) खोप प्रमत चल्ला १ 
थोपाका दिले आखँामा हाल्नहुोस।् 

म्स्यपालन 
 जचसो पानीमा पामलने ट्राउि पालक कृिकले नजजका सिकािी तथा मनजी ह्याचिीमा भिूाको लागी सम्पकय  गनुयहोस।्  
 मध्यपहाडमा कमन कापय तथा तिाईमा ग्रास कापय जातका माछाको प्रजनन समय नजजषकएको हुँदा जननेजन्रयको आधािमा 

प्रजनन योग्य माउमाछा छुट्याउनहुोस।् साथै, कमन कापय माछाले पोखिीमा प्राकृमतक रुपमा प्रजनन गने हुँदा भाले ि पोथी 
लाई २:१ अनपुातमा छुिाछुिै पोखिीमा िा्न हुोस।्  

 यसिी छुट्याइएका माउमाछालाई कुल तौलको ३-४ प्रमतशतका दिले २८-३० प्रमतशत प्रोषिन िहेको दाना र्दनहुँ मनयममत 
समयमा र्दनहुोस ्ि माउमाछा भएको पोखिीमा पानी बदल्दा बोरिांगको पानी प्रयोग गनुयहोस।् साथै षवकमसत अन्डालाई पयायप्त 
पोिण पयुायउन हप्ता र्दनको अन्तिमा मभिाममन सी.(Vitamin C) ०.५ के.जी. ि मभिाममन ई (vitamin E) २५०० एम.जी. 
प्रमत के.जी. माछाको दिले दानामा ममसाई खवुाउनहुोस।् 

 मध्यपहाडमा कमन कापय ि तिाईमा ग्रास कापय जातका माछापालन गने कृिकहरुले 
पोखिीबाि छुिाईएका प्रजनन योग्य माउ माछालाई खवुाउन गहुँ/जौको जमिा िा्न  
तयािी गनुयहोस।् ह्याचिी गनुयहनुे म्स्य कृिकहरूले मखु्य प्रजनन समयको २-३ मषहना 
अगावैबाि माउ माछालाई जमिा उमािेि खवुाउनहुोस।् माउ माछाको स्िकको यषकन 
गिेपमछ आवश्यक जमिालाई चाषहन ेगहुँ/ जौको बीउलाई १५ र्दनसम्म र्दन-मबिाई, 
मािोको सौयय मनमयलीकिणबाि तयाि पारिएको नसयिी बेडमा वा ५ षकलोग्राम क्षमताको प्लाषिक टे्रमा सफा मािो िाखी ३ 
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र्दनसम्म अधँ्यािो वाताविणमा अांकुिण गिाउनहुोस।् अांकुिण पमछ, मबरुवाहरू प्राकृमतक प्रकाशमा हकुय न र्दनहुोस,् ि हजािीको 
मितले र्दनको दईु पिक पानी हाल्नहुोस।् करिब १० र्दनको वृषद्ध पमछ, औसत मबरुवाहरूले सवोत्तम फसल उचाइ (१५ 
सेजन्िममिि) पगु्छन।् ्यसपमछ, मािोबाि २ सेजन्िममििको दिुीमा मबरुवा कािेि, दैमनक २ प्रमतशत शिीिको तौलको दिले 
माउ माछालाई खवुाउनहुोस।् 

 माउ माछा स्िक गिेको पोखिीबाि परिप्व भएका माउ छानी पोखिीमा किीव १-१.५ ममिि गषहिाई सम्म पानी भिेि भाले 
ि पोथी २:१ को अनपुातमा माछाको सेि िाजख पोखिीको चािैमति काकावन िा्न हुोस।् 

 कमन कापय जातका माछाको िाँमसन ेप्रकृमतका अण्डाहरुलाई षफँजाएि ह्याचमलङ्ग कढाउन वा कोिल्नको लामग खि, नरिवलको 
जिा, प्लाजस्िक वा फाईविको िेशा, िािपात आर्द प्रयोग गिेि बनाईने गनु्री आकािको करिव २.५ ममिि लम्बाई ि १ 
ममिि चौडाई भएको चषि वा लहिा आकािको सांिचना "काकावन" लाई चािविा बाँस वा रुखको हाँगाहरुको षकला गाडी 
प्रजनन गिाईन ेपोखिीमभत्र चािै छेउमा लहिै षपधँभन्दा कम्तीमा ३०-४० से.मी. मामथसम्म पािेि षकलामा बाँधेि तयाि गनुयहोस ्
ि काकावनलाई पानीको सतह भन्दा १५-२० से.मी. तल िा्न हुोस।् 

 कमन कापय माछाको अण्डाबाि मनस्केको ह्याचमलङलाई अनसूुची-५ मा र्दईए अनसुाि दानाको प्रयोग गनुयहोस।्  
 
 

 प्रजनन ्गिाइएका माउमाछाहरुलाई सफा ि ताजा पानी िाजख ह्याचरि वा माउ माछा िा्न  ेट्याङ्कीमा पानीको हल्का फोहोिा 
र्दएि २-३ र्दनसम्म िाखी त्पिात माउ हकुायउनको लामग तयाि गरिएको पोखिीमा िाखेि सन्तमुलत दाना र्दनहुोस।् 

 पोखिीमा भिुा िा्न  ुभन्दा पषहले पोखिी सकुाउने ि िािपात हिाई ४५०-६०० के.जी. प्रमत हे्ििका दिले घि पोत्न ेचनु 
प्रयोग गनुयहोस।् पोखिीको षपधँको जममन धाँजा फािेपमछ १००-११० से.मी. पानीको गषहिाई हनुेगरि पोखिीमा पानी भनुयहोस।् 
साथै पाकेको गोबि मल २-३ िन ि यसको अमतरिक्त १२० के.जी. यरुिया ि ९० के.जी. डी.ए.षप. प्रमत हे्ििका दिले २ 
भाग गरि १५-१५ र्दनको अन्तिालमा पोखिीमा हाल्नहुोस।्  

घासेँबाली 
 षहउँद मषहनामा षवमभन्न डालेघाँसहरु जस्तै- कोइिालो, कुिममिो, खन्य,ु मगठी, जचउिी, चलेुत्रो, जजङि, मनमािो, पाखिुी, बडहि, 

मभमल आर्द खवुाउन सषकन्छ। पात िने समयमा काषिने डालेघाँसहरुमा िमुसल्कीिा लगायत अन्य षविाल ुकीिाहरु हनुस्ने 
भएकोले खवुाउन ुअजघ िाम्रिी हेनुयहोस।् डाले घाँस काट्न सषकने समयबािे अनसूुची-६ मा षवस्ततृमा र्दईएको छ। 

 वमसयम, जै लगायतको घाँसको तेश्रो कषिांग मलनहुोस ्ति बीउ उ्पादनको लामग िाजखएको जै घाँसमा मसचँाई गरि यरुिया ि 
मड.ए.पी. (करिब १.३ ि २.२ के.जी. प्रमत कठ्ठा वा २ ि ३.३ के.जी. प्रमत िोपनी) िा्न हुोस।्  
 

कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन तयािी गने षवशेिज्ञ समूह 
क्र.सां नाम थि काययक्षते्र कायायलय इ-मेल सम्पकय  फोन 
१ षिका िाम चापागाँई वागवानी िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि chapagaintika@gmail.com ९८५११३३६१२ 
२ नषवन गोपाल प्रधान वागवानी िाषिय वागवानी अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि navin.pradhan@gmail.com ९८५११००८२० 
३ मबभतूी पोखिेल कृषि-मौसम जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग, बबिमहल, काठमाडौ bibhel@gmail.com ९८४३९३१२८४ 
४ िाजेन्र कुमाि भििाई बाली मबज्ञान िाषिय बाली षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि rkbhattarai@gmail.com ९८४३४७२२७० 
५ चेतना मानन्धि बाली िोग िाषिय बाली िोग मबज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि chetana.manandhar@gmail.com ९८४१६२४१८१ 
६ प्रर्दप साह बाली मबज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि pradeep75shah@gmail.com ९८४५०५१८९७ 
७ सदुीप कुमाि उपाध्याय  कीि मबज्ञान िाषिय कीि षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि sudeeppdl@gmail.com ९८४२४३७१५३ 
८ डा. अममत प्रसाद मतममजल्सना बाली षवज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि timilsinaamit87@gmail.com ९८५५०४७७३३ 
९ डा. नािायण पौडेल पश ुस्वास्थ्य िाषिय पश ुस्वास्थ्य अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि narayan.paudyal@narc.gov.np ९८६३३३५०४६ 
१० नमबन िावल मािो षवज्ञान िाषिय मािो षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि nabin_rawal@yahoo.com ९८५७०६५०२१ 
११ प्रमे मतमलमसना म्स्य षवज्ञान म्स्य अनसुन्धान महाशाखा, गोदाविी p.timalsina01@gmail.com ९८६९५७९१६७ 

mailto:chapagaintika@gmail.com
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१२ ऋषििाम अमधकािी कृषि सञ्चाि िाषिय कृषि प्रषवमध सूचना केन्र, खमुलिाि adhikari_rishi@yahoo.com ९८४१९७९२८९ 
१३ डा. रुपा वास्तोला पश ुआहािा िाषिय पश ुआहािा अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि bastola_rupa@yahoo.com ९८४१३१९८३९ 
१४ डा. षविेन्र बहादिु िाना आलबुाली िाषिय आलबुाली अनसुन्धान काययक्रम, खमुलिाि biru.deep25@gmail.com ९८५१२५५३१५ 
१५ मजुक्त नाथ िा कृषि इजन्जमनयरिङ्ग िाषिय कृषि ईजन्जमनयरिङ्ग अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि muktinath2043@gmail.com ९८६३३८२२५४ 
१६ िामेश्वि रिमाल कृषि-मौसम िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि rameshwarrimal@gmail.com ९८५१०४४१३० 
१७ समीि शे्रष्ठ मौसम पूवायनमुान मौसम पूवायनमुान महाशाखा, गौचि, मत्र. अ. मब. mfddhm@gmail.com ०१-४११३१९१ 

 

 

 

 

 

 
 अनसूुची -१: नपेालको मौसम पूवायनमुानमा प्रयोग हनु ेशब्दावमल 

Terms used in Weather Forecasting in Nepal  

 बादलको अवस्था 
(Cloud condition) 

सफा (Fair) No cloud in the sky 

 मखु्यतया सफा (Mainly fair) 1/8 to 2/8 (25%) sky covered by cloud 

 आांजशक बदली (Partly cloudy) 3/8 (26%) to 4/8 (50%) sky covered by cloud 

 साधािणतया बदली (Generally cloudy) 5/8 (51%) to 6/8 (75%) sky covered by cloud 

 अमधकाांश बदली (Mostly cloudy) 6/8 (76%) to 7/8 (88%) sky covered by cloud 

 पूणय बदली (Cloudy) 8/8 (100%) or all sky covered by cloud 

 विायको प्रकृमत 
(Nature of Rain) 

Temporary or Brief (क्षजणक विाय) Weather phenomena occur for short span of time usually less than two 

hour 

 Continuous (लगातािको विाय) Weather phenomena occurring regularly and more often throughout 

the time duration 

 Intermittent (िोषकदै हनुे विाय) Rain occurring and reoccurring at certain intervals 

 Widespread (्यापक विाय) Weather phenomena extensively throughout an area during specified 

time duration 

 विायको सांभा्यता ि 
यसको क्षते्र 
(Rainfall 

probability in 

percentage and its 

coverage) 

<10% None used Isolated at one or two places (एक-दईु स्थानमा) 

 10-30% Slight Chance Widely Scattered at a few places (थोिै स्थानमा) 

 30-50% Chance/possible Scattered at a some places (केही स्थानमा) 

 50-80% Likely Fairly widespread at many places (धेिै स्थानमा) 

 >80% More likely Widespread at most places (अमधकाांश स्थानमा) 

 

सांभाषवत विायको मात्रा (%) = आांकलन X क्षेत्र, जहाँ आांकलन भन्नाले कुनै स्थानमा विाय हनु स्ने सांभावना (%) जनाउँदछ भने क्षेत्र भन्नाले 
तोषकएको स्थानको विाय हनु स्ने सांभाषवत भ-ूभाग (%) जनाउँदछ। उदाहिणका लामग कुनै स्थानको ८०% क्षेत्रमा ५०% विायको आांकलन गिेको 
अवस्थामा सो स्थानको सांभाषवत विायको मात्रा (%) = ०.५ X०.८ = ४०% हनु आउँछ। 

mailto:biru.deep25@gmail.com
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 विायको मात्रा  
(Rainfall amount 

based on total 

accumulated 

rainfall during 24 

hrs) 

Light rain (हल्का विाय) less than 10 mm 

 Moderate rain (मध्यम विाय) 10 mm or more but less than 50 mm 

 Heavy rain (भािी विाय) 50 mm or more but less than 100 mm 

 Very heavy rain (धेिै भािी विाय) 100 mm or more but less than 200 mm 

 Extremely heavy rain (अमत भािी विाय) 200 mm or more 

 समयमसमा  
(Time Period) 

Today (आज) 6 AM to 6 PM 

 Morning (मबहान) 6 AM to Noon 

 Afternoon (अपिान्ह) Noon to 6 PM 

 Late afternoon (अपिान्हको उत्तिाधय) 3 PM to 6 PM 

 Evening (साँि) 6 PM to 9 PM 

 Night (िाती) 6 PM to 6 AM (Next day) 

 श्रोत: मौसम पूवायनमुान महाशाखा, जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग 

 
 

अनसूुची -२: िाईस ट्रान्सप्लान्ििका लामग बेनाय िा्न  ेतिीका 

आवश्यक पने सामाग्रीहरु 

 बीउ 
 प्लाजस्िक मसि    
 मािो छाने्न जाली 
 गोबि मल 
 जिुको बोिा ि हजािी 
 ३/४ ईन्चको स््वाइि बाि 

 

षवमध  

धान िोप्ने मेमसनको टे्र को आकाि मेमसनको षकमसम अनसुाि फिक पने हनु्छ। टे्र को आकाि अनसुाि बेनाय ्यवस्थापन 
गनुयहोस।् यहा ँ४ लाईनको  षहँडेि (Walk Behind Type) चलाउने मेमसनका लामग बेनाय तयाि पाने षवमध उलेख गरिएको 
छ।  

 धानको बीउलाई २४ घण्िासम्म पानीमा मभजाउनहुोस।् 
 बीउलाई  साफ, साफल वा  बेमभषिनले ३ ग्राम प्रमत के.जी. को दिले ममसाएि बन्द भाडँोमा वा बाजल्िनमा (हावा 

नमछने गिी) सबै दानामा लाग्ने गिी उपचाि गनुयहोस।् उपचाि गिेको ३६ घण्िामभत्र ब्याडमा बीउ िा्न हुोस।् 
 मभजाई सकेको धानलाई छानिे १२ घण्िा सम्म जिुको बोिामा िा्न हुोस।् यसले धानमा िुसा आउन सहयोग गदयछ।  
 यसपमछ २२ ईन्च x ११ ईन्चको टे्र मा ४ भाग छानेको मािोमा १ भाग गोबि मल ममलाई ममश्रणलाई एकनासले 

लेभल ममलाई िुसा आईसकेको धान प्रमत टे्र करिब १००-११० ग्राम बीउ ममलाएि िा्न हुोस।् (प्रमत कठ्ठा यस्ता ८-
१० विा टे्र आबस्यक पछय) 

 चिाले बीउ खानबाि जोगाउन टे्रमा बीउ िाजखसकेपमछ मािोले हल्का छोप्नहुोस।्  
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 टे्रको जचस्यान मनयममत अनमुान गिी हजािीको प्रयोगले मनयममत पानी छकय नहुोस।्  
 बीउ छिेको १ हप्ता पमछ २/३ मबिाएि ०.५% यरुिया पानीमा ममलाई छानुयहोस।्  
 बीउ उम्रपेमछ टे्रमा हल्का पामन जमाएि मसांचाई कायय गनुयहोस।्   
 धान िोप्न ुभन्दा २/३ र्दन अगाडी बेनायमा पामन र्दन बन्द गनुयहोस।्    
 धान िोप्ने मेमसनका लामग १५-२० र्दनको बेनाय िोप्ने योग्य हनुे गदयछ। तथाषप चैते धानको बेनाय तयाि गने बेला 

तापक्रम धानको षवमधका लामग आवश्यक तापक्रम भन्दा कम हनुाले सोही अनसुाि र्दन मनधायिण गिी िोपाई गनुयहोस।्  

टे्र उपलब्ध नहनुे अवस्थामा ३/४ ईन्चको स््वाइि बािलाई मेमसनको टे्र साईज अनसुाि िेम बनाई पमन बेनाय तयाि गनय 
सषकन्छ। यसरि बनाईएको टे्रलाई साधािण प्लाजस्िकमा साना साना प्वाल पािी प्लाजस्िक मामथ िाजख मामथ उल्लेख गरिएको 
षवमधबाि बेनाय तयाि गनय सषकन्छ। 
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अनसूुची -३: षविादीको प्रयोग गदाय ध्यान र्दनपुने मखु्य कुिाहरु 
 सकेसम्म हरियो (  ) ि नीलो (  ) लेबल भएको षविादी प्रयोग गनुयहोस।् 
 षविादीको डब्बामा उ्पादन ि ए्सपाइिी मममत हेनुयहोस।्  
 सिुजक्षत ठाउँमा षविादी िा्न हुोस।्  
 मसफारिस गिीए अनसुािको मात्रा प्रयोग गनुयहोस।्  
 षविादी छकय न ेवेलामा मखुमा मास्क, हातमा पञ्जा, खिुामा जतु्ता ि शिीिको नाङ्गो भागमा 

कपडाले छोप्नहुोस।्  
 सकभि कडा घाम लागेको, धेिै हावा लागेको, पानी परििहेको बेला षविादी नछनुयहोस।्  
 कुनै पमन षविादी छदाय जनु र्दशाबाि हावा आएको छ ्यही र्दशामति फकेि कषहल्यै छनुयहुँदैन अथायत ्जनु र्दशाबाि हावा  

वहेको छ सोही र्दशातफय  फकेि षविादी छने गनुयहोस।्  
 कुनै पमन षविादी छदाय षविादी छदै अजघ बढ्न ुहुँदैन अथायत पमछ सदै आउन ुपदयछ जसले गदाय षविादी छरि सकेको 

ठाँउमा चलाउन नपिोस।् 
 कुनै पमन षविादी छरििहँदा मबचैमा नोजल बन्द भयो भन ेमखुले फुकेि वा दाँतले खोल्ने गनुयहदैुन। 
 कुनै पमन षविादीको प्रयोग गिे पमछ सकेसम्म पिैु शरिि नहुाउन ुपदयछ ि हात खिुा नधोई कुनै खानेकुिा खान हुदैँन।  
 षविादी प्रयोग गिीसकेपमछ खाली बिा वा मससी बिुलेि खाल्डोमा पनु ुयहोस ्ि प्रयोग गिेका उपकिणहरु धोएि िा्न हुोस।्  
 षविादी छकय दा िाउको द्ुन  ेवा वाक-वाक लाग्ने जस्तो हनु थाल्यो भन ेतरुुन्त काम छोडेि खलु्ला हावामा केहीबेि 

बस्नहुोस।् यर्द षवि लागेको शांका लागेमा नजजकको अस्पताल वा स्वास्थ्य केन्रमा जचाउनहुोस।्  
 षविादीको षकमसम हेिेि षविादी छिेको खेत जग्गा बाि ३ देजख १५ र्दनसम्म कुनै पमन खानयोग्य बालीहरु उपभोग गनय 

हुँदैन। साथै गाईवस्त,ु कुखिुा आर्द लाई पमन खवुाउन हुँदैन। 
 षविादी प्रयोग गने उपकिणहरु (स्प्रयेि) लाई प्रयोग गिीसकेपमछ िाम्रोसँग पखाली भण्डािमा िा्न हुोस।्  

 

अनसुचुी -४: यरुिया उपचाि षवमध 
सखु्खा पिाल, छ्वाली वा नललाई १.५-२ इन्चको लामो िुक्रामा काट्ने ि ्यसमा ४% (१०० मलिि पानीमा 
४ के.जी. यरुिया) को दिले यरुियाको िोल बनाई (१०० के.जी. पिालको लामग ५०-६० मलिि घोलको 
दिले) ममलाएि छने। ्यसपमछ हातमा प्लाषिकको पन्जा लगाई पिाल ि यरुियाको िोल िाम्रिी ममसाउने। 
ममसाइएको पिाललाई प्लाषिकको थैलामा िाम्रिी हावा नमछने गरि खाँदे्न। प्लाषिकको थैला नभएमा जममनमा 
खाडल खनी अथवा जममन माथी पानीमा फोहोि नमममसने गिी प्लाषिक ओछ्याएि िाम्रिी खाँदेि प्लाषिकले छोपी 
४ इन्च बा्लो मािोले हावा नमछने गिी छोप्ने। खास गिेि २१ र्दनसम्म ्यसलाई िा्न  ेि २१ र्दनपमछ 
थैलाबाि खवुाउने जमत मात्रा मनकाली हावामा आधा घण्िा जमत षफजाई पशवुस्तलुाई खवुाउने। वाख्रालाई 
३००-४०० ग्राम प्रमतर्दन ि गाई भैसीलाई ५-६ के.जी. प्रमतर्दनका दिले खवुाउन ुउपयकु्त हनु्छ। 
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अनसूुची  - ५: कमन कापय माछाको ह्याचमलांगलाई दैमनक दाना / आहािा र्दन ेतामलका  

समय अवधी दानाको प्रकाि दाना र्दने दि प्रमत र्दन  
पषहलो 
हप्ता  

सानो ज-ुप्लाङ्किन, अन्डाको िोल, 
३०-३५% प्रोषिनयकु्त पाउडि दाना 
(भिमासको षपठो, गहुँको चोकि, 
षपना, षफसममलको ममश्रण) 

शािीरिक तौलको आधािमा १५-
२०% (प्रमत एक लाख) 
हाचमलांगलाई प्रमत र्दन ४ विा 
अन्डाको िोल, १०-१५ ग्राम 
तयािी दाना 

३-४ 
पिक 

दोश्रो 
हप्ता  

ठुलो ज-ुप्लाङ्किन, ३०-३५ % 
प्रोषिनयकु्त क्रम्बल नां.-१ दाना 
(भिमासको षपठो, गहुँको चोकि, 
षपना, षफसममलको ममश्रण) 

शािीरिक तौलको आधािमा १०-
१५% (प्रमत एक लाख) 
हाचमलांगलाई प्रमत र्दन  २५०-
२७५ ग्राम तयािी दाना 

३ 
पिक 

तेश्रो 
हप्ता  

ठुलो ज-ुप्लाङ्किन ३०-३५% 
प्रोषिनयकु्त क्रम्बल नां.२ दाना 
(भिमासको षपठो, गहुँको चोकि, 
षपना, षफसममलको ममश्रण) 

शािीरिक तौलको आधािमा ८-
१०% (प्रमत एक लाख) 
हाचमलांगलाई प्रमत र्दन  ४५०-
५०० ग्राम तयािी दाना 

३ 
पिक 

चौथो 
हप्ता 

ठुलो ज-ुप्लाङ्किन ३०-३५% प्रोषिन 
यकु्त क्रम्बल नां.३ दाना (भिमासको 
षपठो, गहुँको चोकि, षपना, 
षफसममलको ममश्रण) 

शािीरिक तौलको आधािमा ५-
१०% (प्रमत एक लाख) 
हाचमलांगलाई प्रमत र्दन ७००-
७५० ग्राम तयािी दाना 

२-३ 
पिक 

 

अनसूुची -६: षहँउद मषहनामा काट्न सषकन ेडाले घासँहरु 
षहउँद मषहनामा षवमभन्न डालेघाँसहरु जस्तै कोइिालो, कुिममिो, खन्य,ु मगठी, जचउिी, चलेुत्रो, जजङि, मनमािो, पाखिुी, 
बडहि, मभमल आर्द खवुाउन सषकन्छ। षहँउद मषहनामा पश ुआहािको आपूमतयमा डालेघाँसबाि ४१% योगदान 
िहेको छ।  

डाले घासँ काट्न सषकन ेमषहना 
कुजट्मिो- काजत्तक देजख फागनु सम्म 
मभमल- काजत्तक देजख फागनु सम्म 
मगठी- मांमसि देजख फागनु सम्म 
कोइिालो- मांमसि देजख चैत्र सम्म 
खन्य-ु काजत्तक देजख चैत्र सम्म 
जचउिी- काजत्तक देजख चैत्र सम्म 

चलेुत्रो- काजत्तक देजख चैत्र सम्म 
मनमािो- काजत्तक देजख चैत्र सम्म 
पाखिुी- काजत्तक देजख चैत्र सम्म 
कािो- काजत्तक देजख चैत्र सम्म 
बडहि- काजत्तक देजख चैत्र सम्म 
जजङि- काजत्तक देजख वैशाख सम्म 


