
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: 

 आगामी साताको शरुु ि अन््यतति पश्चिमी वायकुो प्रभाव िहनेछ। 
 साताको शरुु ि अन््यतति उच्च पहाडी तथा षहमाली भ-ुभागमा हल्का षहमपातको सांभावना छ । 
 आगामी साताको शरुु ि अन््यतति पहाडी भभुागमा आांश्चशक देश्चि सामान्यतया बदलीको सम्भावना छ। 
 तिाईको केषह भ-ूभागहरुमा षवहानीपि कुषहिो/हसु्स ुलाग्ने ि अपिान्हपतछ हट्दै जान ेसांभावना छ। 
 देशका धेिैजसो स्थानमा अतधकतम तापक्रम हल्का बढ्न ेि न्यूनतम तापक्रममा उल्लेिनीय परिवतयन नहनुे देश्चिन्छ। 

कृषि सािाांश: 
 तिाई, तभत्री मधेश ि पहाडका बेँसीहरु (७०० तमििसम्म) का लातग तसफारिस गरिएका हर्दयनाथ-१, चैते-२, चैते-४, चैते-५ ि चैते-६ धानका जातहरु 

मध्ये उपलब्ध जातको बीउ १.५ के.जी. प्रतत कठ्ठा वा २.२५ के.जी. प्रतत िोपनीका दिले ब्याड िाख्नहुोस।् ब्याड बनाउँदा १ मीिि चौडाई ि जमीन 
हेिी लम्बाई कायम गनय सषकन ेतथा दईु ब्याड तबचमा ४०-५० से.मी. (२ तबत्ता) को नाली बनाउनहुोस।्  

 चैते धानको ब्याड बनाउन ुअश्चि िाम्रिी पाकेको कम्पोष्ट वा गोबि मल २-२.५ के.जी., यरुिया ४ ग्राम, तड.ए.पी. ९ ग्राम तथा पोिास ५ ग्राम प्रतत वगय 
मीििको दिले मािोमा िाम्रिी तमलाउनहुोस।् 

 फागनु मषहनामा लगाइने उिबुालीमा 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 प्रतत कठ्ठाका दिले मािोमा िाम्रिी तमलाउनहुोस।् 

 सबै प्रकािका फलफूलमा मलिाद िाख्न ेसमय भएकोले तसँचाई गरि तसफारिस गरिएको मात्रामा मलिाद िाख्नकुा साथै मािोमा ओस कायम िाख्न 
फलफूलको बोि वरिपरि स्याउला, िाँसपात वा कालो प्लाषष्टकको छापो िाख्नहुोस।्  

 केिाको वोि ओइलाउने (पानामा िोग) देश्चिएमा िोग लागकेो बोि षवरुवा उिेलेि हिाउन,े नयाँ षवरुवा सानयको लातग िोग नलागकेो क्षेत्रबाि ल्याउने 
तथा काबेन्डाश्चजम (बेभीषष्टन) १ तलिि पानीमा २ ग्राम िोली बोिको फेद तभजाउन ेतथा पातमा छनुयहोस।् वा कपि अश्चसससलोिाइड २ ग्राम प्रतत तलिि 
पानीमा िोली बोि ि जिा तभज्नेगरि छनुयहोस।् 

 तिाई, तभत्री मधेश तथा बेँशीमा परिपसव भैसकेको आललुाई मौसमको अवस्था हेरि ि्ुहोस।् आलकुो भण्डािणमा लाग्न ेपतुली (जोताहा कीिा) ले 
सामान्यतया आल ुभण्डािणमा ज्यादा नोससानी गने भएपतन आल ुितनसकेपतछ िेतमा नै थपुािेि िाख्दा जोताहा कीिाको पतुलीले फुल पाने ि भण्डािणमा 
नोससानी गने भएकोले ि्े बेलामा सावधानी अपनाउनहुोस।् 

 प्याजको शीते ढुसी िोगको व्यवस्थापनको लातग िोगग्रस्त तल्लो ि पिुानो पातहरु हिाउनहुोस।् तसांचाई र्दँदा श्चस्प्रङ्कल षवतध प्रयोग नगनुयहोस।् िोगग्रस्त 
पातहरु हिाईसकेपतछ मेन्कोजेव ि मेिाल्याश्चसजल जस्ता षविादीहरु २ ग्राम प्रतत तलिि पानीको झोलले पातहरु सबै िाम्रिी तभज्नेगरि हप्ता र्दनको 
फिकमा २-४ पिकसम्म छनुयहोस।् 

 लसनु ि प्याजको, प्याजी डढुवा िोग व्यवस्थापनको लातग बािी सफा गरि िोगी पातहरु हिाई िाल्डो िनेि पनु ुयहोस।् िोगको अवस्था हेरि ७ र्दनको 
फिकमा साफ वा सेश्चसिन जस्ता तबिादीहरु २ ग्राम प्रतत तलिि पानीका दिले सम्पूणय पातहरु तभज्नेगरि ३-४ पिक सम्म छकेि उपचाि गनुयहोस।्  

 हाल काठमाडौंका केही स्थानहरुमा, िलु्ला रुपमा अव्यवश्चस्थत तरिकाले नदी षकनािका आसपाास पातलएका हाँस ि िकीमा HPAI, H5N8 प्रकािको 
एतभयन इन््लएुन्जा फैतलएको पषुष्ट भइसकेकोले सतकय  िही जैषवक सिुक्षाका उश्चचत उपायहरु अपनाउनहुोस।् 

 कुििुामा फाउल पसस देश्चिन ससने भएकोले लेयसय कुििुाको पिेिामा पषहलो पिक ४२ र्दनमा ि पनु: िोप १२-१४ हप्तामा र्दनहुोस।्  
 कमन कापय माछाको भिुा हकुायउन ेतसजनमा नसयिी पोििीको पानीमा प्रायः षवतभ् प्रकािका जलीय कीिाहरु (ब्याक श्चस्वमि, वग, ड्रागन्लाईको तनम्फ 

आर्द) को प्रकोपले ह्याचतलङ्गलाई नोससान पयुायउन ेभएकोले यी कीिाहरुको प्रकोप तनयन्त्रणको लातग नसयिी पोििीको पानीको उपचाि गनुयहोस।् 
 कृषि ि पश ुसम्वन्धी श्चजज्ञासाको लातग पैसा नलाग्ने नाकय को फोन नम्बि-११३५ मा हिेक सोमबाि र्दँउसो २ देश्चि ४ बजे सम्म फोन गनुयहोस।् 
 कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन नेपाल िेतलतभजनको NTV NEWS Channel बाि प्र्येक शतनबाि बेलकुा ८ बजेको समाचाि पतछ प्रसािण हनुे गदयछ। 

यसको पनु: प्रसािण आईतबाि तबहान ७ बजेको समाचािपतछ पतन हेनय सषकन्छ। 
  

विय-६, अांक-४५   अवतध: ०७ फागनु -१३ फागनु, २०७७   ०७ फागनु, २०७७ 
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गत हप्ता (३० माि-६ फागनु, २०७७) को मौसमी सािाांश 

साप्ताषहक विायः कुल ७१ विा मौसम केन्रहरुबाि प्राप्त 
बिायको तथयाांक अनसुाि गत साता पश्चिमी वायकुो प्रभावका 
कािण प्रदेश नां-२ को केषह स्थान लगायत देशको अतधकाांश 
पहाडी भ-ूभागहरुमा बिाय मापन भएको छ। गत साता 
सदूुिपश्चिम प्रदेशको बाजिुा, प्रदेश नां-२ को सलायही, प्रदेश 
नां-१ को सोलिुमु्ब ुि ताप्लेजुांग लगायत गण्डकी प्रदेशको 
अतधकाांश स्थानहरुमा भने साप्ताषहक कुल बिाय साप्ताषहक 
सिदि भन्दा बषढ मापन गरिएको छ। यद्यषप प्रदेश नां-१, 
लशु्चम्बनी प्रदेश ि सदूुि-पश्चिम प्रदेशका तिाईका भभुागहरुमा 
भने बिाय मापन भएको छैन। 
नससाको पषृ्ठभतूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक कूल विाय 
जनाउँछ। तत्रभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा 

मापन गरिएको विायलाई साप्ताषहक सिदि विायसँगको तलुना्मक तथयाांकमा देिाउँछ। 

साप्ताषहक अतधकतम तापक्रमः कुल १०२ विा मौमस 
केन्रहरुबाि प्राप्त अतधकतम तापक्रमको तथयाांक अनसुाि गत 
साता देशको अतधकाांश भभुागहरुमा साप्ताषहक औसत 
अतधकतम तापक्रम साप्ताषहक सिदि ि सिदि भन्दा बढी 
मापन गरिएको छ।यद्यषप गण्डषक प्रदेश को मसु्ताांग ि 
स्याङ्जा श्चजल्लामा भने साप्ताषहक औसत अतधकतम तापक्रम 
साप्ताषहक सिदि भन्दा कम मापन गरिएको छ। 

नससाको पषृ्ठभतूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक औसत 
अतधकतम तापक्रम (तड.से.) जनाउँछ। तत्रभजुाकाि तथा 
गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको तापक्रमलाई 
साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा देिाउँछ। 

साप्ताषहक न्यूनतम तापक्रमः कुल ९५ विा मौमस 
केन्रहरुबाि प्राप्त न्यूनतम तापक्रमको तथयाांक अनसुाि गत 
साता देशको अतधकाांश भभुागहरुमा साप्ताषहक औसत न्यूनतम 
तापक्रम साप्ताषहक सिदि ि सिदि भन्दा बढी मापन गरिएको 
छ।यद्यषप कणायतल प्रदेशको सिेुत, गण्डषक प्रदेश को मसु्ताांग 
ि लशु्चम्बतन प्रदेशको कषपलवस्त ुश्चजल्लामा भने भने साप्ताषहक 
औसत न्यूनतम तापक्रम साप्ताषहक सिदि भन्दा कम मापन 
गरिएको छ। 

नससाको पषृ्ठभतूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक औसत 
न्यूनतम तापक्रम (तड.से.) जनाउँछ। तत्रभजुाकाि तथा 
गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको तापक्रमलाई 
साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको फिकमा देिाउँछ। 

नोिः (क) सिदि विाय भ्ाले सन ्१९८१ देश्चि २०१० सम्मको सम्बश्चन्धत हप्ताको औसतमा १० प्रततशत भन्दा कम देश्चि १० प्रततशत भन्दा बषढको 
विायलाई जनाउँछ।  
(ि) सिदि अतधकतम/न्यूनतम तापक्रम भ्ाले सन ्१९८१ देश्चि २०१० सम्मको सम्बश्चन्धत हप्ताको औसतमा ०.२ तड.से. भन्दा कम देश्चि ०.२                                  
तड.से. भन्दा बषढको तापक्रमलाई जनाउँछ।  
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आगामी साता (७-१३ फागनु, २०७७) को मौसमी परिदृष्य 
प्रदेश भौगोतलक 

क्षते्र 

विाय / 
षहमपात 

अतधकतम 
तापक्रम 

न्यूनतम 
तापक्रम 

बदली हनु े
अवस्था 

(सफा, आांश्चशक, 

सामान्य, पूणय) 

मह्वपूणय 
मौसम 

(मेिगजयन, अतसना,
 कुषहिो) 

कैषफयत 

(मौसम प्रणाली) 

प्रदेश नां १ 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात 
 

हल्का बढ्न े उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली 

 
साताभरि आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली िषह साताको सरुुमा 
एक-दईु स्थान ि अन््यमा केषह स्थानहरुमा हल्का षहमपातको 
सम्भावना। 

पहाड 

 
हल्का 
विाय 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े हल्का बढ्न े आांश्चशक देश्चि 

सामान्य बदली 
 

साताको सरुु ि मध्यतति आांश्चशक बदली तथा अन््यमा आांश्चशक 
देश्चि सामान्य बदली िषह साताको सरुुमा एक-दईु स्थान ि 
अन््यमा केषह स्थानहरुमा हल्का बिायको सम्भावना। 

तिाई 

छैन हल्का वढ्न े हल्का बढ्न े आांश्चशक वदली कुषहिो/ हसु्स ु
साताको सरुुमा आांश्चशक बदली ि अन्य र्दन मौसम सामान्यतया 
सफा िहनछे। साताका केषह र्दनहरूमा तबहानीपि 
कुषहिो/हसु्स ुलागेपतन अपिान्हपतछ हट्दै जाने। 

प्रदेश नां २ 

 

तिाई 

 छैन हल्का बढ्न े उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े आांश्चशक वदली कुषहिो/ हसु्स ु

साताको सरुुमा आांश्चशक बदली ि अन्य र्दन मौसम सामान्यतया 
सफा िहनछे। साताका केषह र्दनहरूमा तबहानीपि 
कुषहिो/हसु्स ुलागे पतन अपिान्ह पतछ हट्दै जाने। 

बागमती 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का 
षहमपात हल्का िट्न े 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े
 

आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली 

 साताको सरुु तथा अन््यतति आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली िषह 
थोिै स्थानहरुमा हल्का षहमपातको  सम्भावना िहेको। 

पहाड हल्का 
विाय 

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े हल्का बढ्न े आांश्चशक बदली   साताको सरुु तथा अन््यतति आांश्चशक बदली िषह एक दईु 

स्थानहरुमा हल्का बिायको  सम्भावना िहेको। 
तिाई छैन  हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े सामान्यतया 

मौसम सफा कुषहिो/ हसु्स ु साताका केषह र्दनहरूमा तबहानीपि कुषहिो/हसु्स ुलागे पतन 
अपिान्ह पतछ हट्दै जाने। 

गण्डकी 
प्रदेश 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का 
षहमपात हल्का बढ्न े उल्लेिनीय 

परिवतयन नहनु े
आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली  

 
साताको सरुुमा आांश्चशक वदली ि मध्य तथा अन््यतति आश्चशक 
देश्चि सामान्य बदली िषह थोिै स्थानहरुमा हल्का 
षहमपातको सम्भावना िहेको। 

पहाड हल्का 
विाय हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े

आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली 
 

 
साताको सरुु तथा मध्य तति आांश्चशक बदली िही एक-दईु 
स्थानमा हल्का बिाय तथा अन््यमा आश्चशक देश्चि सामान्य 
बदली िषह थोिै स्थानहरुमा हल्का हल्का विायको सम्भावना। 

तिाई छैन हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े सामान्यतया 
सफा कुषहिो/ हसु्स ु साताका केषह र्दनहरूमा षवहानीपि कुषहिो/हसु्स ुलागे पतन 

अपिान्ह पतछ हट्दै जाने। 
लशु्चम्बनी 
प्रदेश 

 

पहाड छैन  उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े हल्का बढ्न े आांश्चशक बदली    साताको सरुुमा आांश्चशक बदली िहने। 

तिाई छैन  हल्का बढ्न े
 
हल्का बढ्न े

सामान्यतया 
मौसम सफा कुषहिो/ हसु्स ु साताका केषह र्दनहरूमा षवहानीपि कुषहिो/हसु्स ुलागे पतन 

अपिान्ह पतछ हट्दै जाने। 
कणायली 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का 
षहमपात 
 

हल्का बढ्न े उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली 

  
साताको सरुुमा आांश्चशक वदली तथा अन््यतति आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली िषह थोिै स्थानहरुमा हल्का षहमपातको 
सम्भावना िहेको। 

पहाड छैन हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली 

  साताको सरुु ि अन््यमा आांश्चशक वदली िहने सम्भावना। 
 

सदूुि पश्चिम 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात हल्का बढ्न े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली 

  साताको अन््यतति आांश्चशक बदली िषह एक दईु स्थानहरुमा 
हल्का षहमपातको  सम्भावना िहेको। 

पहाड छैन  हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली 

  साताको सरुुवात तथा मध्यतति आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली 
िही थोिै स्थानहरुमा हल्का विायको सम्भावना। 

तिाई 

 
छैन  हल्का बढ्न े हल्का बढ्न े  कुषहिो/ हसु्स ु साताका केषह र्दनहरूमा षवहानीपि कुषहिो/हसु्स ुलागे पतन 

अपिान्ह पतछ हट्दै जाने। 
नोि: साताको शरुुले शकु्रबाि ि शतनबाि, साताको मध्यले आइतबाि, सोमबाि ि मांगलबाि तथा साताको अन््यले बधुबाि ि तबहीबािलाई जनाउँछ।  

    मौसम पवूायनमुान सम्वन्धी षवस्ततृ जानकािीको लातग हिेक र्दन तबहान ६ बजे ि बेलकुा ६ बजे अध्यावतधक हनेु महाशािाको वबेसाइि  http://www.mfd.gov.np हेनुयहोस।् 
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कृषि सल्लाह 
िाद्या्बाली 
 तिाई, तभत्री मधेश ि पहाडका बेँसीहरु (७०० तमििसम्म) का लातग तसफारिस गरिएका हर्दयनाथ-१, चैते-२, चैते-४, चैते-

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

 चैते धानको ब्याड बनाउन ुअश्चि िाम्रिी पाकेको कम्पोष्ट वा गोबि मल २-२.५ के.जी., यरुिया ४ ग्राम, तड.ए.पी. ९ ग्राम 
तथा पोिास ५ ग्राम प्रतत वगय मीििको दिले मािोमा िाम्रिी तमलाउनहुोस।् 

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

 वसन्ते मकैका लातग उपयकु्त जातहरु अरुण-३, अरुण-४, अरुण-६, िामपिु हाईतिड-८ ि िामपिु हाईतिड-१० मध्ये भिपदो 
श्रोतबाि उपलब्ध जातहरुको बीउ व्यवस्था गनुयहोस।् 

 देशका तबतभ् के्षत्रहरुमा गहुँबालीमा फौजी कीिाको प्रकोप देिा पिेकोले तनयतमत अनगुमन गनुयहोस।् कीिाको सांख्या तथा 
क्षततको आकँलन गनय वयस्कको लातग बश्चत्त ि फेिोमन पासोको तथा लाभायको लातग िाल्डे पासोको प्रयोग गनुयहोस।् तबरुवाको 
प्र्यक्ष अनगुमन गदाय एक लाभाय प्रतत गाँज िहेको पाईएमा व्यवस्थापन षवतधहरु एकीकृत रुपमा अपनाउनहुोस।् 

 िेत तथा आलीको झािमा कीिा लकेुि बस्न ेभएकोले िेत तभत्र ि बाषहि िहेका झािपात नष्ट गनुयहोस ्ि िेतमा पानी 
पिाउनहुोस।् 

 जैषवक षविादीहरु जस्तैः न्यूश्चसलयि पोतलहेड्रोतसस ्भाइिस (NPV) २५० एल.ई. प्रतत हेसिि; वेतसलस थरुिन्जेश्चन्सस ्(Bt) 
२ ग्राम प्रतत तलिि पानीमा तमसाइ बोि तभज्नेगरि साँझापि स्प्र ेगनुयहोस,् वा इमामेश्चसिन बेन्जोएि ५ एस.जी. ०.४ ग्राम 
प्रतत तलिि वा श्चस्पनोसाड ४५% एस.सी. ०.३ तमतलतलिि प्रतत तलिि पानीमा तमसाई प्रकोपको समयमा आवश्यकता 
अनसुाि १-२ पिक स्प्र ेगनुयहोस।् यस्ता षविादी प्रयोग गिेको २-३ र्दनसम्म तबहान िेतमा गई मिेका लाभायहरु सांकलन 
गरि नष्ट गनुयहोस,् अन्यथा पशपुांक्षीले िाएमा हातनकािक हनुससछ। 

श्चचत्र: फौजी कीिाको वयस्क पतुली श्चचत्र: फौजी कीिाको पतुलीको लाभाय  

 मसुिुो बालीमा डढुवा िोग (Stemphylium Blight) को प्रकोप देश्चिन ससने हुदँा तनयतमत अनगुमन गनुयहोस।् प्रकोप बषढ 
देश्चिएमा िोकथामको लातग २ ग्राम वेतभषष्टन वा डेिोसाल (काबेन्डाश्चजम) प्रतत तलिि पानीमा िोलेि मसुिुोको बोि तभज्नेगरि 
छकय नहुोस।् 

 मांतसि-पसु मषहनामा लगाईएको उिमुा मािोको श्चचस्यानको अवस्था हेरि तसांचाई पिात २.७२ के.जी. यरुिया प्रतत कट्ठाको 
दिले िपडे्रस गनुयहोस।् 
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 फागनु मषहनामा लगाइने उिबुालीमा 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 प्रतत 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 प्रतत िोपनीका दिले मािोमा िाम्रिी तमलाउनहुोस।् 

फलफूल बाली 
 षकषवफल, स्याउ, नासपाती जस्ता फलफूलमा २ वियभन्दा पिुाना हाँगाहरुमा फल नलाग्ने हनुाले यसै हप्तातभत्र काँिछाँि 

गनुयहोस।् काँिछाँि गिेको भागमा १०% बोडोपेष्ट लगाउनहुोस।् 
 हिेक फलफूलको मलु काण्डमा जतमनबाि ७५-१०० से.मी. जतत मातथसम्म १०% बोडोपेष्ट लगाउनहुोस।् 
 फलफूल बाली (मेवा, आपँ, आर्द) का बोिमा तमलीबगको प्रकोप शरुु हनु ेसमय भएकोले तनयतमत अवलोकन गनुयहोस।् 

यसको व्यवस्थापनको लातग बगैँचाको सिसफाईमा ध्यान र्दनहुोस,् साथै बोिको मलु काण्डको १ फीि जतत मातथ चािैतति 
लेतसलो पषि (िेश्चजन वा ग्रीजमा अडीि (कास्िि) को तेल तमसाएि) लगाएमा वा ४०० गेजको २५-३० से.मी. चौडा बासलो 
पहेँलो प्लाषष्टक बोिको फेदमा बाँध्नाले कीिाहरु उसलेि जान ससदैनन।्  

 जाडोयाममा फलफूलका षवरुवाहरु सिुपु्त अवस्थामा हनुे हनुाले कषिङ्गद्वािा षवरुवा प्रशािण गनय सषकने अनाि, अांगिु जस्ता 
फलफूलमा तीन आखँ्ला भएको लामो श्चशसाकलम साइजको (१५-२० से.मी.) १ विय पिुानो हाँगा छानी वालवुा, मािो ि 
कम्पोष्ट मलिाद १:१:१ को अनपुातमा बनाइएको ब्याडमा श्चचस्यान कायम गरि कषिङ्ग िाख्नहुोस।्  

 सबै प्रकािका फलफूलमा मलिाद िाख्न ेउपयकु्त समय भएकोले तसँचाई गरि तसफारिस गरिएको मात्रामा मलिाद िाख्नकुा 
साथै मािोमा ओस कायम िाख्न फलफूलको बोि वरिपरि स्याउला, िाँसपात वा कालो प्लाषष्टकको छापो िाख्नहुोस।्  

 फलफूल बालीमा कालो ध्वाँसे ढुसी (Sooty mold) यस मौसममा प्रशस्त देश्चिन ससछ। नयाँ पात ि पालवुामा कालो ध्वाँसे 
ढुसी देश्चिएमा १५ एम.एल सवो वा एट्सो तेल प्रतत तलिि पानीमा िोली १०-१२ र्दनको फिकमा ढुसी लागेको भाग 
तभज्नेगरि छकय नहुोस।्  

 यसै विय कागती िेती शरुु गनुय भएका कृिकहरुले कागतीको पात ि कतलला मनुालाई तसुािोबाि जोगाउन बाँसको भािा 
उल्िो भी आकाि () मा गाडेि पिालले छोप्नहुोस।् 

 षिस्यू कल्चि प्रषवतधबाि तयाि गरि यस विय लगाइएका केिाको श्चज-९ वा षवतलयम हाइतिड जातहरुलाई श्चचसोबाि बचाउन 
बाँसको भािा उल्िो भी आकाि () मा गाडेि पिालले छोप्नहुोस।्  

 केिाको काइयो बतनसकेपतछ बङु्गो कािेि हिाउनाले कोसाहरु प्रष्ट भइ िरिको तौल बढ्ने हुँदा तनयतमत अवलोकन गरि बङु्गो 
हिाउनहुोस।् 

 केिाको बोि ओइलाउने (पानामा िोग) देश्चिएमा िोग लागेको बोि षवरुवा उिेलेि हिाउने, नयाँ षवरुवा सानयको लातग िोग 
नलागेको के्षत्रबाि ल्याउन े तथा 
काबेन्डाश्चजम (बेभीषष्टन) १ तलिि 
पानीमा २ ग्राम िोली बोिको फेद 
तभजाउने तथा पातमा छनुयहोस।् वा 
कपि अश्चसससलोिाइड २ ग्राम प्रतत 
तलिि पानीमा िोली बोि ि जिा 
तभज्नेगरि छनुयहोस।्  
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कषफ बाली 

 कफीको सेतो गबािोले फुल पाने समय भएकोले व्यवस्थापनका उपायहरु अबलम्बन गनुयहोस।्  
 समनु्र सतह देश्चि १००० तम. सम्मको उचाईमा लगाईएको कफी पासने बेला भएकोले पषहलो षिपाई समयमै गनुयहोस।्  
 बीउको लातग िाम्रो बोि, हाँगा ि झपु्पा छनोि गनुयहोस ्ि िाम्रिी पाकेका दानाहरुलाई बोक्रा िोल्स्याएि पाचयमेन्िलाई िाम 

नपने ठाउँमा ििानीले उपचाि गिेि िाख्नहुोस।् 
 तसन्दिेु िोगको लक्षण देश्चिएमा बढी भएको छहािी हिाउनहुोस।् िोग लागेका हाँगा ि पातहरु कािेि जलाउनहुोस।् बोर्ड़ो 

तमश्रण (१%) तयाि गरि पातको मातथल्लो ि तल्लो भाग समेत तभज्नेगरि छकय नहुोस।् 

श्चचत्र: िाम्रिी पाकेका कफीका चेिी श्चचत्र:: पातको मातथल्लो भागमा देश्चिएको तसन्दिेु िोगको लक्षण  
 

तिकािी बाली 
 तिाई, तभत्री मधेश तथा बेँशीमा परिपसव भैसकेको आललुाई मौसमको अवस्था हेरि ि्ुहोस।् 

आल ुभण्डािण षवतधः- आललुाइय अधँ्यािो, सखु्िा ि श्चचसो (छोिो समयको लातग १० तडग्री सेश्चल्सयस भन्दा कम ि लामो 
समयको लातग तथा वीउ भण्डािणको लातग २-४ तडग्री सेश्चल्सयस तापक्रममा) ठाउँमा काठका बाकस, प्लाषष्टकका के्रि या 
-याकमा षफां जाएि ३ तहसम्म तमलाएि िाख्नहुोस।् यसिी िाख्दा दइुय तहको बीचमा पतत्रका ओछ्याएि िाख्नहुोस।् लामो 
समयसम्म भण्डािण गनुयपने आललुाइय अधँ्यािो, सखु्िा ि श्चचसो कोठामा १०-१५ तडग्री सेश्चल्सयस तापक्रममा २ हप्तासम्म 
नचलाइयकन िाख्नाले बोक्रा बाश्चसलन्छ ि दानामा िहेको धूलो पतन ससुछ, ्यसपतछ धूलो सफा गिेि मातथ भतनएझैं गिी भण्डािण 
गनुयहोस।् िोगकीिाले क्षतत नपयुायएका, चोिपिक नलागेका दाना भण्डािण गनुयहोस,् ति यस्ता दानालाइय षिजमा ि तडपषिजमा, 
अन्य फलफूलको नश्चजक भण्डािण नगनुयहोस ्ि भण्डािण गनुय ठीक अश्चि पानीले नपिाल्नहुोस।् 

 आलकुो भण्डािणमा लाग्न े पतुली (जोताहा कीिा) ले सामान्यतया आल ु भण्डािणमा ज्यादा नोससानी गने भएपतन आल ु
ितनसकेपतछ िेतमा नै थपुािेि िाख्दा जोताहा कीिाको पतुलीले फुल पाने ि भण्डािणमा नोससानी गने भएकोले ि्े बेलामा 
सावधानी अपनाउनहुोस।् 

 मध्यपहाडमा मािको पषहलो हप्तामा लगाईएको श्चचस्यानको अवस्था हेरि िोषपसकेको आलबुालीमा तसँचाई गरि ४.४ के.जी. 
यरुिया प्रतत िोपनीका दिले िपडे्रस गनुयहोस।्  

 उच्च पहाडमा फागनुमा गरिने आल ुिेतीका लातग कुषिज्योतत, िमुल लक्ष्मी, िमुल सेतो-१, िमुल उज्वल जातहरूको बीउ 
भण्डािणबाि श्चझषक िुसाउन र्दनहुोस।् जग्गा तयािीका लातग १००० के.जी. कम्पोष्ट मल तथा १०.९ के.जी. तड.ए.पी., 
२.२ के.जी. यरुिया ि ५.० के.जी. म्यिेुि अफ पोिासका दिले उपलब्धता सतुनश्चित गनुयहोस।् 

 मध्यपहाडी के्षत्रमा लहिे तिकािी बालीहरुको पोलीब्यागमा बेनाय तयाि गनुयहोस।् बेनाय उतम्रसकेको भए सेतो प्लाषष्टकको छानो 
र्दनको समयमा उिाने ि िाततको समयमा छानो ओढाउनहुोस।्  
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 नसयिी ब्याडमा बेनाय उमाने समयमा फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहने िोगको व्यवस्थापन गनय सलोिपाईिीफस १६% ई.सी. 

को ०.५ एम.एल. ि काबेन्डाश्चजम (बेतभषष्टन) ५०% डब्ल.ुषप. को १ ग्राम प्रतत तलिि पानीमा िोली स्प्रयेिबाि नसयिी ब्याड 
तभज्नेगरि छनुयहोस।्  

 बेनाय सािेको तिकािी बालीहरुमा रिङ्ग बनाई १०-१५ ग्राम यरुिया प्रतत बोिको दिले िपडे्रस गनुयहोस।् 
 प्याजको शीते ढुसी (Downy mildew) िोगको व्यवस्थापनको लातग धेिै िोग ग्रस्त तल्लो ि पिुानो पातहरु हिाउनहुोस।् 

तसांचाई र्दँदा श्चस्प्रङ्कल (Sprinkle) प्रयोग नगनुयहोस।् िोगग्रस्त पातहरु हिाई सकेपतछ मेन्कोजेव (Mancozeb) ि मेिाल्याश्चसजल 
(Metalaxyl) जस्ता षविादीहरु २ ग्राम प्रतत तलिि पानीको झोलले पातहरु सबै िाम्रिी तभज्नेगरि हप्तार्दनको फिकमा २-४ 
पिकसम्म छनुयहोस।् 

 
श्चचत्र: ध्वासँो लागेको जस्तो षफक्का हरियो िोगी पात भएको बोि 

 
चित्र: हल्का प्याजी िांगको षवजाण ुसषहतको ढुसीको भवुा उम्रकेो 

 प्याजको जिा कुषहने िोगको ब्यबस्थापनको लातग बेनाय साने बेलामा सम्पूणय बेनायहरुलाई वेतभषष्टन २ ग्राम 
प्रतत तलिि पानीमा बनाएको िोलमा १० देश्चि १५ तमनेि जिा डुबाउनहुोस।् ब्याड ि बािीमा िोगको 
लक्षण देिापिेमा सोही षविादीको िोल फेद ि जिा तभज्नेगरि डे्रश्चन्चङ गनुयहोस।् 

 लसनु ि प्याजको, प्याजी डढुवा िोग व्यवस्थापनको लातग बािी सफा गरि िोगी पातहरु हिाई िाल्डो िनेि 
पनु ुयहोस।् िोगको अवस्था हेरि ७ र्दनको फिकमा साफ वा सेश्चसिन जस्ता तबिादीहरु २ ग्राम प्रतत तलिि 
पानीका दिले सम्पूणय पातहरु तभज्नेगरि ३-४ पिकसम्म छकेि उपचाि गनुयहोस।्   

   

काउली, बन्दा समूहको गाठेँ िोगको (Club root) व्यवस्थापनः 
 िोग लागेको के्षत्रमा उ्पार्दत बेनाय कुनै पतन हालतमा प्रयोग नगने। िोगग्रस्त के्षत्रको मािो ओसािपसाि हनु 
बाि िोसने।  

 िोगी िेतबािीमा प्रयोग गिेको कुिो/कोदालो धोई पिालेि मात्र अन्यत्र प्रयोग गने। 
 काउली बन्दा काट्ने तबश्चत्तकै डाँठ जिा सषहत उिेलेि जम्मा गिी जलाउने वा गषहिो िाडलमा परुिर्दन।े 
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 कम्तीमा ५/७ वियसम्म काउली वगयको बाहेक अन्य बालीसँग िमु्ती बाली लगाउन।े 
 अम्लीय मािो िोगको लातग उपयकु्त हनुे भएकोले अम्लीयपन ििाउन कृषि चनुको प्रयोग गिी मािोको pH  
(७.१- ७.२) सम्ममा ल्याउने। 

 उच्च ड्याङ्गमा बाली लगाउने ि पानीको तनकासको िाम्रो प्रबन्ध गने। 
 बेनाय सानुय अगाडी बेनायहरुलाई बेन्लेि ५ ग्राम प्रतत तलििको िोलमा २५- ३० तमनिे डुबाएि मात्र साने।  
 नेतबश्चजन नामको षविादी १० के.जी. प्रतत िोपनीको दिले जग्गा तयाि गने बेलामा प्रयोग गने। 

 गोलभेँडामा पात ि्े कीिा (Tuta absoluta) को अनगुमन गरि व्यवस्थापनका उश्चचत षवतधहरु अपनाउनहुोस।् 
 गोलभेंडामा लाग्न ेगवािो (Fruit borer) कीिा व्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रतत तलिि पानीमा तमसाई बनाएको 

िोलमा HaNPV (हेली एन.षप.भी.) २५० LE को १.५ एम.एल. हालेि साँझको समयमा स्प्र ेगनुयहोस,् अथवा व्यासिेरियाजन्य 
(बी.िी.) Bt (डाईपेल, बायोलेप) ३ ग्राम प्रतत तलिि पानीमा तमसाएि साँझको समयमा स्प्र ेगनुयहोस,् अथवा सलोिानट्रातनतलप्रोल 
(कोिाजेन) १८.५ इ.तस. ०.४ एम.एल. प्रतत तलिि पानीमा तमसाई बोि तभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।् साथै कीिाले नोससानी गिेका 
फलहरु सांकलन गिी िाडलमा पनु ुयहोस।् 

गोलभेँडाको मोजाइक भाइिस 
 गोलभेँडामा लाग्न ेमोजाइक भाइिस सेतो श्चझगँाले साने भएको हुँदा शरुुमा सेतो श्चझगँाको तनयन्त्रण गनुयहोस।् यसको लातग 
एतसिामाइषप्रड २०% एस. षप. (इक्का वा माश्चजक) १ ग्राम प्रतत तलिि पानीमा िोलेि स्प्र ेगनुयहोस।् 

 यर्द मोजाइक भाइिस कम बोिमा मात्र देश्चिएको छ भन ेउक्त बोिहरुलाई उिेलेि जलाउने गनुयहोस ्ि बाँकी बोिहरुमा 
तभिकोन एच १ एम.एल. प्रतत तलिि पानीमा िोलेि हिेक हप्ताको अन्तिालमा ३-४ हप्तासम्म स्प्र ेगनुयहोस।् 

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

अन्य 
 तिकािी बाली काट्न ेि फलहरु षिप्ने अवस्थामा िोग तथा कीिाहरु लागेमा षयनीहरुबाि आतथयक क्षती थोिै हनुे भएकोले 

तबिादी प्रयोग नगनुयहोस।् यो अवस्थामा षविादी प्रयोग गिेमा तबिादीको अवशिे बालीमा िहन गई मानव स्वास्थय तथा 
वाताविणमा नकािा्मक असि पगु्दछ। 

 तापक्रम कम हनुे समयमा मौिी िािलाई चािैततिबाि प्लाषष्टक वा जिुको बोिाले बेिेि िाख्नहुोस।् साथै िािको तनयतमत 
तनिीक्षण गिी मौिीलाई िानकुेिा कम छ भने आवश्यकता अनसुाि श्चचनी चास्नी बनाएि िवुाउनहुोस।् 

 फागनु मषहनामा गोिे च्याउ िोप्नको लातग आवश्यक पने मल तयािी गनय शरुु गनुयहोस।् ५ के.जी. च्याउको बीउ लगाउन 
आवश्यक पने मल तयाि गनय नयाँ वा एक विय पिुानो पिाल १००० के.जी.; यरुिया ५ के.जी.; एमोतनयम सल्फेि २० 
के.जी.; षट्रपल सपुिफस्फेि ७ के.जी.; कृषि चनू ३० के.जी. तथा फमायतलन १ तलिि, मेिातसड-५० ई.सी. वा नभुान १०० 
एम.एल. ि डाईथेन एम-४५/डेिोसाल/बेतभषष्टन १२५ ग्रामको दिले २८ र्दनसम्म (पषहलो ि दोश्रो पल्िाई हिेक ५ र्दनको 
फिकमा ्यसपतछको तेश्रो देश्चि आठौँ पल्िाई हिेक ३ र्दनको फिकमा) मल पल्िाउनहुोस।्  

लाही कीिा (एफीड)  
 तापक्रम हुँदा लाही कीिाको प्रकोप बढ्दै जाने हनुाले किेसाबािी ि कौसी िेती गदाय व्यवस्थापनका लातग एक भाग गाईको 

गहुँत ४ भाग पानीमा तमसाएि िातभरि िाश्चि लाही लागेको ठाँउमा तभज्ने गरि भोलीपल्ि छकय नहुोस ्वा ििानीको धूलो लाही 
कीिा लागेको ठाँउमा तबहानीपि छकय नहुोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा डाइमेथोएि ३०% ई.सी., १.५ एम.एल. प्रतत तलििको 
दिले पानीमा तमसाई लाही लागेको ठाँउमा तभज्नेगरि छकय नहुोस।् 
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पशपुालन 

गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा 
 भियि जश्चन्मएका ि साना बाच्छा-बाच्छीलाई छेने समस्याबाि जोगाउन न्यानो सोत्ति तबछ्याउनहुोस ्ि माउको तबगौती दधु 

शािीरिक तौलको ८% का दिले िवुाउनहुोस।् ३-७ मषहनाका बाच्छा-बाच्छीलाई छेने िोग देश्चिएमा प्रातबतधकसँग सम्पकय  
गरि सल्फा ग्रपुका औिधीहरु िवुाउनहुोस।्  

 ताजा कोसे िाँसबालीहरु जस्तै- सलोभि, बषियम, आर्द िवुाउदा पेि फुल्न ससन े भएकोले ्यस्ता िाँसहरु छहािीमा 
ओइलाएि/सकुाएि मात्र पशहुरुलाई िवुाउनहुोस।् पशहुरुलाई तबहानीको शीत ओभाईसकेपतछ मात्र चिाउन लैजानहुोस।् 

 षहउँदको समयमा पशवुस्तलुाई हरियो िाँस ि पोिणत्वको कमी हनुे ि उ्पादन तथा उ्पादक्वमा पतन कमी आउन े
भएकोले उक्त समयमा उग्राउने पशहुरु जस्तै-गाई, भैँसी, भेडा बाख्राहरुलाई यरुिया तमश्चश्रत पिाल (४% यरुिया) वा यरुिया 
मोलासेस तमनिल ब्लक िवुाउँदा पशकुो उ्पादनमा बरृ्ि गनय सषकन्छ। ति साना बाच्छा-बाच्छी ि पाडा-पाडी (६ मषहनाभन्दा 
कम उमेिका) लाई यरुिया उपचाि गरिएको पिाल निवुाउनहुोस।् पिालमा यरुिया उपचाि तबतधबािे अनसूुची-३ मा षवस्ततृमा 
र्दईएको छ। 

 व्यवसाषयक रुपमा उि ुिेती गरिने तिाई क्षेत्रका ठाँउहरुमा िेि गएको उिकुो िुप्पाबाि साइलेज बनाई जाडोयाममा पश ु
वस्तलुाई आहािाको रुपमा प्रयोग गनय सषकन्छ जसको प्रयोगले गाई भैँसीको दधु उ्पादन २०-२५% ले वृषि हनुससछ। 
उिकुो िुप्पाबाि साइलेज बनाउने तरिका अनसूुची-४ मा षवस्ततृमा र्दइएको छ। 

कुििुा, हासँ, बांगिु 
 यो समयमा पन्छीहरुमा बडय् लूको उच्च जोश्चिम िहेकोले फामयमा जैषवक सिुक्षा अपनाउनहुोस।् फामयमा एकैपिक धेिै 

कुििुामा श्वासप्रश्वास सम्बश्चन्ध िोगको लक्षण देिापिेमा, मृ् यदुि बढी भएमा वा बडय् लू िोगको शांका लागेमा षवशेि सतकय ता 
अपनाई नश्चजकैको भेिेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेवा षवज्ञ केन्रमा सम्पकय  िाख्नहुोस।् 

 हाल काठमाडौंका केही स्थानहरुमा, िलु्ला रुपमा अव्यवश्चस्थत तरिकाले नदी षकनािका आसपाास पातलएका हाँस ि िकीमा 
HPAI, H5N8 प्रकािको एतभयन इन््लएुन्जा फैतलएको पषुष्ट भइसकेको छ। तसथय कुििुा, हाँस, िकी जस्ता पांक्षीहरुमा सो 
िोग लाग्न नर्दन तनम्नानसुािका उपायहरु अपनाउनहुोस।् 

 सम्भव भएसम्म ििपालवुा पांक्षीहरुलाई जांगली वा बसाईं सिेि आउने पांक्षीहरुको सांसगयमा आउन नससने गिी पाल्नहुोस।् 
 आफूले पालेका पांक्षीहरु आकश्चस्मक रुपमा धेिै मनय थालेमा वा श्वास-प्रश्वास सम्बश्चन्ध िोग देिापिेमा नश्चजकैको पश ुसेवा 
कायायलयहरुमा सम्पकय  गिी प्रयोगशाला परिक्षणका लागी तरुुन्तै लैजानहुोस।् 

 आ्नो फामय, िोि ि पांक्षी पातलएका स्थानहरुमा जैषवक सिुक्षाका सम्भव भएसम्मका उपायहरु अपनाउनहुोस।् पांक्षी 
िोिहरुमा काम गरिसकेपतछ व्यश्चक्तगत सिसफाईमा षविशे ध्यान र्दनहुोस।् 

 िोगी ि अस्वस्थ पांक्षीहरुको मास ुनिानहुोस ्वा िानको लातग अरुलाई नबेच्नहुोस ्साथै ओसािपसाि पतन बन्द गनुयहोस।् 
 हालसम्म यो H5N8 strain को एतभयन ईन््लएुन्जा मातनसमा सिेि िोग लागेको जानकािीमा आएको छैन तथाषप यस 
िोगसँग सतकय  िही मास्क लगाउन,े हात धनुे ि व्यश्चक्तगत सिसफाईमा ध्यान र्दई सचेत िहनहुोस।् 

 कुििुामा फाउल पसस देश्चिन ससन ेभएकोले लेयसय कुििुामा पषहलो पिक ४२ र्दनमा पिेिामा ि १२-१४ हप्तामा पनु: 
िोप र्दनहुोस।् यस्तो िोगको शांका लागेमा वा यो िोग देिा पिेमा भेिेिीनिी प्रातबतधकसँग सम्पकय  िाख्नहुोस।् 

 श्चचसोको कािण बांगिुका पाठा-पाठीको मृ् यदुि बषढ हनुे भएकोले बांगिुको िोिमा ९०-१०० तडग्री फिेनहाइि तापक्रम हनु े
व्यवस्था गनुयहोस।् भियिै जन्मेका (२-३ र्दनसम्मका) पाठापाठीहरुलाई ३२२ षफिको काठको बाकस बनाई ्यसतभत्र 
पिाल वा िाँस िािेि मातथपषि २०० वािको बत्ती झणु्ड्याएि बाली वांगिुका पाठापाठीलाई श्चचसोबाि बचाउनहुोस।् काठको 
बाकसलाई थोिै हावा पस्ने गरि मातथबाि ढासनहुोस।् 
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म्स्यपालन 
 पानीमा ितुलत ग्यासँको चापमा आउन ससने परिवयतनका कािण पौतडने अबस्था देश्चि हकुायउला अबस्था सम्मको ट्राउि माछामा 

देश्चिने पेि फुल्ने िोग (air bubble disease) लागेमा दानामा लेतससस (Lasix) ४० तमतलग्राम प्रतत के.जी. माछाको तौलको 
आधािमा तमसाई हप्ता र्दनसम्म र्दनहुोस ्साथै प्रततिोधा्मक क्षमता अतभवृषि गनय तभिातमन सी ०.५ ग्राम प्रतत के.जी. दानामा 
तमसाई सँगै र्दनहुोस।्  

 कलेजोको केकमा तमनिल प्रचिु मात्रामा पाउने भएकोले भियि तनस्केको ट्राउिको भिुालाई सहायक दानाको रुपमा प्रयोग 
गनुयहोस।् कलेजोको केक बनाउनको लातग स्थानीय बजािमा सश्चजलै पाइने िाँगा वा बांगिुको कलेजो ल्याउनहुोस।् सबयप्रथम 
कलेजोको बाषहिी आविणमा िहेको पातलो सतहलाई सावधानीपूवयक तनकाल्नहुोस ्ि चकु्कले स-साना िुक्रा (१-२ से.मी.) मा 
काट्नहुोस ्ि िक्तनलीलाई भिुाले पचाउन नससने भएकोले ्यसलाई पतन तनकाल्नहुोस।् ्यसपतछ अन्दाजी २०० ग्राम जततको 
कलेजोको िुक्रालाई ग्रणे्डिमा िािी पेस्ि गिाउनहुोस।् पेस्ि तयाि भएपतछ मतसनो जालीमा िाम्रोसँग एउिा सफा बािामा 
िाख्नहुोस ्ि १-२ ग्राम तभिातमन ि तमनिल प्रतत के.जी. पेस्िमा तमसाउनहुोस ््यसपतछ पेस्िलाई टे्र वा कचौिामा िािेि डी-
षिजमा २४ िण्िासम्म िाख्नहुोस।् टे्र वा कचौिामा िािेको केकलाई श्चचसो पानीमा डुबाएि तनकाल्नहुोस।् ्यसपतछ स-साना 
िुक्रा बनाएि भिुालाई िवुाउनहुोस।् 

 कमन कापय माछाको भिुा हकुायउन ेतसजन (तिाईमा मध्य माि-चैत्र तथा पहाडी क्षते्रमा मध्य फागनु - बैशाि) मा नसयिी 
पोििीको पानीमा प्रायः षवतभ् प्रकािका जलीय कीिाहरु (ब्याक श्चस्वमि, वग, ड्रागन्लाईको तनम्फ आर्द) को प्रकोपले 
ह्याचतलङ्गलाई नोससान पयुायउने भएकोले यी कीिाहरुको प्रकोप तनयन्त्रणको लातग नसयिी पोििीको पानीमा तनम्न उपचाि 
गनुयहोस।् 

 नसयिी पोििीको पानीमा साबनुपानी (२-३ षकलोग्राम कपडा धनुे तडििजेन्ि पाउडि) ि तडजल ७५ तलिि वा मिीतेल १०० तलिि  
प्रतत हेसिि जलाशयमा प्रयोग गने। 

 ५० देश्चि ६० तलिि िाने तेल ि सावनु १८ षकलोग्राम प्रतत हेसिि ह्याचतलङ स्िक गनुय २ र्दन पवुय प्रयोग गने। 
 जलीय कीिा तनयन्त्रणमा बढी प्रभावकािी पाईएकोले सावनुको सिा व्यवसाषयकरुपमा उ्पादन हनु ेतडििजेन्ि (षिपोल, सफय ) 

५६०  तमतलतलिि ि ५० तलिि तोिीको तेलको तमश्रण प्रयोग गने।  

नोि: उल्लेि गरिएका कुनै पतन तमश्रणहरु पोििीमा ह्याचतलङ्ग स्िक गनुयभन्दा १२-२४ िण्िा अश्चि प्रयोग गनुयहोस।् साथै सावनु, तेलको तमश्रण प्रयोग 
गरिसकेपतछ कम्तीमा ३-४ िण्िासम्म पानीलाई नचलाउनहुोस।् सावनु, तेलको तमश्रणलाई हावा नलागकेो बेला (प्रायः षवहानपि) मा प्रयोग गनुयहोस।् 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

श्चचत्र १: ब्याकश्चस्वमि कीिा                    श्चचत्र २: जतलय कीिाहरु 

 तिाई क्षेत्रमा कमनकापय जातका माछाहरुको प्रजनन समय भइिहेकोले माउ माछालाई १५००-२००० के.जी. प्रतत हेसििका 
दिले ०.१-०.२ हेसिि जलाशय क्षेत्रफल भएको पोििीमा स्िक गनुयहोस।् 

 कमन कापय जातका माछाको िाँतसन ेप्रकृततका अण्डाहरुलाई षफँजाएि ह्याचतलङ्ग कढाउन वा कोिल्नको लातग िि, नरिवलको 
जिा, प्लाश्चस्िक वा फाईविको िेशा, झािपात आर्द प्रयोग गिेि बनाईने गनु्री आकािको करिव २.५ तमिि लम्बाई ि १ 
तमिि चौडाई भएको चषि वा लहिा आकािको सांिचना "काकावन" लाई चािविा बासँ वा रुिको हाँगाहरुको षकला गाडी  
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प्रजनन गिाईन ेपोििीतभत्र चािै छेउमा लहिै षपधँ भन्दा कम्तीमा ३०-४० से.मी. मातथसम्म पािेि षकलामा बाँधेि तयाि 
गनुयहोस ्ि काकावनलाई पानीको सतह भन्दा १५-२० से.मी. तल िाख्नहुोस।् 

 प्रजननको लातग कमनकापय जातका माउ माछा छनौि गदाय पोििीमा जालले माछा ता्ु भन्दा २४ िण्िा अगातड माछालाई 
दाना र्दन बन्द गनुयहोस।् यसले माछा उिने ि चल्ने सषक्रयतामा कमी भई तनिीक्षण गनय सहज हनु्छ। पोथी माछाको प्रजनन ्
द्वािको मातथल्लो भागमा तथच्दा परिपसव अण्डा तनस्केको ि भालेको प्रजनन ्द्वािको मातथल्लो भागमा तथच्दा सेतो तमल्ि (वीयय) 
तनस्केको हनुपुछय। यस प्रकािको माउ माछालाई मात्र प्रजनन ्पोििीमा छाड्नहुोस।् साथै माउ माछालाई प्रजनन ्पोििीमा 
लैजाँदा प्रयोग गरिने भाँडा (ह्यामोक) मा आयोतडन नभएको षढके ननु २-५ ग्राम प्रतत तलिि पानीको दिले प्रयोग गनुयहोस।्   

 कूल आवश्यक पने हमोनको (ओभाषप्रम) मात्राको पोथी माछालाई ०.४ तमतलतलिि ि भाले माछालाई ०.२ तमतलतलिि प्रतत 
के.जी. का दिले ईन्जेससनको रुपमा लगाउनहुोस।्  

 तनिेश्चचत नभएका अण्डाहरुमा ढुसीको सांक्रमण भई तनिेश्चचत अन्डामा समेत सांक्रमण हनुे हुँदा सांक्रमण तनयन्त्रण गनय ईन्कुवेशनमा 
प्रयोग गरिने पानीमा २०-२५ तमतलग्राम प्रतत तलििका दिले ३६-३९% भएको फमायतलनले दैतनक उपचाि गनुयहोस।् यस 
प्रकािको उपचाि आिँा उघे्रको भ्रणु अवस्थासम्म कायम िाख्नहुोस।्  

 ईन्कुवेशनमा प्रयोग गरिने पानीको तापक्रम २२-२६ तडग्री सेश्चल्सयस भएको अवस्थामा हमोन ईन्जेसशन लगाईएको अश्चन्तम 
समय देश्चि २४०-२६० तडग्री डे (प्र्येक िण्िाको औसत तापक्रमको जोड) पगेुपतछ स्पतनङ्ग शरुु भई ३६-४८ िन्िामा 
कोितलन्छ।  

 कोितलएको २४ िण्िापतछ िाद्य थैली ससुने हुदँा ह्याचतलङ्गलाई सरुुवाती आहािाको रुपमा उमालेको अण्डाको पहेंलो भाग 
(Yolk) िवुाउनहुोस।् 

 तिाई क्षेत्रमा कमन कापय जातका माछाको भिुा िाख्न ेपोििीको तयािी गनुयहोस।् पोििीलाई जलीय झािपात ि जांगली माछा 
हिाई िनजोत गिी ३-४ र्दनसम्म सकुाउनहुोस।् सकुाएको पोििीमा िि पोत्न ेचनु ४५०- ६०० के.जी. प्रतत हेसिि, १०-
१५ के.जी. कुििुाको मल वा गाईको मल १५-२० के.जी. प्रतत ५०० वगय मीििका दिले प्रयोग गनुयहोस।् चनुा ि मल  
िािेको ३-५ र्दनपतछ पानीको गषहिाई ६०-७० से.मी. कायम हनु ेगिी पानी भनुयहोस ्ि सकभि मूल वा बोरिांगको पानी 
जालीबाि छानेि मात्र पठाउनहुोस।् 

 ह्याचतलङ्ग स्िक गनुयभन्दा २ र्दन पषहले (४८ िण्िा अश्चि) नसयिी पोििीमा १००-११० से.मी. गषहिाई हनुे गरि सफा ि 
स्वच्छ पानी भनुयहोस ्साथै सामान्य अवस्था (प्राकृततक आहािा) मा ४० लाि ह्याचतलङ्ग प्रतत हेसििको दिले स्िक गनुयहोस।्  

िासेँबाली 
 षहउँद मषहनामा षवतभ् डालेिाँसहरु जस्तै- कोइिालो, कुितमिो, िन्य,ु तगठी, श्चचउिी, चलेुत्रो, श्चजङि, तनमािो, पाििुी, बडहि, 

तभमल आर्द िवुाउन सषकन्छ। पात झने समयमा काषिने डालेिाँसहरुमा झतुसल्कीिा लगायत अन्य षविाल ुकीिाहरु हनुससने 
भएकोले िवुाउन ुअश्चि िाम्रिी हेनुयहोस।् डाले िाँस काट्न सषकने समयबािे अनसूुची-५ मा षवस्ततृमा र्दईएको छ। 

 ईषपल ईषपल िाँसको बीउ पासने समय भएकोले पाकेको कोसाहरु बोिबाि षिपेि िाम्रिी िाममा सकुाउनहुोस।् सषुकसकेका 
कोसालाई एकै ठाउँमा थपुािी लठ्ठीले चिेुि बीउ झानुयहोस ्ि नाङ्लोमा केलाएि सफा गनुयहोस।् ओभानो प्लाषष्टक वा जिुको 
बोिा वा षिनको बिामा बीउ ि् भिेि िम्म बन्द गरि ओभानो ति तसतल ठाँउमा भण्डािण गनुयहोस।् 

 जै, भेच, लसुनय िाँस लगाएको ६० र्दन पतछ पषहलो कषिङ्ग गरि तसचँाई गनुयहोस।् प्र्येक किाई पिात ्जै/वतसयम िाँसमा 
तसँचाई गरि २.१ के.जी. प्रतत कठ्ठाका दिले यरुिया िपडे्रस गनुयहोस।् 

 वतसयम, जै लगायतको िाँसको तेश्रो कषिांग तलनहुोस ्ति बीउ उ्पादनको लातग िाश्चिएको जै िाँसमा तसचँाई गरि यरुिया ि 
तड.ए.पी. (करिब १.३ ि २.२ के. जी. प्रतत कठ्ठा वा २ ि ३.३ के. जी. प्रतत िोपनी) िाख्नहुोस।्  

 षियोसेश्चन्ि (मकैचिी), सामा लगायतका बिे िाँसहरु लगाउने समय नश्चजषकँदै गएकोले बीउको व्यवस्था गनुयहोस।् 
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 लामो समयदेश्चि पानी नपिेकोले ििबािी, डालेिाँस लगाएको नसयिी, बेनाय सािेको बािी तथा गोठ वरिपिी आगो लाग्नबाि 
बचाउन २-३ तमिि चौडाईमा िाँसपात पततांगि हिाई अश्चग्न तनयन्त्रण िेिा (Fire corridor) बनाउनहुोस।् 
 
 
 
 
 

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, िमुलिाि chapagaintika@gmail.com ९८५११३३६१२ 
२ सञ्जय षवष्ट कीि तबज्ञान िाषिय कीि षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि sanjayabista@gmail.com ९८५११९१३९० 
३ नषवन गोपाल प्रधान वागवानी िाषिय वागवानी अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि navin.pradhan@gmail.com ९८५११००८२० 
४ डा. इश्चन्दिा कँडेल कृषि-मौसम जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग, बबिमहल, काठमाडौ kadelindira@gmail.com ९८४१७३५५६० 
५ िाजेन्र कुमाि भििाई बाली तबज्ञान िाषिय बाली षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rkbhattarai@gmail.com ९८४३४७२२७० 
६ चेतना मानन्धि बाली िोग िाषिय बाली िोग तबज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि chetana.manandhar@gmail.com ९८४१६२४१८१ 
७ डा. अतमत प्रसाद तततमश्चल्सना बाली षवज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि timilsinaamit87@gmail.com ९८५५०४७७३३ 
८ डा. नािायण पौडेल पश ुस्वास्थय िाषिय पश ुस्वास्थय अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि narayan.paudyal@narc.gov.np ९८६३३३५०४६ 
९ नतबन िावल मािो षवज्ञान िाषिय मािो षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि nabin_rawal@yahoo.com ९८५७०६५०२१ 
१० ऋषि िाम अतधकािी कृषि सञ्चाि िाषिय कृषि प्रषवतध सूचना केन्र, िमुलिाि adhikari_rishi@gmail.com ९८४१९७९२८९ 
११ अतनता गौतम म्स्य षवज्ञान िाषिय म्स्य अनसुन्धान केन्र, गोदाविी ganita_2014@yahoo.com ९८४९००९०९९ 
१२ षवष्ण ुप्रसाद तगिी वागवानी िाषिय फलफूल षवकास केन्र, कीततयपिु ncfd.gov.np@gmail.com ९८४१४३४२८० 
१३ डा. रुपा वास्तोला पश ुआहािा िाषिय पश ुआहािा अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि bastola_rupa@yahoo.com ९८४१३१९८३९ 
१४ डा. षविेन्र बहादिु िाना आलबुाली िाषिय आलबुाली अनसुन्धान काययक्रम, िमुलिाि biru.deep25@gmail.com ९८५१२५५३१५ 
१५ मशु्चक्त नाथ झा कृषि इश्चन्जतनयरिङ्ग िाषिय कृषि ईश्चन्जतनयरिङ्ग अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि muktinath2043@gmail.com ९८६३३८२२५४ 
१६ िामेश्वि रिमाल कृषि-मौसम िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rameshwarrimal@gmail.com ९८५१०४४१३० 
१७ तनिाजन सापकोिा मौसम पूवायनमुान मौसम पूवायनमुान महाशािा, गौचि, तत्र. अ. तब. mfddhm@gmail.com ०१-४११३१९१ 
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 अनसूुची -१: नपेालको मौसम पूवायनमुानमा प्रयोग हनु ेशब्दावतल 

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 

 आांश्चशक 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 

 अतधकाांश 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 प्रकृतत 
(Nature of Rain) 

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

hour 

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

the time duration 

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

 Widespread (व्यापक बिाय) Weather phenomena extensively throughout an area during specified 

time duration 

 बिायको सांभाव्यता ि 
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 (केषह स्थानमा) 

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

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

 

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

 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 (अतत भािी विाय) 200 mm or more 

 समयतसमा  
(Time Period) 

Today (आज) 6 AM to 6 PM 

 Morning (तबहान) 6 AM to Noon 

 Afternoon (अपिान्ह) Noon to 6 PM 

 Late afternoon (अपिान्हको उत्तिाधय) 3 PM to 6 PM 

 Evening (साँझ) 6 PM to 9 PM 

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

 श्रोत: मौसम पूवायनमुान महाशािा, जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग 
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अनसूुची-२: िाईस ट्रान्सप्लान्ििका लातग बेनाय िाख्न ेतिीका 
आवश्यक पने सामाग्रीहरु 

 बीउ 
 प्लाश्चस्िक तसि    
 मािो छा्े जाली 
 गोबि मल 
 जिुको बोिा ि हजािी 
 ३/४ ईन्चको स्सवाइि बाि 

 

षवतध  

धान िोप्ने मेतसनको टे्र को आकाि मेतसनको षकतसम अनसुाि फिक पने हनु्छ। टे्र को आकाि अनसुाि बेनाय व्यवस्थापन 
गनुयहोस।् यहा ँ४ लाईनको  षहँडेि (Walk Behind Type) चलाउने मेतसनका लातग बेनाय तयाि पाने षवतध उलेि गरिएको 
छ।  

 धानको बीउलाई २४ िण्िा सम्म पानीमा तभजाउनहुोस।् 
 तभजाई सकेको धानलाई छानिे १२ िण्िा सम्म जिुको बोिामा िाख्नहुोस।् यसले धानमा िुसा आउन सहयोग गदयछ।  
 यसपतछ २२ ईन्च * ११ ईन्चको टे्र मा ४ भाग छानेको मािोमा १ भाग गोबि मल तमलाई तमश्रणलाई एकनासले 

लेभल तमलाई िुसा आईसकेको धान प्रतत टे्र करिब १००-११० ग्राम बीउ तमलाएि िाख्नहुोस।् (प्रतत कठ्ठा यस्ता ८-
१० विा टे्र आबस्यक पछय) 

 चिाले बीउ िानबाि जोगाउन टे्रमा बीउ िाश्चिसकेपतछ मािोले हल्का छोप्नहुोस।्  
 टे्रको श्चचस्यान तनयतमत अनमुान गिी हजािीको प्रयोगले तनयतमत पातन छकय नहुोस।्  
 बीउ छिेको १ हप्ता पतछ २ /३ तबिाएि ५.०% यरुिया पानीमा तमलाई छानुयहोस।्  
 बीउ उम्रपेतछ टे्रमा हल्का पातन जमाएि तसांचाई कायय गनुयहोस।्   
 धान िोप्न ुभन्दा २ /३ र्दन अगाडी बेनायमा पातन र्दन बन्द गनुयहोस।्    
 धान िोप्ने मेतसनका लातग १५ -२० र्दनको  बेनाय िोप्ने योग्य हनुे गदयछ। तथाषप चैते धानको बेनाय तयाि गने बेला 

तापक्रम धानको षवतधका लातग आवश्यक तापक्रम भन्दा कम हनुाले सोही अनसुाि र्दन तनधायिण गिी िोपाई गनुयहोस।्  
टे्र उपलब्ध नहनुे अवस्थामा ३/४ ईन्चको स्सवाइि बािलाई मेतसनको टे्र साईज अनसुाि िेम बनाई पतन बेनाय तयाि गनय 
सषकन्छ। यसरि बनाईएको टे्रलाई साधािण प्लाश्चस्िकमा साना साना प्वाल पािी प्लाश्चस्िक मातथ िाश्चि मातथ उल्लेि गरिएको 
षवतधबाि बेनाय तयाि गनय सषकन्छ। 
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अनसूुची-३: यरुिया उपचाि षवतध 
सखु्िा पिाल, छ्वाली वा नललाई १.५-२ इन्चको लामो िुक्रामा काट्ने ि ्यसमा ४% (१०० तलिि पानीमा ४ 
के.जी. यरुिया) को दिले यरुियाको झोल बनाई (१०० के.जी. पिालको लातग ५०-६० तलिि िोलको दिले) 
तमलाएि छनुयहोस।् ्यसपतछ हातमा प्लाषष्टकको पन्जा लगाई पिाल ि यरुियाको झोल िाम्रिी तमसाउनहुोस।् 
तमसाइएको पिाललाई प्लाषष्टकको थैलामा िाम्रिी हावा नतछने गरि िाँद्नहुोस।् प्लाषष्टकको थैला नभएमा जतमनमा 
िाडल िनी अथवा जतमन माथी पानीमा फोहोि नतमतसने गिी प्लाषष्टक ओछ्याएि िाम्रिी िाँदेि प्लाषष्टकले छोपी 
४ इन्च बासलो मािोले हावा नतछने गिी छोप्नहुोस।् िास गिेि २१ र्दनसम्म ्यसलाई िाख्नहुोस ्ि २१ र्दनपतछ 
थैलाबाि िवुाउने जतत मात्रा तनकाली हावामा आधा िण्िा जतत षफजाई पशवुस्तलुाई िवुाउनहुोस।् बाख्रालाई 
३००-४०० ग्राम प्रततर्दन ि गाई भैसीलाई ५-६ के.जी. प्रततर्दनका दिले िवुाउनहुोस।् 

अनसुचुी-४: उिकुो िुप्पाबाि साइलेज बनाउन ेतरिका 
उिकुो बोिबाि िस तनकाल्न सषकने भाग छुट्याई मातथल्लो पात भएको भागलाई १ इन्च देश्चि १.५ इन्चको 
साइजमा िुक्राउनहुोस।् ्यसमा १ के.जी .यरुिया ५ तलिि पानीका दिले तमसाई बनाइएको झोल १०० के.जी .
उिकुो िुप्पामा छकेि प्लाषष्टकको थैलामा अथवा जतमनमा बनाइएको १तम*.१तम*.१तम .को िाडल अथवा 
जतमनमातथ हावा तछनय नससने गरि िाम्रिी िाँदी ४ हप्तासम्म छोपेि िाख्नहुोस ्ि ४ हप्तापतछ पहेलो सनुौलो िांग ि 
हल्का अतमलो बास्ना आउन थालेपतछ यो साइलेज िवुाउनको लातग तयाि हनु्छ। साइलेज िवुाउन ुभन्दा पषहले 
१५-२० तमनेि छहािीमा षफँजाउनहुोस ्जसले गदाय एमोतनया ग्याँस तनस्कन्छ। 

  
अनसूुची-५: षहँउद मषहनामा काट्न सषकन ेडाले िासँहरु 

षहउँद मषहनामा षवतभ् डालेिाँसहरु जस्तै कोइिालो, कुितमिो, िन्य,ु तगठी, श्चचउिी, चलेुत्रो, श्चजङि, तनमािो, पाििुी, 
बडहि, तभमल आर्द िवुाउन सषकन्छ। षहँउद मषहनामा पश ुआहािको आपूततयमा डालेिाँसबाि ४१% योगदान 
िहेको छ।  

डाले िासँ काट्न सषकन ेमषहना 
कुश्चट्मिो- काश्चत्तक देश्चि फागनु सम्म 
तभमल- काश्चत्तक देश्चि फागनु सम्म 
तगठी- मांतसि देश्चि फागनु सम्म 
कोइिालो- मांतसि देश्चि चैत्र सम्म 
िन्य-ु काश्चत्तक देश्चि चैत्र सम्म 
श्चचउिी- काश्चत्तक देश्चि चैत्र सम्म 

चलेुत्रो- काश्चत्तक देश्चि चैत्र सम्म 
तनमािो- काश्चत्तक देश्चि चैत्र सम्म 
पाििुी- काश्चत्तक देश्चि चैत्र सम्म 
कािो- काश्चत्तक देश्चि चैत्र सम्म 
बडहि- काश्चत्तक देश्चि चैत्र सम्म 
श्चजङि- काश्चत्तक देश्चि वैशाि सम्म 

 

 


