
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 धेिैजसो केन्रहरुमा विाय मापन भएको छ। वागमती ि सदूुिपश्चिम प्रदेशको केही श्चजल्लाहरुमा १०० मम.मम. भन्दा बढी विाय मापन भएको छ। तिाईका 
सबै स्थानहरुमा साप्ताषहक औसत अमधकतम तापक्रम ३० मि.से. भन्दा बढी ि धेिैजसो स्थानहरुमा न्यूनतम तापक्रम २५ मि.से. भन्दा बढी मापन गरिएको छ। 

 साताको अमधकाांश ददनहरूमा पहािी भ-ूभागमा सामान्य बदली ि तिाई भ-ूभागमा आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली िहन ेसांभावना छ। 
 सातै प्रदेशका केही स्थानहरुमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत हल्का देश्चि मध्यम विायको सांभावना िहेको छ। 
 साताको मध्यमति वागमती, गण्िकी ि सदूुिपश्चिम प्रदेशका एक-दईु स्थानमा भािी विायको सांभावना िहेको छ। 
 षहमाली भ-ूभागका केही स्थानहरुमा हल्का देश्चि मध्यम विाय/षहमपातको सांभावना िहेको छ। 
 देशका धेिैजसो स्थानहरुमा अमधकतम ि न्यूनतम तापक्रममा उल्लेिनीय परिवतयन नहनु ेसांभावना छ। 

कृषि सािाांश: 
 धानिेतमा गवािो कीिाको कािण सेतो बालाहरु धेिै देश्चिएमा मनयन्रणको लामग मसांश्चचत के्षरमा थायोिीकावय ७५% िब्ल.ुपी., २ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममलाई छकय नहुोस।् 

अन्य के्षरमा षिप्रोमनल ०.३% जी. वा काििाप हाईड्रोक्लोिाइि ४% जी., १५ देश्चि २० के.जी. प्रमत हेक्ििको दिले पानी नपिेको बेलामा, साँझको समयमा छकय नहुोस।् 
 धानबालीमा मरुवा िोग (ब्लाष्ट) व्यवस्थापनको लामग वीम वा अन्य कुनै ट्राइसाइक्ल्याजोल यकु्त षविादी १ ग्राम प्रमत मलिि पानीको दिले वा कास ुवी २ मममलमलिि प्रमत 

मलिि पानीमा ममसाई ७-१० ददनको अन्तिालमा दईुपिक छनुयहोस।् 
 तिाई तथा मभरी मधेशको लामग षहउँदे मकैका मसिारिस जातहरु: मनकामना-१, अरुण -३, अरुण -४, अरुण -६, िामपिु हाइमिि -२, िामपिु हाइमिि -४, िामपिु हाइमिि 

-६, िमुल हाइमिि मकै -२ ि पोमसलो मकै-२ मध्येबाि उपलब्ध जात छनौि गरि िोप्नहुोस।् 
 मध्य पहाि देश्चि उच्च पहािको लामग मसिारिस गरिएका तोिीको जात: लमु्ले -१, मध्य पहािको लामग प्रगमत ि सिेुत स्थामनय तोिी -३, बेंसीको लामग उन्नमत ि षप्रती, तिाई 

ि मभरी मधेशको लामग षवकास, प्रगमत, उन्नमत, षप्रती, मोिङ् तोिी-२, सिेुत स्थामनय तोिी -३ तथा नवलपिु स्थामनय-४ मध्ये उपलब्ध जातहरुलाई बेमभषष्टन २ ग्राम प्रमत के.जी. 
का दिले उपचाि गिी लगाउनहुोस।्  

 आपँको पातमा जालो बनाउन ेकीिाको मनयमीत अनगुमन गनुयहोस।् यसको व्यवस्थापनको लामग लठ्ठी वा िसको सहायताले जालो हिाउनहुोस;् कीिाले क्षमत गिेको पातहरु नष्ट 
गनुयहोस ्ि नीमजन्य षविादीहरु प्रयोग गनुयहोस।्  

 यो समयमा सनु्तलाजात िलिूल बालीमा औसँा कीिाको गमतषवमधले झिेको िलहरुलाई िाल्िो िनेि गाड्नकुा साथै वगैँचाको सिसिाई गनुयहोस।् 
 अदवुा, बसेाि ि अलैँचीमा गानो कुषहने िोग लागेमा काबेन्िाश्चजम (बेमभषष्टन) १ मलिि पानीमा २-३ ग्राम घोली षवरुवाको िेदमा डे्रश्चन्चङ गनुयहोस।् 
 िलिूल बालीमा जिा कुषहन ेिोग व्यवस्थापनको लामग बगैँचा तथा नसयिीमा पानी जम्न नददनहुोस।् बोिको वरिपरि १% को बोिो ममश्रणको झोल बनाई डे्रश्चन्चङ गनुयहोस ्तथा 

ट्राइकोिमाय २ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममसाई स्प्र ेगनुयहोस।् 
 मध्यपहािको बािी जग्गामा मसिारिस जातका बीउ आल ुमौसमको अवस्था हेिी िोप्नहुोस।्  
 मध्यपहािी भेगमा बेमौसमी बकुल्ला मसमी लगाउन सरुु गनुयहोस।् यो समयमा बकुल्ला मसमी लगाउन ुभएमा लाही कीिाको प्रकोप कमी हनुे हुँदा बढी आम्दानी मलन सषकन्छ। 
 मध्यपहािी भेगमा काठमाण्िौ लोकल जातको काउलीको नसयिी िाख्दा पानी मनकासको उश्चचत व्यवस्था गनुयहोस।् 
 चािपवयको समयमा षवमभन्न ठाँउहरुबाि आयात हनुे िसी, बोका, भेिा, च्याङ्ग्ग्राबाि षपषपआि/िोिेत िोग मभमरने सांभावना बढी हनु ेभएकोले आफ्ना िोि-गोठका पशहुरुलाई 

ििीद गरिएका नया ँपशवुस्तहुरुबाि िाढै िाख्नहुोस।् 
 भदौ देश्चि मांमसिसम्म भैँसीहरु ऋतकुालमा आउन ेहुँदा ऋतचुक्रमा आएको लक्षणहरु िाम्रिी अवलोकन गनुयहोस।् 
 बादल लागेको ददन ि भोमलपल्ि षवहानीपि माछापोििीमा अश्चक्सजनको कमीबाि हनु सक्ने क्षमत कम गनय प्रमत हेक्िि जलाशयमा मबहान ४-६ बजेसम्म ०.७५ के.मभ.ए. 

क्षमताको वाययुन्रको प्रयोग गनुयहोस ्साथै बादल लागेको समयमा दाना ददन बन्द गनुयहोस।् 
 यो समयमा प्रजनन पिातका पांगास माउमाछामा तथा ठुला हकुौला भिुा माछाहरुमा मिु एवां पिेिाको आधाि के्षरमा िक्तस्राव हनु,े पेिमा झोमललो पदाथय भरिने ि मलद्वाि 

िातो, सशु्चन्नई बाषहि मनस्कन ेलक्षण देश्चिएमा पोििीको पानीको षप.एच. मापनको आधािमा चनुाको प्रयोग गनुयहोस,् अश्चक्सजनको कमी भए एिेिि चलाउनहुोस ्ि सेची मिस्क 
मापन ४० सेमी भन्दा तल भए बोरिांगको पानी प्रयोग गरि २५-३०% पानी बदल्नहुोस।् साथै प्रोषिनयकु्त दानामा िोमलक एमसि थप गरिददनहुोस।् 

 कृषि ि पश ुसम्वन्धी श्चजज्ञासाको लामग पैसा नलाग्न ेनाकय को िोन नम्बि-११३५ मा हिेक सोमबाि ददँउसो २ देश्चि ४ बजेसम्म िोन गनुयहोस।् 
 कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन नेपाल िेमलमभजनको NTV NEWS Channel बाि प्रत्येक शमनबाि बेलकुा ८ बजेको समाचाि पमछ प्रसािण हनु ेगदयछ। यसको पनु: प्रसािण 

आईतबाि मबहान ७ बजेको समाचािपमछ पमन हेनय सषकन्छ।  

विय-७, अांक-२३    अवमध: १-७ असोज, २०७८      १ असोज, २०७८ 
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गत हप्ता (२५ – ३१ भदौ, २०७८) को मौसमी सािाांश 

साप्ताषहक विायाः ९7 विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिएको 
साप्ताषहक कुल विायको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता देशको 
धेिैजसो केन्रहरुमा बिाय मापन भएको छ। देशका अमधकाांश 
केन्रहरुमा सिदि भन्दा कम बिाय मापन भएको छ। 
बागमती ि सदूुिपश्चिम प्रदेशको केही श्चजल्लाहरुमा १०० 
मम.मम. भन्दा बढी विाय मापन भएको छ। विाय भएका 
केन्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी सदुिुपश्चिम प्रदेशको बाजिुा 
श्चजल्लाश्चस्थत मातयिी केन्रमा ११२.० मम.मम. विाय मापन 
भएको छ। 

नक्साको पषृ्ठभमूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक कूल विाय 
जनाउँछ। मरभजुाकाि तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन 
गरिएको विायलाई साप्ताषहक सिदि विायसँगको तलुनात्मक 
तथ्याांकमा देिाउँछ। 
साप्ताषहक अमधकतम तापक्रमाः ९7 विा मौमस केन्रहरुमा 
मापन गरिएको साप्ताषहक औसत अमधकतम तापक्रमको तथ्याङ्क 
अनसुाि गत साता देशका अमधकाांश केन्रहरुमा सिदि भन्दा 
बढी तापक्रम मापन भएको छ। देशको उच्च पहािी भ-ूभागहरु 
बाहेकका अन्य अमधकाांश केन्रहरुमा २५.0 मि.से. भन्दा बढी 
ि तिाईका सबै केन्रहरुमा ३०.0 मि.से. भन्दा बढी तापक्रम 
मापन गरिएको छ। गण्िकी प्रदेशको नवलपिासी पवुय 
श्चजल्लाश्चस्थत दमु्कौलीमा सबैभन्दा बढी ३५.८ मि.से. तापक्रम 
मापन भएको छ। 
नक्साको पषृ्ठभमूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक औसत 
अमधकतम तापक्रम (मि.से.) जनाउँछ। मरभजुाकाि तथा 
गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको तापक्रमलाई 
साप्ताषहक सिदि तापक्रमसँगको ििकमा देिाउँछ। 

साप्ताषहक न्यूनतम तापक्रमाः ९५ विा मौमस केन्रहरुमा मापन 
गरिएको साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनसुाि 
गत साता देशको अमधकाांश केन्रहरुमा सिदि भन्दा बढी 
तापक्रम मापन भएको छ। पहािी भ-ूभागका केन्रहरुमा 
२5.0 मि.से. भन्दा कम ि तिाईका धेिैजसो केन्रहरुमा २५.0 
मि.से. भन्दा बढी तापक्रम मापन गरिएको छ। गण्िकी 
प्रदेशको मनाङ श्चजल्लाश्चस्थत हमु्देमा सबैभन्दा कम ८.२ मि.से. 
तापक्रम मापन भएको छ। 

नक्साको पषृ्ठभमूममा देिाईएको िांगले साप्ताषहक औसत न्यूनतम 
तापक्रम (मि.से.) जनाउँछ। मरभजुाकाि तथा गोलाकाि 
सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको तापक्रमलाई साप्ताषहक सिदि 
तापक्रमसँगको ििकमा देिाउँछ। 

नोिाः (क) सिदि विाय भन्नाले सन ्१९९१ देश्चि २०२० सम्मको सम्बश्चन्धत हप्ताको औसतमा १० प्रमतशत भन्दा कम देश्चि १० प्रमतशत भन्दा बषढको विायलाई जनाउँछ। 
(ि) सिदि अमधकतम/न्यूनतम तापक्रम भन्नाले सन ्१९९१ देश्चि २०२० सम्मको सम्बश्चन्धत हप्ताको औसतमा ०.२ मि.से. भन्दा कम देश्चि ०.२ मि.से. भन्दा बषढको 
तापक्रमलाई जनाउँछ।  
(ग) विाय ि न्यूनतम तापक्रमको अवमध गत साताको शकु्रवाि देश्चि षवषहवािसम्म ि अमधकतम तापक्रमको अवमध गत साताको मबषहवाि देश्चि बधुवाि सम्मको तथ्याङ्कलाई 
मलएि नक्सा तयाि गरिएको छ। 
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आगामी साता (१-७ असोज, २०७८) को मौसमी परिदृष्य 
प्रदेश भौगोमलक 

क्षरे 

विाय / 
षहमपात 

अमधकतम 
तापक्रम 

न्यूनतम 
तापक्रम 

बदली हनु े
अवस्था 
(सिा,आांश्चशक,

सामान्य, पूणय) 

महत्वपूणय 
मौसम 

(मेघगजयन, 

अमसना, कुषहिो) 

कैषियत 

(मौसम प्रणाली) 

प्रदेश नां १ षहमाल/ 

उच्च पहाि 

विाय/ 
षहमपात हनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

सामान्य बदली   साताको अमधकाांश ददनहरुमा सामान्य बदली िही केषह स्थानहरूमा 
हल्का देश्चि मध्यम विाय/षहमपातको सम्भावना। 

पहाि 

 

विाय हनु े उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

सामान्य बदली मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको अमधकाांश ददनहरुमा सामान्य बदली िही केषह स्थानहरूमा 
हल्का देश्चि मध्यम विायको सम्भावना िहेको छ। 

तिाई विाय/ हनुे उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताभिी नै आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली िही केषह स्थानहरूमा हल्का 
देश्चि मध्यम विायको सम्भावना िहेको छ।  

प्रदेश नां २ तिाई विाय हनुे उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताभिी नै आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली िही केषह स्थानहरूमा 
हल्का देश्चि मध्यम विायको सम्भावना िहेको छ। 

वागमती 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाि 

विाय/ 
षहमपात हनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

सामान्य बदली मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको अमधकाांश ददनहरुमा सामान्य बदली िही केषह स्थानहरूमा 
हल्का देश्चि मध्यम विाय/षहमपातको सम्भावना। 

पहाि विाय हनु े उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

सामान्य बदली मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

  

साताको अमधकाांश ददनहरुमा सामान्य बदली िही केषह स्थानहरूमा 
हल्का देश्चि मध्यम विायको सम्भावना िहेको छ। साथै साताको 
मध्यमा एक-दईु स्थानमा भािी विायको सम्भावना। 

तिाई विाय हनु े उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताभिी नै आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली िही केषह स्थानहरूमा 
हल्का देश्चि मध्यम विायको सम्भावना। 

गण्िकी 
प्रदेश 

षहमाल/ 

उच्च पहाि 
विाय/ 
षहमपात हनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

सामान्य बदली   साताको अमधकाांश ददनहरुमा सामान्य बदली िही केषह स्थानहरूमा 
हल्का देश्चि मध्यम विाय/षहमपातको सम्भावना। 

पहाि विाय हनुे उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

सामान्य बदली मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको अमधकाांश ददनहरुमा सामान्य बदली िही केषह स्थानहरूमा 
हल्का देश्चि मध्यम विायको सम्भावना िहेको छ। साथै साताको 
मध्यमा एक-दईु स्थानमा भािी विायको सम्भावना। 

तिाई विाय हनुे उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताभिी नै आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली िही केषह स्थानहरूमा 
हल्का देश्चि मध्यम विायको सम्भावना। 

लशु्चम्बनी 
प्रदेश 

 

पहाि विाय हनुे उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

सामान्य बदली मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

  

साताभिी नै सामान्य देश्चि पूणय बदली िही धेिै स्थानहरूमा हल्का 
देश्चि मध्यम विायको सम्भावना िहेको छ। साथै साताको अन्त्यमा 
एक-दईु स्थानमा भािी विायको सम्भावना। 

तिाई विाय हनुे उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताभिी नै आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली िही केषह स्थानहरूमा 
हल्का देश्चि मध्यम विायको सम्भावना। 

कणायली 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाि 
विाय/ 
षहमपात हनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

सामान्य बदली   साताको अमधकाांश ददनहरुमा सामान्य बदली िही केषह स्थानहरूमा 
हल्का देश्चि मध्यम विाय/षहमपातको सम्भावना। 

पहाि विाय हनुे उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

सामान्य बदली मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

  

साताको अमधकाांश ददनहरुमा सामान्य बदली िही केषह स्थानहरूमा 
हल्का देश्चि मध्यम विायको सम्भावना िहेको छ। साथै साताको 
मध्यमा एक-दईु स्थानमा भािी विायको सम्भावना। 

सदूुि पश्चिम 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाि 

विाय/ 
षहमपात हनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

सामान्य बदली   साताको अमधकाांश ददनहरुमा सामान्य बदली िही केषह स्थानहरूमा 
हल्का देश्चि मध्यम विाय/षहमपातको सम्भावना। 

पहाि विाय हनुे उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

सामान्य बदली मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताको अमधकाांश ददनहरुमा सामान्य बदली िही केषह स्थानहरूमा 
हल्का देश्चि मध्यम विायको सम्भावना िहेको छ। 

तिाई विाय हनुे उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

उल्लेिनीय 
परिवतयन नहनु े

आांश्चशक देश्चि 
सामान्य बदली 

मेघगजयन/ 
चट्याङ्ग 

साताभिी नै आांश्चशक देश्चि सामान्य बदली िही केषह स्थानहरूमा हल्का 
देश्चि मध्यम विायको सम्भावना िहेको छ।  

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

 

 

http://www.mfd.gov.np/
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कृषि सल्लाह 
िाद्यान्नबाली 

 मसँचाई सषुवधा भएको धानिेतमा धानबालीबाि अमधकतम गाँज आउन ददन ि जिाको िाम्रो षवकासको लामग धानिेतलाई केही 
ददन सखु्िा िाश्चि (कपालको आकािसम्मको मािोमा श्चचिा पदायसम्म) पनु: मसचँाई गनुयहोस।् यो कायय षवशेि गरि धानको गाँज 
आउने ि दाना भरिने अवस्थामा गनुयहोस।् 

 धानबालीमा लाग्न ेिढुवा िोग (Bacterial Leaf Blight) लागेमा पानी जम्न नददने, बोिलाई सकभि घाउचोि लाग्नबाि 
बचाउन,े धानको िुप्पा भाँच्ने ि एग्रीमाइमसन-१००; २ ग्राम प्रमत ३ मलिि पानीको दिले ८-१० ददनको ििकमा २-३ 
पिकसम्म ममलाई छकय नहुोस।् 

 धानबालीमा मरुवा िोग (ब्लाष्ट) व्यवस्थापनको लामग वीम वा अन्य कुनै ट्राइसाइक्ल्याजोल यकु्त षविादी १ ग्राम प्रमत मलिि 
पानीको दिले वा कास ुवी २ मममलमलिि प्रमत मलिि पानीमा ममसाई ७-१० ददनको अन्तिालमा २ पिक छनुयहोस।् 

 धानिेतमा गवािो कीिाको कािण सेतो बाला (तल श्चचरमा जस्तै) जस्ता लक्षणहरु देश्चिने हनुाले मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् 
यस्तो लक्षणहरु धेिै देश्चिएमा मनयन्रणको लामग मसांश्चचत के्षरमा थायोिीकावय (Thiodicarb 75% WP) २ ग्राम प्रमत मलिि 
पानीमा ममलाई छकय नहुोस।् अन्य क्षेरमा षिप्रोमनल (Fipronil 0.3% G) वा काििाप हाईड्रोक्लोिाइि (Cartap 
hydrochloride 4% G) १५ देश्चि २० के.जी. प्रमत हेक्ििको दिले पानी नपिेको बेलामा, साँझको समयमा छकय नहुोस।् 
षविादी छषकिं दा िेतमा पयायप्त श्चचस्यान हनु ुजरुिी छ। 

   
 

 धानिेतमा पतेिो कीिा (Rice Gundhi bug) ले धेिै 
नोक्सानी गने भएकोले मनयमीत अनगुमन गनुयहोस।् 
धानबालीमा बाला पसाएपमछ दधु भरिने अवस्थामा यसको 
प्रकोप प्रत्येक बिय देश्चिने गिेको छ। एउिा धानको गाँज 
(षहल) मा १ विा बयस्क पतेिो कीिा देश्चिएमा 
व्यवस्थापन मबमधहरु अपनाउनहुोस।् नोक्सानी कम 
गनयको लागी िेतमभर तथा विपिको झािपात गोिमेल 
गिी पतेिोको बैकश्चल्पक आश्रय नष्ट गने; प्रकाश पासोको 
प्रयोग गरि बयस्क कीिालाइ माने; ििी ट्रयाप (Dirty  
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trap) को प्रयोग गनुयहोस।् स्थानीयरुपमा ििी ट्रयाप बनाउन गाई, भैंसीको ताजा षपसावमा कपिा वा जिुको बोिालाई मभजाएि 
एउिा लठ्ठीको छेउमा बाँध्ने ि उक्त लठ्ठीलाई धानबािीको बीचमा लगेि गाड्ने गनुयहोस।् ट्रयापमा आकषियत भएका पतेिोहरुलाई 
बाषहिपषिबाि प्लाषष्टकको झोलाले छोपी सांकलन गिी मानुयहोस।् यो कीिाको प्रकोप ज्यादा भएमा मालामथयान (Malathion 
50% EC) २ मममलमलिि प्रमत मलिि अथवा साइपिमेथ्रीन (Cypermethrin 25% EC) ०.५ मम.ली. प्रमत मलिि पानीका 
दिले षवरुवा िाम्रिी मभज्नेगरि साँझको समयमा छनुयहोस।्  

 मध्यपहािमा षहउँदे मकैको उन्नत जातहरु: मनकामना-२, मनकामना-४, मनकामना-५, मनकामना-६, देउती, पोषिलो मकै- 
१, श्चशतला आदीको गणसु्तिीय बीउको समयमा नै व्यवस्था गरि लगाउनहोुस।् 

 तिाई तथा मभरी मधेशको लामग षहउँदे मकैका मसिारिस जातहरु- मनकामना-१, अरुण -३, अरुण -४, अरुण -६, िामपिु 
हाइमिि -२, िामपिु हाइमिि -४, िामपिु हाइमिि -६, िमुल हाइमिि मकै -२ ि पोमसलो मकै-२ मध्येबाि उपलब्ध जात 
छनौि गरि हाईमििका लामग १.०-१.२५ के.जी. प्रमत िोपनी वा ०.६-०.८ के.जी. प्रमत कट्ठा ि अन्य जातका लामग १-१.५ 
के.जी. प्रमत िोपनी वा ०.६-१.० के.जी. प्रमत कट्ठा बीउको दिले हाईमििका लामग ६० x २५ ि अन्यका लामग ७५ x २५ 
सेश्चन्िममिि क्रमश: हाि देश्चि हािको ि बोि देश्चि बोिको दूिी कायम गरि िोप्नहुोस।् 

 षहउँदे मकै लगाउन जग्गा तयािीको बेला ५०० के.जी कम्पोष्ट; २.० के.जी. यरुिया (हाईमििको लामग २.७ के.जी.); ४.४ 
के.जी. मि.ए.पी.; २.२ के.जी. म्यूिेि अि पोिास ि ०.८ के.जी. श्चजङ्क सल्िेि प्रमत कट्ठाका दिले मािोमा िाम्रिी ममलाउनहुोस।् 

 मकैमा लाग्न ेबाँदि धपाउन िाषिय कृषि इश्चन्जमनयरिङ्ग अनसुन्धान केन्रद्वािा षवकमसत बाँदि धपाउन ेमेमसन प्रयोग गनुयहोस।् 
यसबािे षवस्ततृ जानकािी अनसूुची-२ मा ददईएको छ।   

 मध्य पहाि देश्चि उच्च पहािको लामग मसिारिस गरिएका तोिीको जात; लमु्ले -१, मध्य पहािको लामग प्रगमत ि सिेुत 
स्थामनय तोिी -३, बेंसीको लामग उन्नमत ि षप्रती, तिाई ि मभरी मधेशको लामग षवकास, प्रगमत, उन्नमत, षप्रती, मोिङ् तोिी-२, 
सिेुत स्थामनय तोिी -३ तथा नवलपिु स्थामनय-४ मध्ये उपलब्ध जात ०.५ के. जी. प्रमत िोपनी वा ०.३४ के.जी. प्रमत कट्ठा 
बीउका दिले िोप्नहुोस।् जग्गा तयािीको बेला ५०० के.जी कम्पोष्ट; १.६ के.जी. यरुिया; ४.४ के.जी. मि.ए.पी.; १.७ 
के.जी. म्यूिेि अि पोिास प्रमत िोपनीका दिले मािोमा िाम्रिी ममलाउनहुोस।् 

 
िलिूल बाली 
 सातै प्रदेशका केही स्थानहरुमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत हल्का देश्चि मध्यम विाय तथा साताको मध्यमति वागमती, गण्िकी ि 

सदूुिपश्चिम प्रदेशका एक-दईु स्थानमा भािी विायको सांभावना िहेकोले िलिूलको नसयिी तथा बगैँचामा पानी मनकासको उश्चचत 
व्यवस्था गनुयहोस।् षविादी छकय नैपने भएमा कम्तीमा २-३ घण्िा मौसम सिा हनुे समय अनमुान गिेि श्चस्िकि (Sticker) 
ममसाई षविादी छकय नहुोस।् 

 िलिूल बालीमा जिा कुषहन ेिोग व्यवस्थापनको लामग बगैँचा तथा नसयिीमा पानी जम्न नददनहुोस।् बोिको वरिपरि १% को 
बोिो ममश्रणको झोल बनाई डे्रश्चन्चङ गनुयहोस ्तथा ट्राइकोिमाय २ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममसाई स्प्र ेगनुयहोस।् 

 यो समयमा केिाको घािीमा प्रशस्त कोथाहरु आउने भएकोले माउबोि सँग २ विा कोथा मार िहने गरि बाँकी कोथाहरु 
िेदैदेश्चि उिेल्नहुोस।् 

 केिाको काइयो बमनसकेपमछ बङु्गो कािेि हिाउनाले कोसाहरु पषु्ट भई घरिको तौल बढ्ने हुँदा मनयममत अवलोकन गरि बङु्गो 
हिाउनहुोस।् 

 केिामा पोिामसयमको कमी भएमा पिुाना पातको िुप्पो पहेँलो हनुे तथा मभरै बाांमगएि मने (Chlorosis), बोिको आखँ्ला छोिो 
भई होचो हनु ेतथा केिाको काईँयो छोिो, पातलो, िलको आकाि मबमग्रने हनुाले पसु-माघमा पोिास निाख्न ुभएको भए ४०० 
ग्राम म्यिेुि अि पोिास प्रमत बोि प्रमत वियको दिले िाख्नहुोस।् 
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 केिाको बोि ओइलाउने (पानामा िोग) तथा गानो कुषहने िोग लागेको बोि षवरुवा उिेलेि हिाउन,े नयाँ षवरुवा सानयको 

लामग िोग नलागेको के्षरबाि ल्याउन ेतथा काबेन्िाश्चजम (बेमभषष्टन) १ मलिि पानीमा २-३ ग्राम घोली बोिको िेद मभजाउन े
तथा पातमा छनुयहोस ्वा कपि अश्चक्सक्लोिाइि २-३ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोली बोि ि जिा मभज्नेगरि छनुयहोस।् 

 कागतीका बोिहरुमा कत्ले कीिा, पतेिो, नयाँ पालवुामा लाग्ने लाही, पात िान ेलाभ्र,े सलुसलेु आदद बढी आउन सक्न े
भएकोले पषहचान गरि मनयन्रण गनुयहोस।् 

 सनु्तालाजात िलिूलको बोिमा क्याांकि जीवाणकुो सांक्रमण भएमा पात, िाठँ ि िलको बाषहिी भागमा साना-साना सेता 
थोप्लाहरुको आकाि बढ्दै गई िैिो िांगका िषििा जस्ता थोप्लाहरु देश्चिन्छन।् यसको व्यवस्थापनको लामग जीवाणकुो 
सांक्रमणबाि ग्रस्त सबै हाँगा, पातहरु हिाई जलाईददनहुोस।् बोिमा कपि अश्चक्सक्लोिाईि ३ ग्राम ि कास ुवी (कासगुामाइमसन) 
१ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममसाई १५ ददनको ििकमा छनुयहोस।् 

      

शरुुवाती अवस्था   िाँठमा   पातमा   िलमा 
 यो समयमा सनु्तलाजात िलिूल बालीमा औसँा कीिाको गमतषवमधले झिेको िलहरुलाई िाल्िो िनेि गाड्नकुा साथै वगैँचाको 

सिसिाई गनुयहोस।् 
 सनु्तलाजातका िलिूल बालीमा हरियो गन्हाउने पतेिो कीिाको आक्रमणले िल झने 

समस्या देश्चिएमा यस कीिाको व्यवस्थापनको लामग कीिाको अण्िा अवस्था, पषहलो, 
दोश्रो ि तेश्रो बच्चा अवस्थामा िहेकै समयमा इममिाक्लोषप्रि १७.८ प्रमतशत एस.एल. 
(Imidacloprid 17.8 % SL) नामक षविादी ०.५ एम.एल. प्रमत मलिि पानीको दिले 
ममसाएि १५-१५ ददनको अन्तिमा पिैु बोि मभज्नेगरि छनुयहोस।्   

 सनु्तलाजात िलिूल बालीको िल झने ि पमछ गएि िल िुट्न ेसमस्याबाि जोगाउन 
प्लानोषिक्स वा प्लान्िोप्लेक्स १ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा घोली पात ि िल 
मभज्नेगरि छनुयहोस।् साथै सकु्ष्म िाद्यतत्वको व्यवस्थापनका लामग दाना लामगसकेपमछ 
१ पिक मश्चल्िप्लेक्स २.५ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोली पात लपक्क मभज्नेगरि 
छनुयहोस।् 

 आपँको पातमा जालो बनाउने (Mango leaf webber) कीिाको मनयमीत अनगुमन गनुयहोस।् यसको व्यवस्थापनको लामग 
लठ्ठी वा िसको सहायताले जालो हिाउनहुोस;् कीिाले क्षमत गिेको हाँगाहरु नष्ट गनुयहोस ्ि नीमजन्य षविादीहरु प्रयोग गनुयहोस।् 
प्रकोप ज्यादा भएमा ल्याम्िासाईह्यालोमथ्रन (Lambdacyhalothrin 5% EC), २ मममलमलिि प्रमत मलिि पानीको दिले वा 
िेम (Flubendiamide 39.35% SC) १ मममलमलिि प्रमत ३ मलिि पानीको दिले पानी नपिेको समयमा छकय नहुोस।् 
प्रकोप मनयन्रण नभएमा १ हप्तापमछ क्यनुाल्िोस (Quinolphos 25% EC), १.५ मममलमलिि प्रमत मलिि पानीको दिले 
पानी नपिेको समयमा छकय नहुोस।् 

 सातै प्रदेशका केही स्थानहरुमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत हल्का देश्चि मध्यम विाय तथा साताको मध्यमति वागमती, गण्िकी ि 
सदूुिपश्चिम प्रदेशका एक-दईु स्थानमा भािी विायको सांभावना िहेकोले ड्रागन िल, आपँ, मलश्चच, भईुँकिहि, अनाि, रुिकिहि, 
अम्बा, कागती, सनु्तला, मौसम, एभोकािो, अलैँची तथा किी बगैँचामा पानी जम्न नददनहुोस।् 

 अम्बामा गिुी (Air layering) मबमधबाि प्रसािण गनय उपयकु्त समय भएकोले गिुी बाँध्नहुोस।् 

श्चचर: सनु्तालाजात िलिूलको िल झाने हरियो 
पतेिोको षवमभन्न अवस्थाहरु 
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 आपँमा ईनाश्चचयङ्ग षवमधबाि कलमी गने समय भएकोले कलमी गनुयहोस ्ि उच्च आरयता (८०-९० प्रमतशत) कायम गनुयहोस।् 
 स्याउमा लाग्न ेबोक्रा िइुमलने (Papery bark) िोगको व्यवस्थापनको लामग १% को बोिो ममश्रण (१० ग्राम नीलोतथुो ि 

१० ग्राम चनु प्रमत मलिि पानी) िोग ग्रमसत भागहरु िाम्रिी मभज्नेगरि छनुयहोस।् 
 जमु्ला लगायत स्याउ उत्पादन हनु ेस्थानहरुमा भवुादाि लाही कीिाको प्रकोप प्रत्येक विय बैशाि देश्चि काश्चिकसम्म हनुे हनुाले 

मनयमीत अनगुमन गनुयहोस।् लाही कीिाबाि सांक्रममत चोि हाँगा तथा अन्य हाँगाहरु नष्ट गनुयहोस।् लजाल ुस्वभावका पिजीवी 
िपिे कीिाहरुले लाही कीिालाई मनयन्रण गने भएकोले पिजीवी िपिे कीिाको सांवधयन गनुयहोस।् लाहीको परिजीवी कीिा 
एषिमलनस मालीको प्रयोग गनुयहोस।् (यसको लामग बागबानी अनसुन्धान केन्र, िाजीकोिमा सम्पकय  गनुयहोस)्  

 स्याउको दादे िोगको ब्यबस्थापनको लामग िोगग्रस्त पात तथा स्याउका दानाहरु हिाएि म्यानकोजेबयकु्त मबिादी २-३ ग्राम 
प्रमत मलिि पानीको झोलले िोगको अवस्था हेरि १२-१५ ददनको ििकमा सम्पूणय बोिहरु मभज्नेगरि छकेि उपचाि गनुयहोस।् 

 
तिकािी बाली 
 तिाई, मभरी-मधेश तथा बेँशीमा आल ुलगाउने समय आउन लागेकोले िमुल उपहाि, िमुल उज्वल, िमुल लक्ष्मी, िमुल 

िातो २, आईषपवाई ८, कुषि मसन्दिुी, िेश्चजिे, कामियनल मध्ये उपलब्ध जातहरूको गणुस्तिीय बीउ आवश्यक मारामा (८० 
देश्चि १०० के.जी. प्रमत कठ्ठा) ब्यवस्था गनुयहोस।् उक्त के्षरमा कोल्ि स्िोिमा िाश्चिएको बीउ आल ुश्चझकी ओभानो ठाँउमा 
षिां जाएि िुसाउन ददनहुोस।् मकैपमछ आल ुलगाउने के्षरमा गषहिो िनजोत गिेि मािोको उपचाि गदाय धेिै िोग कीिाको 
ब्यवस्थापन गनय सहयोग पगु्छ ि आलबुालीमा क्षमत कम हनु्छ। 

 मध्यपहािको बािी जग्गामा जनकदेव, िेश्चजिे, िमुल सेतो-१, िमुल लक्ष्मी, िमुल उज्वल, िमुल उपहाि, िमुल षवकास 
मध्ये उपलब्ध जातको बीउ आल ुमौसमको अवस्था हेिी िोप्नहुोस।् जग्गा तयािीको लामग १००० के.जी. कम्पोष्ट मल, 
१०.९ के.जी. मि.ए.पी., २.२ के.जी. यरुिया ि ५.० के.जी. म्यिेुि अि पोिास प्रमत िोपनीका दिले िाम्रिी मािोमा 
ममलाउनहुोस।्सातै प्रदेशका केही स्थानहरुमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत हल्का देश्चि मध्यम विाय तथा साताको मध्यमति वागमती, 
गण्िकी ि सदूुिपश्चिम प्रदेशका एक-दईु स्थानमा भािी विायको सांभावना िहेकोले पानी मनकासको उश्चचत ब्यबस्था गनुयहोस।्  

 सकभि मझौला िालको मसांगो बीउ आल ुप्रयोग गनुयहोस।् ति बीउ आल ुअत्यामधक ठुलो भई नकािी नहनुे अवस्थामा मार 
िायन आल ुउत्पादनको लामग उपलब्ध िुसा (आिँा) को सांख्या हेरि कािेि िोप्नहुोस।् िोप्ने बेलामा मार कािेि िोप्दा 
काषिएको िाँउबाि िोग कीिाको सांक्रमण साथै मािोमा अत्यामधक श्चचस्यानको कािण कुषहने सम्भावना भएकोले बीउ आल ु
िोप्नभुन्दा १ हप्ता अगामि काट्नहुोस।् काषिसकेपमछ बेमभषष्टन २ ग्राम प्रमतमलिि पानीको झोलमा ५ ममनेि िुबाएि बीउ आल ु
उपचाि गरि घाम नपने ि िाम्रिी वायसुांचाि हनुे उज्यालो कोठामा षिां जाएि िाख्नहुोस।्  

 आलकुो पतुलीले सामान्यतया आल ुभण्िािणमा ज्यादा नोक्सानी गने भएकोले यसको मनयन्रणको लामग बोझोको गानोको धलुो 
२ ग्राम प्रमत के.जी. आलकुो दिले ममसाउनहुोस ्वा तीतेपातीका िुक्रा आलकुो तहमामथ िाश्चिददनहुोस ्वा वीउ आलकुो हकमा 
मालामथयन ५०% इ.सी., २ एम.एल. प्रमतमलििको दिले पानीमा ममसाई छकय नहुोस।् 

 मध्यपहािी भेगमा बेमौसमी बकुल्ला मसमी लगाउन सरुु गनुयहोस।् यो समयमा बकुल्ला मसमी लगाउन ुभएमा लाही कीिाको 
प्रकोप कमी हनुे हुदँा बढी आम्दानी मलन सषकन्छ। 

 हरियो लसनु उत्पादन गने भएमा लसनुको बीउ िोप्न शरुु गनुयहोस।् 
 प्याजको सेि उत्पादनको लामग नामसक ५३ वा नामसक िेि जातका बीउ ४ अांगलुको ििकमा १ इन्च जमत गषहिो लाइन 

कोिी ४५-५० ग्राम प्रमत ममििमा बाक्लो गिी छनुयहोस ्ि िुक्का मािोले हल्का पनु ुयहोस।् साताभरि नै हल्का देश्चि मध्यम 
िालको विायको सांभावना भएकोले नसयिीमा प्लाषष्टकको गमुोज बनाउनहुोस।् 
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 सातै प्रदेशका केही स्थानहरुमा मेघगजयन/चट्याङ्ग सषहत हल्का देश्चि मध्यम विाय तथा साताको मध्यमति वागमती, गण्िकी ि 

सदूुिपश्चिम प्रदेशका एक-दईु स्थानमा भािी विायको सांभावना िहेकोले मध्यपहािी भेगमा काठमाण्िौ लोकल जातको काउलीको 
नसयिी िाख्दा पानी मनकासको उश्चचत ब्यबस्था गनुयहोस।् 

 नसयिी िाख्दा १ षविा (१५-२० से.मी.) अग्लो व्याि बनाई ४ अगँलुको ििकमा लाइन कोिेि पातलो गिी बीउ िािी हल्का 
मािोले पिेुपछी छापो िाख्नहुोस।्  

 बेनाय सािेको तिकािी बालीहरुमा रिङ्ग बनाई १०-१५ ग्राम यरुिया प्रमत बोिको दिले मौसमको अवस्था हेिी १५-२० ददनमा 
पषहलो ि ३५-४० ददनमा दोश्रो िपडे्रस गनुयहोस।् 

 तिकािी बालीहरुमा बोि ओइलाउने िोगको व्यवस्थापनको लामग पानीको मनकासको उश्चचत प्रवन्ध ममलाउनहुोस।् िोगी बोिहरु 
हिाउनहुोस।् बेनाय साने बेलामा बोि वरिपरि पानी नजम्ने गरि सानुयहोस।् प्रकोप बषढ भएमा कपि यकु्त षविादी २ ग्राम प्रमत 
मलिि पानीमा ममसाई ७-१० ददनको ििकमा २-३ पिक जिा ि वरिपरिको मािो मभज्नेगरि डे्रश्चन्चङ (Drenching) गनुयहोस।्  

 नसयिी ब्यािमा बेनाय उमाने समयमा िेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहने िोग लाग्न सक्ने भएकोले नसयिी ब्यािको मनयममत 
मनरिक्षण गनुयहोस।् िेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहने िोगको व्यवस्थापन गनय क्लोिपाईिीिोस (Chlorpyrifos 16% EC)  
को ०.५ एम.एल. ि काबेनिाश्चजम (बेमभषष्टन) ५०% िब्ल.ुषप. को २ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोली नसयिी ब्यािमा मािो 
मभज्नेगरि छनुयहोस।् 

 मबमभन्न बालीहरुमा सेतो श्चझांगाले आमथयक नोक्सानी गनुयको साथै भाइिस िोगहरु पमन साने हुँदा जैषवक षविादी, भषियमसमलयम 
लेकानी २ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई छकय नहुोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा एमसिामाइषप्रि २०% एस.षप. (इक्का, माश्चजक) 
१ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोलेि पातको पछामिको भाग मभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।् 

 िसुायनीको बोि ओइलाउन े िोगको व्यवस्थापनको लामग पानीको मनकासको उश्चचत प्रवन्ध ममलाउनहुोस।् िोगी बोिहरु 
हिाउनहुोस।् बेनाय साने बेलामा बोि वरिपरि पानी नजम्ने गरि सानुयहोस।् प्रकोप बषढ भएमा कपियकु्त षविादी २ ग्राम प्रमत 
मलिि पानीमा ममसाई ७-१० ददनको ििकमा २-३ पिक जिा ि वरिपरिको मािो मभज्नेगरि डे्रश्चन्चङ गनुयहोस।्  

 िसुायनीमा भाइिस िोग व्यवस्थापनको लामग मभकोन एच झोल १ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई छकय नहुोस।् 
 गोलभेँिामा क्याश्चल्सयम सकु्ष्मतत्वको कमीले िल पाक्नभुन्दा पषहले िलको िुप्पोबाि कुषहने समस्या (Blossom end rot) 

आउने भएकोले बाली लगाउनभुन्दा पषहले सन्तमुलत मलको प्रयोग गनुयहोस,् मािोको षप.एच. ६.२ देश्चि ६.८ ि उपयकु्त 
श्चचस्यान कायम िाख्नहुोस।् यस्तो समस्या भइिहने ठाँउहरुमा षवरुवा िोप्नभुन्दा पषहले प्रमत बोि एक मठुी अण्िाको बोक्रा वा 
मािोको षप.एच. को आधािमा मसिारिस मारामा कृषि चनूको प्रयोग गनुयहोस।् 

 गोलभेँिामा लाग्ने िढुवा िोगको मनयमीत अनगुमन गनुयहोस।् प्रकोप कम छ भने मेन्कोजेब ७५% िब्ल.ुषप २.५ ग्राम प्रमत 
मलिि पानीमा घोलेि स्प्र ेगनुयहोस।् प्रकोप बढी भएमा सेश्चक्िन (६०% िब्ल.ुजी.) १.५ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोलेि स्प्र े
गनुयहोस।् 

 िल ददने बाली गोलभेँिा, भण्िालाई अरु बाली भन्दा अमल बषढ िाद्यतत्वको आवश्यकता हनु ेभएकोले पषहलो बाली षिषपएको 
हिेक १५-२० ददनको ििकमा यरुिया मल १० ग्राम प्रमत बोिको दिले िपडे्रस गनुयहोस।् यस्तै गरि सकु्ष्म िाद्यतत्व जस्तै- 
मश्चल्िप्लेक्स/ षट्रप्लेक्स/एग्रोममन २ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा घोलेि बोिमा स्प्र ेगनुयहोस।् 

 भण्िाको िाठँ तथा िलको गबािो व्यवस्थापनको लागी गवािोको कािण ओईलाएको मनु्िा, पात तथा िल षिपी किीव १ 
िुि गषहिो िािलमा पनेु वा जलाउन ेगनुयहोस।् क्लोिानट्रामनमलप्रोल (कोिाजेन) १८.५ इ.मस., ०.२ एम.एल. प्रमत मलिि 
पानीमा ममसाई साँझपि छनुयहोस।् 

 अदवुा तथा बेसाि िोपेको जग्गामा गानो कुषहने िोग लाग्न नददन पानी मनकासको उश्चचत व्यवस्था गनुयहोस।् िोगको प्रकोप 
ज्यादा भएमा काबेन्िाश्चजम (बेमभषष्टन) ५०% िब्ल.ुपी. को २-३ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा घोली जिा मभज्नेगरि छनुयहोस।् 
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 मूला तथा गाँजि लगाईएको स्थानमा पानी जम्न गई कुषहने समस्या देश्चिन सक्ने हनुाले उश्चचत मनकासको व्यवस्थापन 

गनुयहोस।्  

अन्य 
 मनसनुको समयमा षवमभन्न बालीहरुमा षविादी छकय नै पिेमा पानी नपिेको समयमा श्चस्िकि ममसाएि मार छकय नहुोस।् 
 यो समयमा ििाने वा धलेु ढुसी (पाउििी ममल्यु) िोग िैलन मौसम अनकुुल िहने हुँदा लहिे िलिूल तथा तिकािीबालीमा 

यसको प्रकोप न्यूनीकिण गनय मनम्नसुािको व्यवस्थापन षवमध अपनाउनहुोस।् 
 यसको श्चजवाण ुमािो तथा बीउमा िहन ेि हावाबाि पमन सने हुँदा घमु्तीबाली प्रणाली अपनाउनहुोस।् 
 िाििुि िोगको लक्षण देश्चिने मबश्चिकै िोगी पात हिाउने ि मािोमा गाड्ने अथवा जलाई ददने गनुयहोस।् 
 िेतबािीको सिसिाईमा ध्यान ददनहुोस ्ि काँक्रो, िसी समूहका अन्य मबरुवाहरु हिाउनहुोस।्  
 िोगको सांक्रमण देश्चिएमा क्यािामथन १.५ एम.एल. प्रमत मलििको दिले सात ददनको ििकमा २-३ पिक सम्पणुय पात मभज्नेगरि 
छकय नहुोस।् 

 भदौ-असोजमति उिकुो पातको 
िड्के कीिा (Pyrilla sp.) 
को प्रकोप देश्चिन े भएकोले 
व्यवस्थापनको लामग पानी 
मनकासको व्यवस्था ममलाउनकुा 
साथै िोगी बोिको तल-तलका 
िकुुला, पिुाना सकेुका पातहरु 
हिाउनहुोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा वनस्पमतजन्य षविादी िेरिसोम २% इ.सी; २ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बोि 
मभज्नेगरि छकय नहुोस।्  

 पूवी ि मध्य तिाईका केही भागहरुमा उिकुो िुप्पोमा लाग्ने गवािोले क्षती पयुायएका ठाउँहरुमा यसको व्यवस्थापनको लामग 
थायोिीकापय  ) Thiodicarp 75% WP) २ ग्राम प्रमत मलिि पानीको दिले ८००-१००० मलिि घोल तयाि गिी एक 
हेक्िि बालीमा साँझपि छनुयहोस।्  

 
उिकुो िुप्पोमा लाग्न ेगबािो कीिाको पतुली  

पातको मूल नसाको दवैुमति 

समानान्ति प्वालहरु 

 
मूल हागँाबाि मनस्केका धेिै हागँाहरु 

 विायतको समयमा मौिी घािमा िाना (मह ि पिाग) छ छैन मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् यो समयमा मौिीलाई चिन कम हनु े
भएकोले श्चचनी चास्नी बनाएि िवुाउनहुोस।् साथै घाि िािेको सबै ििुाहरुमा कचौिा/प्लाश्चस्िकको बिामा पानी िाख्नहुोस।् 
मौिी घािमा िोग, सलुसलेु ि िान ुभए नभएको मनयममत अवलोकन गनुयहोस।् तापक्रम ि आरयतामा घिबढ भइिहँदा मौिीको 
छाउिामा कुषहन ेिोग (Foul brood disease) लाग्न ेसांभावना हनुे भएकोले मौिी घािको मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् 

   

िड्के कीिाको बयस्क पातमा लागकेो िड्के कीिा 
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शांिे कीिा/श्चचप्ले कीिा 

 विायतको समयमा मबमभन्न षकमसमका शांिे 
(श्चचर-क) तथा श्चचप्ले कीिाहरुले (श्चचर-ि) 
तिाई तथा पहािी क्षेरमा तिकािी तथा 
िलिुल बालीका मबरुवामा मनकै क्षती पयुािंउन े
गिेको छ। षयनीहरु मध्य बैशाि देश्चि देश्चिन 
थाल्ने, असाि-साउनमा सांख्यामा वषृि भई 
अत्यामधक षक्रयाशील हनु,े ि भारको मध्यबाि 
हिाएि जाने भएता पमन मनसनु सषक्रय िहँदासम्म यसले क्षमत पयुायउँनछे।  
व्यवस्थापनका मबमधहरु: षयनीहरुको सांख्या कम पानयको लामग शांिे/श्चचप्ली कीिा षहड्ने बािो ि 
मबरुवा/बािीको विपि ननुको धलुो, सखु्िा काठको धलुो, अन्िाको बोक्राको िुक्रा साथै मामनस 
अथवा जनाविको िौँ छनुयहोस।् षयनीहरु लकेुि बस्ने ठाउँहरु जस्तै: झािपात, पात-पमतङ्गि, काठ 
तथा िोहि थपुािेको ठाउँलाई सिा िाख्नहुोस।् शांिे कीिालाई जनुषकिी ि लाईषिमनांग िपिे कीिा 
(Lightening beetle) को लाभायले (श्चचर-ग) िाने भएकोले षयनीहरुको सम्बधयन गनुयहोस।्  

 १ के.जी. गहुँको चोकि, ३० ग्राम नीलोतथुो वा मेिलमिहाईि (Metaldehyde 5%), ५० ग्राम श्चचनी वा मोलामसस चाषहँदो 
पानीमा ममसाएि बनाईएको षविादी पासो िल्लो पािेि साँझपि मबरुवाको विपि िाख्नहुोस।् साथै, प्रकोप ज्यादा भएमा मेिलमिहाईि 
(Metaldehyde 5%) का िुक्राहरु ५० के.जी. प्रमत हेक्ििको दिले वा ५० ग्राम नीलोतथुो १ मलिि पानीमा ममसाएि मबरुवा/ 
बािीको विपि साँझपि छनुयहोस।् 

किी बाली   
 िल वृदि षवकासको अवस्था हेिी सकु्ष्म िाद्यतत्वको प्रयोग गनुयहोस।् 
 किीको सेतो गवािोले आक्रमण गिेका बोिहरु उिेलेि जलाउनहुोस। बयस्कले िुल पाने 

समय भएकोले मखु्य काण्िमा १०% को बोर्ड़ोपेस्ि बनाई लेप लगाउनहुोस।् 
 ४-५ विय पिुाना किी बगैँचामा घसुवुा तथा अन्तिबालीको रुपमा कोसेबाली वा मसलाबाली 

लगाउनहुोस।् 

 अलैँची 
 अलैँची बालीको गानो कुषहन ेिोगको प्रकोप व्यवस्थापनको लामग काबेन्िाश्चजम (बेमभषष्टन) १ 

मलिि पानीमा २ ग्राम घोली बोिको िेद मभज्नेगरि डे्रश्चन्चङ गनुयहोस।्  
 
पशपुालन 

गाई, भैँसी, भेिा, बाख्रा 
 चािपवयको समयमा षवमभन्न ठाँउहरुबाि आयात हनुे िसी, बोका, भेिा, च्याङ्ग्ग्राबाि षपषपआि/िोिेत िोग मभमरने सांभावना बढी 

हनु्छ। त्यसकािण िोप लगाउने उमेि पगेुका ि िोप लगाउने समय भएका िसी, बोका, बाख्रा ि भेिा च्याङ्ग्ग्राहरुमा षपषपआि 
ि िोिेत षवरुिको िोप लगाउनहुोस।् यसका साथै आफ्ना िोि-गोठका पशहुरुलाई ििीद गरिएका नयाँ पशवुस्तहुरुबाि िाढै 
िाख्नहुोस।् 
 

श्चचर-क: शांिे कीिा 
 

श्चचर-ि: श्चचप्ले कीिा 

श्चचर-ग: जनुषकिीको लाभाय 

श्चचर: किीको मूख्य काण्िमा १०% 
को बोर्ड़ो ममश्रणको लेप लगाईएको 
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 भदौ देश्चि मांमसि सम्म भैँसीहरु ऋतकुालमा आउन ेहुँदा ऋतचुक्र (Estrus cycle) मा आएको लक्षणहरु िाम्रिी अवलोकन 

गनुयहोस।् भैँसीहरुले गाईको जस्तो लक्षण नदेिाई प्राय: सकु्ष्म ऋतकुाल (Silent heat) को लक्षण देिाउँछन।् 
 पशबुस्तकुो ििुाको कापमति घाउ हनुे, पाक्ने, औसँा पने, ििुा कुषहने आदद समस्या देश्चिन सक्ने हुँदा पशबुस्तकुो षहँििलु/चाल 

आददको िाम्रो मनिीक्षण गिी एषक्रफ्लामबन २% को झोलले घाउ सिा गिी आयोमिन मल्हम लगाउनहुोस।् आयवेुददक मबमधबाि 
उपचाि गनुयपिेमा ३-५ के.जी. हरियो नीमको पातलाई िाम्रिी षपनेि िािलमा हाल्ने ि पशलुाई ददनको २-३ पिक सो 
िािलमा षहँिाउनहुोस।्   

 दधुाल ुगाईवस्तलुाई थनुलेो (Mastitis) को समस्याबाि बचाउन गोठ सिा ि सगु्घि िाख्नहुोस।् साथै श्चग्लमसरिन ि पोमभिन 
आयोमिन १९ को अनपुातमा बनाइएको झोलमा दधु दषुहसकेपमछ ३० सेकेण्िसम्म थनु िुबाउन ु(Teat dipping) पदयछ। 
यसबािे षवस्ततृ जानकािी अनसूुची-३ मा ददइएको छ। 

 विायतको समयमा गाई लगायत भैँसी ि भेिाबाख्राहरुमा चिचिे िोग (सशु्चन्नएको ठाउँमा छाम्दा चि-चि आवाज आउने) देिा 
पनय सक्दछ। यसको उपचािको लामग पेमनमसमलन १०,००० यमुनि प्रमत के.जी. शािीरिक तौल अनसुाि मासमुा ५-६ ददनसम्म 
लगाताि ददनहुोस।् 

 शांिेकीिाको प्रकोप भएको पानी जमेको ठाउँमा अथवा मसमसाि के्षरमा पश-ुवस्तलुाई चिाउन लैजान ुहुदैँन। ती ठाउँका 
घाँसपात पशवुस्तलेु िाँदा नाम्ले िोग लाग्न सक्दछ। 

 पशवुस्तलुाई िवुाउने पिाल ि दानाको िाम्रो ख्याल िाख्नहुोस।् दानालाई सिा ि ओभानो ठाँउमा भण्िािण गनुयहोस।् श्चचसो 
ठाउँमा भण्िािण गिेको दानामा ढुसीको सांक्रमण हनुसक्छ जसले गदाय पशवुस्तकुो पाचनषक्रयामा समस्या आउनकुा साथै मबि 
उत्पन भई पशवुस्त ुमनय सक्दछ। त्यसैगिी भण्िािण गरिएको पिालमा ढुसीको सांक्रमण हनुसक्ने भएकोले बेला-बेलामा 
मनिीक्षण गनुयहोस।् ढुसी लागेको, कुषहएको दाना वा पिालमा अफ्लािश्चक्सन बी१, बी२, जी१, जी२ नामक ढुसीका प्रजामत 
हनुसक्छन,् जसले दीघयकामलन रुपमा पश ुि मामनसलाई क्यान्सि गिाउन सक्दछ। 

 ओमसलो ि तापक्रम बषढ भएको समयमा पशहुरुमा उषपयाँ, जमु्रा, षकनाय जस्ता बाह्य पिश्चजवीहरुको समस्या भएमा पशहुरुको 
गोठ सखु्िा, ओभानो ि सिा िाख्नहुोस।् बाह्य पिश्चजवीको प्रकोप बढ्दै गएमा, साईपिमेमथ्रन, िेल्िामेमथ्रन, जस्ता िासायमनक 

षविादीहरु २-५ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई, पशकुो सबै शरिि मभज्नेगरि दमलददनहुोस।् 
 यो समयमा बाख्रामा देश्चिन ेकुम्री (ढकेिी) िोगको िोकथाम गनय मामसक एक चक्की िाई ईथाइल काबायमाश्चजन (िी.ई.सी)-१०० 

एम.जी. िवुाउनहुोस।् ढकेिी लागेका बाख्राको हकमा दैमनक एक चक्की सात ददन सम्म िवुाउनहुोस ्ि साथमा मभिाममन बी 
कम्पलेक्सको सईु २-३ ददनसम्म लगाउनहुोस।् 
 

कुििुा, हासँ, बांगिु 
 हषुकय एका (८ हप्ता मामथ) ि अन्िा उत्पादन गरििहेका िलु्ला छािी पामलएका कुििुाहरुलाई प्रत्येक मषहना गोलो जकुा मबरुि 

षपपेिाश्चजन औिमध ३५ मममलग्राम प्रमत के.जी. शािीरिक तौलको दिले िवुाउनहुोस।् 
 यो समयमा कुििुाहरुमा िातो छेने, कश्चक्समियोमसस आददको समस्या देश्चिएमा एम्प्रोमलयन १ ग्राम प्रमत मलिि पानीको दिले 

५-७ ददनसम्म िवुाउनहुोस।्  
 विायतको समयमा हावामा धेिै आरयता हनुे भएकाले कुििुाहरुको िोिहरु श्चचसो ि ओमसलो भई धेिै एमोमनया उत्पादन हनुे ि 

यसले स्वास्थ्यमा प्रमतकुल असि गने हुँदा, सोिि श्चचसो भएमा मनयममत रुपमा यसलाई िेषकङ गिी यसको अश्चम्लयपना 
बढाउनका लागी एमसमििायिहरू (पानीमा िवुाउने माराको १० गणुा बढी), ि एमोमनयम सल्िेि वा साईषट्रक एमसिको 
धूलो (१ केजी प्रमत १०० वगय षिि) का दिले सोििमा छिी िाम्रोसँग िेषकङ गिी ममसाउनहुोस।् साथै, कुििुाको िोिमा 
िाम्रोसँग हावा िेल्ने बन्दोबस्त ममलाउनहुोस।् 
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 गमीको तनाव कम गनय कुििुाहरुलाई प्रमत कुििुा १०-२० एम.एल. मब कम्प्लेक्श वा इममनोकेि/श्चजटे्रश िानेपानीमा 

ददनहुोस।् साथै दाना िाने भाँिाहरु मबहान १० देश्चि बेलकुा ४ बजेसम्म १ षिि मामथ उचालीददनहुोस ्ि बेलकुा दानाको 
मारा बढाईददनहुोस।् 

 कुििुा वा सुँगिु, बांगिुहरुमा ढुसीजन्य सांक्रमण भएको अवस्थामा मलभि िोमनकहरु िवुाउनकुा साथै १ ग्राम नीलोतथुो ६-८ 
मलिि पानीमा िाम्रोसँग घोली ५-७ ददन सम्म िवुाउनहुोस।् नीलोतथुो घोलेको पानी ििो हनुे ि पशपुांक्षीले निान सक्न ेहुँदा 
पानीमा केषह अममलो श्चचजहरु जस्तै- चकू, कागतीको िस वा मभनेगि पमन हालेि िवुाउनहुोस।्  

मत्स्यपालन 
 यो समयमा प्रजनन पिातका पांगास माउमाछामा तथा ठुला हकुौला भिुा माछाहरुमा ििििाव दौिान उच्च स्िषकां ग घनत्व, 

पोििीमा जम्मा भएको लेदो षहलो, अपयायप्त दाना एवां अश्चक्सजन कमीका कािण तनावग्रस्त भएमा मिु एवां पिेिाको आधाि 
के्षरमा िक्तस्राव हनु,े पेिमा झोमललो पदाथय भरिन ेि मलद्वाि िातो, सशु्चन्नई बाषहि मनस्कने लक्षण देश्चिन सक्छ। यस्तो लक्षण 
देश्चिएमा पोििीको पानीको षप.एच. मापनको आधािमा चनुाको प्रयोग गनुयहोस,् अश्चक्सजन कमी भए एिेिि चलाउनहुोस,् सेची 
मिस्क मापन ४० सेमी भन्दा तल भए बोरिांगको पानी प्रयोग गरि २५-३०% पानी बदल्नहुोस।् साथै माउ ि हकुौला माछालाई 
ददने क्रमश: २८% ि ३२% प्रोषिनयकु्त दानामा िोमलक एमसि १० मममलग्राम प्रमत के.जी. शािीरिक तौलका आधािमा थप 
गरिददनहुोस।् 

 यो समयमा भिुा माछामा आन्तरिक वा वाह्य परिश्चजवी (जकुा) को सांक्रमण िोगी माछाको सांसगयबाि वा पानीसँगै बगेि आउन े
पिजीवीहरुको अण्िाहरुबाि हनुेहुँदा िोगको सांक्रमण हनु नददन अन्य ठाँउबाि मभत्र्याईएका माछाहरु सकभि ४८ घण्िासम्म 
उपचाि िांकी (quarantine tank) मा िािेि, २-३% ननु पानीमा (२-३ ग्राम ननु प्रमत १०० एम.एल. पानीमा ३०-६० 
सेकेन्िसम्म) मनसांक्रममत गिेि मार सांक्रमण नभएको सिा पोििीमा सानुयहोस,् सोझै पोििीमा िाख्नहुुँदैन। िोग लागेको 
अवस्थामा प्राजीश्चक्वनिल (Praziquantel) २० मममलग्राम प्रमत के.जी. माछाको तौल अनसुाि आहािामा ममसाई ३ ददनसम्म 
वा िेन्बेन्िाजोल Fenbendazole, २० मममलग्राम प्रमत के.जी. माछाको तौल अनसुाि आहािामा ममसाई पषहलो, तेस्रो, ि 
सातौँ ददन िवुाउनहुोस।् 

 यो समयमा माछाका भिुाहरुमा वाह्य परिजीवी “ईक” ले आक्रमण गने हुदँा माछाको शिीिमा सेतो थोप्ला देश्चिन,े ससु्त हनु,े 
पोििीको मिलमति शिीि घसे्रि वा पानीमा उषिएि आफ्नो शिीिबाि पिजीवी हिाउने प्रयास गिेको देख्न सषकन्छ। यस्तो 
सेतो थोप्ले िोग लागेको अवस्थामा सांक्रममत माछाहरुलाई ट्रीमनिाजोल औिधीयकु्त दाना ०.१ ग्राम प्रमत के.जी. शािीरिक 
तौलका दिले तथा मभिाममन सी ०.५ ग्राम प्रमत केजी दानाको अनपुातमा पानीको प्रयोग गरि दानामा िाम्रोसँग ममसाएि ७ 
ददन सम्म िवुाउनहुोस।् कापय जातका माछाहरुलाई २०-३० ग्राम नून प्रमत मलिि पानीका दिले ि ट्राउि तथा असला 
माछाका भिुाहरुलाई १५० मममलग्राम नून प्रमत मलिि पानीका दिले ३० देश्चि ६० सेकेन्िसम्म मिप वाथ गिाउनहुोस।् साथै 
२-३ प्रमतशत नूनको पोको बनाई िेस्वेको प्रवेशद्वाि नश्चजक ददनको दईुपिक झनु्िाएि िाख्नहुोस।् एक्वारियमको पानीलाई 
४०-८० माईक्रोन जालीद्वािा लगाताि याांमरक छनाईको प्रावधानले क्रममकरुपमा िैंकबाि परिश्चजवी हिाउन ि स्वस्थ माछामा 
हनुसक्ने थप लगाव एवां प्रसाि सांभावनाहरुलाई मनयन्रण गनय सषकन्छ। 

 माछापोििीमा धममलो पानी मममसन नददनहुोस।् धममलो पानी मममसएमा माछामा पिजीषव लाग्ने सांभावना भएकोले ३% ननुपानीले 
बाथ गिाउनहुोस ्साथै पानीको षप.एच. लाई सन्तलुन िाख्न समय-समयमा मापन गनुयहोस।् पानीको षप.एच. ६.५ भन्दा कम 
भएमा चनू १५ के.जी. प्रमत कठ्ठाको दिले प्रयोग गनुयहोस।् 

 बादल लागेको ददन ि भोमलपल्ि षवहानीपि माछापोििीमा अश्चक्सजनको कमीबाि हनु सक्न ेक्षमत कम गनय प्रमत हेक्िि 
जलाशयमा मबहान ४-६ बजेसम्म ०.७५ के.मभ.ए. क्षमताको वाययुन्र (Aerator) को प्रयोग गनुयहोस ्साथै बादल लागेको 
समयमा दाना ददन बन्द गनुयहोस।् 
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 माछालाई िवुाउने दानालाई सिा ि ओभानो ठाँउमा भण्िािण गनुयहोस।् श्चचसो ठाँउमा भण्िािण गिेको दानामा ढुसीको सांक्रमण 

हनुसक्ने ि यस्तो दाना िवुाउँदा कलेजो सशु्चन्नने िोग (हेपािोमा) लाग्नसक्ने भएकोले बेला-बेलामा मनरिक्षण गनुयहोस।् 
 कापय माछा भिुा हकुायउन ेपोििीमा वाताविण बदलाब सगैँ श्चशकािी जीव (ब्याक स्वीमि, िपिे, पतेिो, गाइने कीिा आदद) को 

प्रकोप देश्चिएमा नसयिी पोििीको पानीमा साबनुपानी (२-३ के.जी. कपिा धनुे मिििजेन्ि पाउिि) ि मिजेल ७५ मलिि वा 
मषितेल १०० मलिि प्रमत हेक्िि जलाशयमा स्िक गनुय ५ ददन अगािी अथवा पोििीमा ४ षिि पानी गषहिाई भएको अबस्थामा 
मालामथयन ५०% ई.सी., प्रमत कठ्ठा ४०० एम.एल., १० मलिि पानीमा घोलेि प्रयोग गनुयहोस।् यसो गदाय जलीय सकु्ष्म 
जीवहरुको ह्रास हनु गई पोििीको उत्पादन क्षमता कम हनुे भएकोले भोमलपल्ि १.५ के.जी. मि.ए.पी. ि ०.५ के.जी. यूरिया 
बेग्ला-बेग्लै मभजाउने ि पोििीको चािै कुनामा छकँनहुोस।् 

घासेँबाली 
 षवमभन्न षकमसमका भ ुईँ घाँस, मकैको बोि तथा िेि गएका घाँसहरुलाई साइलेज बनाउन ेउपयकु्त समय भएकोले बढी भएका 

घाँसहरुलाई साइलेज बनाएि िाख्नहुोस।् साइलेज षवमभन्न तरिकाले बनाउन सषकन्छ। साइलेज बनाउँदा घाँस सकेसम्म पोषिलो 
अबस्थामा काट्नहुोस।् दलहन जातका घाँसहरु, दमुधलो अवस्थाको मकैको बोि एवां कमललो अबस्थाको घाँसमा पोषिलोपना 
बढी हनुे गदयछ।  

 घाँसको श्चचस्यान ३० देश्चि ३५% सम्म कायम गनुयहोस।् भियि कािेको घाँसमा  सिदि ७० देश्चि ८०% श्चचस्यान िहेको 
हनु्छ। घाँस काषिसकेपमछ २४ घण्िासम्म घाममा सकुाउँदा यो श्चचस्यान कायम गनय सषकन्छ। घाँसलाई १ देश्चि २ इन्च 
सम्ममा िुक्र्याउनहुोस।् 

 घाँसलाई कुहाउन ेब्याक्िेरियाहरुबाि जोगाउन ि अश्चम्लयपना बढाइ गलाउनको लामग १ प्रमतशत किा सल्फ्यरुिक एमसि 
एकनासले ममसाउनहुोस।् साइलेजलाई प्लाश्चस्िकको थैला वा साइलो षपि के मा बनाउने हो मनक्योल गरि हावा नमछने गरि 
घाँसलाई िाँदेि िाख्नहुोस। घाँसमा २% िुँदो एकनासले ममसाउँदा साइलेजको गणुस्तिमा बदृि हनु्छ। घाँस िािेको २ 
मषहनामा उच्च गणुस्तिको साइलेज तयाि हनु्छ। यस साइलेजलाई आबस्यकता अनसुाि थोिै-थोिै श्चझक्दै उग्राउने पशलुाई 
िवुाउनहुोस ्साथै साइलेज श्चझषकसकेपमछ हिेक पिक हावा नमछने गरि िाल्िो बन्द गनुयहोस।् 
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कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन तयािी गने षवशेिज्ञ समूह 
क्र.सां नाम थि काययक्षरे कायायलय इ-मेल सम्पकय  िोन 
१ षिका िाम चापागाँई वागवानी िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि chapagaintika@gmail.com ९८५११३३६१२ 
२ िा. शान्ता काकी वागवानी िाषिय िलिूल षवकास केन्र, कीमतयपिु ncfd.gov.np@gmail.com ०१-५९०५०३७ 
३ िा. सञ्जय षवष्ट कीि मबज्ञान िाषिय कीि षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि sanjayabista@gmail.com ९८५११९१३९० 
४ नषवन गोपाल प्रधान वागवानी िाषिय वागवानी अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि navin.pradhan@gmail.com ९८५११००८२० 
५ िा. इश्चन्दिा कँिेल कृषि-मौसम जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग, बबिमहल, काठमािौ kadelindira@gmail.com ९८४१७३५५६० 
६ िाजेन्र कुमाि भििाई बाली मबज्ञान िाषिय बाली षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rkbhattarai@gmail.com ९८४३४७२२७० 
७ चेतना मानन्धि बाली िोग िाषिय बाली िोग मबज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि chetana.manandhar@gmail.com ९८४१६२४१८१ 
८ िा. अममत प्रसाद मतममश्चल्सना बाली षवज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि timilsinaamit87@gmail.com ९८५५०४७७३३ 
९ िा. नािायण पौिेल पश ुस्वास्थ्य िाषिय पश ुस्वास्थ्य अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि narayan.paudyal@narc.gov.np ९८६३३३५०४६ 
१० नमबन िावल मािो षवज्ञान िाषिय मािो षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि nabin_rawal@yahoo.com ९८५७०६५०२१ 
११ प्रमे मतमलमसना मत्स्य षवज्ञान िाषिय मत्स्य अनसुन्धान केन्र, गोदाविी p.timalsina01@gmail.com ९८६९५७९१६७ 
१२ ऋषििाम अमधकािी कृषि सञ्चाि िाषिय कृषि प्रषवमध सूचना केन्र, िमुलिाि adhikari_rishi@yahoo.com ९८४१९७९२८९ 
१३ िा. रुपा वास्तोला पश ुआहािा िाषिय पश ुआहािा अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि bastola_rupa@yahoo.com ९८४१३१९८३९ 
१४ िा. षविेन्र बहादिु िाना आलबुाली िाषिय आलबुाली अनसुन्धान काययक्रम, िमुलिाि biru.deep25@gmail.com ९८५१२५५३१५ 
१५ मशु्चक्त नाथ झा कृषि इश्चन्जमनयरिङ्ग िाषिय कृषि ईश्चन्जमनयरिङ्ग अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि muktinath2043@gmail.com ९८६३३८२२५४ 
१६ िामेश्वि रिमाल कृषि-मौसम िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, िमुलिाि rameshwarrimal@gmail.com ९८५१०४४१३० 
१७ मञ्जु बासी मौसम पूवायनमुान मौसम पूवायनमुान महाशािा, गौचि, मर. अ. मब. mfddhm@gmail.com ०१-४११३१९१ 
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 अनसूुची -१: नपेालको मौसम पूवायनमुानमा प्रयोग हनु ेशब्दावमल 

Terms used in Weather Forecasting in Nepal  

 बादलको अवस्था 
(Cloud condition) 

सिा (Fair) No cloud in the sky 

 मखु्यतया सिा (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 

 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 (क्षश्चणक 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 (व्यापक विाय) Weather phenomena extensively throughout an area during specified 

time duration 

 विायको सांभाव्यता ि 
यसको क्षरे 
(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 (अमधकाांश स्थानमा) 

 

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

 विायको मारा  
(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 उििाधय) 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: बादँि धपाउन ेमेमसनको परिचय तथा चलाउन ेमबमध 
िलामको पाइप प्रयोग गिी बनाइएको यस बाँदि धपाउने मेमसन कृिकहरुले सश्चजलै चलाउन सक्छन।् यस मेमसनबाि 
मनस्कने आबाजबाि िेतबािीमा अन्नबाली नोक्सान गनय आएका बाँदिलाई तसायई भगाउन सषकन्छ। मेमसनको प्रयोगले बाँदि 
नमने केवल आबाजको कािण तसेि भाग्न ेहुँदा प्रचमलत बन्यजन्त ुसांिश्चक्षत ऐन प्रमतकुल नभएको देश्चिन्छ। मेमसनको टे्रमा 
तोषकएको मारामा काबायइि ि पानी हालेपमछ पाइप मभर िासायमनक प्रमतषक्रया भई एमसषिलीन ग्यास उत्पादन हनुे ि उक्त 
ग्यासमा लाइििको सहायताले आगो लगाएपमछ ठूलो आवाजमा मनस्कने हुँदा बाँदि ििाइ भाग्दछ। 
यस मेमसनको मखु्य-मखु्य भागहरु काबायइि बक्स (टे्र) बन्द गने सांयन्र, काबायइि टे्र, आगोको श्चझल्का ददने लाइिि, ठुलो 
पाइप (combustion chamber), अगामिको सानो पाइप (exhaust pipe), हकु ि मेमसन स्ट्यान्ि पदयछन।् सवयप्रथम 
काबायइि टे्र को गोलो कचौिामा तोषकएको मारामा (३-५ ग्राम) क्याश्चल्सयम काबायइि िाश्चिन्छ ि त्यसपमछ उक्त कचौिामा 
दठक्क मारामा पानी हाल्नपुदयछ। लगतै टे्र लाई ठुलो पाइप मभर हाली बन्द गरिन्छ। पानी हालेपमछ तरुुन्तै, पाइपमभर पानी 
ि काबायइिले प्रमतषक्रया (reaction) शरुु गदयछ ि एमसषिलीन ग्यास उत्पादन गदयछ। पानी हालेको १०-१८ सेकेन्िमभर 
ग्यास लाइििको श्चस्वच मथच्नपुदयछ ि यसले पाइप मभरको ग्यासलाई आगोको श्चझल्का माध्यमबाि प्रज्वमलत गदयछ जसले 
ठूलो आवाज (ध्वमन) उत्पादन हनु्छ। ठूलो आवाजमा पश्चड्कदा बाँदिहरुलाई असषुवधा ि असहज बनाउँदछ ि ििाइ 
भाग्दछन।् यस मेमसनबाि औसत ८५ िेमसबल (dB) सम्म मार आबाज मनस्कने हुँदा ईयि मि वा ईयि प्लग प्रयोग गरि 
चलाउदा प्रयोगकतायलाई सिुश्चक्षत हनु्छ। 
 

मेमसनको षवमभन्न भागहरुको षवविण  
१. काबायइि बक्स बन्द गने सांयन्र (Locking mechaism) 

२. काबायिइ बक्स (Carbide tray) 

३. आगोको श्चझल्का ददने लाइिि (Lighter) 

४. ठुलो पाइप (Combustion chamber)  

५. अगािीको सानो पाइप (Exhaust pipe) 

६. हकु (Hook) 

७. मेमसन स्ट्यान्ि (Stand) 

८. लाइिि कस्ने नि-बोल्ि (Lighter fixing bolt) 

९. िबि ग्यास्केि (Gasket) 

१०. काबायइि (Carbide) 

मबिशेताहरु 
 िलामबाि बनकेो मेमसन चलाउन सश्चजलोको साथै धेिै षिकाउ ि हलकुा िहेको। 
 कम लागत मूल्यले गदाय मनम्न आयस्रोत भएका कृिकले पमन सश्चजलै िरिद गरि प्रयोग गनय सषकने । 
 मेमसनलाई जममनमा िािी प्रयोग गनय सषकने हनुाले चलाउने मान्छेको शिीि थषकय ने समस्या निहेको।  

 

मेमसन ि काबायइि प्रयोग गदाय ध्यान ददनपुने ि अपनाउन ुपने सिुक्षा साबधानीहरु 
 मेमसन चलाउन ुपूवय चलाउन ेतरिका  ,प्रयोग ि सिुक्षा सावधानी बािे आमधकारिक व्यश्चक्तबाि मसक्नहुोस।् 
 मेमसन सधै सिा िाख्न।े काबायइि ि पानीको मनधायरित औसत मारा )३-५ ग्राम काबायइि  ,४-८ मममलमलिि पानी (

मार प्रयोग गनुयहोस।् 
 प्रयोग गनुय पूवय मनयममत रूपमा काबायइि टे्र को बन्द गने सांयन्र जाँच गनुयहोस।् 
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 बेला-बेलामा लाइिि कस्ने नि-बोल्ि जाचँ गनुयहोस।् 
 मेमसन चलाउन े बेला व्यश्चक्तगत सिुक्षात्मक उपकिणहरू जस्तै ईयि मि वा ईयि प्लग ि िबि पन्जा प्रयोग 

गनुयहोस।् 
 ठुलो पाइप मभर काबायइि टे्र बन्द गने सांयन्रको माध्यम बाि बन्द भएको श्चस्थमतमा मार लाइिि मथच्न ुपदयछ । 

अन्यथा आगोको श्चझल्काले दघुयिना हनु सक्दछ। 
 मेमसनबाि एक चोिी पड्काएको करिब २-३ ममनेि पमछ मार अको काबायइि हाली पड्काउन ुपदयछ। 
 टे्र मभर गोलो कचौिामा िहेको प्रयोग भैसकेको काबायइिको धलुो हिाउन निम कपिाले सिा गनुय आवश्यक हनु्छ। 
 लाइिि, काबायइि टे्र ि बन्द गने सांयन्रको मनयममत जाँच ि सिाई गनुय ज्यादै आबश्यक िहन्छ। 
 प्रयोग नगिेको अमतरिक्त काबायइिलाई सधैँ हावा नमछने ब्याग वा प्लाश्चस्िकमा िाख्न ुपदयछ जसले गदाय श्चचसो हावा 

वा ओमसलो वाताविण सांग िासायमनक प्रमतषक्रया (reaction) हनु पाउँदैन। 
 काबायइि सम्बश्चन्ध कायय गिेपमछ ि िानेकुिा िान ुवा षपउन ुभन्दा पषहले सिा पानी ि साबनुले िाम्रोसांग हात धनु े

ि सिा पानीले आिँा सिा गने (flush) गनुयपदयछ। 
 
गनुय नहनु ेकुिाहरु 

 इयि मि वा इयि प्लग ि पन्जा मबना मेमसन चलाउन मसिारिश गरिएको छैन। 
 पाइप मभर ग्यास िहेको ि टे्र बन्द नभई िलु्ला अवस्थामा लाइिि मथच्न ुहदैुन। 
 बच्चाहरूलाई यस मेमसन ि काबायइिसँग िेल्न ददनहुदैुन। बच्चालाई चोिपिक लामग दघुयिना हनु सक्छ। 
 काबायइि प्रयोग वा भण्िािणको समयमा धमु्रपान गनुय हदैुन ि आगोको स्रोतहरु जस्तै सलाई वा लाइििहरु काबायइि 

नश्चजक िाख्नहुदैुन। 
 

मबस्ततृ जानकािीको लामग: 
नेपाल कृषि अनसुन्धान परििद् 

िाषिय कृषि इश्चन्जमनयरिांग अनसुन्धान केन्र 

िमुलिाि, लमलतपिु 

िोन नां:०१-५५२१३०७,०१-५५२४३५१ 

इमेल: aed.narc@gmail.com 

http://www.narc.gov.np 
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अनसूुची ३: थनुलेो िोगको उपचाि षवमध       

उपचाि षवमध 
 दधु बेला बेलामा (सामान्य भन्दा धेिै पिक) दहुनुपुदयछ ताषक कल्चौिोमा पने दवाव कम होस।्  
 यदद दधु आएको छैन भने षकिाण ुिहीत पािेको थनु मभर िाख्न ेनली (जसलाई Teat syphon/ Teat canula 

भमनन्छ) थनुमा मभर घसुाउने ि मभमरएको दधु सबै मनकाल्ने।  
 सवै दूध मनकालेपमछ क्यानलुालाई बाषहि मनकाल्न ुपदयछ, कल्चौिो ि थनुलाई षवहान बेलकुा िाम्रोसँग सेकी ददन।े  
 यदद दूध पानी जस्तो िगत मममसएको षपप जस्तो भएमा श्चजवाणकुो कािणबाि थनुेलो भएको िहेछ भनी बझु्नपुदयछ। 

त्यस्तो अवस्थामा पशलुाई एन्िीवायोषिक सईु ददने सबै दधु मनिािेि मार औिमध थनुमा िाख्नपुदयछ।  
 नसशु्चन्नन,े नदखु्न ेसईु ददने ि षवमभन्न प्रकािका मल्हम पाइन्छ मत मध्ये कुनै एक लगाईददने गनुयपदयछ।  
 त्यस्तो अवस्थामा पशलुाई िाम्रो दानापानी ददनपुछय।  

ध्यान ददनपुने कुिाहरु  
 दधु दहुनुे मान्छेले नङ नपाल्ने ि हात सिा िाख्न ेगने।  
 दैमनक दधु दहुनु ुभन्दा पषहले कल्चौिो सिा गने।  
 प्राषवमधकले ददएको सल्लाह पूणयतया पालना गरि औिधीहरु प्रयोग गने।  
 थनुेलो िोग लागेको थनु वा जनाविलाई अरु पशहुरु दषुह सकेपमछ मार दहुनुे गनुयपदयछ ि दहुनुो पशकुो गोठ सिा 

िाख्नपुदयछ। 


