
 

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 विाय मापन भएका केन्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जजल्लामा िहेको खैिेनीिाि केन्रमा ७३.४ मम.मम. विाय मापन भएको छ। तिाईका 
एक-दईु स्थानमा ३० मड.से. भन्दा बढी अमधकतम तापक्रम मापन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको नवलपिासी (बदयघाि ससु्ता पबुय) जजल्लामा िहेको दमु्कौली केन्रमा 
सबैभन्दा बढी ३२.४ मड.से. अमधकतम तापक्रम मापन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको मसु्ताङ जजल्लामा िहेको जोमसोम केन्रमा सबैभन्दा कम -२.२ मड.से. न्यूनतम 
तापक्रम मापन भएको छ। 

 यो साता पजिमी वायकुो सामान्य प्रभाव िहनेछ। 
 षहमाली भ-ूभागमा साताको अमधकाांश ददनहरुमा आांजशक देजख सामान्य बदली िहने तथा साताको शरुु ि मध्यमा थोिै स्थानहरूमा हल्का षहमपातको सांभावना छ।  
 पहाडी भ-ूभागमा आांजशक देजख सामान्य बदली िही एक वा दईु स्थानमा मेघगजयन/चियाङ सषहत हल्का विायको सांभावना छ। 
 देशका तिाईका भ-ूभागहरुमा मौसममा आांजशक बदली देजख सामान्यतया सफा िहनेछ। 
 देशको अमधकाांश भ-ूभागहरूमा अमधकतम तथा न्यूनतम तापक्रममा हल्का वषृि हनुछे। 

कृषि सािाांश
 लामो समयदेजख देशका अमधकाांश स्थानहरुमा विाय नभएको तथा आगामी सातामा पमन विायको सांभावना न्यून देजखएकोले बालीनालीमा जचस्यानको अवस्था अनगुमन गिी 

मसांचाइको व्यवस्थापन गनुयहोस।् 
 वसन्ते मकैका लामग उपयकु्त जातहरु अरुण-३, अरुण-४, अरुण-६, िामपिु हाईमिड-८ ि िामपिु हाईमिड-१० मध्ये भिपदो श्रोतबाि उपलब्ध जातहरुको बीउ लगाउनहुोस।् 
 देशका षवमभन्न स्थानहरुमा गहुँमा लाग्न ेमसन्दिेु िोग देखापिेको हुँदा व्यवस्थापनको लामग ढुसीनाशक षविादी षिल्ि १ एम.एल. वा नाषिभो ०.५ एम.एल. प्रमत मलिि पानीका 

दिले १०-१२ ददनको फिकमा आवश्यकता अनसुाि २-३ पिक प्रयोग गनुयहोस।्    
 यो समयमा फूल फुल्न ेफलफुलहरु जस्तै-कागती, मलची, आपँ बालीहरुमा मौिी तथा अन्य कीिाहरुले गणुस्तिीय फल उत्पादनको लामग पिाग-सेचन प्रषक्रया गने भएकोले 

षयनीहरुको भ्रमणलाई प्रोत्साहन गनय मबिादी नछकय नहुोस।्  
 आपँको बगैंचामा मधवुा लाग्न ेसमय भएकोले यसको मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् यो कीिाको अत्यामधक प्रकोप देजखएमा डाइमेथोएि ३०% ई.सी., १.५ एम.एल. प्रमत 

मलिि पानीमा ममसाई बलेकुीपख छकय नहुोस।् 
 तापक्रम बढ्न शरुु भएसँगै सनु्तलाजात फलफूलको डाँठमा प्वाल पाने गवािो, पात खने्न कीिा, पतुलीको लाभाय ि कत्ले कीिाको प्रकोप बढ्न सक्ने भएकोले बगैँचा मनिीक्षण 

गिी कत्ले कीिा व्यवस्थापनको लामग खमनज तेल १० एम.एल. प्रमत मलिि ि गवािो तथा पात खने्न कीिाको व्यवस्थापनको लामग जस्पनोस्याड ४५% एस.सी., ०.३ एम.एल. 
प्रमत मलिि पानीमा िाखी छकय नहुोस।् 

 लसनु तथा प्याजमा मिप्स कीिाको प्रकोप ज्यादा भएमा डाइमेथोएि ३०% ई.सी., २ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बेलकुीपख मिप्स लागेको ठाउँमा मभज्नेगिी 
छकय नहुोस।् 

 लसनु, प्याज, मसमी तथा बकुल्लामा मसन्दिेु िोगको प्रकोप देजखएमा िोगी पातहरु हिाएि प्रोषपकोनाजोल २५% ई.सी. वा िेबकुोनाजोल ि ट्राइफ्लोजक्सस्ट्रोमबन ७५% 
डब्ल.ुजी., १ ग्राम प्रमत मलिि पानीको दिले सम्पूणय पातहरु मभज्नेगरि १०-१२ ददनको फिकमा २-३ पिक सम्म छकेि उपचाि गनुयहोस।् 

 खोिेत ि चिचिे षवरुद्द खोप लगाउने समय भएकोले नजजकैको प्रामबमधकसँग सम्पकय  गरि पशवुस्तलुाई समयमै खोप लगाउनहुोस।्  
 यो समयमा पन्छीहरुमा बडयफ्लूको उच्च जोजखम िहेकोले फामयमा जैषवक सिुक्षा अपनाउनहुोस।् फामयमा एकैपिक धेिै कुखिुामा श्वासप्रश्वास सम्बजन्ध िोगको लक्षण देखापिेमा, 

मतृ्यदुि बढी भएमा वा बडयफ्लू िोगको शांका लागेमा षवशेि सतकय ता अपनाई नजजकैको भेिेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेवा षवज्ञ केन्रमा सम्पकय  िाख्नहुोस।् 
 तिाईका जजल्लाहरुमा कमन कापय जातका माछाका ह्याचमलङ्ग मबक्री षवतिण शरुु भईसकेको हुँदा मत्स्यपालन गने कृिकहरुले नजजकैको सिकािी/नीजज ह्याचिीहरुमा सम्पकय  

गनुयहोस।्   
 यो समयमा िेन्बो ट्राउि माछाको भिुाहरुमा फनफन ेिोग देखा पनय सक्न ेहुँदा िोग व्यवस्थापनको लामग ह्याचिी ि भिुा हकुायउन ेपोखिीमा आउन ेपानी श्रोतको षफल्िि 

ट्याङ्कीमा तीन ईन्च पानी बिाबि ३० वािको पिाबैजनी बल्ब डबुाई, भिुा ह्याचिी ि इनडोि नमसिंग िेश्वमेा भिुा हकुायउने अवमधभि पानीलाई मनमयलीकिण गिेि पठाउनहुोस।् 
यस पिाबैजनी बल्बलाई नाांगो आखँाले हेनय नममल्ने ि मानवीय क्षती हनुसक्न ेहुँदा सो मनमयलीकिण ट्याङ्कीमा बल्ब बलेको समयमा ढकनीले अमनवायय रुपमा छोप्नकुा साथै 
वरिपिी अनावश्यक आवत-जावत/गमतमबमध िोक्नहुोस।् 

 कृषि ि पश ुसम्वन्धी जजज्ञासाको लागी पैसा नलाग्न ेनाकय को फोन नम्बि-११३५ मा हिेक सोमबाि ददँउसो २ देजख ४ बजेसम्म फोन गनुयहोस।् 
 कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन नेपाल िेमलमभजनको NTV NEWS Channel बाि प्रत्येक शमनबाि बेलकुा ८ बजेको समाचािपमछ प्रसािण हनु ेगदयछ। यसको पनु: प्रसािण 

आईतबाि मबहान ७ बजेको समाचािपमछ पमन हेनय सषकन्छ। 

विय-८,   अांक-४7     अवमध: १9-25 फागनु, २०७९   १9 फागनु, २०७९ 
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गत हप्ता (12-१8 फागनु, २०७९) को मौसमी सािाांश 

साप्ताषहक कुल विायाः ६३ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिएको साप्ताषहक कुल 
विायको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता देशको धेिैजसो केन्रहरुमा विाय मापन भएको 
छ। विाय मापन भएका केन्रहरुमा सिदि भन्दा कम विाय मापन गरिएको छ। 
विाय मापन भएका केन्रहरु मध्ये सबैभन्दा बढी गण्डकी प्रदेशको तनहुँ जजल्लामा 
िहेको खैिेनीिाि केन्रमा ७३.४ मम.मम. विाय मापन भएको छ। 

नक्साको पषृ्ठभमूममा देखाईएको िांगले साप्ताषहक कुल विाय जनाउँछ। मिभजुाकाि 
तथा गोलाकाि सांकेतले केन्रमा मापन गरिएको विायलाई साप्ताषहक सिदि 
विायसँगको तलुनात्मक तथ्याांकमा देखाउँछ। 

साप्ताषहक अमधकतम तापक्रमाः १०० विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिएको 
साप्ताषहक औसत अमधकतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता देशका 
अमधकाांश केन्रहरुमा सिदि भन्दा बढी अमधकतम तापक्रम मापन भएको छ। 
देशको पहाडका केषह स्थान ि तिाईका अमधकाांश स्थानमा २५.० मड.से. भन्दा 
बढी अमधकतम तापक्रम मापन गरिएको छ भन े तिाईका एक-दईु स्थानमा 
३०.० भन्दा बढी अमधकतम तापक्रम मापन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको 
नवलपिासी (बदयघाि ससु्ता पबुय) जजल्लामा िहेको दमु्कौली केन्रमा सबैभन्दा 
बढी ३२.४ मड.से. अमधकतम तापक्रम मापन गरिएको छ। 

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

साप्ताषहक न्यूनतम तापक्रमाः १०१ विा मौसम केन्रहरुमा मापन गरिएको 
साप्ताषहक औसत न्यूनतम तापक्रमको तथ्याङ्क अनसुाि गत साता देशको अमधकाांश 
केन्रहरुमा सिदि भन्दा बढी न्यूनतम तापक्रम मापन भएको छ। तिाईको केही 
स्थानमा १५.० मड.से. भन्दा बढी न्यूनतम तापक्रम मापन गरिएको छ भन े
पजिमी के्षिको उच्च पहाडी तथा षहमाली जजल्लाको केषह स्थानमा ० मड.से. 
भन्दा कम न्यूनतम तापक्रम मापन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशको मसु्ताङ 
जजल्लामा िहेको जोमसोम केन्रमा सबैभन्दा कम -२.२ मड.से. न्यूनतम तापक्रम 
मापन भएको छ।  

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

 नोिाः (क) सिदि विाय भन्नाले सन ्१९९१ देखी २०२० सम्मको सम्बन्धीत हप्ताको औसतमा १० प्रमतशत भन्दा कम देखी १० प्रमतशत भन्दा बढीको विायलाई जनाउँछ। 
(ख) सिदि अमधकतम/ तापक्रम भन्नाले सन ्१९९१ देखी २०२० सम्मको सम्बन्धीत हप्ताको औसतमा ०.२ मड.से. भन्दा कम देखी ०.२ मड.से. भन्दा बढीको तापक्रमलाई जनाउँछ। 
(ग) विाय ि  तापक्रमको अवमध गत साताको शकु्रवाि देखी षवषहवािसम्म ि अमधकतम तापक्रमको अवमध गत साताको मबषहवाि देखी बधुवाि सम्मको तथ्याङ्कलाई मलएि नक्सा तयाि 
गरिएको छ। 
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आगामी साता (१9-25 फागनु, २०७९) को मौसमी परिदृष्य 
प्रदेश भौगोमलक 

क्षिे 

विाय / 
षहमपात 

अमधकतम 
तापक्रम 

 

तापक्रम 

बदली हनु ेअवस्था 
(सफा,आांजशक, 

सामान्य, अमधकाांश ि 
पूणय) 

महत्वपूणय मौसम  

(मेघगजयन, अमसना, 
कुषहिो) 

कैषफयत 

(मौसम प्रणाली) 

कोशी प्रदेश  षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात 

हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांजशक देजख सामान्य 

बदली 
  साताको शरुू ि मध्यमा थोिै स्थानहरुमा तथा हल्का 

षहमपातको सांभावना 
पहाड हल्का बिाय हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांजशक देजख सामान्य 

बदली 
मेघगजयन/चियाङ साताको शरुु तथा मध्यमा एक-दईु स्थानमा मेघगजयन 

/चियाङ सषहत हल्का बिायको सांभावना 
तिाई   हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांजशक बदली  साताको अन्त्यमति आांजशक बदली िहने 

मधेश प्रदेश तिाई   हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांजशक बदली  साताको मध्य तथा अन्त्यमति आांजशक बदली िहन े

वागमती 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात 

हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांजशक देजख सामान्य 

बदली 
  साताको शरुू ि मध्यमा थोिै स्थानहरुमा तथा साताको 

अन्त्यमा एक-दईु स्थानमा हल्का षहमपातको सांभावना 
पहाड हल्का बिाय हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांजशक देजख सामान्य 

बदली िहने 
मेघगजयन/चियाङ साताको शरुु तथा मध्यमा एक-दईु स्थानमा 

मेघगजयन/चियाङ सषहत हल्का बिायको सांभावना 
तिाई   हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांजशक बदली  साताको मध्य तथा अन्त्यमति आांजशक बदली िहन े

गण्डकी 
प्रदेश 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का 
षहमपात 

हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांजशक देजख सामान्य 

बदली 
  साताको शरुू ि मध्यमा थोिै स्थानहरुमा  हल्का 

षहमपातको सांभावना 
पहाड हल्का बिाय हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांजशक देजख सामान्य 

बदली िहने 
मेघगजयन/चियाङ साताको शरुु तथा मध्यमा एक-दईु स्थानमा मेघगजयन 

/चियाङ सषहत हल्का बिायको सांभावना 
तिाई   हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांजशक बदली  साताको मध्य तथा अन्त्यमति आांजशक बदली िहन े

लजुम्बनी 
प्रदेश 

 

पहाड हल्का विाय हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांजशक देजख सामान्य 

बदली 
मेघगजयन/चट्टयाङ साताको शरुू तथा मध्यमा आांजशक देजख सामान्य 

बदली िही एक-दईु स्थानमा हल्का विायको सांभावना 
तिाई   हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांजशक बदली  साताको मध्य तथा अन्त्यमति आांजशक बदली िहन े

कणायली 
प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 

हल्का 
षहमपात 

हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांजशक देजख सामान्य 

बदली 
  साताको  शरुु ि मध्यमा थोिै स्थानहरुमा हल्का  

षहमपातको सांभावना 
पहाड हल्का विाय हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांजशक देजख सामान्य 

बदली 
मेघगजयन/चियाङ साताको शरुु ि मध्यमा एक-दईु स्थानमा 

मेघगजयन/चियाङ सषहत हल्का विायको सांभावना  
सदूुिपजिम 

प्रदेश 

 

षहमाल/ 

उच्च पहाड 
हल्का 
षहमपात 

हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांजशक देजख सामान्य 

बदली 
 साताको शरुु ि मध्यमा थोिै स्थानहरुमा हल्का 

षहमपातको सांभावना 
पहाड हल्का विाय हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांजशक देजख सामान्य 

बदली 
मेघगजयन/चियाङ साताको मध्य तथा अन्त्यमा एक-दईु स्थानमा 

मेघगजयन/ चियाङ सषहत हल्का विायको सांभावना 
तिाई  हल्का बढ्ने हल्का बढ्ने आांजशक बदली  साताको मध्य तथा अन्त्यमति आांजशक बदली िहन े

नोि: साताको शरुुले शकु्रबाि ि शमनबाि, साताको मध्यले आइतबाि, सोमबाि ि मांगलबाि तथा साताको अन्त्यले बधुबाि ि मबहीबािलाई जनाउँछ। मौसम पूवायनमुान 
सम्वन्धी षवस्ततृ जानकािीको लागी हिेक ददन मबहान ६ बजे ि बेलकुा ६ बजे अध्यावमधक हनेु महाशाखाको वेबसाइि  http://www.mfd.gov.np हेन ुयहोस।् 

 

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

 लामो समयदेजख देशका अमधकाांश स्थानहरुमा विाय नभएको तथा आगामी सातामा पमन विायको सांभावना न्यून देजखएकोले 
बालीनालीमा जचस्यानको अवस्था अनगुमन गिी मसांचाइको व्यवस्थापन गनुयहोस।् 

 चैि देजख जेष्ठ मषहनामा मबशेि गिी नसयिी िाख्न ेठाउँमा मािो मनमयलीकिण गनुयहोस।् यस बािे षवस्ततृ जानकािी अनसूुची-२ 
मा ददईएको छ। 

 देशका षवमभन्न स्थानहरुमा गहुमँा लाग्ने मसन्दिेु िोग देखापिेको हुँदा खेतबािीको मनयममत अवलोकन गरि िोग देजखएमा कृषि 
प्राषवमधकहरुलाई जानकािी गिाई व्यवस्थापनको लामग ढुसीनाशक षविादी षिल्ि (Tilt) १ एम.एल. वा नाषिभो (Nativo) 
०.५ एम.एल. प्रमत मलिि पानीका दिले १०-१२ ददनको फिकमा आवश्यकता अनसुाि २-३ पिक प्रयोग गनुयहोस।्    

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

 वसन्ते मकैबालीमा नेपाल कृषि अनसुन्धान परििदबाि अध्यावमधक गरिएको मसफारिस मािा अनसूुची-३ अनसुािको मलखाद 
प्रयोग गनुयहोस।् 

 मकैमा अमेरिकी फौजी कीिा (Spodoptera frugiperda) को प्रकोप देजखएकोले मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् कीिाको 
सांख्या तथा क्षमतको आकँलन गनय वयस्कको लामग बजि ि फेिोमन पासोको तथा लाभायको लामग खाल्डे पासोको प्रयोग 
गनुयहोस।् प्रकोप ज्यादा भएमा नोक्सानी कम गनय इमामेजक्िन बेन्जोएि ५% एस.जी., ०.४ ग्राम वा जस्पनोस्याड ४५% 
एस.सी., ०.३ मममलमलिि वा स्पाइनेिोिाम ११.७ % एस.सी., ०.५ मममलमलिि प्रमत मलिि पानीको दिले बोि मभज्नेगरि ७ 
ददनको फिकमा २-३ पिक छनुयहोस।् एउिै षविादी मनिन्ति प्रयोग नगरि आलोपालो गरि प्रयोग गनुयहोस ् तथा घोगा 
लामगसकेपमछ षविादी प्रयोग नगनुयहोस।् 

 गहुँ, अिहि, मसुिुो, चना, केिाउ लगायत अन्य बालीहरुमा लाही कीिाको प्रकोप बढ्दै गएकोले व्यवस्थापनका लामग 
डाइमेथोएि (िोगि) ३०% ई.सी., २ एम.एल. प्रमत मलििको दिले पानीमा ममसाई साँझको समयमा लाही लागेको ठाँउमा 
मभज्नेगरि छकय नहुोस।् 

 अिहि तथा चना बालीको कोसामा लाग्ने गवािो कीिा व्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बनाएको 
घोलमा HaNPV (हेली एन.षप.भी) २५० LE को १.५ एम.एल. हालेि साँझको समयमा छनुयहोस,् अथवा व्याक्िेरिया जन्य 
(बी.िी) Bt (डाई पेल, बायो लेप) ३ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममसाएि साँझको समयमा छनुयहोस,् अथवा क्लोिानट्रामनमलप्रोल 
(कोिाजेन) १८.५ इ.मस. ०.४ एम.एल.. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बोि मभज्नेगरि साँझको समयमा छनुयहोस।् 
 

फलफूल बाली 
 यो समयमा फूल फुल्ने फलफूलहरु जस्तै-कागती, मलची, आपँ बालीहरुमा मौिी तथा अन्य कीिाहरुले गणुस्तिीय फल 

उत्पादनको लामग पिाग-सेचन प्रषक्रया गने भएकोले षयनीहरुको भ्रमणलाई प्रोत्साहन गनय मबिादी नछकय नहुोस।् मबिादीको 
प्रयोग गनैपने भएमा प्राषवमधकको सल्लाह अनसुाि गनुयहोस।् 

 फलफूल बालीमा कालो ध्वाँसे ढुसी (Sooty Mold) यस मौसममा प्रशस्त देजखन सक्छ। नयाँ पात ि पालवुामा कालो ध्वाँसे 
ढुसी देजखएमा १५ एम.एल खमनज तेल प्रमत मलिि पानीमा घोली १०-१२ ददनको फिकमा ढुसी लागेको भाग मभज्नेगरि 
छकय नहुोस।्  
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 आपँको बगैंचामा मधवुा लाग्ने समय भएकोले यसको मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् यो कीिाको अत्यामधक प्रकोप देजखएमा 
डाइमेथोएि ३०% ई.सी., १.५ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बेलकुीपख छकय नहुोस।् 

 आपँको बोिमा षवकृमत (म्याङ्गो मालफमेसन) देखापिेमा िोगी कमलला हाँगाहरु कािछाँि गिेि हिाई १ ग्राम एन.ए.ए. 
(न्याप्थामलन एमसषिक एमसड) प्रमत ५ मलिि पानीमा घोली बोिको पात मभज्नेगरि छनुयहोस।् सूययको षकिणले हमोनको असिलाई 
कम गने हुदँा एन.ए.ए. घोल अधँ्यािो ठाउँमा माि तयाि गनुयहोस।् 

 मसांचाइ सषुवधा भएका फलफूल बगैँचाहरुमा जचस्यानको अवस्था हेिी मसांचाइ पिात मसफारिस गरिएको मािा ममलाई मलखाद 
िाख्नहुोस।् बगैँचामा जचस्यान कायम िाजखिाख्न स्याउला, घासपात, पिाल, काठको धलुो, सखु्खा पातहरु प्रयोग गनुयहोस ्वा 
कालो प्लाषिकको छापो िाख्नहुोस।् साथै पतेिो व्यवस्थापन गनय डाइमेथोएि ३०% ई.सी., १.५ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा 
ममसाई सम्पूणय बोि मभज्नेगिी छकय नहुोस।् 

 तापक्रम बढ्दै जाँदा सनु्तलाजात फलफूलको डाँठमा प्वाल पाने गवािो, पात खने्न कीिा, पतुलीको लाभाय (lemon butterfly) 
ि कत्ले कीिाको प्रकोप बढ्न सक्ने भएकोले बगैँचा मनिीक्षण गिी कत्ले कीिा व्यवस्थापनको लामग खमनज तेल १० एम.एल. 
प्रमत मलिि ि गवािो ि पात खने्न कीिाको व्यवस्थापनको लामग जस्पनोस्याड ४५% एस.सी., ०.३ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा 
िाखी छकय नहुोस।् 

जचि: सनु्तलाको पात खन्न ेकीिा जचि: सनु्तलाजात फलफूलको पतुली (Lemon butterfly) 

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

 केिामा कोिेिोग (Anthracnose) को व्यवस्थापनको लामग घिीमा १% बोडेक्स ममश्रण (१ मलिि पानीमा १० ग्राम चनु, 
१० ग्राम नीलोतथुो ममसाएको झोल) अथवा कपि अजक्सक्लोिाइड २ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममसाई १-१ मषहनाको अन्तिमा 
मौसमको अवस्था हेिी छनुयहोस।् 

 यस समयमा केिामा घनु तथा गबािो कीिा लाग्न सक्ने भएकोले मनयममत अनगुमन गनुयहोस।् गवािो देजखएमा बगैँचाको सि-
सफाई गने, घािी काषिसकेपमछका ठुिाहरुलाई नि गने वा बोिको कापमा वा गवुोमा क्लोिपाइरिफस ४% जी. (डसयवान) 
५ ग्राम िाख्नहुोस।् गवािो कीिालाई पासोको प्रयोग गिेि नि गनयको लामग केिाको थामलाई ८-१० ईन्चको िुक्रा कािेि 
तीनविा िुक्रा-िुक्राको षवचमा स-सानो ढुङ्गा (कां षक्रि) िाखेि पासो तयाि पाने ि ठाउँ-ठाँउमा िाखेि प्रत्येक ददन यसको 
अवलोकन गिी पासोमा पिेको कीिा नि गनुयहोस।् 

 स्याउको दादे िोग व्यबस्थापनका लामग बगैँचा सफा िाख्नहुोस ्साथै पात ि कुषहएको फललाई षिपेि खाल्डोमा पनु ुयहोस।् 
बोिको प्रत्येक हाँगामा सयुयको प्रकाश पगु्ने गरि िोगी हाँगा/ 
भागहरु कािेि हिाउनहुोस,् पात झनुय भन्दा अगामड काबेन्डाजजम 
५०% डव्ल.ुपी. १ ग्राम प्रमत मलिि वा थायोफोनेि ममथाईल 
७०% डव्ल.ुपी. (िपमसन एम.) ०.७५ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा 
ममसाई १५ ददनको फिकमा २-३ पिक सम्पूणय बोि मभज्नेगरि 
छकेि उपचाि गनुयहोस।् 

 

 

Leaf of acid lime affected by leaf minor insect
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तिकािी बाली 
 उच्च पहाडमा छोिा, मोिा ि हरिया िुसा भएका डेजजिे, खमुल उज्वल, खमुल षवकास, खमुल उपहाि, खमुल सेतो १, खमुल 

लक्ष्मी, कुषि ज्योती, जनकदेव, कामडयनल, िोजजिा मध्ये उपलब्ध जातको बीउ िोप्नहुोस।् जग्गा तयािीको समयमा १००० 
के.जी. कम्पोि मल तथा मड.ए.पी. १०.९ के.जी., यिुीया २.५ के.जी. ि म्यिेुि अफ पोिास ५.० के.जी. का दिले मािोमा 
ममलाउनहुोस।् मसांचाइको ब्यवस्था नभएका सखु्खा जग्गामा िोप्ने बेलामा नै छापोको प्रयोग गनुयहोस।् 

 सकभि मझौला खालको मसांगो बीउ आल ुप्रयोग गनुयहोस।् ति बीउ आल ुठुलो भइ नकािी नहनुे अवस्थामा माि खायन आल ु
उत्पादनका लामग उपलब्ध िुसा (कम्तीमा दईु आखँा िहने गिी) को सांख्या हेिी कािेि िोप्नहुोस।् िोप्ने बेलामा कािेि िोप्दा 
काषिएको ठाँउबाि िोग कीिाको सांक्रमणका साथै मािोमा जचस्यानको मािा बढी भएमा कुषहने सांभावना भएकोले बीउ आल ु
िोप्नभुन्दा २/३ अगाडी काट्नहुोस।् काषिसकेपमछ बेमभषिन २ ग्राम प्रमतमलििको झोलमा ५ ममनेि डवुाएि बीउ आल ुउपचाि 
गिी घाम नपने ि िाम्रिी वायसुांचाि हनुे उज्यालो कोठामा षफां जाएि िाख्नहुोस।् 

 मध्यपहाडमा ३०-३५ ददन भएको आलबुालीमा मसांचाइ पिात ४.२ के.जी. यरुिया प्रमत िोपनीका दिले िपडे्रस गनुयहोस।् 
 तिाई, मभिी मधेश तथा बेंशीमा खनकेो आललुाई अधँ्यािो, सखु्खा ि जचसो (१०-१५℃) ठाउँमा काठका बाकस, प्लाषिकका 

के्रि वा यायकमा षफां जाएि ३ तहसम्म ममलाएरू दईु हप्तासम्म िाख्नहुोस।् यसिी िाख्दा दईु तहको षवचमा पमिका ओछ्याएि 
िाख्नहुोस।् बोक्रा बाक्लो भएका, िाम्रोसँग ओभाएका, चोिपिक नलागेका, नकुषहएका ि िोग नलागेका, २५ देजख ५० ग्राम 
तौल भएका आलकुा दानालाई बीउको रूपमा छनोि गिी बोिामा प्याषकां ग गिी कोल्डस्िोिमा भण्डािण गनुयहोस।् प्याषकां ग 
गदाय बोिाको मभि ि बाषहि कृिकको नाम, आलकुो जात, बीउको स्ति, खायन वा बीउ के प्रयोजनका लामग हो छुषट्टने गिी 
लेबल लगाएि कोल्डस्िोिमा भण्डािण गनुयहोस।् बीउ आललुाइ षिजमा वा मडप षिजमा, अन्य फलफुलको नजजक भण्डािण 
गनुयहदैुन ि भण्डािण गनुय ठीक अजघ पानीले पखाल्न ुपमन हदैुन। 

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

 नसयिी ब्याडमा बेनाय उमाने समयमा फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहने िोग लाग्न सक्ने भएकोले नसयिी ब्याडको मनयममत 
मनरिक्षण गनुयहोस।् फेद काट्ने कीिा ि बेनाय कुषहने िोगको व्यवस्थापन गनय क्लोिपाईिीफोस (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।् 

 लहिे तिकािी बालीहरुको नसयिी पोलीपिमा िाखी प्लाजस्िकको गमुोज मभि िाख्नहुोस।् 
 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, बोिेक्स प्रत्येक ३/३ ग्रामका दिले मािोमा ममसाई मबरुवा लगाउन शरुु गनुयहोस।् 

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

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

मनु्िा खान ेफसी (४-५ बोि प्रमत खाडल) २ २ 
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काउली समूहका बालीमा लाग्न ेगाठेँ िोग व्यवस्थापनका षवमधहरु: 
 िोग मकु्त बेनायको प्रयोग गनुयहोस।्  
 खेती प्रणालीमा सधुाि गनुयहोस।्  
 बाली लगाउन ुभन्दा ६ हप्ता अगाडी कृषि चनुको प्रयोग गनुयहोस।् 
 अग्लो ड्याङमा बाली लगाउनहुोस।् 
 घमु्ती बाली लगाउनहुोस।् 
 िोग लागेको खेत भए त्यहाकँो मसांचाइको प्रयोग नगनुयहोस।् 
 कम्पोस्ि मलको प्रयोग गनुयहोस।्  
 ७ हप्ता भैसकेको मछजप्पएको बेनाय प्रयोग गनुयहोस।् 
 खेतबािीको सफाई गनुयहोस।्  
 जांगली झािपातहरू मनमुयल गनुयहोस।् 
 िोगी बोिका जिाको उजचत ब्यबस्थापन गनुयहोस।्  
 कृषि औजािहरूको सिसफाई गनुयहोस।् 
 मबिादीहरुको प्रयोग गनुयहोस।् 
* g]ljlhg gfds ljiffbL !) lsnf] k|lt /f]kgLsf b/n] hUuf tof/ ug]{ a]nfdf a'a'{/fpFbf] df6f]df 

ममसाएि प्रयोग  गनुयहोस।्   
* सोषह ljiffbL % u|fd k|lt 

ln6/ kfgLdf 3f]n]/ 

sfpnL÷aGbf /f]Kg] 8ofFu 

/fd|/L leHg] u/L छकेि 
उपचाि गनुयहोस।्   

* g]ljlhg gfds मबिादीको 
3f]ndf !%–@) ldg]6 8'afP/ 

pkrf/ u/]kl5 बेनायहरु 
सानुयहोस ्. 

* ˆn'oflhgfd\ (Fluazinam) 

gfds ljiffbL sf] )=@Ü sf] 3f]n klg Tolts} k|efjsf/L kfOPsf] पाइएकोले उक्त 3f]ndf !%–@) ldg]6 8'afP/ बेनाय pkrf/ u/]kl5 सानुयहोस।्   
 लसनु ि प्याजको, प्याजी डढुवा िोग व्यवस्थापनको लामग बािी सफा गरि िोगी पातहरु हिाई खाल्डो खनेि पनु ुयहोस।् िोगको 

अवस्था हेरि ७ ददनको फिकमा काबेन्डाजजम + मेन्कोजेवयकु्त षविादी २ ग्राम प्रमत मलिि पानीका दिले वा फेनामेडन + 
मेन्कोजेवयकु्त षविादीहरु १.५ ग्राम प्रमत मलिि पानीका दिले सम्पूणय पातहरु मभज्नेगरि ३-४ पिकसम्म छकेि उपचाि 
गनुयहोस।् 

 लसनु, प्याज, मसमी तथा बकुल्लामा मसन्दिेु िोगको 
अनगुमन गिी प्रकोप देजखएमा िोगी पातहरु हिाएि 
प्रोषपकोनाजोल २५% ई.सी. वा  िेबकुोनाजोल ि 
ट्राइफ्लोजक्सस्ट्रोमबन (Nativo)  ७५% डब्ल.ुजी., १ ग्राम 
प्रमत मलिि पानीको दिले सम्पूणय पातहरु मभज्नेगरि १०-
१२ ददनको फिकमा २-३ पिक सम्म छकेि उपचाि 
गनुयहोस।् 

   

जचि: िोगग्रस्त काउली ि गान्िेमलुा 

 
 

जचि: काउली समूहमा लाग्ने इिबटेु्ट पतुली 

जचि: मसमी तथा बकुल्लाको पातहरुमा लागेको मसन्दिेु िोग 
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 प्याजको मिप्सले फूल ि कमलला पातहरु चसेुि पयुायउन े
नोक्सानी कम गनय  बेलकुाको समयमा गाईको गहुँत (१ 
भाग गहुँत ि ४ भाग पानी ममसाएि िाखेको झोल) वा कुनै 
मनम भएको मबिादी (३-४ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा) 
मिप्स लागेको ठाउँमा मभज्नगेरि छकय नहुोस।् यो कीिाको 
प्रकोप ज्यादा भएमा डाइमेथोएि ३०% ई.सी., २ एम.एल. 
प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बेलकुीपख मिप्स लागेको ठाउँमा मभज्नेगिी छकय नहुोस।् 

 प्याजको शीते ढुसी (Downy mildew) िोगको अनगुमन गनुयहोस।् प्रकोप देजखएमा व्यवस्थापनको लामग धेिै िोगग्रस्त तल्लो 
ि पिुानो पातहरु हिाउनहुोस।् मसांचाइ ददँदा जस्प्रङ्कल (Sprinkle) प्रयोग नगनुयहोस।् िोगग्रस्त पातहरु हिाई सकेपमछ मेन्कोजेव 
(Mancozeb) वा मेिाल्याजक्जल (Metalaxyl) षविादीहरु २ ग्राम प्रमत मलिि पानीको झोलले पातहरु सबै िाम्रिी मभज्नेगरि 
हप्ता ददनको फिकमा २-४ पिकसम्म छनुयहोस।् 

 काँक्रो, फसी समहुको लहिे 
बालीमा िातो खपिे कीिाका 
लाभायहरु जमीनको सतह भन्दा 
अमलकमत मनुी बस्न े भएकोले 
समय-समयमा गोडमेल गनुयहोस।् 
कीिाले षवहान ि बेलकुा नोक्सानी 
पयुायउने भएकोले सम्भव भएसम्म 
षिपेि नि गनुयहोस।् कीिाको 
प्रकोप धेिै भएमा साँझपख 
साईपिमेमिन (१०% ई.सी.) २ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाएि मािो ि बोि मभज्नेगरि छनुयहोस।् 

 काँक्रो, फसी समहुको लहिे बालीलाई फल कुहाउन ेऔसँाबाि जोगाउनको लामग क्य ुल्यिु यकु्त बोिल ट्रयाप प्रमत हेक्िि ८ 
विाको दिले िाख्नहुोस।् यस्तै फलफूल बालीमा ममथायल इयजुजनल यकु्त बोिल ट्र्याप प्रमत कठ्ठा १०-१२ ओिाको दिले 
िाख्नहुोस।् साथै प्रत्येक २ हप्तामा नया ँल्यिु यकु्त बोिल फेनुयहोस।् मालामथयन ५०% इ.सी., २ एम.एल. प्रमत मलिि ि २ 
ग्राम जचनी (भेली) पानीमा ममसाएि प्रमत हेक्िि २०-२५ ठाँउमा फूल फुल्न ुअगाडीदेजख १५-१५ ददनको फिकमा छनुयहोस।् 

 गोलभेंडामा लाग्ने गवािो (Fruit borer) कीिा व्यवस्थापनको लागी १० ग्राम भेली प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बनाएको 
घोलमा HaNPV (हेली एन.षप.भी.) २५० LE को १.५ एम.एल. हालेि साँझको समयमा स्प्र ेगनुयहोस,् अथवा व्याक्िेरियाजन्य 
(बी.िी.) Bt (डाईपेल, बायोलेप) ३ ग्राम प्रमत मलिि पानीमा ममसाएि साँझको समयमा स्प्र ेगनुयहोस,् अथवा क्लोिानट्रामनमलप्रोल 
(कोिाजेन) १८.५ इ.मस. ०.४ एम.एल. प्रमत मलिि पानीमा ममसाई बोि मभज्नेगरि स्प्र ेगनुयहोस।् साथै कीिाले नोक्सानी गिेका 
फलहरु सांकलन गिी खाडलमा पनु ुयहोस।्   

 
अन्य 

 गोठेमल वा कम्पोि मललाई खेतवािीमा थपु्रो पािेि वा षफँजाएि िाख्दा नाइट्रोजन तत्व नोक्सान हनुे भएकोले खलु्ला नछोडी 
लगिै जमीन जोतेि मािोमा ममलाउनहुोस।् 

 पहाडी भेगका पाखो बािीमा िातो कममलाको प्रकोप देजखन ेठाँउहरूमा मनिन्ति ओमसलो िहने गिी मसांचाइको ब्यवस्था गनुयहोस।् 
प्रकोप बढी भएमा क्लोिोपाईरिफस २०% ई.सी., २ एम.एल. प्रमतमलिि पानीमा ममसाएि मािो मभज्नेगिी प्रयोग गनुयहोस।् 

  
जचि: िातो खपिे कीिा 
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 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।् जजांकको मािा कम भएका भ-ू
भागहरुमा जममनको अजन्तम तयािीको बेलामा २०-२५ षकलोग्राम जजांक सल्फेि (zinc sulphate) प्रमत हेक्िि २-३ बियको 
अन्तिमा प्रयोग गनुयहोस।् 

 लाही कीिाको प्रकोप व्यवस्थापनका लामग एक भाग गाईको गहुँत ४ भाग पानीमा ममसाएि िातभरि िाखी लाही लागेको 
ठाँउमा मभज्नेगरि भोलीपल्ि छकय नहुोस ्वा खिानीको धूलो लाही कीिा लागेको ठाँउमा मबहानीपख छकय नहुोस।् प्रकोप ज्यादा 
भएमा फ्लोमनकाममड ५० डब्ल.ुजी., १ ग्राम ३ मलिि पानीको दिले छकय नहुोस।् 

 मौिी घािमा िोग, सलुसलेु ि िान ुभए नभएको मनयममत अवलोकन गनुयहोस।् हाल मौिीको लामग उपयकु्त मौसम भएकोले 
घािको मनयममत मनिीक्षण गिी आधाि चाकाहरु साथै सपुि (तल्ला) थप्न ेव्यवस्था गनुयहोस।् साथै घािको सांख्या बढाउन ुछ 
भने िानकुो उपयकु्त व्यवस्था गरि मौिी गोला षवभाजन गनुयहोस।् 

 षविादीको प्रयोग गदाय ध्यान ददनपुने मखु्य कुिाहरु बािे षवस्ततृ जानकािी अनसूुची-४ मा ददईएको छ। 

कफी बाली 
 कफीबालीमा मसन्दिेु िोगको अनगुमन गनुयहोस।् लक्षण देजखएमा बढी भएको छहािी हिाउनहुोस,् िोग लागेका हाँगा ि पातहरु 

कािेि जलाउनहुोस।् बोर्ड़ो ममश्रण (१%) तयाि गरि पातको मामथल्लो ि तल्लो भाग समेत मभज्नेगरि छकय नहुोस।् 
 कफीको सेतो गवािोले आक्रमण गिेका बोिहरु उखेलेि जलाउनहुोस, बयस्कले फुल पाने समय भएकोले मूख्यकाण्डमा १०% 

को बोर्ड़ोपेस्ि बनाई लेप लगाउनहुोस।् 
 कफी बगैंचामा मसांचाइको व्यवस्था गिी पाकेको कम्पोि मल वा जैषवक तथा प्राङ्गारिक मल ५ के.जी., १ के.जी. षपना ि १ 

के.जी. हिीको धलुो ि २०० ग्राम कृषि चनु बोिको काण्डबाि एक फीि िाढा हाँगा पगेुसम्म आधाि मानी वरिपरि ददनहुोस।् 
 नसयिी सेडहाउसमा चािैमति एग्रो नेि ि साधािण प्लाषिकको प्रयोग गनुयहोस।्  
 नयाँ कषफ िोपणको लागी लाईन देजख लाईनको दूिी २ ममिि ि बोि देजख बोिको दूिी १.५ ममिि कायम हनुे गिी 

(२x२x२) फीिको खाडल खन्न शरुु गनुयहोस।् 
 
पशपुालन 
गाई, भैँसी, भेडा, बाख्रा 

 खोिेत ि चिचिे षवरुद्द खोप लगाउन े समय भएकोले नजजकैको प्रामबमधकसँग सम्पकय  गरि पशवुस्तलुाई समयमै खोप 
लगाउनहुोस।् 

 पशलुाई यरुिया मोलामसस मममनिल ब्लक ३०० ग्राम प्रमत ददनका दिले चाट्न ददनहुोस ्साथै प्रशस्त मािामा पानी षपउन 
ददनहुोस।्  

 लामो समयसम्म बिाय नभएको ि हरिया घाँसहरुको उपलब्धता मनकै कमम हनु गएकाले, पशहुरुको आहािामा खमनज तत्वहरुको 
कमी हनुे भएकाले बजािमा उपलब्ध खमनज ममश्रणहरु, ठुला पशहुरुलाई ५०-१०० ग्राम प्रमत ददन ि साना पशहुरुलाई ३०-
५० ग्राम प्रमत ददनका दिले हिेक मषहना एक देजख दईु हप्ता सम्म लगाताि खवुाउनहुोस।् 
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कुखिुा, हासँ, बांगिु 
 यो समयमा पन्छीहरुमा बडयफ्लूको उच्च जोजखम िहेकोले फामयमा जैषवक सिुक्षा अपनाउनहुोस।् फामयमा एकैपिक धेिै 

कुखिुामा श्वासप्रश्वास सम्बजन्ध िोगको लक्षण देखापिेमा, मतृ्यदुि बढी भएमा वा बडयफ्लू िोगको शांका लागेमा षवशेि सतकय ता 
अपनाई नजजकैको भेिेरिनिी अस्पताल तथा पश ुसेवा षवज्ञ केन्रमा सम्पकय  िाख्नहुोस।् 

 हाल काठमाडौंका केही स्थानहरुमा, खलु्ला रुपमा अव्यवजस्थत तरिकाले नदी षकनािका आसपाास पामलएका हाँस ि िकीमा 
HPAI प्रकािको एमभयन इन्फ्लएुन्जा पषुि भइसकेको छ। तसथय कुखिुा, हाँस, िकी जस्ता पांक्षीहरुमा सो िोग लाग्न नददन 
मनम्नानसुािका उपायहरु अपनाउनहुोस।् 

 सम्भव भएसम्म घिपालवुा पांक्षीहरुलाई जांगली वा बसाईं सिेि आउने पांक्षीहरुको सांसगयमा आउन नसक्न ेगिी पाल्नहुोस।् 
 आफूले पालेका पांक्षीहरु आकजस्मक रुपमा धेिै मनय थालेमा वा श्वास-प्रश्वास सम्बजन्ध िोग देखापिेमा नजजकैको पश ुसेवा कायायलयहरुमा 

सम्पकय  गिी प्रयोगशाला परिक्षणका लागी तरुुन्तै लैजानहुोस।् 
 आफ्नो फामय, खोि ि पांक्षी पामलएका स्थानहरुमा जैषवक सिुक्षाका सम्भव भएसम्मका उपायहरु अपनाउनहुोस।् पांक्षी खोिहरुमा काम 

गरिसकेपमछ व्यजक्तगत सिसफाईमा षविशे ध्यान ददनहुोस।् 
 िोगी ि अस्वस्थ पांक्षीहरुको मास ुनखानहुोस ्वा खानको लामग अरुलाई नबेच्नहुोस ्साथै ओसािपसाि पमन बन्द गनुयहोस।् 

 
मत्स्यपालन 

 वाताविण परिवतयनसँगै प्रजनन ्समयमा कमजोि शािीरिक अवस्थाका कािण कापय जातका माउमाछामा वाह्य पिजीवी आगुयलस 
(माछाको जमु्रा) को प्रकोप देजखएमा ड्युिाजक्लन ०.३ ग्राम प्रमत के.जी. दानाको दिले तीन ददनसम्म लगाताि ददएपमछ एक 
ददन छोडी पनु: दईु ददनसम्म लगाताि ददनहुोस।् पोखिी उपचािका लामग घाम लागेको ददनमा अथवा मनिन्ति एरिएसन ददई 
पोखिीमा पानीको गषहिाई कजम्तमा एक ममिि कायम िाखी ७ मममलमलिि फमायमलन अथवा डेल्िामेमिन, १-१.५ मममलमलिि 
प्रमत कठ्ठा जलाशयका दिले पोखिी उपचाि गनुयहोस।् उपचाि गिेको २४ घण्िापमछ कजम्तमा २५-३० प्रमतशत स्वच्छ पानी 
लगाई पोखिीबाि सांक्रममत पानी षवस्थाषपत गनुयहोस।् यसरि पोखिी उपचाि गदाय जलीय सकु्ष्म जीवहरुको ह्रास हनु गई 
पोखिीको उत्पादन क्षमता कम हनु ेभएकोले उपचाि गिेको भोमलपल्ि १.५ के.जी. मड.ए.पी. ि ०.५ के.जी. यूरिया प्रमत कठ्ठा 
जलाशयको दिले बेग्लाबेग्लै मभजाई पोखिीको चािै कुनामा छकँनहुोस।् पोखिी उपचाि गिेको एक हप्ता अजघ ि पमछ पोखिीमा 
गोबि मलको प्रयोग नगनुयहोस।् प्रकोप हेरि पाँच ददनको अन्तिालमा बढीमा तीनपिकसम्म पोखिी उपचाि गनुयहोस।् 

   
जचि: वाह्य पिजीवी आगुयलस (माछाको जमु्रा) सांक्रममत माछा 

 तिाईका जजल्लाहरुमा कमन कापय तथा ग्रास कापय जातका माछाको प्रजनन समय भएको हुँदा जननेजन्रयको आधािमा प्रजनन 
योग्य माउमाछा छुट्याउनहुोस।् साथै, कमन कापय माछाले पोखिीमा प्राकृमतक रुपमा प्रजनन गने हुँदा भाले ि पोथी लाई 
२:१ अनपुातमा छुट्टाछुटै्ट पोखिीमा िाख्नहुोस।्  

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

 तिाईका जजल्लाहरुमा कमन कापय माछाको प्रजनन ्समय भएको हुँदा हप्ता ददनको अन्तिमा तयाि माउ छनौि गिी काकाबनयकु्त 
प्रजनन ्पोखिीमा सेि िाख्नहुोस।् अण्डाबाि मनस्केको ह्याचमलङलाई प्रमत ददन प्रमत एक लाख नामभ थैली (yolk sac) सकेुपमछ 
शािीरिक तौलको १५-२०% धलुो दाना ि थप ४ विा उमसनकेो अन्डाको िानो (yolk) को झोल बनाई खवुाउनहुोस।्  

 प्रजनन गिाइएका माउमाछाहरु लाई सफा ि ताजा पानी िाखी ह्याचरि वा माउ माछा िाख्न ेट्याङ्कीमा पानीको हल्का फोहोिा 
ददएि २-३ ददनसम्म िाजख तत्पिात माउ हकुायउनको लामग तयाि गरिएको पोखिीमा िाखेि सन्तमुलत दाना ददनहुोस।् 

 तिाईका जजल्लाहरुमा कमन कापय जातका माछाका ह्याचमलङ्ग मबक्री षवतिण शरुु भईसकेको हुँदा मत्स्यपालन गने कृिकहरुले 
नजजकैको सिकािी/नीजज ह्याचिीहरुमा सम्पकय  गनुयहोस।्   

 कमन कापय माछाको अण्डाबाि मनस्केको ह्याचमलङलाई अनसूुची-५ मा ददईए अनसुाि दानाको प्रयोग गनुयहोस।्  
 तिाईमा ग्रास कापय जातका माछापालन गने कृिकहरुले पोखिीबाि 

छुट्टाईएका प्रजनन योग्य माउ माछालाई खवुाउन गहुँ/जौको जमिा 
िाख्न तयािी गनुयहोस।् ह्याचिी गनुयहनुे मत्स्य कृिकहरूले मखु्य प्रजनन 
समयको २-३ मषहना अगावैबाि माउ माछालाई जमिा उमािेि 
खवुाउनहुोस।् माउ माछाको स्िकको यषकन गिेपमछ आवश्यक 
जमिालाई चाषहने गहुँ/ जौको बीउलाई १५ ददनसम्म ददन-मबिाई, 
मािोको सौयय मनमयलीकिणबाि तयाि पारिएको नसयिी बेडमा वा ५ 
षकलोग्राम क्षमताको प्लाषिक टे्रमा सफा मािो िाखी ३ ददनसम्म 
अधँ्यािो वाताविणमा अांकुिण गिाउनहुोस।् अांकुिण पमछ मबरुवाहरू प्राकृमतक प्रकाशमा हकुय न ददनहुोस,् ि हजािीको मद्दतले 
ददनको दईु पिक पानी हाल्नहुोस।् करिब १० ददनको वृषि पमछ, औसत मबरुवाहरूले सवोिम फसल उचाइ (१५ सेजन्िममिि) 
पगु्छन।् त्यसपमछ मािोबाि २ सेजन्िममििको दिुीमा मबरुवा कािेि दैमनक २ प्रमतशत शािीरिक तौलको दिले माउ माछालाई 
खवुाउनहुोस।् 

 पांगास जातको माछाले जचसो मौसम सहन नसक्ने हुदँा मबक्रीयोग्य साईजको माछालाई अलग्गै छुट्टाई अन्य माछालाई करिब 
२-२.५ ममिि गषहिो पोखिीमा स्िषकां ग गनयका लामग आवश्यक तयािी गनुयहोस।् 

 जाडोयाममा ट्राउिको दानामा ओमसलोपना बढी भै ढुसीको सांक्रमण हनु्छ। यस्तो दाना खवुाउँदा ट्राउि माछामा कलेजो सजुन्नन े
िोग हनु सक्दछ। ढुसीको सांक्रमण हनु नददन दानालाई ओभानो तथा चािैमति हावा खेल्ने कोठामा भण्डािण गनुयहोस।् कलेजो 
सजुन्नने िोगको असिलाई न्यूमनकिण गनय मभिाममन- ई (α-Ocopherol) २०-३० एम.जी. प्रमत के.जी. माछाको वजनको 
अनपुातमा १५ ददनको अन्तिालमा दानामा ममसाई ददनहुोस।् 

 इ.य.ुएस. (Epizootic Ulcerative Syndrome) सांक्रममत माछाको शिीिमा स-साना िाता धब्बाहरु देजखन्छ ि अत्यामधक 
सांक्रमण भएको माछाको शिीिमा गषहिो घाउ हनु्छ। यस्तो लक्षण देजखएमा सांक्रममत पोखिीमा मसफालेजक्सन (Cephalexin) 
८० एम.जी. प्रमत के.जी. माछालाई १५ ददनसम्म दानामा ममसाई खवुाउनहुोस ्साथै कोसोमलन षि.एच. (Kohrsolin TH) ले 
दईु साताको अन्तिालमा ९०० एम.एल. प्रमत हेक्िि जलाशयका दिले कजम्तमा एक ममिि पानी गषहिाई कायम गरि पोखिीको 
उपचाि गनुयहोस।्  

 यो समयमा िेन्बो ट्राउि माछाको भिुाहरुमा फनफने िोग (Whirling) देखा पनय सक्ने हुँदा िोग व्यवस्थापनको लामग ह्याचिी 
ि भिुा हकुायउने पोखिीमा आउने पानी श्रोतको षफल्िि ट्याङ्कीमा तीन ईन्च पानी बिाबि ३० वािको पिाबैजनी बल्ब 
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(submersible uvc light) डुबाई, भिुा ह्याचिी ि इनडोि नमसिंग िेश्वमेा भिुा हकुायउने अवमधभि पानीलाई मनमयलीकिण गिेि 
पठाउनहुोस।्  
नोि: यस पिबैजनी बल्बलाई नाांगो आखँाले हेनय नममल्न ेि मानवीय क्षती हनुसक्न ेहुदँा सो मनमयलीकिण ट्याङ्कीमा बल्ब बलेको समयमा 
ढकनीले अमनवायय रुपमा छोप्नकुा साथै वरिपिी अनावश्यक आवत-जावत/गमतमबमध िोक्नहुोस।् 

 

घासेँबाली 
 लामो समय देजख पानी नपिेको हनुाले खिबािी, डालेघाँस लगाएको नसयिी, बेनाय सािेको बािी तथा गोठ वरिपिी आगो लाग्नबाि 

बचाउन २-३ ममिि चौडाईमा घाँसपात पमतांगि हिाई अजग्न मनयन्िण िेखा (Fire corridor) बनाउनहुोस।् 
 हिेक ३०-३५ ददनमा (प्रत्येक किाई पिात) जै/वमसयम घाँसमा मसांचाइ गिी २.१ के.जी. प्रमत कठ्ठाका दिले यरुिया िपडे्रस 

गनुयहोस।् 
 षहउँद मषहनामा षवमभन्न डालेघाँसहरु जस्तै- कोइिालो, कुिममिो, खन्य,ु मगठी, जचउिी, चलेुिो, जजङि, मनमािो, पाखिुी, बडहि, 

मभमल आदद खवुाउन सषकन्छ। पात झने समयमा काषिने डालेघाँसहरुमा झमुसल्कीिा लगायत अन्य षविाल ुकीिाहरु हनुसक्ने 
भएकोले खवुाउन ुअजघ िाम्रिी हेनुयहोस।् डाले घाँस काट्न सषकने समयबािे अनसूुची-६ मा षवस्ततृमा ददईएको छ। 

कृषि-मौसम सल्लाह बलेुषिन तयािी गने षवशिेज्ञ समूह 
क्र.सां नाम थि काययक्षिे कायायलय इ-मेल सम्पकय  फोन 
१ डा. 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 िाजेन्र कुमाि भट्टिाई बाली मबज्ञान िाषिय बाली षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि rkbhattarai@gmail.com ९८४३४७२२७० 
४ चेतना मानन्धि बाली िोग िाषिय बाली िोग मबज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि chetana.manandhar@gmail.com ९८४१६२४१८१ 
५ डा. प्रदीप शाह  बाली मबज्ञान िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि pradeep75shah@gmail.com ९८४५०५१८९७ 
६ सदुीप कुमाि उपाध्याय  कीि मबज्ञान िाषिय कीि षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि sudeeppdl@gmail.com ९८४२४३७१५३ 
७ डा. नािायण पौडेल पश ुस्वास्थ्य िाषिय पश ुस्वास्थ्य अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि narayan.paudyal@narc.gov.np ९८६३३३५०४६ 
८  डा. नमबन िावल मािो षवज्ञान िाषिय मािो षवज्ञान अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि nabin_rawal@yahoo.com ९८५७०६५०२१ 
९  जशवा अयायल वागवानी िाषिय फलफूल षवकास केन्र, षकतीपिु sivaaryal@gmail.com ९८४१३८०५१० 
१०  ऋषििाम अमधकािी कृषि सञ्चाि िाषिय कृषि प्रषवमध सूचना केन्र, खमुलिाि adhikari_rishi@yahoo.com ९८४१९७९२८९ 
११  डा. रुपा वास्तोला पश ुआहािा िाषिय पश ुआहािा अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि bastola_rupa@yahoo.com ९८४१३१९८३९ 
१२  डा. षविेन्र बहादिु िाना आलबुाली िाषिय आलबुाली अनसुन्धान काययक्रम, खमुलिाि biru.deep25@gmail.com ९८५१२५५३१५ 
१३  मजुक्त नाथ झा कृषि इजन्जमनयरिङ्ग िाषिय कृषि ईजन्जमनयरिङ्ग अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि muktinath2043@gmail.com ९८६३३८२२५४ 
१४  िामेश्वि रिमाल कृषि-मौसम िाषिय कृषि वाताविण अनसुन्धान केन्र, खमुलिाि rameshwarrimal@gmail.com ९८५१०४४१३० 
१५  मबभतूी पोखिेल कृषि-मौसम जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग, बबिमहल, काठमाडौ bibhel@gmail.com ९८४३९३१२८४ 
१६  बरुण पौडेल मौसम पूवायनमुान मौसम पूवायनमुान महाशाखा, गौचि, मि. अ. मब. mfddhm@gmail.com ०१-४११३१९१ 
१७  चिुामजण भसुाल मत्स्य षवज्ञान िाषिय मत्स्य अनसुन्धान केन्र, गोदाविी bhusalchuramani12@gmail.com ९८४५६३०४६१ 
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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 (िोषकँदै हनु ेविाय) Rain occurring and reoccurring at certain intervals 

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

time duration 

 विायको सांभाव्यता ि 
यसको क्षिे 

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

 विायको मािा  
(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 महाशाखा, जल तथा मौसम षवज्ञान षवभाग 
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अनसूुची २: मािोको सौयय उपचाि षवमध 
चैि देजख जेठ मषहनामा नसयिी िाख्न े ठाउँमा मािोममुन बसेि बाली मबरुवालाई नोक्सानी गने झािपात, जीवाण,ु षकिाणहुरुको 
व्यवस्थापन गनय पािदशी प्लाषिकले मािोलाई छोपी सयुयको प्रकाशको मद्दतले मािोको उपचाि गनय यो षवमध उपयकु्त मामनन्छ। 
यसका लामग ब्याड बनाउने ठाउँमा िाम्रोसँग खनजोत गिी मािोको डल्ला फुिाई ममसनो पाने, झािपात तथा ढुांगालाई हिाउने, 
आवस्यक पने गोठेमल मािोमा ममलाउने ि पानीको मनकासको लामग कुलेसो बनाउनहुोस।् जममनको सतहबाि एक मबिा उठाएि 
१ ममिि चौडाई ि आवश्यकता अनसुाि लम्बाई भएको, मबचको भाग केही उठेको ि दाया ँबायाँ केही मभिालो भएको ब्याड 
िाख्नहुोस।् मािो सखु्खा छ भने ६ इन्च गषहिो मभज्ने गिी मसचाई गनुयहोस।् यसिी तयाि भएको ब्याडलाई २५०-३०० गेजको 
प्लाषिकले करिब २५ से.मी. प्लाषिक ब्याड भन्दा बाषहि हनेुगिी मािो कालो नहुनु्जेल (करिब ३ हप्ता) छोप्नहुोस।् ब्याड 
िाख्नभुन्दा अगाडी मािोलाई कुिोको सहायताले हल्का चलाउने ि करिब ४-५ ददनसम्म जचसो हनु ददई बीउलाई पिैु ब्याडमा एकै 
ददन छनुयहोस।् बीउ छरिसकेपमछ नउम्रसेम्म छापोको व्यवस्था गनुयहोस।् यसिी उपचाि गिेको मािो करिब ६ मषहना सम्म 
ब्याडको रुपमा प्रयोग गनय सषकन्छ। 

 
अनसूुची-३: मकैबालीको लामग आवश्यक मलखादको मािा 

 

 आवश्यक िासायमनक मल (षकलोग्राम प्रमत कट्ठा) 
  खलुा सेजचत  बणयशांकि  सबै जातहरुमा (ग्राम 

प्रमत कट्ठा)  
अवस्था डीएपी यरुिया म्यूअपो डीएपी यरुिया म्यूअपो जजांक सल्फेि  बोिेक्स  
पूबी तिाई (झापा,मोिङ ि सनुसिी) ४.४  ७.७  २.२  ४.४   ११.४  ३.३  ३१८   ४५५    
मध्य तिाई (पसाय देजख सप्तिी सम्म  ४.४  ७.०    २.२     ४.४   ९.२   ३.३  ३१८  ४५५ 

पजिम तिाई (रुपन्देही, कषपलवस्त ुि पिासी) ४.४  ७.०    २.२     ४.४    ११.४  ३.३  ३१८  ४५५ 

सदूुिपजिम तिाई (बाँके देजख कन्चनपिु सम्म  ४.४  ७.०    २.२     ४.४   ९.२   ३.३  ३१८  ४५५ 

मभमि तिाई (दाङ, सखेुत, जचतवन, मकवानपिु, नवलपिु) ४.४  ७.७  २.२  ४.४    ११.४  ३.३  ३१८   ४५५ 

पहाडी भागमा (प्रमत िोपनी) ६.५    १०.५    ३.३    ६.५   १३.८   ५.०  ४७६  ६८२    

 ३४० षकलोग्राम प्रमत कट्ठा वा ५०० षकलोग्राम प्रमत िोपनीका दिले प्राांगारिक मल प्रयोग गनुयहोस।् 
 िासायमनक मलको प्रयोग गदाय डीएपी, म्यू.अ.पो., जजांक सल्फेि ि बोिेक्सको पिैु मािा तथा यरुियाको एक मतहाई मािा 

जममनको अजन्तम तयािीको समयमा, एक मतहाई बाली लगाएको २५-३० ददन पमछ (घडुाघडुा आउने समयमा) ि बाकी 
एक मतहाई ५५-६० ददन पमछ (धानचौि आउने बेलामा) प्रयोग गनुयहोस।् 
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अनसूुची-४: षविादीको प्रयोग गदाय ध्यान ददनपुने मखु्य कुिाहरु 
 सकेसम्म हरियो (  ) ि नीलो (  ) लेबल भएको षविादी प्रयोग गनुयहोस।् 
 षविादीको डब्बामा उत्पादन ि एक्सपाइिी मममत हेनुयहोस।्  
 सिुजक्षत ठाउँमा षविादी िाख्नहुोस।्  
 मसफारिस गिीए अनसुािको मािा प्रयोग गनुयहोस।्  
 षविादी छकय ने वेलामा मखुमा मास्क, हातमा पञ्जा, खटु्टामा जिुा ि शिीिको नाङ्गो भागमा कपडाले 

छोप्नहुोस।्  
 सकभि कडा घाम लागेको, धेिै हावा लागेको, पानी परििहेको बेला षविादी नछनुयहोस।्  
 कुनै पमन षविादी छदाय जनु ददशाबाि हावा आएको छ त्यही ददशामति फकेि कषहल्यै छनुयहुँदैन अथायत ्

जनु ददशाबाि हावा  
वहेको छ सोही ददशातफय  फकेि षविादी छने गनुयहोस।्  

 कुनै पमन षविादी छदाय षविादी छदै अजघ बढ्नहुुँदैन अथायत पमछ सदै आउनपुदयछ जसले गदाय षविादी छरिसकेको ठाँउमा चलाउन 
नपिोस।् 

 कुनै पमन षविादी छरििहँदा मबचैमा नोजल बन्द भयो भने मखुले फुकेि वा दाँतले खोल्ने गनुयहदैुन। 
 कुनै पमन षविादीको प्रयोग गिे पमछ सकेसम्म पिैु शरिि नहुाउन ुपदयछ ि हात खटु्टा नधोई कुनै खानेकुिा खान हुँदैन।  
 षविादी प्रयोग गिीसकेपमछ खाली बट्टा वा मससी बिुलेि खाल्डोमा पनु ुयहोस ्ि प्रयोग गिेका उपकिणहरु धोएि िाख्नहुोस।्  
 षविादी छकय दा िाउको दखु्न ेवा वाक-वाक लाग्ने जस्तो हनु थाल्यो भने तरुुन्त काम छोडेि खलु्ला हावामा केहीबेि बस्नहुोस।् यदद 

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

साथै गाईवस्त,ु कुखिुा आदद लाई पमन खवुाउन हुँदैन। 
 षविादी प्रयोग गने उपकिणहरु (स्प्रयेि) लाई प्रयोग गिीसकेपमछ िाम्रोसँग पखाली भण्डािमा िाख्नहुोस।्  
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अनसूुची-५: कमन कापय माछाको ह्याचमलांगलाई दैमनक दाना/आहािा ददन ेतामलका 

समय अवमध दानाको प्रकाि दाना ददने दि प्रमत ददन  
पषहलो हप्ता  सानो ज-ुप्लाङ्किन, अन्डाको झोल, ३०-३५% 

प्रोषिनयकु्त पाउडि दाना (भिमासको षपठो, 
गहुँको चोकि, षपना, षफसममलको ममश्रण) 

शािीरिक तौलको आधािमा १५-
२०% (प्रमत एक लाख) हाचमलांगलाई 
प्रमत ददन ४ विा अन्डाको झोल, 
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 ददन  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 
ददन  ४५०-५०० ग्राम तयािी दाना 

३ पिक 

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

शािीरिक तौलको आधािमा ५-१०% 
(प्रमत एक लाख) हाचमलांगलाई प्रमत 
ददन 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, चलेुिो, जजङि, मनमािो, पाखिुी, बडहि, 
मभमल आदद खवुाउन सषकन्छ। षहँउद मषहनामा पश ुआहािको आपूमतयमा डालेघाँसबाि ४१% योगदान िहेको छ।  

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

चलेुिो- काजिक देजख चैि सम्म 
मनमािो- काजिक देजख चैि सम्म 
पाखिुी- काजिक देजख चैि सम्म 
कािो- काजिक देजख चैि सम्म 
बडहि- काजिक देजख चैि सम्म 
जजङि- काजिक देजख वैशाख सम्म 

 


