
चिसो लहरको बेला के गर्न ुपरे् र के र्गर्न ुपरे् कन राहरु । 

गनन ुऩने कन याहरु 

ऩहहरे 

 ऩमाुप्त जाडोको कऩड़ा हनननऩरु् । तातो कऩड़ाहरु ऩनन उऩमोगी हनन्र् । 

 आऩतकालरन आऩूनतहुरु तमाय हनननऩरु् । 

अवधधभा 
 सकेसम्भ घयको लबत्र  यहननहोस ् , धिसो हावाको जोखिभफाट फच्न राई 

कभती मात्रा गननहुोस।् 

 सनख्िा फस्ननहोस,् महद लबजेको हनननहनन्र् बने, शयीयको ताऩ को नोक्सान 
योक्न तनरुन्तै आफ्नो कऩड़ा फदल्ननहोस।् 

 ऩन्जा रगाउननभा प्राथलभकता हदननहोस ् ; ऩन्जारे अधधक न्मानोऩन प्रदान 
गदुर् अनन धिसोफाट फिाउर् । 

 येडडमो सनन्ननहोस ,् टेलरलबजन हेननहुोस ,् भौसभ जानकायीका राधग सभािाय 
ऩत्रहरू ऩढ्ननहोस।् 

 तातो ऩेम ऩदाथ ुननमलभत रूऩभा पऩउननहोस।् 

 ज्मेष्ठ नागरयक य फच्िाहरूको ख्मार याख्ननहोस।् 

 ऩमाुप्त ऩानी बण्डाय गननहुोस ्ककनकक ऩाइऩहरू जम्नन सक्र्। 

 शीतदॊश (फ्रॉस्टफाईट) का रऺणहरूका राधग सतकु यहननहोस ्जस्तै 
अननहायहरू, हातका औॊराहरू , िनट्टाका औॊराहरू, कानको रे्उ य नाकको 
टन प्ऩोभा सेतो वा कपक्का देिाऩने। 



 शीतदॊशफाट प्रबापवत ऺेत्रहरूभा धेयै तातो नबएको ऩानीभा याख्ननहोस ्
(ताऩभान शयीयको अप्रबापवत बागहरूको राधग स्ऩश ुगन ुसहज 
हनननऩरु्)। 

 

अल्ऩताऩ (हाइऩोथलभमुा) को स्थनतभा 

 व्मक्क्तराई न्मानो ठाउॉभा याख्ननहोस ्य उसको कऩडा ऩरयवतनु गननहुोस।् 

 सनख्िा कम्फर , कऩड़ा, तौलरमा, वा च्मादायहरू  जो र्ाराफाट र्ारा सम्ऩकु 
हननेरे व्मक्क्तको शयीय गयभ गननहुोस।् 

 शयीयको ताऩक्रभ फढाउन भद्दत गन ुतातो ऩेम ऩदाथ ुहदननहोस।् यक्सी 
नहदननहोस।् 

 महद अवस्था झन ्ियाफ बमो बने धिककत्सकीम सहामता लरननहोस।् 

नगनन ुऩने कन याहरु 

 यक्सी नपऩननहोस।् मसरे तऩाईंको शयीयको ताऩक्रभराई कभ गदुर्। 

 शीतदॊश (फ्रॉस्टफाईट) बएको ऺेत्रभा भालरश नगननहुोस।् मसरे अधधक 
ऺनत गन ुसक्र्। 

 थयथय काॉम्दा फेवास्ता नगननहुोस ्  । मो एक भहत्त्वऩूण ुऩहहरो सॊकेत हो 
कक शयीयरे तातो गनभाउॉ दैर् य नर्टो घयलबत्र पकुनको राधग एक सॊकेत। 

 

 

 

 



चिसो लहरको बेला / शीत अवस्थामा कृषष जमीर्मा के गर्न ुपरे् र के 
र्गर्न ुपरे् कन राहरु । 

गनन ुऩने कन याहरु 

 हल्का य रगाताय लसॊिाई गननहुोस ्  / लसॊिन लसॊिाई फेरनकी ऩि गनाुरे 
फारीराई धिसोफाट फिाउन सककन्र् । 

 ऩयार/ ऩोलरथीन ऩानाहरू/ फोयारे मनवा परपूरहरू र्ोप्ननहोस।् 

 केयाको गनच्र्ाहरूराई नर्द्रमनक्त ऩोरीथीन झोरारे र्ोप्ननहोस।् 

 िाभरको ऩौधाशाराभा:  यातको सभमभा ऩाल्थीन ऩानारे ऩौधाशाराराई 
र्ोप्ननहोस ्य बफहान ननकाल्ननहोस।् फेरनका ऩौधाशाराराई लसॉिाइ गननहुोस ्
य बफहान ऩानी फाहहय ननकाल्ननहोस।् 

 यामो, याजभहा य िना जस्ता सॊवेदनशीर फारीनारीराई शीत 
आक्रभणफाट फिाउन , सल्फ्मनरयक एलसड @ 0.1% लभसाएको नर्ड़कननहोस  

(1000 लरटय ऩानीभा  1 लरटय H2SO4) वा थाइओरयमा @ 500 ऩीऩीएभ  

(1000 लरटय ऩानीभा 500 ग्राभ थाइओरयमा) । 

 महद तऩाईंको ऺेत्र शीतरहय ितयाभा र्  बने हावा फारीनारी  / आश्रम 
फारीनारी / गरी फारीनारी रगाउननहोस । 

 फ़यवयीको अन्त्मभा वा भािकुो सनरूभा बफरूवाहरूको प्रबापवत बागहरू 
र्ाॉट्ननहोस।् र्ाॉहटएको फोटहरूभा ताभा पपूॊ दानाशक  नर्ड़कननहोस य 
लसॉिाइको साथ एनऩीके रागू गननहुोस।् 

नगनन ुऩने कन याहरु 

 धिसो भौसभको सभमभा भाटोभा ऩोषक नरगाउननहोस ् , जयाको ियाफ 
गनतपवधधको कायणरे ऩौधा अगाडड फढ्नन सक्दैन। 



 भाटोराई फाधा नऩनमाुउननहोस ् ; िकन रो सतह तल्रो सतहफाट ननस्कने 
तातो को िारनराई कभ गदुर्। 

पशनपालर् 

गनन ुऩने कन याहरु 

 याती गोठलबत्र गाईवस्तन याख्ननहोस ्य धिसोफाट जोगाउन सनख्िा ओछ्मान 
प्रदान गननहुोस।् 

 धिसो अवस्थासॉग साभना गन ुजनावयहरूराई स्वस्थ याख्न िायोभा 
प्रोटीन स्तय य िननज वदृ्धध गननहुोस ्। 

 ऩशनहरूराई नननको साथ िननज लभश्रण ननमलभत रूऩभा हदननहोस ्  य गहनॉ 
अन्न, गनड़ आहद हहउॉ दको भौसभभा दैननक यासनभा जनावयहरूको उजाुको 
आवश्मकता ऩूया गनु 10% देखि 20% हदननहोस ्। 

 ऩोल्रीभा, ऩोल्री शेडभा कृबत्रभ प्रकाश प्रदान गयेय िल्राहरूराई न्मानो 
याख्ननहोस।् 

नगनन ुऩने कन याहरु 

 बफहानको सभमभा गाईवस्तन / फाख्राहरूराई िन ुनहदननहोस।्  

 यातीको सभमभा गाईवस्तन / फाख्राहरूराई िनल्रा नयाख्ननहोस ्। 

---------- ***** ---------- 


