
 

सिनो हटाउने : सिन? ििरि?  

मासनिहरू ि सिउँदा िनाविहरूमा िोग नफैसियोि ्भनेि नै मिेिा िनावििो सिनो हटाउन ुपने हो | िसि सिटो सिनो हटाउन 

िसिन्ि, त्यसि नै िोग फैसिने िम्भावना घट्ि |    
 

यिरि सिनो हटाउँदा विपििो वािाविण, खानेिुिािो स्रोि ि पानीिाई 

फोहोि नपािोि ्भन्ने ध्यानमा िाख्न ुपिछ .    
 

 सिटाण ुनाश गने:  

शरििमासि ि वरिपिी ििै खािी निाखी एि िह चनुा, सफनायि ि 

सविोन िस्िा िेसमिि ििे त्यि ठाउँमा िंक्रमण फैसिंदनै । िुनै पसन 

सिनोिाई मङ्शाहिी िनावििे खानबाट िोक्निो िासग त्यस्मासि मरििेि ििछ न िसिन्ि । 

 
 

चासहने िामान: 

पन्िा ि मास्ि  

िावेि, खन्िी अिवा अरु खन्ने औिाि  

   
 

सवशेष परिसस्िसि  

यसद सिनोिो नाि, मखु गपु्ताङ्ग ि गदुद्वािबाट िगि बगेमा त्यििाई एन्रेक्ि भएिो मान्न िसिन्ि । त्यस्िो सिनोिाई िुनै पसन 

हाििमा िाट्न ुह दँनै ।  त्यस्िा सिनोिो नाि गदाछ पन्िा ि बटू िो प्रयोग गनुछ पिछ ि प्रयोग पस्चाि सबिंक्रमण गिेि मात्र फ्याल्न ुपिछ । 

आन्त्यमा विपि िा िबै ठाउँम सबिंक्रमण गनुछ िरुिी ि । 

 
समयावधि: 

जनावर मरेको २४ घण्टा भित्र   



भसनो जलाउने वा गाड्न ेठाउँ:  

 

पानीको कुनै महुान वा खोलानालाबाट १०० देखख २०० भमटर टाढा  

जभमन मुनन रहने पानीको सतह िन्दा कम्ततमा २ मीटर माधि | 

खाल्डो खन्दा पानी िेट्टीयो िने त्यो ठाउँमा भसनो नगाड्नुहोस ्|            

कत्रो र कस्तो खाल्डो खन्ने? 

एक मीटर लामो, एक मीटर चौडा र एक मीटर गहहरो खाल्डोलाई एक घन मीटरको खाल्डो िननन्छ |     

 

गाईगोरु वा िैंसी गाड्न हरेक भसनो बराबर डढे घन भमटरको खाल्डो चाहहन्छ |  

िेंडा, बाख्रा अिवा सुँगरु गाड्न आिा घन मीटरको खाल्डो चाहहन्छ |  

 

सकेसतम भसनोलाई दइु मीटर सतम माटोले पुनुहुोस ्| 

 

फाइदा: दगुनु्ि कम हुन्छ | सबैलाई स्वीकाय ुहुन्छ |   

बेफाइदा: पानीलाई सकं्रभमत पान ुसक्छ | िेरै जनावर मरेका छन ्िने िेरै औजार र श्रभमक निई खाल्डो खन्न गाह्रो हुन्छ |  

 

 

माटोको िुप्रोमा पुने तररका  

जभमनमा िोरै गहहराइको खाल्डो खन्नुहोस ्| 

जनावरका भसनोलाई यौटै तहमा राख्नुहोस ्र नुनले  छोप्नुहोस ्। 

०.६ भमटर गहहरो पत्रमा माटो हालेर भसनो पुनुहुोस ्| 

माटोको तह माधि फेरी १ सेम्न्टभमटर चुना को तह बनाउनुहोस ्। 

यस्तो माटोको िुप्रो वररपरी सानो कुलो बनाउनुहोस ्| यसो गरे माटोको 
िुप्रोबाट वर्ाुले माटो बगाउन सक्दैन |  

 

फाइदा: नछटो, सम्जलो | 

बेफाइदा: भसनो पुरै कुहहन ६ देखख १२ महहना लाग्छ | मांशाहारी जनावरले भसनो खान आउलान ्कक िनेर चनाखो हुनपछु | 


