
िशवंश मल



    िशवंश मल बनाउने ियाले खेतबारीमा रहेका फोहरमैलालाई उपादनिशल मलमा परवतन गदछ, जसबाट 
बालीलाई आवयक पन सबै कारका पोषक तवह ा हछ।
    कृषकहले आनो माटोमा योग गरने महंगो रासायिनक मलको िनभरता घटाउन सछन्। यसले माटोमा पानीको 
योग घटाउँदछ। िशवंश गरबी र ऋणको दु बाट मु िदने एक असल साधन बन सछ। सपुण भारतका हजार 
खेतबारीहमा िशवंश मलको योग भैरहेको छ, जसले गदा माटोको उवरता र कृषकहको आदानी बिढरहेको छ। यो 
तपाईमा पिन लागु हन सछ।

िशवंश मलको परचय
हाो देशमा अिधकांश मािनसह कृषक छन् र ती मये धेरै जसो कृषकहले आनो र आनो परवारको पालन पोषण गन 
आवयक पन िननतम आदानी समेत गन सिकरहेका छैनन्। हामी यता मािनसहलाई सहयोग गन तरकाको खोजी गन सफल 
भएका छ। हामी वहाँहलाई यतो िविध िसकाउन चाहछ जसले गदा पैसानै खच नगरी आनो खेतबारीका लागी आवयक 
पन मल आँफै बनाउन सिकयोस्। यो पिन मा अठार िदन िभ।

फाइदाह

िसंचाइको लागी पानी कम लाने
िशवंश मलले माटोको पानी संचय गन मता बढाउँछ।

रासायिनक मल र िकटनाशकको आवयकता घटाउँदछ।
िशवंश मलबाट िबवालाई रोगसंग लड्ने मता र पोषक तव ा हछ।

झारपात हटाउन कम परम गनु पन हछ।
िशवंश मलको योगले झारह कम उछन्,जसले गदा मजदुरी खच घट्छ।

आदानीमा वृि
१५ देिख ४० ितशत उपादनमा वृि

रासायिनक मल, पानी र मजदुरीमा कम खच  

एक एकड़ (४००० बग िमटर)जिमनमा आठ थुो िशवंश मल आवयक पदछ (एक हेटरमा २० थुो)।
    िशवंश मलको पिहलो योगमै युरयाको माा आधा घटाउँदै फाफोरस र पोटास पूण पमा बद गन सिकछ, दोो 
बालीमा िशवंश मलको माै योग गरे हछ। यिद माटो असायै खराब छ भने मलको माा दोबर गन सिकछ।



आवयक उपकरणह

घाँस काट्ने मेिशन वा दाउ (सामीहलाई काट्नका लागी) पानी

कोदालो (मलको थुो ओटाई पटाई गन)  िपाल(मलको थुो बिनसके पछी 
घाम र पानीबाट बचाउन)

िपालको आकार (३ िमटर 
लबाई,३ िमटर चौडाई)

तसला वा तगारी (सामी नानका लागी)

१० िलटर जाने



मल बनाउने थानको छनौट गन
सुखा र छायाँदार थान

पानीको राो िनकास भएको अलो र समतल ठाउँ

थुो बनाउने ठाउं थुो बनाउने ठाउं

थुो बनाउने ठाउं थुो बनाउने ठाउं

छाँया खुला ठाउँ

पानी बािहर ितर 
िनकनुलाई राो िनकास 
भएको ठाउँ मािनछ।

पानी िभ ितर 
आउनुलाई गलत िनकास 
भएको ठाउँ मािनछ।

पानी िभ ितर 
आउनुलाई गलत िनकास 
भएको ठाउँ मािनछ।

पानी िभ ितर 
आउनुलाई गलत िनकास 
भएको ठाउँ मािनछ।

पानी िभ ितर 
आउनुलाई गलत िनकास 
भएको ठाउँ मािनछ।

पानी िभ ितर 
आउनुलाई गलत िनकास 
भएको ठाउँ मािनछ।

पानी िभ ितर 
आउनुलाई गलत िनकास 
भएको ठाउँ मािनछ।

पानी िभ ितर 
आउनुलाई गलत िनकास 
भएको ठाउँ मािनछ।

पानी बािहर ितर िनकनुलाई राो 
िनकास भएको ठाउँ मािनछ।

पानी बािहर ितर िनकनुलाई राो 
िनकास भएको ठाउँ मािनछ।

पानी बािहर ितर िनकनुलाई राो 
िनकास भएको ठाउँ मािनछ।पानी बािहर ितर िनकनुलाई राो 

िनकास भएको ठाउँ मािनछ।

पानी बािहर ितर िनकनुलाई राो 
िनकास भएको ठाउँ मािनछ।

पानी बािहर ितर िनकनुलाई राो 
िनकास भएको ठाउँ मािनछ।



सुकेको सामी जमा गर
धेरै कारका सामीह हनुलाई राो मािनछ।
१०० ितशत पात पितङ्गरहको योग नगर।

ख िबवाहको सुकेको भाग (हाँगा 
िबँगा वा पात पितङ्गरह)

सुकेको धानको पराल

सुकेको घाँस वा झार सुकेको गहँको डाँठ

सुकेका पातह गाईबतुको सोर



हरयो सामी जमा गन
हरयो सामी िबिभन कारको भए असायै राो

ख िबवाको कुनै पिन हरयो भाग हरयो घाँस

ख िववाह काटछाँट गदा 
िनकने हरयो भाग

हरयो झारपात

पानीमा उने िववाह िनम र िलिटस योग नगर



गोबर जमा गर
धेरै कारका जनावरहको गोबर हनुलाई उम मािनछ।

गोबर
ताजा (बढीमा २ हा पुरानो)

मािनसको िदसा योग नगर



जमा गरएको सामीहलाई काट।
काटीएको सामीबाट राो मल बछ।

घाँस काट्ने मेिशन वा दाउ हँिसया

सुखा सामी (नकाटीएको) सुखा सामी (काटीएको)

हरयो सामी (नकाटीएको) हरयो सामी (काटीएको)

कािटएको सामीको आकार



नाप, तसला वा तगारी

माथी सम भर, िनठो

झुसी हने गरी नभर



मलको थुोको आकार

१.५ मीटर



पिहलो िदन
पिहलो तह

9X तसला (तगारी)

11/2 X तसला (तगारी)



पिहलो िदन
पिहलो तह

सुखा सामाी

सुखा सामाी



पिहलो िदन
दोो तह

हरयो सामी हरयो सामी

हरयो सामी हरयो सामी

6 X तसला (तगारी)

1 X तसला (तगारी)



गोबर

गोबरगोबर

गोबर

पिहलो िदन
तेो तह

3 X तसला (तगारी)

1/2 X तसला (तगारी)



पिहलो िदन
 ६ देिख ८ पटक दोहो–याऔं

गोबर

गोबर

गोबर

गोबर

गोबर

गोबर

गोबर

९ तसला (तगारी)

६ तसला (तगारी)

३ तसला (तगारी)

१.५ तसला (तगारी)

१ तसला (तगारी)

आधा तसला (तगारी)गोबर

सुखा सामी

सुखा सामी

सुखा सामी

सुखा सामी

सुखा सामी

सुखा सामी
सुखा सामी

सुखा सामी

सुखा सामी

हरयो सामी

हरयो सामी

हरयो सामी

हरयो सामी

हरयो सामी

हरयो सामी

हरयो सामी



थुोको आकार (उचाई)

काँध सम

६ देिख ८ तह सम

गलत

३ देिख ४ तह



थुोको आकार (यास)

यास १.५ मीटर

यास १.५ मीटर



पिहलो िदन
सबै भदा मािथको तह (अितम तह)

छोनु



1

2

चौथो िदन
तापमान परण

धेरै तातो सहन सने तातो

गलतराो

िनचोड िविध ारा जाँच

िनचोड िविध ारा थुोको िविभन ठाउँमा जाँच गर

धेरै सुखा िठक धेरै िगलो
एक थोपा पिन पानी नचुिहने केही थोपा पानी चुिहने पानीको धारा बने गरी चुिहने



चौथो िदन
थुोलाई ओटाई पटाई गन

िभको बािहर र बािहरको िभ हने गरी ओटाई पटाई गन

थुोलाई ढाने (छोने)

िपाल

3

4



चौथो िदन
केही समया र समाधान

समया समाधान

धेरै िचसो

थुोलाई ओटाई पटाई गन

३ तसला 
(तगारी) गोबर

धेरै सुखा

थुोलाई ओटाई पटाई गन

३ तसला 
(तगारी) पानी

धेरै िगलो

थुोलाई सुकाउने फेरी थुो बनाउने



१८ िदने िया

बनाउनुहोस्
ओटाई पटाई 
गनुहोस्

ओटाई पटाई 
गनुहोस्

ओटाई पटाई 
गनुहोस्

ओटाई पटाई 
गनुहोस्

ओटाई पटाई 
गनुहोस्

ओटाई पटाई 
गनुहोस्

ओटाई पटाई 
गनुहोस्

तयार

येक दोो िदन ओटाई पटाई गन
सात पटक सम ओटाई पटाई गन

तापमान परीण िनचोड िविध ारा जाँच

थुोलाई ओटाई पटाई गन थुोलाई ढाने



काय सुची
िशवंश मल

शुका िदनमा

चौथो िदन

छैठ िदन

आठ िदन

दस िदन

बा िदन

चौध िदन

सो िदन

अठार िदन

उपकरण जमा गर
सामी जमा गर
एक छायाँदार र समतल ठाउँको चयन गर

तापमानको परण गर

तापमानको परण गर

तापमानको परण गर

तापमानको परण गर

तापमानको परण गर

पानी (ओिसलोपन) को परण गर

पानी (ओिसलोपन) को परण गर

पानी (ओिसलोपन) को परण गर

पानी (ओिसलोपन) को परण गर

पानी (ओिसलोपन) को परण गर

पानी (ओिसलोपन) को परण गर

पानी (ओिसलोपन) को परण गर

थुोलाई ओटाई पटाई गर

थुोलाई ओटाई पटाई गर

थुोलाई ओटाई पटाई गर

थुोलाई ओटाई पटाई गर

थुोलाई ओटाई पटाई गर

थुोलाई ओटाई पटाई गर

थुोलाई ओटाई पटाई गर

मल तयार भयो

तापमानको परण गर

तापमानको परण गर

मलको थुो बनाउँ
थुोलाई ढाकेर राख

थुोलाई ढाकेर राख

थुोलाई ढाकेर राख

थुोलाई ढाकेर राख

थुोलाई ढाकेर राख

थुोलाई ढाकेर राख

थुोलाई ढाकेर राख

थुोलाई ढाकेर राख

तापमान परण गन, िनचोड िविध ारा परण गन, 
ओटाई पटाई गन र थुोलाई छोन (ढान) निबस।

पुतकमा लेिखएका सबै कृयाकलापह मशःअनुसरण 
गन अित आवयक छ।

यो ियालाई पुरै १८ िदन लगाउन आवयक छ।



िशवंश मलको योग कसरी गन?
खेतबारी जोने ममा
माटोमा िमसाउने (रोनु भदा ३ िदन अिघ)

बाली लगाउने समयमा
रोने समयमा हाल

बाली माथी छन
मािथलो सतहमा छिकने।



िशवंश मललाई कसरी भडारण गन?
सुखा छायाँदार र िचसो ठाउंमा राख।

३ मिहना भदा धेरै नराख।


