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३. प्राकृतिक वरा कृ्तरिम गरराभाधरारण (Artificial Insemination) 
ववतधवराट ररानीलराई म्रावटंग वरा गरभा धरारण गरराउने व्वस्रा

४. कुमरारी ररानी गरभाधरार रएर फकके पति अण्रा परारे नपरारेको हेरी 
ररानीको गणुसिर मूल्राकंन गनके

५. ररानी बैकीग र आवश्किरा अनसुरार ररानी प्तिस्रापन गनके

६. ररानी र गोलराको ररक्भा व्वस्रापन

रेक्भा एउटरा सराधरारण को् अक्षरहरू प््ोग गरेर कक्षहरूको पट्ीमरा लेखेर 
रराख्न सवकनि जसिैैः कलमी लगराउने तमति, D 4/10 लेखख्ो रने कोखिकराहरू 
अकटोबरको चौ्ो दिनबराट कलमी गररएको जनराउँि । ररानी उतपरािन करा्भा 
संचरालन गिराभा आबश्क पनके िथ्राङ्कहरु जसिै मौरीले सरुु गरेको कोषहरूको 
संख्रा, कलमी तमति, ररानीहरूको उि् रएको तमति, वविरण तमति आदि 
्रा्रीमरा वटपेर रेक्भा रराख्न ुपिभा । कलम गरेर सफल ररानी ि्रार रएपति 
ररानीको खचनरारीको लरातग मौरी खचनह लगराउन ुपिभाि । अनिरराभाव्रि् रंग को् 
जसले वषभाको अनत्लराई जनराउँिैः १ वरा ६ सेिो वरा खैरो, २ वरा ७ पहेंलो, 
३ वरा ८ ररािो, ४ वरा ९ हरर्ो, ५ वरा ० तनलो ।

ररानी उतपरािन गनके करा्भा िरातलकरा

दिन समपरािन गनके करा्भा कैवफ्ि

पवहलो दिन ढोर उतपरािन गनके

१६ औ ं
दिन 

एक दिने िराउररा 
ि्रार गनभा िरान्ेकरा 
रराम्ो गोलरामरा न्राँ 
खराली चराकरा फुल परानभा 
रराखख दिने । नसभारी 
गोलराको िनोट 
गनके ।

१८ औ ं
दिन

नसभारी गोलरालराई ररानी 
ववहीन गनके र खचनी 
चरासनी खवुराउने ।

२० औ ं
दिन 

मैन कचौरराहरु ि्रारी 
गरी िराउररा ग्राफट 
गनके र ग्राखफटङ्ग फे्म 
नसभारी गोलरामरा रराख्ने

२२ औ ं
दिन

गोलरा तनरीक्षण गनके । 
्दि ररानी तनसकने 
प्तििि कम िेखखएमरा 
्बल ग्रावटङ्ग गनके ।

२४ औ ं
दिन

गोलरा तनरीक्षण गनके ।

२८ औ ं
दिन

ररानी कोषलराई 
तनकराली ररानी वववहन 
गोलरा, ररानी फेनुभा पनके 
गोलरा अ्वरा 
न्ूखकल्स गोलरा वरा 
मेवटंग घरारमरा रराख्न े।

३३–३९ 
दिन

ररानी वैवरावहक 
उ्रानमरा जराखनिन ्।

ररानी मौरीकोषबराट तनसकेको ५-१० दिन 
मरा बैवरावहक उ्रानको लरातग रराले एवककृि 
क्षेरिमरा जराखनिन र १० िेखख १५ वटरा  
ड्ोनसँग हरावरामरा संरोग गतिभान ।

४१ दिन 
समम

ररानीले फुल परानभा 
्राखलिन ्। 

सराधरारणि्रा ररानीले संरोग उ्रान(हरू) 
पति २-३ दिन िेखख फुल परानभा सरुु 
गतिभान।्

४६ औ ं
दिन

फुल परारेको ररानीलराई 
वपंज्रामरा रराखख ररानी 
चरावहएको गोलरामरा 
प्वेि गरराउने ।

8f= lzj k|;fb l/hfn

s[lif ;"rgf tyf k|lzIf0f s]Gb|



पररच्
 नेपरालमरा मौरीको जरािी् सधुरारको लरातग अनसुनधरानकरा 
प््रासहरु धेरै कम रएको िेखखनि। ि्रावप मौरीपरालकहरुले प्त्ेक 
बषभा सराधरारण रुपमरा रएपतन आफनो एवप्रीमरा रहेको उत्तम गोलरालराई 
िनोट गरी त्सको लरारराभाको कलमी मराफभा ि ररानी पररविभान गरी 
उतपरािनलराई तनरनिरिरा दिइरहेको िन।् मौरीपरालकहरुले गोलरा 
तबवक् तबिरण गिराभा कमजोर गोलरा बेचने प्चलनले सवस् ि्रा 
उतपरािनिील गोलरा करा्म गरी मह ि्रा अन् मौरी उपजहरुको 
उतपरािकतव बढराउने उद्ेश् रने पूररा रएकरा िैनन।् मौरीको बंि 
िदु्धिरा करा्म गनभा र नश्ल सधुरार ल्राउन ब्ी्रले मौरीकरा बरांनिनी् 
गणुहरुको आधरारमरा िनोट र मूल्रांकन गिभािन।् मौरी ररानी 
प्जननको लरातग लराइन तब््ीङ्ग, िईु लराइन हराइव्ी् तब््ीङ्ग र 
उतपररविभानकरा िररकराहरु अपनराइ प्जनन सटक तनरनिर करा्म 
रराखििन ्। ररानी उतपरािन गनके फरामभा ि्रा व्खतिले त्ही प्जनन 
सटक प्राप्त गरी आमरा गोलरा करा्म गरी असल नश्लकरा ररानीहरु 
उतपरािन गनुभा पिभाि । कवरारेनटराइन अवफसवराट अनमुति तलएर उचच 
सिरको ररानी तरत््राई प्जनन प्वक््रामरा समराबेि गरर मलु्राङ्कन गनभा 
सवकनि । िर ्ी करामहरु व्वखस्ि रुपमरा हनु सकेको िैन । 

मौरीको ररानी फेनुभा पनके करारणहरु ?

 मौरीपरालकहरुले मौरी ररानीहरू प्तिस्रापन गनके सबैरनिरा 
महत्वपूणभा करारण मौरी गोलराको अनकूुल वविेषिराहरू र गणुहरूलराई 
बढरावरा खिई गोलराको उतपरािन ववृद्ध गनुभा हो। ररानीको असफलिराले 
अण्रा परानके कराममरा कमी ल्राउँि । ररानी फेरोमोन वरा ररानी पिरा्भाको 
अप्राभाप्त मरारिरा उतपरािन गिभा, जसले गिराभा ररानीको संकेि ि्रा 
तन्नरिणमरा ह्रास वरा कतम आउँि । िरानि सवरराव रएको, बतल्ो, 
सवस्, कीररा र रोग प्तिरोधी, प्िसि पषुपरस र कुट संकलन गनभा 
सक्षम, लटुल्राइ हलु तन्राभास ि्रा गहृत्राग नगनके वरा नगण् हनेु 
मौरीहरू प्राप्त गनभा न्राँ ररानी फेनुभा पिभाि । ररानी प्रातप्तको लरातग 
अभ्रास गररएकरा सरामरान् ववतधहरू िईु प्करारकरा िन ्।

१. प्राकृतिक िररकरावराट
 मौरी गोलराको समपूणभा वक््राकलरापहरु ररानीमरा नै तनवहि हनेु 
हनुराले गोलरालराई सधैं सवस् र रराम्री अण्रा परानभा क्षमिरा रराख्न ेमजबिु ररानीको 
आवश्किरा हनुि । वदृ्ध र असवस् ररानी फेनभा र गोलरा ववृद्ध गनभा त्हराँ न्राँ 
सवस् ररानीहरुको आवश्क रइरहेको हनुि । ्सको लरातग प्राकृतिक 
िररकराबराटै उतपरािन हनेु ररानीकोष ्रा ररानीको प््ोग गरर ररानीको अरराव 
गोलरामरा दिन सवकने ि। 
 मौरी गोलराले मह प्वराह वरा प्जननको तसजनमरा सवरारराववक रूपमरा 
ररानी बढुी वरा तबररामी रएमरा वरा ररानी असक्षम रएमरा वरा गोलरा ररातनववहीन 

रएमरा गोलराले न्राँ ररानी उतपरािन गनके प््रास गिभाि। ररानी बढुी रएको रएको 
्ोरै वरा कम गणुसिरको अण्रा उतपरािन गनके गरेको र अण्रा परारे पतन चराकराको 
ववतरन् ठराँउमरा किैकिै परानके र रराले अण्रा मरारि दिने आदि ववखिष्ट संकेिहरूलराई 
कममी मौरीहरुले ् राहरा पराइ सपुरसेड्ूर सेलहरू उतपरािन गनके िन ्जसवराट न्राँ 
ररानीहरू उतपरािन हनेु ि । त्सिै, हलु तन्राभासको सम्मरा गोलराकरा कममीहरुले 
अकसर ररानीलराई न्राँ घरको खोजीमरा घरार िोडन बराध् परािभा। तिनीहरूले 
न्राँ ररानीलराई हकुराभाउनको लरातग ररानी कोखिकराहरू (हलु तन्राभास कोषहरु) 
उतपरािन गनकेिन ्र न्राँ ररानीले ठराउँ तलइ परुरानो ररानी प्तिस्रावपि हनेु ि र 
परुरानो ररानीले केही मौरीझणु् तलएर हलु तन्राभास गिभान । ररानी अपझभाट हरराएमरा 
पतन गोलराले आकखसमक रुपमरा इमरजेनसी ररानी कोष ववकरास गरी ररानीको 
कमीलराई परुरा गिभाि। प्राकृतिक रुपमरा गोलराले बनराएको सपुरसेड्ूर र हलु 
तन्राभास कोषलराई उप्ोग गरेर पतन धेरै हिमरा गणुसिरी् ररानी गोलरामरा 
प्तिस्रावपि गनभा सवकने हनुि। ्सरी गोलराले बनराएको सपुरसेड्ूर र हलु 
तन्राभास कोषलराई सरुरखक्षि रुपमरा चराकराबराट तनकराली तसनकराले उनेर ररानी 
नरएको वरा परुराने गोलरामरा प्तिस्रापन गनभा सवकने ि ।

         क                   ख                     ग
खचरि १. सपुरसेड्ूर कोषहरु (क) हलु तन्राभास कोषहरु (ख)  ि्रारर कोष ररानी वववहन गोलरामरा 

दिएको

२. कृतरिम िररकराले कलमी गरी ररानी उतपरािन गनभा अपनराउने ववधी 
मह र मैन उतपरािनमरा ववृद्ध ल्राउन, सिरी् गोलराहरु ववृद्ध गनभा, ररानी 
वववहन गोलरामरा ्रा परुरानो वरा नरराम्ो गोलरामरा ररानी फेनभा, चरावहएको 
सम्मरा ररानी उतपरािन गरी धेरै गोलराहरु बढराउन एवं पररागसेचन 
प्वक््रा प्ररावकरारी गनभा कृतरिम ररानी उतपरािनको आवश्किरा पिभाि । 
मौरी गोलराको खस्र आनवंुखिक सधुरारकरा लरातग गोलराको खस्र 
आनवंुखिक प्राप्त आमरा गोलराको लरारराभालराई उप्ोग गरी ररानी उतपरािनकरा 
वक््राकलरापहरु संचरालन गररनि । तगलबटभा एम. ्तुलटलले १९८९ 
मरा ववकरास गरेको ्ोतलटल ववतध (Doolittle grafting method) 
गणुसिरको ररानीहरू उतपरािन गनके ररपिदो िररकरा हो। जसअनसुरार 
ररानी उतपरािन गनभा उतकृष्ट गोलराको िनौट, १ दिने िराउरराको उतपरािन, 
नसभारी गोलराको ि्रारी, िराउरराको ग्रावटङ्ग, नसभारी गोलराको हेरववचरार र 
न्ूखकल्स ि्रा मेवटंग गोलराहरुको ि्रारी गनुभा पिभाि । ् स िररकरावराट 
ररानी उतपरािन गिराभा अपनराउन ुपनके तबतधहरु ्स प्करार रहेको िैः-

क. उतकृष्ट मराि ृगोलरा िनोट र व्वस्रापन
्समरा मह र कुट सकलन क्षमिरा बवढ रएको,  िरानि सवरराव रएको,  ब्ु्  

प्राटनभा रराम्ो रएको, चराकरालराई रराम्री िोपेर रराख्न ेक्षमिरा रएको,  हलु तन्राभास 
र गहृत्राग प्बतृि नगण् रएको, बतल्ो र िरानि सवररावको गोलरा,  रोग ि्रा 
अन् पररखजवीहरु अवरोधक क्षमिरा रएको गणुहरुको आधरारमरा गोलरा िनोट 
गरी व्वस्रापन गररनि ।

खचरि २. ब्ु्  प्राटभान रराम्ो रएको गोलराको एक फे्म

ख. रराले गोलरा िनोट र व्वस्रापन

ररानीको जैववक गणु करा्म गनभामरा ५० प्तििि सफलिरा रराले मोरीमरा रर पनके 
रएकोले त्सको पैरिीक श्ोि बरारे अग्ीम जरानकरारी हनु ुपिभा । ्ो गोलराको 
क्षमिरा व्सक रराले मोरीको जनसंख्रा एवं गणुसिरमरा तनरभार गिभाि । िस्भा 
मह र परराग रएको क्रावपङ गररएको ब्ु् सवहि ५ फे्म ड्ोन क्राप् ब्ो्सवहि 
३ फे्महरू र सबै फे्महरू ढराकन प्राभाप्त संख्रामरा मौरीहरू रएको ररानीववहीन 
वरा कुमरारी ररातन रएको गोलरामरा रराले  उतपरािन गररनि र रराले मैरीको उतपरािन 
गनभा रराले  फे्महरु मोरी गोलराको बीचमरा दिन ु पिभा । पररपक्क रराले गोलरा 
उतपरािन गनभा ररानी ि्रार हनु ुरनिरा १५ दिन अगरात् हकुराभाउन ुपिभा। वकनकी 
ब्सक रराले पररपक्क हनु १५ दिन लरागिि । ्दि गोलरामरा मह र पररागको  
कमी रएमरा कृतरिम आहराररा दिन ुपिभा । ररालेको लरारराभा तसल् रएपति अकदो 
घरारमरा सरारी त्समरा अकके  रराले मैरी उतपरािन गनभा  ड्ोन आधरार फे्म दिई ्प 
रराले मोरी उतपरािन गनभा सवकनि । सेररानरा मौरीलराई मेतलफेरराको आधरार चराकरा 
दिएमरा वरा आधरार चराकरालराई खजगज्राउग हनेु गरी कराटेर दिएमरा रराले/ढोर 
कोषहरु उठराउँिन ्। सराववक गोलरामरा कममी मोरी कम रएमरा अकदो घरारवराट 
तसल् बुं् ल्राइ दिन ुपिभा।

ग. ररानी कलमी गनभा १ एक दिने लरारराभाको ि्रारी र कलमी कोषको व्वस्रापन

कलमी गनभाको लरातग १ दिने लरारराभा उतपरािन गनुभा पिभा । त्सको लरातग  
मोरी गोलरामरा आधरारचराकरा ज्ीि न्राँ फे्म  दिन ु पिभा । ४ दिन 
रएपति कलमी वरा ग्राखफटग फे्ममरा जत्ि कपमरा ग्राखफटङ तनत्लको 
सहरा्िराले प््ोग गरेकरा अनिरजराति् प्जनन रइ गणुसिर रराम्ो हनेुि । 
उति कलमी गरेको फे्मलराई िरुुमरा ररानी कोष उठराउने सटराटर गोलरामरा 
रराखखनि र कोष उठराइन िरुु गरेपति कोष तनमराणभा गनके गोलरामरा 
रराखखनि । ररानी कोषवराट तनसकन ु२ दिन अगरात् ररानी वववहन गोलरामरा 
दिने गररनि ।


	_Hlk99725776
	_Hlk99725728
	_Hlk100238158

