प्लाष्टिक घर तथा थाेपा सिँचाइ
जलवायु मैत्री कृषि प्रविधि सङ्गालो

परिचय
अग्लो दुईपाखे गोठ तथा छाप्रोजस्तो देखिने वा अर्धचन्द्राकार

प्लाष्टिक घरमा तरकारीखेती गर्दा थोपा सिँचाइ प्रविधि जडान

प्लाष्टिक घर भनिन्छ । प्लाष्टिक घर ग्रिनहाउस जस्तै संरचना हो

मल पनि थोपा सिँचाइबाट प्रयोग गर्न सकिन्छ । प्लाष्टिक घरमा

आकारमा बाँस वा फलाम र प्लाष्टिकबाट बनाइएको घरलाई
जसबाट तरकारीका बिरुवाहरूलाई चर्को घाम, चिसो हावा र

बर्सातको पानीबाट बचाउँ दै तुलनात्मक रूपमा बढी उत्पादन

लिन सकिन्छ । प्लाष्टिक घरको प्रयोग गरी प्रतिकूल मौसममा
पनि बिरुवालाई अनुकूल वातावरण सिर्जना गरी बेमौसमी

तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा प्लाष्टिक घरको

गर्न सकिए सिँचाइ व्यवस्थापन थप सहज हु न्छ र रासायनिक
खेती गर्नाले चिस्यान तथा अन्य बाहृय प्रतिकूल मौसमलाई

नियन्त्रण गरी बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्न सकिने हु नाले

प्रतिइकाई क्षेत्रफलमा उत्पादन बढ्न जान्छ र बजारीकरणको

समस्या पनि कम हु ने भएकाले कृषकले मनग्य आम्दानी लिन

सक्छन् । प्लाष्टिक घर र थोपा सिँचाइ जलवायुमैत्री कृषि

निर्माण गरी बिरुवालाई वर्षायाममा वर्षाबाट, हिँउदयाममा

प्रविधिअन्तर्गत पर्दछन् जसले जलवायुमैत्री कृषि प्रविधिका

तथा उच्च हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढाई तरकारीको उत्पादन

कुनै न कुनै रूपमा सहयोग गरी प्रतिकूल वातावरण र

मध्यपहाडी तथा तराईमा चिसोबाट जोगाउन र उच्च पहाडी
वृद्धि गर्न सकिन्छ । प्लाष्टिक घर बनाएर गरिएको खेतीमा रोग

र कीरा कम लाग्छ र सजिलैसग
ँ नियन्त्रण गर्न पनि सकिन्छ ।

तीनवटै खम्बा (अनुकूलन, न्यूनीकरण तथा खाद्यसुरक्षा) लाई

खडेरीसँग अनुकूलन भई उत्पादन बढाउन मद्दत गर्दछ ।

तस्विरः सागर जि.सी., ली–बर्ड

प्लाष्टिक घरका लागि उपयुक्त
जग्गा र प्लाष्टिकको प्रयोग
जग्गा छनोट
प्लाष्टिक घरमा खेती गर्दा कम्तीमा ६ घण्टाभन्दा बढी दैनिक

घाम लाग्ने, हावा खेल्ने तर हावाहु रीले नोक्सान कम पुर्याउने

ठाउँ को छनोट गर्नुपर्दछ । साथै कम्तीमा पनि ५ मिटरभन्दा बढी

चौडाइ भएको जमिन चाहिन्छ । टनेल बनाउने जग्गा अलि उच्च

र पानीको निकास राम्रो भएको हु नपु र्दछ ।

प्लाष्टिक प्रयोग
नेपालमा तरकारीखेतीका लागि प्रायःजसो ४५ देखि ९० जी.एस.
एम. (ग्राम प्रति स्क्वायर इन्च) सम्मको पारदर्शी सिल्पाउलिन

(Silpaulin) प्लाष्टिक प्रयोग गर्ने गरिन्छ । बढी हावा चल्ने र

असिना पर्ने ठाउँ मा १२० जी.एस.एम. सम्मको प्लाष्टिक प्रयोग

गर्न सकिन्छ । तर प्लाष्टिक जति बढी जी.एस.एम. हु न्छ, त्यति नै

ह्रास आउन सक्छ । त्यसैले हावाहु री असिना कम पर्ने ठाउँ मा
४५ जी.एस.एम.को प्लाष्टिक प्रयोग गर्नु उपयुक्त मानिन्छ ।

समुद्री सतहबाट उचाइ बढ्दै जाँदा यसमा प्रयोग गरिने

सिल्पाउलिन प्लाष्टिकको जी.एस.एम. बढाउँ दै लैजानुपर्दछ भने

प्लाष्टिक घरको उचाईंचाहि घटाउँ दै लैजानुपर्दछ । आजकल

सिल्पाउलिन प्लाष्टिकका ठाउँ मा विभिन्न माइका्रे नको यू .भी.
Ultra-violet (UV) प्लाष्टिकसमेत प्रयोग गरिन्छ ।

प्लाष्टिक घर तथा थोपा सिँचाइ निर्माण गर्दा
ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू:


प्लाष्टिक घरको निर्माण गर्दा समुद्री सतहबाट उचाइ,
तापक्रम, सापेक्षित आद्र्रता, हावा बहावको दिशा तथा
लगाउने बाली र जातबारे विचार पुर्याउनुपर्दछ ।



सामान्यतया समुद्र सतहबाट उचाइ कम भएका ठाउँ मा
तापक्रम बढी हु ने हु ँदा घर अग्लो बनाउनुपर्दछ । बढी
उचाइ भएको ठाउँ मा तापक्रम कम हु ने हु ँदा तापक्रम
बढाउन प्लाष्टिक घर होंचो बनाउनुपर्दछ ।

सूर्यको प्रकाश कम छिर्ने भएकाले बिरुवाले दिने उत्पादनमा

प्लाष्टिक घर तथा थाेपा सिँचाइ

2

घरमा उच्च मूल्य पाउने तरकारीबाली लगाउनु उचित
हु न्छ । त्यसै गरी थोपा सिंचाइलाई जडान गर्दा
पाइपहरूलाई आवश्यकतानुसार माटामाथि अथवा
माटामुनि प्रयोग गर्न सकिन्छ यद्यपि प्राविधिकको
सहयोगमा उच्च प्रविधिको थोपा सिँचाई राख्दा राम्रो हु न्छ
र समयसमयमा थोपा सिँचाई प्रविधिको चेकजाँच गर्नु
आवश्यक हु न्छ ।

तालिका १ः ३.८*१२ वर्गमिटर उचाईमा कात्तिकदेखि
फाल्गुनसम्म बनाइने प्लाष्टिक घरको संरचनाको विवरण
उचाइमा

भाैगाेलिक

धुरी खाँबा

छे उकाे

(मिटर)

क्षेत्र

(मिटर)

खाँबा
(मिटर)

६० देखि
८००

तराई र
भित्री मधेश

४.४

३.३

८०० देखि
११००

पहाड

४

३

११०० देखि
१४००

मध्यपहाड

३.५

२.५

१४०० देखि उच्च पहाड
२०००

३

२



बढी गर्मी हु ने ठाउँ मा प्लाष्टिक घर निर्माण गर्दा हावा
ओहोरदोहोर गर्ने ठाउँ (भेन्टिलेसन) राख्पनु र्दछ भने
अत्यधिक चिसो हु ने ठाउँ मा तापक्रम बढाउन गुमोज
आकारको प्लाष्टिक घर निर्माण गर्नुपर्दछ ।



निर्माण तापक्रम र आद्र्रता नियन्त्रण गर्न प्लाष्टिक घरको
आकार धेरै ठू लो बनाउन नहु ने र ठाउँ को उपलब्धता
अनुसार ५ देखि ६ मिटर चौडाइ र १० देखि २५ मिटरसम्म
लम्बाई भएको घर बनाउनुपर्दछ ।



प्लाष्टिक घर बनाँउदा उपयुक्त स्लोप मिलाउन आवश्यक
हु न्छ अन्यथा प्लाष्टिकमा पानी तथा असिनाले क्षति
पुर्याउने सम्भावना हु न्छ ।



उच्च पहाडका र हिमाली क्षेत्र जस्तै, मनाङ, मुस्ताङ,
हु म्लामा बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्नका लागि
अर्धचन्द्र आकारमा प्लाष्टिक घरमा यू .भी. प्लाष्टिक वा
पोलिकार्वोनेट सिट र जि.आई पाइपहरू प्रयोग गर्न
सकिन्छ ।





सामान्यतया: प्लाष्टिक घर र थोपा सिँचाइ प्रविधि प्रयोग
गर्नका लागि विभिन्न कुराहरूको विचार गर्नु आवश्यक
देखिन्छ ।
प्लाष्टिक घर निर्माण गर्दा दिगो रूपमा खेती गर्नका लागि
बाँसका सट्टा फलामलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ र यस
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प्लाष्टिक घरभित्र तरकारीखेती गर्दा ध्यान
दिनुपर्ने कुराहरू:


प्लाष्टिक घरभित्र लगातार एउटै तरकारीबालीको खेती
गर्दा रोग तथा कीराको प्रकोप बढ्नका साथै माटाको
उर्वराशक्तिमा ह्रास आउने हु ँदा बालीचक्र अपाउने अथवा
कोसेबाली परिवारको बाली जस्तै, बोडी, भट्टमास आदि
लगाई फूल फुल्ने अवस्थामा माटामा जोतेर
छोड्नुपर्दछ ।



एकचोटि तरकारी बाली लिइसकेपछि चैत्रदेखि जेठ
महिनाको पानी नपर्ने तथा बढी गर्मी हु ने सिजनमा
प्लाष्टिक घरको प्लाष्टिक हटाएर सयपत्री फूल वा तोरी
रोपी १–१.५ महिनाको भएपछि माटोमा मिलाई पारदर्शी
प्लाष्टिकले ३० देखि ४२ दिनसम्म हावा नछिर्ने गरी
छोपेमा निमाटोड तथा अन्य माटामा रहेका कीरा तथा
रोगका जीवाणुलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग गर्दछ । (कृषि
डायरी)



प्लाष्टिक घरमा तरकारी लगाउँ दा वर्षायाममा गोलभेडा र
हिउँ दमा काँक्रा र जुकेनी लगाउनु लाभदायक मानिन्छ ।

प्लाष्टिक घरभित्र लगाउन सकिने बालीहरू र
तिनको समय:
प्लाष्टिक घरभित्र सबै प्रकारका तरकारीबालीहरु लगाउन
सकितापनि बेमौसममा बढी मूल्य पर्ने तरकारीबालीहरु जस्तै,

गोलभेडा, काँक्रो, स्कुस, फर्सी, भेंडे खुर्सानीबाट धेरै फाइदा हु ने

विभिन्न

अध्ययनहरूले

देखाए

तापनि

निम्नानुसार

तरकारीबालीहरू विभिन्न महिनामा लगाउन सकिन्छ:
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तलिका २: प्लाष्टिक घरभित्र लगाउन सकिने बालीहरू
महिना

बालीहरू


गोलभेडाँ, भेंडे खुर्सानी, हात्तीसुडे खुर्सानी, अकबरे खुर्सानी



काँक्रा, जुकिनी फर्सी, तीते करे ला, तने बोडी



घुसव
ु ाबालीको रूपमा –बोडी, राजमा, होचो बोडी, झाङ्गे बोडी

साउनदेखि
मंसिरसम्म



गोलभेडां, भेंडे खुर्सानी, हात्तीसुडँ े खुर्सानी, अकबरे खुर्सानी



काउली, काँक्रा, चौमासे सिमी घुसव
ु ाबालीका रूपमा – प्याजको लागि सेट र लसुन , झाङ्गे सिमी, झाङ्गे
बोडी, रायो, तोरी, पालुङ्गो, धनियाँ, ४० दिने मूला आदि

मसिंरदेखि
फाल्गुनसम्म



जुकिनी, फर्सी, काँक्रो, केराउ



काउली, ब्रोकाउली, बन्दा, ग्याँठगोबी, रायो, पालुङ्गो, चम्सुर

चैतदेखि साउनसम्म

प्लाष्टिक घर र थोपा सिँचाइका लागि लागत
प्लाष्टिक घर प्रायस्थानीय स्तरमा उपलव्ध स्रोतसाधनको प्रयोग गरे र निर्माण गरिन्छ । यसमा विशेष गरी बाँसका खम्बा (पोल) प्रयोग

गरिन्छ । प्लाष्टिकलाई जाडो र गर्मी समयमा हल्का घाम छिर्ने गरी संरचना तयार गरिन्छ.।

तलिका ३ः ६ मिटर चौडाइ र १२ मिटर लम्बाइ भएको अस्थायी प्लाष्टिक घर निर्माण र थोपा सिँचाई जडान गर्दा लाग्ने खर्चको
विवरणः
क्र.सं.

सामग्रीकाे नाम

एकाइ

परिमाण

प्रति एकाइ मूल्य

जम्मा (रू.)

१. ७० जी.एस.एम.को
प्लाष्टिक

वटा

१

५६००/-

५६००/-

२. बाँस (२० फिट)

वटा

१५

२००/-

३०००/-

सङ्ख्या

४

८००/-

३२००/-

वटा

१

४५००/-

४५००/-

५. सुतली डोरी

किलाे

१

१२०/-

१२०/-

६. किला

किलाे

०.५

१००/-

५०/-

७. मोबिल अथवा
अलकत्रा

लिटर

१

१००/-

१००/-

८. तार

किलाे

१

१५०/-

१५०/-

९. अन्य खर्च/ढु वानी

एकमुष्ठ

५००/-

५००/-

३. ज्यामी खर्च
४. थोपा सिँचाइ सेट

नोट ः प्लास्टिक घर निर्माणकाे लागत स्थान र सामग्रीकाे गुणस्तर अनुसार फरक पर्दछ ।

प्लाष्टिक घर तथा थाेपा सिँचाइ

१७२२०/-
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तालिका ४ः ५ मिटर चौडाइ र ११ मिटर लम्बाइ भएको फलाम प्रयोग गरी स्थायी प्लाष्टिक घर निर्माण र थोपा सिँचाइ जडान
गर्दा लाग्ने खर्चको विवरणः
क्र.सं.

सामग्रीकाे नाम

एकाइ

परिमाण

प्रति एकाइ मूल्य

जम्मा (रू.)

१. २ एम. एम.को गोलो, ५ मिटर लम्बाइ भएको
फलामको पाइप

वटा

८

११००/-

८८००/-

२. २ एम. एम.को चेप्टो (स्वयर), ६ मिटर लम्बाइ भएको
पाइप

वटा

१४

१३००/-

१८२००/-

सङ्ख्या

५

८००/-

४०००/-

४. थोपा सिँचाई सेट

वटा

१

४५००/-

४५००/-

५. सिमेन्ट

बाेरा

१

८५०/-

८५०/-

६. गिटी्ट/बालुवा

बाेरा

८

१२०/-

९६०/-

७. १२० जी.एस.एम.को प्लाष्टिक

वटा

१

५६००/-

५६००/-

८. आल्मुनियम जाली

किलाे

७

१४०/-

९८०/-

९. अन्य खर्च/ढु वानी

एकमुष्ठ

१०००/-

१०००/-

जम्मा

४४८९०/-

३. पाइप जडान, फिटिङ र फिल्डमा स्थापना गर्न
ज्यामीखर्च

नोट ः प्लास्टिक घर निर्माणकाे लागत स्थान र सामग्रीकाे गुणस्तर अनुसार फरक पर्दछ

चित्र १ ः अस्थायी प्लाष्टिक घरको र थोपा सिचाईको सेट नमूना

!) lkm6

* lkm6

^ ld
!@ ld
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प्लाष्टिक घरका फाइदाहरू


प्लाष्टिक घरबाट बिरुवालाई चिसोबाट बचाउन सकिन्छ
। यसले गर्दा बिरुवाको वृद्धिविकास छिटो हु न्छ र चाँडै
आम्दानी लिन सकिन्छ ।



प्लाष्टिक घरमा बाह्रै महिना बाली लगाउन सकिन्छ र
बालीको विविधीकरणमा सहयोग गर्दछ ।



प्लाष्टिक घर प्रविधिबाट बेमौसममा पनि ताजा तरकारी
उपभोग गर्न सकिन्छ र यसले गर्दा पोषण तत्व उपलब्ध
हु न सहयोग गर्दछ ।

प्लाष्टिक घर र थोपा सिँचाइको
जलवायुमैत्री कृषिमा भूमिका
प्लाष्टिक घर र थोपा सिँचाइ प्याकेज जलवायूमैत्री कृषि प्रविधि

हु न् । बिरुवालाई आवश्यकभन्दा बढी वा कम पानी हु ँदा
उत्पादनमा कमी आउँ दछ जसमा नेपालको परिप्रेक्ष्यमा

वर्षायाममा बढी पानी पर्ने र हिउँ दमा कम पानी परी जमिन
सुक्खा हु न्छ । यस समस्याबाट मुक्त हु नको लागि प्लाष्टिक घर

र थोपा सिचाई प्रयोग गर्नु उत्तम विकल्पको रूपमा लिन
सकिन्छ । थोपा सिँचाईका लागि ड्र ममा पानीको ट्याङ्कीबाट

ड्र ममा पानी जोड्न सकिन्छ अथवा सिधै पानीको धाराबाट

थोपा सिँचाइका फाइदाहरू






थोपा सिँंचाइबाट थोरै पानीको प्रयोगबाट धेरै क्षेत्रमा
सिँचाई गर्न सकिने हु नाले पानीको बचत हु न्छ र
बिरुवालाई सुक्खाबाट बचाउन सकिन्छ ।
यस प्रविधिबाट मल र विषादी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ
जसले गर्दा यसको आवश्यक स्थानमा प्रयोग हु ने
भएकाले क्षति कम हु न्छ ।

पाइपका सहायताले पनि पानी भर्न सकिन्छ जसले गर्दा यस

प्रविधिले बाह्रै महिना पानीको उपलब्धता बढाउनका साथै
पानीको सदुपयोग हु न्छ जसले बिरुवाको राम्रो वृद्धि तथा

विकास गर्दछ र चाहिने मात्रामा पानीलाई सिधै बिरुवाका

जरासम्म पुर्याउँ दछ । पशुवस्तुको पिसाब तथा अन्य मल र

खाद्यतत्वलाई पानीमा घोलेर थोपा सिँचाइमार्फ त सिधै
बिरुवाका जरामा पुर्याउन सकिन्छ । यस प्रविधिले वाष्पीकरण

कम गराई पानी र खाद्यतत्वको सदुपयोग हु नाका साथै

यस प्रविधिले झार र पहिरो नियन्त्रणमा समेत सहयोग
पुग्दछ ।

प्लाष्टिक घर तथा थाेपा सिँचाइ
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बिरुवालाई तनाव (Stress) बाट पनि जोगाउँ छ । तसर्थ यस

त्यसै गरी हाल भूमि

गृह ग्यासको उत्सर्जनमा कमी ल्याउँ छ । त्यसै गरी प्लाष्टिक

सहकारी

मन्त्रालय

रोग र कीरा कम लाग्ने हु नाले बालीको उत्पादन बढ्छ र समग्र

मु

म

प्रविधिले पानी तथा मल वा खाद्यतत्वको उचित प्रयोग गर्दै हरित
घरमा बिरुवालाई उपयुक्त तापक्रम मिल्ने र यस्ताे संरचनामा
रूपमा खाद्यसुरक्षामा टेवा पुर्याउँ दछ ।

सिकाइ तथा अनुभव
ली–बर्डले

कृषि

गाउँ

शङ्कर प्रसाद रिजाल

कार्यक्रममार्फ त सञ्चालन भएका गाँउहरूमा पहिलो वर्ष (आ. व.

२०७५ र ७६) मा नै ३६ नमुना गाउँ बाट ५५६ वटा प्लाष्टिक घर र

अध्यक्ष शङकर प्रसाद रिजालले, “ष्लाष्टिकघर बनाई थोपा
सिँचाइ र प्लाष्टिक मल्चिङ प्रयोग गरी टमाटरखेती गरे र एउटा

सहयोग गर्दे आइरहेको
ली–बर्डले

वातावरणमैत्री नमुना

१, पाङ, पर्वतका पार्वती कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडका

प्रविधिमा

त्यसक्रममा

न्त्री

वृद्धि गर्न ठू लो सहयोग पुगक
े ो छ । कुश्मा नगरपालिका वडा नं .

कृ ष क ह रू ला ई
।

ख्य

प्रदेशले

कृषकवर्गलाई तरकारीखेती गर्न आकर्षित गरे को र आम्दानी

प्लाष्टिक घर र थोपा

छ

गण्डकी

३३२ थोपा सिँचाइ स्थापना भइसकेका छन् । यसले साना

विभिन्न

परियोजनाहरू मार्फ त
सिँचाइ

व्यवस्था, कृषि तथा

राजेन्द्रप्रसाद अाचार्य

कास्की,

धादिङ, उदयपुर, दोलखा, हु म्ला, सिराहा, सिन्धुपाल्चोक,

खोटाङ, रामेछाप, नवलपुर, ओखलढु ङ्गा, दाङ, बर्दिया आदि

विभिन्न जिल्लाहरूमा १५०० भन्दा बढी प्लाष्टिक घर र ७००

भन्दा बढी थोपा सिँचाइको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका साथै
त्यससम्बन्धी तालिमहरू दिँदै आएको छ ।

उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिका–२, तपेश्वरी निवासी

टनेलबाट एक सिजनमा करिब एक लाख आम्दानी

लिनसकें ।” त्यसै गरी यस प्रविधिले विभिन्न बालीहरू लगाउन

सकिएको र ताजा तरकारी उपभोग गर्न पाउनुका साथै थोपा

सिचाँइ प्रविधिबाट अनावश्यक पानी खेर जानबाट बचार्इ

सुक्खा हु नबाट बिरुवालाई बचाउन सकेको कुरा बताउनु

भयो ।”

सिमीतता

राजेन्द्रप्रसाद आचार्यले ली–बर्डद्धारा सञ्चालनमा रहेको सामर्थ्य



गर्मी समयमा धेरै तात्ने हु ँदा प्लाष्टिक घर तराईको लागि
त्यति उपयुक्त मानिँदैन ।

सहयोग पाउनुभएको छ । उहाँले प्लाष्टिक घरभित्र खेती गर्दा



सानो गह्रा भएका ठाउँ मा तथा भिरालो जग्गामा प्लाष्टिक
घर बनाउन सकिँ दैन र यस्तो ठाउँ मा थोपा सिँचाई पनि
उपयुक्त हु ँदैन ।

परियोजनामार्फ त थोपा सिँचाइसहितको प्लाष्टिक घरका लागि

बिरुवालाई सजिलोसँग हु र्काउन सकिने र थोपा सिँचाइबाट

आवश्यकतानुसार बिरुवामा समान रूपमा सिँचाई गर्न सकिने

हु ँदा आफूलाई धेरै सजिलो भएको बताउनुभयो । उहाँले थोपा

सिँचाईको प्रयोगबाट एकै ठाँउमा पानी बढी जाला भनेर

कुरिराख्न नपर्ने र सबै बिरुवामा पानी नपुग्ला भन्ने चिन्ता गर्नु
नपर्ने साथै थोरै पानीले पनि धेरै ठाउँ मा सिंचाई गर्न पुग्ने हु नाले
पानीको सदुपयोग हु ने कुरा बताउनुभयो ।
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अध्ययन सामग्रीहरू
कृ षि प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका तथा नंर्स २०७४/२०७५, कृ षि प्रसार निर्देशनालय, हरिहरभव, ललितपुर ।
कृ षि डायरी.२०७६. कृ षि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय नेपाल सरकार. कृ षि सूचना तथा प्रशिक्षण के न्द्र, हरिहरभवन, ललितपुर ।
तरकारीखेती प्रविधि.२०६८.कृ षि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा तथ्याङ्क महाशाखा, कृ षि तथा सहकारी मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौं, नेपाल ।

तयारकर्ताहरू

थप जानकारीका लागि:
प्रदे श सरकार

जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय

विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड )

गण्डकी प्रदे श, पाे खरा, नेपाल

पाे . व. नं. ३२४, पाे खरा, कास्की, नेपाल

फाे नः ०६१-४६७८८५

फाे नः ०६१ ५२६८३४, ५३५३५७

इमेलः molmac@gandaki.gov.np

इमेलः info@libird.org
वेबः www.libird.org

प्रदेश सरकार
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
गण्डकी प्रदेश , पोखरा, नेपाल

चित्र तथा डिजाइन: ग्रोइनोभा (www.growinnova.com)

अास्था भुसाल, नारायण प्रसाद पाठक, सागर जि.सी. र लक्ष्मण खत्री

