
प्लाष्टिक घर तथला थलाेपला सिँचलाइ

पररचय

अग्लो दईुपाख ेगलोठ तथा छाप्लोजस्लो देखखन ेवा अर्धचन्दाकार 

आकारमा बाँस वा फलाम र प्ाष्टिकबाट बनाइएकलो घरलाई 

प्ाष्टिक घर भननन्छ । प्ाष्टिक घर ग्रिनहाउस जस्तै संरचना हलो 

जसबाट तरकारीका नबरुवाहरूलाई चकको घाम, चचसलो हावा र 

बससातकलो पानीबाट बचाउँदतै तलुनात्मक रूपमा बढी उत्ादन 

ललन सष्कन्छ । प्ाष्टिक घरकलो प्यलोग गरी प्नतकूल मौसममा 

पनन नबरुवालाई अनकूुल वातावरण लसज्धना गरी बमेौसमी 

तरकारी उत्ादन गन्ध सष्कन्छ । नपेालमा प्ाष्टिक घरकलो 

ननमसाण गरी नबरुवालाई वर्सायाममा वर्साबाट, हहउँदयाममा 

मध्यपहाडी तथा तराईमा चचसलोबाट जलोगाउन र उच्च पहाडी 

तथा उच्च हहमाली क्ेत्रमा तापक्रम बढाई तरकारीकलो उत्ादन 

वदृ्धि गन्ध सष्कन्छ । प्ाष्टिक घर बनाएर गररएकलो खतेीमा रलोग 

र कीरा कम लागछ र सलजलतैसगँ ननयन्त्रण गन्ध पनन सष्कन्छ । 

प्ाष्टिक घरमा तरकारीखतेी गदसा थलोपा लसचँाइ प्नवधर जडान 

गन्ध सष्कए लसचँाइ व्यवस्ापन थप सहज हुन्छ र रासायननक 

मल पनन थलोपा लसचँाइबाट प्यलोग गन्ध सष्कन्छ । प्ाष्टिक घरमा 

खतेी गनसाल े चचस्ान तथा अन्य बाहृय प्नतकूल मौसमलाई 

ननयन्त्रण गरी बमेौसमी तरकारी उत्ादन गन्ध सष्कन े हुनाल े

प्नतइकाई क्ेत्रफलमा उत्ादन बढन जान्छ र बजारीकरणकलो 

समस्ा पनन कम हुन ेभएकाल ेकृर्कल ेमनग्य आम्ानी ललन 

सकछन ् । प्ाष्टिक घर र थलोपा लसचँाइ जलवायमुतैत्री कृष्र् 

प्नवधरअन्तग्धत पद्धछन ् जसल े जलवायमुतैत्री कृष्र् प्नवधरका 

तीनवटतै खम्ा (अनकूुलन, न्यनूीकरण तथा खाद्यसरुक्ा) लाई 

कुनतै न कुनतै रूपमा सहयलोग गरी प्नतकूल वातावरण र 

खडरेीसगँ अनकूुलन भई उत्ादन बढाउन मद्दत गद्धछ ।

जलवायु मैत्री कृषि प्रषवधि सङ्ालो
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प्लाष्टिक घरकला ललाष्ि उपयुक्त 
जग्ला र प्लाष्टिकको प्रयोि 

जग्ा छनोट 

प्ाष्टिक घरमा खतेी गदसा कम्ीमा ६ घण्ाभन्ा बढी दतैननक 

घाम लाग्े, हावा खलेन े तर हावाहुरील े नलोक्ान कम पयुसाउन े

ठाउँकलो छनलोट गनु्धपद्धछ । साथतै कम्ीमा पनन ५ नमटरभन्ा बढी 

चौडाइ भएकलो जनमन चाहहन्छ । टनले बनाउन ेजग्ा अलल उच्च 

र पानीकलो ननकास राम्लो भएकलो हुनपुद्धछ । 

प्ाधटिक प्रयोग 

नपेालमा तरकारीखतेीका लाग्ग प्ायःजसलो ४५ देखख ९० जी.एस.

एम. (रिाम प्नत स्कायर इन्च) सम्मकलो पारदर्शी लसल्ाउललन 

(Silpaulin) प्ाष्टिक प्यलोग गनने गररन्छ । बढी हावा चलन ेर 

अलसना पनने ठाउँमा १२० जी.एस.एम. सम्मकलो प्ाष्टिक प्यलोग 

गन्ध सष्कन्छ । तर प्ाष्टिक जनत बढी जी.एस.एम. हुन्छ, त्यनत नतै 

सयू्धकलो प्कार् कम चछनने भएकाल े नबरुवाल े हदन े उत्ादनमा 

ह्ास आउन सकछ । त्यसतैल ेहावाहुरी अलसना कम पनने ठाउँमा 

४५ जी.एस.एम.कलो प्ाष्टिक प्यलोग गनु्ध उपयकु्त माननन्छ । 

समदु्ी सतहबाट उचाइ बढदतै जाँदा यसमा प्यलोग गररन े

लसल्ाउललन प्ाष्टिककलो जी.एस.एम. बढाउँदतै लतैजानपुद्धछ भन े

प्ाष्टिक घरकलो उचाईंचाहह घटाउँदतै लतैजानपुद्धछ । आजकल 

लसल्ाउललन प्ाष्टिकका ठाउँमा नवधभन्न माइका् रेनकलो यू.भी. 

Ultra-violet (UV) प्ाष्टिकसमते प्यलोग गररन्छ । 

प्ाधटिक घर तथा थोपा ससँचाइ षनमामाण गरामा 
ध्ान दरनुपनने कुराहरू:

 � प्ाष्टिक घरकलो ननमसाण गदसा समदु्ी सतहबाट उचाइ, 
तापक्रम, सापलेक्त आद्र्रता, हावा बहावकलो हदर्ा तथा 
लगाउन ेबाली र जातबारे नवचार पयुसाउनपुद्धछ । 

 � सामान्यतया समदु् सतहबाट उचाइ कम भएका ठाउँमा 
तापक्रम बढी हुन ेहँुदा घर अग्लो बनाउनपुद्धछ । बढी 
उचाइ भएकलो ठाउँमा तापक्रम कम हुन ेहँुदा तापक्रम 
बढाउन प्ाष्टिक घर होंचलो बनाउनपुद्धछ । 

तस्विरः सागर जि.सी., ली–बर्ड
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तासलका १ः ३.८*१२ वगमाधमटर उचाईमा काषतिकरेखि 
फाल्ुनसम्म बनाइने प्ाधटिक घरको संरचनाको षववरण

उचाइमा 
(ममटर)

भाैगाेलिक 
क्ेत्र

धुरी खाँबा 
(ममटर)

छेउकाे 
खाँबा 
(ममटर)

६० दखेि 
८००

तराई र 
भित्री मधेश

४.४ ३.३

८०० दखेि 
११००

पहाड ४ ३

११०० दखेि 
१४००

मध्यपहाड ३.५ २.५

१४०० दखेि 
२०००

उच्च पहाड ३ २

 � बढी गमशी हुन ेठाउँमा प्ाष्टिक घर ननमसाण गदसा हावा 
ओहलोरदलोहलोर गनने ठाउँ (भने्टिलसेन) राख्पुद्धछ भन े
अत्यधरक चचसलो हुन ेठाउँमा तापक्रम बढाउन गमुलोज 
आकारकलो प्ाष्टिक घर ननमसाण गनु्धपद्धछ । 

 � ननमसाण तापक्रम र आद्र्रता ननयन्त्रण गन्ध प्ाष्टिक घरकलो 
आकार ररेतै  ठूललो बनाउन नहुन ेर ठाउँकलो उपलब्धता 
अनसुार ५ देखख ६ नमटर चौडाइ र १० देखख २५ नमटरसम्म 
लम्ाई भएकलो घर बनाउनपुद्धछ ।  

 � प्ाष्टिक घर बनाँउदा उपयकु्त स्लोप नमलाउन आवश्यक 
हुन्छ अन्यथा प्ाष्टिकमा पानी तथा अलसनाल ेक्नत 
पयुसाउन ेसम्ावना हुन्छ ।

 � उच्च पहाडका र हहमाली क्ेत्र जस्तै, मनाङ, मसु्ाङ, 
हुम्ामा बमेौसमी तरकारी उत्ादन गन्धका लाग्ग 
अर्धचन्द आकारमा प्ाष्टिक घरमा यू.भी. प्ाष्टिक वा 
पलोललकावकोनटे लसट र लज.आई पाइपहरू प्यलोग गन्ध 
सष्कन्छ ।

 � सामान्यतया: प्ाष्टिक घर र थलोपा लसचँाइ प्नवधर प्यलोग 
गन्धका लाग्ग नवधभन्न कुराहरूकलो नवचार गनु्ध आवश्यक 
देखखन्छ । 

 � प्ाष्टिक घर ननमसाण गदसा हदगलो रूपमा खतेी गन्धका लाग्ग 
बाँसका सट्ा फलामलाई प्यलोग गन्ध सष्कन्छ र यस 

घरमा उच्च मलू्य पाउन ेतरकारीबाली लगाउन ुउचचत 
हुन्छ । त्यसतै गरी थलोपा लसचंाइलाई जडान गदसा 
पाइपहरूलाई आवश्यकतानसुार माटामाधथ अथवा 
माटामनुन प्यलोग गन्ध सष्कन्छ यद्यष्प प्ानवधरककलो 
सहयलोगमा उच्च प्नवधरकलो थलोपा लसचँाई राखदा राम्लो हुन्छ 
र समयसमयमा थलोपा लसचँाई प्नवधरकलो चकेजाँच गनु्ध 
आवश्यक हुन्छ ।

प्ाधटिक घरधित् तरकाररीिेतरी गरामा ध्ान 
दरनुपनने कुराहरू:

 � प्ाष्टिक घरधभत्र लगातार एउटतै तरकारीबालीकलो खतेी 
गदसा रलोग तथा कीराकलो प्कलोप बढनका साथतै माटाकलो 
उव्धरार्ग्क्तमा ह्ास आउन ेहँुदा बालीचक्र अपाउन ेअथवा 
कलोसबेाली पररवारकलो बाली जस्तै, बलोडी, भट्मास आहद 
लगाई फूल फुलन ेअवस्ामा माटामा जलोतरे  
छलोडनपुद्धछ । 

 � एकचलोष्ट तरकारी बाली ललइसकेपचछ चतैत्रदेखख जठे 
महहनाकलो पानी नपनने तथा बढी गमशी हुन ेलसजनमा 
प्ाष्टिक घरकलो प्ाष्टिक हटाएर सयपत्री फूल वा तलोरी 
रलोपी १–१.५ महहनाकलो भएपचछ माटलोमा नमलाई पारदर्शी 
प्ाष्टिकल े३० देखख ४२ हदनसम्म हावा नचछनने गरी 
छलोपमेा ननमाटलोड तथा अन्य माटामा रहेका कीरा तथा 
रलोगका जीवाणलुाई ननयन्त्रण गन्ध सहयलोग गद्धछ । (कृष्र् 
डायरी)

 � प्ाष्टिक घरमा तरकारी लगाउँदा वर्सायाममा गलोलभडेा र 
हहउँदमा काँक्रा र जकेुनी लगाउन ुलाभदायक माननन्छ ।  

प्ाधटिक घरधित् लगाउन सककने बालरीहरू र 
षतनको समय:

प्ाष्टिक घरधभत्र सबतै प्कारका तरकारीबालीहरु लगाउन 

सष्कतापनन बमेौसममा बढी मलू्य पनने तरकारीबालीहरु जस्तै, 

गलोलभडेा, काँक्रलो, सु्स, फसशी, भेंड ेखसुसानीबाट ररेतै  फाइदा हुन े

नवधभन्न अध्ययनहरूल े देखाए तापनन ननम्ानसुार 

तरकारीबालीहरू नवधभन्न महहनामा लगाउन सष्कन्छ:
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तसलका २: प्ाधटिक घरधित् लगाउन सककने बालरीहरू

महिना बािीिरू

चैतदखेि साउनसम्म  � गलोलभडेाँ, भेंड ेखसुसानी, हात्ीसडु ेखसुसानी, अकबरे खसुसानी 

 � काँक्रा, जषु्कनी फसशी, तीत ेकरेला, तन ेबलोडी 

 � घसुवुाबालीकलो रूपमा –बलोडी, राजमा, हलोचलो बलोडी, झाङे् बलोडी

साउनदखेि 
मंससरसम्म 

 � गलोलभडेां, भेंड ेखसुसानी, हात्ीसुडँ ेखसुसानी, अकबरे खसुसानी

 � काउली, काँक्रा, चौमास ेलसमी घसुवुाबालीका रूपमा – प्ाजकलो लाग्ग सटे र लसनु, झाङे् लसमी, झाङे् 
बलोडी, रायलो, तलोरी, पालङु्लो, रननयाँ, ४० हदन ेमलूा आहद

मससंरदखेि 
फाल्गुनसम्म 

 � जषु्कनी, फसशी, काँक्रलो, केराउ

 � काउली, ब्लोकाउली, बन्ा, ग्याँठगलोबी, रायलो, पालङु्लो, चम्रु  

प्ाधटिक घर र थोपा ससँचाइका लाधग लागत 

प्ाष्टिक घर प्ायस्ानीय स्रमा उपलवर स्लोतसारनकलो प्यलोग गरेर ननमसाण गररन्छ । यसमा नवर्रे् गरी बाँसका खम्ा (पलोल) प्यलोग  

गररन्छ । प्ाष्टिकलाई जाडलो र गमशी समयमा हल्ा घाम चछनने गरी संरचना तयार गररन्छ.। 

तसलका ३ः ६ धमटर चौडाइ र १२ धमटर लम्ाइ िएको अस्ायरी प्ाधटिक घर षनमामाण र थोपा ससँचाई जडान गरामा लाग्े िचमाको 
षववरणः 

क्र.सं. सामग्ीकाे नाम एकाइ पररमाण प्रति एकाइ मूल्य जम्ा (रू.)

१. ७० जरी.एस.एम.को 
प्ाष्टिक

वटा १ ५६००/- ५६००/-

२. बाँस (२० फफट) वटा १५ २००/- ३०००/-

३. ज्ामरी िच्च सङ्ख्ा ४ ८००/- ३२००/-

४. थोपा ससँचाइ सेट वटा १ ४५००/- ४५००/-

५. सगुतलरी डोररी ष्कलाे १ १२०/- १२०/-

६. ष्कला ष्कलाे ०.५ १००/- ५०/-

७. मोष्बल अथवा 
अलकत्ा

भलटर १ १००/- १००/-

८. तार ष्कलाे १ १५०/- १५०/-

९. अन्य िच्च/ढगुवानरी एकमगुष्ठ ५००/- ५००/-

१७२२०/-
नोट ः प्लास्टिक घर ननर्माणकलाे ललागत स्लान र सलार्ग्रीकलाे गुणस्तर अनुसलार फरक पर्दछ । 
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तासलका ४ः ५ धमटर चौडाइ र ११ धमटर लम्ाइ िएको फलाम प्रयोग गररी स्ायरी प्ाधटिक घर षनमामाण र थोपा ससँचाइ जडान 
गरामा लाग्े िचमाको षववरणः 

क्र.सं. सामग्ीकाे नाम एकाइ पररमाण प्रति एकाइ मूल्य जम्ा (रू.)

१. २ एम. एम.को गोलो, ५ फमटर लम्ाइ िएको 
फलामको पाइप 

वटा ८ ११००/- ८८००/-

२. २ एम. एम.को चेप्ो (स्वयर), ६ फमटर लम्ाइ िएको 
पाइप 

वटा १४ १३००/- १८२००/-

३. पाइप जडान, फफटटङ र फफल्डमा स्ापना  गन्च 
ज्ामरीिच्च 

सङ्ख्ा ५ ८००/- ४०००/-

४. थोपा ससँचाई सेट वटा १ ४५००/- ४५००/-

५. ससमेन्ट बाेरा १ ८५०/- ८५०/-

६. ष्गटरी्ट/बालगुवा बाेरा ८ १२०/- ९६०/-

७. १२० जरी.एस.एम.को प्ाष्टिक वटा १ ५६००/- ५६००/-

८. आल्गुष्नयम जालरी ष्कलाे ७ १४०/- ९८०/-

९. अन्य िच्च/ढगुवानरी एकमगुष्ठ १०००/- १०००/-

जम्ा ४४८९०/-
नोट ः प्लास्टिक घर ननर्माणकलाे ललागत स्लान र सलार्ग्रीकलाे गुणस्तर अनुसलार फरक पर्दछ  

 धचत् १ ः अस्ायरी प्ाधटिक घरको र थोपा ससचाईको सेट नमूना
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प्लाष्टिक घरकला फलाइदलाहरू
 � प्ाष्टिक घरबाट नबरुवालाई चचसलोबाट बचाउन सष्कन्छ 

। यसल ेगदसा नबरुवाकलो वदृ्धिनवकास चछटलो हुन्छ र चाँडतै 
आम्ानी ललन सष्कन्छ ।

 � प्ाष्टिक घरमा बाह्तै महहना बाली लगाउन सष्कन्छ र 
बालीकलो नवनवरीकरणमा सहयलोग गद्धछ ।

 � प्ाष्टिक घर प्नवधरबाट बमेौसममा पनन ताजा तरकारी 
उपभलोग गन्ध सष्कन्छ र यसल ेगदसा पलोर्ण तत्व उपलब्ध 
हुन सहयलोग गद्धछ ।

थोपला सिँचलाइकला फलाइदलाहरू
 � थलोपा लस ँंचाइबाट थलोरतै पानीकलो प्यलोगबाट ररेतै क्ेत्रमा 

लसचँाई गन्ध सष्कन ेहुनाल ेपानीकलो बचत हुन्छ र 
नबरुवालाई सकु्ाबाट बचाउन सष्कन्छ । 

 � यस प्नवधरबाट  मल र नवर्ादी पनन प्यलोग गन्ध सष्कन्छ 
जसल ेगदसा यसकलो आवश्यक स्ानमा प्यलोग हुन े
भएकाल ेक्नत कम हुन्छ । 

 � यस प्नवधरल ेझार र पहहरलो ननयन्त्रणमा समते सहयलोग 
पगु्दछ । 

प्लाष्टिक घर र थोपला सिँचलाइको 
जलवलायुमैत्री कृषिमला भूष्मकला 

प्ाष्टिक घर र थलोपा लसचँाइ प्ाकेज जलवायमूतैत्री कृष्र् प्नवधर 

हुन ् । नबरुवालाई आवश्यकभन्ा  बढी वा कम पानी हँुदा 

उत्ादनमा कमी आउँदछ जसमा नपेालकलो पररप्के्ष्यमा 

वर्सायाममा बढी पानी पनने र हहउँदमा कम पानी परी जनमन 

सकु्ा हुन्छ । यस समस्ाबाट मकु्त हुनकलो लाग्ग प्ाष्टिक घर 

र थलोपा लसचाई प्यलोग गनु्ध उत्म नवकल्कलो रूपमा ललन  

सष्कन्छ । थलोपा लसचँाईका लाग्ग ड्रममा पानीकलो ट्ाङ्ीबाट 

ड्रममा पानी जलोडन सष्कन्छ अथवा लसरतै पानीकलो राराबाट 

पाइपका सहायताल ेपनन पानी भन्ध सष्कन्छ जसल ेगदसा यस 

प्नवधरल े बाह्तै महहना पानीकलो उपलब्धता बढाउनका साथतै 

पानीकलो सदपुयलोग हुन्छ जसल े नबरुवाकलो राम्लो वदृ्धि तथा 

नवकास गद्धछ र चाहहन े मात्रामा पानीलाई लसरतै नबरुवाका 

जरासम्म पयुसाउँदछ । पर्वुस्कुलो ष्पसाब तथा अन्य मल र 

खाद्यतत्वलाई पानीमा घलोलरे थलोपा लसचँाइमाफ्ध त लसरतै 

नबरुवाका जरामा पयुसाउन सष्कन्छ । यस प्नवधरल ेवाष्ीकरण 

कम गराई पानी र खाद्यतत्वकलो सदपुयलोग हुनाका साथतै 



प्लाष्टिक घर तथला थलाेपला सिँचलाइ7

नबरुवालाई तनाव (Stress) बाट पनन जलोगाउँछ । तसथ्ध यस 

प्नवधरल ेपानी तथा मल वा खाद्यतत्वकलो उचचत प्यलोग गददै हररत 

गहृ ग्यासकलो उत्सज्धनमा कमी ल्याउँछ । त्यसतै गरी प्ाष्टिक 

घरमा नबरुवालाई उपयकु्त तापक्रम नमलन े र यस्ाे संरचनामा 

रलोग र कीरा कम लाग् ेहुनाल ेबालीकलो उत्ादन बढछ र समरि 

रूपमा खाद्यसरुक्ामा टेवा पयुसाउँदछ । 

सिकलाइ तथला अनुभव

ली–बड्धल े नवधभन्न 

पररयलोजनाहरू माफ्ध त 

प्ाष्टिक घर र थलोपा 

लसचँाइ प्नवधरमा 

कृ र् क ह रू ला ई 

सहयलोग गदने आइरहेकलो 

छ । त्यसक्रममा  

ली–बड्धल े कास्ी, 

राहदङ, उदयपरु, दलोलखा, हुम्ा, लसराहा, लसन्पुाल्लोक, 

खलोटाङ, रामछेाप, नवलपरु, ओखलढुङ्ा, दाङ, बहद्धया आहद 

नवधभन्न लजल्ाहरूमा १५०० भन्ा बढी प्ाष्टिक घर र ७०० 

भन्ा बढी थलोपा लसचँाइकलो काय्धक्रम सञ्ालन गन्धका साथतै 

त्यससम्न्ी ताललमहरू हददँतै आएकलो छ । 

उदयपरु लजल्ाकलो बलेका नगरपाललका–२, तपशे्वरी ननवासी 

राजने्दप्साद आचाय्धल ेली–बड्धधिारा सञ्ालनमा रहेकलो सामर््ध 

पररयलोजनामाफ्ध त थलोपा लसचँाइसहहतकलो प्ाष्टिक घरका लाग्ग 

सहयलोग पाउनभुएकलो छ । उहाँल े प्ाष्टिक घरधभत्र खतेी गदसा 

नबरुवालाई सलजललोसगँ हुकसाउन सष्कन े र थलोपा लसचँाइबाट 

आवश्यकतानसुार नबरुवामा समान रूपमा लसचँाई गन्ध सष्कन े

हँुदा आफूलाई ररेतै सलजललो भएकलो बताउनभुयलो । उहाँल ेथलोपा 

लसचँाईकलो प्यलोगबाट एकतै  ठाँउमा पानी बढी जाला भनरे 

कुररराख् नपनने र सबतै नबरुवामा पानी नपगु्ा भन्न े चचन्ता गनु्ध 

नपनने साथतै थलोरतै पानील ेपनन ररेतै  ठाउँमा लसचंाई गन्ध पगु् ेहुनाल े

पानीकलो सदपुयलोग हुन ेकुरा बताउनभुयलो ।

त्यसतै गरी हाल भनूम 

व्यवस्ा, कृष्र् तथा 

सहकारी मन्त्रालय 

गण्डकी प्देर्ल े

मु ख्य म न्त्री 

वातावरणमतैत्री नमनुा 

कृष्र् गाउँ 

काय्धक्रममाफ्ध त सञ्ालन भएका गाँउहरूमा पहहललो वर््ध (आ. व. 

२०७५ र ७६) मा नतै ३६ नमनुा गाउँबाट ५५६ वटा प्ाष्टिक घर र 

३३२ थलोपा लसचँाइ स्ापना भइसकेका छन ् । यसल े साना 

कृर्कवग्धलाई तरकारीखतेी गन्ध आकष्र्षित गरेकलो र आम्ानी 

वदृ्धि गन्ध ठूललो सहयलोग पगुकेलो छ । कुश्ा नगरपाललका वडा नं. 

१, पाङ, पव्धतका पाव्धती कृष्र् सहकारी संस्ा ललनमटेडका 

अध्यक् र्ङकर प्साद ररजालले, “षलाष्टिकघर बनाई थलोपा 

लसचँाइ र प्ाष्टिक मल्ल्ङ प्यलोग गरी टमाटरखतेी गरेर एउटा 

टनलेबाट एक लसजनमा कररब एक लाख आम्ानी  

ललनसकें  ।” त्यसतै गरी यस प्नवधरल ेनवधभन्न बालीहरू लगाउन 

सष्कएकलो र ताजा तरकारी उपभलोग गन्ध पाउनकुा साथतै थलोपा 

लसचाँइ प्नवधरबाट अनावश्यक पानी खरे जानबाट बचाइ्ध 

सकु्ा हुनबाट नबरुवालाई बचाउन सकेकलो कुरा बताउन ु 
भयलो  ।” 

सिमरीततला
 � गमशी समयमा ररेतै  तात् ेहँुदा प्ाष्टिक घर तराईकलो लाग्ग 

त्यनत उपयकु्त माननदँतैन ।

 � सानलो गह्ा भएका ठाउँमा तथा धभराललो जग्ामा प्ाष्टिक 
घर बनाउन सष्कँदतैन र यस्लो ठाउँमा थलोपा लसचँाई पनन 
उपयकु्त हँुदतैन । 

रािेन्द्रप्रसाद अाचार्ड

शङ्कर प्रसाद ररिाल



थप जानकारीका लागि:

प्रदेश सरकार 

भूमि व्यवस्था, कृमि त्था सहकथारी िन्तथालय

गण्डकी प्रदेश, पाेखरा, नेपाल  

फाेनः ०६१-४६७८८५ 

इमेलः molmac@gandaki.gov.np  

तरार्कता्डहरू 
अास्ा भुसाल, नारायण प्रसाद पाठक, सागर जि.सी. र लक्ष्मण खत्ी
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जैविक विविधता, अनुसन्ान तथा  

विकासका लावग सथानीय पहल (ली–बर्ड)

पाे. ि. नं. ३२४, पाेखरा, कास्ी, नेपाल 

फाेनः ०६१ ५२६८३४, ५३५३५७ 

इमेलः info@libird.org 

िेबः www.libird.org 

अध्ययन िलामग्रीहरू 
कृषि प्रसलार कलार्दक्रर् सञ्लालन ननरदेशिकला तथला नंस्द २०७४/२०७५, कृषि प्रसलार ननरदेिनलालर, हररहरभव, लशलतपुर । 

कृषि डलारररी.२०७६. कृषि तथला पिुपक्री ववकलास र्न्तलालर नेपलाल सरकलार. कृषि सूचनला तथला प्रशिक्ण केन्द्र, हररहरभवन, लशलतपुर । 
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प्देर् सरकार 
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