!!!स्वस्थकय भासु खाऔ ं, जीवन फचाऔ ं !!!
भासु फाय्


माद याखौं ६०% बन्दा फढढ भानव योगहरु ऩशुऩन्छीफाट सने गददछ।



ननयोगी ऩशुऩन्छी भात्रै फध गयौं य चचस्मान सुढवधा बएको स्वच्छ य सपा भासु ऩसरवाट भात्रै भासु
खरयद गयौं।



सम्बव बएसम्भ फधस्थरभा फध गरयएको ऩशुऩन्छीको भासु भात्रै उऩबोग गयौं।



फध गयका ऩशुऩन्छीको नबत्रमांश य पोहोय याम्रयी व्मवस्थाऩन गयौं। वधशाराको पोहोयराई नसधै
ऩानीको श्रोतभा नपारौं।



छारा सढहत बन्दा छारा यढहत भासु स्वास््मका रानग उऩमुक्त हुन्छ बन्न कुयाको हक्का याखौं।

भाछा फाय्


भाछाभा ऩाइन] Omega-3 fatty acid र भाननसक नफकासभा सहमोग ऩुमादउनुका साथै anti-ageing का
रानग भहत्वऩूणद यसामनको रुऩभा प्रमोग गरयन्छ।



मसभा नबटानभन ए य नबटानभन नफ२ प्रच ुय भात्राभा ऩाइन्छ।



भुटुका नफयाभीर सभत दै ननक २ ऩटक सम्भ भाछाको उऩबोग गनद सक्दछन् ।



भाछा खरयद गदाद सकसम्भ चजढवत भाछा नै खरयद गदाद फस हुन्छ।



ताजा भाछा य फासी भाछा छु ट्याउन तरयका सफै उऩबोक्तार जानको फस हुन्छ ।



ताजा भाछाको नगल्स उज्मारो यातो हुन्छ बन फासी भाछाको हकभा खै यो य नसं गान रागको जस्तो
हुन्छ



साथै ताजा भाछाको शरययभा औ ंरार नथच्दा गड्दै न बन फासी भाछाको हकभा औ ंरा गडको डाभ फस्छ
।

अण्डा फाय्


सम्ऩूणद ऩोषक तत्वको एक प्माकज अण्डाको ननमनभत सवन गयौं।



प्रोढटन, फ्माट, नबटानभन ए, नफ, नड तथा पोसपोयस य सरननमभ को एउटै बयऩदो श्रोतका रुऩभा
अण्डाराई नरइन्छ ।



ददनको दुईवटा अण्डा सवन गदाद शरययराई दै ननक चाढहन झण्डै आधा प्रोढटन को ऩरयऩूनतद हुन्छ।



फारवृद्ध, गबदवनत, सुत्कयी जस्ता सफै शारयरयक अवस्थाका व्मचक्तका रानग अण्डा सहजै ऩाच्म प्रोढटनको
रुऩभा उऩरब्ध गयाउन सढकन्छ।




भासु बन्दा सुऩथ भुल्मभा उऩरब्ध हुन बएकार दै ननक उऩबोग गनद सढकन्छ।
प्रोढटनको प्माकज अण्डा, दै ननक दुइटा खानाभा तागत य स्पूनतद फढ्नछ सधै सफैको ज्मानभा।।
अनुयोधक
बूनभ व्मवस्था, कृढष सहकायी तथा गरयवी ननवायण भन्त्रारम
गण्डकी प्रदश, ऩोखया
पोन नं. ०६१४६७८८५

सूचना



मस भन्त्रारमर कृढष

तथा ऩशुऩन्छी व्मवसाम सञ्चारनका रानग कृढष

अनधकतभ तीन वषदका रानग

ण नरएका कृषकहरुराई

णको ५% (ऩााँच प्रनतशत) ब्माज यकभ अनुदान उऩरब्ध गयाउाँदै छ।

त्मसैर मस अवसयफाट राबाचन्वत हुन कृढष

ण नरएका य हारसम्भ ब्माज अनुदान नऩाएका कृढष

ऩशासाँग सम्फचन्धत सफैभा अनुयोध गददछौँ।


फारी तथा ऩशुऩन्छी नफभा गयका कृषकहरुराई सम्फचन्धत कृढष ऻान कन्र वा बटरयनयी अस्ऩतार तथा
ऩशुसवा ढवऻ कन्र भापदत नफभा शुल्क (ढप्रनभमभ) को २५% (ऩच्चीस प्रनतशत) यकभ अनुदान उऩरब्ध
गयाईन बएकोर फारी तथा ऩशुऩन्छीको नफभा गयी जोचखभ न्मूननकयण गदै आफ्नो रगानी सुयचऺत गनुह
द न
ु
अनुयोध गददछौँ।



उल्रचखत

कामदक्रभहरुको

फायभा

थऩ

जानकायीका

रानग

भन्त्रारमको

वफसाइट

www.molmac.gandaki.gov.np फाट कामदक्रभसाँग सम्फचन्धत भाऩदण्डहरू डाउनरोड गनद तथा सम्फचन्धत
कृढष ऻान कन्र वा बटयीनयी अस्ऩतार तथा ऩशुसवा ढवऻ कन्रभा सम्ऩकद गनुह
द न
ु अनुयोध गददछौँ।
अनुयोधक
बूनभ व्मवस्था, कृढष सहकायी तथा गरयवी ननवायण भन्त्रारम
गण्डकी प्रदश, ऩोखया
पोन नं. ०६१४६७८८५

ढवषादीको सुयचऺत प्रमोग सम्फचन्ध कृषक भहानुबावहरुभा ढवशष सूचना
 खतफारयभा जथाबाढव ढवषादी प्रमोग नगयौं, आफ्नो य वातावयणको ख्मार गयौं।
 कटाकटीराई ढवषादीफाट टाढा याखौं साथसाथै ढवषादीराई खानकुया,जनावयको दाना य चायाफाट छु ट्टै
स्थानभा याखौं।
 सकसम्भ जैढवक ढवषदीको भात्र प्रमोग गयौं य यसामननक ढवषादी प्रमोग गनद ऩयको खण्डभा उक्त
ढवषादीको फायभा ऩूणद जानकायी नरएय भात्र प्रमोग गयौं।
 ढवषादी प्रमोग गदाद य छकददा सुयचऺत ऩढहयनको (ऩंजा, भास्क, चश्भा, पुर फाउरा बएको सटद य ऩन्ट,
एप्रोन, फुट ईत्मादी।) प्रमोग गयौं य सम्बाढवत दुधट
द नाफाट फच्न उऩामफाय सजग यहौं।
 ढवषादी प्रमोग गनुद ऩूव द त्मसको रवर (यं ग य सं कत) ऩढौं य फुझौं।
 चजवनासक ढवषादी चराउं दा खान, ढऩउन य धुम्रऩान गने नगयौं।
 चजवनासक ढवषादी प्रमोग ऩश्चात प्रमोगकतादर यम्रो सं ग नुहाइ धुवाइ गने, खानर बाडांको सुयचऺत तवयर
नष्ट गने य पर ढटफ्नको रानग प्रनतऺा अवनध य ऩून: प्रमोग अवनधभा ध्मान ददन गयौं।
 ध्मान याख्नुहोस: ढवषादी ढवष हो, औषनध होईन।
ढवषादी कायोफायभा संरग्न भहानुबावहरुभा ढवशष अनुयोध


ढवषादी ऐन य ननमभावरी फभोचजभ इजाजत ऩत्र नरएय भात्र ढवषादीको कायोफाय गनुह
द ोस्।



ननमभानुसाय इजाजत ऩत्र/ऩचिकयण ऩत्र नढवकयण गनुह
द ोस् ।



कायोफाय गदाद ऩचिकृत ढवषादीहरुको भात्र कायोफाय गनुह
द ोस् ।



आफ्नो उद्योगभा सं रग्न कभदचायी वा काभदायहरुराइद आवश्मक प्रचशऺण ददनुहोस् ।



ढवषादी ऩचिकयण तथा व्मवस्थाऩन शाखार तोकको भाऩदण्ड फभोचजभ ढवषादी ऩसर तथा उद्योग
व्मवचस्थत गनुह
द ोस् ।



ऩचिकृत, सुयचऺत य प्रबावकायी ढवषादीको कायोफायराइद प्राथनभकता ददनुहोस् ।



ढवषादीको सुयचऺत तरयकार ऩरयवहन य बण्डायण गनुह
द ोस् ।



ढवषादी चराउाँदा सुयऺात्भक ऩढहयनको अननवामद प्रमोग गनुह
द ोस्/गयाउनुहोस् ।



ऩचिकृत नबएका य प्रनतफचन्धत ढवषादीफाय जानकायी याख्नुहोस् य त्मस्ता ढवषादी आमात तथा नफक्री
ढवतयण नगनुह
द ोस् ।
अनुयोधक
बूनभ व्मवस्था, कृढष सहकायी तथा गरयवी ननवायण भन्त्रारम
गण्डकी प्रदश, ऩोखया
पोन नं. ०६१४६७८८५

वन अऩयाध ननमन्त्रण सम्फन्धी सूचना
वन पााँड्न, वन ऺत्रको जग्गा जोत्न, खन्न, खननज उल्खनन् गने, आवास गने, सडक तथा अन्म ऩूवादधाय फनाउन,
घय छाप्रो फनाउन, व्मवसाम सञ्चारन गने जस्ता कामद वन अनतक्रभण हो । मस्तै नफना इजाजत याढिम वन,
ननजी वन, आवादी सभतको वन ऩैदावाय कटान, सं करन य ओसायऩसाय गने सफै कामद वन अऩयाध हुन ् । वन
अनतक्रभण तथा नफना इजाजत वन ऩैदावाय कटान, सं करन य ओसायऩसाय गने गयाउनराई वन ऐन, २०७६
को दपा ५० वभोचजभ फयाभद काठको ढवगो जपत गयी अनधकतभ ऩााँच वषदसम्भ कैद वा दुई राख
रुऩैमासम्भ जयीवाना वा दुवै सजााँम हुन प्रावधान छ । साथै ऩचास हजाय बन्दा फढी भूल्म ऩने फोझफाहक जस्तै
ट्याक्टय रगामतका अन्म सवायी साधनभा नफना इजाजत वन ऩैदावाय ओसायऩसाय गय गयाएभा सो फोझफाहक
तथा सवायी साधन सभत जपत हुन्छ । मसका अरावा वन ऩैदावायभा आधारयत उद्योगर प्रचनरत कानुन
ढवऩयीत वन ऩैदावाय याखभा थऩ दुई राख रुऩैमा जरयवाना हुनछ । तसथद वन ऐन, २०७६ को फचखदराऩ हुन
कामदहरु नगनद नगयाउनु हुन सयोकायवारा सफैभा हादददक अनुयोध छ ।
अनुयोधक

प्रदश सयकाय

वन वातावयण तथा बू संयऺण भन्त्रारम
गण्डकी प्रदश, ऩोखया

सम्ऩकद नं ०६१—४६७६५४, ०६१—४६७६६९, ०६१—४६७६७०
इभर् moitfe4@gmail.com

वनजन्तु अऩयाध ननमन्त्रण सम्फन्धी सूचना
वन्मजन्तु ऩक्रन, चशकाय गने, आखटोऩहाय याख्न य ओसायऩसाय गने कामद गयभा याढिम ननकुि तथा वन्मजन्तु
सं यऺण ऐन २०२९ फभोचजभ ऩााँच राखदचख दश राख रुऩैँ मासम्भ जयीवाना वा ऩाचाँ फषददचख ऩन्र वषदसम्भ
कैद वा दुवै सजााँम हुनछ । तसथद, उऩयोक्त फभोचजभका ननषनधत कामदहरु नगनद नगयाउनु हुन सयोकायवारा
सफैराई हादददक अनुयोध छ ।
अनुयोधक
प्रदश सयकाय

वन वातावयण तथा बू संयऺण भन्त्रारम
गण्डकी प्रदश, ऩोखया

सम्ऩकद नं ०६१—590304,061-590305,061-590306
इभर् moitfe4@gmail.com

वन डढरो ननमन्त्रण सम्फन्धी सूचना
सुक्खा माभ तथा खडयीको भौसभभा वन डढरो रागी वन ऩैदावाय, वन्मजन्तु तथा ऩंऺीसभतराई हानी-नोक्सानी
ऩु¥माई सभग्र वातावयणभा नकायात्भक असय ऩनद सक्न सम्बावना बएकोर सुक्खामाभ तथा हावाहुयी राग्न
सभमभा आफ्नो गाउाँ नगय वरयऩरयको वन ऺत्रराई वन डढरोफाट जोगाइ वन सं यऺण तपद अग्रसय हुन अनुयोध

छ । कथंकदाचचत वन डढरो रागी हारभा वन उऩबोक्ता सभूह रगामतका सम्फद्ध ऩऺहरु नभरी तत्कार
नचजकको वन कामादरम तथा सुयऺा ननकामभा वन डढरोको सूचना गने तथा श्रोत य साधनर भ्माएसम्भ
सम्वचन्धत सफै ऩऺसाँग सहकामद गयी वन डढरो तत्कार ननबाउन प्रमत्न गनुह
द न
ु सभत हादददक अनुयोध छ ।
अनुयोधक

प्रदश सयकाय
प्रदश सयकाय

वन वातावयण तथा बू संयऺण भन्त्रारम
गण्डकी प्रदश, ऩोखया

सम्ऩकद नं ०६१—590304,061-590305,061-590306
इभर् moitfe4@gmail.com

जनढहतभा जायी जरुयी सूचना
ऩनछल्रो सभम वन ऺत्र आसऩासको गाउाँफस्तीभा फाघ, बारु, चचतुवा जस्ता वन्मजन्तुर आक्रभण गयी भानवीम

तथा ऩशुधनको ऺनत गयको हुाँदा ढवशष गयी सूमोदम ऩूव द नफहानको सभम य सूमादस्त ऩनछको चझसनभस सााँझभा
आपू य आफ्ना फारफच्चाको सुयऺाको रानग उच्च सतकदता अऩनाई सााँझको सभमभा फारफच्चाराई एक्रै

नछानड ददनु बई सम्बाढवत ऺनत हुनफाट जोनगन, जोगाउनुहन
ु अनुयोध गरयन्छ । साथै वन ऺत्रभा घााँस, दाउया,

ऩात, स्माउरा, सोत्तय रगामतका वन ऩैदावाय सं करन गनद जााँदा एक्रै आपूखुशी ढहाँडडुर नगनद नगयाउनु हुन
य घय आसऩासका झाडी सपा गयी सााँझको सभमभा घय फाढहय फत्ती उज्मारो ऩायी याख्न सभत अनुयोध छ ।
अनुयोधक

प्रदश सयकाय

वन वातावयण तथा बू संयऺण भन्त्रारम
गण्डकी प्रदश, ऩोखया

सम्ऩकद नं ०६१—590304,061-590305,061-590306
इभर् moitfe4@gmail.com

जनढहतभा जायी जरुयी सूचना
वन्मजन्तुको आक्रभणफाट हुन जनधनको ऺनत वषेनी फढ्दो क्रभभा दचखएकोर वन्मजन्तुको आक्रभणफाट

फच्नको रानग सावधान होऔ ं । सााँझ तथा यातको सभमभा अनत आवश्मक काभ वाहक अन्म काभका रानग
ाँ डुर नगयौं । ढहड्नै ऩय सभूहभा ढहडौं । घयको कम्ऩाउण्ड तथा भूर ढोका याम्रोसाँग फन्द
वन ऺत्र वयऩय ढहड
गयी वन्मजन्तुको सम्बाढवत आक्रभणफाट आफ्नो ऩरयवाय तथा ऩशुधनको सुयऺा गयौं ।
अनुयोधक

प्रदश सयकाय

वन वातावयण तथा बू संयऺण भन्त्रारम
गण्डकी प्रदश, ऩोखया

सम्ऩकद नं ०६१—590304,061-590305,061-590306
इभर् moitfe4@gmail.com

जनढहतभा जायी जरुयी सूचना

भानव फस्तीभा चचतुवा प्रवश गयी ढवशष गयी फारफानरकाराई आक्रभण गयी घाइत फनाउन एवं भायय
खानसम्भका दु्खद घटनाहरु घटीयहका छन् । मसयी चचतुवाको आक्रभणफाट हुन जनधनको ऺनत फषेनी
फढ्दो क्रभभा दचखएकोर वन्मजन्तुको आक्रभणफाट फच्नको रानग सावधान होऔ ं । मस ढकनसभका

घटनाहरुफाट फच्नको रानग आफ्ना फाफुनानीहरुराई सााँझ नफहानको सभमभा घयफाढहय ननस्कन नददन, ननस्कनै
ऩने बएभा अनबबावकको साथभा सुयचऺत बएय ननस्कौं ।

आफ्नो फस्ती नचजकै चचतुवा दखभा वा फस्तीभा प्रवश गयको जानकायी प्राप्त बएभा नचजकैको सुयऺा ननकाम वा

नडनबजन वन कामादरमभा जानकायी ददन तय चचतुवा दचखएको स्थानभा नबड जम्भा बई नचजकै जान वा होहल्रा
गने वा चचतुवाराई कुनै ऩनन तरयकार चजस्काउन कामद नगयौं।
प्रदश सयकाय

वन वातावयण तथा बू संयऺण भन्त्रारम
गण्डकी प्रदश, ऩोखया
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दताद नगयाई उद्योग तथा व्माऩाय-व्मवसाम सञ्चारन नगने सम्वचन्ध सूचना
गण्डकी प्रदशनबत्र सञ्चारनभा यहका तय दताद नबएका सफै उद्योग, व्माऩाय-व्मवसामहरु प्राइबट पभद यचजिशन

ऐन, २०१४ य औद्योनगक व्मवसाम ऐन, २०७६ फभोचजभ मथाचशघ्र सम्फचन्धत घयरु तथा साना उद्योग
कामादरमभा दताद गनद सम्वचन्धत सफैराई आह्वान गरयन्छ । अन्मथा प्रचनरत कानून फभोचजभ कायवाही गरयन
व्महोया मसै सूचना फभोचजभ सूचचत गरयन्छ ।

अनुयोधक

प्रदश सयकाय

ऩमदटन ,उद्योग ,वाचणज्म तथा आऩूनतद भन्त्रारम
गण्डकी प्रदश, ऩोखया
गण्डकी प्रदश, ऩोखया

सम्ऩकद नं 061-537982
इभर् moitfe4@gmail.com

उऩबोक्तार ध्मान ददनु ऩने कुयाहरु


भूल्मसूची वा फस्तुको रफरभा अंढकत भूल्म हयी साभान खरयद गयौं ।



आपूर खरयद गनद रागको फस्तुभा नाऩतौर उल्रख छ/छै न य खुल्रा वस्तु बए भूल्मसूची हयय भात्र खरयद
गयौं ।



आपूर खरयद गनद रागको फस्तुको गुणस्तयभा ध्मान ददऔ ं ।



व्मवसाम दताद गयको व्मवसामीसाँग भात्र साभान खरयद गने फानी फसारौं ।



फस्तुको उऩबोग्म नभनत हयी खरयद गयौं य उऩबोग्म नभनत गुज्रका (म्माद नाघका) साभाग्री खरयद नगयौं ।



साभान खरयद गदाद नफर नरन फानी फसारौं ।



भूल्म, तौर य गुणस्तयफाट ठनगएभा सम्फचन्धत घयरु तथा साना उद्योग कामादरम वा उद्योग, वाचणज्म तथा
उऩबोक्ता ढहत सं यऺण ननदे शनारम वा भन्त्रारमभा खफय गयौँ ।
अनुयोधक

प्रदश सयकाय

ऩमदटन ,उद्योग ,वाचणज्म तथा आऩूनतद भन्त्रारम
गण्डकी प्रदश, ऩोखया
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हाम्रो सं स्कृनत य सभ्मताको जगनाद गदै थऩ ऩरयष्कृत गनद हाभी सफै एकजुट फनौ,
बढवश्मका कणदधाय ढकशोयढकशोयीहरुराई थऩ सभ्म, सुसंस्कृत य सचत फनाऔ,ँ
'गण्डकी सभाज : सभ्म सभाज' कामदक्रभ अन्तगदत 'हाभी सचत छौ' अनबमानराई सपर ऩायौँ ।

फारढववाह
- ढववाह गने ऩुरुष य भढहराको उभय २० वषद ऩूया हुनऩु छद । २० वषद उभय ऩूया नबएका भढहरा य
ऩुरुषको फीचभा ढववाह गय गयाएभा फार ढववाह गय गयाएको भाननन्छ ।
- फारढववाहर कानूनी भान्मता ऩाउाँ दैन य त्मस्तो ढववाह स्वत् फदय बएको भाननन्छ ।
ु ी
- फारढववाह गयाउन व्मचक्तराई तीन वषदसम्भ कैद य तीस हजाय रुऩैँमासम्भ जरयफाना हुन्छ। (भुरक
अऩयाध सं ढहता, २०७४)
गण्डकी प्रदश सयकाय

आन्तरयक भानभरा भन्त्रारम
ऩोखया, नऩार ।

पोन :०६१-४६७648/467664/467683

सूचनाको हक
- प्रत्मको नागरयकराई आफ्नो वा सावदजननक सयोकायको कुनै ऩनन ढवषमभा सूचना भाग्न वा ऩाउन
सूचनाको हक हुन्छ ।
- नागरयकर नभाग ऩनन सावदजननक ननकाम आपै सढक्रम बएय सावदजननक भहत्वको सूचना प्रवाह
गनुऩ
द दद छ ।
गण्डकी प्रदश सयकाय

आन्तरयक भानभरा भन्त्रारम
ऩोखया, नऩार ।
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भढहरा ढवरुद्धको ढहं सा
- भढहरा ढवरुद्धको ढहं सा बनको भढहरा ढवरुद्ध हुन शायीरयक, भाननसक, मौनजन्म वा अन्म कुनै ऩनन
ढकनसभको मातना, बदबाव वा दुव्मदवहाय हो ।
- कुनै व्मचक्तर घयरु सम्फन्ध बएको अको व्मचक्तराई ददएको शायीरयक, भाननसक, मौनजन्म वा
आनथदक मातना ददन कामद घयरु ढहं सा हो ।
- घयरु ढहं सा गने व्मचक्तराई ३ हजाय दचख २५ हजाय रुऩैमााँसम्भ जरयवाना वा ६ भढहनासम्भ कैद
वा दुवै सजाम हुन्छ । ऩुन् सोही कसूय गनेराई ऩटकैढऩच्छ दोब्फय सजाम हुन्छ । तसथद घयरु
ढहं सा हुन कुनै ऩनन काभ नगयौँ/नगयाऔ ँ । सभ्म सभाजको ननभादणभा अग्रसय होऔ ँ ।
गण्डकी प्रदश सयकाय

कानून, सञ्चाय तथा प्रदश सबा भानभरा भन्त्रारम
ऩोखया, नऩार ।
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ननशुल्क कानूनी सहामता
- ननशुल्क कानूनी सहामता बनको असभथद व्मचक्तराई सयकायको तपदफाट ददइन कानूनी याम सल्राह
तथा त्मस्तो व्मचक्तको तपदफाट अड्डा अदारतहरुभा गरयन फहस ऩैयवी, रखाऩढी तथा कानूनी
कायफाहीका सम्फन्धभा उऩरब्ध हुन अन्म सवा सभत हो ।
- वाढषदक ४० हजाय रुऩैमााँ वा सोबन्दा कभ आम हुन व्मचक्त वा रैं नगक ढहं सा वा सशस्त्र द्वन्द्वफाट
ऩीनडत व्मचक्तराई कानूनी सहामता उऩरब्ध गयाइन्छ ।
गण्डकी प्रदश सयकाय

आन्तरयक भानभरा भन्त्रारम
ऩोखया, नऩार ।
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कामदस्थरभा हुन मौनजन्म दुव्मदवहाय
कसैर कुनै कभदचायी वा सवाग्राहीराई कामदस्थरभा कुनै प्रकायको मौनजन्म दुव्मदवहाय गयभा सोफाट
ऩीनडत कभदचायी, सवाग्राही वा ननजका तपदफाट जोसुकैर त्मस्तो व्मचक्त उऩय व्मवस्थाऩक सभऺ ऩन्र
ददननबत्र नरचखत वा भौचखक रुऩभा गुनासो गनद सक्छ ।
(कामदस्थरभा हुन मौनजन्म दुव्मदवहाय (ननवायण) ऐन, २०७१)

गण्डकी प्रदश सयकाय

आन्तरयक भानभरा भन्त्रारम
ऩोखया, नऩार ।
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