
 

ग्रो पिट्सबर्ग                                                                           
                              खाद्य नीति परिषद् 

 
 

 प्रस्िाविि नयााँ सहिी कृषीके्षत्र तनर्ाािण आचाि: यसले िपाईलाई के बझुाउाँछ ? 

 

 पिट्सबर्गमा खाद्य उत्िादन र िशु चिकित्सालय वा िशु िालन सम्बन्धी प्रस्तापवत ननयमावलीिो 
पववरण प्रस्तुत छ । स्मरण रहोस यस अन्तर्गत ससफाररस र्ररएिा वा र्ररएिो भननएिा सबै 
पवषयमा पिट्सवर्ग नर्र क्षेत्र ननधागरण इिाइबाट अननवायग अनुमनत सलनु िने छ । यस सम्बन्धी 
प्रकिया यसै पववरणिो अन्त्यमा उल्लेख र्ररएिो छ । 
 

ििकािी बबक्री बबििण: 

सहरी िृपष क्षेत्र ननधागरण आिारले तरिारी एवम ्फलफूल उत्िादनमा पवननयसमत वा सो सम्बन्धी 
िायग र्दैन । तरिारी वा फलफूल उत्िादनिो बबिी प्रकियामा भूसमिा रहँदैन ।  

तिाईले जान्नु िने िेही तथ्यहरु यस प्रिार छन ्  :   

 

 यदद तिाईसँर् सानो बारी छ (िरेसाबारी होइन) । त्यस बारीमा यस अचध िनन उत्िादन र्ररँदै 
आएिो चियो भने अिवा भाडामा प्रयोर् र्ररँदै चियो भने त्यस ठाउँमा उत्िादन भएिा तरिारी 
फलफूल तिाइँले आफ्नो तररिाले बारीम ैबबिीस्िान राखी तरिारी, फलफूल बबिीपवतरण र्नग सक्न ु
हुने छ । 

 यदद तिाई आफ्नो िरेसाबारीमा उत्िादन र्नग िाहनहुुन्छ र बबिी र्नग िाहनहुुन्छ भने बारीबाटै 
बबिी र्नुग िने हुन्छ । 

 बारीबाटै बबिी र्दाग ग्राहिलाई उसभने ठाउँ हुन ुिदगछ । िुन ैिारण िनन अन्य आर्न्तिु वा बटुवालाई 
दहडडुल र्नग बाटो रोकिन ुहँुदैन । 
 

 



 

सहिी कृवष 

 

अचधितम ठुलो सहरी िृपषबारी दईु ऐिर सम्मिो हुनु िने छ । 
 

 जसमा उब्जनीिा सािै ग्राहि र बबिी ितागलाई सहज हुने व्यवस्िा होस । 
 बाख्रा, िुखुरा र मौरी िालनिा लाचर् ननधागररत स्िान भए वा नभए िनन हुन्छ भने र्ाई र घोडा 

जस्ता ठुला िशिुा लाचर् भने ननश्चित व्यवस्िािो िालना हुन ुिदगछ । 
 िशिुालनिा लाचर् बनाइएिा िटेरा िम्तीमा बारीिो ससमानाभन्दा ५०कफट सभत्र हुन ुिने छ । 
 िशिुालन स्िल सधै सफा र र्न्धमकु्त राख्न ुिने छ । 
 सब ैप्रिारिा दाना वा खाने िररिार मसुा आददबाट सरुक्षक्षत राख्न ुिने हुन्छ । 

 

 

मौिी  

मौरीिालन तररिा बबसभन्न अवस्िािा हँुन सक्छन  :   

 मौरीिालन तिाईिो ननजी वा भाडामा सलएिो जग्र्ामा धनीिो अनमुनत सलएर िालन र्नग सकिने 
छ । 

 मौरीिालन स्िल िमसेिम २०००बर्गकफटिो हुन ुिने छ। मौरीिा डँुड वा घार राख्ने स्िलसदहत । 
 तिाईलाई दईु वटा सम्म घार राख्न अनमुनत हुने छ । त्यसिा लाचर् प्रत्येि घारिा लाचर् २००० 

बर्गकफटिो स्िान हुन ुअननवायग छ । 
 मौरीिो घार नछमेिीिो ससमाना भन्दा १० कफट टाढा हुन ुिने छ । 
 भुँइमा राखखएिा घार िश्म्तमा ६ कफट उिाइमा हुन ुिने छ भने छानामा वा बादगलीमा समेत 

राख्न सकिने छ ।  

 तिाईले ओर्टेिो क्षेत्रिो किनारा वा िछाडडिट्टी मौरी िालन र्नग सक्न ुहुने छ । 
 मौरीिो आवतजावत र्ने बाटो नछमेिीिो घरिो सामनु्ने हुने र्री हुन ुहँुदैन र ६ कफटभन्दा बढी 

उिाइबाट हुन ुिदगछ । 
 िुन ैअिठ्यारो िरे मौरीिो आवतजावतिा लाचर् एि लामो डँड वा त्यस्त ैछेवाबार ननमागण र्री 

िश्म्तमा िािँकफट फराकिलो र दबुिैट्टी दईुकफट बादहर ननस्िेिो हुन ुिदगछ । 
 मौरीिो अननयश्न्त्रत उढाइलाई व्यवश्स्ित र्नग िक्िीबार वा बाक्लो र्री बोटबबरुवा रोिेर वा मौरी 

नछनग नसक्ने जालीबार आददिो व्यवस्िा हुन ुिदगछ । 
 यदद १० कफट भन्दा उच्ि स्िानमा मौरीिो घार भए िेही र्नुग िदैन । 

 

 

 



कुखिुा ि हााँस पालन  

िुखरुा र हाँस िालन र्नग धेरै अवस्िामा सश्जलो हुन्छ । 
 खोरिो क्षेत्र िम्तीमा २००० बर्गकफटिो र प्रयोर् योग्य हुन ुिदगछ । 
 तिाईलाई सो क्षेत्रमा िाँिवटा िुखुरा वा हाँस िालनिो अनमुनत हुन्छ । र प्रत्येि एि िुखरुा वा 

हाँस िप्न ुिरेमा िि १००० बर्गकफटिो स्िान ननमागण र्नुग िने हुन्छ । 
 िुखुरा वा हाँस राख्ने र्ुँड िम्तीमा ६ कफट फराकिलो हुन ुिदगछ । 
 भाले िाल्न िाइने छैन । 
 यदद तिाई बाख्रािालन र्नग िाहनहुुन्छ भने तलिो पववरण हेनुगहोस । 

यदद तिाईसँर् १०,००० बर्गकफटिो जग्र्ा छैन भने िुखरुा वा हाँस, बाख्रासदहत िाल्न िाउनु हुने 
छैन । 

 िालन स्िाल सधै सफा र दरु्न्र्धमकु्त राख्न ुिदगछ ।  अनन प्रयोर् र्ने िारो वा खाना मसुा 
आददबाट िणूगत सरुक्षक्षत राख्न ुिदगछ । 

 

बाख्रा  

धेरै अवस्िामा बाख्रा िाठा िाल्न सकिन्छ । 
 यसिा लाचर् तिाईसँर् न्यनूतम २००० बर्गकफटिो स्िान हुन ुिदगछ ।यदद बाख्रा िाठा सदहत 

िुखुरा वा हाँस िाल्न िाहन ुहुन्छ भने माचि भनेझैँ १०,००० बर्ग कफटिो ठाउँ हुन ुिदगछ । 
 २००० बर्गकफटिो खोरमा तिाईले दईुवटा ससङ मढुरेिा माउ बाख्रा वा समुरेिा खसी िाल्न सक्न ु

हुने छ । एक्लो बाख्रो वा खसी िाल्न िाइने छैन । 
 १०००० बर्गकफट क्षेत्र भएिो ठाउँमा दईुवटा बाख्रा राख्न सक्न ुहुने छ । िश्म्तमा ३० बर्गकफटिो 

खोर र बादहर दहडडुल र्नग ४०० बर्गकफटिो हुन ुिदगछ । 
 खोर सधै सफा र र्न्धमकु्त हुन ुिदगछ । 
 दाना खुवाउने वा राख्ने ठाउँ मसुा आददबाट सरुक्षक्षत हुन ुिदगछ । दाना राम्रो बन्द र्री राखखएिो 

हुन ुिदगछ । 
 

बर्ग कफट मौरी बाख्रा िुखुरा/हाँस अन्य िशु 

 २००० िाउदैन िाउदैन िाउदैन िाउदैनے

२००० २  २ िाठा  ५ िाउदैन 

३०००  २ २ िाठा ६  िाउदैन 

४००० ४ २ िाठा ७  िाउदैन 

५००० ४ २ िाठा ८  िाउदैन 

६०००  ६ २ िाठा ९  िाउदैन 

७०००  ६ २ िाठा १०  िाउदैन 



८०००  ८ २ िाठा ११  िाउदैन 

९०००  ८ २ िाठा १२  िाउदैन 

१००००  १० २ ठूला १३ िाउदैन 

१५०००  १० ३  ठूला १४ िाउदैन 

२००००  १० ४ ठूला १५ िाउदैन 

२५०००  १० ५  ठूला १६ िाउदैन 

३००००  १० ६  ठूला १७ िाउदैन 

३५०००  १० ७  ठूला १८ िाउदैन 

४००००  १० ८  ठूला १९ िाउदैन 

१ऐिर १० ९ ठूला २० िाउदैन 

२ ऐिर जनत िनन जनत िनन जनत िनन िाऊछ 

 

 

 

प्रकृया:  

 

 तिाईले स्िान ननधागरण वा योजना र्नगिा लाचर् पिट्सबर्ग सहर क्षेत्र ननधागरण पवभार् र 
पविास िुनरावलोिनिो िायागलय  (200 Ross St. 3rd Floor) मा बबहान आठ बजेदेखख 
ददउँसो नतन बजेसम्म स्वीिृनतिा लाचर् सम्ििग  र्नग सक्नु हुने छ । यदद स्वीिृनत भए, 

क्षेत्र ननधागरण पवभार्ले अनुमनत ित्र प्राप्त र्नगिा लाचर् र ननरीक्षणिा लाचर् आवचयि 
िार्जातिा लाचर् एउटा िुश्स्तिा प्रदान र्ने छ । 

 अनुमनतिा लाचर्  $ ७० लाग्ने छ र सो ननवेदनसँर् ििे वा मनीअडर माफग त रिम नतनुग 
िने छ । 

 स्िान ननधागरण वा योजनािा लाचर् अननवायग सतगहरु  

o यदद तरिारी फलफूल बबिी र्नुग हुन्छ भने बारीमा बबिी र्ने ठाउँ र ग्राहि उसभने स्िान 
देखाउन ु िने छ । 

o यदद मौरी िाल्दै हुन ुहुन्छ भने मौरीिो डँड राख्ने ठाउँ र ननधागररत ननयमसभत्र भएिो 
प्रमाखणत र्नुग िने छ । 

o यदद िुखुरा िालन र्ने हो भने िारो ददने ठाउँ र खेल्ने ठाउँ देखाउन ुिने छ । 
o यदद बाख्रा िालन हो भने िालन र्ने िवूागधार स्िान देखाउन ुिने छ ।  

 

 

 

 

 



 

बािम्बाि सोधर्ने प्रश्नहरु   :  

१.  म यसिा लाचर् ननवेदन फारम िहाँबाट िाउन सक्छु ?  

 

 पिट्सबर्ग सहरक्षते्र ननधागरण इिाइ पवभार्िो िायागलय 200 Ross St. Pittsburgh, Pa 
15222 मा अवश्स्ित छ । अिवा http://pittsburghpa.gov/dcp/zoning/zoning-forms बाट समेत 
प्राप्त र्नग सक्न ुहुने छ ।  

 

२. यसिो िायागलय िहाँ छ ? र िुन समयमा सम्ििग  र्नग उचित होला ?  

  

 प्रत्येि सोमबारदेखख शिुबार बबहान ८ बजेदेखख ददउँसो ३ बजेसम्म अिवा ४१२ २५५ २२४१ मा 
सम्ििग  र्नुग भए हुन्छ । ठेर्ाना माचि उल्लेख र्ररएिो छ ।  

 

३. म मौरी, िुखुरा वा बाख्रा िाल्न इच्छुि छु,  तर मेरो जग्र्ा २००० बर्गकफटभन्दा िोर छ ? म िे र्नग सक्छु ?  

 

 तिाईले बबिरणिा लाचर् आवेदन ददन सक्न ुहुने छ  । यस प्रकियामा समय र खिग असलि 
बढी लाग्दछ । क्षते्र ननधागरण पवभार्ल ेतय र्रेिो अवस्िामा सो जग्र्ा रहने छ र सो तिाई 
सनुग भयो भने तिाईसँर् ैसदैन ।  

 

४. म तोकिएिो भन्दा धेरै सखं्यामा मौरी,िुखुरा वा बाख्रा िाल्न िाहन्छु ? िे म र्नग  सक्छु ?  

 

 तिाईले बबिरणिा लाचर् आवेदन र्नग सक्न ुहुने छ । सोिा लाचर् माचि उल्लेख छ । 
  

५. मलाई मौरी देखख एलजी हुन्छ र मेरो नछमेिीले मौरी िालेिो छ । िे त्यो सुखी त हो  

 

 हो, अमेररिािो जनसखं्यािो १ प्रनतशत माननस पवसभन्न रासायननि वा जपैवि तत्विा िारण 
एलजी िीडडत छन ्। िनतिय अवस्िामा यसलाई साधारण माननन्छ । मौरी सोझो प्रिृनतिो 
माननन्छ । यसलाई निलाए वा हानी नर्रे वा खतरा नभए सम्म टोक्दैन । मौरी िालिहरुले 
जोखखि िम र्नग र्नगिा लाचर् एवम ्सावधानीिा लाचर् अन्य व्यवस्िािा सािै घवुाँिो प्रयोर् 
र्रेिा हुन्छन ।   

 

६. मेरो नछमेिीले मौरी,िुखुरा, बाख्रा िालेिो छ । तर सही तररिाले िालेिो छैन । म िे र्नग सक्छु ?  

 

 समस्यािो प्रिृनतअनरुुि या ३११ सम्ििग  र्नुग भए सम्बश्न्धत अचधिारीले एि वा दईु ददनमा 
तिाईलाई सम्ििग  र्ने छन ्। वा ४१२८४७७०६ मा फोन र्री आफ्नो ठेर्ाना र समस्यासदहत 
छोड्न ुिने छ ।  



 ७. मैले छाडा छोडिेा िुखुरा, हाँस र बाख्रा देखेँ । मलेै िसलाई सम्ििग  र्नुगिने हुन्छ ? ती िशु उठाउनिा लाचर् ?  

   

 िशसेुवा र ननयन्त्रणले छाडा िश ुसमाउने िाम र्दगछ । ४१२ २५५ ३०३६  मा सम्ििग  र्नग 
सक्न ुहुने छ । यदद तिाईसँर् समानतएिा िश ुछन ्भने िश ुउद्दार मञ्ि वा दयाल ुसमाजले 
िश ुश्जम्मा सलने छ।  

 

 

 ८. म २००० बर्ग कफटिो क्षेत्रमा िुखुरा र मौरी िाल्न िाहन्छु । म िाल्न सक्छु ? 

 सक्न ुहँुने छ । िुखुरा र मौरी िाल्न २००० बर्गकफट सभत्र राख्न सकिने छ । तर बाख्रा र 
िुखुरािो लाचर् भने १०,००० बर्गकफट हुन ुिदगछ ।  

 

 ९. मैले अझै बुखझन वा िि प्रचन भए, िसलाई सम्ििग  र्ने ?  

  

 अनमुनत प्रकियािा लाचर् क्षते्र ननधागरण इिाइ पवभार्मा ४१२ २५३ २२४१  र ननरीक्षण अनमुनत 
ित्र आददिा लाचर् ४१२ २५३ ८८८८  मा सम्ििग  र्नग सक्न ुहुने छ ।  

 

तरिारी फलफूल, िुखरुा, हाँस, मौरी, बाख्रा िालन सम्बन्धी प्रचन भए ननम्न अनुसार सम्ििग  र्नग 
सकिन्छ  ।  

 

बर्ा बीस ्

info@burghbees.com  

www.burghbees.com  

 

ग्रो वपट्सबर्ा 
info@growpittsburgh.org 

www.growpittsburgh.org 

 

वपट्सबर्ा खाद्य नीति परिषद् 

dlw57@psu.edu 

www.pittsburghfoodpolicy.org  

 

वपट्सबर्ा कुखिुा पालन सम्बन्धर्ि मातनस (P4) 

http://pittsburghpropoultrypeople.blogspot.com/  
pittsburgh.pro.poultry.people@gmail.com  
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