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सामदुायिक बग ैँ चाहरमूा मसुाको समसय्ा रोकथाम गरन्का लागि मारग्दरश्क
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सामुदायिक बगैँचाहरूमा कयहलेकाहीँ मुसाहरू समस्ाको यिषि हुन सक्छन।् मुसाहरूलाई बाँच्नका लायग 
िी तीन कुराहरू आिशिक हुन्छनः् खाना, पानी र आिास। राम्ोसँग व्यिस्थित नगररएको बगैँचाले मुसाहरूका 
लायग घर बनाउने आकष्षक िातािरण बनाउँदै िी सबै तत्त्वहरू उपलब्ध गराउँछ। मुसाहरूले यिभिन्न जीिाणु र 
िाइरल रोगहरू फैलाउँछन ्िन्न ेकुरा ज्ात छ, त्यसैले हामीले हाम्ो खाद्य आपूर त्षमा भतनीहरूको प्रिािलाई 
कम गन्ष महत्त्वपूण्ष हुन्छ।

िस ह्ाण्डआउटमा यदइएका माग्षयनददेशनहरूको पालना गरेर, तपाईं आफ्ो सामुदायिक बगैँचामा मुसाको 
समस्ा रोकथिाम गन्षका लायग सयरिि रूपमा आफ्ो कत्षव्य पूरा गन्ष सकु्हुन्छ।

सामान्यतया, निम्न काय्यहरू गरेर मुसाका समस्ाहरू कम गि्य सनकन्छः

कम्पोस्ट मलकपो उचित व्यवस्थापन 
• सकर्यि कमप्ोसट् मल बनाउन े कारि्लाई बढािा दयन नयिमयत रपूमा कमप्ोसट् मलको थिपुर्ोलाई 

ओलट्ाइ-पलट्ाइ पानी हालन् हुोस।् 
• तपाईंको पल्टमा फोहोरको थिपुर्ोलाई लापरिाही तरयकाल े छयतरयएर नछो्डन् हुोस।् सही 

तरयकाल े सरुकष्यत कमप्ोसट् मल राखन् े िाँ ्डोहरकूा उदाहरणहरकूा लागय छियहर ू ह ेरन् हुोस।्
• तपाईं कमप्ोसट् मल राखन् े िाँ ्डो पर्िोग गरन् हुनुन् िन े आफन्ो पल्टमा कमत्ीमा एक फटुको 

गहयराइमा आफन्ो बोटबयर िुाको फोहोरलाई जलाउन सकन्हुनुछ् (िसलाई टर् ेनच् कमप्ोसट्यङ 
(खालट्ो खन ेर कमप्ोसट् मल बनाउन े ियधय) पनय िनयनछ्)

• बग ैँ चामा घरमा खाना खाएर फाल ेको ज ठुोको कमप्ोसट् मल नबनाउनहुोस।्

अन्न-बथालीहरूलथाई ठीक समयमथा कथाटनने
• आफन्ो बग ैँ चामा धि्ान दयइराखन् हुोस ् र नयिमयत रपूमा उतप्ादन टयपन् े िा काटन् े गरन् हुोस।् 
• उतप्ादनलाई ि ुँ इमा खसन् नदयनहुोस।्

बन्दरगथाह (मुसथाहरूकथा लथागग बस्ने ठथाउँ) 
बनथाउन सक्ने  बपोटगबरुवथाकपो अचतररक्त पथात 
हटथाउनने

• आफन्ो बग ैँ चाको पल्टलाई अतयरयकत् पात िा 
झा्डीरहयत राखन् हुोस।् बोटबयरिूाहर ू छाँ टयराखन् हुोस ् 
र नयिमयत रपूमा झारहर ू फालन् हुोस।्

• ियश ेषगरी, मौसमको अनत्ि्मा मोर ेका िा मोरन् 
लागयरह ेका बोटबयरिूाहर ू फालन् हुोस ् िा कमप्ोसट् 
मल बनाउनहुोस।्  

सहिोगपरूण् पर्िास, पर्ािोजक:



तपथाईंकपो सथामुदथागयक बगैँिथाकपो कम्पोस्ट मलकथा लथागग स्ीकथाय्य र 
गैर-स्ीकथाय्य वस्ुहरूt

कम्पोस्ट मल बिाउिका 
लानग उपयुक्त

• रोग िा बयउहर ू निएका 
बोटबयरिूा सामगर्ी

• कफी ख ेती गरन् े ठाउँ हर ू
• 1”-2” टकुर्ाहरमूा 

काटयएका बोटबयरिूाका 
्डाँ ठहर ू

• काट ेको घाँ स
• सफा कार््डबोर््ड
• सफा समाचारपतर्

कम्पोस्ट मल बिाउिका 
लानग अिुपयुक्त

• घरमा खाना खाएर 
फाल ेका ज ठुोहर ू

• पकाइएका खाना, मास ु, 
द गुध् उतप्ादन, अन््डा िा 
जनािरका ह्ड््डीहर ू

मैले मेरपो सामुदानयक बगैँचाकपो कम्पोस्ट मलका लानग खािा खाएर 
फालेका जुठपोहरूकपो कम्पोस्ट मल नकि बिाउि सनदििँ? 
सामुदायिक बगैँचाहरूमा मुसाहरू हुने सम्ािना िएको हुनाले, यनिमले प्लट धारकहरूलाई मुसाहरूका लायग 
खाद्य स्ोतहरू हुन सके् कुनै पयन कुरा कम्ोस्ट गन्ष यनषेध गद्षछ।

आफ्पो कम्पोस्ट कन्ेिर सपोचबुझ गरेर छिपोट गिु्यहपोस्

Earth Machine कम्ोस्टर पोट्षल्ान्डका बगैँचाहरूमा एकदमै 
प्रचललत छ। िी एकाइहरू उपिुक्त छन ्तर तल्ो तला सही 
ठाउँमा हुनुपछ्ष। मुसाहरू ससजलैसँग जयमनमुनी बस्न सके् प्राणी हुन ्
र असुरसषित कम्ोस्ट पाइलहरूमा ससजलै पस्न सक्छन।् तपाईंको 
कम्ोस्ट मुसाहरूबाट सुरसषित राखु्पछ्ष, अथिथात ्तपाईंको 
कने्नरमा ्डाइमिन्ा ठूलो खाली ठाउँ हुनुहँुदैन।

तपाईं आफै् कम्ोस्ट कन्ेनर बनाउने यनण्षि गनु्षहुन्छ िने, 1/4 
इन्चको सस्टलको हा्ड्षिेिर कप्डा यटकाउ हुन्छ र मुसाहरूलाई टाढा 
राखे् आर थि्षक यिकल्प हो। यिद्यमान संरिमणको सामना गनु्षिन्ा 
समस्ा रोकथिाम गन्ष धेरै ससजलो हुन्छ िन्ने कुरा िाद राखु्होस!्   

oregonmetro.gov बाट यनकाललएको फोटो

तपाईंसँग प्रश्नहरू छन ्िा थिप जानकारी ललन चाहनुहुन्छ िने, सामुदायिक गा्डदेन काि्षरिमका कम्षचारीलाई 
503-823-1612 मा सम्क्ष  गनु्षहोस ्िा pkcomgard@portlandoregon.gov मा इमेल पठाउनुहोस।् 


