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परिवािको दैनिक आवश्यकता पिुा गिेि पिनिर्भिता हिु 
कम गिाउिकुा साथै खाद्य सिुक्षा, जीववकोपाजभि, पोषण  
ि उत्पादिमा योगदाि पिुाउि सक्ि े बह-ुलार्प्रदायक 
बगैंचालाई पोषण बगैंचा र्निन्छ । यस बगैंचामा ववनर्न्न 
वकनसमका तिकािी, फलफूल, मसलाबाली, जनिबटुी, 
िाले घााँस साथै पोषण बगैंचामा आधारित पश-ुपन्छी 
पालिलाई समेत व्यवस्थथत  गरिएको हनु्छ ।  

                                                  

                                                                                                                                  

kf]if0f au}+rfsf] l;4fGt  

पोषण बगैंचामा सकेसम्म धेिै वकनसमका बोट–नबरूवा 
तथा पशपुन्छी समावेश गिुभपदभछ । ववशेष गिी 
बहवुवषभय, बहूपयोगी,  बढी पोवषलो कम मलजल ि कम 
नमवहिेतमा पनि तलुिात्मक रुपमा िाम्रो उत्पादि ददिे 
सक्ि े ि िोगकीिा कम लाग्ि े थथािीय बालीहरुलाई 
थथाि ददि ु पदभछ।बालीको छिोट गदाभ र्ौगोनलक 
परिवेश जथतै पहाि, बेँसी, तिाई साथै बगैंचाको माटोको 
अवथथा जथतै: सकु्खा, स्चथयाि,मनललो, रुखो, पारिवािको 
आवश्यकता ि बगैंचाको के्षत्रफल आदद कुिाहरुलाई 
ध्याि ददिपुछभ ।   

पोषण बगैंचाले घिायसी रुपमा उपलब्ध हिेु खाद्यान्नमा ववववधता ल्याई मािव शिीिको वृविको लानग एबम थवथथ जीविको लानग 
आवश्यक पिे खाद्य पदाथभ जथतै शस्िवदभक, िेशायिु, फलाम, क्यास्ल्सयम इत्यादीको उपयोगमा वृवि गछभ । यसबाट 
घरिपरिवािका सदथयहरुको पोषणमा सधुाि आई थवथथ साथै गणुथतिीय जीवियापिमा योगदाि पयुाभउछ । 

पोषण बगैंचाले समदुायमा र्एका ववपन्न वगभका आधािर्तू अवश्यकताहरु पूिा गिभ सहयोग परु याउिकुो साथै जीववकोपाजभिलाई पनि 
पूणभता प्राप्त गिभ मद्दत गदभछ । पोषण बगैंचाले सधुाि ल्याउि सक्िे मखु्य दइुवटा कुिाहरु यसप्रकाि छि ्ः 

१.  खािामा ववववधताद्वािा पारिवारिक पोषण स्थथनतमा सधुाि ल्याई खाद्यसिुक्षामा टेवा परु याउि ु।  

२.  अनतरिि उत्पादिको ववक्रीबाट आयआजभि माफभ त आनथभक अवथथामा टेवा परु याउि ु। 

स्चत्र: पोषण बगैंचा 

g]kfn ;/sf/

s[lif tyf kz'k+5L ljsf; dGqfno

s[l¬ If]q ljsf; sfo{qmd
sfo{qmd ;dGjo sfof{no

jL/]Gb|gu/, ;'v{]t
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यसिी कम लगािीमा िै पोषण बगैंचा प्रविभिका वक्रयाकलाप समावेश गिभ सवकिे हिुाले सस्जलैसाँग यो अवधािणा अवलम्बि गिी 
यसको पहुाँच, ववशेष गिी ववपन्न वगभमा, बढाउि सवकन्छ । पोषण बगैंचामा थथािीय स्रोतहरुको प्रयोग जथतै, कम्पो� वा गोठे मल, 
थथािीय बीउ तथा ददगो र्–ूव्यवथथापि प्रणाली, जैववक ववववधताको एकीकृत व्यवथथापि आददलाई प्रोत्साहि ददइिे हिुाले यो 
पिनत अवलम्वि गिभ सस्जलो पनि छ ।  

kf]if0f au}+rf / s/];faf/Ldf s] km/s 5 < 

ततााननललककाा  ११::  पपोोषषणण  बबगगैंैंचचाा  िि  ककििेेससााबबााििीीममाा  फफििकक 

पपोोषषणण  बबगगैंैंचचाा ककििेेससााबबााििीी 

    
आकाि ठुलो हनु्छ । तलुिात्मक रुपले आकाि सािो हनु्छ । 
बहबुाली तथा पशपुन्छीहरुको एकीकृत व्यवथथापि  प्राय: एकल तिकािी बाली लगाइन्छ ।  
धेिै पटक उत्पादि नलि नमल्िे बोटनबरुवाहरुलाई प्राथनमकतामा 
िास्खन्छ; कृवष-वि (Agro-Forestry) को अवधािणालाई 
अवलम्बि गरिन्छ ।  

मौसमी बालीहरु मात्र लगाइन्छ । 

बह-ुलार्दावयक प्रयासले जलवाय ु परिवतभिको जोस्खमलाइ 
न्यूिीकिण गदभछ ।  

जलवाय ुपरिवतभिको जोस्खमलाई न्यूिीकिण गिभ खासै ठुलो 
योगदाि दददैि ।  

खाद्य ववववधता ि उपलब्धतामा वृवि गिी पोषणमा योगदाि 
परु याउाँछ । 

पोषण सिुक्षामा तलुिात्मक रुपमा कम योगदाि पयुाभउंछ । 

माछा-पालि, मौिी-पालि, च्याउ खेती आददलाई एकीकृत गदै 
थप आम्दािी गिभ सवकन्छ ।  

अनतरिि जीववकोपाजभिको वक्रयाकलाप न्यूि हनु्छ । 

कृषक, अिसुन्धािकताभका लानग अध्ययि ि अिसुन्धाि गिे 
ज्ञािकेन्र पनि हो ।  

दैनिक खपतको लानग उत्पादि के्षत्र हो ।  

 

kf]if0f au}+rfdf nufOg] afnLx?sf] 5gf}6 s;/L ul/G5 < 

पोषण बगैंचा थथापिा गदाभ आफ्िो घिको जग्गाको के्षत्रफललाई नबशेष ध्याि ददि ुपदभछ | उपलब्ध जनमिलाइ धेिै वटा र्ागमा 
ववर्ाजि गिेि ववनर्न्न वकनसमका मौसमी, बेमौसमी तिकािी, रुख-टमाटि, अकबिे खसुाभिी, अम्बा जथता बह-ुवषीय तथा 
आयआजभिमा टेवा परु याउिे तिकािी तथा फलफूल लगाउि सवकन्छ | फलफूल लगाएका ठाउाँमा पनि हरिया तिकािी ि अन्य 
सहुाउाँदो बाली लगाएि थथािको सदपुयोग गिभ सवकन्छ ।  

क्षक्षेते्रत्रफफलल  ((ििोोपपििीी)) फफललफफूूलल 
सािो के्षत्रफल (१-२) िोपिी सम्म  केिा, मेवा, आाँप, र्इुाँकटि, कागती, कलमी गरिएका अम्बा  
मध्यम के्षत्रफल (२-५) िोपिी सम्म  केिा, मेवा, आाँप, र्इुाँकटि, कागती, कलमी गरिएका अम्बा, आरु, नलची, अिाि, अमला  
ठुलो के्षत्रफल ५ िोपिी वा धेिै  केिा, मेवा, आाँप, र्इुाँकटि, कागती, कलमी गरिएका अम्बा, आरु, नलची, अिाि, अमला, 

रुखकटहि, लप्सी, िाथपाती इत्यादी |  
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s0ff{nL k|b]zdf kf]if0f au}+rf :yfkgfsf nflu xfjfkfgL ;'xfp “bf] kmnkm"n, t/sf/L, 
d;nfafnL Pjd kz'kfng 

थयाउ, ओखि, कणाभली नसमी, अगाभनिक महको लानग मौिी-पालि,  बायो-फोटीफाइि मकै, वटमिु, अदवुा, बेसाि, साग, ल�ेको 
साग, वेथेको साग, िायोको साग, काउली, बन्दा, कोदो फापि, कागिुो, स्चिो, गाई तथा र्ैंसी पालि (दधु तथा दधुजन्य पदाथभको 
लानग), बाख्रा पालि (दधु तथा मासकुो लानग), प्लास्थटक पोखिीमा माछा पालि आदद कणाभली प्रदेशमा पोषण बगैंचा थथापिाको 
लानग उपयिु हनु्छ ।  

kf]if0f au}+rfsf] ljleGg :yfgdf nufpg ;lsg] afnLx? s'g s'g x'g ;S5g\ < 

 तरुल, नगट्टा, वहउाँदे नसनम, कााँक्रा, स्घिौला, फसी, इथकुस, नतते किेला : घिको बाि अथवा छािामा 
 थथािीय खसुाभिी, र्न्टा, थथािीय काउली, ककभ लो : बािीको निलमा 
 लसिु, प्याज, अदवुा, बोझो : हिेक ददि आफु जाि िसवकिे ठाउाँ-अनल पिको जनमि 
 वहउदे नसमी, थथािीय र्न्टा, पदुदिा : र्ान्छाको जठुो पािी जम्मा हिेु ठाउाँ िस्जकै 
 कागती, आाँप र्इुाँकटि, अंगिु, अिाि, सनु्तला, नलची, आरु, िाथपाती, अम्ब इत्यादी : िस्जकै लगाउि ुपिे फलफूलहरु 
 रुखकटहि, लप्सी, ओखि, ठुला रुख हिेु जातका फलफूलहरु : घि देस्ख टाढा 
 काउली तथा फसी वगभका बालीहरु : घाम धेिै पिे ठाउाँ 
 हरियो साग-पात, वपंिाल,ु ककभ लो, अदवुा, बेसाि : घाम कम पिे अथवा ओनसलो ठाउाँ 
 ल�ेको साग, बेथे को साग,  
 कागिुो, स्चिो  

पोषण बगैंचाको सन्दर्भमा जनमि ि सूयभको  प्रकाशको पूणभ रुपमा सदपुयोग गिभ अग्ला ि होचा जातका फलफूल ववनर्न्न तहमा 
समेटी फाइदा नलि सवकन्छ । उदाहिणको लानग अग्ला जातका फलफूलका नबरुवाहरु जथतै आाँप, िाथपाती, अम्बालाई मानथल्लो 
तहमा, कम उचाइका नलची, कागती तथा तिकािी जथतै रुख टमाटि लाई मध्यम तहमा नरं्िी, खसुाभिी, काउली, सखिखण्ि, ल�े 
तल्लो तहमा लगाउि सवकन्छ । लहिे बालीहरु छािा, बिण्िा ि अग्ला रुखहरुमा लगाउि सवकन्छ ।   

afnLkfqf] 
प्रत्येक परिवािले सधैर्िी सबै खाले पोषक तत्व पाइिे खािा उपलब्ध गिाउि कुि बाली कवहले लगाउिे ि कवहले सम्म उत्पादि 
नलिे र्ने्न कुिाको जािकािी ददिे पात्रोलाई बाली-पात्रो र्निन्छ | तल प्रथततु गरिएको स्चत्र बाली पात्रोको िमिुा हो |  

बबााललीी 
ममववहहििाा  

ववैैशशााखख जजेेष्टष्ट अअससाािि ससााउउिि र्र्ददौौ अअससोोजज ककााननततभभकक ममंंगगननससिि पपौौषष ममााघघ फफााल्ल्गगुणुण चचैैत्रत्र  
काउली    ┬ ┬ ┬  √ √ √ √  

बन्दा    ┬ ┬ ┬  √ √ √ √ √ 

लसिु  √      ┬ ┬   √ √ 

प्याज        ┬ ┬ √ √ √  

गाजि     ┬ ┬ ┬  √ √ √   

िायो     ┬ ┬ √ √ √ √ √   

क्यास्प्सकम √ √ √       ┬ ┬ √ 

वहउाँदे नसमी             

सलगम      ┬ ┬ √ √ √    

ल�े/मासे  ┬ √ √          

कागिुो   ┬ ┬  √        

स्चिो    ┬  √ √       

कोदो  ┬    √ √      ┬ 

फापि  √ √         ┬  
 

िोप्िे समय ┬  उत्पादि नलि ेसमय √ 
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ततााननललककाा  ४४::  पपााररििववााररििकक  पपोोषषणण  ववववश्लश्लेषेषणण  ततथथाा  बबााललीीपपत्रत्रोो  ततााननललककाा  

ततििककााििीी  
ललगगााउउििेे  ससममयय  

ममध्ध्यय--पपहहाािि 
((११००००००--२२००००००  ममीी..))  

ततििााईई  ततथथाा  बबेेससीीहहरुरु 
((११००००००  र्र्न्न्ददाा  ककमम)) 

ककुुिि  ककुुिि    पपोोषषकक  ततत्त्ववहहरुरु  पपााइइन्न्छछ?? 

वहउाँदे नसमी वैशाख-साउि  जेष्ट-साउि प्रोवटि, खनिज, नर्टानमि A, C ि B-2 
मूला साउि-कानतभक र्दौ-कानतभक  नर्टानमि B-2, B-6, C, आइिि, क्यास्ल्सयम 
ब्रोकाउली साउि-कानतभक असोज-कानतभक िेसा, नर्टानमि A, B, C ि खनिज तत्वहरु 
काउली साउि-र्दौ  र्दौ-असोज  नर्टानमि B, C ि प्रोवटि 
लसिु साउि-माघ असोज-कानतभक  नर्टानमि C, आइिि ि क्यास्ल्सयम 
चम्सिु  र्दौ-माघ  असोज-मंगनसि नर्टानमि A, E तथा नबनर्न्न खालका खनिज तत्वहरु  
गाजि  र्दौ-मंगनसि असोज-कानतभक नर्टानमि A, C, आइिि ि क्यास्ल्सयम 
मेथी  र्दौ-मंगनसि असोज-मंगनसि आइिि, प्रोवटि, नर्टानमिहरु  
खसुाभिी  माघ-फाल्गणु  र्दौ-कानतभक  कैस्प्सनसि, नर्टानमि A, C, आइिि  
तरुल  माघ-जेष्ट फाल्गणु-जेष्ट  काबोहाइडे्रट, नर्टानमि C, B, आइिि  
ति-ेबोिी  माघ-फागिु  र्दौ-असोज  नर्टानमि A, C अन्य खनिज तत्वहरु, आइिि 
रुख-टमाटि  फाल्गणु-जेष्ट  नर्टानमि A, C, पोटानसयम 
र्ेंिे खसुाभिी  फाल्गणु-र्दौ  असोज कानतभक  नर्टानमि, A, C, B ि खनिज तत्वहरु 
कुरिलो  फाल्गणु-र्दौ फाल्गणु-असाि प्रोवटि, नर्टानमि A, C, B, आइिि, पोटानसयम, क्यास्ल्सयम 
कााँक्रो  फागिु-जेष्ट साउि-असोज  पषु-माघ, असोज-मंगनसि  नर्टानमि A, C, पोटानसयम 
किेला  फाल्गणु-चैत्र  माघ-जेष्ट नर्टानमि C, B ि ववनर्न्न खनिज तत्वहरु 
ल�ेसाग  फाल्गणु-चैत्र फाल्गणु-चैत्र प्रोवटि, नर्टानमि A, C, फोलेट तथा आइिि, क्यास्ल्सयम 

तथा खानिजहरू  
गोलरे्िा  फाल्गणु-साउि  र्दौ-माघ  धेिै प्रकािका नर्टानमि तथा खनिजहरु   
फसी  फाल्गणु-चैत्र  माघ-जेष्ट  यसमा प्रचिु मात्रामा नर्टानमि A, C, आइिि, म्यागिेनसयम 

ि ववनर्न्न खनिज तत्वहरु पाइन्छि  ।  
नरं्िी  फाल्गणु-र्दौ  माघ-जेष्ट  प्रोवटि, नर्टानमि C, K, A अन्य नर्टानमि B लगायत 

खनिज तत्वहरु फसपोिस, क्यास्ल्सयम ि पोटानसयम  
र्न्टा  चैत्र-असाि  असोज-कानतभक  नर्टानमि B1, B6 ि ववनर्न्न खनिज तत्वहरु  

हामीले खािे खािाले हाम्रो शिीिमा र्इिहिे ववनर्न्न दैनिक प्रवक्रयाहरु सही ढंगले संचालि गिभ मद्दत गिे ववनर्न्न तत्वहरु पनि 
शिीिमा आपूनतभ गिेगछभ । त्यथता तत्त्वहरु प्रोवटि, काबोहाइडे्रट, बोसो, पािी ि ववनर्न्न खनिजहरु हिु  । ती तत्वहरुका साथसाथै 
हाम्रो शिीिलाई अको महत्त्वपूणभ तत्त् व पनि चावहन्छ । त्यो तत्वलाई हामी नर्टानमि र्िी स्चन्दछौ।नर्टानमिको निमाभण नबरुवा ि 
प्राणी दबैुमा हिेु गछभ। हाम्रो शिीिमा र्इिहिे अत्यन्त जरुिी प्रवक्रयाहरुलाई कुिै बाधानबिा संचालि गिभ नर्टानमि अनत आवश्यक 
हनु्छ ।नर्टानमिले हाम्रो शिीिको बढ्िे प्रवक्रयामा पनि मद्दत गिे गछभ। नर्टानमि पनि धेिै प्रकािका छि । नतिीहरु नर्टानमि ए, 
बी, सी, िी, इ ि के हिु । शिीिमा नर्टानमिको मात्रा कम र्यो र्िे ववनर्न्न िोगहरु लाग्ि सक्छि  ।  

ततााननललककाा  ५५::  ककुुिि  ननर्र्टटााननममििककोो  ममाात्रत्राा  ककमम  हहुुाँाँददाा  ककुुिि  ििोोगग  ललााग्ग्िि  ससक्क्छछ  ??  

ननर्र्टटााननममिि ििोोगग ककुुिि  खखााििेेककुुििाा  खखााििेे  ??  
नर्टानमि 

ए 
आाँखा कमजोि हिेु, ितअन्धो आदद नर्टानमि ‘ए 
ले छाला, श्वासप्रश्वास  तथा प्रजिि  थवाथ्यसम्बन्धी 
िोग लाग्ि ददाँदैि। 

हरियो सागसब्जी, मेवा, फसी,  गााँजि, पालङु्गो, िायो, पहेंला 
फलफूल, माछा, घ्यू, अन्िाको पहेंलो र्ाग, फसी, ब्रोकाउली, 
गोलर्ेंिा 

नर्टानमि 
बी  

बेिी-बेिी, थमिण शस्ि कमजोि हिेु, थकाि 
महससु हिेु, निन्रा कम लाग्िे  ि निप्रसेि पनि 
हिु सक्छ ।  

मास ुतथा दधु जन्य पदाथभ, आल,ु गाजि, मलूा, तरुल, सलगम, 
गहुाँको वपठो, बदाम, ओखि, पानलस िगरिएको चामल, अन्िाको 
सेतो र्ाग, माछा |   
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ततााननललककाा  ४४::  पपााररििववााररििकक  पपोोषषणण  ववववश्लश्लेषेषणण  ततथथाा  बबााललीीपपत्रत्रोो  ततााननललककाा  

ततििककााििीी  
ललगगााउउििेे  ससममयय  

ममध्ध्यय--पपहहाािि 
((११००००००--२२००००००  ममीी..))  

ततििााईई  ततथथाा  बबेेससीीहहरुरु 
((११००००००  र्र्न्न्ददाा  ककमम)) 

ककुुिि  ककुुिि    पपोोषषकक  ततत्त्ववहहरुरु  पपााइइन्न्छछ?? 

वहउाँदे नसमी वैशाख-साउि  जेष्ट-साउि प्रोवटि, खनिज, नर्टानमि A, C ि B-2 
मूला साउि-कानतभक र्दौ-कानतभक  नर्टानमि B-2, B-6, C, आइिि, क्यास्ल्सयम 
ब्रोकाउली साउि-कानतभक असोज-कानतभक िेसा, नर्टानमि A, B, C ि खनिज तत्वहरु 
काउली साउि-र्दौ  र्दौ-असोज  नर्टानमि B, C ि प्रोवटि 
लसिु साउि-माघ असोज-कानतभक  नर्टानमि C, आइिि ि क्यास्ल्सयम 
चम्सिु  र्दौ-माघ  असोज-मंगनसि नर्टानमि A, E तथा नबनर्न्न खालका खनिज तत्वहरु  
गाजि  र्दौ-मंगनसि असोज-कानतभक नर्टानमि A, C, आइिि ि क्यास्ल्सयम 
मेथी  र्दौ-मंगनसि असोज-मंगनसि आइिि, प्रोवटि, नर्टानमिहरु  
खसुाभिी  माघ-फाल्गणु  र्दौ-कानतभक  कैस्प्सनसि, नर्टानमि A, C, आइिि  
तरुल  माघ-जेष्ट फाल्गणु-जेष्ट  काबोहाइडे्रट, नर्टानमि C, B, आइिि  
ति-ेबोिी  माघ-फागिु  र्दौ-असोज  नर्टानमि A, C अन्य खनिज तत्वहरु, आइिि 
रुख-टमाटि  फाल्गणु-जेष्ट  नर्टानमि A, C, पोटानसयम 
र्ेंिे खसुाभिी  फाल्गणु-र्दौ  असोज कानतभक  नर्टानमि, A, C, B ि खनिज तत्वहरु 
कुरिलो  फाल्गणु-र्दौ फाल्गणु-असाि प्रोवटि, नर्टानमि A, C, B, आइिि, पोटानसयम, क्यास्ल्सयम 
कााँक्रो  फागिु-जेष्ट साउि-असोज  पषु-माघ, असोज-मंगनसि  नर्टानमि A, C, पोटानसयम 
किेला  फाल्गणु-चैत्र  माघ-जेष्ट नर्टानमि C, B ि ववनर्न्न खनिज तत्वहरु 
ल�ेसाग  फाल्गणु-चैत्र फाल्गणु-चैत्र प्रोवटि, नर्टानमि A, C, फोलेट तथा आइिि, क्यास्ल्सयम 

तथा खानिजहरू  
गोलरे्िा  फाल्गणु-साउि  र्दौ-माघ  धेिै प्रकािका नर्टानमि तथा खनिजहरु   
फसी  फाल्गणु-चैत्र  माघ-जेष्ट  यसमा प्रचिु मात्रामा नर्टानमि A, C, आइिि, म्यागिेनसयम 

ि ववनर्न्न खनिज तत्वहरु पाइन्छि  ।  
नरं्िी  फाल्गणु-र्दौ  माघ-जेष्ट  प्रोवटि, नर्टानमि C, K, A अन्य नर्टानमि B लगायत 

खनिज तत्वहरु फसपोिस, क्यास्ल्सयम ि पोटानसयम  
र्न्टा  चैत्र-असाि  असोज-कानतभक  नर्टानमि B1, B6 ि ववनर्न्न खनिज तत्वहरु  

हामीले खािे खािाले हाम्रो शिीिमा र्इिहिे ववनर्न्न दैनिक प्रवक्रयाहरु सही ढंगले संचालि गिभ मद्दत गिे ववनर्न्न तत्वहरु पनि 
शिीिमा आपूनतभ गिेगछभ । त्यथता तत्त्वहरु प्रोवटि, काबोहाइडे्रट, बोसो, पािी ि ववनर्न्न खनिजहरु हिु  । ती तत्वहरुका साथसाथै 
हाम्रो शिीिलाई अको महत्त्वपूणभ तत्त् व पनि चावहन्छ । त्यो तत्वलाई हामी नर्टानमि र्िी स्चन्दछौ।नर्टानमिको निमाभण नबरुवा ि 
प्राणी दबैुमा हिेु गछभ। हाम्रो शिीिमा र्इिहिे अत्यन्त जरुिी प्रवक्रयाहरुलाई कुिै बाधानबिा संचालि गिभ नर्टानमि अनत आवश्यक 
हनु्छ ।नर्टानमिले हाम्रो शिीिको बढ्िे प्रवक्रयामा पनि मद्दत गिे गछभ। नर्टानमि पनि धेिै प्रकािका छि । नतिीहरु नर्टानमि ए, 
बी, सी, िी, इ ि के हिु । शिीिमा नर्टानमिको मात्रा कम र्यो र्िे ववनर्न्न िोगहरु लाग्ि सक्छि  ।  

ततााननललककाा  ५५::  ककुुिि  ननर्र्टटााननममििककोो  ममाात्रत्राा  ककमम  हहुुाँाँददाा  ककुुिि  ििोोगग  ललााग्ग्िि  ससक्क्छछ  ??  

ननर्र्टटााननममिि ििोोगग ककुुिि  खखााििेेककुुििाा  खखााििेे  ??  
नर्टानमि 

ए 
आाँखा कमजोि हिेु, ितअन्धो आदद नर्टानमि ‘ए 
ले छाला, श्वासप्रश्वास  तथा प्रजिि  थवाथ्यसम्बन्धी 
िोग लाग्ि ददाँदैि। 

हरियो सागसब्जी, मेवा, फसी,  गााँजि, पालङु्गो, िायो, पहेंला 
फलफूल, माछा, घ्यू, अन्िाको पहेंलो र्ाग, फसी, ब्रोकाउली, 
गोलर्ेंिा 

नर्टानमि 
बी  

बेिी-बेिी, थमिण शस्ि कमजोि हिेु, थकाि 
महससु हिेु, निन्रा कम लाग्िे  ि निप्रसेि पनि 
हिु सक्छ ।  

मास ुतथा दधु जन्य पदाथभ, आल,ु गाजि, मलूा, तरुल, सलगम, 
गहुाँको वपठो, बदाम, ओखि, पानलस िगरिएको चामल, अन्िाको 
सेतो र्ाग, माछा |   

5 

ननर्र्टटााननममिि ििोोगग ककुुिि  खखााििेेककुुििाा  खखााििेे  ??  
नर्टानमि 

C 
थकर्ी (मानिसको नगजा ि थिाय ुप्रणालीलाई असि 
गिे िोग), रुघाखोकी लाग्छ । हाम्रो हमोि ि 
इन्जावयमहरुले सही ढंगले काम गिभ छाड्छि  । 
ब्याक्टेरियासाँग लड्िे हाम्रो क्षमतामा कमी आउाँछ 
ि हाम्रो घााँटीमा पनि घाउहरु हिु सक्छि  । 

अनमलो फलफूल, कागती, सनु्तला,  कटहि, ब्रोकाउली, अम्बक, 

पाल�ुो, बन्दाकोपी, सलगम आददमा पाइन्छ । 

नर्टानमि 
िी 

ह�ी कमजोि हनु्छ, िोग प्रनतिोधात्मक शस्िमा 
कमी आउिकुो साथै मोटोपि, सगुि, मटुुिोगको 
जोस्खम बढाउंछ ।  

नर्टानमि नि को मखु्य स्रोत  र्िेको सूयभको वकिण िै हो। 
सूयभको वकिणमा र्एको अल्रा र्ायोलेट वकिणको मितले हाम्रो 
छालाले नर्टानमि नि बिाउाँछ । यसको अको स्रोत र्िेको 
माछा, अण्िा, दूध , च्याउ, कोि नलवि तेल आदद खािेकुिा हिु  । 

नर्टानमि 
इ 

मांसपेसी कमजोि हनु्छ, शिीिको िोग प्रनतिोधक 
क्षमतामा कमी आउंछ,  प्रजिि क्षमतामा कमी 
आउंछ, एलजी हनु्छ ।  

अन्िा, बदाम, ओखि, सयुभमखुीको बीउ, हरियो पते्तदाि तिकािी, 
सकिखण्ि, तोिी सलगम, एर्ोकाड़ो, ब्रोकाउली, आाँप, मकै आददबाट 
प्राप्त हून्छ । 

ततााननललककाा  ६६::  शशििीीििललााईई  चचााववहहििेे  पपौौवव��कक  ततत्त्वव,,  खखााििाा  िि  खखााििाा  ससममूहूह    

पपौौवव��कक  ततत्त्वव खखााििाा  ससममूहूह खखााििाा 
काबोहाइडे्रट 
(शस्ि) 

अन्नबानल तथा कन्दमूलहरु, तेलहि 
तथा स्चल्लो पदाथभ 

कागिुो, स्चिो, मासे, कोदो, फापि, चामल, गहुाँ, जौ, मकै, आल,ु वपिााँल,ु तरुल, 

सख्खिखण्ि, नगठा, थकुसको जिा ओखि, बदाम, फनसभको नबयााँ, काज,ु, 

आलस, र्ााँगको गेिा, तोिीको दािा तेल, स्घउ, िौनि, मह, गणु, उखू, 
प्रोवटि दलहि तथा गेिागनुिहरु, तेलहि, 

माछा, मास ुतथा अण्िा 
दधु तथा दधुका परिकािहरु मास, मसुिुो, गहत, नसमी, बोनि, अिहि, चिा, 
केिाउ, र्टमास ओखि, बदाम, फनसभको नबयााँ, काज,ु नबनर्न्न प्रकािका 
छाहरु मास,ु कलेजो, अण्िा दधु, दवह, पनिि, खवुा, छुवपभ 

आइिि हरियो तिकािी तथा फलफूलहरु, 
माछा, मास,ु अण्िा, दूधजन्य वथत ु 

नबनर्न्न प्रकािका साग, ककभ लो, निगिुो, िौिे, नसथिो, माटे, ल�े, बेथे, चम्चिु, 

पालुंगो, फापि, लौका, फनसभ, कााँक्रो, स्घिौला तथा नबनर्न्न वकनसमका मौसनम 
तिकािीहरु, गाजि, चकुुन्दि नबनर्न्न प्रकािका माछाहरु, मास,ु कलेजो, अण्िा 
दधु, दवह, पनिि, खवुा, छुवपभ, केिा, बदाम, ओखि, अिाि, ब्रोकाउनल, फनसभको 
नबाँया, अम्बा, वकम,ु काफल, एैंसेल,ु नतल,र्टमास 

क्यास्ल्सयम अन्नबानल तथा कन्दमूलहरु, दलहि 
तथा गेिागनुिहरु, तेलहि, माछा, 
मास ुतथा अण्िा, दधु तथा दधुका 
परिकािहरु, हरियो तिकािी तथा 
फलफुलहरु 

कागिुो, स्चिो, मासे, कोदो, फापि, चामल, गहुाँ, जौ, मकै, आल,ु वपिााँल,ु तरुल, 

सख्खिखण्ि, नगठा, थकुसको जिा मास, मसुिुो, गहत, नसमी, बोनि, अिहि, 

चिा, केिाउ, र्टमास, ओखि, बदाम, फनसभको नबयााँ, काज,ु, आलस, र्ााँगको 
गेिा, तोिीको दािा 
नबनर्न्न प्रकािका माछाहरु, मास,ु कलेजो, अण्िा दधु, दवह, पनिि, खवुा, छुवपभ 
नबनर्न्न प्रकािका साग, ककभ लो, निगिुो, िौिे, नसथिो, माटे, ल�े, बेथे, चम्चिु, 

पालुंगो, फापि, लौका, फनसभ, कााँक्रा स्घिौला तथा नबनर्न्न वकनसमका मौसनम 
तिकािीहरु, गाजि, चकुुन्दि, कुरिलो 
 
 

फोनलक 
एनसि 

हरियो तिकािी तथा फलफुलहरु, 
दलहि तथा गेिागनुिहरु, तेलहि  

ल�ेको साग, पदुदिा, पालुाँगो, मेवा, नर्न्िी, ब्रोकाउली, काउली, चकुुन्दि, केिा, 
च्याउ, सनु्तला, हरियो धनियााँ मास, नसनम, बोनि, र्टमास,  कुरिलो ओखि, 

फनसभको नबयााँ 
फाइबि हरियो तिकािी तथा फलफुलहरु सबैखाले हरियो तिकािी तथा फलफूलहरु, पालीस िगरिएको 

अन्नबानलहरु, बोक्रा िफनलएको दाल तथा गेिागनुिहरु 
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उपलब्ध जमीिबाट वषभर्रि िै आवश्यक पिे खाद्यान्न, तिकािी, फलफूल ि पशपुन्छीको उपलब्धतालाई सनुिस्ित गिभ उस्चत 
तरिकाको व्यवथथापिलाई पोषण-बगैंचाको िेखांकि र्निन्छ | यस प्रवक्रयाबाट कुि तिकािी अथवा फलफूल कुि ठाउाँमा लगाउिे, 
कनत ठाउाँमा लगाउिे, कुि पनछ कुि बाली लगाउिे र्िेि योजिा तयाि गिभ सवकन्छ | यसैगिी, यो प्रवक्रयाबाट गाई-बथतकुो 
गोठ, खोि, प्लास्थटक पोखिी, माछा पालि, मौिी पालि, कम्पोथट खािल, जठेुल्िो खािल कुि ठाउाँमा बिाउाँदा कनत लार्ास्न्वत 
हिु सवकन्छ र्िेि निणभय नलि सवकन्छ | यसको लानग छलफल गिभ लानगएको घिधिुीका सदथयलाई तल देखाइएको अिसुाि 
िेखांकि गिभ लगाउि ुपछभ |  

 

 
स्स्चचत्रत्र::  ककणणााभभललीी  प्रप्रददेेशश  ििममुिुिाा  पपोोषषणण  बबगगैंैंचचाा 

फफललफफूूलल 

ममौौििीी  
पपााललिि   

जजननििबबुटुटीी 

ििााललेे  
घघाााँाँसस  ललेे   
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पपााललिि   

जजननििबबुटुटीी 
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११. ललस्स्क्षक्षतत  ववगगभभककोो  छछििोोटट 

पोषण बगैंचा थथापिाका लानग मवहला समहूहरुसाँग नमलेि काम गदाभ प्रर्ावकािी र्एको पाइएको छ। समाजमा र्एका ववपन्न 
वगभका लानग अत्यन्त उपयोगी यो कायभक्रम लागू गदाभ ववपन्न मात्र िर्ई नसनमत मात्रामा अगवुा तथा स्रोतसम्पन्न 
वकसािहरुलाई पनि समावेश गिाउि,ु सामास्जक सौहादभता, अिरु्व तथा स्रोत आदाि–प्रदािका दृव�कोणले फाइदाजिक 
मानिएको छ । यथता सम्पन्न वकसािहरुलाई उस्चत तानलम, सल्लाह तथा सझुाव ददएि स्रोत व्यस्िका रुपमा ववकास गिभ 
सके समाजमा बीउ–नबरुवा तथा ज्ञाि–सीपको आदाि–प्रदािलाई ददगो बिाउि सवकन्छ । 

२२. जजैैववववकक  ववववववववधधततााककोो  प्रप्रििस्स्म्म्र्र्कक  ववववश्लश्लेषेषणण 

परिवािको हालको पोषणमा अपगु र्एका तत्वहरु तथा त्यसका लानग चावहिे पोवषला खािेकुिाको बढी मात्रामा अपगु हिेु 
समय पत्ता लगाउि पोषण बगैंचाको जैववक ववववधता ववश्लेषण गिुभ आवश्यक हनु्छ। यथतो ववश्लषेणले निस्ित के्षत्रका पोषण 
बगैंचामा थप गिुभपिे तिकािीको बीउ, कम्पोस्जट वकट तथा फलफूलको सूस्च तयाि गिभ मद्दत पिुयाउाँछ। यसिी कायभक्रम 
सरुु गिुभ अगानि पोषण बगैंचामा उपलब्ध जैववक ववववधता ववश्लषेण गिाभले  जैववक ववववधता तथा पारिवारिक पोषणको 
स्थथनतमा ल्याएको सधुाि अिगुमि गिभ पनि सहयोग गदभछ। यथतो ववश्लेषणका लानग बाली  पात्रो तयाि गिभ सवकन्छ जसले 
पारिवािको पोषण सम्बन्धी हिेक मवहिाको अवथथाको स्चत्रण गदभछ । फलथवरुप कुि मवहिामा कथता तिकािी, फलफूल 
वा अन्य खिेकुिाको उपलब्धता वढाउिपुिे हो त्यसको निधाभिण गिभ सवकन्छ । साथ साथै यथतो सरुुआती अवथथालाई 
आधािर्तू त्याकं मािी  अन्त्यमा प्रगनत मापि गिभ सवकन्छ । 

३३. पपोोषषणण  बबगगैंैंचचाा  िि  पपोोषषणणससम्म्बबन्न्धधीी  अअननर्र्ममूूखखीीककििणण 

कायभक्रमका लस्क्षत वगभहरूले थवथथका लानग पोषण ववववधता ि पोषण ववववधताका लानग पोषण बगैंचाको महत्वका बािेमा 
बझु्ि ुअत्यन्त आवश्यक छ । यसका लानग पोषण, पोषक तत्वहरु ि पोषण बगैंचाद्वािा पोषक तत्वको (ववववध वाली तथा 
पश–ुपक्षीको ववववधता) आपूती सम्बन्धी जािकािी समेवटएको तानलमको आवश्यकता पदभछ । त्यसैले पोषण तथा जैववक 
ववववधता सम्बन्धी ज्ञाताहरुको परिचालि गिी यथतो तानलम सञ्चालि गिुभपदभछ । तानलम माफभ त पोषण सम्बन्धी ज्ञाि 
हथतान्तिणमा मवहला थवाथ्य थवयाँसेववकाहरुको र्नूमका प्रवार्कािी बिाउि ुपदभछ । 

४४. ककम्म्पपोोस्स्जजटट  ववककटटककोो  ननििधधााभभििणण  ततथथाा  ववववततििणण 

पोषण तथा पोषण बगैंचाको अवधािणासम्बन्धी तानलमपनछ पोषणपात्रो तथा जैववक ववववधताको आधािर्तू सवेक्षणका 
आधािमा लस्क्षत वगभमा  ववतिण गिभका लानग ववववध तिकािी तथा फलफूल बालीको सूची तयाि गिुभपदभछ। यथतो सूची 
तयाि गदाभ कुिै निस्ित के्षत्रको हावापािी, त्यसको लगाउिे समय, उत्पादि नलि े समय,  त्यस के्षत्रका पोषण बगैंचाको 
आकाि ि समदुायको अनर्रुची जथता कुिाहरुमा ववचाि पिुयाभउि ु पदभछ । थथािीय स्रोतको उपयोगद्वािा ददगो रुपमा 
व्यवथथापि गिभ सवकिे िैथािे जातका बाली तथा सधुारिएका तिकािी तथा फलफूलका जातहरु पोषण बगैंचाका लानग 
उपयिु हनु्छि  । उपलव्ध स्रोत तथा कृषकहरुको रुस्चका आधािमा कम्पोस्जट वकटमा िाले घााँस तथा जिीबटुीको पनि 
समावेश गिी प्रविभि गिभ सवकन्छ । 

५५. थथथथााििीीयय  स्रस्रोोततककोो  उउपपययोोगग  द्वद्वााििाा  ककमम  खखचचभभममाा  पपोोषषणण  बबगगैंैंचचाा  व्व्ययववथथथथाापपिि  ससम्म्बबन्न्धधीी  ततााननललमम   

उपलब्ध जनमि तथा अन्य स्रोतको समसु्चत प्रयोग गिी पोषण बगैंचामा उत्पादि गरििे खाद्य वथतलुाई थवथथकि बिाउि 
तथा उत्पादिको मात्रा अनर्वृवि गिभका लानग ववनर्ि तानलमहरु सञ्चालि गिुभपदभछ । यथता तानलमहरु एकीकृत तथा ददगो 
कृवष व्यवथथापिका नसिान्तमा आधारित हिु ुजरुिी हनु्छ।उदाहिणका लानग खेि जािे पािीको उपयोग, जैववक ववषादी, 
कम्पो� तथा गोठे मल सधुाि, एकीकृत पश ु व्यवथथापि, पोषण बगैंचाका लानग बीउ तथा िसभिी व्यवथथापि इत्यादद 
तानलमहरु समय नमलाएि आयोजिा गिभ सवकन्छ । 
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६६. आआयय––आआजजभभििककाा  ललााननगग  पपशशुपुपााललिि  ततथथाा  अअन्न्यय  ववक्रक्रययााककललाापपहहरुरुककोो  ससममााववेेशश 
पारिवािीक पोषणलाई थप मजबतु बिाउाँदै आयआजभिमा टेवा पिु   याउि पोषण बगैंचामा ववववध बोटनबरूवालगायत अन्य 
तत्वहरुको पनि समावेश गिभ सवकन्छ। जथतै: कृषकको क्षमता अिसुाि सािा तथा ठूला पश,ु कुखिुा, च्याउ, माछा, मौिी,  
प्लास्थटक टिेलमा बेमौसमी तिकािी खेती इत्यादद । यथता थप वक्रयाकलाप समावेश गिभ वकसािलाई उसको आनथभक 
अवथथा ववचाि गिी आाँस्शक वा पूणभ रुपमा सामग्री सहयोग गिुभपिे हनु्छ। उदाहिणका लानग अनत ववपन्न परिवािलाई सािा 
पश ुजथतै, बङ्गुि बाख्रा वा कुखिुा ववतिण गिभ सवकन्छ र्िे केही लगािी गिभ सक्िे क्षमता र्एको परिवािलाई बीउ तथा 
प्लास्थटक उपलब्ध गिाउि सवकन्छ तावक सो परिवािले आफै बााँसको प्रयोग गिी प्लास्थटक घिमा बेमौसमी तिकािी खेती 
गिभ सक्षम होस । यथतो सहयोग उपलव्ध गिाउिपूुवभ सो प्रववनधसम्बन्धी तानलम वा व्यावहारिक ज्ञाि आवश्यक हनु्छ जसले 
लगािीको सफलता सनुिस्ित गिभ मद्दत गदभछ । 

७७. स्रस्रोोतत  ििससभभििीी  ततथथाा  स्रस्रोोतत  पपोोषषणण  बबगगैंैंचचााककोो  ववववककाासस 

कृषकहरुलाई नििन्ति ज्ञाि तथा सीप उपलव्ध गिाउि तथा पोषण बगैंचा सधुािका लानग हौसला प्रदाि गिभ थथािीय 
प्रदशभिीथथलका रुपमा स्रोत पोषण बगैंचाहरुको ववकास गिभ सवकन्छ । सिदि २५-३० घिपरिवािका लानग एउटा स्रोत 
पोषण बगैंचा प्रर्ावकािी हनु्छ ।कायभक्रमको  शरुुवातदेस्ख िै उपयिु थथािमा िहेका ि िमूिा बगैंचाको रुपमा ववकास गिभ 
सवकिे (रुस्च र्एका कृषक ि आवश्यक जनमि उपलव्ध र्एको) पोषण बगैंचा छिोट गिुभपदभछ । िमूिा पोषण बगैंचाका 
कृषकहरुलाई बीउ–उत्पादि, िसभिी व्यवथथापि, जलवाय ुमैत्री कृवष सम्बन्धी आवश्यक ज्ञाि प्रदाि गिी थथािीय थतिमा 
बीउ तथा बेिाभ उत्पादिका लानग प्ररेित गिुभपदभछ । यसले गदाभ समूदायका अन्य कृषकलाई फाइदा पगु्िाका साथै आफैं लाई 
पनि आनथभक  मद्दत पगु्दछ । 

८८. उउपपललस्स्ब्ब्धधककोो  आआववननधधकक  अअििुगुगममिि  ततथथाा  ययोोजजििाा  ततजजुुभभममााममाा  ननससककााइइहहरुरुककोो  उउपपययोोगग 

समदुाय/घिधिुी थतिमा सञ्चालि गरिएका पोषण बगैंचा सम्बन्धी वक्रयाकलापले नतिीहरुमा ल्याएको परिवतभि अिगुमिका 
लानग प्र�, सान्दनर्भक तथा निस्ित अवनधपनछ मापि गिभ सवकिे सूचकहरुको पवहचाि शरुुमै गिुभपदभछ । त्यसै गिी आधािर्तू 
सवेक्षणको त्याड्डका आधािमा हिेक सूचकहरुका लानग उस्चत लक्ष्यको निधाभिण गिुभ पनि जरुिी हनु्छ । घिधिुी सवेक्षण 
वा अन्य उपयिु ववनधहरु अपिाई त्यथता सूचकहरुको आवनधक मापि गिुभपदभछ । ववशेष गिी पोषण बगैंचा कायभक्रमको 
उपलस्ब्ध अिगुमिमा समावेश गिुभपिे ववषयहरु यसप्रकाि छि्ः 

 पोषण बगैंचा जैववक ववववधता, 
 लस्क्षत वगभको खाद्य ववववधताको अवथथा, 
  पोषण बगैंचा व्यवथथापि पितीहरु, 

  पोषण बगैंचामा एकीकृत गिीएका तत्वहरुको स्ख्या तथा अवथथा, 
  आयआजभिको स्थथती तथा अन्य ववषेश परिवतभिहरु । 

 वाताविण मैत्री कृवष प्रववधीहरु (प्लास्थटक पोखिी, मलमतु्र व्यवथथापि इत्यादी) 

यसिी अिगुमि गदाभ प्राप्त हिेु परिणाम वा नसकाइहरुलाई आउाँदा ददिहरुमा योजिा तजुभमा गदाभ समावेश गिुभपदभछ । 

kf]if0f au}rf :yfkgfsf dfkb08x¿ 

११. थथथथााििककोो  छछििोोटट्ः्ः   

 पािीलो थथाि, 
 िस्जकै पािीको स्रोत िहेको, 
 घिवाट पायक पिे थथाि, 
 ववनर्न्न समथयाहरुवाट सिुस्क्षत थथाि,  
 ववरुवामा लाग्िे शत्र ुजीवहरु कम र्एको थथाि,  
 नमत्रजीवहरु वढी र्एको थथाि । 
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६६. आआयय––आआजजभभििककाा  ललााननगग  पपशशुपुपााललिि  ततथथाा  अअन्न्यय  ववक्रक्रययााककललाापपहहरुरुककोो  ससममााववेेशश 
पारिवािीक पोषणलाई थप मजबतु बिाउाँदै आयआजभिमा टेवा पिु   याउि पोषण बगैंचामा ववववध बोटनबरूवालगायत अन्य 
तत्वहरुको पनि समावेश गिभ सवकन्छ। जथतै: कृषकको क्षमता अिसुाि सािा तथा ठूला पश,ु कुखिुा, च्याउ, माछा, मौिी,  
प्लास्थटक टिेलमा बेमौसमी तिकािी खेती इत्यादद । यथता थप वक्रयाकलाप समावेश गिभ वकसािलाई उसको आनथभक 
अवथथा ववचाि गिी आाँस्शक वा पूणभ रुपमा सामग्री सहयोग गिुभपिे हनु्छ। उदाहिणका लानग अनत ववपन्न परिवािलाई सािा 
पश ुजथतै, बङ्गुि बाख्रा वा कुखिुा ववतिण गिभ सवकन्छ र्िे केही लगािी गिभ सक्िे क्षमता र्एको परिवािलाई बीउ तथा 
प्लास्थटक उपलब्ध गिाउि सवकन्छ तावक सो परिवािले आफै बााँसको प्रयोग गिी प्लास्थटक घिमा बेमौसमी तिकािी खेती 
गिभ सक्षम होस । यथतो सहयोग उपलव्ध गिाउिपूुवभ सो प्रववनधसम्बन्धी तानलम वा व्यावहारिक ज्ञाि आवश्यक हनु्छ जसले 
लगािीको सफलता सनुिस्ित गिभ मद्दत गदभछ । 

७७. स्रस्रोोतत  ििससभभििीी  ततथथाा  स्रस्रोोतत  पपोोषषणण  बबगगैंैंचचााककोो  ववववककाासस 

कृषकहरुलाई नििन्ति ज्ञाि तथा सीप उपलव्ध गिाउि तथा पोषण बगैंचा सधुािका लानग हौसला प्रदाि गिभ थथािीय 
प्रदशभिीथथलका रुपमा स्रोत पोषण बगैंचाहरुको ववकास गिभ सवकन्छ । सिदि २५-३० घिपरिवािका लानग एउटा स्रोत 
पोषण बगैंचा प्रर्ावकािी हनु्छ ।कायभक्रमको  शरुुवातदेस्ख िै उपयिु थथािमा िहेका ि िमूिा बगैंचाको रुपमा ववकास गिभ 
सवकिे (रुस्च र्एका कृषक ि आवश्यक जनमि उपलव्ध र्एको) पोषण बगैंचा छिोट गिुभपदभछ । िमूिा पोषण बगैंचाका 
कृषकहरुलाई बीउ–उत्पादि, िसभिी व्यवथथापि, जलवाय ुमैत्री कृवष सम्बन्धी आवश्यक ज्ञाि प्रदाि गिी थथािीय थतिमा 
बीउ तथा बेिाभ उत्पादिका लानग प्ररेित गिुभपदभछ । यसले गदाभ समूदायका अन्य कृषकलाई फाइदा पगु्िाका साथै आफैं लाई 
पनि आनथभक  मद्दत पगु्दछ । 

८८. उउपपललस्स्ब्ब्धधककोो  आआववननधधकक  अअििुगुगममिि  ततथथाा  ययोोजजििाा  ततजजुुभभममााममाा  ननससककााइइहहरुरुककोो  उउपपययोोगग 

समदुाय/घिधिुी थतिमा सञ्चालि गरिएका पोषण बगैंचा सम्बन्धी वक्रयाकलापले नतिीहरुमा ल्याएको परिवतभि अिगुमिका 
लानग प्र�, सान्दनर्भक तथा निस्ित अवनधपनछ मापि गिभ सवकिे सूचकहरुको पवहचाि शरुुमै गिुभपदभछ । त्यसै गिी आधािर्तू 
सवेक्षणको त्याड्डका आधािमा हिेक सूचकहरुका लानग उस्चत लक्ष्यको निधाभिण गिुभ पनि जरुिी हनु्छ । घिधिुी सवेक्षण 
वा अन्य उपयिु ववनधहरु अपिाई त्यथता सूचकहरुको आवनधक मापि गिुभपदभछ । ववशेष गिी पोषण बगैंचा कायभक्रमको 
उपलस्ब्ध अिगुमिमा समावेश गिुभपिे ववषयहरु यसप्रकाि छि्ः 

 पोषण बगैंचा जैववक ववववधता, 
 लस्क्षत वगभको खाद्य ववववधताको अवथथा, 
  पोषण बगैंचा व्यवथथापि पितीहरु, 

  पोषण बगैंचामा एकीकृत गिीएका तत्वहरुको स्ख्या तथा अवथथा, 
  आयआजभिको स्थथती तथा अन्य ववषेश परिवतभिहरु । 

 वाताविण मैत्री कृवष प्रववधीहरु (प्लास्थटक पोखिी, मलमतु्र व्यवथथापि इत्यादी) 

यसिी अिगुमि गदाभ प्राप्त हिेु परिणाम वा नसकाइहरुलाई आउाँदा ददिहरुमा योजिा तजुभमा गदाभ समावेश गिुभपदभछ । 
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११. थथथथााििककोो  छछििोोटट्ः्ः   

 पािीलो थथाि, 
 िस्जकै पािीको स्रोत िहेको, 
 घिवाट पायक पिे थथाि, 
 ववनर्न्न समथयाहरुवाट सिुस्क्षत थथाि,  
 ववरुवामा लाग्िे शत्र ुजीवहरु कम र्एको थथाि,  
 नमत्रजीवहरु वढी र्एको थथाि । 
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२२. बबगगैंैंचचााककोो  आआककाािि  ततथथाा  ववककननससमम 
 सािो तथा ठूलो बिाउि सवकन्छ,  
 वेि बिाएि तथा र्इूमा खेती गिे सो कुिामा पनि निर्भि गदभछ । 

३३. जजग्ग्गगााककोो  ततययााििीी 
 मनललो माटो ि पािीको उस्चत निकास र्एको हिु ुपदभछ,  
 िाम्रोसाँग खिजोत गरि झािपात तथा ववरूवाका जिाहरू हटाउि ुपदभछ  
 माटोको उवभिापि हेरि उस्चत मलखादको व्यवथथापि गिुभपदभछ  । 

४४. ववववरूरूववााककोो  छछििोोटट   
 उि थथािको जलवायू ि उत्पादि नसजि अिसुािको तिकािी बाली एबम फलफूल बाली छाने्न, 
 दैनिक रूपमा वढी उपर्ोग गरििे तिकािीहरूको छिोट गिे,  
 िोग ि वकिाको प्रकोप सहि गिभ सक्िे जातहरू छिोट गि,े 
 वह ुववषभय बालीहरूको छिोट गिे । 

५५. ववववरूरूववाा  ललगगााउउििेे  ततररििककाा 
 िोप्ि ि संकलि गिभ सस्जलो हिेु जातका ववरूवाहरू छिोट गिी लगाउिे तरिका छिौट गिे, 
 कुि बालीको कथतो खालको वृवि ि ववकास हनु्छ सो आधािमा छिोट गिे, 

६६. ववववरूरूववााककोो  ििोोपपणण 

 िोप्ि ुर्न्दा पवहले ववरूवाको जिालाइ िाम्रो संग नर्जाउिे,  
 एक ववरूवा ि अको ववरूवा ववचको दूरि तथा लगाउिे समय नमलाउिे, 
 िोपण गरि सकेपनछ पािी पटाउिे । 

ततााननललककाा  ७७::  पपोोषषणण  बबगगैंैंचचााककोो  ललााननगग  बबााललीी  छछििौौटट  ननििणणभभयय  ततााननललककाा  

ममैैललेे  पपोोषषणण  बबगगैंैंचचााममाा  ललगगााउउििेे  बबााललीीहहरुरु   िि  ननततििीीहहरुरुबबााटट  पपााइइििेे  पपोोषषकक  ततत्त्ववहहरुरु 

ििममुिुिाा  स्स्जजल्ल्ललाा::  ससुखुखेेतत  

ममेेििोो  
पपररििववााििललााईई  

आआववश्श्ययकक  पपििेे  
पपोोषषकक  ततत्त्ववहहरुरु 

बबााललीीककोो 
ििाामम  बबैैशश

ााखख
 

जजेेठठ
 

अअसस
ाािि 

ससाा
उउिि

 

र्र्दद
ौौ 

अअसस
ोोजज

 

कक
ााननतत

भभकक
 

ममंंगग
ननसस
िि 

पपु षुष
 

ममाा
घघ  

फफ
ाागग
ु िुि  

चचैैतत
  ननबबउउ//ननबबरुरुववाा 

ककहहाााँाँबबााटट  जजुटुटााउउििेे  

              (उदाहिण) आफुसंगै छ  

नर्टानमि ए, 
बी, नस, िी, इ 

फसी            
┬ ┬ 

नछमेकीसंग छ  

काबोहाइडे्रट आल,ु धाि   ┬  ┬    ┬ ┬     एग्रोरे्ट  

प्रोवटि वहउाँदे नसमी   ┬            

आइिि ल�ेको साग  ┬           ┬ सामदुावयक बीउ बैंक 

क्यास्ल्सयम कोदो  ┬            ---------------------- 

फोनलक एनसि 
ि फाइबि 

ब्रोकाउली 
     ┬ ┬      

---------------------- 

*┬ (बाली लगाउिे समय)  
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यस अभ्यासबाट कृषक दाजरु्ाइ तथा दददीबवहिीहरुलाई आफ्िो पोषण बगैंचामा कथतो कथतो बालीहरु छि , कुि कुि बाली को 
अर्ाव छ ि कहााँबाट जटुाउिे र्ने्न कुिा थाहा पाउंछि  | अत: लस्क्षत कृषकहरुको पारिवारिक पोषण सधुाि आउिेछ ि खाद्य 
सिुक्षामा योगदाि पगु्िेछ | अनतरिि उत्पादिको ववक्रीबाट आयआजभि गरि आनथभक ि सामास्जक अवथथा दरिलो हिुकुो साथै 
जलवाय ुमैत्री कृवषको ववथतािमा पनि टेवा पगु्िेछ |  

s[ifsx?n] kf]if0f au}+rfsf] nflu afnL 5gf}6 lg0f{o tflnsf cEof; ubf{ ;xhstf{n] 
Wofg lbg'kg]{ s'/fx? 

पोषण थकुल संचालि पिात १५-४९ वषभको मवहलाहरुले तल उल्लेख गरिएका कुि कुि खाद्य परिकाि खाएका छि   
त्यसको आधािमा तानलका बिाउि ु महत्वपूणभ हनु्छ | यदद तल उल्लेख र्एका खाद्य समूह मध्ये कस्म्तमा ६ वटा समूहको  
खाद्य परिकाि खाएका छि  र्िे त्यो व्यस्ि/समूहले मािब शिीिलाई आवश्यक पिे  नर्टानमि, नमनििल ि अन्य महत्वपूणभ  
पौव�क तत्व उपलब्ध र्एको खािेकुिा खाएको बझु्ि सवकन्छ |  त्यसैले परिवािको लानग यीिै बाली वथतकुो आपूनतभ बषैर्िी 
नििन्ति होस  र्ने्न कुिा सनुिस्ित गिे गिी पोषण वगैंचाको लानग बाली वथतकुो छिौट गिभ सहजकताभले कृषकहरुलाई सघाउि ु
पदभछ । 

ववनर्न्न अध्ययिहरुले कणाभली प्रदेशमा कुपोषणको समथया अन्य प्रदेशमा र्न्दा बढी देखाएको छ। खास गिी पडु्कोपिा ि 
ख्याउटेपिा बच्चाहरुको प्रमखु समथया िहेको छ र्िे वकशोिी, मवहला तथा गर्भवतीहरुको हकमा ििअल्पता, पाठेघि खथिे  जथता 
समथया प्रमखु रुपमा िहेको छ। अत: सहजकताभहरुले पोषण बगैंचाको माध्यमबाट परिवािमा ती समथयाहरु देखा पिभ िददि 
आवश्यक पिे पोषणको उपलब्धता गिाउि के कसिी बालीको छिौट गिभ सवकन्छ ि यसको लानग कसिी खािेबािी परिवतभि गिभ 
सवकन्छ र्ने्न कुिामा सघाउ परु याउि पदभछ । 

 

 



1110 

यस अभ्यासबाट कृषक दाजरु्ाइ तथा दददीबवहिीहरुलाई आफ्िो पोषण बगैंचामा कथतो कथतो बालीहरु छि , कुि कुि बाली को 
अर्ाव छ ि कहााँबाट जटुाउिे र्ने्न कुिा थाहा पाउंछि  | अत: लस्क्षत कृषकहरुको पारिवारिक पोषण सधुाि आउिेछ ि खाद्य 
सिुक्षामा योगदाि पगु्िेछ | अनतरिि उत्पादिको ववक्रीबाट आयआजभि गरि आनथभक ि सामास्जक अवथथा दरिलो हिुकुो साथै 
जलवाय ुमैत्री कृवषको ववथतािमा पनि टेवा पगु्िेछ |  

s[ifsx?n] kf]if0f au}+rfsf] nflu afnL 5gf}6 lg0f{o tflnsf cEof; ubf{ ;xhstf{n] 
Wofg lbg'kg]{ s'/fx? 

पोषण थकुल संचालि पिात १५-४९ वषभको मवहलाहरुले तल उल्लेख गरिएका कुि कुि खाद्य परिकाि खाएका छि   
त्यसको आधािमा तानलका बिाउि ु महत्वपूणभ हनु्छ | यदद तल उल्लेख र्एका खाद्य समूह मध्ये कस्म्तमा ६ वटा समूहको  
खाद्य परिकाि खाएका छि  र्िे त्यो व्यस्ि/समूहले मािब शिीिलाई आवश्यक पिे  नर्टानमि, नमनििल ि अन्य महत्वपूणभ  
पौव�क तत्व उपलब्ध र्एको खािेकुिा खाएको बझु्ि सवकन्छ |  त्यसैले परिवािको लानग यीिै बाली वथतकुो आपूनतभ बषैर्िी 
नििन्ति होस  र्ने्न कुिा सनुिस्ित गिे गिी पोषण वगैंचाको लानग बाली वथतकुो छिौट गिभ सहजकताभले कृषकहरुलाई सघाउि ु
पदभछ । 

ववनर्न्न अध्ययिहरुले कणाभली प्रदेशमा कुपोषणको समथया अन्य प्रदेशमा र्न्दा बढी देखाएको छ। खास गिी पडु्कोपिा ि 
ख्याउटेपिा बच्चाहरुको प्रमखु समथया िहेको छ र्िे वकशोिी, मवहला तथा गर्भवतीहरुको हकमा ििअल्पता, पाठेघि खथिे  जथता 
समथया प्रमखु रुपमा िहेको छ। अत: सहजकताभहरुले पोषण बगैंचाको माध्यमबाट परिवािमा ती समथयाहरु देखा पिभ िददि 
आवश्यक पिे पोषणको उपलब्धता गिाउि के कसिी बालीको छिौट गिभ सवकन्छ ि यसको लानग कसिी खािेबािी परिवतभि गिभ 
सवकन्छ र्ने्न कुिामा सघाउ परु याउि पदभछ । 

 

 

11 

क्रक्र..ससंं.. खखााद्यद्य  पपररििककाािि खखााएएककोो  छछ खखााएएककोो  छछैैिि 

१. खाद्यन्न बाली (मकै, र्ात, िोटी, कोदो फापि, कागिुो), जिे बालीहरु (आल,ु तरुल, 
सखिखण्ि आदद) 

  

२. नर्टानमि A प्रशथत पाइिे हरिया सागपातहरु, तिकािी बालीहरु (गाजि, साग, पाकेको 
फसी, ल�ेको साग ) 

  

३. नसमी केिाउ, मसुिुो वा अन्य दलहिबाली    

४. अन्य तिकािीहरू जथतै काउली, बन्दा, र्न्टा, मूला, प्याज, लसिु, गोलरे्िा आदद   

५. नर्टानमि A पाइिे फलफूलहरु जथतै -पाकेको आाँप, मेवा, कटहि    

६. अन्य फलफूलहरु जथतै थयाउ, केिा, अम्बा, सनु्तला, अनमलाजातका फलफूलहरु, 
र्इुाँकटि, आरु, आरुबखिा आदद 

  

७. बदाम, ओखि    

८. दधु, घ्य,ु पिीि   

९. माछा, मास ु   

१०. अन्िा   

ततााननललककाा  ९९::  ककणणााभभललीी  प्रप्रददेेशशममाा  पपााइइििेे  ववववववववधध  थथथथााििीीयय  बबााललीीहहरूरूककोो  ततुलुलििाात्त्ममकक  पपौौवव��कक  ससंंििचचििाा  प्रप्रननतत  ११००००  ग्रग्रााममममाा  

बबााललीी 
प्रप्रोोववटटिि 

((ग्रग्राा)) 
स्स्चचल्ल्ललोो 

पपददााथथभभ  (ग्रग्राा) 
ककााबबोोहहााइइड्रडेे्रटट 

((ग्रग्राा)) 
खखननििजज 

पपददााथथभभ  (ग्रग्राा) 
ििेेससाा 
((ग्रग्राा)) 

शशस्स्िि 

(ववककललोो  क्क्ययााललोोििीी) 
क्क्ययाास्स्ल्ल्ससययमम 

((ननमम..ग्रग्राा)) 
फफससपपोोििसस 

((ननमम..ग्रग्राा)) 
आआइइिििि 

((ननमम..ग्रग्राा)) 

कागिुो  १२.३ ४.३ ६०.९ ३.३ ८ ३३१ ३१ २९० १२.९ 

स्चिो  ११ ४.२ ७२.९ ३.२ १.० ३७८ ८ २८.५ ३ 

ल�े  ९.४ ७.२ ६८.१ २.६ २.२ ३७५ ३७ ५२९.१ ५.२ 

जौ  ११.५ १.३ ६९.६ १.२ ३.९ ३३६ २६ २१५ १.७ 

कोदो ७.७ १.२ ७०.१ २.९ ३.७ ३२२ २८८ २७६ ४९.१ 

फापि  ६.१ १.३ ६९.२ ३.१ ७.८ ३१३ -- -- -- 

नसमी  २४.९ १.३ ६०.१ ३.२ १.४ ३४७ ६० ४३३ ४.४ 

धाि ६.८ ०.५ ७८.२ ०.६ ०.२ ३४५ १० १६० ०.७ 

मकैको वपठो  ९.२ ३.९ ७२.१ १.२ १.६ ३६० २० २५६ २.४ 

गहुाँको वपठो  १२.१ १.७ ६९.४ २.७ १.९ ३४१ ४८ ३५५ ४.९ 

आल ु १.६ ०.१ २२.४ ०.६ ०.६ ९७ १० ४० ०.४६ 

श्रश्रोोतत: खाद्य प्रववनध तथा गणु नियन्त्रण ववर्ाग (२०१२)                                                                             

*ग्रा=ग्राम, नम.ग्रा=नमलीग्राम  
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