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Product/
Service
Information

जस्ता िहु-ििीय तथा आयआजयनमा टे िा पुयायउने तरकारी तथा फलफूल
लगाउन सषकन्त्छ | फलफूल लगाएका ठाउँमा पबन हररया तरकारी र अन्त्य

बागचौर

सुहाउँर्ो िाली लगाएर स्थानको सर्ुपयोग गनय सषकन्त्छ |

बागचौर नगरपाललका

कणायली प्रर्े शमा पोिण िगैंचा स्थापनाका लाबग हािापानी सुहाउँर्ो फलफूल,

फोन न: ०८८-४१२०१९

भेरी नगरपाललका
फोन नं: ०८९ ४३०३३१
सम्पकय कार्ायलर्

हररहर भवन
कृषि षवभाग
लललतपुर, महानगरपाललका
YOUR LOGO
HERE

पोिण िगैंचा स्थापना गर्ाय आफ्नो घरको जग्गाको क्षेरफललाई बिशेि ध्यान
षकबसमका मौसमी, िेमौसमी तरकारी, रुर्ख-टमाटर, अकिरे र्खुसायनी, अम्िा

सल्र्ान

खलंगा बजार

गररन्त्छ ?
दर्नु पर्यछ | उपलब्ध जबमनलाइ धेरै िटा भागमा षिभाजन गरे र षिबभन्न

फोन न.: ०८७-५२०२३५

जाजरकोट

पोिण िगैंचामा लगाइने िालीहरुको छनौट कसरी

तरकारी, मसलािाली एिम पशुपालन

नेपाल सरकार
कृषि तथा पशुपंछी षिकास
मन्त्रालय
काययक्रम समन्त्िय कायायलय

स्याउ, ओर्खर, कणायली बसमी, अगायबनक महको लाबग मौरी-पालन, िायोफोटीफाइड मकै, षटमुर, अर्ुिा, िेसार, साग, लट्टे को साग, िेथेको साग, रायोको
साग, काउली, िन्त्र्ा, कोर्ो फापर, कागुनो, चचनो, गाई तथा भैं सी पालन (र्ुध
तथा र्ुधजन्त्य पर्ाथयको लाबग), िाख्रा पालन (र्ुध तथा मासुको लाबग),

बिरे न्त्रनगर नगरपाबलका ,

प्लाचस्टक पोर्खरीमा माछा पालन आदर् कणायली प्रर्े शमा पोिण िगैंचा स्थापनाको

सुर्खेत

लाबग उपयुक्त हुन्त्छ |

पोिण िगैंचा भनेको के हो ?
पररिारको

पोिण िगैंचाले घरायसी रुपमा उपलब्ध हुने
र्खाध्यान्नमा

र्ै बनक

षिषिधता

ल्याई

मानि

शरीरको

आिश्यकता पुरा गरे र

िृषर्द्को लाबग एिम स्िस्थ जीिनको लाबग

परबनभयरता

आिश्यक पने र्खाध्य पर्ाथय जस्तै शचक्तिर्यक,

हुन

कम

गराउनुका साथै र्खाद्य

रे शायुक्त,

सुरक्षा, जीषिकोपाजयन,

उपयोगमा िृषर्द् गछय | यसिाट घररपररिारका

पोिण

सर्स्यहरुको पोिणमा सुधार आई स्िस्थ साथै

र उत्पार्नमा

िहु-लाभप्रर्ायक

इत्यार्ीको

पोिण िगैंचाले समुर्ायमा भएका षिपन्न िगयका

पोिण

आधारभूत

िगैंचा भबनन्त्छ | यस
िगैंचामा

क्याचल्सयम

गुणस्तरीय जीिनयापनमा योगर्ान पुयायउछ |

योगर्ान पुराउन सक्ने
िगैंचालाई

फलाम,

अिश्यकताहरु

पूरा

गनय

सहयोग

पुयायउनुको साथै जीषिकोपाजयनलाई पबन पूणत
य ा

षिबभन्न

षकबसमका तरकारी, फलफूल, मसलािाली, जबडिुटी, डाले घाँस साथै पोिण िगैंचामा
आधाररत पशु-पन्त्छी पालनलाई समेत

व्यिचस्थत गररएको हुन्त्छ|

पोिण िगैंचाको बसर्द्ान्त्त
पोिण िगैंचामा सकेसम्म धेरै षकबसमका िोट–बिरूिा तथा पशुपन्त्छी समािेश गनुप
य र्यछ
। षिशेि गरी िहुिषियय, िहू पयोगी,

िढी पोषिलो कम मलजल र कम बमषहनेतमा पबन

प्राप्त गनय मद्दत गर्यछ । पोिण िगैंचाले सुधार

सुक्र्खा,

चचस्यान,मबललो,

आिश्यकता र िगैंचाको क्षेरफल आदर् कुराहरुलाई ध्यान दर्नुपछय |

रुर्खो,

पाररिारको

गरी यसको पहुँच, षिशेि गरी
षिपन्न िगयमा, िढाउन सषकन्त्छ ।
पोिण िगैंचामा स्थानीय स्रोतहरुको
प्रयोग जस्तै , कम्पोष्ट िा गोठे मल,
स्थानीय िीउ तथा दर्गो भू–
व्यिस्थापन प्रणाली, जैषिक

षिषिधताको एकीकृत व्यिस्थापन
आदर्लाई प्रोत्साहन दर्इने हुनाले
पबन छ |

१.

र्खानामा

चस्थबतमा

षिषिधताद्वारा

सुधार

ल्याई

पाररिाररक

पोिण

र्खाद्यसुरक्षामा

टे िा

२. अबतररक्त उत्पार्नको षिक्रीिाट आयआजयन

जस्तै :

सचजलै सँग यो अिधारणा अिलम्िन

छन्ः

स्थान दर्नु पर्यछ।िालीको छनोट गर्ाय भौगोबलक पररिेश जस्तै पहाड, िेँसी, तराई साथै
अिस्था

समािेश गनय सषकने हुनाले

यो पर्द्बत अिलम्िन गनय सचजलो

पुर्याउनु |

माटोको

िगैंचा प्रिर्द्यनका षक्रयाकलाप

ल्याउन सक्ने मुख्य र्ुइिटा कुराहरु यसप्रकार

तुलनात्मक रुपमा राम्रो उत्पार्न दर्ने सक्ने र रोगकीरा कम लाग्ने स्थानीय िालीहरुलाई
िगैंचाको

यसरी कम लगानीमा नै पोिण

माफयत आबथयक अिस्थामा टे िा पुर्याउनु।

पोिण बगैंचा

