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पोिण िगैंचामा लगाइने िालीहरुको छनौट कसरी 
गररन्त्छ ?  
पोिण िगैंचा स्थापना गर्ाय आफ्नो घरको जग्गाको क्षेरफललाई बिशेि ध्यान 
दर्न ुपर्यछ | उपलब्ध जबमनलाइ धेरै िटा भागमा षिभाजन गरेर षिबभन्न 
षकबसमका मौसमी, िेमौसमी तरकारी, रुर्ख-टमाटर, अकिरे र्खसुायनी, अम्िा 
जस्ता िह-ुििीय तथा आयआजयनमा टेिा पयुायउने तरकारी तथा फलफूल 
लगाउन सषकन्त्छ | फलफूल लगाएका ठाउँमा पबन हररया तरकारी र अन्त्य 
सहुाउँर्ो िाली लगाएर स्थानको सर्पुयोग गनय सषकन्त्छ |  

कणायली प्ररे्शमा पोिण िगैंचा स्थापनाका लाबग हािापानी सहुाउँर्ो फलफूल, 
तरकारी, मसलािाली एिम पशपुालन  

स्याउ, ओर्खर, कणायली बसमी, अगायबनक महको लाबग मौरी-पालन,  िायो-
फोटीफाइड मकै, षटमरु, अर्िुा, िेसार, साग, लटे्टको साग, िेथेको साग, रायोको 
साग, काउली, िन्त्र्ा, कोर्ो फापर, कागनुो, चचनो, गाई तथा भैंसी पालन (र्धु 
तथा र्धुजन्त्य पर्ाथयको लाबग), िाख्रा पालन (र्धु तथा मासकुो लाबग), 
प्लाचस्टक पोर्खरीमा माछा पालन आदर् कणायली प्ररे्शमा पोिण िगैंचा स्थापनाको 
लाबग उपयकु्त हनु्त्छ |  



यसरी कम लगानीमा नै पोिण 
िगैंचा प्रिर्द्यनका षक्रयाकलाप 
समािेश गनय सषकने हनुाले 
सचजलैसँग यो अिधारणा अिलम्िन 
गरी यसको पहुँच, षिशेि गरी 
षिपन्न िगयमा, िढाउन सषकन्त्छ । 
पोिण िगैंचामा स्थानीय स्रोतहरुको 
प्रयोग जस्तै, कम्पोष्ट िा गोठे मल, 
स्थानीय िीउ तथा दर्गो भ–ू
व्यिस्थापन प्रणाली, जैषिक 
षिषिधताको एकीकृत व्यिस्थापन 
आदर्लाई प्रोत्साहन दर्इने हनुाले 
यो पर्द्बत अिलम्िन गनय सचजलो 
पबन छ |  

 

पोिण िगैंचाले घरायसी रुपमा उपलब्ध हनु े
र्खाध्यान्नमा षिषिधता ल्याई मानि शरीरको 
िषृर्द्को लाबग एिम स्िस्थ जीिनको लाबग 
आिश्यक पने र्खाध्य पर्ाथय जस्तै शचक्तिर्यक, 
रेशायकु्त, फलाम, क्याचल्सयम इत्यार्ीको 
उपयोगमा िषृर्द् गछय | यसिाट घररपररिारका 
सर्स्यहरुको पोिणमा सधुार आई स्िस्थ साथै 
गणुस्तरीय जीिनयापनमा योगर्ान पयुायउछ |   

पोिण िगैंचाले समरु्ायमा भएका षिपन्न िगयका 
आधारभतू अिश्यकताहरु पूरा गनय सहयोग 
पयुायउनकुो साथै जीषिकोपाजयनलाई पबन पूणयता 
प्राप्त गनय मद्दत गर्यछ । पोिण िगैंचाले सधुार 
ल्याउन सक्ने मखु्य र्इुिटा कुराहरु यसप्रकार 
छन ्ः 

१. र्खानामा षिषिधताद्वारा पाररिाररक पोिण 
चस्थबतमा सधुार ल्याई र्खाद्यसरुक्षामा टेिा 
परु् याउन ु|  

२. अबतररक्त उत्पार्नको षिक्रीिाट आयआजयन 
माफय त आबथयक अिस्थामा टेिा परु् याउन।ु 

 
पोिण बगैंचा  

पोिण िगैंचा  भनकेो के हो ?  

पररिारको रै्बनक 
आिश्यकता परुा गरेर 
परबनभयरता हनु कम 
गराउनकुा साथै र्खाद्य 
सरुक्षा, जीषिकोपाजयन, 
पोिण  र उत्पार्नमा 
योगर्ान परुाउन सक्ने  
िह-ुलाभप्रर्ायक 
िगैंचालाई पोिण 
िगैंचा भबनन्त्छ | यस 
िगैंचामा षिबभन्न 
षकबसमका तरकारी, फलफूल, मसलािाली, जबडिटुी, डाले घाँस साथै पोिण िगैंचामा 
आधाररत पश-ुपन्त्छी पालनलाई समेत  व्यिचस्थत  गररएको हनु्त्छ|  

पोिण िगैंचाको बसर्द्ान्त्त  

पोिण िगैंचामा सकेसम्म धेरै षकबसमका िोट–बिरूिा तथा पशपुन्त्छी समािेश गनुयपर्यछ 
। षिशेि गरी िहिुषियय, िहूपयोगी,  िढी पोषिलो कम मलजल र कम बमषहनेतमा पबन 
तलुनात्मक रुपमा राम्रो उत्पार्न दर्ने सक्ने र रोगकीरा कम लाग्ने स्थानीय िालीहरुलाई 
स्थान दर्न ुपर्यछ।िालीको छनोट गर्ाय भौगोबलक पररिेश जस्तै पहाड, िेँसी, तराई साथै 
िगैंचाको माटोको अिस्था जस्तै:   सकु्र्खा, चचस्यान,मबललो, रुर्खो, पाररिारको 
आिश्यकता र िगैंचाको क्षेरफल आदर् कुराहरुलाई ध्यान दर्नपुछय |   

 

 


