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पुस्तिकाकाे बारमेा

जलिायु पररित्डन विश्वव्यापी समस्ा हो । जलिायु पररित्डनको 
दृवटिकोणले नेपाल सङ्कटासन्न राटिट्र हरूको सूचीमा चौथो 
सथानमा पद्डछ । विश्व उष्ीकरण र जलिायु पररित्डनले मानि 
जीिन, सामावजक सद्ाि, आवथ्डक पक्ष र पया्डिरणमा विवभन्न 
नकारात्मक असरहरू पारेको छ । जलिायु पररित्डन वनरन्तर 
चवलरहने प्रवक्रया भए पवन मानि वक्रयाकलापले हररत िृह 
गाँस उत्सज्डनमा ठूलो योिदान पुया्डउँदछ । यसका लावि 
विकवसत राटिट्र हरू बढी वजमे्िार छन् भने यसको प्रभािबाट 
विकास उनु्ख र अल्पविकवसत राटिट्र हरू बढी मारमा परेका 
छन् । विवभन्न के्षत्रहरू मधे् कृवि के्षत्रमा जलिायु पररित्डनका 
धेरै नकरात्मक असरहरू परेको के्षत्र वभत्र पद्डछ । यसको 
असर नू्नीकरणको लावि नेपाल सरकारद्ारा वबवभन्न 
पहलहरू भएका छन् । यसै सन्दभ्डमा धेरै रावटिट्र यतिर, 
प्रदेशतिर र सथानीय तिरमा विवभन्न नीवतहरू जतैि: National 
Adaptation Program of Action (NAPA), Priority 
Framework of Action (2011– 2020) on Climate 
Change Adaptation and Disaster Risk Management 
under the Ministry of Agricultural Development 
(MOAD), Agriculture Development Strategy (ADS) 
(2015) आवद बनेका छन् र लािु पवन भैरहेका छन् ।  तेहौ ँ
योजना (२०१३/१४-२०१५/१६) ले पवन जलिायु पररित्डनलाई 
कृविमा ठूलो चुनौवतको रूपमा हेरेको छ । यो सँिसँिै 
हालसालै लािु िररएको रावटिट्र य जलिायु पररित्डन नीवत २०७६ 
ले जलिायुमैत्री कृवि पद्धवतको अिलम्बन िददै  खाद्य सुरक्षा, 
पोिण र जीिीकोपाज्डनको सुधार िनने कुरालाई  प्राथवमकतामा 
राखेको छ भने रावटिट्र य रूपमा वनधा्डररत योिदान (Nationally 
Determined Contribution,NDC) माफ्ड त हररत िृह गाँस 
उत्सज्डनमा नू्नीकरणमा प्रवतबद्धता जनाएको छ ।

यसरी नेपाल सरकारले तय िरेको जलिायु पररित्डन सम्बस्न् 
उदे्श्य प्राप्ीका लावि केएर नेपालको आवथ्डक सहयोिमा 
रावटिट्र य कृिक समूह महासङ्घ, नेपाल, रावटिट्र य भूवम अवधकार 
मञ्च, नेपाल र सामुदावयक आत्म वनभ्डर सेिा केन्द्रले वसराह र 
उदयपुर वजल्ामा सामर््ड पररयोजना सञ्चालन िरेका छन् । 
यस पररयोजनामा ली-बर्डले समुदाय र प्रदेश तिरमा जलिायु 
सम्बस्न् आिश्यक प्राविवधक सहयोि तथा साझेदार संसथाको 
क्षमता अवभिृस्द्धमा सहयोि पुया्डउँदछ भने स्वच्छ उजा्ड 
नेपालले प्रदेश तथा सङ्घमा जलिायु पररित्डनको साना 
वकसानहरूमा परेका असरहरूको बारेमा पैरिी िद्डछ । यो 
पररयोजनालेजलिायु उत्ानशीलता सम्बस्न् वबवभन्न आठ 
नमुनाहरू विकास िरेर प्रिद्धन िरेको छ । यी नमुनाहरूको 
वितिार िनने पररयोजनाको उदे्श्य रहेको हँदा सञ्चावलत 
नमुनाहरूको प्रसार र रणनीवतक साझेदार संसथाका वबवभन्न 
सथानमा रहेका पदावधकारी र वकसानहरूमा यी नमुनाहरूको 
बारेमा जानकारी िराउनको लावि यो पुतिक प्रकाशन 
िररएको हो । यो पुतिकमा वबवभन्न आठ नमुनाहरूको 
पररचय, उदे्श्य, वितिार के्षत्रहरू, नमुनाले समुदाय, सथानीय 
तह, नीवत-वनयम र पद्धवतमा पर् ुयाएका योिदानहरू, 
सञ्चालन प्रवक्रया, सफलताको कथा र संञ्चालनका क्रममा 
भोिेका चुनौतीहरू समािेश िररएको छ । यो पुतिकलाई 
रणनीवतक साझेदार संसथाका पदावधकारी िा अिुिाहरूले 
देशका वबवभन्न सथानमा नमुनाहरूको वितिार िनने क्रममा 
स्ोत पुस्तिकाको रूपमा पवन प्रयोि िन्ड सकु् हनेछ ।  यो 
पुतिक पढेर पाठकहरूले सामर््ड पररयोजना अन्ति्डत 
सञ्चावलत नमुनाहरूको बारेमा प्रटि भइ्ड यी नमुनाहरूको 
वितिारमा योिदान पुया्डउनुहनेछ भने्न विश्वास राखदछौ ँ।



कृतज्ञता 

प्रतुित ‘नमुना अवभमुखीकरण पुस्तिका’, केएर नेपालको 
व्यिसथापनमा सञ्चालन भएको सामर््ड पररयोजना माफ्ड त 
तयार िररएको हो । यो पुस्तिका तयार िनने क्रममा आफनो 
संसथाका तफ्ड बाट सञ्चालनमा रहेका नमुनाहरूको 
अवभमुखीकरण सम्बस्न् लेख उपलब्ध िराएर महत्वपूण्ड 
सहयोि िनु्डहने समू्ण्ड साझेदार संसथाहरू, रावटिट्र य कृिक 
समूह महासंघ, नेपाल, रावटिट्र य भूवम अवधकार मञ्च, सामुदावयक 
आत्मवनभ्डर सेिा केन्द्रलाई विशेि धन्िाद वदन चाहनछौ ँर यो 
पुतिक प्रकाशनमा स्ोत साझेदारीको लावि स्वच्छ उजा्ड 
नेपालप्रवत हामी कृतज्ञ छौ ँ। 

यो पुतिकलाई काँटछाट िरर हरेक नमुनामा एकरूपता 
ल्ाउन, विियितुिलाई सबल बनाउन सहयोि िनु्डहने  
श्ी जीि शमा्ड (केएर नेपाल) श्ी लक्ष्मण खत्री (ली-बर्ड) र  
श्ी वपताम्बर शे्ष्ठ (ली-बर्ड) प्रवत आभार प्रकट िद्डछौ ँ।

यस पुस्तिकालाई वरजाइन िरर प्रकाशन योग बनाउनु हने 
ग्ोइनोभाका श्ी महेश शे्ष्ठ र नेपाली भािा सम्ादक  
श्ी तोयानाथ िौतमप्रवत पवन हामी कृतज्ञ छौ ं। अन्तमा यस 
अवभमुखीकरण पुस्तिका तयार िनने क्रममा प्रत्यक्ष िा अप्रत्यक्ष 
रूपमा योिदान पुया्डउनु हने सबैप्रवत हामी आभारी छौ ँ।
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सामुदाययक भूवम व्यिस्ापन अभ्ास
प्रेम प्काश नरेपाली

१. पररचय
नेपालको कररब २८% खेतीयोग जवमनमधे् २१% जवमनको 
स्वावमत्व देशका ७% मावनसहरूसँि छ तर ५३% वकसान, 
भूवमहीन र विपन्नहरूसँि सरदर ०.५ हेक्टरभन्दा कम जवमन 
छ । २५% जनसंख्ा भूवमहीन सुकुम्बासी र अव्यिस्सथत 
रूपमा रहेका छन् । भूवमहीनमधे् ठूलो संख्ा दवलतहरूको 
छ । भूवमवहनताले सुरवक्षत आिास, पया्डप् र पोिणयुक्त 
खानाका साथै जीिन वनिा्डहमा समेत समस्ा भोगु् परररहेको 
छ । भूवमहीनहरू िाँसबासका लावि सरकारी, साि्डजवनक र 
हैवसयत वबगे्का िनके्षत्रमा बस्ा कैयौ ँ पटक उठीबासमा 
परेका छन् । ठूलो संख्ाका भूवमहीनहरू बाध्ताले िदा्ड 
जोस्खम-के्षत्रमा बसोबास िरररहेका छन् । भू-स्वावमत्वको 
अभािले उनीहरू सरकारी सेिा-टेिाबाट समेत िवञ्चत छन् । 

यसबाट खाद्य उत्ादन घटेको छ । वसमान्तकृत समुदायहरू 
खाद्य असुरक्षाको जोस्खममा छन् । देशले बसनेनवन अब्ँब 
रूपैयाँको खाद्यान्न आयात िनु्ड परररहेको छ । प्राकृवतक 
प्रकोपको जोस्खम र जलिायु पररित्डनको असरबाट भूवमहीन 
एिम् सुकुम्बासीहरू नै बढी प्रभावित हने िरेका छन् । 
विपद्पवछको राहत र पुनवन्डमा्डणमा पवन उनीहरू नै िवञ्चत 

भइ्डरहेका छन् । उदाहरणको रूपमा २०७२ सालको 
भूकम्पवछ आिास पुनवन्डमा्डणमा भूवमहीनले भोिेको 
कवठनाइलाई वलन सवकनछ । 

तसथ्ड, भूवम-स्ोतबाट िवञ्चत वसमान्तकृत समुदायको खाद्य-
सुरक्षा, जीविकोपाज्डन र आत्मवनभ्डरतालाई सुवनवचित िन्ड 
‘सामुदावयक भूवम व्यिसथापन नमुना अभ्ास’ सुरु िररएको 
छ । ‘सामुदावयक भूवम व्यिसथापन नमुना अभ्ास’ यतिो 
प्रकृया हो जसले सथानीय सरकार र भूवम-स्ोत (जग्ाधनी) 
सँि सरोकारिालाहरूको सहकाय्ड िरी समुदायकै अिुिाइमा 
भूवम लिायत अन् प्राकृवतक स्ोतहरूको समुवचत र 
न्ायपूणर् उपयोि माफ्ड त स्ोतबाट िवञ्चत समुदायको 
जीविकोपाज्डन, खाद्य-सुरक्षा र आत्मवनभ्डरतामा योिदान 
िद्डछ । सरकारले भूवमको ििगीकरण, समुवचत उपयोि र 
प्रभािकारी व्यिसथापनको माध्मबाट अवधकतम र वदिो 
लाभ हावसल िन्ड भू-उपयोि नीवत २०७२ एिम् यससम्बन्ी 
ऐन २०७६ जारी िरेको छ । ऐनबमोवजम सथानीय सरकारले 
भू-उपयोिको काया्डन्वयन िद्डछन् । समुदायमा आधाररत भई 
सथानीय तहको भू-उपयोि योजनाको व्यािहाररक 
काया्डन्वयनका लावि समेत यो अभ्ास िररएको छ । 

धनगढीमाई नगरपाललका वडा नं ६, ससमरा स्थित सामुदाबिक भूमम 
व्यवथिापन अभ्ास नमुना अन्तग्गत व्यवथिापन गररएको पोखरी । 

तस्विरः प्ेम प्काश नेपाली
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समुदायमा लािू िररएको यो अभ्ासले सथानीय तहमा भूवम 
समस्ाको समाधान िन्ड, यसबाट परेका प्रभाि तथा असरहरू 
उठान िन्ड र समस्ा समाधानका विकल्पहरू तय िन्ड साथै 
सथानीय सरकारलाई वसमान्तकृत समूहहरू (भूवमहीन, 
सुकुम्बासी, अव्यिस्सथत बसोबासी, मोही, कृविमा आधाररत 
साना वकसान) को भूवम अवधकार, सुरवक्षत आिास र 
जीविकोपाज्डनका अिसरहरूमा पहुँच सुवनवचित िन्ड सहयोि 
िरेको छ । यसैिरी यस अभ्ासले भूवम-स्ोतको समुवचत 
उपयोि र प्रभािकारी व्यिसथापन माफ्ड त वदिो लाभ हावसल 
िन्ड सरकारले लािू िरेको भू-उपयोि ऐनको सथानीय र 
समुदाय तहमा व्यािहाररक र न्ायपूणर् काया्डन्वयनमा 
महत्वपूण्ड योिदान िरेको छ ।

२. नमुना-अभ्ास सञ्ालन गररएका 
स्ान
वसरहा वजल्ास्सथत धनिढीमाई निरपावलकाको िरा नं. १, 
मेदनीपुरबाट सुरुआत िररएको यो नमुना-अभ्ास सोही 
निरपावलकाकै िरा नं. ६, वसमरा र उदयपुर वजल्ाको 
चौदण्ीिढी निरपावलकाको िरा नं. २ र ६ मा समेत वितिार 
िररएको छ ।

३. नमुना अभ्ासलरे ल्ाएको पररवत्तन/
योगदान 

िररवतवान 
अाएका के्त्र िररवतवान/याेगदान

सिुदाय  » पोखरीको संरक्षण भई भस्किने जोस्खममा 
रहेका पोखरी वकनारका घरहरू संरवक्षत 
भएका छन् । 

 » माछा र हाँसपालनबाट समुदायको 
आम्ानी बढेको छ ।

 » समुदाय िरपर सरसफाइमा सुधार 
भएको छ । समुदायका व्यस्क्तहरूमा 
सरसफाइसम्बन्ी व्यिहार पररित्डन 
भएको छ । 

 » समुदायले सामूवहक रूपमा काम िददै  
आफना सिालहरूलाई पवहचान िरी 
सम्बोधनका लावि क्रमशः  पहल िन्ड 
थालेका छन् । 

सथानधीय 
तह

 » सथानीय जनप्रवतवधहरूबाट यस 
अभ्ासको अनुिमन भई प्रिवतको प्रशंसा 
र समुदायलाई थप सहयोि िनने तत्रता 
प्रतुित भएको छ ।

िद्धषत  » समुदायकै सहभावितामा सम्ािना पवहचान 
िरी र उनीहरूकै अिुिाइमा योजना वनमा्डण 
र काया्डन्वयन हन थालेको छ ।

 » समुदायले पोखरी संरक्षण, उपयोि र वदिो 
व्यिसथापनका लावि नीवत-वनयम बनाएर 
काया्डन्वयनमा ल्ाएका छन् ।  

४. नमुना-अभ्ास सञ्ालन प्बरिया

त�ाङ्क संकलनका ला�ग �नयमावली र फारामह�को तयारी

 भू-सूचना संकलनस��ी ��शक्षण

 �ानीय सरकारसँग बैठक र सव�क्षण-क्षे� छनौट

घरधुरी सव�क्षण

सहभा�गतामूलक सामा�जक न�ाङ्कन

त�ाङ्क र सूचनाको �व�ेषण तथा ��तवेदन तयारी

समुदाय र जन��त�न�धह�बाट त�ाङ्क �माणीकरण

�ानीय सरकारको कायर्कारी �नकायलाई ��तवेदन ह�ा�रण

त�ाङ्क र सूचनाको आधारमा भू-उपयोग कायर्�व�ध तजुर्मा

समुदाय र वडा तहमा म�ौदामा�थ छलफल

स���त सरोकारवालाह��सत छलफल र सुझाव संकलन

�ानीय कायर्कारीलाई म�ौदा ह�ा�रण

समुदाय प�रचालनका ला�ग भू-उपयोग �नयमावली तजुर्मा

ज�मनको वग�करण र न�ाङ्कन तयारी

उ�म योजना तजुर्मा र उ�मी समूहह� गठन

सरोकारवालाह�का बीच बैठक

भू-उपयोग अ�ासको योजना तथा काय��यन

असल अ�ासह�को द�ावेजीकरण र नमुना-अ�ास �व�ार

नमुनाको िलवायु उत्ानशीलतामा योगदान
 » देशमा जलिायु पररित्डनका असरहरू बढ्दै जाँदा 

यो नमुनाको परीक्षणको चरण भन्दा मावथ उठेर 
कृिकहरूको ज्ञान, मनोिृवत र अभ्ासमा पररित्डन 
ल्ाउने कोवसस हो । 

 » यसले समुदायलाई जलिायु पररित्डनबाट 
उत्ानशील हन मद्त िछ्ड  । कृवि वबमा, वहत 
कोिको पररचालन जतिा तौरतररकाबाट सम्ावित 
जोस्खमहरूको नू्नीकरण िराउन मद्त पुगछ । 
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५. नमुना-प्भावको उदाहरण 

पोखरी संरक्षणले िढािो आिआर्गन र 
िस्ीको सुन्दरता
ससरहाको धनगढीमाई नगरपाललका, वडा न.ं ६, ससमरामा रहरेको पोखरीको 
चारबैतरको ऐलानी िममनमा ५६ घर भमूमहीन मसुहर (तराई दललत) 
पररवार बस्छन ्। उनीहरूको मखु्य परेशा कृमि-मिदरुी हो । सो पोखरीमा 
पहहलरे अरूलरे न ै मा्छापालन गथथे । आगँनम ै रहरेको पोखरी टाढाका 
व्यमतिलरे उपयोग गददा पोखरीको उपयतुि संरक्षण भएको थथएन । पोखरी 
फोहोर र दगु्तन्धित थथयो । पोखरी वरपर िथाभावी ढङ्गलरे हुनरे ददसा-
मपसाबका कारण समुदायमा िान कहिन थथयो । दगु्तधिलरे मा्छापालन 
पबन हुन ्छाड्ो । फोहोर बढदा पोखरीमा बसदात्ो पानी भररएर करे ही 
घरहरू भाससनरे खतरा थथयो । यी समस्ाहरूको समाधान गन्तका लाबग 
समदुायमा सचरेतना र िागरूकता आवश्यक थथयो । 

‘जिल्ा भमूम असधकार मञ्’लरे ससमरामा ‘ददनाभद्ी टोल मञ्’ गिन 
गर् यो । समुदायमा सहभाबगतामूलक बवसधबाट ्छलफल गददा त्यहाँ 
बसोबास गनथे समदुायमा िममनको स्वाममत्व नभएको, पररवारको 
आम्ानी कम भएको, शौचालय र सररफाइको अभावलरे बवलभन्न सरुवा 
रोगहरू फैललएको पाइयो भनरे समाधानको रूपमा पोखरी सरंक्षण गरी 
मा्छापालन गनथे, शौचालय बनमदाण गनथे, पानीको बोररङ गाड्रे योिना 
बन्ो । दबैनक ज्ालामा िीवनयापन गनथे त्यहाँको समदुाय यो काममा 
सरुुमा बवश्स्त थथएन । बिरेट कहाँबाट ल्ाउनरे र कसरी उपयोग गनथे 
भन्नरेमा अलमल थथयो । समदुायलरे थप लगानी गन्त सक्रे  अवस्ा पबन 
थथएन । 

‘जिल्ा भमूम असधकार मञ्’का पूणकदालीन काय्तकतदालरे वडा न.ं १, 
मरेदनीपरुको रािपोखरी संरक्षणबाट भएको सफलता सुनाउदँ ै टोल 
मञ्सगँ बनयममत ्छलफल गररेपस्छ काम गनथे योिना बन्ो । प्ाबवसधक 
सहयोगका लाबग ‘करे एर नरेपाल’का साझरेदार ससं्ाहरूसगँ ्छलफल भयो । 
‘करे एर नरेपाल’को ‘सामर््त पररयोिना’बाट पोखरी सरंक्षणका लाबग ५५० 
बोरा ससमरेन्ट लाग्रे ररङ राखरेर माटो भनथे, प्बतपररवार पाचँवटाका दरलरे 
हासँपालन गन्त खोर बनमदाणमा सहयोग गनथे र मा्छापालनका लाबग १४ 
हिार भरुा उपलब्ध गराउनरे काम गररयो । यसका साथ ै१५६ बोट कागती 
र २५० बोट सोयिनका रूखहरू पबन रोमपए । सात कोिरे साव्तिबनक 
शौचालय र पानीका लाबग एउटा डीप बोररङ समरेत गादडयो ।

पोखरी संरक्षणलरे भाससन लागरेका दईु घर सुरसक्षत भए । समुदायलरे 
मा्छा बबरिरी गररेर १ लाख रूपैयाँभन्ा धरेर ैआम्ानी गन्त सफल भयो । 
स्लगत भ्रमणका रिममा एकल महहला सग्ान सदा भन्छिन्, “पहहलरे 
म चाडबाडमा एक ्छाक मा्छाका लाबग पैसा नभएका बरेला घणौँ 
लाइन लागरेर अन्तिममा अकको पोखरीबाट मा्छा ललएर चाड मनाउनरे 

धनगढीमाई नगरपाललका वडानं ६, ससमरामा अवस्स्त पारेखरीकारे 
व्यवस्ापन पश्ात् स्ानीयहरू मा्छा माददै । तस्स्वर: प्रेम प्काश नरेपाली

गद्तथेँ । यसरी एक करे .िी. मा्छाका लाबग आधा ददन कुररेर उधारो मा्छा 
ललई सो पैसा बतन्त अकको ददन ददनभर काम गररददनु पद्तर्ो । अहहलरे 
हामी सबैलरे पोखरीबाट मा्छा बाँडरेर बराबर खाछिौँ । रमाइलोसँग 
चाडबाड माछिौँ ।” 

स्ानीय समुदायका अनुसार खुला स्ान भएकालरे अरूका खरेतमा 
ददउँसो ददसा गन्त नपाउँदा पहहला परेट दःुख्रे, ग्ाब्रिक हुनरे र खरेतवालासँग 
झगडा पनथे गद्तर्ो । शौचालय बनाएपस्छ सबैलरे शौचालयको उपयोग 
गररेकालरे समुदायमा दगु्तधि फैललएको छै्न । आिकल समुदायलरे 
शौचालय सरफाइ, बचत रकम पररचालन र पोखरी सरसफाइको 
ताललका बनाएका ्छन् । स्वास्थ्य र सरसफाइको महत्व बुझरेपस्छ वडा 
कायदालयसँग बालबाललकाका लाबग सू्ल पबन स्ापना गनथे माग 
राखरेका ्छन् । अाफूलरे बसोबास गररेको िग्ा दतदाका लाबग उनीहरूलरे 
‘भूमम समस्ा समाधान आयोग’मा बनवरेदन समरेत परेस गररेका ्छन् ।

नमनुा-अभ्ास सम्पन्न भएपस्छ नगरपाललकाका मरेयर र वडाध्यक्षलरे 
अनगुमन गरी पहहलरेको फोहोर बस्ती अहहलरे सनु्र बस्तीमा पररणत 
भएको बताउदँ ैवडालरे समदुायसगँ सहकाय्त गनथे प्बतबद्धता पबन प्सु्तत 
गनु्तभएको ्छ । वडाध्यक्षलरे बवद्ालय बनाउनरे प्बतबद्धता समरेत िनाउनु 
भएको ्छ । बसदात्ा पोखरीमा बाहहरबाट आउनरे भरेल रोक् ददनाभद्ी 
मजन्र बनमदाण गनथे योिना पबन बनरेको ्छ । पानी रोक्रे  अरू कुन ैतररका 
अपनाउँदा वरपरका समुदायलरे बववाद गनथे र भत्ाउन सक्रे  भएकालरे 
ददनाभद्ी भगवानको आस्ालरे गददा योिना असफल नहोस ्भनरेर त्यसो 
गन्त थाललएको हो । घरहरूमा क्षती नहोस ्भनरेर उनीहरूलरे विदातको पानी 
बाहहर पिाउनरे गरी पाइप गाडरेर बनकाशको व्यवस्ा समरेत गररेका ्छन् ।

६. नमुना-अभ्ास सञ्ालनका रिममा भोगरेका चुनौतीहरू 
• बन्दाबन्दीका कारण वनमा्डण सामग्ी समुदायसम् लैजान कवठन भई तोवकएको समयभन्दा धेरै 

समय लािेको ।

• पोखरी संरक्षण िदा्ड पोखरीमा जाने पानीको वनकास छेवकयो भनेर अन् समुदायले केही समय 
अिरोध िरेको र बतिीसम् जाने बाटो भएर सामग्ी लाँदा समुदायबाट रोकािट भएको ।
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१. पररचय  
रावटिट्र य कृवि नीवत, वि.सं. २०६१ मा कम स्ोत-साधन भएका 
कृिकहरूको पवहचान र ििगीकरण िरी तोवकएका 
सुविधाहरू उपलब्ध िराई उत्ादकत्व िृस्द्ध माफ्ड त् 
नेपालीहरूको खाद्य-पोिण सुरक्षा सुवनवचित िनने उले्ख 
िररएको छ । विवभन्न नीवत तथा काय्डक्रमहरूमा उले्ख 
िररने तर काया्डन्वयन निररने हँदा कृवि पेशालाई 
आत्मसम्ानको पेशाको रूपमा सथावपत िराउन, श्मजीिी 
वकसानहरूको पवहचान, ििगीकरण र ििगीकरणको आधारमा 
सेिा-सुविधामा पहँच सथापना एिम् सामावजक सुरक्षाको 
सुवनवचितताका लावि नीवतित र काया्डन्वयन तहमा वनरन्तर 
िकालत िनु्डपनने अिसथा रहेको छ ।

सरकारको अिुिाइमा वकसानको पवहचान, ििगीकरण र 
पररचय-पत्र उपलब्ध िराउन, भूवममा पहँचको अिसथा 
सवहतको वकसानको यथाथ्ड तर्ाङ्क अवभलेखीकरण िन्ड, 
वकसानको पवहचान, ििगीकरण र पररचय-पत्रलाई तहित 
सरकारका नीवतमा सथावपत िरी नीवत वनमा्डण र काया्डन्वयन 
िराउन, सरकारी अनुदान प्रणालीलाई व्यिस्सथत एिम् 
त्यसमा लवक्षत समुदायको पहँच बढाउन, पररचय-पत्रको 

िर्गीकरण सहितकाे ककसान पररचय-पत्र
दबी बहादरु थापा र करे दार कारेर्इराला

आधारमा वकसानलाई सेिा उपलब्ध िराउन र पवहचानको 
आधार वनमा्डण िन्ड, साथै सरकारको योिदानमा आधाररत 
सामावजक सुरक्षा योजनामा वकसानको पहँच सथापना िन्डका 
लावि ‘रावटिट्र य कृिक समूह महासंघ नेपाल’, सथानीय सरकार र 
‘केएर नेपाल’को सहकाय्डमा यस नमुनाको विकास र वितिार 
िररएको हो । यो वकसानको पवहचान ििगीकरण र वकसान 
पररचय-पत्र वितरण काय्डक्रम उदयपुर वजल्ाको बेलका 
निरपावलकामा वि.सं. २०७५ देस्ख सुरुआत िररएको वथयो ।

वकसानहरूको ििगीकरण तथा पवहचान सवहतको पद्धवतको 
विकास िनने, उनीहरूको ििगीकरण तथा पवहचान सवहतको 
पररचय-पत्रलाई सबै सथानीय तहमा वितिार िन्ड आधार तय 
िनने र ििगीकरणको ेआधारमा सेिा-सुविधामा न्ायोवचत पहँच 
सथापना िनने एिम् जीविकोपाज्डनमा टेिा पुया्डउने यस नमुना-
अभ्ासको मुख् उदे्श्य रहेको छ 

२. वगगीकरण कसरी र करे का  
लाबग ?
• नीवतित रूपमा स्पटि पररभािा सवहतको वकसानको 

पवहचानका लावि

करे एर नरेपालका सहायक रा्रि बनदथेशक श्ी मोना शरेपदा, डुडखोला कृिक समूह, बरेलका नगरपाललका 
उदयपुरकरी कृिक सुस्ी राईलाई कृिक पररचय पत् हस्तातिरण गददै । तस्स्वर: हरेम जि.सी. 
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• भूिोल, जवमनको स्वावमत्व र कृविबाट िावि्डक 
आम्ानीको आधारमा वनम्न चार तहका वकसानको 
ििगीकरण िन्डका लावि    

 » वसमान्त वकसान (भूवमहीन र कृवि मजदुर),  

 » साना वकसान, 

 » मध्म वकसान, र  

 » ठूला वकसान 

• ििगीकरणको आधारमा नीवत वनमा्डण, स्ोत-साधन र 
सेिा-सुविधामा पहँच सथापनाका लावि 

• वकसानहरूलाई योिदानका आधारमा सामावजक सुरक्षा 
एिम् वकसान पेन्सनको सुविधाका लावि 

३. नमुना अभ्ास सञ्ालन गररएका 
स्ान 
उदयपुर वजल्ाको बेलका निरपावलकाबाट २०७५ सालमा 
सुरुआत भएको यो नमुना-अभ्ास २०७७ सालमा झापा 
वजल्ाको कन्ाई निरपावलका र वसरहा वजल्ाको सखुिा 
नन्ारकट्ी िाँउपावलकामा वितिार भएको वथयो भने २०७८ 
सालमा ओखलढुङ्ा वजल्ाको वसस्द्धचरण निरपावलका र 
सुनकोशी िाँउपावलका, िोरखा वजल्ाको वसरानचोक 
िाउँपावलका र वसरहा वजल्ाको निराजपुर िाउँपावलकामा 
पवन वितिार िररएको छ ।

४. नमुना-अभ्ासलरे ल्ाएको पररवत्तन/
योगदान 

िररवतवान 
अाएका के्त्र

िररवतवान/याेगदान

सिुदाय  » कृिकहरूको पवहचानमा सहयोि पुिेको 
छ ।

 » अनुदानमा आधाररत काय्डक्रममा लवक्षत 
वकसानको पहँच पुिेको छ ।

 » वसमान्तकृत वकसानहरू पररचय-पत्रमा 
आधाररत सुविधा प्राप् िन्ड सफल भएका 
छन् । 

 » वकसानहरूको समावजक तथा आवथ्डक 
अिसथामा पररित्डन आएको छ ।

सथानधीय 
तह

 » ििगीकरण सवहतको कृिकहरूको 
तर्ाङ्क पावलकामा सथावपत भएको छ ।

 » लवक्षत िि्डको पवहचानमा आधाररत 
काय्डक्रम, योजना तयारी र काय्डन्वयनमा 
पावलकालाई सहज भएको छ ।

 » पावलकालाई सङ्कटासन्न पररिारका लावि 
लवक्षत काय्डक्रम आफनाे बजेटमा समािेश 
िन्ड सहज भएको छ ।

िररवतवान 
अाएका के्त्र

िररवतवान/याेगदान

नधीषत-
षनयि

 » पावलकाहरूले कृवि ऐन वनमा्डण िरी 
पररचय-पत्रका आधारमा सेिा-सुविधालाई 
अभ्ासमा ल्ाउने काय्डविवध लािू िरेका 
छन् ।

िद्धषत  » पावलकाहरूले वकसान पररचयसम्बन्ी 
नीवत वनमा्डण िरी लवक्षत िि्ड केस्न्द्रत 
काया्डन्वयन िनने प्रणाली विकास भएको 
छ ।

५. नमुना-अभ्ास सञ्ालन प्बरिया

�ानीय सरकारसँग �ार��क छलफल

पा�लकासँगको बैठक तथा कायर्�मबार ेअ�भमुखीकरण

�ानीय सरकारका महासंघ र अ� सरोकारवालाह�बीच सम्झौता

 स���त वडा छनौट तथा कायर्योजना तयारी

स���त पा�लका र सरोकारवालाबीच सम्झौता

स���त सरोकारवालालाई कायर्�मबार ेअ�भमुखीकरण

समुदाय र जन��त�न�धह�बाट त�ाङ्क �माणीकरण

��ावली तयारी एवम् स���त �नकाय तथा पा�लकाबाट अनुमोदन

त�ाङ्क संलक र ��व��कत� छनौट

त�ाङ्क संलक र ��व��कत�लाई अ�भमुखीकरण र परीक्षणस��ी �लगत कायर्

�लगत कायर्को समीक्षा, चुनौती र समाधानका उपाय आकलन

 पा�लका तहमा �कसान प�रचय-प�, यसका सूचक एवम् वडा तथा पा�लका�रमा
सवर्पक्षीय स�म�त गठन र पा�लकाको �ज�ेवारी तथा दा�य� �कटानी

�कसानको वग�करण र प�रचय-प�बार े�कसान तहमा छलफल तथा सुझाव संकलन

 त�ाङ्क �माणीकरण

 म�ौदा �कसान प�रचय-प�बार ेसरोकारवालाबीच छलफल

�कसान प�रचय-प� छपाई

�कसान प�रचय-प� �वतरण

�कसान प�रचय-प�का आधारमा सेवा-सु�वधा �वतरण र सोको �भावका�रता अनुगमन
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नमुनाको िलवायु उत्ानशीलतामा योगदान
 » यस नमुनाले जलिायु सङ्कटासन्न समुदायको सरकारी सेिा र उनीहरूले प्राप् िरेको पररचयपत्रका आधारमा अनुदानमा 

पहँचपुया्डउँछ । 

 » यस नमुनाले जलिायु पररित्डनको जोस्खममा परेका वकसानहरूमा सही तर्ाङ्क उपलब्ध िराउन सहयोि िछ्ड  । यसबाट 
उनीहरूको अनुकूलन क्षमता िृस्द्ध, योजना र काय्डक्रमको विकास र काया्डन्वयनमा सहयोि पुगे्छ । 

 » सरकारी सेिा/सुविधा र अनुदानमा पहँचले जलिायु पररित्डनको जोस्खममा परेका समुदायहरूको सङ्कटासन्नतालाई कम 
िन्ड र उनीहरूको उत्ानशीलता बढाउन मद्त िछ्ड  ।

६. नमुना प्भावको उदाहरण 

वगगीकृत ककसान पररचि पत्र बवतरण 
पश्ात संकटासन्न समुदािको 
आस थ्ि क त्ा सामाजरक रूपान्तरण
उदयपुर जिल्ाको बरेलका नगरपाललकाअतिग्तत रहरेका नौवटा 
वडाहरूमध्यरे वडा नं. ३ बाट वगगीकरण सहहतको बकसान पररचय-पत् 
बरेलका नगरपाललका, राब्रिय कृिक समूह महासंघ, राब्रिय भूमम असधकार 
मञ् र सामुदामयक आत्बनभ्तर सरेवा करे न्द्र सहहतको संयुति साझरेदारीमा 
सन् २०१९ को प्ारम्भदरेजख सुरुआत भएको थथयो । यस नमुना-
अभ्ासमा समुदायस्तरबाट हररेक घरधुरीहरूको तर्ाङक संकलन गरी 
प्बवबटिको माध्यमबाट वगगीकरण गररएको थथयो । 

यस काय्तरिमबाट बकसान वगगीकरण र पररचय-पत्को आधारमा सरेवा-
सुबवधाको अभ्ासअतिग्तत भूममहीन तथा सुकुमबासी बकसानहरूलाई 
कृमिक्षरेत्मा स्ानीय सरकारलरे ददनरे शतप्बतशत अनुदानका कृमि 
अभ्ासहरू सुरु भएका ्छन् । यसअतिग्तत बरेलका नगरपाललकाका वडा 
नं. २ र ५ का  बवपन्न तथा सुकुमबासी बकसानहरूलरे करार-खरेती गन्त 
थालरेका ्छन् । िग्ा भाडामा ललएर गररनरे यो खरेतीअतिग्तत वडा नं. २ 
को करहहयामा गिन भएको ‘ददनाभद्ी कृिक समूह’लरे ३४ कठ्ामा 
तरकारी खरेती तथा धान खरेती गरररहरेको ्छ भनरे वडा नं. ५ घुम्रेमा गिन 
भएको ‘घुम्रे तरकारी उत्ादन महहला कृिक समूह’लरे २६ कठ्ामा 
तरकारी खरेती गरररहरेको ्छ । त्यसैगरी वडा नं. २ को दललत समुदायका 
लाबग पबन समूह गिन भई नगरपाललकालरे घरेराबरेरा गररेको िग्ामा 

सहभागी गराउनरे योिना रहरेको ्छ । यस काय्तका लाबग नगरपाललकालरे 
िग्ाको भाडा बतररददनरे र खनिोत शुल्क, कृमि औिारहरू एवम् 
तरकारी तथा खाद्ान्न बालीका बीउ उपलब्ध गराइददनरे काय्तहरू गददै 
आएको ्छ । िग्ा भाडामा ललई गररनरे खरेती अभ्ासबाट उति 
समुदायको आथथथि क एवम् सामाजिक िीवनमा सकारात्क प्भाव 
दरेजखएको ्छ । रोिगारी ससि्तना भएको ्छ । स्वस् खानाको स्ोत एवम् 
आम्ानीको स्ोतको रूपमा उति समुदायलरे यसलाई उपभोग गरररहरेका 
्छन् ।

७. नमुना-अभ्ास सञ्ालनका रिममा भोगरेका चुनौतीहरू 
• कानुन, काय्डविवध र विवध वनमा्डण िरी यस नमुनालाई विकास िदा्ड सबैको बुझाइमा एकरूपता नहनु ।

वगगीकरणको आधार तय गन्त, काय्तरिम तय गन्त र कायदान्वयन गराउन समस्ा हुनु । 

िलेका नगर प्मखु दगुगा कुमार ्ापा ददनाभद्ी कृषक समहूका कृषकसगँ 
अन्तरकरििा गददै । रातो काड्ग प्ाप्त गनने िी कृषककल ेशतप्कतशत 

अनदुानमा करार खतेी सञ्ालन गरररहकेा छन ्।
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१. पररचय 
जलिायुजन् तथा अन् विवभन्न प्राकृवतक प्रकोपबाट कृवि के्षत्र 
बढी प्रभावित हँदै िएको छ । जसको कारण कृविमा िररएको 
लिानीको तुलनामा प्रवतफल पाउन नसक्ा वकसानहरू कृवि 
पेशाबाट नै विसथावपत हुँदैछन् । विशेितः  भूवमहीन, वसमान्त, 
दवलत, मवहला तथा साना वकसानहरू यसको चपेटामा परेका 
छन् । फलस्वरूपः  कृविके्षत्रमा जोस्खम र अवनवचितताहरू िृस्द्ध 
भएका छन् । यसथ्ड, अवनवचितता र जोस्खमको भयबाट 
वकसानहरूलाई आफनो व्यिसायको सुरक्षा िराउने हेतुले 
सरकारले विशेि महत्वका साथ बाली तथा पशुपक्षी वबमा 
काय्डक्रम सञ्चालनमा ल्ाएको छ । 

यस काय्डक्रममा सथानीय सरकार, वबमा कम्नी, वकसान र 
सरोकारिालाहरूबीच समन्वय िरी काय्डक्रमको 
सथानीयकरणमा ‘रावटिट्र य कृिक समूह महासंघ’ले नमुना-
अभ्ास माफ्ड त् कृविके्षत्रको जोस्खम हतिान्तरणमा योिदान 
पुर् याएको ेछ । 

यस काय्डक्रमबाट भूवमहीन, वसमान्त, दवलत, मवहला तथा 
साना वकसानहरू प्रत्यक्ष लाभास्न्वत भएका छन् । यस 

बाली तथा पशु वबमा काय्यक्रमकाे स्ानीयकरण
सरस्वती कटुवाल र करे दार कारेर्इराला

काय्डक्रमको सथानीयकरण हँदा जलिायु जोस्खमका कारण 
ब्यहोनु्ड पनने क्षवत नू्नीकरण तथा विशेितः  लवक्षत िि्ड र 
मवहला वकसानहरूको वबमामा पहँच िृस्द्ध भएको छ । 
सथानीय पावलकाले वबमा काय्डक्रममा अिुिाइ वलँदै यसलाई 
आफनाे नीवत तथा काय्डक्रमममा समािेश िरेर बजेट छुट्ाई 
काया्डन्वयनमा सहभाविता जनाउँदा वकसानहरू वबमाप्रवत 
आकवि्डत भएका छन् भने क्षवतपूवत्ड प्राप् िन्ड पवन धेरै सहज 
भई जोस्खम हतिान्तरण समेत सवजलो हन थालेको छ । 
वबमाबाट कृवि तथा पशुपक्षीमा भएको नोक्ानीबापत क्षवत 
दाबी िरी सेिा प्राप् हने हँदा वकसानहरू लाभास्न्वत हन 
थालेकाले यसमा वकसान र सथानीय वनकाय दुिैले अपनत्व 
वलएका छन् । 

२. नमुना-अभ्ास सञ्ालन गररएका 
स्ान 
ओखलढुङ्ा वजल्ाको सुनकोशी िाउँपावलकाको िरा नं. ३, 
४ र ५ बाट आवथ्डक िि्ड २०७५/७६ देस्ख सुरु िररएको यो 
नमुना-अभ्ास आवथ्डक िि्ड २०७६/७७ मा यस 
निरपावलकाका सबै िरामा लािू िररएको वथयो भने 

बरेलका नगरपाललका, उदयपुरमा पशु बबमा अभीकतदाद्ारा बाख्रको बबमाको ट्ाग लगाइँद ै। 
तस्स्वरः इजन्रा राई
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४. नमुना-अभ्ास सञ्ालन प्बरिया

कृषक समूहको बैठकमा कृ�ष तथा बाली �बमाका बारमेा अ�भमुखीकरण

कृषक समूहको वा�ष�क कायर्योजना �नम�ण

 कृषक समूहको वा�ष�क कायर्योजना तथा मागलाई ‘रा��य कृषक समूह महासंघ’को
वडा तहकोे इकाई माफर्त वडा काय�लयमा पेस

सरोकारवालाह�बीच �ार��क छलफल

�ानीय सरकार र रा��य कृषक समूह महासंघबीच सम्झौता

�ानीय सरकारको नी�त तथा कायर्�ममा स�ोधन

 �बमा क�नी, सरोकारवालाह�, �ानीय सरकार, �कसान र महासंघबीच अ�र��या 

 �बमा क�नी, �ानीय सरकार र महासंघबीच सम्झौता एवम् �बमा अ�भकत� तयारी

 वडा काय�लय र महासंघबीच �ोत-साझेदारीस�हत काय��यन तहमा सम्झौता

कृषक समूहमा �बमा फाराम �वतरण र �बमा काय��यन

 पशु �बमा गरी आव�क कागजात जुटाई �बमा क�नीमा पेस र
नी�त �नम�णमा सहयोग

 �बमा पो�लसी तयार गरी समुदाय भेला गररे वडाको सहयोगमा ��ेक ���लाई
पो�लसी �ज�ा लगाउने कायर्

 पशु क्ष�त भएप�ात �कसानह�लाई दाबी ���यामा सहयोग गन� कायर्

 �कसानह�ले �बमा क�नीबाट पाउने सेवामा �नर�र �पमा अनुगमन गरी
�छटोभ�ा �छटो उनीह�को सेवा �ा��मा सहयोग पुर् याउने कायर्

अवहलेसम् आउँदा यसै वजल्ाको वचशंखुिढी िाउँपावलका, 
वसरहा वजल्ाको सखुिा नन्ारकट्ी िाउँपावलका र 
भििानपुर िाँउपावलका, िोरखा वजल्ाको वसरानचोक 
िाउँपावलका र काठमारौ ँवजल्ाको शंखरापुर निरपावलकामा 
िरी छिटा पावलकामा वितिार भएको छ  ।

३. नमुना-अभ्ासलरे ल्ाएको पररवत्तन/
योगदान 
िररवतवान अाएका 

के्त्र
िररवतवान/याेगदान

सिुदाय  » वकसानहरूले स्वतः सू्त्ड रूपमा 
कसैको सहयोि वबना आफँै पवन 
वबमा िन्ड थालेका छन् । 

 » पशु वबमा िरेका वकसानहरूले 
क्षवतपूवत्ड प्राप् िरेपचिात अझ थप 
पशु वबमाको संख्ा बढाउन थालेका 
छन् साथै वछमेकीहरूलाई उक्त 
सेिाबारे जानकारी िराउने िरेकाले 
यो चासोको वििय बन्न थालेको छ । 

 » पशु वबमा निीकरणका बारेमा 
वकसानहरू आफँैले खोजी िन्ड 
थालेका छन् ।

सथानधीय तह  » सथानीय तहमा यसको महत्वका 
बारेमा सचेतना बढेको छ । 

 » यसका लावि िावि्डक रूपमा 
सथानीय तहबाट रकम विवनयोजन 
हन थालेको छ । 

 » वबमा प्रकृयामा संसथाित 
सहजीकरण सुरु भएको छ ।

नधीषत-षनयि  » यस नमूना-अभ्ासलाई 
सथानीय पावलकाले नीवत तथा 
काय्डक्रममाफ्ड त सम्बोधन िरेको 
छ ।

िद्धषत  » सथानीय वनकायले महासंघसँि स्ोत-
साझेदारीमा काय्डक्रम सञ्चालन िन्ड 
थालेको छ ।

 » पावलकाहरूमा यससम्बन्ी नीवत 
वनमा्डण िरी काया्डन्वयन िनने 
प्रणालीको विकास भएको छ ।

नमुनाको िलवायु उत्ानशीलतामा योगदान
 » यो नमुनाले खरेरी, आँधीबेहरी र अवसना आवद 

जतिा मौसमजन् जोस्खम र जलिायु पररित्डनका 
असरबाट आफनो बाली र पशु धन जोिाउन प्रभाि 
समुदायलाई सहयोि पुया्डउने प्रयास िछ्ड  । 

 » यस वकवसमको जोस्खम सथानान्तरण संयन्त्रले 
वकसानहरूको आय िृस्द्ध हनुका साथै उनीहरूको 
खाद्य सुरक्षा सुवनवचित िराउन र जलिायु पररित्डन र 
मौसमी फेरबदलबाट हने क्षवत कम िन्ड मद्त िछ्ड  ।  
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५. नमूना प्भावको उदाहरण

कृमष बिमाको थिानीिकरणले 
ककसानले पाए गुमेको पशुधनको 
क्षेकतपुतगी
बवलभन्न प्कोपबाट पीदडत बकसानहरूमा पशु-वस्तुहरूमा हुनरे क्षबतलें 
नैराश्यता बढद ै गएको ्छ । नरेपालमा बहुिीबवकोपाि्तनको मुख्य 
स्ोतको रूपमा रहरेको कृमिमा िोजखम न्ूनीकरण गन्त नसकरे मा कृमिक्षरेत् 
बनकै नै प्भाबवत हुनरे कुरा बनथश्त ्छ । यही कुरालाई ध्यानमा राखरेर कृमि 
बबमा काय्तरिमको स्ानीयकरणमा ‘राब्रिय कृिक समूह महासंघ’लरे 
ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपाललका, आए.एम.इ. िनरल इन्सोररेन्स र 
कृिक समूहबीच समन्वय गराई कृमि तथा पशु-पक्षी बीमासम्बधिी 
नमुना-अभ्ास थालरेको थथयो । हाल पाललकाको नीबतगत अगुवाइ, 
महासंघको सहिीकरण र बबमा कम्पनीको प्ाबवसधक पररचालनमा यस 
नमुना-अभ्ासलाई अगादड बढाइएको ्छ । िलवायु र मौसममा 
आएको पररवत्तनका कारण गम्भीर िोजखम सामना गरररहरेका कृमि तथा 
पशुपालन परेशामा आबद्ध त्यसमा पबन बवशरेिगरी महहला, दललत र 
प्छादड पाररएका समुदायसम्म सरेवा बवस्तारको रणनीबत र प्कृया यस 
नमुना-अभ्ासमा समावरेश गररएको ्छ । 

बकसानहरूलाई बबमा काय्तका प्ावधानलभत् पनथे मप्ममयम रकमका 
बाररेमा समुदायस्तरमा अलभममुखीकरण गराएपस्छ महहला गररब तथा 
प्छादड पाररएका बकसानलाई पहहलो प्ाथममकता ददई स्ानीय सरकार 
समरेतको उपस्स्बतमा मप्ममयम रकममध्यरे सरकारबाट ७५ प्बतशत र 
बाँकरी २५ प्बतशत स्ानीय सरकार र ‘राब्रिय कृिक समूह महासंघ’लरे 
ब्यहोरी २०७६ सालदरेजख सुनकोशी गाउँपाललका वडा नं. ३, ८ र ९ मा 
यो अभ्ास सुरु गररएको थथयो । यसको सकारात्क प्भाव दरेजखएपस्छ 
सुनकोशीकै अन् वडा र ओखलढुङ्गाको अकको गाउँपाललका 
थचशंखुगढीमा पबन पशु बबमा काय्तरिम बवस्तार गररयो । यस 
काय्तरिमअतिग्तत महासंघलरे स्ानीय बनकायसँगको स्ोत-साझरेदारीमा 
पहहलो वि्तमै ७३४ घरपररवारलाई पशु बबमा गन्त सहयोग पुर् यायो । 
त्यसैगरी हालसम्म १,३२६ घरपररवारलरे पशु बबमा गरी िोजखम 
हस्तातिरण गररेका ्छन् । ओखलढुङ्गा जिल्ालभत् मात् नभएर उदयपुर 

जिल्ाको बरेलका र ससरहा जिल्ाको सखुवा नन्ारकट्ी 
गाउँपाललकामा पबन यो काय्तरिम बवस्तार गररएको ्छ । 

आइ.एम.इ. िनरल इन्सोररेन्सलरे उपलब्ध गराएको तर्ाङकअनुसार 
ओखलढुङ्गामा मात् २०७६ सालदरेजख हालसम्म ३६४ िना बकसानलरे 
४१ लाख ९० हिार १ सय ५० रूपैयाँ पशु क्षबतको दाबी भुतिानी 
ललएका ्छन् । यस अवसधमा महासंघकै पहलमा भएको दाबी भुतिानी 
मात् हरेददा पबन २८ िनालरे ४ लाख ३७ हिार ४ सय रूपैयाँ भुतिानी 
ललएको पाइएको ्छ । महासंघको पहलमा बबमा गररएको सुनकोशी-८ 
का शरेरबहादरु कटवाललरे यसै आ.व.मा आफ्ो भैँसी मररेपस्छ रु. ७२ 
हिार दाबी-भुतिानी प्ाप्त गरी उति रकमलरे पुन अकको भैँसी खररद गररेका  
्छन् । उनलरे अन् स्छमरेकरीलाई पबन आफूलरे पाएको यो सरेवा-सुबवधाबाररे 
िानकारी गराएका ्छन् । बकसानहरूलाई िोजखम हस्तातिरण गन्त 
सहयोग पुयदाउनरे यस्तो बबमामा ग्ामीण समुदायका बकसानहरूको पहुँच 
अलभवृदद्ध गन्त सचरेतनामूलक अलभयान सञ्ालन गरी बकसानहरूलाई 
सररक गराउनु िरुरी ्छ । 

६. नमुना-अभ्ास सञ्ालनका रिममा भोगरेका चुनौतीहरू
• थोरै संख्ामा पशु वबमा िनने वकसानहरू भएका िाउँमा कम्नीहरू जान नमानु्न ।

• वबमाको विश्वसनीयता र दाबी-भुक्तानी प्रकृया सहज नहनु ।

• कृवि उपजको वबमा िन्ड कवठनाइ हनु  ।

बबमा अभीकतदालाई बंगुरमा ट्ाग लगाउन सहयोग गददै डुडखोला कृिक 
समूह, बरेलका नगरपाललका, उदयपुरका कृिकहरू । तस्स्वरः इजन्रा राई
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१. पररचय 
जुन जवमनमा मावनसहरू पुतिौपुँतिादेस्ख बसोबास िददै आएका 
छन्, भोि िरररहेका छन् तर भोि िरररहेको सम्बन्लाई 
देखाउने कुनै वकवसमका कािजातहरू छैनन् र कानुनले मावनस 
र जवमनको सम्बन्लाई वचनेकै छैन, यसलाई अनौपचाररक भू-
सम्बन् भवननछ । अनौपचाररक भू-सम्बन् रहेको जवमनलाई 
ऐलानी, पतगी िा सावबकको िनको जग्ा भवननछ । धेरै ठाउँका 
यतिा जवमन अवहले बजार भएका छन् । तर, कुनै प्रमाण, से्तिा, 
नक्ा िा नाँपजाँच भएको छैन ।  त्यतिा जवमनहरू के कवत छन् 
भने्न यवकन तर्ाङ्क छैन । सथानीय तहमा भूवमसम्बन्ी वििरण 
वनकै कम उपलब्ध छन् । उपलब्ध तर्ाङ्कहरूबीच एकरूपता 
छैन । भूवमहीन, अव्यिस्सथत बसोबासी, साना वकसान र वतनले 
उपयोि िददै आएको जग्ा वििावदत रहँदै आएको छ । सत्यतर् 
वििरणहरू छैनन् । केही सथानीय तहले यतिा वििरण वलएका 
छन् तर जग्ाको के्षत्रफल तथा जग्ा र व्यस्क्तको सम्बन् यवकन 
हन सकेको छैन । 

यसै सन्दभ्डमा अनौपचाररक बसोबासी तथा भू-सम्बन्को 
पवहचान, नक्ाङ्कन र अवभलेखनमा सथानीय सरकारलाई 

भूवमहिन र अव्यिस्स्त बसाेबासीकाे पहिचान, जाँच 
र अहभलेखन (पररिेश विश्ेषण)
बबनारेद गातैम र बबश्ास नरेपाली

१ उद्रेश्यमा आधाररत भूमम प्शासन भन्नालरे यस्तो प्शासन हो िसलरे भूमम प्शासन 
दरेशका िनताको आवश्यकता र उद्रेश्यमा आाधाररत हुनुप्छ्त भन्नरे मान्ता राखद्छ । 
नरेपालको भूमम प्शासनमा हाल औपचाररक भूममको मात्ै बववरण समावरेश भएकालरे 
अनाौपचाररक भू-सम्बधिलाई समरेत दरेशको भूमम प्शासनमा समावरेश गनु्त प्छ्त भन्नरे 
उद्रेश्यका साथ करे ही स्ानीय तहमाफ्तत यसको प्योग भर्इरहरेको ्छ ।

सहयोि िनने उदे्श्यले वछटोछररतो तथा उपयु्क्त र उदे्श्यसापेक्ष 
एिम् अन्तरावटिट्र य तिरमा समेत अभ्ासमा रहेको भूवम प्रशासन 
(Fit for Purpose Land Administration) विवधको१ प्रयोि 
िरी उदयपुर वजल्ाको बेलका निरपावलका, वसराहा वजल्ाको 
धनिढीमाई निरपावलका र झापा वजल्ाको कन्ाई 
निरपावलकामा अवभलेखन काय्ड भइ्डरहेको छ । यस नमुना-
अभ्ासले भूवमहीन, अव्यिस्सथत बसोबासी र उनीहरूले 
बसोबास एिम् जोतकमोत िददै आएको जग्ाको पवहचान, जाँच 
र अवभलेखनका लावि सथानीय तहलाई सहयोि िद्डछ । भूवमहीन 
तथा अव्यिस्सथत बसोबासीको पवहचान िरी यवकन तर्ाङ्क 
उपलब्ध िन्ड र अवभलेखीकरण तयार िन्डका लावि यो नमुना-
अभ्ासले महत्वपूण्ड योिदान पुया्डउँदछ । यो नमुना-
अभ्ासअन्ति्डत तर्ाङ्क संकलन, प्रविवटि र अवभलेखीकरणका 
लावि प्रयोि िररएको ‘सोसल टेनुअर रोमेन मोरेल’ (Social 
Tenure Domain Model) लाई अवहले वबघवठत भूवम सम्बन्ी 

दडजिटल नक्ामा आफूलरे आमोदकमोद गरररहरेको िममन पहहचान गददै स्ानीयहरू । 
तस्स्वरः बबनोद गौतम
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४. नमुना-अभ्ास सञ्ालन प्बरिया
 �ानीय सरकारसँग �ार��क छलफल र सम्झौता

�व�ृत कायर्योजना तयारी

 �ानीय जन��त�न�ध र कमर्चारीलाई नमुना-अ�ास �व�ारस��ी
 अ�भमुखीकरण

 समुदाय तहमा घरधुरी सव�क्षण र �ाटेलाइट न�ास��ी अ�भमुखीकरण

��ावली तयारी र �वतरण

त�ाङ्क संकलकको छनौट र त�ाङ्क संकलनस��ी अ�भमुखीकरण

वडा तहमा अ�भमुखीकरण

 पा�लका तथा वडा तहमा सहजीकरण स�म�त गठन

सहजीकरण स�म�तलाई अ�भमुखीकरण

 त�ाङ्क संकलन र ��व��

नगरपा�लका तथा गाउँपा�लका महासंघसँग नमुना �व�ारका ला�ग बैठक

�ानीय तथा पा�लका तहमा समीक्षा बैठक

समस्ा समाधान आयोिले थोरै पररमाज्डन िरेर ‘एल.आई.आर.
आई.एस.’ (LIRIS) नामको ‘सफ्टिेयर’ तयार िरी देशभररका 
भूवमहीन तथा अव्यिस्सथत बसोबासीको लित संकलन िनने र 
जवमनको अवधकार सथावपत िराउने काममा लाविरहेको छ । यो 
नमुना-अभ्ासको नाम ‘भूवमहीन र अव्यिस्सथत बसोबासीको 
पवहचान, जाँच र अवभलेखन (पररिेश विशे्िण)’ रहेको छ । 

समग्मा यो नमुना-अभ्ासको उदे्श्य अनौपचाररक भू-
स्वावमत्वमा रहेका भूवमहीन र अनौपचाररक बसोबासी 
लिायतका समुदायलाई जवमनमा अवधकार सथावपत िराई 
समतामूलक भूवमसुधार कायम िनु्ड रहेको छ । 

२. नमुना-अभ्ास सञ्ालन गररएका 
स्ान 
यो नमुना-अभ्ास प्रारम्मा उदयपुरको बेलका निरपावलका, 
झापाको कन्ाई निरपावलका र वसरहाको धनिढीमाई 
निरपावलकामा सञ्चालन भएकोमा हाल नेपालका ७५३ िटै 
सथानीय तहमा भूवमसम्बन्ी समस्ा समाधान आयोिमाफ्ड त 
वितिार भइ्डरहेको छ ।  

३. नमुना-अभ्ासलरे ल्ाएको पररवत्तन/
योगदान 

िररवतवान 
अाएका के्त्र

िररवतवान/याेगदान

सिुदाय  » यो नमुना-अभ्ासले समुदाय तहमा 
विशेििरी भूवमहीन तथा अव्यिस्सथत 
बसोबासीको जवमनमा स्वावमत्व कायम 
हने रहेछ भने्न उत्साह र सकारात्मक 
सने्दश प्रदान िरेको छ ।

सथानधीय 
तह

 » सथानीय तहको भूवमसम्बन्ी लित 
संकलन भई समुदायमा रहेका 
भूवमसम्बन्ी समस्ा समाधान िन्डका 
लावि नयाँ प्रविवधको प्रयोि र क्षमता 
अवभिृस्द्ध भएको छ । 

नधीषत-
षनयि

 » बेलका निरपावलकाको भूवम ऐन तयार 
भई भूवमहीन र अव्यिस्सथत बसोबासीलाई 
जवमनमा स्वावमत्व कायम िराउने ढोका 
खुलेको छ । 

 » संघीय सरकारले भूवम नीवत, भूवमसम्बन्ी 
ऐनको आठौ ँसंशोधन, भूवमसम्बन्ी 
वनयमहरूको अठारौ ँसंशोधन र भू-
उपयोि योजना तयार िरेको छ ।

िररवतवान 
अाएका के्त्र

िररवतवान/याेगदान

िद्धषत  » सथानीय तहमा भूवमसम्बन्ी परम्राित 
कािजी ढड्ाको प्रयोिलाई वनरुत्सावहत 
िददै  आधुवनक प्रविवधमैत्री लित संकलन 
तथा प्रविवटिको आधार तयार भएको ेछ ।

 » सथानीय सरकारको स्ोत व्यिसथापनमा 
सहजीकरण िददै  हरेक सथानीय तहको 
प्रभािकारी लित संकलन प्रणाली 
सथावपत भएको छ । 

 » सथानीय तहलाई प्राविवधक सहजीकरण 
िररएकाले भूवम व्यिसथापनमा 
उनीहरूको क्षमता अवभिृस्द्ध भएको छ ।

नमुनाको िलवायु उत्ानशीलतामा योगदान
 » यस नमुनाले भूउपयोि नीवतको उदे्श्यअनुरूप 

सरकार, नािररक र समुदायको स्वावमत्वमा रहेक 
जग्ाको संरक्षणमा योिदानपुया्डउँदै जलिायु 
पररित्डनको प्रभािलाई कम िन्ड सहयोिपुया्डउँछ ।

 » यस नमुनाले जग्ाको अनौपचाररक स्वावमत्व भएका 
अनुमावनत १३ लाख पररिारको जवमनमावथको 
स्वावमत्वमा जोर वदनछ वकनवक अनुकूलन र 
नू्नीकरणका माध्मबाट जलिायु पररित्डन 
उत्ानशीलता प्रिद्धन िन्डका लावि जवमनमावथको 
सुरवक्षत स्वावमत्व जरुरी छ ।
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५. नमुना प्भावको उदाहरण

भूमिहीन सुकुिबासी र अव्यवस्थित 
बसोबासीको सुरक्षित बसोबासका लागि 
पहल
नरेपालमा लामो समयदरेजख भूममहीन तथा अव्यवस्स्त बसोबासीलाई 
िममनमा असधकार स्ामपत गराउनका लाबग हररेक सरकारलरे पहल 
गररेतापबन भूममहीन र अव्यवस्स्त बसोबासीको वास्तबवक पहहचान 
नभएका कारण उनीहरूलाई िममनमा असधकार स्ामपत गराउन 
समस्ा भर्इरहरेको थथयो । यसै तर्लाई मध्यनिर गररेर सामुदामयक 
आत्बनभ्तर सरेवा करे न्द्र, करे एर नरेपाल, युएन ह्ाबबट्ाट, राब्रिय 
भूममअसधकार मञ् लगायतका संस्ा र संघीय भूमम व्यवस्ा सहकारी 
तथा गररबी बनवारण मन्त्रलाय एवम् बरेलका नगरपाललकाबीच दत्पक्षीय 
समझौता भई बरेलका नगरपाललकालभत् रहरेका अव्यवस्स्त बसोबासी र 
भूममहीन लगायतको लगत संकलन गरी उनीहरूलाई िममनमा असधकार 
स्ामपत गराउन बरेलका नगरपाललकामा यो नमुना-अभ्ास लागू 
गररएको थथयो । सुरुमा बरेलका नगरपाललकाको वडा नं. ३ मा लागू 
भएको यो नमुना-अभ्ास त्यसपस्छ उति नगरपाललकाका अन् 
वडाहरूमा पबन लागू भयो । 

यसका लाबग युएन ह्ाबबट्ाटलरे ‘एस.टी.डी.एम. (STDM) 
सफ्टवरेयर’को व्यवस्ा गनथे, सामुदामयक आत्बनभ्तर सरेवा करे न्द्र लगायत 
अन् संस्ाहरूलरे प्ाबवसधक सहयोग गनथे र सबै संघ-संस्ाको आथथथि क 
सहयोगलाई पाललकालरे बवबनयोिन गररेको बिरेटमा थप गरी एकरीकृत 
आथथथि क प्णालीको माध्यमबाट नमुना बवस्तारका लाबग प्योग गनथे 
बवियमा समझौता भयो ।  

पहहलो वि्त बरेलका नगरपाललकालरे रु. १० लाख बिरेट बवबनयोिन गरी 
यो नमुना कायदान्वयन गररेकोमा हाल रु. ३० लाख बिरेट बवबनयोिन गरी 
नमुना बवस्तारको काम भर्इरहरेको ्छ । बरेलका नगरपाललकाको वडा नंं. 
३ मा प्योग गररएको यो नमुना-अभ्ासलाई नै दरेशका सबै स्ानीय 
तहमा प्योग गनु्त पद्त्छ भन्नरे ससकाइ प्ाप्त भई सामुदामयक आत्बनभ्तर 
सरेवा करे न्द्र लगायतका संघ-संस्ालरे भूमम ऐनको आिौँ संशोधनका 
लाबग नीबतगत वकालत गरी हाल उति ऐनलरे प्त्याभूत गररेबमोजिमको 
भूममसम्बधिी समस्ा समाधान आयोग गिन भई आयोगलरे यही 
नमुनालाई आधार मानी ‘एल.आई.आर.आई.एस. सफ्टवरेयर’को 

दडजरटल नक्ामा आफूले आमोदकमोद गददै गरकेो रममन  
देखाउँदै थिानीिहरू । तस्विरः बिनोद गौतम

माध्यमबाट भूममहीन र अव्यवस्स्त बसोबासीको तर्ाङक संकलन, 
तर्ाङक प्वृबटि र बवश्रेिण लगायतको काम भर्इरहरेको ्छ । बरेलका 
नगरपाललकामा सञ्ाललत नमुना-अभ्ासबाट उत्परेररत भई झापाको 
कन्ाई नगरपाललका र ससरहाको धनगढीमाई नगरपाललकालरे पबन यो 
नमुना कायदान्वयन गन्त थालरेका ्छन् । 

यही नमुना-अभ्ासमा प्योग गररएको बवसध र प्बरियालाई आयोगको 
बनदथेशशकामा समरेत समावरेश गरी पाललका र वडा तहमा सहिीकरण 
सममबत गिन गररएको ्छ । उति सहिीकरण सममबतलरे तर्ाङक 
संकलनका रिममा आएका िदटलता र व्यवधानको गाँिो फुकाउनरे 
काम गरररहरेको ्छ । िलवायु उत्ानशीलताका दृबटिकोणलरे समरेत 
उपयुति हुनरे िममन स्ानीय तह माफ्तत उपलब्ध गराउन भूममसम्बधिी 
बनयमहरूको अिारौँ संशोधन गरी िममन उपलब्ध गराउनरे प्बरिया 
व्यवस्स्त गररएको ्छ ।    

नमुना-अभ्ास कायदान्वयनका रिममा हालसम्म ७,६८७ भूममहीन र 
१६,३४८ अन् सम्बन्धित घरधुरीको तर्ाङक संकलन गररएको ्छ भनरे 
१७८ घरधुरीको तर्ाङक प्बवबटि भई १,१०० बकत्ा नापी सम्पन्न 
भर्इसकरे को ्छ । यसका अबतररति भूममसम्बधिी समस्ा समाधान 
आयोगबाट कररब १० लाख घरधुरीको तर्ाङक संकलन गरी प्बवबटिको 
काम भर्इरहरेको ्छ ।  

६. नमुना-अभ्ास सञ्ालनका रिममा भोगरेका 
चुनौतीहरू 
• संघीय सरकारको भूवमसम्बन्ी समू्ण्ड नीवतहरू आएपवन 

प्रदेश तहको नीवत बनाउने काय्डमा वढलासुतिी भई ऐन-कानुन 
नआउनाले नमुना वितिारमा वढलाइ हनु । 

• सथानीय सरकारको मािअनुसारको नमुना वितिारका लावि 
जनशस्क्त उपलब्ध नहनु । 

• तर्ाङ्क संकलनको क्रममा कािज-पत्र उपलब्ध नहनु र तर्ाङ्क 
वलन धेरै समय खवच्डनु पनने अिसथा रहनु  ।
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कृवष-माैसम सल्ाि सेिा
सागर जि. सी. र लक्ष्मण खत्ी

१. पररचय
जलिायु पररित्डनको समस्ा अवहले समू्ण्ड विश्वले नै 
खेवपरहेको अिसथामा यसको असरबाट प्रभावित हने विवभन्न 
के्षत्रहरूमधे् कृवि पवन एउटा महत्वपूण्ड के्षत्र हो । जलिायु 
पररित्डनको कारणले िदा्ड पानी पनने समयमा पररित्डन हनु, 
कवहले लामो समयसम् वनरन्तर पानी परररहनु त कवहले 
खरेरी परररहनु, बालीमा नयाँ रोि तथा कीराको संक्रमण 
देस्खनु, पुराना रैथाने बीउहरू लोप हँदै जानु र बाढी तथा 
पवहरो यसका मुख् असरहरू हन् । जलिायु पररित्डनका 
असरहरूबाट साना तथा वसमान्तकृत वकसानहरू सबैभन्दा 
बढी प्रभावित हने िरेका छन् । यो बाहेक कृिकहरूमा बाली 
उत्ादन अभ्ास, रोि-कीरा व्यिसथापन, मौसमअनुसार 
लिाइने बालीहरू, बजार साक्षरता, बाली उत्ादनपरान्त 
िररने अभ्ास आवदका बारेमा पवन आिश्यकताअनुसारको 
ज्ञान छैन । सथानीय तहमा दक्ष र पया्डप् मात्रामा कृवि 
प्राविवधकको अभािले प्राविवधक ज्ञानको वितिार हन 
सवकरहेको छैन भने सोचेअनुसारको उत्ादन नहनु र 
कृिकहरू सानो समस्ामा पवन कृवि शाखा धाउनु पनने 
अिसथाले कृिकको खेतीप्रवत वदनानुवदन वितृष्ा बढ्दै 
िइरहेको छ । नेपाल सरकारले कृिकहरूका यी समस्ाहरू 

समाधान िन्डका लावि विवभन्न प्रयासहरू िरररहेको छ तर 
सबै प्रयासहरू सवजलै कृिकसम् पुग् सवकरहेका छैनन् । 

‘कृवि-मौसम सल्ाह सेिा’ नेपाल सरकारबाट समे्पिण 
भएका कृवि तथा मौसम पूिा्डनुमान सम्बन्ी जानकारीहरू 
कृिकसम् पुर् याएर उनीहरूको समस्ा समाधान िन्डका 
लावि वनमा्डण िररएको नमुना-अभ्ास हो । यो सेिाबाट 
सथानीय तहहरूमा रहेका कृवि शाखाका कम्डचारीहरूको 
नेपाल सरकारबाट वकसानहरूका लावि िररएका प्रकाशन र 
सूचनाहरू संकलन िनने क्षमता विकास िनु्डका साथै यतिा 
महत्वपूण्ड प्राविवधक ज्ञानबारे सथानीय स्ोत-व्यस्क्तको 
सहायताबाट कृिकसम् जानकारी वितिार िररनछ । 
कृिकहरूले यो नमुना-अभ्ासबाट मौसम तथा रोि-कीराका 
बारेमा पूि्ड जानकारी प्राप् िरी मौसम पररित्डनजन् 
जोस्खमबाट आफनो बाली सुरवक्षत राख्न सके्छन् । समूहमा 
आबद्ध कृिकहरू पवन कृवि-मौसम सल्ाह सेिा छलफलमा 
वनरन्तर सहभािी हँदा उनीहरूमधे् सथानीय स्ोत-व्यस्क्तको 
रूपमा विकास भएर कवतपयले समुदायमा वनरन्तर सेिा 
पुया्डउन सक्छन् । तसथ्ड, कृिकहरूको समग् समस्ाको 
वदिो समाधानका लावि उपयुक्त हने ठावनएको यो नमुना-
अभ्ासको उदे्श्य नू्नतम लाितमा कृिकहरूको 

घुम्े तरकारी उत्ादन महहला कृषक समूहमा कृमष मौसम सल्ाह 
िुलेदटन छलफल पश्ात् समूहहक तस्विर खखचाउँदै कृषकहरू । तस्विरः 

सागर जर.सी.
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आिश्यकताअनुसार समयमा नै वदिो रूपमा समस्ाहरूको 
समाधान िनु्ड र पावलका र कृिक बीचको दूरी कम िरेर 
दोहोरो रूपमा समस्ा, सुझाि र समाधानका उपायहरू 
आदान-प्रदान िनु्ड हो । 

२. नमुना-अभ्ास सञ्ालन गररएका 
स्ान
यो ‘कृवि-मौसम सल्ाह सेिा नमुना-अभ्ास’ रावटिट्र य कृिक 
समूह महासंघको सहयोिमा उदयपुर वजल्ाको बेलका 
निरपावलकामा सञ्चालन भएर यसै वजल्ाको कटारी 
निरपावलका, वसरहा वजल्ाको भििानपुर िाँउपावलका, 
सखुिानन्ारकट्ी िाउँपावलका, वबषु्पुर िाउँपावलका तथा 
धनिढीमाई निरपावलका र बाँके वजल्ाको रुरुिा 
िाउँपावलका र राप्ी सोनारी िाँउपावलकामा िरी जम्ा 
सातिटा सथानीय तहमा वितिार िररएको छ । 

३. नमुना-अभ्ासलरे ल्ाएको पररवत्तन/
योगदान

िररवतवान 
अाएका 

के्त्र
िररवतवान/याेगदान

सिुदाय  » कृिकहरूले नेपाल सरकारले वसफाररस 
िरेका बीउ प्रयोि िरररहेका छन् । 

 » कोसेबाली सवहतको बाली अभ्ास तथा 
वमवश्त-खेती सञ्चालनमा ल्ाएका छन् । 

 » मौसम पूिा्डनुमानले बाली जोस्खम 
नू्नीकरणमा सहयोि पुिेको छ । 

 » समुदायमा नै स्ोत-व्यस्क्तको विकास हँदा 
सानावतना समस्ाहरूका लावि कृवि शाखा 
धाइरहनु पददैन ।

४. नमुना-अभ्ास सञ्ालन प्बरिया
 सरोकारवालाह�सँगको �ार��क छलफल र नमुना-अ�ास स�ालनमा

 समझदारी तथा साझेदारी

कायर्�व�धको �नम�ण गरी �ानीय सरकारको नी�त तथा कायर्�ममा समावेश

 कृ�ष शाखाका कमर्चारीह�लाई नमुना-अ�ास र यसको स�ालन ���याका
 बारमेा अ�भमुखीकरण

 �ानीय कृ�ष �ोत-���ह�को छनौट

 कृ�ष शाखाका कमर्चारी र �ानीय �ोत-���ह�लाई कृ�ष-मौसम जानकारी
 तथा सूचना संकलन ता�लम

कृ�ष-मौसम सूचना पाटी जडान

 �ानीय �ोत-��� माफर्त कृषकह�को सम�ा संकलन, सुझाव आदान-�दान र
ज�टल सम�ाह� पा�लकास� पुर् याउने कायर्

 पा�लका�ारा नेपाल कृ�ष अनुस�ान प�रषद् (नाकर्) तथा कृ�ष ज्ञान के�को
सम�यमा सम�ाको �नकास एवम् �ानीय �ोत-���बाट उ� समाधानका उपायको स�ेषण

नमुना-अ�ासको �भाव �व�ेषण तथा सुझाव संकलन

सुझावअनुसारको काय��यन ���यामा प�रवतर्न र �नर�रता

 �ोत-����ारा कृषक समूहमा संक�लत सूचनामा�थ छलफल तथा
सूचना पाटीमा टाँ�े कायर्

नमुना-अ�ासको �भाव �व�ेषण तथा सुझाव संकलन

सुझावअनुसारको काय��यन ���यामा प�रवतर्न र �नर�रता

कृमष माैसम सल्ाह सूचना पाटीमा सूचना 
अध्यिन गददै थिानीि कृषकहरू 

िररवतवान 
अाएका 

के्त्र
िररवतवान/याेगदान

सथानधीय 
तह

 » सथानीय तह (बेलका निरपावलका) ले 
नमुना-अभ्ासको अपनत्व वलँदै कृवि 
सूचना समे्पिणका लावि १८ जना कृवि 
स्ोत-व्यस्क्तका साथै हरेक िरामा एक-
एकजना कृवि प्राविवधकको व्यिसथा िरेको  
छ । 

 » वनयवमत रूपमा बाली वशविर सञ्चालनमा 
ल्ाउनुका साथै कृिक र पावलकाको 
समन्वय बढेको छ ।

नधीषत-
षनयि

 » बेलका निरपावलकाले कृविसम्बन्ी सूचना 
समे्पिणका लावि  
‘कृवि-मौसम सल्ाह सेिा काय्डविवध’ 
अनुमोदन िरेको छ ।
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नमुनाको िलवायु उत्ानशीलतामा योगदान
 » कृवि र कृविमा आधाररत जीविकोपाज्डनमा बढ्दो जलिायु र मौसम जोस्खमको सामना िन्ड यस नमुनाले जोस्खममा रहेका 

र पन्ड सके् वकसानहरूलाई यतिा जोस्खमको सामना िन्ड सक्षम बनाउनका लावि त्यससम्बन्ी ज्ञान, सूचना र प्राविवधक 
सहयोिमा पहँच िृस्द्ध िछ्ड  । 

 » यस वकवसमको सहयोिबाट वकसानहरूले कृवि अभ्ासका लावि ििा्ड र मौसम पररित्डनका बारेमा सही समयमा सही 
वनणय्ड िन्ड सके्छन् जसले उनीहरूलाई सुक्ा, बाढी, अवसना, बालीमा लागे् रोि जतिा जलिायुजन् जोस्खम र तनािहरू 
सामना िन्ड पवन मद्त िछ्ड  ।

५. नमुना प्भावको उदाहरण 
 

थिानीि तहमा कृमष-मौसम सल्ाह सेवा 
नमुनाको अपनत्व ग्रहण
स्ानीय तहमा कृमि-मौसम सल्ाह सरेवा नमुनाको अपनत्व ग्हण 
प्दरेश नं. १ मा पनथे उदयपुर जिल्ाको बरेलका नगरपाललकालरे कृमिलाई 
प्ाथममकतामा राखरेर काम गरररहरेको भएपबन कृिकहरूका समस्ा 
समाधानमा उल्रेखनीय भूममका बनवदाह हुन सकरे को थथएन । सन् २०१९ 
मा ‘सामर््त पररयोिना’ सुरु भएपस्छ पाललकामा कृमि-मौसम सल्ाह 
सरेवा नमुना-अभ्ास सञ्ालनमा आयो । नमुना-अभ्ास सञ्ालन 
पश्ात उति नमुना-अभ्ासमा पाललकालरे अपनत्व ललएर ‘कृमि-मौसम 
सल्ाह सरेवा’का कामहरू सञ्ालन गरररहरेको ्छ । 

पाललकालरे ‘उत्ादन बनयन्त्रण प्णाली’ नामक वरेभसाइटको बवकास 
गररेर पाललकाभरका कृिकहरूको तर्ाङक र उनीहरूको स्वाममत्वको 
िममनको लरेखािोखा समरेत राखरेको ्छ िसबाट उनीहरूलरे कृिकलाई 
ददनरे सरेवा-सुबवधा तथा अनुदानको बनणय्त ललन सजिलो भएको ्छ भनरे 
यसबाट कृिकहरू पबन सतिुटि बनरेका ्छन् । बवदरेशबाट फकथे र आएका र 
अबका ददनमा स्वदरेशमै बसरेर कृमि व्यवसाय गन्त चाहनरे कृिकहरूलाई 
ध्यानमा राखरेर पाललकालरे ‘बरेलका कृमि’ नामको ‘मोबाइल एप’ समरेत 
सञ्ालनमा ल्ाएको ्छ । यसबाट कृिकहरूलरे घरमै बसरेर मोबाइल 
माफ्तत कृमि प्बवसधका बाररेमा िानकारी ललन सक्द्छन् भनरे यसै एपमा 
उपलब्ध नगरपाललकाको ‘टोल फ्री नम्बर’ मा डायल गरी आफ्ा 
समस्ाहरूको समाधान गन्त सक्द्छन् । 

नगरबाट पररचाललत १८ िना कृमि स्ोत-व्यमति र हररेक वडामा रहरेका 
कृमि प्ाबवसधकलरे कृिकहरूमाझ बनरतिर रूपमा कृमिसम्बधिी सूचनाहरू 
सम्परेिण गरररहरेका ्छन् । नमुना-अभ्ास सञ्ालन पश्ात् कृिकहरू 
सँगको बनरतिर अतिरकृयापस्छ ‘बाली उपचार शीबवरहरू’ पबन 

सञ्ालनमा आएका ्छन् भनरे नगरपाललका र कृिकहरू बीचको दरूी 
कम भएको ्छ । यसरी बनरतिर रूपमा ्छलफल तथा सूचना सम्परेिण 
भर्इरहदँा स्ानीयस्तरमा नै प्ाबवसधक रूपमा दक्ष बकसानहरूको 
उत्ादन हुनुका साथै कृमिका स-साना समस्ाका लाबग कृमि शाखा 
धाइरहनरे रिम घटरेको ्छ । महहलाहरू अहहलरे कृमि शाखा धाउनरे 
समयलाई आफ्ो कररेसाबारी, घरबगैँचा तथा घरको अन् काममा प्योग 
गरररहरेका ्छन् । यस्तो नमुना काय्तको बनरतिरताका लाबग पाललकालरे 
कृमि-मौसम सल्ाह सरेवा काय्तबवसध बनमदाण गररेर लागू पबन गररेको ्छ 
िसलरे नमुना-अभ्ासको बनरतिरता सुबनथश्त गररेको ्छ ।

६. नमुना-अभ्ास सञ्ालनका रिममा भोगरेका चुनौतीहरू
• विवभन्न मोबाइल एपको प्रयोिबाट कृवि-मौसम सल्ाह सेिा प्रदान िन्ड सवकने भएतापवन साना वकसानमा यसको पहँचको 

कमीले काया्डन्वयनमा समस्ा हनु ।  

• नमुना-अभ्ासमा भौवतक पूिा्डधार वनमा्डणका काय्डहरू नहने हँदा सथानीय तहका प्रवतवनवधहरूको प्राथवमकतामा नपनु्ड ।

• पावलकाले कृवि-मौसम सल्ाह सेिा बुलेवटन वितरण िरेको संख्ाको अवभलेख नरास्खनु । 

िेलका नगरपाललकाम कृमष-मौसम सल्ाह सेवा नमुना 
अभीमुखखकरण काि्गरिममा आफ्ा भनाईहरु राखदै नगर 

प्मुख दगुगा कुमार ्ापा । तस्विरः सागर जर. सी.



16 कृषि तथा भूषि सम्बन्धी जलवायु उत्ानशधील अभ्ासहरूः  जानकारी-पुस्तिका

१. पररचय 
नेपालको कुल जनसंख्ामधे् दुईवतहाइ जनताको 
जीविकोपाज्डनको मूल आधार कृवि हो । कुल िाह्डसथ 
उत्ादनको लिभि २८ प्रवतशत योिदान रहेको कृविप्रधान 
देश भएर पवन वितिारै हाम्ो मुलुक आयातप्रधान देशमा 
पररणत हुँदैछ । शवदयौ ँननदेस्ख कृवि पेशामा संलग् २२ प्रवतशत 
वसमान्तकृत, साना श्मजीिी वकसानहरू अझै पवन भूवमहीन 
छन् । जवमन हनेहरू मोवहयानी लागे् ररले जग्ा बाँझै राखेर 
विवभन्न िैकस्ल्पक पेशाहरूमा संलग् भएका छन् । फलस्वरूप 
कररब ४ लाख १२ हजार १ सय हेक्टर खेतीयोग जवमनमधे् 
अवधकांश जवमनहरू बाँझो रहने अिसथा शृ्जना भई खबबौं 
रूपैयाँको कृविजन् उपज आयात भइ्डरहेको छ । 

जवमन हने जवमन्दार मोहयानी लागे् ररले आफनो जग्ा बाँझै 
राखेर सदरमुकाम, राजधानी र विदेशमा रहने  र जवमन नहने 
वकसानहरूको जाँिर एिम् शृ्जनात्मक शस्क्त त्यसै खेर 
िइरहेको विद्यमान अिसथामा दुिै पक्षको जीत हनेिरी बाँझो 
जवमनलाई उपयोि िददै , हालको ररलाग्ो अिसथाबाट कृवि 

जग्ा भाडामा ललइ र्ररने (करार) खेती
ददललप कुमार साह र करे दार कारेर्इराला

उत्ादन िृस्द्ध िरेर खाद्य-सुरक्षा तथा रावटिट्र य अथ्डतन्त्रमा समेत 
योिदान पुया्डउन विवभन्न सरोकारिाला वनकायहरूसँिको 
सहकाय्डमा नमुना-अभ्ासको रूपमा करार खेती प्रारम् 
िररएको छ ।

आवथ्डक र सामावजक रूपमा पछावर पाररएका दवलत, विपन्न, 
भूवमहीन र वसमान्त वकसानहरू यस नमुना-अभ्ासको 
प्रभाि-समूहका रूपमा यस खेती पद्धवतमा सररक भएका 
छन् । यो अभ्ास लािू भएका पावलकाहरूले आफनाे नीवत 
तथा काय्डक्रममाफ्ड त करार खेतीलाई सम्बोधन िरेका छन् । 
समाजमा पछावर पाररएका िि्डहरू यस अभ्ासमाफ्ड त 
सहभािी भएकाले खेतीयोग जवमनमा उनीहरूको पहँच 
अवभिृस्द्ध भएको छ । पावलकाबाट नमुना विकासका लावि 
विवनयोजन िररएको स्ोत यस िि्डमा पुग् सकेको छ । 
पावलकाको नीवत तथा काय्डक्रममा यो िि्डको जीविकोपाज्डनको 
योजना समािेश भएको छ । पछावर पाररएका िि्डहरूको 
पहँच अवभिृस्द्ध हँदै िएपवछ नीवत-वनमा्डणमा पवन यस 
समूहको सहभाविता खोवजन थावलएको छ । 

कटारी नगरपाललकामा सञ्ाललत करार खेतीमा आवद्ध नमनुा कृषक समहूका 
ककसानहरू घरलुे मल त्ा बवषादी (झोलमल) तिार गददै । तस्विरः सागर जर.सी.
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२. नमुना-अभ्ास सञ्ालन गररएका 
स्ानहरू 
आवथ्डक िि्ड २०७१/७२ मा वसरहा वजल्ाको भििानपुर 
िाउँपावलकाबाट सञ्चालनमा आएको करार खेती हालसम् 
वसरहा र उदयपुर वजल्ाका सातिटा सथानीय सरकारका १६ 
िटा समुदायमा वितिार भइ्डसकेको छ । नमुना वितिार िनने 
सथानीय सरकारहरूमा वसरहाको भििानपुर िाँउपावलका, 
विषु्पुर िाउँपावलका, सखुिा नन्ारकट्ी िाउँपावलका, 
लहान निरपावलका र िोलबजार निरपावलका तथा 
उदयपुरको बेलका निरपावलका र कटारी निरपावलका 
रहेका छन् । 

३. नमुना-अभ्ासलरे ल्ाएको पररवत्तन/
योगदान 

िररवतवान 
अाएका के्त्र

िररवतवान/याेगदान

सिुदाय  » ज्ाला-मजदुरीमा काम िनने विपन्न 
तथा भूवमहीन समुदाय खेती 
प्रणालीमा आबद्ध भएका छन् । 

 » खेतीमा संलग् समूहको पावलका तथा 
िरा काया्डलयहरूसँि समन्वय र 
सम्क्ड  िृस्द्ध भएको छ । 

 » विपन्न, भूवमहीन तथा वसमान्त 
वकसानहरूको सामावजक तथा 
आवथ्डक अिसथामा पररित्डन आएको 
छ ।

 » यस नमुना-अभ्ास माफ्ड त 
वसमान्तकृत समुदायको क्षमता तथा 
ज्ञान अवभिृस्द्ध भएको छ ।

सथानधीय तह  » यस नमुना-अभ्ासलाई सथानीय 
पावलकाले आफनाे नीवत तथा 
काय्डक्रममा सम्बोधन िरेका छन् ।

नधीषत-षनयि  » पावलकाहरूले कृवि ऐन वनमा्डण िरी 
‘करार खेती सञ्चालन काय्डविवध’ लािू 
िरेका छन् । 

िद्धषत  » पावलकाहरूले नीवत वनमा्डण िरी 
काया्डन्वयन िनने प्रणाली विकास 
भएको छ ।

४. नमुना-अभ्ास सञ्ालन प्बरिया

सरोकारवालाह�सँगको �ार��क छलफल

�ानीय सरकारसँग सहम�त कायम

�ानीय सरकारको नी�त तथा कायर्�ममा समावेश

ज�ाधनीसँग छलफल र ज�ा छनौट

 सहभागीह�को छनौट, समूह गठन र ज�ाधनी, �ानीय सरकार तथा
महासंघबीच सम्झौता

 सहभागीह�लाई कायर्�मस��ी अ�भमुखीकरण

समूह प�रचालन

ज�ा तयारी, बाली-पा�ो �नम�ण र बाली छनौट

�सँचाइ पूव�धार �नम�ण

बाली लगाउने र समयअनु�प कायर्ह� गन�

 लगानी र उ�ादनको लेखाजोखा रा�े

बाली लगाउने र �भ�ाउने कामलाई �नर�रता

�कृया लेखन, द�ावेजीकरण र �काशन

नमुनाको िलवायु उत्ानशीलतामा योगदान
 » यो नमुनाले जलिायु पररित्डनका असरहरू 

नू्नीकरण िनने सरकारी नीवत तथा योजनाहरूको 
तजु्डमामा योिदान वदनेछ । समुदायका 
उत्ानशीलता क्षमता अवभिृस्द्ध िनने काय्डक्रमहरूमा 
भूवमहीनका मुद्ाहरू पवन समािेश िन्डमा यस 
नमुनाले योिदान पुया्डउनेछ ।

कटारीमा सञ्ाललत करार खेती अवलाेकन गददै  
बवजभन्न सराेकारवालाहरू । तस्विरः हमे जर. सी.
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कृषक फुलोदेवी सदा आफ्ा छोरीहरूको सा्मा ।  
तस्विरः राम सेवक महरा   

५. नमुना प्भावको उदाहरण

करार खेतीले फेररएको फुलोदेिी  
सदाको रीवन 
‘राब्रिय कृिक समूह महासंघ, नरेपाल’ को सहिीकरणमा २०७२ सालमा 
ससरहा जिल्ाको ‘दललत महहला कृिक समूह, भगवानपुर’ लाई लसक्षत 
गरी मुसहर समुदायका ४० घरधुरी समरेदटएको यस काय्तरिममा प्त्यरेक 
पररवारलाई दईु-दईु कट्ाका दरलरे िग्ा बाँडफाँट गररएको थथयो । 
त्यसमध्यरे स्ानीय महहला कृिक फूलोदरेवी सदाको भागमा पररेको दईु 
कट्ा िग्ामा उनलरे उन्नत बकससमलरे तरकारी र अन्नबाली उत्ादन गनथे 
काय्त प्ारम्भ गररेकरी थथइन् । उनलरे उन्नत तरकारी र धान बाली लगाएर 
हालसम्म खच्त कटाएर २० हिार १ सय ६१ रूपैयाँ आम्ानी गन्त सफल 
भर्इन् । उनका अनुसार यो आम्ानी उनको िीवनको सबैभन्ा धरेर ै
आम्ानी हो । 

उनलाई प्ाप्त भएको आम्ानीबाट उनको पररवार दईु ्छाक खानसक्रे  
भयो । आफ्ारे चाहनाअनुरूप एवम् आफ्ा बालबच्ाका लाबग 
लत्ाकपडा बकन्न र बवद्ालय पढाउन पबन यही िग्ाको आम्ानीलरे सुरु 
गररेको फुलो बताउँस्छन् । उनकरी िरेिी ्छोरी कक्षा ३ र काछिी ्छोरी कक्षा 
२ मा नजिकैको सरकारी बवद्ालयमा अध्ययन गरररहरेका ्छन् । पहहलरे 
उनका श्ीमान्ो मृत्युपस्छ गाउँ-समािका कबतपय अबुझ व्यमतिहरूलरे 
उनलाई हरेप्रे गररेको र दःुख पददा सहयोग गनथे माछिरे थोर ैहुनरे गररेको भएपबन 
यस करार खरेतीमा संलग् भई दईु-चार पैसा आि्तन गन्त सकरे पस्छ चाहह ँ

समािको उनीप्बतको दृबटिकोणमा पररवत्तन आएको फूलारेको आफै् 
अनुभव ्छ । उनी गाउँ-समािमा आयोिना गररनरे समूहहरूका बैिकमा 
गएर अाफूलरे गररेको काम र आफ्ा कुराहरू बताउन सक्रे  भएकरी स्छन् । 
“मरेरो िीवनमा यबत िूलो पररवत्तन ल्ाउनका लाबग सहयोग गनथे राब्रिय 
कृिक समूह महासंघ नरेपाल र करे एर नरेपाललाई हाददथिक धन्वाद ददन 
चाहरेको” कुरा उनलरे खुसी हुँद ैसुनाइन् । 

६. नमुना-अभ्ास सञ्ालनका रिममा भोगरेका चुनौतीहरू
• साि्डजवनक जग्ाको प्रयोि िन्डका लावि उपयुक्त जग्ा नपाउनु । 

• नमुना-अभ्ास वितिार िन्डका लावि पावलकाका पदावधकारीहरू र कम्डचारीहरूको बुझाइमा एकरूपता नहनु ।

• समझौता भइ्डसकेको जग्ा पवन बाढीले भकिाएपवछ जग्ाको समझौता रद्ध िन्ड बाध् हनु । 

• लवक्षत समूह छनौट िदा्ड अन् िैरलवक्षत सदस्हरूले पवन समूहमा बस्न पाउनु पछ्ड  भनेर जोर िनु्ड । 

• विपन्न िि्ड र ज्ाला मजदुरी िनने सदस्लाई यस नमुना-अभ्ासमा संलग् िराउन सुरु-सुरुमा िाहो हनु ।

• पावलकाको नीवत तथा काय्डक्रममा समािेश िरी यस अभ्ासलाई संसथाित िन्ड कवठनाइ हनु ।

• विपन्न तथा भूवमहीन वकसानहरू आबद्ध भएको हँदा यसको वनरन्तरताका लावि कवठन हने सम्ािना रहनु ।
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स्ानीय बीउ प्रणाली सुदृढीकरण वियि
सागर जि. सी. र लक्ष्मण खत्ी

मध्यवतगी घरिँगैचा कृषक समूहका कृषकहरू थिानीि सत्रमा उपलब्ध 
हुने िीउहरू संकलन पश्ातको सामूहहक तस्विर । तस्विर सागर जर. सी.

१. पररचय
जलिायुमैत्री सथानीय बीउ प्रणाली कृिक िि्डमा 
आिश्यकताअनुसार सि्डसुलभ तररकाले िुणतिरीय बीउ 
उपलब्ध िराउनका लावि ‘सामर््ड पररयोजना’अन्ति्डत ली-
बर्डद्ारा विकास िररएको तथा ‘रावटिट्र य कृिक समूह 
महासंघ’द्ारा काया्डन्वयन िररएको जलिायु उत्ानशील 
नमुना हो । 

स्वसथ वबरुिा तथा बाली उत्ादनमा बीउको वनकै महत्व 
रहेको हनछ । िुणतिरीय बीउको उपलब्धताले मात्र 
कृिकहरूले उक्त बालीको क्षमताअनुसारको उत्ादन वलन 
सक्छन् । उत्ादन प्रवक्रयामा बीउको यवत धेरै महत्व हँदा 
पवन कृिकहरूलाई असल िुणतिरीय बीउ उपलब्ध छैन । 
उनीहरूले समयमा बीउ वकन्न पाउँदैनन् भने बीउ उपलब्ध 
भएको खण्मा पवन उनीहरूलाई अाफूले प्रयोि िरेको 
बीउको नू्नतम जात, उमार शस्क्त, भौवतक शुद्धता, उकास 
आवदका बारेमा थोरैलाई मात्र थाहा हनछ । यसका कारण पवन 
बाली उत्ादनमा कमी आइरहेको छ । उत्ादन समयमा 
तलमावथ हँदा समेत उत्ादन प्रवक्रयामा विवभन्न समस्ाहरू 
झेलनु परररहेको छ ।

प्रायः  नेपाली कृिकहरू वनम्न तथा मध्म ििगीय पररिारबाट 
छन् र उनीहरूमा आिश्यक कृवि ज्ञानको पवन कमी छ । 
उनीहरूलाई अाफूले प्रयोि िरररहेको बीउ कुन ठाउँमा 
बनेको हो, सथानीय बीउ, उन्नत बीउ िा िण्डसङ्करमधे् कुन 
बीउ प्रयोि िरररहेको हो, सो बीउबाट माटोको िुणतिरमा पुगे् 
असर र िुणतिर के कतिो हो भने्नबारेमा पवन कमैमात्र 
जानकारी रहेको छ । यी समस्ाहरू हँदाहँदै नेपालमा िावि्डक 
रूपमा करोरौ ँ रूपैयँाको बीउ आयात हनछ । यसले िदा्ड 
हाम्ो राटिट्र को करोरौ ँ रूपैयाँ बावहर जानुका साथै बीउमा 
परवनभ्डरता झनै बढ्दै िइरहेको छ । हाम्ो देशमा पवन 
सथानीयतिरमा विवभन्न जातका बीउहरू उपलब्ध छन् जसले 
आयावतत बीउको भन्दा कम लाितमा आयावतत बीउजवतिकै 
उत्ादन र पोिण प्रदान िन्ड सक्छन् । यसका साथै उपलब्ध 
उन्नत जातका बीउको प्रयोिबाट खाद्य-सुरक्षामा महत्वपूण्ड 
योिदान पुर् याई बीउको आयात कम िन्ड सवकनछ । तसथ्ड, 
सथानीय तथा उन्नत बालीहरूको संरक्षण र प्रिद्धनका साथै 
कृिकहरूलाई सहज रूपमा आिश्यक समयमा िुणतिरीय 
बीउ उपलब्ध िराउने उदे्श्यका साथ यो नमुना-अभ्ास 
विकास िररएको हो ।
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४. नमुना-अभ्ास सञ्ालन प्बरिया
 सरोकारवाला �नकायह�सँग छलफल र �ानीय सरकारसँग

नमुना-अ�ास स�ालनमा साझेदारी

नमुना-अ�ास स�ालन कायर्�व�ध �नम�ण

 कृ�ष शाखाका कमर्चारी, ए�ोभेट �ो�ाइटर र अगुवा कृषकह�मा
नमुना-अ�ासका बारमेा अ�भमुखीकरण

पा�लकामा ए�ोभेट र गुण�रीय बीउ क�नीह�को दत�

 पा�लकाका कृ�ष शाखाका कमर्चारी र अगुवा कृषकह�लाई बीउको
प�रभाषा, �वशेषता, मह�, बजार �ृङ्खला र संरक्षणस��ी ता�लम

 बीउ उ�ादक कृषक वा समूहको प�हचान र ए�ोभेट तथा बीउ क�नीसँग
  उनीह�को सम�य

 गुण�रीय बीउ �वतरण र कृषकह�को ��त��या संकलनका ला�ग �ानीय सरकार, ए�ोभेट
तथा बीउ क�नी ��त�न�ध र बीउ उ�ादक �कसानह� स�हतको मू�ाङ्कन स�म�त गठन

 उ�त बीउ-�बजन र यसको बजारका बारमेा ए�ोभेट ��त�न�ध, कृ�ष शाखा, बीउ क�नी
 र बीउ उ�ादक कृषकह�बीच अ�र��या

 बीउ उ�ादन समूह प�हचान र समूहलाई बीउ उ�ादन ता�लम

बीउ संरक्षणका ला�ग पा�लकाको सम�यमा बीउ संरक्षण के� �ापना

नमुना-अ�ासको �भाव �व�ेषण र अ�भलेखीकरण

थिानीि िीउको महत्व र िसको संरक्षणिार ेछलफल 
काि्गरिममा सहभागी हुँदै मध्यवतगी घरिगैँचा 

कृषक समूहका सदस्यहरू

नमुनाको िलवायु उत्ानशीलतामा योगदान
 » यस नमुनाले खरेरी, बाढी र अन् जलिायुजन् 

जोस्खम र तनािहरूलाई सामना िन्ड सके् जलिायु 
उत्ानशील बाली प्रजावतहरूको छनोट र प्रचारमा 
जोर वदनछ ।

 » यस नमुनाले स्वदेशी र सुधाररएको बाली प्रजावतको 
उत्ादन, उपलब्धता र प्रयोिलाई प्रिद्ध्डन िछ्ड  ।

२. नमुना-अभ्ास सञ्ालन गररएका 
स्ानहरू
यो नमुना-अभ्ास ‘रावटिट्र य कृिक समूह महासंघ’को 
सहजीकरणमा उदयपुर वजल्ाको बेलका निरपावलकामा 
सञ्चालनमा छ भने वसरहा वजल्ाको भििानपुर िाउँपावलका 
र धनिढीमाई निरपावलकामा यसको वितिार िररएको छ ।

३. नमुना-अभ्ासलरे ल्ाएको पररवत्तन/
योगदान
िररवतवान अाएका 

के्त्र
िररवतवान/याेगदान

सिुदाय  » समुदायमा कृिकहरूले सथानीय 
बीउहरूको संरक्षण िन्ड थालेका 
छन् । 

 » अाफूले प्रयोि िनने बीउको 
िुणतिरका बारेमा जानकारी राख्न 
थालेका छन् । 

 » समुदायमा िण्डसङ्कर बीउको 
प्रयोिमा कमी आएको छ ।

 » उन्नत जातका रोि प्रवतरोधात्मक, 
सुख्ा तथा रुबान सहन सके् 
जतिा बीउहरूको प्रयोि बवढरहेको 
छ । 

 » कृिकहरूमा समय-समयमा बीउ 
पररित्डन िनु्ड पद्डछ भने्न जानकारी 
बढ्नुका साथै बीउ उत्ादन काय्ड 
पवन सुरु भइ्डसकेको छ ।

 » एग्ोभेट तथा बीउ कम्नीहरूसँि 
कृिकहरूको समन्वय बढेको छ ।

सथानधीय तह  » पावलकाले सथानीय बाली तथा 
बीउको संरक्षणका लावि बजेट 
विवनयोजन िरेर यो काय्डक्रमलाई 
आफनो योजनामा राख्न थालेका 
छन् ।
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कृषक तुलसा पोखरले आफूले उत्ादन गरकेो थिानीि ससमी 
दटपदै । तस्विरः सागर जर. सी.

५. नमुना प्भावको उदाहरण

थिानीि िीउको संरक्षणमा लाबगन 
ईश्रा
उदयपुर जिल्ाको बरेलकाकरी उमरेरलरे ३७ वि्त पुगरेकरी ईश्रा पोखररेल 
मध्यवतगी घरबगैँचा कृिक समूहकरी सदस् हुन् । उनको पररवारमा उनी 
सहहत उनका श्ीमान् र ्छोरा्छोरी गररेर िम्मा नौिना सदस् रहरेका ्छन् । 
िीबवकोपाि्तनको मुख्य परेशा कृमि भएका उनीहरू आफ्ो घरमा ‘होम 
स्रे’ पबन सञ्ालन गररेर आउनरे पाहुनाहरूका लाबग आफै् घरबगैँचामा 
उत्ाददत तािा तरकारी र अन् स्ानीय पररकारहरू खुवाउँद्छन् । 

एक वि्तअथघसम्म उनीहरू अाफूलरे लगाएको खरेतीबाट सोचरेिस्तो 
उत्ादन ललन सबकरहरेका थथएनन् । उपयुति मात्ामा मल-बीउ उपलब्ध 
गराउँदा समरेत उत्ादन बढनु त परकैो कुरा झन् बढी रोग-करीरा 
लगायतका समस्ाहरूबाट उनीहरू पीदडत थथए । 

‘सामर््त पररयोिना’ अतिग्तत मध्यवतगी घरबगैँचा कृिक समूहमा आबद्ध 
भएपस्छ ईश्रालरे समय-समयमा बीउका बाररेमा िानकारी प्ाप्त गरी 
बीउको महत्व बुझरेकरी स्छन् । पहहलरे आफ्ो कररेसाबारीमा तरकारी 
लगाइरहरे पबन कुन िातको भनरेर थाहा नहुनरे उनी अहहलरे करे ही तरकारीका 
िातका नाम समरेत बताउन सक््छन् । उनलरे आफ्ारे घरबगैँचामा 
(कररेसाबारीलाई घरबगैँचामा पररवबतथि त गररएको) उन्नत िातका 
तरकारीहरू मात् रोपरेकरी स्छन् । प्त्यरेक वि्त ससमीको बीउ खोज् ैहहडँ्रे 
उनी आफैँ लरे अहहलरे दईु करे .िी. ससमीको बीउ पबन िोगाएर राखरेकरी 
स्छन् । उनलरे बीउ संरक्षण करे न्द्रका लाबग भनरेर बवलभन्न िातका ससमी, 
िस्तैः हररयो ससमी र सरेतो ससमी तथा बोडीको बीउ पबन उपलब्ध गराउनरे 
गररेकरी स्छन् । 

पररयोिनाबाट भएका फाइदाका बाररेमा उनलरे पररयोिना पश्ात 
गुणस्तरीय बीउको प्योगलरे १० प्बतशतसम्म उत्ादन वृदद्ध गन्त सबकनरे, 
स्ानीय बीउ िोगाउँदा बीउ बकन्नु नपनथे र स्ानीय बालीलाई कम 
मलखादको प्योगमा नै उत्ादन गन्त सबकनरे कुरा बुझरेको िानकारी 
गराइन् । हाल उनलरे आफ्ो घरबगैँचामा बवलभन्न स्ानीय िातका 
थघरौँला, कररेला, ससमी, धबनयाँ, फसगी, लौका आदद तरकारीहरू लगाएकरी 
स्छन् र आउनरे वि्तका लाबग यही घरबगैँचाबाट उत्ादन गररेको बीउ 
बचाएर राख्रे उनको सोच रहरेको ्छ । 

६. नमुना-अभ्ास सञ्ालनका रिममा भोगरेका चुनौतीहरू
• एग्ोभेटका व्यस्क्तहरूलाई पावलकामा आबद्ध िराउन िाहो हनु र उनीहरूले समय पवन वनकालन नखोज्नु ।

• वकसानहरूमा सथानीय बीउको महत्वबारे ज्ञान भएर प्रयोि िछु्ड भन्दा पवन एग्ोभेटमा सथानीय बीउ तथा उन्नत बीउ कममात्र 
उपलब्ध हनु ।

• यो नमुना-अभ्ासको प्रभाि कृिकको बीउ प्रयोि िनने व्यिहार पररित्डनमा भर पनने हँदा सवजलै विशे्िण िन्ड नसवकनु ।
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स्ानीय तिमा सिभावर्तामूलक भू-उपयाेर् तजु्यमा
बबनारेद गातैम र बबश्ास नरेपाली

थिानीि तहमा सहभाबगतामूलक भू-उपिोग िोरना तरु्गमा बवषिक छलफल काि्गरिम, 
िेलका नगरपाललकाको सभा हल, िेलका नगरपाललका उदिपुर । तस्विरः बिनोद गौतम

१. पररचय 
नेपालमा भूवमको उपयोिमा लिातार पररित्डन आइरहेको  
छ । यसले िातािरण र मौसम लिायतका के्षत्रलाई असर 
िरेको छ । यसो हनुको पछावर मूलतः  अवमल्ो मानि 
व्यिहार र केही हदसम् प्राकृवतक कारण रहेको छ । 

मुख्तयाः  कृवियोग जवमन िैरकृवि प्रयोजन (जतैिः  सरक, 
मानि बतिी, सरकारी भिन, बजार के्षत्रको वनमा्डण आवद) का 
लावि उपयोि भइ्डरहेका छन् । अन्न उत्ादन हने के्षत्रमा 
व्यापक मात्रामा मानि बसोबास सुरु भएको छ । हालैका 
िि्डहरूमा िनके्षत्र पवन वितिार भइ्डरहेको छ । वबना योजनाका 
बाटो वनमा्डण, जलविद्त आयोजना, अव्यिस्सथत बसोबास 
आवद कारणले पहारी के्षत्रहरू पवहरोबाट बढी जोस्खममा 
छन् । 

सरकारले वि.सं. २०६९ मा रावटिट्र य भू-उपयोि नीवत तजु्डमा 
िरेपवन आिश्यक कानुन र वनयमहरूको अभािका कारण 
यो नीवत काया्डन्वयनमा भने आएन । २०७२ सालको 
भूकम्पवछ भू-उपयोि नीवत पररमाज्डन भयो तर संशोवधत 

नीवत पवन कानुनको अभािमा काया्डन्वयनमा आउन सकेन । 
अन्ततः  २०७६ फािुन २७ मा संघीय संसदले भूवम व्यिसथापन 
वनयमन िन्ड र भू-स्ोतहरूको वदिो उपयोि सुवनवचित िन्ड 
भूउपयोि ऐन अनुमोदन िर् यो । 

यो ऐन भूवमको व्यिस्सथत उपयोि िन्डका लावि दीघ्डकालीन 
महत्वको छ । यस ऐनको उदे्श्य भूवमको ििगीकरण तथा 
उवचत प्रयोि र प्रभािकारी व्यिसथापन माफ्ड त भू-स्ोत र 
दीघ्डकालीन लाभहरूको उपयोि िनु्ड रहेको छ । ऐनअनुसार 
उपलब्ध जवमनलाई कृविके्षत्र, आिासीय के्षत्र, व्यािसावयक 
के्षत्र, औद्योविक के्षत्र, खानी तथा खवनज के्षत्र, िनके्षत्र, नदी-
खोला-ताल-सीमसार के्षत्र, साि्डजवनक उपयोिको के्षत्र र 
सांसृ्वतक (पुरातास्त्वक) महत्वको के्षत्र तथा 
आिश्यकताअनुसार तोवकएका अन् के्षत्र िरी विवभन्न नौ 
भािमा ििगीकृत िनने व्यिसथा छ । यो ऐनमा कृविके्षत्रलाई 
प्राथवमकतामा राखदै कृवि बाहेकका अन् के्षत्रमा ििगीकृत 
जवमनलाई तोवकएको प्रयोजनका लावि प्रयोि निरेसम् कृवि 
प्रयोजनका लावि उपयोि िन्ड वदने प्रािधान समािेश िररएको 
छ । यो ऐन वनमा्डणमा केएर नेपालबाट सञ्चावलत ‘सामर््ड 
पररयोजना’का साझेदार संसथाहरूको सहकाय्ड रहेको वथयो । 
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४. नमुना-अभ्ास सञ्ालन प्बरिया
 सरोकारवाला �नकायह�सँग छलफल र �ानीय सरकारसँग

नमुना-अ�ास स�ालनमा साझेदारी

नमुना-अ�ास स�ालन कायर्�व�ध �नम�ण

 कृ�ष शाखाका कमर्चारी, ए�ोभेट �ो�ाइटर र अगुवा कृषकह�मा
नमुना-अ�ासका बारमेा अ�भमुखीकरण

पा�लकामा ए�ोभेट र गुण�रीय बीउ क�नीह�को दत�

 पा�लकाका कृ�ष शाखाका कमर्चारी र अगुवा कृषकह�लाई बीउको
प�रभाषा, �वशेषता, मह�, बजार �ृङ्खला र संरक्षणस��ी ता�लम

 बीउ उ�ादक कृषक वा समूहको प�हचान र ए�ोभेट तथा बीउ क�नीसँग
  उनीह�को सम�य

 गुण�रीय बीउ �वतरण र कृषकह�को ��त��या संकलनका ला�ग �ानीय सरकार, ए�ोभेट
तथा बीउ क�नी ��त�न�ध र बीउ उ�ादक �कसानह� स�हतको मू�ाङ्कन स�म�त गठन

 उ�त बीउ-�बजन र यसको बजारका बारमेा ए�ोभेट ��त�न�ध, कृ�ष शाखा, बीउ क�नी
 र बीउ उ�ादक कृषकह�बीच अ�र��या

 बीउ उ�ादन समूह प�हचान र समूहलाई बीउ उ�ादन ता�लम

बीउ संरक्षणका ला�ग पा�लकाको सम�यमा बीउ संरक्षण के� �ापना

नमुना-अ�ासको �भाव �व�ेषण र अ�भलेखीकरण

यो नमुना-अभ्ासको उदे्श्य सथानीय तहलाई प्राविवधक 
रूपमा भू-उपयोि योजना तयार िन्ड सक्षम बनाई भूवमसँि 
सरोकार राखे्न समुदायको सहभाविता सुवनवचित िरी सथानीय 
तहको भू-उपयोि िनने रहेको छ  

२. नमुना-अभ्ास सञ्ालन गररएका 
स्ानहरू 
यो नमुना-अभ्ास प्रारम्मा उदयपुरको बेलका 
निरपावलकामा सञ्चालन भइ्डरहेको छ भने जलिायु पररित्डन 
तथा जोस्खम संिेदनशीलतालाई मध्नजर िरी वसनु्पालचोक 
वजल्ाको जुिल र पाँचपोखरी िाउँपावलकामा पवन वितिार 
िररएको छ ।

३. नमुना अभ्ासलरे ल्ाएको पररवत्तन/
योगदान 

िररवतवान 
अाएका के्त्र

िररवतवान/याेगदान

सिुदाय  » यो नमुना-अभ्ासले समुदाय तहमा 
विशेििरी भूवमहीन तथा अव्यिस्सथत 
बसोबासीको जवमनमा स्वावमत्व कायम 
हने रहेछ र भू-उपयोिका दृवटिकोणले 
उपयुक्त जवमन मातै्र उपलब्ध हने रहेछ 
भने्न  सकारात्मक एिम् उत्साहबद्ध्डक 
सने्दश प्रिाह िरेको छ । 

सथानधीय 
तह

 » बेलका निरपावलका, जुिल िाउँपावलका 
र पाँचपोखरी थाङ्पाल िाउँपावलकामा 
भू-उपयोि योजना काया्डन्वयन सवमवत 
र भू-उपयोि काया्डन्वयन पररिद् िठन 
भई भू-उपयोि योजनाको प्रभािकारी 
काया्डन्वयनका लावि माि्डप्रशति भएको 
छ । 

नधीषत-
षनयि

 » बेलका निरपावलकाको भूवम ऐन तयार 
भई भू-उपयोि योजना वनमा्डण िनने, 
भूवमहीन र अव्यिस्सथत बसोबासीलाई 
जवमनमा स्वावमत्व कायम िराउने 
लिायतका विियितुि ऐनमा नै समािेश 
िररएका छन् भने संघीय सरकारले 
भूवम नीवत र भू-उपयोि ऐन वनमा्डण िरी 
सथानीय तहले भू-उपयोि योजना वनमा्डण 
िनु्डपनने तथा एउटा प्रयोजनका लावि 
छुट्ाइएको जवमन अकको प्रयोजनका 
लावि उपयोि िन्ड नपाइने व्यिसथा 
समािेश िरेको छ ।  

िररवतवान 
अाएका के्त्र

िररवतवान/याेगदान

िद्धषत  » सथानीय तहले नीवत वनमा्डण िदा्ड 
सम्बस्न्त सरोकारिाला र लाभास्न्वत 
समूह लिायत वििय-विज्ञलाई समािेश 
िराउने प्रवक्रयाको थालनी भएको छ 
। सथानीय तहको आिश्यकतालाई 
मध्नजर िरी नीवत वनमा्डण हने पद्धवतको 
विकास भएको छ ।

नमुनाको िलवायु उत्ानशीलतामा योगदान
 » यो नमुनाले भूउपयोि योजनाबमोवजम सरकार, 

नािररक र समुदायको स्वावमत्वमा रहेका जग्ाको 
संरक्षणमा योिदान पुया्डउँदै जलिायु पररित्डनको 
प्रभािलाई कम िनने लक्ष्यलाई हावसल िन्ड सहयोि 
िछ्ड  ।

 » समुदायको जवमनमावथको स्वावमत्व कानुनी रूपमा 
सथावपत भएमा समुदायले भूवममा दीघ्डकालीन 
लिानी िन्ड र िन र अन् प्राकृवतक संशाधनको 
व्यिसथापन िन्ड सुरवक्षत महसुस िछ्ड न् । यसले 
अन्ततः  प्रभाि समूहको अनुकूलन क्षमता पवन  
बढाउँछ ।
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५. नमुना प्भावको उदाहरण 

भू-पररवेशको अजभलेखनः भूमम ऐन,  
भू-उपिोग िोरना र सोचपत्र तिार
सामुदामयक आत्बनभ्तर सरेवा करे न्द्र र करे एर नरेपालको साझरेदारीमा 
सञ्ाललत ससमातिकृत बकसानहरूको मयदाददत िीवनका लाबग 
आथथथि क र सामाजिक असधकार अलभयानबाट स्ानीय सरकारसँग 
ममली स्ानीय तहको भू-उयपोग सोचपत् तयारी गनथे र भू-उपयोग 
योिना तयार गन्तका लाबग तीनवटा स्ानीय तह ्छनौट गरी अलभयान 
अथघ बढाउनरे काम भएको ्छ । यसका लाबग झापाको कन्ाई, 
उदयपुरको बरेलका र ससरहाको धनगढीमाई नगरपाललकासँग सहकाय्त 
गरी भू-पररवरेश अध्ययन तथा नक्ाङकनको काम भर्इरहरेको  
्छ ।

भू-उपयोग योिनालाई कायदान्वयन गन्तका लाबग भू-उपयोग सोचपत् 
अबनवाय्त हुछि । तर, कबतपय स्ानीय तहको भू-उपयोग योिना 
बनमदाण गरी पूणत्तः कायदान्वयन गन्त गराउन स्ानीय तहमा आवश्यक 
पनथे प्भावकारी मानव-स्ोतको कमी रहरेको ्छ । यही तर्लाई मध्यनिर 
गरी सामुदामयक आत्बनभ्तर सरेवा करे न्द्रलरे बरेलका नगरपाललकामा 

सहभाबगतामूलक भूउपयोग योिना नमुना-अभ्ास कायदान्वयन गनथे 
उद्रेश्यलरे पाललकाको भू-उपयोग सोचपत् तयार गररेको ्छ । यो नमुना 
कायदान्वयनका रिममा प्ाप्त भएका ससकाइका आधारमा स्ानीय तहमा 
नै भू-उपयोग योिनाका लाबग मानव-स्ोत बनमदाण गनथे उद्रेश्यलरे नरेपाल 
सरकार भूमम व्यवस्ा, सहकारी तथा गररबी बनवारण मन्त्रालयसँग 
समन्वय गरी १ दरेजख १४ दडसरेम्बर, २०२० मा िाकुरबाबा नगरपाललका, 
बददथि यामा १४ ददनरे िलवायु िोजखम संवरेदनशील भू-उपयोग योिना 
तिु्तमासम्बधिी प्शशक्षक-प्शशक्षण ताललम सञ्ालन गररएको थथयो ।  

त्यसपस्छ बरेलकाबाट सुरु भएको नमुना-अभ्ास बवस्तारको काम 
रिमशः अन् गाउँपाललका तथा नगरपाललकामा समरेत हुन गइरहरेको ्छ 
भनरे कन्ाई र धनगढीमाई नगरपाललकालरे आफ्ा नीबत तथा  
काय्तरिममा समरेत समावरेश गरी सहभाबगतामूलक भू-उपयोग योिना 
बनमदाणलाई प्ाथममकतामा राखरेका ्छन् । 

यो अभ्ासलाई यी पाललकाका िनप्बतबनसध, कम्तचारी र स्ानीयहरूलरे 
पबन सकारात्क रूपमा ललई कायदान्वयनमा सहभागी हुन सबरियता 
दरेखाउनरे गरररहनु भएको ्छ । िुन ज्ाद ैसकारात्क पक्ष हो । 

६. नमुना-अभ्ास सञ्ालनका रिममा भोगरेका चुनौतीहरू 
• प्रभािकारी भूवम व्यिसथापन प्रणालीको आिश्यकता सबै तहका सरकारहरूले महसुस िरेपवन सथानीय तहमा आिश्यक 

कानुन तथा योजना तजु्डमामा वढलाइ हनु ।

• सथानीय सरकारको मािअनुसारको नमुना वितिारका लावि जनशस्क्त उपलब्ध नहनु ।

• तर्ाङ्क संकलनका क्रममा सथानीय तहमा आिश्यक तर्ाङ्क उपलब्ध नहनु ।
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