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पररचय

नपेालमा कुल खतेीयोग्य जममनमध् े करिब २८ प्रमतशत 

जग्ाका लागग मात्र बाहै् महहना जसचँाइ समुििा उपलब्ध छ । 

करिब २५ प्रमतशत जग्ामा िषमायाममा मात्र जसचँाइ हुन्छ भन े

बाँकी  ५६ प्रमतशत जग्ामा अझ ै जसचंाइको व्यिस्ा हुन 

सकेको छैन (Basnet, 2020) । िषमायाममा मात्र जसचँाइ गनथ्य 

सककन ेि आकाश ेपानीको भिमा मात्र खतेी गनुथ्यपनने स्ानहरूमा 

कृषकहरूका लागग कृकषकमथ्य मनकै चनुौतीपणूथ्य हुन्छ । जलिाय ु

परिितथ्यनका कािणल े कमतपय स्ानमा सामबकको समयमा 

पानी नपनने िा छोटो समयमा पमन ििैे पानी पनने गिेको छ भन े

पिम्पिागत पानीका महुान ि स्ोतहरू पमन सकैु् गएको 

देखखन्छ I यी मिधभन् कािणहरूल ेगदमा मलूतःमध्–पहाडी क्षेत्र 

तीव्र गमतमा सकु्ाग्रस् क्षेत्रमा दरिंदै छ । पिूथ्यदेखख 

पजचिमसम्को मध्–पहाडल ेपानीको समस्ा भोगगिहेको छ 

(Kumar, 2019), जसको प्रत्यक्ष असि कृकषमा परििहेको  

छ । 

खतेीपातीका लागग आिश्यक पानी सहज रूपमा उपलब्ध 

नहुन े िा थोिै पानी उपलब्ध हुन े स्ानहरूमा आकाश े पानी 

सङ्कलन, थोपा जसचँाइ, जठेुलनाको पानी सङ्कलन, प्ास्टिक 

पोखिी, जसमनेे्टड पोखिीजस्ा प्रमिधिहरू अिलम्न गरिएका 

पाइन्छन ्। यी सब ैप्रमिधिहरूका आ–आफन ैमहत्व ि मिशषेता 

छन ्। यसका साथ ैनपेालमा आकाश ेपानी िा खिे जान ेपानी 

सङ्कलन गनथ्य माटो ि जसमने्टको ममसािटबाट पमन पोखिी 

मनममाण गनने चलन शरुु भएको छ । नपेालका ििैेजसो 

ककसानहरू साना ककसान छन ्ि उनीहरूल ेििैे लगानी गनथ्य 

सकै्नन ्। यस अिस्ामा प्ास्टिक पोखिी सस्ो भए पमन 

यसको आयकुो कुन ैभि नभएको ि जसमनेे्टड पोखिी मनममाण 

लागत बढी हुन ेभएकाल ेयसको मिकल्पका रूपमा माटो ि 

जसमने्टको ममरिणबाट पोखिी मनममाण गनने प्रमिधिको मिकास 

भएको हो । 

नपेालमा यस प्रमिधिको शरुुिात जसप्रडेल े गिेको हो । यो 

प्रमिधिबाट जसन्लुी, जसन्पुाल्ोक ि काभ्पेलाञ्ोक 

जजल्ामा ३० िटा पोखिीहरू मनममाण गरिसककएका छन ् । 

जलिायु मैत्री कृनि प्रनिमि िङ्ालो
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जमैिक मिमििता, अनसुन्ान तथा मिकासका लागग स्ानीय 

पहल (ली–बडथ्य) ल े सामर्थ्य परियोजनाअन्गथ्यत उदयपिु 

जजल्ाको बलेका नगािपाजलकाको गडुखोला गाउँमा यसको 

अनसुिण गिेको छ । गयन ै अनभुिका आिािमा यस लखेमा 

माटो ि जसमने्ट ममसाएि पोखिी मनममाण गनने मिधिबािे चचमा 

गरिएको छ ।   

फाइदा तथा प्रयोग

आकाशबाट पिेको पानी, साना मलू, कपउन ेपानीका िािाबाट 

बढी भएको पानी, जठेुलनाको पानी आहद सङ्कलन गनथ्य यस 

मिधिबाट पोखिी मनममाण गनथ्य सककन्छ । यसिी सङ्कलन गरिएको 

पानी घिबगंचैा तथा किेसाबािीमा तिकािी, फूलबािी, 

रुखमबरुिा, ि माछापालनका लागग प्रयोग गनथ्य सककन्छ । 

कृषकहरूको आिश्यकता, पानीको स्ोत ि क्षमता  अनसुाि 

ठूलो िा सानो आकािको पोखिी बनाउन सककन्छ । यसल े

घिआँगन ििपिको सनु्िता पमन बढाउँछ । पानीको समशु्चत 

प्रयोग गनथ्य सहयोग पगु् ेि घिििपि हरियाली बढाउन मद्दत पगु् े

भएकाल े यसलाई जलिायमुतै्री प्रमिधिका रूपमा जलन  

सककन्छ । जसमनेे्टड पोखिी तथा प्ास्टिक पोखिीका तलुनामा 

यो मनकै ककफायती हुन्छ । यी तीन ै प्रकािका पोखिीहरूका 

धभन्ता तलको ताजलकामा प्रस्तु गरिएको छ:  

ताललक १ ः सस्नेन्नेड पोखरी, पलास््क पोखरी र ्ा्ो र सस्नेन् र्सरित पोखरी्ा रिन्नता

प्ास्टिक पाेखरी माटिाे र ससमेनटि वमसरित पाेखरी ससमेनटिेड पाेखरी

 � मनममाण कायथ्यका लागग दक्ष 
प्रामिधिकको आिश्यकता 
नपनने;

 � औसत आय ु५ िषथ्यको हुने;

 � जसमनेे्टड पोखिी तथा माटो ि 
जसमने्ट ममश्रित पोखिीका 
तलुनामा मनममाण लागत कम 
हुने;

 � प्ास्टिक बाहेक अन्य सामग्री 
खरिद गनुथ्य नपनने;

 � िाताििणका लागग 
हामनकािक प्ास्टिकको 
प्रयोग हुन े।

 � मनममाणकायथ्यका लागग दक्ष  
प्रामिधिकको आिश्यकता नपनने;

 � औसत आय ु१० – १५ िषथ्य हुने;

 � जसमनेे्टड पोखिीभन्ा तीन गणुा कम लागतमा 
मनममाण गनथ्य सककने;

 � मनममाणका क्रममा श्चमटयाइलो माटो, जसमने्ट ि 
बालिुाको आिश्यकता पनने;

 � िाताििणीय सौन्यथ्य बढाउन े।

 � मनममाणकायथ्यका लागग दक्ष 
प्रामिधिकको आिश्यकता पनने;

 � यसको औसत आय ु२० िषथ्य हुने;

 � मनममाण लागत प्ास्टिक पोखिी, 
माटो ि जसमने्ट पोखिीको भन्ा 
ििैे गणुा बढी हुने; 

 � मनममाणका लागग प्रशस् ईट्ा िा 
ढुङ्ा, जसमने्ट ि बालिुाको 
आिश्यकता पनने ।

माटो र ससमेन्ट पोखररी 
ननमा्भणनवमि

आिश्यक िामग्री

माटो ि जसमने्टको ममरिणबाट पोखिी मनममाण गदमा यसमा प्रयोग 

गरिन े माटो श्चमट्ाइलो हुनपुदथ्यछ । श्चमट्ाइलो माटोमा 

पानीलाई लामो समयसम् थामिे िाख्न सक् ेमिशषेता हुन्छ ि 

यस्ो माटो जसमने्टसगँ िाम्ोसगँ ममलन ेभएकाल ेपोखिी बजलयो 

ि कटकाउ हुन्छ । सामान्यतः ३.५ ममटि लम्ाइ, ३ ममटि चौडाइ ि 

१ ममटि उचाइको पोखिी मनममाण गनथ्य जम्ा ४ बोिा जसमने्ट, ९ 

बोिा बालिुा ि ८ बोिा श्चमट्ाइलो माटो आिश्यक हुन्छ ।

९ ्ाेरा ्ालुवा ८ ्ाेरा चचमट्ाइलाे माटाे

४ ्ाेरा ससमेनट
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पोखररी निमामाण स्थल छिोट तथा 
खाल्ाको तयाररी

पोखिी मनममाणका लागग जसिा घाम नपनने ि श्चमट्ाइलो माटो 

भएको ठाउँ उपयकु्त हुन्छ । श्चमट्ाइलो माटो भएका ठाउँमा 

पोखिी मनममाण गदमा पानी लामो समयसम् िहहिहन्छ । बढी ढुङ्ा 

भएको िा बलौटे माटो भएको जममनमा पोखिी मनममाण गनुथ्य 

हँुदैन । यस्ो ठाउँ छनोट गिेमा काम गनथ्य असहज हुनाका साथ ै

मनममाण सामग्री बढी लाग् ेति पोखिी कटकाउ हँुदैन । सामान्यतः 

घिबगैंचाका लागग ३.५ ममटि लम्ाइ, ३ ममटि चौडाइ ि १ ममटि 

उचाइको पोखिी मनममाण गनुथ्य उपयकु्त हुन्छ । पानीको स्ोत तथा 

उदे्दश्य अनसुाि यसको आकाि घटबढ गनथ्य सककन्छ । 

पोखररी निमामाणका चरणहरू

प्रथम चरण

सामान्यतया ३.५ ममटि लम्ाइ, ३ ममटि चौडाइ ि १ ममटि 

उचाइको पोखिी मनममाण गनथ्य २ बोिा जसमने्ट, ६ बोिा बालिुा ि ६ 

बोिा श्चमट्ाइलो माटो आिश्यक हुन्छ । यी सामग्री तयाि 

गरिसकेपश्छ तीन भाग माटो, एक भाग जसमने्ट ि तीन भाग 

बालिुाको मात्रा (३:१:३) ममलाएि मसला तयाि गनुथ्यपदथ्यछ । यस 

चिणमा सरुुमा माटो, जसमने्ट ि बालिुालाई िाम्िी ममसाउनपुदथ्यछ 

ि त्यसपश्छ आिश्यकतानसुाि पानी हालिे पनुः चलाएि 

प्ाटिियोग्य मसला बनाउनपुदथ्यछ । प्ाटिि शरुु गनुथ्यअगघ 

पोखिीका धभत्ामा पानील े धभजाएि श्चसो बनाउनपुदथ्यछ ि 

त्यसपश्छ तयाि बनाएको मसलालाई २ इन्च बाक्ो हुन ेगिी 

भइँु तथा धभत्ा सबमैति प्ाटिि गनुथ्यपदथ्यछ । सकेसम् प्ाटिि 

गनने काम साँझको समयमा गनुथ्य िाम्ो हुन्छ । प्ाटििलाई जटुको 

बोिा िा बाक्ो कपडाल े छेकेि जसिा घाम पनथ्यबाट  

जोगाउनपुदथ्यछ । यसलाई करिब तीन हदनसम् छायाँमा सकु् 

हदनपुदथ्यछ । 

दोस्ो चरण

दोस्ो चिणमा भन े माटो, जसमने्ट ि बालिुाको २:१:२ को 

अनपुातमा (अथमात ् दईु भाग श्चमट्ाइलो माटो, एक भाग 

जसमने्ट ि दईु भाग बालिुा) ममसाएि तयाि पारिएको मसलालाई 

पहहलो चिणको प्ाटििमाधथ ०.७५ इन्च बाक्ो हुन े गिी 

सबमैति प्ाटििको दोस्ो तह थप्ुपुदथ्यछ । दोस्ो चिणको काम 

सरुु गनने क्रममा पहहलो चिणमा तयाि गरिएका धभत्ालाई 

पानील े हल्ा धभजाएि श्चसो बनाई सबमैति थोिै जसमने्ट 

छककमि नपुदथ्यछ । यसो गदमा पहहलो चिणमा गिेको काम ि दोस्ो 

चिणमा गिेको कामलाई जोडिे मजबतु बनाउन सहयोग  
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पगु्दछ । प्ाटिि गरिसकेपश्छ यसलाई पहहलो चिणमा जस् ै

तीन हदनसम् छायाँमा सकु् हदनपुदथ्यछ । उल्ल्खखत आकािको 

पोखिी मनममाण गनथ्यका लागग दोस्ो चिणमा १ बोिा जसमने्ट, २ 

बोिा बालिुा ि २ बोिा श्चमट्ाइलो माटो आिश्यक हुन्छ ।

तेस्ो चरण

तसे्ो चिणमा भन े जसमने्ट ि बालिुाको मात्र मसला प्रयोग 

गनुथ्यपदथ्यछ । यस चिणमा एक भाग जसमने्ट ि एक भाग बालिुा 

ममलाएि घोल तयाि गिी दोस्ो चिणको प्ाटििमाधथ सबमैति 

पननेगिी खन्याएि रुसाको सहायताल े श्चल्ो बनाउनपुदथ्यछ । 

तत्पचिात ् यसलाई पमन पहहलो ि दोस्ो चिणमा जस् ै तीन 

हदनसम् छायाँमा सकु् हदनपुदथ्यछ । यस चिणमा भन े१ बोिा 

जसमने्ट ि १ बोिा बालिुा मात्र आिश्यक हुन्छ ।

यसिी माटो ि जसमने्ट कमश्रित पोखिी तीन चिणमा तयाि हुन्छ । 

यसिी बनकेो पोखिीको कडललाई भखकिनबाट जोगाउनका 

लागग छेउमा िरिपरि माटाको आली िा कडल बनाउनपुदथ्यछ ि 

यसमा पानी भरिएपश्छ मनस्किएि जान ेमनकासको पमन व्यिस्ा 

गनुथ्यपदथ्यछ । 

अिुमानित निमामाण लागत खचमा

माटो ि जसमने्टको ममरिणबाट पोखिी मनममाण गदमा जसमनेे्टड 

पोखिीका तलुनामा तीन गणुा कम लागत लाग्दछ । यसको 

मिििण तलको ताजलकामा प्रस्तु गरिएको छ । कृषकहरूल े

आफनो आिश्यकतानसुाि धभन्–धभन् साइजका पोखिीहरू 

मनममाण गनथ्य सक्छन ्ि त्यसको लागत पमन त्यसिी न ैकम िा 

बढी हुन जान्छ ।
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शर्मिला रारमि

अनुभव
सामर्थ्य परियोजनाल ेपिीक्षणका रूपमा उदयपिु जजल्ामा माटो ि जसमने्ट ममश्रित मसलाबाट पोखिी मनममाण 
गनने मिधि प्रिर्थ्यन गिेको छ । परियोजनाको सहयोगमा बलेका नगिपाजलका िडा नं. ८ गडुखोला मनिासी 
शमममिला िाईल े२०७६ सालको फागनु महहनामा आफनो घिबगैंचाका लागग  ३.५ ममटि लम्ाइ, ३ ममटि चौडाइ 
ि १ ममटि उचाइको पोखिी मनममाण गिेकी श्छन ्।

शमममिलाका मिचािमा माटो ि जसमने्ट ममसाएि कम खचथ्यमा ठूलो ि िाम्ो पोखिी मनममाण गनथ्य सककन ेिहेछ । 
प्ास्टिकको पोखिीमा जस्ो प्ास्टिक च्ामतएि िा प्ाल पिेि पानी चहुहएला भन् ेश्चन्ा नहुन ेिहेछ । दक्ष 
ममस्तीका रूपमा काम गनने उनका रिीमानल े पहहल े यस्ो प्रमिधिका बािेमा थाहा नभएको ति यो सस्ो ि 
सजजलो हुन ेभएकाल ेयो प्रमिधि चाँड ैन ैकृषकहरूमाझ लोककप्रय बनै् जान ेकुिा बताए । आफनो पोखिी देखिे 
उनका श्छमकेी कणथ्यकुमािी िाई ि मोतीसिी िाई ल े आफन ै खचथ्यमा यस् ै खालका दईुिटा पोखिी मनममाण 
गरिसकेको पमन जानकािी गिाए । 

शमममिला िाईल ेआफनो पोखिीमा िािाबाट खिे जान ेपानी ि आकाश ेपानी जम्ा गनने गिेकी श्छन ्। यसिी जम्ा 
भएको पानीलाई आिश्यक पिेका समयमा तिकािीका लागग जसचँाइ गिेको ि उक्त पोखिीमा माछापालन पमन 
थालकेी श्छन ्। पोखिीमा कपस्टिया (एक ककजसमको िनस्पमत) िाखिे पोखिीको सौन्यथ्य पमन बढाएकी श्छन ्। 
पहहल ेिािामा बढी भएको पानी खिे जान ेगिेको ति पोखिी मनममाण गिेपश्छ तिकािी लगाउन सजजलो भएको 
उनी बताउँश्छन ् । बलेका नगिपाजलकाका मयेिल े पमन यस पोखिीको अनगुमन गिी यो पोखिी पानीको 
समस्ा भएका अन्य ठाउँहरूमा मनकै न ैउपयकु्त हुन ेबताएका छन ्। सामर्थ्य परियोजनाल ेनमनुाका रूपमा 
शमममिला ि उनी जस् ैअन्य दईु जना कृषकहरूका लागग पोखिी मनममाण गनथ्य प्रमतपरििाि ४००० रूपैंया सहयोग 
गिेको धथयो । बलेका नगिपाजलकामा यो प्रमिधि सफल भएकाल े २०७७ सालमा १० िटा यस्ा पोखिी 
मिस्ाि गनने योजना िहेको छ । 

ताललका २ः रिरिन्न प्ररिधि अ्नुसार पोखरी न्न्ामिण गरामि लाग्नने लागतको अ्नु्ान्नत रििरण

क्र.सं. वििरण
अनुमाननत खर्च (रूपैंया)

प्ास्टिक पाेखरी माटिाे ससमेनटि पाेखरी ससमेनटिेड पाेखरी

१. बालिुा (१ बोिाको रु १००) ९०० २,०००

२. जसमने्ट (१ बोिाको रु १०००) ४,००० १०,०००

३. रिमीक ज्ाला (१ जनाको प्रमतहदन ७०० रूपैंया) ७०० १,४०० ५,६००

४. माटो ढुिानी ८००

५. ढुङ्ा (रु २५०० प्रमत कटरिप) ५,०००

६.
पोखिीका लागग प्ास्टिक  

(१० रूपैंया प्रमत िगथ्य कफट)
२,४००

जम्मा ३,१०० ७,१०० २२,६००
नोटः माथिको लागत ३.५ थमटर लम्ाइ, ३ थमटर चौडाइ र १ थमटर उचाइको पोखरी ननमामाणका लाथग हो ।  
सामग्ीको दरभाउ ठाउ ँअनुसार फरक पनमा सकदछ ।
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