
पर्यावरणीर् कृषिपद्धतिको अवधारणा, सिद्धान्त, िम्ाग र कार्यान्वर्नका प्ारम्म्क चरणहरू 1

पर्यावरणीर् कृषिपद्धतिको अवधारणा, सिद्धान्त, 
िम्ाग र कार्यान्वर्नका प्ारम्म्क चरणहरू

अवधारणा

विश्वमा कृषि विकासका चरणहरूको ऐविहाससक पक्ष 
केलाउने हो भने पर्यािरणीर् कृषि (Agroecology)शब्दको 
प्रर्ोग सन् १९७० को दशकमा भएको पाइए िापवन  व्यिहारमा 
र्सको प्रर्ोग कृषिको शुरुिािसँगै भएको हो । पर्यािरणीर् 
कृषिले मूलि: उत्ादनलाई मात्र जोड नददई िािािरणीर् िथा 
सामासजक संिेदनशीलिा र समग्र उत्ादनप्रणालीको 
ददगोपनालाई समेटेको हुन्छ (Hecht 2018)  । पर्यािरण 
भन्ाले प्रकृविमा रहेका जीविि प्राणी, िनस्पवि, सूक्ष्म जीि र 
िािािरणबीचको अन्तरसम्बन्ध िा सन्तुलनको अिस्ा हो ।  
र्स प्रषरिर्ामा एकले अकयाको अस्तित्व जोगाउन िा सन्तुलन 
कार्म गन्न मद्दि पुर्याएको हुन्छ । पर्यािरणीर् कृषिका 
पक्षधरहरूका अनुसार कृषि विकासमा पवन र्ही अिधारणा 
लागु गनु्नपद्नछ । अथयाि् कृषिकम्न गदया प्रकृषि, िािािरण र 
मानिस्ास्थ्यमा नकारात्मक असर पनने कुनै पवन षरिर्ाकलाप 
सञ्ालन गनु्नहुन् भन्े मान्यिा राखदछ ।  साथै कृषि पर्यािरणीर् 

क्षेत्रमा त्यस ठाँउभन्ा बादहरबाट ल्ाइने स्ोिसाधन िथा 
सामग्रीमा वनभ्नर हुनुहुन् भन्े कुरालाई जोड ददइएको हुन्छ । 

पर्यािरणीर् कृषि एक िैज्ावनक पद्धवि हो । र्सले कृषिलाई 
समषटिगि रूपमा पर्यािरण, खाद्यप्रणाली, आरथ्नक र सामासजक 
पररिेश समेटेर अध्यर्न गद्नछ । कविपर्ले र्सलाई कृषिको 
औद्योगगकीकरणका विरुद्ध जुध्े, साना कृिकहरूको 
अरधकारका लागग आिज बुलन् गनने र खाद्य सम्प्रभुिाको 
पैरिी गनने अरभर्ानका रूपमा पवन सलएका छन् । विश्व खाद्य 
िथा कृषि सङ्गठनले पर्यािरणीर् कृषिलाई कृषि विकासको 
एकीकृि प्रणालीका रूपमा सलएको छ । र्सले खाद्य र 
कृषिप्रणालीको विकास िथा व्यिस्ापन गदया कृिक र आम 
नागररकलाई केन्द्रमा राखेर पर्यािरण िथा सामासजक 
अिधारणा र ससद्धान्तअनुसार काम गद्नछ भनी पररभाषिि 
गरेको छ (FAO 2018, 2019)।
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विश्वमा औद्योगगक रिान्न्त र हररि रिान्न्त शुरु हुनुभन्ा 
पदहलाको कृषि पूण्नि: पर्यािरणीर् कृषिको ससद्धान्तमा 
आधाररि रथर्ो । हररि रिान्न्तले मुख्य खाद्यान् बालीहरूको 
उत्ादन िृद्द्ध गरी खाद्यसुरक्षामा उल्ेखनीर् र्ोगदान पुर्यार्ाे । 
िर त्यसका िुलनामा हररि रिान्न्तले प्रकृवि, िािािरण र 
मानिस्ास्थ्यमा पुर्याएको नकारात्मक असर कर्ौं गुणा बढी 
भएको विशेिज्हरूको आँकलन छ । गर्नै कुराहरूले गदया हाल 
कृषि विकासका सन्भ्नमा विश्व जनमानस दईुधारमा विभासजि 
छ । एउटा पक्ष अझ पवन भोकमरीबाट मुगति पाउन कृषि-
उत्ादन र उत्ादकत्व बढाउनुपछ्न जसका लागग हररि रिान्न्तले 
अपनाएको पद्धवि अदहले पवन उरतिकै सान्रभ्नक छ भन्े कुराको 
िकालि र प्रिद्ध्नन गरररहेको छ भने अकको पक्ष मानिस्ास्थ्य, 
प्रकृवि र िािािरणको सन्तुसलि विकासका लागग पर्यािरणीर् 
कृषि िा र्ससँग वमल्ाजुल्ा अिधारणा, पद्धवि, प्रविरध र 
असल अभ्ासहरूको प्रिध्ननलाई अरभर्ानकै रूपमा सञ्ालन 
गरररहेको छ ।

पर्यािरणीर् कृषिलाई विरभन् व्यगति िथा संस्ाहरूले 
आ-आफनै िररकाले पररभाषिि गरेका छन् । पर्यािरणीर् 
कृषिको पररभािालाई थप सरलीकरण गरेर हेन्न सषकन्छ । 
र्सले समग्र कृषि-उत्ादन प्रषरिर्ामा हुने क्षवि न्यूनीकरणमा 
जोड ददएको हुन्छ भने उत्ादनका अिशेिहरूको पुन: प्रर्ोग 
गरेर िथा िार्ुमण्डलबाट वन:शुल्क प्राप्त हुने नाइट्ोजनको 
स्स्रीकरण प्रषरिर्ाबाट माटाकाे उि्नराशगति बढाउन जोड 
ददइएको हुन्छ । पर्यािरणीर् कृषिपद्धविमा पररिारको सदस्य 
सङ्ख्याअनुसार पशुपन्छीपालन र बोटवबरुिाको अनुपाि 
वमलाएर लगाउने प्रर्ास गररन्छ भने जल, जवमन र जीिलाई 
कुनै पवन नकारात्मक असर नपुर्याई खेिी गररन्छ ।  जैविक 
विविधिाको संरक्षण िथा ददगो उपर्ोग; स्ानीर् तिरमा 
उपलब्ध स्ोिसाधनको उच्चिम प्रर्ोग; रासार्वनक मल, 
वििादी र अन्य रासार्वनक पदाथ्नको शून्य प्रर्ोग; निीकरणीर् 
ऊजयाको अरधकिम प्रर्ोग िथा सांसृ्विक परम्परा र 
सामासजक मूल्मान्यिाको सम्ान पर्यािरणीर् कृषिको 
दार्रारभत्र पद्नछन् र्सथ्न पर्यािरणीर् कृषि पूण्नि: जलिार्ु 
उत्ानशील कृषिपद्धवि हो ।
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पर्यावरणीर् कृषिका सिद्धान्तहरू

पर्यािरणीर् कृषि बुझ्न र्सका ससद्धान्तहरूको राम्ोसँग अध्यर्न गनु्नपद्नछ । र्सका ससद्धान्तहरू नबुझी गररएको पर्यािरणीर् कृषिको 
अभ्ास अधुरो िा अपूरो हुन्छ । पर्यािरणीर् कृषिका ससन्द्धान्तहरू उल्ेख गररएका दतिािेजहरूको अध्यर्न गदया पाँचदेखख िेह्रिटा 
ससद्धान्तहरू उल्ेख गररएको भए िापवन सार एउटै छ । विश्व खाद्य र कृषि सङ्गठनले पवन ददगो खाद्य र कृषिसम्बन्धी पाँचिटा ससन्द्धान्त 
अगि सारेको छ । हालसम् भेषटएका पछछल्ा लेखहरू मध्ये वितिृि रूपमा ससद्धान्तहरू उल्ेख गररएका लेखमा पर्यािरणीर् कृषिका 
िेह्रिटा ससद्धान्त (Wezel et al. 2020) उल्ेख गरेको पाइएकाले सोही लेखका आधारमा पर्यािरणीर् कृषि कार््नरिम सञ्ालन िा 
‘पर्यािरणीर् कृषि गाउँ’ विकास गदया पालना गनु्नपनने पर्यािरणीर् कृषिका ससद्धान्तहरू र्हाँ उल्ेख गररएको छ :

सिद्धान्त १. स्रोतिधाधनकरो पुन: प्रयरोग (Recycle)

र्स ससद्धान्तले पर्यािरणीर् कृषिकार््न गदया निीकरण गन्न सषकने स्ोिसाधन िथा ऊजयाको प्रर्ोग गन्न विशेि 
जोडददएको छ भने खेिबारीमा उत्ादन हुने िाँस, पराल, ढोड, झारपाि आदद बादहर नलगी त्यहीँ प्रर्ोग गन्न 
सुझाएको छ ।   

सिद्धान्त २. बधाह्य कृषििधामग्रीकरो प्रयरोगमधा न्यूनरीकरण (Input reduction)

र्स ससद्धान्तले बादहरबाट खररद गरेर ल्ाइने कृषिसामग्री (बीउ, रासार्वनक मल, वििादी आदद) रिमश: 
िटाउँदैं सोही स्ानमा उत्ादन हुने सामग्रीको प्रर्ोग बढाएर आत्मवनभ्नर हुन सुझाएको छ ।    

सिद्धान्त ३. मधाटधाकरो गुणस्तर (Soil health)

माटोमा प्राङ्गाररक पदाथ्नको मात्रा र माटामा हुने सूक्ष्म जीिाणु िथा जैविक विविधिाको गविविरध बढाई 
बोटवबरुिाको सहज िृद्द्ध िथा विकासका लागग स्स् माटो कार्म गनु्न र्स ससद्धान्तको आशर् हो ।

सिद्धान्त ४. पशुपन्रीकरो हेरचधाह (Animal health)

पशुपन्छीपालन पर्यािरणीर् कृषिको अरभन् भाग हो । अि: पशुपन्छीको उतिम स्ास्थ्य अिस्ा, उछचि 
पालनपोिण र कल्ाण पक्ष समेटेर सुरसक्षि र व्यिस्स्ि िररकाले मात्र पशुपन्छीपालन गनु्नपद्नछ ।      

सिद्धान्त ५. जैषिक षिषिधतधा (Biodiversity) 

वनसचिि भू-परररध क्षेत्रमा भएका समग्र जैविक विविधिाको प्रजावि िथा जािीर् विविधिा िट्न नददई र्सको 
प्रिद्ध्नन िथा सुदृढीकरण गरी  पर्यािरणको अिस्ामा सुधार ल्ाउन र कृिकको खेिबारी, समुदार्तिरमा 
भएका कृषि जैविक विविधिा कार्म गन्न  र्स ससद्धान्तले सुझाएको छ ।

सिद्धान्त ६. िह-अस्स्तत्व (Synergy) 

र्सले पर्यािरणीर् कृषिका विरभन् सम्ागहरूबीचको सकारात्मक अन्तरषरिर्ाको अिस्ालाई जनाउँदछ ।  
पर्यािरणीर् कृषिका विरभन् सम्ाग िा ित्त्वहरूले एकअकयाको अस्तित्व स्ीकार गरी एकले अकयालाई 
सहर्ोग गनने अिस्ा िा सह-अस्तित्वको पररकल्पना गद्नछ । अथयाि पर्यािरणीर् कृषिपद्धविका अिर्िहरू 
जतिै, प्राणी, िनस्पवि, हािा, पानी र माटाको सन्तुसलि अिस्ाका लागग एकले अककोलाई टेिा पुर्याएको 
हुनुपद्नछ ।     

सिद्धान्त ७. आयस्रोतकधाे षिषिधरीकरण (Economic diversification)

उपभोतिाको माग र रोजाइलाई विचार गददै , कृषि-उपजको मूल्िृद्द्ध गरेर खास गरी साना कृिकहरू आरथ्नक 
रूपमा आत्मवनभ्नर हुनका लागग उनीहरूको आर्स्ोिकाे विविधीकरण गनु्नपद्नछ ।
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सिद्धान्त ८. नयाँ ज्धान प्रततपधादन तथधा आदधान-प्रदधान (Co-creation of knowledge) 

मूलि: कृिकहरूका बीच वनरन्तर छलफल िथा अन्तरषरिर्ा र विशेिज्हरूसँग सहकार््न गरी पर्यािरणीर् 
कृषिलाई थप सुदृढ गन्न नर्ाँ खोज, अनुसन्धान र ज्ानको सृजना गनु्नपद्नछ र त्यसबाट सृसजि नविजा 
सरोकारिाला वनकार्हरूसँग आदान-प्रदान भइरहनुपछ्न ।

सिद्धान्त ९. िधामधासजक मयूल्य मधान्तधा र परोिण (Social values and diets)

पर्यािरणीर् कृषिपद्धवि अिलम्बन गदया खाद्यप्रणाली स्ानीर् समुदार्अनुसार  सामासजक िथा सांसृ्विक 
मूल्मान्यिा,  परम्परा र पदहचान झल्कने षकससमको हुनुपद्नछ । त्यसैगरी खाद्यन्का पररकारहरूमा पवन 
मौसमअनुसार विविधिार्ुति र स्स्कर हुनु  उरतिकै महत्त्वपूण्न छ । र्ी कुराहरूलाई मध्यनजर गरी हाम्ो 
खाद्यप्रणालीमा समर्अनुसार सुधार गददै जान सक्ुपद्नछ भने लैदङ्गक  रूपमा पवन समिा कार्म भएको 
हुनुपद्नछ ।

सिद्धान्त १०. षनष्पक्षतधा (Fairness) 

पर्यािरणीर् कृषिपद्धवि, खाद्यप्रणालीमा आबद्ध सम्पूण्न पक्षहरूले सबै कार््नव्यिहारमा वनष्पक्षिाको अनुभूवि 
गन्न सक्े षकससमको हुनुपद्नछ । पर्यािरणीर् कृषिपद्धवि अपनाई उत्ादन भएका ितिु िथा सेिाको व्यिसार्, 
रोजगारी र बौद्द्धक सम्परतिमा अरधकार फेर्र टे्डका ससद्धान्तमा आधाररि हुनुपद्नछ । र्सले पर्यािरणीर् 
कृषिको मूल् शृङ्खलामा आबद्ध सबै व्यगतिहरूले आत्मसम्ानको अनुभूवि गददै सुदृढ जीविकोपाज्ननिफ्न  
उन्ुख हुनसक्े अिस्ा सृजना गनु्नपद्नछ । 

सिद्धान्त ११. षिश्धासिलरो िम्बन्ध (Connectivity) 

पर्यािरणीर् कृषिमा उत्ादक र उपभोतिाबीच विश्वासर्ुति सम्बन्ध हुनुपद्नछ । र्स पद्धविबाट उत्ाददि ितिु 
सकेसम् नसजकको बजार र उपभोतिाहरूमा पुर्याउँदै स्ानीर् अथ्निन्त्रमा सकारात्मक टेिा  
पुग्ुपद्नछ ।    

सिद्धान्त १२. भयूतम तथधा प्रधाकृततक स्रोतिधाधन व्यिस्धापन (Land and natural resources 
governance) 

 प्राकृविक िथा आनुिांसशक स्ोिहरू (कृषि जैविक विविधिा) को ददगो व्यिस्ापन र त्यस कार््नमा संलग् 
समुदार्को पदहचानका लागग पाररिाररक कृषिमा संलग् पररिार िथा साना कृिकहरूलाई प्राकृविक एिं 
आनुिांसशक स्ोिहरूको व्यिस्ापकका रूपमा स्ाषपि गन्न उनीहरू आबद्ध संस्ाको स्ापना र 
सुदृढीकरणको आिश्यकिा हुन्छ भन्े कुरा र्स ससद्धान्तले औलं्ाएको छ ।

सिद्धान्त १३. िहभधाषगतधा (Participation)

र्स ससद्धान्तले विकेन्दन्द्रि सुशासन र स्ानीर् पररिेश अनुकूल कृषिकार््नको व्यिस्ापन िथा खाद्यप्रणालीका 
लागग सामासजक सङ्िसंस्ा र खाद्यान् उत्ादक िथा उपभोतिाहरूको वनणर््नप्रषरिर्ामा सहभागगिा हुनुपनने 
कुरा औलं्ाएको छ ।  



पर्यावरणीर् कृषिपद्धतिको अवधारणा, सिद्धान्त, िम्ाग र कार्यान्वर्नका प्ारम्म्क चरणहरू 5

पर्यावरणीर् कृषिका िम्ागहरू

विश्वका विरभन् देशका सरकारी वनकार् िथा गैरसरकारी 
सङिसंस्ाहरूले पर्यािरणीर् कृषि प्रिद्ध्ननमा प्रशति काम 
गरेका छन् र त्यसै  अनुभिमा आधाररि लेख िथा रचनाहरू 
प्रकाशन गरेका छन् । नेपालमा पवन केही सङ्िसंस्ाहरूले 
र्स क्षेत्रमा काम गरररहेका छन् िर गरेका एिं काम र भएका 
ससकाइहरूका आधारमा लेखखएका िथ्यपरक लेख िथा 
रचनाहरू खासै बादहर आएका छैनन् । 

पर्यािरणीर् कृषिका ससद्धान्तहरू फरकफरक िररकाले 
उल्ेख गररए जतिै पर्यािरणीर् कृषिका सम्ागहरू  
(Components) पवन फरक-फरक िररकाले व्याख्या 
गररएका छन् ।  नेपालका सन्भ्नमा पवन पर्यािरणीर् कृषिका 
सम्ागहरू के-के हुन् भन्े कुरा र्षकन गरेर भन् सक्े अिस्ा 
छैन । अि: अन्य देशमा भएका कामका आधारमा प्रकासशि 
लेखरचनाहरूको अध्यर्न िथा ली-बड्नले हालसम् सञ्ालन 
गरेका पर्यािरणीर् कृषिसम्बन्धी पररर्ोजनाहरूको अनुभि र 
र्स वििर्मा सञ्ालन गररएको िासलमका सहभागीहरूसँगको 
छलफलका आधारमा नेपालका सन्भ्नमा वनम्न सम्ागहरू 
व्यिहाररक हुने कुरा प्रतिुि गददै सम्ागअनुसार नेपालमा 
प्रचलनमा रहेका केही असल अभ्ासहरू प्रतिुि गररएको छ :

िम्धाग १. कृिकहरूकरो बललयरो िंस्धा

पर्यािरणीर् कृषिलाई ददगो कृषि पवन भवनन्छ । िर नेपालका 
सन्भ्नमा कृषिलाई ददगो बनाउने कार््न कृिकहरू र उनीहरू 
आबद्ध संस्ा बसलर्ो नभएसम् सम्ि देखखदैँन । पर्यािरणीर् 
कृषिलाई ददगोरूपमा सञ्ालन गन्न पर्यािरणीर् कृषि कार््नरिम 
सञ्ालन गररने गाउँँका शिप्रविशि िरधुरी सदस्य भएको 
सहकारी संस्ा अपररहार््न छ । र्तिा सहकारीको सदस्यमा 
र्ुिा िथा मदहलाको बाहुल्िा हुनुपद्नछ ।

पर्यािरणीर् कृषि गाउँ विकासका लागग छनोट िा गठन 
गररएको सहकारी संस्ाको आन्तररक सुशासन िथा 
लेखाप्रणाली चुतिदरुुति र आिश्यक नीवि, कार््नविरध वनमयाण 
िथा कार्यान्वर्न गररएको हुनुपद्नछ । संस्ा सञ्ालन िथा 
सञ्ारका लागग सूचना प्रविरध अबलम्वन गन्न अग्रसर  
हुनुपद्नछ । त्यसै गरी सहकारीले सरकारी, वनजी िथा 
गैरसरकारी सङ्िसंस्ाहरूसँग सहकार््न गनु्नपद्नछ साथै 
कृिकहरूको संस्ाको ददगोपनाका लागग िीन िा सोभन्ा 
बढी वनर्वमि आन्तररक आर्स्ोि भएको हुनुपद्नछ । 

प्रगवतजिल कृषि उत्ादन सहकारीमार्ड त् पर्यािरणीर् उपिको बिारीकरण गररदैँ । तस्विर : इन्द्रप्रसाद पाैरेल, ली-बर्ड
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माटोमा छचस्यान कार्म गन्न िथा ससचँाइ व्यिस्ापनका लागग 
कम खनजोि िा वबनाखनजोि खेिी गन्न सषकने बालीको खेिी, 
आकासे पानी सङ्कलन, जुठेलनाको पानी सङ्कलन,  थोपा ससचँाइ, 
छापाको प्रर्ोग, उपलब्ध पानीका स्ोि िथा मुहानको संरक्षण 
िथा उपर्ोग आदद गन्न सषकन्छ । रासार्वनक मल बढी प्रर्ोग 
भएका क्षेत्रबाट वनकास भएको पानी िा उद्योगधन्ाबाट 
वनस्स्एकाे दगु्नन्न्धि पानी ससचँाइका लागग प्रर्ोग गनु्नहँुदैन ।

िम्धाग ४. रधािधायषनक षििधादरीरहहत बधालरीनधालरीकधा 
ररोग, कीरधा र झधार व्यिस्धापन

पर्यािरणीर् कृषिमा  बालीनालीमा रोगको रोकथाम िथा 
वनर्न्त्रणका लागग रोग नलाग्े िा कम लाग्े जाि छनोट, शुद्ध 
एिं गुणतिरीर् बीउको प्रर्ोग, वमछरिि बालीप्रणाली, बाली 
विविधीकरण जतिा उपार्का साथैं एकीकृि शत्रुजीि 
व्यिस्ापन पद्धविकाे अनुसरण गन्न सषकन्छ । िर र्स अन्तग्नि 
अन्न्तम अस्त्रका रूपमा वििादी प्रर्ोग गदया जैविक वििादी मात्र 
प्रर्ोग गनु्नपद्नछ  ।

िम्धाग २. कृषि जैषिक षिषिधतधा व्यिस्धापन तथधा 
स्धानरीय बरीउप्रणधालरी  िुधधार

पर्यािरणीर् कृषि गाउँ कार््नरिम सञ्ालन भएको गाउँको कृषि 
जैविक विविधिाको अरभलेखीकरण (अन्बाली, फलफूल, 
िरकारी, मसलाबाली, जरे बाली, जडीबुटी, जङ्गलबाट सङ्कलन 
गररने खाद्यितिु, पशुपन्छी), त्यसको चार िग्न विश्ेिण र 
र्सका आधारमा ददगो संरक्षण िथा उपर्ोगका लागग 
सामुदागर्क जैविक विविधिा व्यिस्ापन र्ोजना िजु्नमा िथा 
कार्यान्वर्न गनु्नपद्नछ । सामुदागर्क जैविक विविधिा 
व्यिस्ापनअन्तग्नि कृषि जैविक विविधिाको महत्त्व र 
संरक्षणको आिश्यकिाप्रवि चेिना अरभिृद्द्ध, सामुदागर्क बीउ 
बैंक, कृषि जैविक विविधिा प्रदश्ननी स्ल, रैथाने बालीको बीउ 
उत्ादन, सहभागगिामूलक जािीर् छनोट, उतृ्टि रैथाने जाि 
दिया, कृषि जैविक विविधिाको जानकारी पुस्तिका िा क्ाटलग 
प्रकाशन, रैथाने जािमा आधाररि कृषि उपजको मूल् शृङ्खला 
विकास आदद षरिर्ाकलापहरू सञ्ालन गनु्नपद्नछ । त्यसै गरी 
स्ानीर् कृिकहरूको मागअनुसार उति गाउँमा उत्ादन गन्न 
सषकने उन्ि जािको बीउ-उत्ादन गरी विरिीवििरणको 
व्यिस्ा पवन गन्न सषकन्छ । र्ी सबै कामबाट अन्ति: स्ानीर् 
बीउप्रणाली सुदृढ हुन जान्छ ।

िम्धाग ३. रधािधायषनक पदधाथ्थरहहत मधाटरो तथधा पधानरी 
व्यिस्धापन

कृिकहरूले खेिी गनने प्रार्: सबैजसो बालीनालीका लागग 
माटाको पी. एच. ७ अङ्कको आसपास हुनु राम्ो मावनन्छ । 
पर्यािरणीर् कृषिपद्धविमा पी. एच. अङ्क ७ भन्ा बढी िा कम 
भएको माटाको गुणतिर सुधार गदया प्राङ्गाररक विरध मात्र 
अपनाउनुपद्नछ । अम्ीर् माटो सुधार गन्न कृषिचूनको प्रर्ोग 
गन्न सषकन्छ । वबरूिाका लागग खाद्यित्त्व व्यिस्ापन गदया गोठे 
मल, कम्पोटि मल, हररर्ो मल, कुखुराको सुली, बाख्ाको मल, 
गँड्ौला मल, झोलमल, षपना, खरानी, जङ्गलको माटो,  
गाईभैंसीको षपसाब आदद पर्याप्त मात्रामा प्रर्ोग गन्न सषकन्छ । 
त्यसैगरी माटाको गुणतिर सुधारका लागग िि्नमा एकपटक 
कोसेबालीको खेिी िा मलखाद कम चादहने बालीको खेिी 
गनु्नपद्नछ । गोठे मल र कम्पोटि मलको उत्ादन िृद्द्ध गन्न भकारो 
सुधार, पत्र सङ्कलन गरी कम्पोटि मल बनाउने िा गाईभैंसीको 
सोतिरका रूपमा प्रर्ोग गन्न सषकन्छ भने गुणतिर सुधारका 
लागग मल खाडल व्यिस्स्ि गरी त्यसमा छानाको व्यिस्ा 
गनु्नपद्नछ ।

तनहँुकाे पुकयाेटमा अिस्थित सामुदायर्क बीउ बैंकमा संरजषित 
बीउहरू । तस्विर : पीताम्बर श्ेष्ठ, ली-बर्ड
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त्यसैगरी कीरा वनर्न्त्रणका लागग खेिबारीको वनर्वमि 
सरसफाइ, गाईभैंसीको षपसाब-सङ्कलन िथा प्रर्ोग, मोहनी 
पासो, बतिीको पासो, पहेंलपािे पासो, वमत्रजीिको संरक्षण, 
छेकबार जाि (जतिै सर्पत्री), िरेलु वििादीको प्रर्ोग 
(झोलमल, जीिामृि, बीजामृि आदद), जैविक वििादीको प्रर्ोग 
(ट्ाइकोडमया, मेटाराइसजर्म, स्युडोमोनस, ब्ाससलस आदद) 
प्रर्ोग गन्न सषकन्छ ।

झार वनर्न्त्रणका लागग पवन झारनाशक वििादी प्रर्ोग गन्न 
वमलै्न र त्यसका लागग पवन हािैले गोडमेल गनने, झार उम्न 
नददन मल्चिङ िा छापो प्रर्ोग गनने जतिा विकल्प  
अपनाउनुपद्नछ ।

िम्धाग ५. परम्परधागत ज्धान र खधाद्यिंसृ्ततकरो 
प्रिद््थन एिं िधामधासजक मयूल्यमधान्तधाकरो अनुिरण

पर्यािरणीर् कृषिपद्धवि प्रिद्ध्नन गदया प्रचसलि परम्परागि ज्ान, 
स्ानीर् अन्वेिण र स्ानीर् खाद्य पररकारबारे अरभलेखीकरण 
गरी परम्परागि खाद्यसंसृ्वि प्रिद्ध्ननमा पवन विशेि जोड 
ददनुपद्नछ । मौसलक िथा परम्परागि खाद्य पररकारलाई र्सको 
मुख्य गुण िा विशेििा कार्म रहने गरी समर्अनुसार पररमाज्नन 
गन्न र व्यिसार्ीकरण गरी आर् र रोजगारी सृजना गन्न  
सषकन्छ । त्यसै गरी अनुकरणर्ोग्य र सामासजक 
मूल्मान्यिाको अनुसरणमा पवन त्यरतिकै जोड ददइन्छ । िर 
कुनै पवन परम्परागि ज्ान, खाद्यसंसृ्वि िा सामासजक 
मूल्मान्यिाको प्रिद्ध्नन गदया त्यसको औछचत्य, सान्रभ्नकिा र 
समर्सापेक्ष हुने कुरा सुवनचिि गनु्नपद्नछ । परम्परागि िथा 
स्ानीर् ज्ानमा आधाररि बाली पात्रो, माटाको उि्नराशगति 
िृद्द्धका लागग िुम्ी गोठ, खखरको, िीिेपािी, असुरो आददको 
प्रर्ोग उपर्ोगी परम्परागि िथा स्ानीर् प्रविरध हुन् ।

िम्धाग ६. कृषि उपज मयूल्यश्ृङ्खलधा षिकधाि

पर्यािरणीर् कृषि वनियाहमुखीमात्र नभई र्ो कृिकहरूको 
आम्ानी, रोजगारी र जीविकोपाज्ननसँग जोषडएको  
हुनुपद्नछ । त्यसका लागग पर्यािरणीर् कृषि उपजको 
व्यािसागर्क उत्ादन, व्यिस्ापन र बजारीकरण अथयाि् 
मूल्शृङ्खला विकास भएको हुनुपद्नछ । िर हाल नेपालमा 
पर्यािरणीर् कृषि उपजको बजारीकरण वनकै चुनौिीपूण्न 
देखखएको छ । अि: बजारीकरणका लागग पर्यािरणीर् कृषि 

गाउँमा कुन कृषि उपज उत्ादन गनने कुराको वनधयारण म्ाक 
वमलन म्ाषट्क्स (MacMillan Matrix 2019) विश्ेिणका 
आधारमा मात्र गनने र सहकारी िहमा व्यािसागर्क र्ोजना 
वनमयाण िथा कार्यान्वर्न गनु्नपद्नछ । व्यािसागर्क र्ोजना 
वनमयाण िथा त्यसको सफल कार्यान्वर्न गनने कुरा उत्ादक 
कृिकहरू, सहकारीका कम्नचारी र व्यिस्ापन सवमविका 
सदस्यहरूको क्षमिाविकासमा वनभ्नर हुन्छ । पर्यािरणीर् 
कृषिपद्धविबाट उत्ादन गररएका कृषि उपजको विश्वसनीर्िा 
िथा बढी मूल् प्रान्दप्तका लागग सहभागगिामूलक गुणतिर 
वनधयारण प्रणाली (PGS) अिलम्बन गन्न सषकन्छ भने उत्ादन 
उपरान्तका षरिर्ाकलापहरू (ग्रेषडङ, सामान्य प्रशोधन, 
प्ाकेसजङ) का साथै होलसेल एिं खुद्ा व्यापारीसँग समन्वर् र 
विसशटि बजारको खोजी पवन गनु्नपद्नछ ।      

पर्यावरणीर् कृषि गाउँ षवकािका 
चरणहरू

पर्यािरणीर् कृषि गाउँ विकास गदया चरणबद्धरूपमा कार््नरिम 
सञ्ालन गनु्नपद्नछ । नेपालको मध्यपहाडी र उच्च पहाडी भेगका 
दगु्नम गाउँहरूलाई िराई िथा शहरबजार आसपासका गाउँको 
िुलनामा सहजै ‘पर्यािरणीर् कृषि गाउँका रूपमा विकास गन्न 
सषकन्छ । िर िराई िथा शहरबजार आसपासका गाउँहरूमा 
रासार्वनक मल िथा वििादी र हाइवरिड बीउको अत्यारधक 
प्रर्ोग हुने भएकाले िी गाउँहरूलाई ‘पर्यािरणीर् कृषि गाउँ’ 
बनाउन वनकै स्ोिसाधन, समर् र प्रर्ास गनु्नपद्नछ । मध्यपहाडी 
र उच्च पहाडी भेगका दगु्नम गाउँहरूमा रासार्वनक मल िथा 
वििादी र हाइवरिड बीउको पहुँच नभएको िा कम भएकाले िी 
गाउँहरूमा पर्यािरणीर् कृषिप्रणालीमा नै आधाररि भएर खेिी 
गररन्छ । िर र्तिा गाउँहरूलाई पवन ‘पर्यािरणीर् कृषि गाउँ’ 
िोिणा गन्नका लागग वनसचिि विरध र प्रषरिर्ा चरणबद्ध रूपमा 
पूरा गनु्नपनने हुन्छ । र्हाँ विनै चरणहरू रिमश: उल्ेख गररएको 
छ :    

१. गधाउँ छनरोट

सैद्धान्न्तक रूपमा सबै गाउँलाई ‘पर्यािरणीर् कृषि गाउँ’ बनाउन 
सषकने भए िापवन वनम्न बँुदाहरूका आधारमा ‘पर्यािरणीर् कृषि 
गाउँ’ विकासका लागग प्राथवमकिा ददई गाउँ छनोट गन्न  
सषकन्छ :
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 � खेिीर्ोग्य जवमन प्रशति भएको र बहुसङ्ख्यक  िरधुरी 
खेिीपािी िथा पशुपालनमा संलग् भएको;

 � कृषि जैविक विविधिा प्रशति भएको र समुदार्सँग 
जोषडएको िा नसजकै िनजङ्गल भएको;

 � गाउँभन्ा मारथ अन्य गाउँ भएमा सो गाउँको पानीको 
वनकास नआउने;

 � ससचँाइ र षपउने पानीका लागग स्च्छ पानीको स्ोि 
भएको िा व्यिस्ा गन्न सषकने सम्ािना भएको;

 � बहुसङ्ख्यक सदस्य मदहला र र्ुिाहरू रहेकाे कृषि 
सहकारी भएको िा गठन गन्न सषकने सम्ािना भएको;

 � ‘पर्यािरणीर् कृषि गाउँ’ विकासका लागग समुदार्का 
बहुसङ्ख्यक िरधुरीका सदस्यहरू इचु्छक भएको । 

२. कृषि पययाप्रणधालरी षिश्ेिण

कृषि पर्याप्रणाली विश्ेिण भन्ाले ‘पर्यािरणीर् कृषि गाउँ’ 
विकासका लागग छनोट गररएको गाउँको हालको अिस्ा थाहा 
पाउन गररने अध्यर्न हो र सो अध्यर्नको वनचोडका आधारमा 
‘पर्यािरणीर् कृषि गाउँ’ विकासका लागग सञ्ालन गनु्नपनने 
षरिर्ाकलापहरूको पदहचान र स्ोिको उपलब्धिाअनुसार 
षरिर्ाकलापहरूको प्राथवमकीकरण गररन्छ । कृषि पर्याप्रणाली 
विश्ेिण अन्तग्नि वनम्न कार््नहरू गररन्छन् (NAFRI, 2006) :

२.१. पर्यावरणीर् कृनिसम्बन्ी अभिमुखीकरण

कृषि पर्याप्रणाली विश्ेिणका रिममा विरभन् सरोकारिाला 
वनकार् िथा पात्रहरूको सहभागगिा जरुरी हुन्छ । र्सअन्तग्नि 
‘पर्यािरणीर् कृषि गाउँ’ विकास गन्न छनोट भएको गाउँ/
नगरपासलकाको वनियाछचि जनप्रविवनरध, कृषि शाखा प्रमुख, 
पशुपन्छी विकास शाखा प्रमुख, स्ानीर् जानकार िथा अनुभिी 
व्यगतिहरू, समुदार्का सदस्यहरू - विरभन् उमेर समूहका 
मदहला, पुरुि र उति समुदार्मा भएका र कार््नरि सामुदागर्क 
िथा गैरसरकारी सङ्िसंस्ाका प्रविवनरधहरू पद्नछन् । 
उनीहरू सबैलाई पर्यािरणीर् कृषिको अिधारणा, ससद्धान्त, 
कार्यान्वर्नप्रषरिर्ा, सरोकारिाला वनकार्हरू र समुदार्का 
सदस्यहरूको भूवमकाबारे जानकारी ददन र शुरुिािदेखख नै 

उनीहरूको धारणा बुझ्न पर्यािरणीर् कृषिसम्बन्धी एकददने 
अरभमुखीकरण कार््नरिम गनु्नपद्नछ । र्सको अगुिाइ 
पर्यािरणीर् कृषिबारे राम्ोसँग बुझेको व्यगतिले गनु्नपद्नछ ।

२.२. स्थलगत अध्यर्ि

‘पर्यािरणीर् कृषि गाउँ’का रूपमा विकास गन्न लागगएको 
गाउँको प्रारस्म्क जानकारी सङ्कलनका लागग सम्बन्धीि 
व्यगतिहरूका षटमले उति गाउँको भ्रमण गनु्न जरुरी हुन्छ । र्ो 
अध्यर्नभ्रमण गन्न गाउँको चार षकल्ा ससमाना िोकेर अङ्ग्रेजी 
अक्षरहरू S िा X िा V िररकाले गाउँरभत्रका भूभागहरू पुग्ुपनने 
हुन्छ । र्सरिममा विरभन् वििर्मा ज्ान भएका व्यगति र 
समुदार्का केही सदस्य सहभागी हुनुपद्नछ भने र्स षटमले 
अध्यर्नका रिममा खेिीप्रणाली; माटो, पानी, िथा 
स्ोिसाधनको उपलब्धिा; प्रचलनमा रहेका कृषि/पशुपालन 
प्रविरध; समुदार्मा बसोिास गनने मावनसहरूको रहनसहन; जाि 
जािीर्िा, आरथ्नक अिस्ालगार्िका वििर्मा अध्यर्न 
गनु्नपद्नछ । र्स अध्यर्नबाट आएको जानकारी ‘पर्यािरणीर् 
कृषि गाउँ’ विकासको र्ोजना िजु्नमा गदया प्रर्ोग गनु्नपद्नछ । 

२.३ घरधुरी सववेक्षण तथा समूह छलफल

स्लगि अध्यर्नले मात्र कुनै पवन गाउँको पर्याप्रणाली विश्ेिण 
गन्न र र्ोजना िजु्नमा गन्न पर्याप्त जानकारी सङ्कलन गन्न  
सषकँदैन । त्यसको मुख्य पाटो भनेको िरधुरी सिनेक्षण र वििर् 
केन्दन्द्रि सामूदहक छलफल हो । िरधुरी सिनेक्षण िथा सामूदहक 
छलफल विरधबाट सलनुपनने जानकारी बारेको वििरण िासलका 
१ मा प्रतिुि गररएको छ िर सिनेक्षण विरधबारे प्रशति 
अध्यर्नसामग्री पाइने भएकाले त्यसबारेमा र्हाँ छलफल 
गररएको छैन । समूह छलफल गदया सरोकारिाला केन्दन्द्रि 
छलफल र समुदार् केन्दन्द्रि छलफल गनु्नपद्नछ । जानकारी 
िथा िथ्याङ्क सङ्कलनका रिममा समेट्नुपनने वििर्ितिु िथा 
जानकारी वििरण िासलका- १ मा प्रतिुि गररएको छ :
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ताललका- १. घरधुरी सववेक्षण तथा सामूहहक छलफल नवधधबाट ललिुपिवे िािकारी-नववरण

षिियिस्तु जधानकधारी िङ्कलनषिधध तथधा िमेट्नुपनने जधानकधारी-षििरण

सामाजिक तथा सांसृ्वतक विवििता घरिुरी सिवेषिण : जनसङ्ख्या, सलङ्ग, जािीर्िा, आरथ्नक अिस्ा, शैसक्षक र्ोग्यिा, 
सामुदागर्क संस्ा

समूह छलरल : मुख्य चाडपि्न, खाद्यपररकार र त्यसको स्ोि

िैविक विवििता र र्सको अिथिा घरिुरी सिवेषिण : कृषि जैविक विविधिा र त्यसको संरक्षण िथा उपर्ोगको अिस्ा : 
अन्बाली, फलफूल, िरकारी, जषडबुटी, मसलाबाली, दालबाली, िेलबाली, जरे बाली, 
िनजङ्गलबाट सङ्कलन गररने खाद्यितिु, ससमसार क्षेत्र भए त्यससँग सम्बन्धीि जैविक 
विविधिा, डाले िाँस र पशुपन्छी आदद ।

समूह छलरल : चार िग्न-विश्ेिण ।

खेतीपाती तथा पिुपन्ी पालनको 
अिथिा 

घरिुरी सिवेषिण : खेिीर्ोग्य जवमन (ससरञ्ि, अससरञ्ि), उत्ादन, उत्ादकत्व, 
बालीनालीसम्बन्धी समस्या, मलखाद िथा वििादी प्रर्ोगको अिस्ा िथा प्रकार, परम्परागि 
ज्ान,  

समूह छलरल : बालीप्रणाली, कृषि प्रविरध र प्राविरधक ज्ानमा पहँुच, कृषिका मुख्य समस्या 
िथा चुनौिी र सम्ाविि समाधानका उपार्हरू

बीउ र बीउपद्धवत घरिुरी सिवेषिण : बीउ-उत्ादन, वबरिीवििरण, छनोट, भण्डारण र संरक्षणको अिस्ा

समूह छलरल : बीउमा पहँुच िथा आपूवि्नको अिस्ा

िलिार्ुको अिथिा र िलिार्ुिन्य 
िोखखम

घरिुरी सिवेषिण : समुदार्ले भोगगरहेका प्रकोपहरू, क्षविको वििरण, त्यसबाट बच्न 
अपनाइएका िथा सम्ाविि उपार्हरू 

समूह छलरल:  िसयाि, िापरिम, प्रकोप र विपदको अिस्ा-विश्ेिण

थिान िण्डन र माटो समूह छलरल : भौगोसलक अिस्स्वि, मोहडा, माटाको प्रकार र भू-उपर्ोगको अिस्ा

पर्यािरणीर् अिथिा र स्ोत 
उपलब्धता

समूह छलरल : पानीको उपलब्धिा र आपूवि्नको अिस्ा, माटाको गुणतिर, रोगकीरा 
व्यिस्ापन गनने िररका, स्च्छ ऊजया र परागसेचनको अिस्ा

बिार व्यिथिापन र पूियािार घरिुरी सिवेषिण : विरिीकार््नमा संलग्िा, ितिुअनुसार विरिी गररएको िाषि्नक पररमाण िथा 
आम्ानी-वििरण

समूह छलरल : सहकारी, सङ्कलन केन्द्र, छचस्यान केन्द्र, विषरिर्ोग्य ितिु र अिस्ा, 
सरोकारिालाहरू, समस्या िथा चुनौिीहरू

पर्यािरणसँग सम्बन्ीत नीवतवनर्म र 
कार््डक्रमहरू

घरिुरी सिवेषिण : पर्यािरणीर् कृषि प्रिद्ध्नन कार््नमा संलग्िा र अनुभि, त्यसप्रविको धारणा 
िथा सुझाउ

समूह छलरल : विगिमा सञ्ालन भएका र हाल सञ्ालनमा रहेका पर्यािरणीर् कृषिसँग 
सम्बन्धीि कार््नरिमहरू

स्ोत नक्ाङ्कन समूह छलरल : सम्पूण्न स्ोिहरू समेट्ने (जल, जवमन, जङ्गल, सङ्िसंस्ा, अन्य स्ोि 
आदद)

स्ोत : FAO 2019 बाट पररमाजि्डत ।
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३. पययािरणरीय गधाउँ षिकधािकधा लधाषग यरोजनधा तजु्थमधा 
तथधा कधाययान्वयन

स्लगि अध्यर्न, िरधुरी सिनेक्षण र सामूदहक छलफल 
विरधबाट प्राप्त सूचना एिं जानकारी विश्ेिण िथा प्रवििेदनका 
आधारमा पर्याप्रणालीेको अिस्ा र विश्ेिणका रिममा पदहचान 
भएका विरभन् आिश्यकिाहरूको सूचीलाई सहभागगिामूलक 
िररकाले प्राथवमकीकरण गनु्नपद्नछ । ससजलै गन्न सषकने र 
कृिकहरूको सामासजक िा आरथ्नक जीिनमा छछटो पररिि्नन 
ल्ाउन सषकने षरिर्ाकलापहरूलाई प्राथवमकिामा राखेर काम 
गनु्नपद्नछ भने पर्यािरणीर् कृषिका ससद्धान्त िथा 
सम्ागहरूलाई ध्यान ददएर रिमश: षरिर्ाकलापहरू सञ्ालन 
गददै जानुपद्नछ । र्सरी र्ोजना िजु्नमा गदया िासलका २ मा प्रतिुि 
गररएको ढाँचामा र्ोजना वनमयाण गन्न सषकन्छ । वितिृि रूपमा 
कार्यान्वर्नका लागग भने स्लगि भ्रमण, िरधुरी सिनेक्षण िथा 
सामूदहक छलफल विरधबाट प्राप्त वििरण िथा स्ोि 
पररचालनसदहिको वितिाररि कार््नर्ोजना पवन िर्ार गन्न 
सषकन्छ । िलको िासलकामा बजेटवििरण राखखएको छैन । 
र्सका लागग साझेदार सङ्िससंस्ाहरूसँग समन्वर् गरी 

सबैको साझा कार््नरिमका रूपमा स्ोिपररचालन गनु्न राम्ो  
हुन्छ ।

र्सरी वनमयाण गररएको र्ोजनाको कार्यान्वर्न ‘पर्यािरणीर् 
कृषि गाउँ’ विकासको मुख्य काम हो । र्ोजना िजु्नमा गदयाझैं 
कार्यान्वर्न गदया पवन विरभन् सरोकारिाला वनकार्हरूसँग 
पर्याप्त समन्वर् गनु्नपद्नछ । र्ोजना कार्यान्वर्न गदया िािािरण 
संरक्षण पदहलो शि्न हो । ‘पर्यािरणीर् कृषि गाउँ’ विकास र्ोजना 
कार्यान्वर्न गदया त्यसले िािािरणमा नकारात्मक प्रभाि पानने 
भए िी र्ोजना पररिि्नन िा पररमाज्नन गनु्नपद्नछ । र्ोजना 
कार्यान्वर्नका रिममा प्रतिाविि षरिर्ाकलापहरूको प्रदश्ननी 
स्ल िर्ार पारेर पवन धेरै कृिकहरूमा पर्यािरणीर् कृषि 
प्रविरध ससकाइको थलोका रूपमा विकास गन्न सषकन्छ । 
कृिकको प्लट र प्रदश्ननी प्लटबीचको सहभागगिामूलक 
िुलनात्मक विश्ेिण पवन गन्न सषकन्छ । र्ोजना कार्यान्वर्नका 
रिममा कृिकदेखख कृिक जतिा कार््नरिम सञ्ालन गन्न 
सषकन्छ, जसमा दक्ष कृिकले अन्य कृिकहरूमा पर्यािरणीर् 
कृषि प्रविरध वितिार गन्न सक्दछन् ।

तललका २.  ‘पर्यावरणीर् कृनि गाउँ नवकास ’ का लानग सह््कक्षप्त र्ोििा तिुजुमा िमूिा फारम

िम्धाग यधाेजनधा बनधाउँदधाकरो 
अिस्धा (बुँदधा २.३ 

कधा आधधारमधा )

प्रस्तधाषित 
षरियधाकलधापहरू

कधाययान्वयन  
षिधध

िमयिरीमधा सजम्ेिधारी

१. कृिकहरूको बजलर्ो संथिा

२. कृषि िैविक विवििता 
व्यिथिापन तथा थिानीर् 
बीउप्रणालीमा सुिार 

३. रासार्वनक पदाथ्डरहहत माटो 
तथा पानी व्यिथिापन

४. रासार्वनक वििादीरहहत 
बालीनालीका रोगकीरा तथा झार 
व्यिथिापन

५. परम्परागत ज्ान तथा खाद्य 
संसृ्वतको प्रिद्ध्डन एिं 
सामाजिक मूल्यमान्यताको 
अनुसरण

६. कृषि उपिको मूल्य अधििृद्द्ध 
र बिारीकरण 
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४. िंस्धागत षिकधाि र क्षमतधा अतभिृद्द्

‘पर्यािरणीर् कृषि गाउँ’ विकास र त्यसको ददगोपनाका लागग 
बसलर्ो कृषि सहकारी हुनुपनने कुरा र्सअगि नै चचया 
गररसषकएको छ । िर सहकारीलाई कसरी बसलर्ो बनाउने भन्े 
कुरा आन्तररक रूपमा िथा बाह्य सङ्िसंस्ाहरूद्ारा सञ्ालन 
गररने संस्ागि विकास र क्षमिा अरभिृद्द्धका 
षरिर्ाकलापहरूले वनधयारण गद्नछन् (हेनु्नहोस् सम्ाग १) । 
र्सका लागग सहकारीले पवन विरभन् सरोकारिाला 
वनकार्हरूसँग समन्वर् गरी आिश्यक स्ोिसाधन िथा 
प्राविरधक सहर्ोग जुटाउन अग्रसर हुनुपद्नछ । ‘पर्यािरणीर् 
कृषि गाउँ’ विकासका लागग सहकारीका सम्पूण्न सदस्य 
कृिकहरूलाई िासलम िथा भ्रमणका माध्यमबाट आधारभूि 
ज्ान िथा सीप विकास गनु्न अवनिार््न षरिर्ाकलापका रूपमा 
सञ्ालन गनु्नपद्नछ । र्सो गन्न सकेमा मात्र कृिकहरूले 
पर्यािरणीर् कृषिका असल अभ्ासहरू अिलम्बन गन्न 
सक्दछन् । समर्-समर्मा कृिकहरूलाई पुनियाजगी िासलमको 
पवन उरतिकै जरुरी हुन्छ । र्ी सबै षरिर्ाकलापहरू र्ोजना 
िजु्नमा गदया नै समेषटनुपद्नछ (हेनु्नहोस् िासलका २) ।

५. मयूल्यश्ृङ्खलधा षिकधाि

मूल्रिृङ्खला विकास पवन र्ोजना िजु्नमा िथा कार्यान्वर्न 
चरणकै अरभन् भाग हो (हेनु्नहोस् सम्ाग-६ िथा िासलका २) । 
र्ो पर्यािरणीर् कृषि गाउँका कृिकहरूको आम्ानी िृद्द्धका 
लागग अवनिार््न रूपमा गनु्नपनने कार््न हो । िर नेपालका सन्भ्नमा 
पर्यािरणीर् कृषि गाउँबाट उत्ाददि उपजको बजारीकरण वनकै 

चुनौिीपूण्न भएकाले र्सलाई र्हाँ थप स्पटि पानने प्रर्ास 
गररएको हो । 

नेपालमा पर्यािरणीर् कृषिपद्धवि अपनाएर उत्ादन गररएको 
कृषि उपजको प्रमाणीकरण गररएको वबरलै भेषटन्छ । अकयाविर 
प्रमाणीकरण गररए पवन त्यस उपजले बजार मूल् उच्च पाउँछ 
भन्े कुरामा उत्ादकहरू ढुक्क हुनसक्े अिस्ा छैन । 
सामान्यिर्ा रासार्वनक मल िथा वििादी प्रर्ोग गररएको र 
पर्यािरणीर् पद्धविबाट उत्ादन गररएको उपजलाई 
उपभोतिाहरूले एउटै नजरले हेनने गरेको पाइन्छ । पर्यािरणीर् 
पद्धवि अपनाएर उत्ादन गररएको उपजमा रसार्वनक मल िथा 
वििादी प्रर्ोग गरी उत्ादन गररएकोभन्ा उत्ादन लागि बढी 
पनने भएकाले र्तिा उत्ादनले िुलनात्मक रूपमा बढी मूल् 
प्राप्त गनु्नपद्नछ भन्े मान्यिा हो । त्यसै गरी बजारमा 
वबनाप्रमाणका पर्यािरणीर् िा प्राङ्गाररक भनी लेबल गररएका 
कृषि उपज प्रशति भेषटने हँुदा िातिविक रूपमा पर्यािरणीर् 
पद्धवि अपनाएर उत्ादन गररएका कृषि उपज ओझेलमा पनने 
सम्ािना पवन त्यरतिकै छ । 

नेपालको सन्भ्नमा पर्यािरणीर् कृषि उपजको बजारीकरणको 
अकको समस्या भनेको थोरै पररमाणमा उत्ादन हुनु र ग्राहक िा 
बजारको मागअनुसार बाहै्र मदहना आपूवि्न गन्न नसक्ु पवन हो । 
कृषि उपजको बजारीकरणमा सहकारीको संलग्िा अत्यन्त 
कम हुनु र वबचाैसलर्ाको बाहुल् हुनु अकको चुनौिी हो । र्स 
पररपाटीले गदया कृिकहरूले लागिअनुसारको भाउ नपाउने िर 
उपभोतिाले महङ्गोमा खररद गनु्नपनने अिस्ा छ ।

अन्नपूण्ड सामुदायर्क बीउ बैंक, मरामचे, कास्ीमा संरजषित बालीहरुको चारिग्ड विश्ेिणमा  
सहिागी कृिक तथा कृषि प्राविधिकहरू । तस्विर : पीताम्बर श्ेष्ठ, ली-बर्ड



पर्यािरणीर् कृषि गाउँबाट उत्ादन गररएको कृषि उपजको 
बजारीकरण गदया मारथ उल्ल्खखि चुनौिी र समस्याहरूलाई 
गहन रूपमा सलएर र्ोजना बनाई अगि बढ्नु आिश्यक छ । 
कृषि उपजको प्रमाणीकरणका सन्भ्नमा भने सहकारीको 
अगुिाइमा पी.जी.एस्. अथयाि् सहभागगिामूलक गुणतिर 
वनधयारणप्रणाली (Participatory Guarantee System)  
विरध अपनाउनुु उपर्ुति हुन्छ । र्सरी प्रमाणीकरण गररएको 
उपज सहकारीबाट सोझै उपभोतिाकहाँ पुग्े व्यिस्ा वमलाउन 
सषकर्ो भने उत्ादक र उपभोतिा दिुैलाई मूल्का दहसाबले 
न्यार् ददन सषकन्छ ।  

६. अनुगमन, मयूल्यधाङ्कन तथधा मयूलप्रिधाहरीकरण

‘पर्यािरणीर् कृषि गाउँ’को प्रगवि मापनका लागग वनरन्तर 
अनुगमन िथा मूल्ाङ्कन गनने पररपाटी बसाउनुपद्नछ । 
सामान्यिर्ा कुनै पवन कार््नरिमको लक्ष्य र उदे्दश्यलाई आधार 

थप िानकारीका लायग :

िैविक विवििता, अनुसन्ान तथा  
विकासका लायग थिानीर् पहल (ली–बर्ड)
पाे. ब. नं. ३२४, पाेखरा, कास्ी, नेपाल 
फाेन: ०६१ ५८५३५७, ५७६८३४ 
इमेल: info@libird.org 
िेब: www.libird.org 
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मानेर प्रगविको अनुगमन िथा मूल्ाङ्कन गररन्छ र पर्यािरणीर् 
कृषि गाउँ’का हकमा पवन र्ो लागु हुन्छ । िर विश्व खाद्य िथा 
कृषि सङ्गठन (FAO) ले पर्यािरणीर् कृषि गाउँ’को मूल्ाङ्कनका 
लागग दशिटा आर्ामहरूलाई समेटेर िर्ार पारेको ‘पर्यािरणीर् 
कृषि गाउँको प्रगवि मूल्ाङ्कन विरध’ अथयाि् Tools for Agro-
ecological Village Performance Evaluation (TAPE) 
ले वनदद्नटि गरेका कुरालाई आधार मानेर अनुगमन िथा मूल्ाङ्कन 
गदया सिन रूपमा गन्न सषकन्छ  (https://www.fao.org/3/
ca7407en/ca7407en.pdf) । 

‘पर्यािरणीर् कृषि गाउँ’को अनुगमन िथा मूल्ाङ्कनका लागग 
गाउँ/नगरपासलका, प्रदेश र सङ्िीर् सरकारी वनकार्मा 
कार््नरि कम्नचारी, नीविवनमयाणकिया िथा वनियाछचि 
प्रविवनरधहरू एकैपटक सहभागी गराएर पवन गन्न सषकन्छ । 
र्सबाट ‘पर्यािरणीर् कृषि गाउँ’को वितिार िथा 
मूलप्रिाहीकरणमा सहजिा ल्ाउन सषकन्छ ।


