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जलिायु समानुकूलन एिम् पया्डिरण–मैत्ी खेती प्रविवध र अभ्ासमा आधाररत कृवि मूल्य–शृ्ङ्खला सम्बन्ी सथानीय 
साझेदार संसथाहरू र सहकारीका कम्डचारीहरूको क्षमता अवभिृस्धि िरी िररब तथा वसमान्तकृत कृिकहरूका लावि 
जीविकोपाज्डन सुधार पररयोजन, ड्ान चच्ड एर (DCA) को आवथ्डक सहयोिमा सञ्ावलत समानुकूलन जीविकोपाज्डन 
र वदिो खाद्य तथा पोिण सुरक्षा काय्डक्रम अन्ति्डत काया्डन्वयन भएको पररयोजना हो । सन् २०१७ को अिष्टबाट लािू 
भएको यस चार ििषे काय्डक्रमले सथानीय साझेदार संसथाहरू सम विकास केन्द्र (र.वर.सी.) नेपाल, रोटी; मावलका 
विकास सङ्घ (एम.वर.ओ.) नेपाल, अछाम; नेपाल रावष्टरि य समाज कल्याण सङ्घ (एन.एन.एस.रबू्.), कञ्नपुर; सामावजक 
सेिा केन्द्र, दैलेख र थारु मवहला उत्ान केन्द्र, बवद्डयाको साझेदारीमा सुदूरपवचिम, कणा्डली र लुस्म्बनी प्रदेशका पाँचिटा 
वजल्ाहरूूः  कञ्नपुर, रोटी, अछाम, दैलेख र बवद्डयामा बसोबास िरररहेका सीमान्तकृत कृिकहरूका खाद्य तथा 
पोिण सुरक्षा, आम्ानी र समानुकूलन क्षमता अवभिृस्धि िनषे उदे्श्य राखेकाे वथयाे । ली–बर्डको प्राविवधक सहयोिमा 
सञ्ावलत यस पररयाेजनाबाट विवभन्न जलिायु समानुकूलन एिम् पया्डिरणमैत्ी कृवि अभ्ासहरू सञ्ालनमा अाएका 
वथए ।

काय्डक्रमको उदे्श्य पूरा िन्ड साना वकसानहरूले िरेका सफल अभ्ासहरूलाई वलवपबधि िरी समुदायस्तरदेस्ख रावष्टरि य 
तथा अन्तरा्डवष्टरि य के्षत्हरूसम्म ज्ान आदान–प्रदान िनषे उदे्श्यले पररयोजनाको पहलमा ‘जलिायु समानुकूलन एिम् 
पया्डिरणीय कृवि–मैत्ी प्रविवध तथा अभ्ासको सङ्ालाे प्रकाशन िनषे जमकको िररएको हो । जलिायु समानुकूलन यस्तो 
पक्ष हो जसद्ारा जलिायुजन्य जोस्खमहरूसँि सामना िन्ड सवकनछ भने पया्डिरणीय कृवि अकको पक्ष हो जसमाफ्ड त 
िातािरण संरक्षण, उत्ादनका लावि आिश्यक प्राकृवतक संसाधन (पानी, माटो, जैविक विविधता आवद)को वदिो 
निीकरणको सुवनवचितता तथा िैरनिीकरणीय र रासायवनक स्ोतहरूको प्रयोि कम िददै  कृिक र उपभोक्ाको 
विास्थ्यमा सुधार िन्ड सवकनछ । यस प्रकाशनमा यसै्त विियित वसकारहरू समािेश िररएका छन् । यसको प्रयोिले 
जलिायु पररित्डन अनुकूलन तथा पया्डिरणीय कृविमा प्रभाि पानषे र साना वकसानको वदिो जीविकोपाज्डनमा समेत टेिा 
पुगे् अपेक्षा वलरएको छ । जलिायु समानुकूलन एिम् पया्डिरणीय कृवि–मैत्ी प्रविवध तथा अभ्ासहरूका सङ्ालाे 
प्रभािकारी रूपमा अभ्ासमा ल्याउन पररयोजना, सहकारी र सथानीय साझेदार संसथाका कम्डचारीहरू, सामावजक 
पररचालक एिम् अिुिा कृिकहरूले पररयोजनाबाट लाभास्न्वत साना वकसानहरूलाई भेला िराई आिश्यकताअनुसार 
साप्ावहक िा मावसक रूपमा ज्ान आदान–प्रदान िनषे रणनीवत वलरएको छ । 

यो प्रकाशन सम्ादन तथा प्रकाशन िन्डका लावि मुख्य भूवमका खेलनु हुने ली–बर्डका विियित विज्हरूलाई धन्यिाद 
वदन चाहनछाै ं। त्यसै िरी, समय–समयमा वनदषेशन तथा सुझािहरू प्रदान िनषे ‘ड्ान चच्ड एर (DCA)’ नेपाल  टीमप्रवत 
पवन आभार व्यक् िद्डछाै ं । सहकारी र सथानीय साझेदार संसथाका कम्डचारीहरू, सामावजक पररचालक, अिुिा 
कृिकहरू, पररयोजनाबाट लाभास्न्वत साना कृिकहरू सबैबाट भविष्यमा पवन सुझािको अपेक्षा िददै  यो प्रकाशन 
तयारीका लावि िरेको योिदानप्रवत कृतज्ता व्यक् िददै  आिावम वदनमा थप सुधारका लावि आिश्यक सुझािको अपेक्षा 
सवहत हावद्डक धन्यिाद वदन चाहनछाै ं।

पररयाेजना टीम 
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परिचय
नेपाल सरकारले समय–समयमा भूकम्, बाढी, पवहरो, 
सुख्ा खरेरीजस्ता विपद् भोगु्परेको कुरालाई महसुस 
िरी आपत्ालीन तथा विपद् प्रवतकाय्ड योजना एिम् 
काय्डक्रम, हररत कोिको सथापना साथै जलिायुमैत्ी 
प्रविवधको अिलम्बन िनषे लक्ष्य राखेको छ । सो अनुरूप 
नेपालले पवछल्ो समयमा वनकै जोर वदएको काय्डक्रम 
भनेको भिन वनमा्डण मापदण्ड हो । वि.सं. २०७२ को 
विनाशकारी भूकम्पवछ भूकम् प्रवतरोधात्मक वनमा्डण 
संरचनालाई प्रोत्ाहन वदने तथा अवनिाय्ड मापदण्डको 
पालना िनु्डपनषे प्रािधान अवघ साररएको छ । जसअनुरूप 
नेपाल सरकार लिायत विवभन्न रावष्टरि य तथा अन्तरा्डवष्टरि य 
संसथाले भूकम् प्रवतरोधात्मक वनमा्डण संरचनामा मुख्य 
भूवमका खेलने भिन तथा संरचना वनमा्डण सामग्ीको 
रूपमा जलिायुमैत्ी कमे्पसर सट्ावबलारज्ड  वरिक, 
जसलाई र्डन्टरलक ब्क (वस.एस.र.बी.) पवन भवननछ, 
को प्रयोिलाई प्रिधि्डन िददै  आएको देस्खनछ । दवक्षण 
एवशयामा रँटा उद्योिको अिसथाबारे िररएको अध्ययनमा 
नेपालको अथ्डतन्त्रमा महत्वपूण्ड भूवमका खेलने 
के्षत्अन्ति्डत रँटा उद्योि छैठौ ँ नम्बरमा पद्डछ । रँटा 

स्ानीय स्तरमा हररत ननमामाण सामग्ीको सहज 
आपूततीको लानि रमान्टरलक ब्लक उद्ोि

उद्योिले नेपालको कुल िाह्डसथ उत्ादनमा १० देस्ख 
११% योिदान पया्डउने तथ्य यसमा उले्ख छ, जुन 
पवछल्ो समय चचा्डमा रहेको वस.एस.र.वब. रँटा 
उद्योिका लावि चुनौतीको रूपमा पवन छ । नेपाल 
सरकारले वर.एफ.आर.वर./रवसमोरसँिको सहकाय्डमा 
जलिायुमैत्ी रँटा उद्योिको सथापनालाई पञ्िितीय 
योजनामा राखेको छ, जसले वस.एस.र.वब.को महत्व र 
सम्ािना यथेष्ट रहेको प्रष्ट हुनछ ।

नेपालमा वस.एस.र.वब. रँटा उद्योिलाई प्रोत्ाहन िददै  
आएका रावष्टरि य तथा अन्तरा्डवष्टरि य सङ्घ–संसथामा पवहलेको 
’Build Up Nepal’ (हाल पररिवत्डत नाम वस.आर.एन. 
अथा्डत्  ’Community Impact Nepal (CIN)’  र                         
वर.वस.ए. नेपाल (DCA Nepal) अग्णी पंस्क्मा                           
आउँदछन् । हाल वर.वस.ए. नेपाल  र वस.आर.एन. ले 
रचु्क उद्योिीलाई तावलम लिायत प्राविवधक सहयोि र 
व्यिसाय सुरु िन्ड आिश्यक सामग्ी तथा परामश्ड 
उपलब्ध िराउँदै आएका छन् । यसका साथै यी संसथाले 
आफनो सहकाय्डमा रहेका विवभन्न सङ्घ–संसथासँि यस 

असल अभ्ास १

नमरा शे्ष्ठ, एन.एन.एस.डब्ललु.ए.
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उद्योिको प्रिधि्डनका लावि पहल समेत िददै  आएका छन्, 
जसमधे्य कञ्नपुर वजल्ाको अग्णी पंस्क्मा रहेको 
िैरसरकारी संसथा ‘नेपाल रावष्टरि य समाज कल्याण सङ्घ’ 
(एन.एन.एस.रबु्.ए.) पवन रहेको छ । यस संसथासँि 
सहकाय्ड िरी वजल्ाको दवक्षणी के्षत्मा रहेका बेलौरी 
निरपावलका र लालझारी िाउँपावलकामा हालसम्म 
वस.आर.एन.ले नौिटा र्डन्टरलक ब्क उद्योि सथापना 
िररसकेको छ । त्यो सँिै सन् २०२१ मा अन्य थप 
पररयाेजना पवन सञ्ालनमा ल्याउने योजना रहेको छ । 
माटो, ढुङ्ाको धूलो र कोही उद्योिीले बालुिा र वसमेन्टको 
प्रयोि िरी रँटा उत्ादन िनषे हुँदा पवन यो रँटा जलिायुमैत्ी 
भएको दाबी िररनछ । यसले काब्डन उत्ज्डनको मात्ालाई 
घटाउँछ । भूकम् प्रवतरोधात्मक, जलिायुमैत्ी र 
लाितको वहसाबले पवन मैत्ीपूण्ड भएकोले वदिो समुदाय 
वनमा्डणका लावि नेपालमा यो रँटाको वनकै ठूलो महत्व 
देस्खनछ ।

फाइदाहरू
• िायु प्रदुिण कम िनषे र भूकम् प्रवतरोधी,

• कम लाित लागे् हँुदा वनम्न आयस्ोत भएकाले 
पवन यसको उपभोि िन्ड सके् र सथानीय स्तरमै 
कच्ा पदाथ्ड सङ्कलन िन्ड सवकने हँुदा उद्योि समेत 
सञ्ालन िरी विरोजिार हुन सवकने,

• प्ास्टर िन्ड नपनषे, िाराेको जोरारमा समेत 
कम मसलाको प्रयोि हुने र थोरै जनशस्क्बाट 
पवन छोटो समयमा भौवतक संरचना वनमा्डण िन्ड 
सवकने हँुदा अन्य रँटाको तुलनामा यसको प्रयोिले 
वनमा्डणको २५% सम्म लाित कम हुने,

• जारोमा यस रँटाबाट बनेका घरमा बस्ा 
कोठाहरू न्यानो हुने र िमतीमा वचसो हुने 
प्रयोिकता्डको अनुभि रहेको एिम् मनोिैज्ावनक 
विास्थ्य समेत राम्ो हुने,

• रवसमोरका अनुसार यसको प्रयोिले प्रवतघर 
वनमा्डणमा अन्य रँटाको तुलनामा कररब ७ देस्ख 
८ टनसम्म काब्डन उत्ज्डन कम िन्ड सहयोि िनषे, 
जसले नेपालको विश्वस्तरमा हररत गाँस उत्ज्डन 
िनषे प्रवतबधिता र लक्ष्यलाई पूरा िन्ड वनकै ठूलो 
सघाउ पुया्डउने,

• वस.आर.एन.को दाबी अनुसार वस.एस.र.बी. रँटाको 
प्रयोिबाट वटन (जस्ता)को छानो भएको दुई कोठे 
घर तयार पान्डका लावि रँटाको संख्या, कामदार 
र कच्ा पदाथ्डको वहसाबले ६ लाख १४ हजार २७ 
रूपैयाँ मात् लाित लागे् (वचम्नीबाट तयार पाररने 
रँटाको प्रयोि हुने हो भने ७ लाख २७ हजार ३ सय 
४२ रूपैयाँ लागे्) भई सस्तो हुने,

• प्रत्यक्ष तुलनामा वचम्नीबाट तयार पाररएको रँटा र 
र्डन्टरलक ब्कलाई उही उचार्डबाट तल फाँकेर 
हेदा्ड वचम्नीको रँटा टुटेको, चकषे को तर र्डन्टरलक 
रँटामा भने कुनै पवन असर नपरेको पारएकाले यो 
वनकै मजबुत रहेको दाबी िररएको,

• एक र्डन्टरलक ब्कको मूल्य ४०–५० रूपैयाँसम्म 
परे पवन यो एक रँटा वचम्नीबाट तयार पारेका 
तीनिटा रँटा बराबर हुने र वसमेन्टबाट बनेको हँुदा 
वहसाब िरेर हेनषे हो भने र्डन्टरलक ब्क नै सस्तो 
पन्ड आउने ।
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 तानलका–१ः  रमान्टरलक ब्लक रँटा र निम्ीमा तयार रँटाको तलुलना

क्र.सं. रमान्टरलक ब्लक निम्ीमा तयार रँटा

१. हररत िृह गाँस उत्ज्डनमा कमी ल्याउने । काब्डनरारअक्ारर गाँस उत्ज्डन िनषे ।

२. प्रवतघर वनमा्डणमा ७ देस्ख ८ टन काब्डनरारअक्ारर 
उत्ज्डनमा कमी िराउने ।

विश्व बैङ्कका अनुसार एक वचम्नी रँटा उद्योिले           
३७ % काब्डनरारअक्ारर उत्ज्डन िराउँछ ।

३. सथानीयस्तरमै कच्ा पदाथ्ड उपलब्ध हुने । भारतबाट कोरला ल्याउनु पनषे ।
४. धेरै टाढासम्म ढुिानी िदा्ड पवन नटुट्ने । धेरै टाढासम्म ढुिानी िनु्डपरे चक्ड ने, टुट्ने समस्ा 

हुने ।
५. भूकम् प्रवतरोधी । भूकम्–मैत्ी ।

६. प्ास्टर िन्ड नपनषे । प्ास्टर आिश्यक हुने ।

७. वभत्ामा वसधै पेन्ट िन्ड सवकने । प्ास्टरपवछ मात् पेन्ट िन्ड वमलने ।

८. छोटो समय र कम संख्यामा कुनैपवन संरचना वनमा्डण 
िन्ड सवकने ।

लामो समय र धेरै संख्याको रँटा आिश्यक हुने ।

९. िमतीमा शीतल र जारोमा न्यानो हुने हुँदा जलिायुमैत्ी 
भएको ।

िमतीमा धेरै तातो र जारोमा एकदम वचसो हुने हँुदा 
जलिायुमैत्ी नभएको ।

१०. समािेशी विरूपको हँुदा मवहला, पछावर पाररएका 
या अल्पसंख्यक समुदायले समेत यो उद्योि सञ्ालन 
िन्ड सके् ।

पँुजीपवतले मात् यो व्यिसाय िन्ड सके् ।

११. सुरवक्षत घरमा बसेको महसुस भई राम्ो मनोविज्ान 
हुने ।

असुरक्षा महसुस भई कमजोर मनोविज्ान हुने ।

१२. १८ िि्ड उमेर नाघेका कामदारहरू हुने । द िावज्डयन र द वहमालयन टारम्सजस्ता मुख्य 
अखबारका अनुसार बालमजदुरको समेत प्रयोि 
िररएको पारएको ।

र्डन्टरलक ब्क रँटा उत्ादनका लावि मुख्यतूः  माटो, 
वसमेन्ट र ढुङ्ाको धूलो आिश्यक हुनछ । कवतपय 
उद्योिीले भने बालुिाको प्रयोि पवन िनषे िछ्ड न् । यो 
बाहेक उद्योि सञ्ालनका लावि आिश्यक जमीन, 
बजारसँिको समन्वय र पहँुच लिायत अन्य आिश्यक 
सामग्ीको राम्ो जोहो िनु्डपनषे हुनछ । यसरी र्डन्टरलक 
ब्क उद्योि सथापनाका लावि वनम्न कुराहरूमा ध्यान 
वदनुपनषे हुनछ ूः

कायायान्वयन
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तानलका–२ ः  रमान्टरलक ब्लक उद्ोि स्ापना त्ा सञ्ालनका लानि आवश्यक पक्षहरू

क्र.सं. काम िररएको रकाई कायामान्वयन िनलुमापनने नक्रयाकलापहरू

१. जग्ाको छनौट कम्ीमा पवन २.५ कठ्ादेस्ख ३ कट्ासम्मको जमीन आिश्यक हुनछ । यद्यवप 
ब्क राखे् फलामको सट्ान्डको प्रयोि िनषे हो भने एउटै कोठामा पवन धेरै 
ब्क स्टोर (भण्डार) िन्ड सवकनछ ।

२. मेवसन मेनसनका प्रकार;

वस.आर.एन.सँि रु.२,३५,०००।– पनषे हाते  रमान्टरलनकङ्ग नसङ्गल मोल्ड मेनसन 
रहेको छ । यो मेवसनले ३००X१५X१०० एम.एम. र्डन्टरलवकङ् रँटाको उत्ादन 
िछ्ड  । एउटा मेवसनबाट लिभि दैवनक ६०० िटा रँटा उत्ादन हुनछ र यसका 
लावि चारजना कामदार चावहनछ जसको कामदार ज्ाला प्रवतरँटा रु. ११/– हुन 
आउँछ । यो रँटा एकतले घर वनमा्डणका लावि उपयुक् हुनुको साथै चलाउन 
सवजलो र सस्तो पवन छ । यसको पे्रस (वथचार) क्षमता १२ टनको रहेको छ भने 
तौल २०० वकलोग्ाम छ ।

मल्टिमोल्ड मेनसन  ः  यसले ३००X१५X१०० एम.एम.का दुईिटा रँटा अथिा 
२४५X२४५X१०० एम.एम.को एउटा रँटा उत्ादन िछ्ड  । मोल्ड बदलेर दुिै 
आकारका रँटा बनाउन वमलने, सामान्य आकारको रँटा र पेभर ९एबखभच० 
पवन बनाउन वमलने भएकाले िदा्ड यो मेवसन व्यािसावयक उत्ादनका लावि धेरै 
फारदाजनक छ । ठूला रँटाहरू साि्डजवनक भिन र दुईतले घर वनमा्डणका 
लावि उपयुक् छन् । यो मेवसनको मूल्य रु.३,६५,०००/– छ । यसका लावि 
थप मोल्ड र आिश्यक वमक्चरको पररमाणअनुसार लाित बढी हुन आउँछ । 
यसको पे्रस क्षमता १२ टनको छ र तौल ३६५ वकलो रहेको छ । यसले दैवनक 
८०० वपस रँटा उत्ादन िन्ड सकछ र प्रवतरँटा कामदार ज्ाला रु.९/– लागे् 
देस्खनछ ।

त्यसै्त मल्टि मोल्ड मेनसन+१५० नलटर नमक्िरको मेवसनबाट दैवनक 
३००X१५०X१०० एम.एम.का ८०० वपस उत्ादन हुनछ । यो सानो उद्योिमा 
रबल मोल्ड र १५० वलटरको प्ान वमक्र (Pan Mixer) हुनछ । यसले श्म 
लाित घटाउँछ साथै रु.२.५ प्रवतरँटा बचत िन्ड सवकनछ । कम लाितमा 
व्यािसावयक उत्ादनका लावि यसलाई उतृ्ष्ट मेवसन मावनएको पारनछ । 
यसको पे्रस क्षमता पवन १२ टन छ र यसले प्रवतरँटा कामदारका लावि लागे् 
ज्ाला रु.७/– मातै् देखाउँछ । त्यसै्त वमक्चरबाट प्रवतमवहना रु.३५,०००।– 
सम्म बचत िन्ड सवकनछ । यो मेवसन मातै्को मूल्य रु.३,६५,०००/– रहेको छ 
भने प्ान वमक्र (Pan Mixer) १५० वकलोको रु.२,६०,०००/–, थप मोल्डका 
लावि रु.१,००,०००/– र अन्य तावलम तथा ढुिानी िरी कररब ८ लाख रूपैयाँ 
जवत लागे् देस्खनछ ।
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क्र.सं. काम िररएको रकाई कायामान्वयन िनलुमापनने नक्रयाकलापहरू

२. मेवसन सेनम अटोमेनटक हारड्ोनलक मेनसन चावहँ कम श्म लाितमा व्यािसावयक 
उत्ादनका लावि उतृ्ष्ट मेवसनको रूपमा मावनएको छ । २४ टन पे्रस क्षमता 
रहेको यो मेवसनले सो पे्रस क्षमतामा दैवनक १,६०० रँटा उत्ादन िन्ड सकछ 
भने वसङ्ल फेजमा १८ टनको पे्रस क्षमतामा १,५०० वपस उत्ादन िन्ड सकछ । 
यसले एकपटकमा दुई वपस रँटा उत्ादन िछ्ड  र यो वसङ्ल अथिा थ्ी–फेजमा 
सञ्ालन िन्ड सवकनछ । यसको मोल्ड बदलन वमलछ र विवभन्न आकारमा रँटा 
तथा पेभर (Paver) बनाउन सवकनछ ।

३. वनमा्डण घर रँटा उत्ादनका लावि एउटा कोठा या छानो भएको घरको आिश्यक हुनछ । 
यो उद्योिीको रच्ाअनुसार कस्तो छाना र प्रकृवतको बनाउने भने्नमा लाित भर 
पछ्ड  ।

४. कच्ा पदाथ्ड र अन्य 
सामग्ी

उद्योिीहरूले माटो, ढलुङ्गाको कण/मोरङ र नसमेन्ट त्ा माटो, बाललुवा 
र नसमेन्टको प्रयोिबाट रँटा बनाउने िरेको देस्खनछ । ६०–३०–१० को 
प्रवतशतको वहसाबले माटो, बालुिा/मोरङ र वसमेन्टको अनुपात वमलाउनु पनषे 
हुनछ अन्यथा िुणस्तरीय रँटा उत्ादन हुन्नन् । त्यसै्त माटो, बालुिा, मोरङ, 
वसमेन्टजस्ता कच्ा पदाथ्डको िुणस्तरीयता मापनका लावि िुणस्तर तथा कच्ा 
पदाथ्डको पररमाण मापन िनषे मेवसनहरू पवन हुनछन् ।

ब्क एक ठाउँबाट अकको ठाउँमा सान्डका लावि टे् आिश्यक हुनछ । ‘बाटरपु्रफ 
टरि े ’ को कररब रु.४,०००।– पछ्ड  भने साधारण टरि े  को रु.१,५००।– सम्म पन्ड 
आउँछ । त्यसैिरी वनमा्डण घरको प्रकृवतअनुसार कुनै उद्योिीले रँटा राखे् 
फलामको सट्ान्ड राखेका पवन हुनछन्, जसमा वभत्का बक्जस्ता कोठाहरू 
कम्ीमा पवन ७ रन्चको उचार्डको हुनुपछ्ड  भने कवत रँटा स्टोर िनषे हो त्यसको 
आिश्यकताअनुसार कररब रु.२५,०००/– सम्म मूल्य पन्ड आउँछ । कच्ा पदाथ्ड 
सङ्कलनका लावि रेराको पवन आिश्यकता हुनछ । यसको मूल्य रु.४,०००/– 
जवत पछ्ड  ।

५. कामदार दुई–चारजना दक्ष कामदार भएमा १२–१५ जनासम्मको कामदारको साथमा यो 
व्यिसाय सुरु िन्ड सवकनछ ।

रँटा उत्ादन प्रनक्रया 

रँटा उत्ादनका लावि कच्ा पदाथ्डको िुणस्तरीयता 
मापन िररसकेपवछ ६०–३०–१० प्रवतशतको रेनजमा 
ढुङ्ाको कण/बालुिा ६०%, माटो ३०% र बालुिा १०% 
हुनेिरी वमश्ण तयार िररनु पछ्ड  । यो रेनज मापन िनषे 
विवधको रूपमा एक बोरा बालुिामा पानी हालेर छोरेपवछ 
माटोजवत बिेर जाने र बालुिा बसे् हुनछ भने्न मान्यताको 

फमु्डलाअनुसार कच्ा पदाथ्डको प्रवतशत वमलाएर यी 
सबैको वमश्णलाई पानीमा घोलनु पद्डछ । यसरी घोलेपवछ 
हुने विलो वमश्ण मेवसनको साँचोमा हावलनछ र हात 
अथिा खुट्ाको मद्तले सो मेवसनमा राम्ोसँि पे्रस 
िरेपवछ रँटा तयार हुनछ । तयार भएको रँटालाई टरि ेमा 
हालेर अकको ठाउँ अथिा सट्ान्डमा रास्खनछ । त्यसरी 
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सारेर राखेको ठाउँमा ती रँटा २४ घन्टासम्म नचलाई 
राख्नपछ्ड  । त्यसपवछ भने २१ वदनसम्म रँटामा वचस्ान 
कायम िरररहने वहसाबले पानी राख्दै िनु्डपछ्ड  जसलाई 
हामी साधारण रूपमा बुवझनेिरी भनु्नपदा्ड रँटा पकाएको 

लागत
तीन कठ्ामा रमान्टरलक ब्लक उत्ादनको लिानी र प्रनतफलको नवशे्षणः

उद्योिीले आफनो लाित तथा कारोबारको अवभलेख रास्खराख्न पनषे हुनछ तावक आफनो लाित, आम्ानी र नाफाको 
उनीहरूले राम्री विशे्िण िन्ड सकून् र आिामी वदनमा थप बजारीकरणको संयन्त्र अपनाएर सफल व्यिसायी बन्न 
सकून् । वर.वस.ए. नेपाल, वस.आर.एन. र एन.एन.एस.रबु्.ए. को सहयोिमा व्यिसाय िरररहनुभएका बेलौरी 
निरपावलका िरा नं. ६ र ३ का क्रमशूः  प्रिीण विष्ट र दलबहादुर काकतीका अनुसार तीन कठ्ामा र्डन्टरलक ब्क उद्योि 

सञ्ालन िन्डका लावि वनम्नानुसारको व्यिसाय योजना हुनपछ्ड  ूः

 नववरण (आवश्यक सामग्ी) रमान्टरलक ब्लक उद्ोि सञ्ालनका लानि सलुरुमा 
लागे् खिमा

कोठा/टहरा वनमा्डण िदा्ड लागे् खच्ड रु.५०,००/– (कच्ी या पक्ीको आधारमा मूल्य फरक 
पन्ड सकछ)

रँटा राख् या स्टोर िन्डका लावि फलामको सट्ान्ड (रँटा 
४ रन्चको हुने हुँदा रँटा राख्का लावि सट्ान्डका प्रते्यक 
कोठाहरू ७ रन्चको लम्बार्ड/उचार्डका हुनपछ्ड )

रु. २५,०००/– (आिश्यकताअनुसार मूल्य फरक पन्ड 
सकछ)

रेरा रु. ४,०००/–

टरि े  (िाटरपु्रफ) रु. ६०,०००/–

टरि े  (नम्डल) रु. २२,५००/–

माटो ४ टरि ली (४ घनवमटर) रु. ६,०००/– (ल्याउने सथान र उद्योि भएको ठाउँको 
दूरीअनुसार मूल्य फरक पन्ड सकछ)

वसमेन्ट (१५ कठ्ा) रु. १२,०००/– (लिभि)

बालुिा/मोरङ (६ घनवमटर) रु.५,५००/– (लिभि)

रबल मोल्ड मेवसन रु. ३,६५,०००/– (लिभि)

कामदार (१२ जना) रु.१,००,०००/– (लिभि)

अन्य (वबजुली, पानी) रु.५,०००/– (लिभि)

जम्ा खिमा रु. ६,५५,५००/–

भनेर बुझ्न सक्दछौ ँ । २१ वदनपवछ भने रँटा कुनैपवन 
वनमा्डण संरचनाको प्रयोिका लावि पूण्ड रूपमा तयार 
भरसकेको हुनछ ।
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योगदान तथा प्रभाव
यो रँटा उत्ादनको क्रममा आिोको प्रयोि नहुने हँुदा 
यसले काब्डनरारअक्ारर उत्ज्डन कम िनषे भएकाले 
हररतिृह गाँस उत्ज्डन पवन कम हुनछ । प्रवतघर 
वनमा्डणमा वचम्नीको प्रयोिबाट उत्ादन हुने रँटाको 
तुलनामा यसले ६ देस्ख ८ टनसम्म काब्डनरारअक्ारर 
उत्ज्डनलाई घटाउँछ । माटो, मोरङ र वसमेन्टजस्ता 
प्राकृवतक कच्ा पदाथ्डको प्रयोिबाट कररब एक मवहना 
लिाएर उत्ादन िररने हुनाले यो वनकै मजबुत हुनछ । 
यस रँटामा सकारात्मक र नकरात्मक जोरहरू हुने हँुदा 
त्यो आफैँमा र्डन्टरलक ब्क भएको र संरचना वनमा्डणको 
क्रममा त्यसमा रहेका प्ालहरूमा वसमेन्टको घोल भददै  
संरचना तयार िररने हँुदा यो भूकम् प्रवतरोधी मावनएको 
छ । यो रँटाबाट बनेका घरमा िमतीयाममा घरवभत् बस्ा 
शीतल महसुस हुने र जारोमा न्यानो महसुस हुने पारएको 
छ । यसरी यो रँटा जलिायुमैत्ी रहेको छ र यसको 
प्रिधि्डनले नेपालको सन् २०३० सम्मको वदिो विकास 
लक्ष्य लिायत विश्वमा हररतिृह गाँस उत्ज्डनमा कमी 
ल्याउने प्रवतबधितालाई पूरा िन्ड महत्वपूण्ड भूवमका 
खेल्दछ ।

ददगोपना
िातािरण–मैत्ी, भूकम् प्रवतरोधी, कम लाितमा िमती 
तथा जारो दुिै मौसममा मैत्ीपूण्ड बसार हुने भएकाले 
पवन यस रँटाको प्रयोि, आउँदा वदनमा बढ्दै जाने 
देस्खनछ । प्रदेश सरकारमा समेत मान्यताप्राप् यस 
रँटाले देशका विवभन्न सथानीय तहमा पवन मान्यता पाउँदै 
आएको छ । तसथ्ड, यवद प्रते्यक सथानीय तहले आफनो 
सथानीयस्तरमा पवन मान्यता वदन सके अथ्ड, जलिायु र 

सामावजक वहसाबले पवन वनकै उपयोिी हुने देस्खनछ ।

सिकाइ, चुनौती तथा िुझाव 
मध्यम आयस्ोत भएका उद्योिी लिायत सथानीयलाई 
रोजिारीको अिसर वमलनाले िैदेवशक रोजिारीमा 
जानुपनषे बाध्यतालाई यस उद्यमले कम िरेको छ । 
आवथ्डक र िातािरणीय तिरले सुरवक्षत आिास वनमा्डण 
िन्ड सघाएको छ । िमतीमा शीतल र जारोमा न्यानो हुने 
हुनाले पवछल्ो समयमा यो रँटाका प्रयोिकता्डको संख्या 
बढ्दै िएको छ । आकि्डक वरजारनका घर तथा संरचना 
बनाउन सवकने भएकाले यसको बजारको सम्ािना 
वनकै राम्ो देस्खनछ । अवहले बेलौरी निरपावलका तथा 
लालझारी िाउँपावलकाका र्डन्टरलक उद्यमीहरू 
प्रदेशस्तरीय र्डन्टरलक ब्क युवनयनमा समेत आबधि 
भरसकेका छन् भने पावलकाहरूसमक्ष यो रँटाको 
उपयोविताबारे जानकारी िराउँदै सथानीयस्तरमा पवन 
यस वकवसमको रँटा प्रयोिका लावि वसफाररस िन्ड पहल 
िददै  आएका छन् । नेपाल सरकारले समेत भिन संवहतामा 
वसफाररस िरेको वनमा्डण सामग्ी भएको हँुदा यस 
वकवसमको रँटाको प्रयोि िन्डसके समय, अथ्ड, मनोविज्ान 
र हररत िृह गाँस उत्ज्डनमा समेत सघाउ पुया्डउने भई 
वजमे्मिार नािररकको भूवमका वनिा्डह िन्ड सवकनछ ।

िीमितता
र्डन्टरलक ब्क उद्योि सथापनाका लावि सबैभन्ा 
पवहला त उद्योिबारे राम्ो अध्ययन हुनु जरुरी हुनछ । 
त्यसपवछ प्रभािकारी तावलम वलनु पद्डछ । आिश्यक 
कच्ा पदाथ्ड कहाँबाट ल्याउने र बजारको व्यिसथा के–
कसरी िनषे भने्न सम्बन्मा विचार िरी सम्बस्न्त समू्ण्ड 
वनकायसँि समन्वयन िनु्डपनषे हुनछ । माटोमा पवन 
जवमनको सतहदेस्ख तीन वफट मुवनको माटो मातै् 
उपयुक् हुने र माटो, बालुिा र वसमेन्टको ६०–३०–१० 
प्रवतशतको रेनजमा वमश्ण बनाउनु पनषे हँुदा यो फमु्डलामा 
अवलकवत मातै् िर्बर भयो भने राम्ो प्रोरक्ट तयार 
हुँदैन । यद्यवप माटोको प्रवतशत ४० सम्म पवन िन्ड भने 
सवकनछ । रँटा उत्ादनपवछ २४ घन्टासम्म हलचल 
निराई २१ वदनसम्म वचस्ान रवहरहने िरी पानी राख्दै 
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िरेपवछ मात् िुणस्तरीय रँटा तयार हुनेहँुदा अपझ्डट 
अिसथामा यो रँटाको प्रयोि िन्ड कवठनार हुनसकछ तर 
लाितको वहसाबले रँटाको संख्या र संरचना वनमा्डणमा 
भने यो रँटाले अन्य रँटाको तुलनामा छोटो समयमा 
वनमा्डण काय्ड सम्न्न िन्ड सवकनछ । दुईजनाजवत दक्ष 
कामदार भएको अिसथामा १२ देस्ख १५ जना कामदार 
रहेको उद्योि व्यिसाय सफलतापूि्डक सञ्ालन िन्ड 
सवकनछ । यो रँटा तराई, पहार, उपत्यका सबै ठाउँमा 
उपयोिी छ ।

यसवबच काकतीले पाँचिटा घरिोठ बनारसकेका 
छन् । प्रवतरँटा रेवलभरी सवहत रु.४५/– वलँदै 
आएका उनी रँटाको दरमा एकरूपता भने 
नपाएको बताउँछन् । यद्यवप यो उद्योिलाई सङ्घीय 
तथा प्रादेवशक सरकारले समेत विीकार िररसकेको 
अिसथामा सथानीय तहलाई समेत यसको महत्व 
बुझाउने संिवठत प्रयत्नका लावि बेलौरी 
निरपावलकाका अन्य समकक्षी उद्योिी र वछमेकी 
पावलकाका उद्योिीसँि वमलेर प्रदेश तहको 
र्डन्टरलक ब्क युवनयनमा समेत काकतीले 
सदस्ता वलरसकेका छन् । उनले सथानीय तथा 
वछमेकी पावलकाबाट कामदारहरू ल्याएका छन् । 
काकतीले ६०–३०–१० को रेनजमा के्रसरको रस्ट, 
माटो र वसमेन्टको वमश्णबाट रँटा उत्ादन िददै  
आएका छन् । यसरी बालुिाको सट्ा मोरङ अथा्डत् 
क्रसरको रस्ट प्रयोि िदा्ड रँटा अझ मजबुत हुने 
उनको अनुभि छ । तावलम वलएपवछ सुरुका 
वदनमा मेवसनको लवक्षत उत्ादनअनुसार रँटा 
केही कम उत्ादन भएपवन अवहले काममा 
वनखारता आउँदै िरेकाले राम्ोसँि काम िन्डसके 
लवक्षत संख्यामा रँटा उत्ादन िन्ड सवकने रहेछ 
भने्न उनको बुझार छ ।

िफलताको कथा
कञ्नपुरको दवक्षणी के्षत्मा रहेको बेलौरी 
निरपावलका, िरा नं. ३ को िल्ीमा सथायी 
बसोबास रहेका ३५ िितीय दलबहादुर काकती 
अचेल र्डन्टरलक ब्क उद्योि सञ्ालन िनषे वनण्डय 
वलएकोमा आफँैलाई स्ाबासी वदने िछ्ड न् । अटो 
चालकका रूपमा रहेका उनलाई पवहले तीनजना 
छोराछोरी सवहत आफू र श्ीमती िरी जम्मा 
पाँचजनाको पररिारको खच्ड चलाउन पवन मुस्स्कल 
हुने िथ्यो । तर, अवहले यो व्यिसाय सुरु िरेसँिै 
क्रवमक रूपमा आउँदै िरेका अर्डरहरूले उनमा 
उत्ाह थवपएको छ । 

वर.सी.ए. नेपालको आवथ्डक सहयोि, सी.आर.एन./
ली–बर्डको प्राविवधक सहयोि र एन.एन.एस.
रबु्.ए.को समन्वयअन्ति्डत रहेको पररयोजनाबाट 
उनले साढे तीन लाख पनषे रबल मोल्ड मेवसन 
सहयोि पाएसँिै व्यिसाय सुरु िन्ड थालेका हुन् । 
व्यिसाय सुरु िन्डका लावि पररयोजनाबाटै उनले 
आिश्यक तावलम पवन वलएका छन् । काकती े
अवहले दैवनक ८ सय वपससम्म रँटा उत्ादन             
िछ्ड न् । 

आफनै कररब तीन कठ्ा जमीनमा उनले उद्योि 
सञ्ालन िरेको सात–आठ मवहना मात् हँुदैछ । 
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उनकी श्ीमती पवन आफना श्ीमान् अटो चालकको 
रूपमा काम िनषे हँुदा पवहले त उनीसँि भेट हुन िाह्ो 
पनषे र कवहलेकाही ँत कामको थकारले िदा्ड रातमा 
पवन सरसल्ाह िन्ड नसवकने अिसथा रहेको अनुभि 
सुनाउँवछन् । अवहले चावहँ आँिनमै भएको उद्योिमा 
काम िरररहेका श्ीमानलाई खाजा, पानी र खाना 
समय–समयमा वदन सकेको र आफनै अिावर 
श्ीमानलाई देस्खरहन पाएकोमा उनी खुशी वछन् । 
समय–समयमा उनी पवन यो व्यिसायका ज्ानहरू 
श्ीमानबाट वसकै्दवछन् । 

काकती, शुरूिाती चरणमै आफूले उत्ादन िरेका 
रेढ लाखको रँटा वबक्री िन्ड सफल भरसकेका छन् । 
कोरोनाको कारण करा वनिेधाज्ा र वनिेधाज्ा 
खुलेपवन सहज िातािरण नभएको हुँदा कच्ा पदाथ्ड 
सङ्कलनमा भने उनलाई कवठनार्ड  भएको वथयाे । 

उनको कच्ा पदाथ्ड सङ्कलन केन्द्र धेरैजसो 
महेन्द्रनिरको क्रसर हुने िद्डछ । अब भने वनिेधाज्ा 
खुकुलो भएसँिै उनले र्डन्टरलक ब्क रँटा 
उत्ादनको पररमाण अझ बढाउँदै मस्टिमोल्ड मेवसन 
खररद िरी भुरँमा वबछ्ाउनका लावि ब्क पवन 
उत्ादन िनषे सोच बनाएका छन् । यसरी लकराउनले 
प्रवतकूल असर पारे तापवन अटो चालकको रूपमा 
भन्ा समाजमा उद्योिीको रूपमा वचवनन र आफनै 
घरपररिारसँिै बसेर व्यिसाय सुरु िन्ड पाएकोमा 
उनी िि्ड िछ्ड न् । अर्डरहरू पवन क्रवमक रूपले 
बढेकोमा उनलाई सन्तोि लािेको छ । यसका लावि 
उनी  वर.वस.ए. नेपाल, वस.आर.एन. र ली–बर्ड/एन.
एन.एस.रबु्.ए.प्रवत आभारी रहेको उले्ख िददै  अब 
मेवसन थप िन्डका लावि पवन सहयोि पाउने आशा 
राखेको बताउँछन् ।
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परिचय
धान खेतीमा हाँसपालन एक वकवसमको एकीकृत तथा 
पया्डिरणीय खेती प्रविवध हो । कम लाितमा  प्राङ्ाररक 
धान उत्ादन िन्ड यो उपयुक् प्रविवध भएको हुनाले साना 
कृिकहरूले पवन यो प्रविवध अपनाउन सके् अिसथा              
छ । विश्वका विवभन्न मुलुकहरू, जसै्त ूः जापान, 
वफवलवपन्स, वभयतनाम र बंिलादेशमा धान खेतीमा 
हाँसपालनलाई  सफल खेती प्रविवधको रूपमा वलरनछ । 
नेपालको कञ्नपुर वजल्ाको बेलौरी निरपावलकामा 
पवन सन् २०२० बाट धान खेतीमा हाँसपालन िन्ड सुरु 
भएको छ । 

नेपालका तराईका वजल्ाहरूमा खासिरी थारु 
समुदायमा र केही मात्ामा पहारी समुदायमा पवन यस 
वकवसमको खेती प्रविवधको प्रयोि भएको पारएको छ र 
यसको सम्ािना पवन रामै् रहेको छ । हाँसपालन िनषे 
समुदायका लावि यस वकवसमको एकीकृत तथा 
पया्डिरणीय खेती प्रविवध अझ बढी उपयुक् देस्खनछ । 
साना वकसानहरूका लावि समेत यो प्रविवध उपयुक् हुने 

धान खेतमा हाँसपालन ः  तराई त्ा नित्ी 
मधेसको लानि उपयलुक्त एक पयामावरणीय अभ्ास

हुनाले सुरुमा एक कठ्ामा यो पधिवत अपनाई त्यसपवछ 
सन्तोिजनक लािेमा व्यािसावयक रूपमै बढी जग्ामा 
िन्ड सवकनछ । तर, धान खेतीमा हाँसपालन िनषे वकसानले 
अवनिाय्ड रूपमा भकारो सुधार िरेको, जीिामृत तथा 
बीजामृत प्रयोि िरेको, वरलमा तरकारी र दलहन बाली 
लिाएको र हाँसको मललाई घरबिैचँामा प्रयोि िरेको 
हुनुपछ्ड  ।

नेपालमा कुपोिण बाल विास्थ्यको एउटा प्रमुख 
समस्ाको रूपमा रहेको छ । यहाँका झणै्ड आधाजवत 
पाँच िि्ड मुवनका बालबालीकाहरू सुरुआती अिसथामै 
अत्यनै्त कुपोवित रहने िरेको पारनछ । नेपालको 
पररिेशमा िभ्डिती तथा सुते्री मवहलाको पोिणस्तर 
पवन अत्यनै्त कमजोर रहेको छ । त्यसैकारण मवहला तथा 
बालबालीकाको पोिण स्सथवतमा सुधार िनषे 
काय्डक्रमहरूलाई सरकारले पवन उच् प्राथवमकतामा 
राखेको छ । यसै सन्भ्डमा कञ्नपुरमा नेपाल रावष्टरि य 
समाज कल्याण सङ्घ (एन.एन.एस.रबु्.ए.)ले वर.वस.ए. 

असल अभ्ास २

ररमा खनाल, एन.एन.एस.डब्ललु.ए.
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नेपालको आवथ्डक सहयोिमा ‘सफल पररयोजना’अन्ति्डत 
सन् २०२० देस्ख बेलौरी निरपावलकाका १० जना 
वकसानलाई धान खेतीमा हाँसपालन प्रविवधको अभ्ास 
िन्ड वसकाएको छ । यो प्रविवधमा बेलौरी निरपावलकाका 
िरा नं. ३, ५ र ६ का वकसानहरू संलग् छन् । 

फाइदाहरू 
यस वकवसमको प्रविवधबाट धानबाली र हाँस दुिैलाई 
फारदा भएको छ  । हाँसले धान खेतमा भएका 
हावनकारक कीरा तथा झारपात खारवदनाले वििादी 
हालने र धानलाई िोरमेल िनु्ड पनषे काम नू्यनीकरण 
भएको छ । धान खेतमा भएका कीरा तथा झारपातबाट 
हाँसलाई पवन पोविलो आहार प्राप् हुने िरेको छ । 
हाँसको विष्टा (वदसा)ले धानबालीमा प्राकृवतक मल प्रदान 
िना्डले  धानमा रासायवनक मलको प्रयोिमा पवन कमी 
आएको छ । धानखेतमा हाँस वनरन्तर चरररहँदा माटोमा 
रहेका नारटरि ोजन, फोस्ोरस र पोटासजस्ता पोिक 
तत्वहरू धानबालीलाई उपलब्ध हुन मद्त पुगे् िरेको                     
छ । 

यस वकवसमको प्रविवधबाट परम्राित तररकाको 
तुलनामा उत्ादन लाित कम हुने, पया्डिरण–मैत्ी, 
धानको उत्ादन िृस्धि हुने तथा हाँसको मासु र फुलबाट 
थप आम्ानी भई प्रवतरकार जग्ाबाट खुद नाफा ४० 
प्रवतशत बढ्ने देस्खएको छ । यस वकवसमको खेती 
प्रणालीबाट धानको एकै िाँजमा सरदर ३५ िटा बोट 
आएको पारएको छ । एक कठ्ा जग्ामा ३ स्विन्टल ३ 
के.जी. धान उत्ादन भएको छ । यसका साथै घरमा हाँस 
पालन िरी हाँसको अण्डा र मासु बच्ालाई खुिाउने र 
आफूले पवन खाने िना्डले आफनो पररिारलाई चावहने 

पोिणको मात्ा पररपूवत्डमा पवन सहयोि पुिेको छ । 
हाँसको मासुमा प्रोवटन र वभटावमन प्रचुर मात्ामा पारने 
हुनाले यस वकवसमको खेती प्रविवधले खाद्य सुरक्षा र 
पोिण दुिैमा ठूलो सहयोि पुया्डएको छ ।

कायायान्वयन
ित साल (वि.सं. २०७७) देस्ख यो प्रविवध सुरु िरेका 
वकसानहरूले यो साल पवन वनरन्तरता वदने योजना 
बनाएका छन् । धानखेतीसँिै हाँसपालन िन्ड आिश्यक 
कुराहरूमा ध्यान वदएमा र सोहीअनुसार पूि्ड तयारीहरू 
पवन िरेमा यस वकवसमको खेती प्रविवधमा अवलकवत बढी 
वमवहनेत लािेपवन धेरै फारदा हुनछ । विशेििरी 
धानखेतको व्यिसथापन, हाँसको व्यिसथापन र 
धानबालीमा हाँस छोर्दा रेखदेख र वनरीक्षण काय्डमा 
ध्यान पुया्डउनु पछ्ड  । धानखेतीसँिै हाँसपालन िन्ड विवभन्न 
वक्रयाकलापहरू छनोट िरी प्ाकेज (खेतको छनौट 
तथा चल्ा व्यिसथापन, भकारो सुधार, दलहन तथा 
तरकारी बाली रोपण, हाँसको मलको प्रयोि)लाई 
काया्डन्वयन िरी पशु सेिा केन्द्र तथा कृवि सेिा केन्द्र, 
मवहला समूह, कृिक समूहजस्ता सथानीय समूहहरू र 
सरोकारिाला समुदायसँि छलफल िरी सबैको  सवक्रय 
सहभावितामा यस प्रविवधको काया्डन्वयन िन्ड सवकएको 
छ ।  धानखेतीमा हाँसपालनका लावि पानीको मात्ा बढी 
भएको ठाउँ र खेती–वकसानी िरररहेका तर पोिणको 
मात्ा कम भएका वसमान्तकृत वकसानहरूलाई छनोट 
िररएको छ । यसका लावि कृवि सेिा केन्द्र र संसथाका 
कृवि प्राविवधकको सरसल्ाहमा वकसानहरू छनोट 
भएका छन् ।
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तानलका–१ ः  धानखेतीमा हाँसपालन िदामा छनौट र कायामान्वयन िररएका नक्रयाकलापहरू (प्ाकेजमा)

क्र.सं. काम िररएको 
रकाई

कायामान्वयन िनलुमापनने नक्रयाकलापहरू

१. खेतको छनौट तथा 
चल्ा व्यिसथापन

धानखेतको व्यिसथापन, हाँसको व्यिसथापन, हाँसमा लागे् रोिको व्यिसथापन र 
धानबालीमा हाँस छोर्दा िनु्डपनषे रेखदेख र वनरीक्षण काय्ड िररयो ।

२. हाँसको मलको प्रयोि खोरमा प्राप् हाँसको मललाई घरबिैचँामा प्रयोि िररयो ।

३. खेतको व्यिसथापन 
तथा धानको जात 
छनौट  

धानखेतीमा हाँसपालन िन्डका लावि सबैभन्ा पवहले उपयुक् खेत तथा धानको 
जात छनोट िररयो । यसको लावि दोमट वचम्ट्ारलो खालको अथिा पानी जम्मा 
(धारण) िनषे शस्क् रहेको माटो भएको खेत छावनयो । हाँस वदनभर धानखेतमा 
चनषे भएकाले वनरन्तर पानी लाविरहने खेत वथयो । यसका लावि घर नवजक रहेको 
खेत छनौट िररयो । परम्राित तररकाभन्ा फरक वकवसमले धान रोवपएको 
वथयो । धानखेतलाई जालीले घेराबन्ी िररएको वथयो । खेतको चारैवतरबाट आली 
तथा वरललाई पानी नचुवहने िरी बवलयोसँि व्यिसथापन िररएको वथयो । यस 
खेतमा राधा –४ जातको धान खेती िरी हाँसपालन िररएको वथयो । 

४. धान रोपारँ खेतमा कुनै पवन रासायवनक मल तथा वििादी प्रयोि निरी प्रवतकठ्ा १७.५ के.जी.
का दरले िोठेमलको प्रयोि भएको वथयो । तयारी खेतमा धान रोपदा लारनदेस्ख 
लारनको दूरी कम्ीमा ४० से.वम. र बोटदेस्ख बोटको दूरी  २५ से.वम. फरक पारी 
रोवपएको वथयो । वनरन्तर पानी लाविरहने खालको सीम खेत छावनएको वथयो ।

५. खोर वनमा्डण तथा 
चल्ा (वटउरा) 
व्यिसथापन

पाँच कठ्ा खेतका लावि हाँसका १०० िटा वटउरा (चल्ा) पालन िनषे तररका 
अपनारएको वथयो । हाँसको सङ्ख्याअनुसार उपयुक् सारजको खोर वनमा्डण 
िररएको वथयो । यस अभ्ासमा हéकé क्रस जातका हाँसका वटउराहरू 
छावनएका वथए । हाँसमा लागे् रोिहरू तथा भ्ास्क्नका बारेमा कृवि 
प्राविवधकबाट वकसानहरूलाई जानकारी िरारएको वथयो । कृवत्म तररकाले 
उत्ादन भएका वटउराहरूको मृतु्यदर घटाउन एस्न्टबायोवटक र वभटावमन 
खुिाउने काम पवन िररएको वथयो । 

वबहान र बेलुकामात् हाँस खोरमा बसे् भएकाले खासै ठूलो खोरको आिश्यकता 
परेन । पाँच–छिटा हाँसका लावि एक िि्ड वमटर ठाउँ बनारएको वथयो । खोर 
पूि्ड–पवचिम वदशामा अिस्सथत वथयो । हाँसहरू ८–१० हप्ामा कररब २.५ के.जी.
का भए र धान पाके् बेलामा हाँस पवन बेच्नका लावि तयार भए । हाँसका 
वटउराहरूलाई न्यानो बनाउन वबजुली–बत्ी र सफा वपउने पानीको व्यिसथा 
िररएको वथयो । 
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क्र.सं. काम िररएको 
रकाई

कायामान्वयन िनलुमापनने नक्रयाकलापहरू

५. खोर वनमा्डण तथा 
चल्ा (वटउरा) 
व्यिसथापन

हाँसलाई  वदनको छ घण्ा धान खेतमा छोवरयो । यसरी धानखेतमा चराउँदा खासै 
पूरक दानाको आिश्यकता परेन । मुसलधारे पानी पदा्ड खेतमा जान नसके् हँुदा 
यस्तो बेलामा भने सथानीयस्तरमा पारने धानको चोकर, िहँु, मकैको वपठो र सेिार 
झार वमसाएर खुिाउने काम भयो  । धान खेतमा चराउन सुरु िनु्डभन्ा अिावर 
विशेििरर १ देस्ख १० वदनसम्म सनु्तवलत दाना खुिाउने काम भयो । वटउरालाई 
कुखुराकै १ नं. को दाना खुिाएर दुई–चार वदनसम्म अन्नका दानाहरूलाई वपसेर 
अवलकवत पानी वमसाएर खुिाउने काम भयो । धान खेतमा चन्ड सुरु िरेपवछ (१५–
१८ वदनदेस्ख) खेतमा भएका लाभा्ड, कीरा, झारपात खाने हुनाले वटउराहरूलाई 
पोविलो आहारा उपलब्ध भयो । वबहान र बेलुकाको समयमा सथानीयस्तरमा पारने 
धानको ढुटो, चोकर, घरायसी जैविक फोहोर आवद खुिाउने र घर िरपर चराउने 
काम पवन िररयो  ।

बेलौरी निरपावलकाका १० जना वकसानहरूलाई पाँच–
पाँच कठ्ामा धान खेतीमा हाँसपालनका लावि हाँसका 
वटउरा र िररपरर बार लिाउनका लावि जालीमा संसथाको 
सहयोि वथयो भने बाँकी हाँसको खोर वनमा्डण िदा्ड लागे् 
खच्ड, औिवध, रेखदेख तथा अन्य खच्ड, धानको बीउ, 
जवमन तयारी र धान रोपारँ, वसँचार, धान कटानी र 
प्रशोधनका काम वकसान आफँैले िरे । वकसानहरूले 
पूरै लिानी कटाएर ३५ देस्ख ४० हजार रूपैयाँसम्म 
आम्ानी िरे । वकसानहरूले घरमा भएका अन्नहरू, 

मकैको दलनी र केही मात्ामा दाना वकनेर खुिाएका 
वथए । हाँसले धानवभत् आफूलाई चावहने धेरै पोिक–
तत्वहरू प्राप् िनषे हुनाले दानाका लावि खासै लिानी िनु्ड 
परेन । धानमात् रोपेको भन्ा हाँस समेत पालन िरेको 
खेतीमा धानको उत्ादन दोब्बर भयो । रासायवनक मल 
र वििादीमा लिानी िनु्ड परेन । िोरमेल िदा्ड पवन धेरै 
वमवहनेत िनु पद्डथ्यो तर हाँस पालन िरेको धान खेतमा 
बढी वमवहनेत िनु्ड परेन । 

तानलका–२ ः  पाँि कठ्ा खेतमा िररएको धानखेतीमा हाँसपालन िदामा लािेको  खिमा 

नववरण लाित (रु.)

खोर वनमा्डण िदा्ड लागे् खच्ड रु. ९०,०००/–

धान खेतका लावि बार रु. ६,८००/–

हाँसका वटउरा (चल्ा) प्रवतिोटा १६० रूपैयाँका दरले रु. १६,०००/–

कुखुराको दाना रु. १२,५००/–

औिवध, रेखदेख तथा अन्य खच्ड रु. १,५०००/–

धानको बीउ रु. ७५०/–

जवमन तयारी र धान रोपारँ रु. ५,०००/–
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नववरण लाित (रु.)

वसँचार रु. १,०००/–

धान कटानी र प्रशोधन रु. ५,०००/–

जम्ा खिमा रु. २,४१,९५०/–

योगदान तथा प्रभाव 
यस वकवसमको प्रविवधबाट परम्राित तररकाको धान 
खेतीको तुलनामा उत्ादन लाित कम हुने, पया्डिरण–
मैत्ी हुने, धानको उत्ादनमा िृस्धि हुनुका साथै हाँसको 
मासु र फुलबाट थप आम्ानी पवन हुने भयो । यस 
वकवसमको खेती प्रणालीबाट धानको उत्ादन कररब ३५ 
प्रवतशतसम्मले बढेको र यो प्रविवधलाई वनरन्तरता वदने 
वकसानहरूको भनार छ । यो तररकामा धानको बीउ 
कम लागछ । प्रवतकठ्ामा १०० देस्ख १५० ग्ाम बीउ भए 
पया्डप् हुनछ । प्राङ्ाररक मलको प्रयोि हुने हँुदा 
रासायवनक मलको प्रयोि िररँदैन । यस वकवसमको खेती 
प्रविवधले जलिायु पररित्डन अनुकूलनमा पवन भूवमका 
खेवलरहेको छ । साना वकसानहरूले समेत यो प्रविवधमा 
काम िन्ड सक्दछन् वकनभने यसमा लिानी कम लागे् र 
आम्ानी बढी हुने िछ्ड  । यसका साथै पाँच िि्ड मुवनका 
बालबालीका र १,००० वदने आमाहरूका लावि पवन 
पोिणको आिश्यकता पररपूवत्ड िन्ड सहज हुनछ । 
िाउँघरमा रहेका साना वकसानहरूले धेरै लिानी िरेर 
कृविकाय्ड िन्ड नसके् हुनाले उनीहरूका लावि यो प्रविवध 
प्रयोि िरेर जीविकोपाज्डन सुधारमा सहयोि पुिेको छ । 
धान, हाँसको अण्डा र हाँसको मासु बेचेर अन्य घरायसी 
सामान वकन्न, आफना बालबालीकालाई कापी–वकताब 
एिम् कलम तथा सु्कल ररि ेस वकन्नका लावि सहयोि 
पुिेको छ ।

ददगोपना
यस अभ्ासमा नेपाल रावष्टरि य समाज कल्याण सङ्घले 
वितरण िरेको धानखेतीमा हाँसपालन प्रविवधलाई 
निरपावलकाको कृवि शाखाको समन्वयमा अनुिमन िनषे 
र सल्ाह सुझाि वदने काम िररएको वथयो । 
कृिकहरूलाई हरेक िि्ड यो प्रविवध अपनाएमा फारदा 
हुने सुझाि पवन वदरएको वथयो । यसका साथै धानखेतीमा 
हाँसपालन प्रविवधलाई प्रभािकारी रूपमा अभ्ासमा 
ल्याउनका लावि सामावजक पररचालक एिम् अिुिा 
कृिकहरूले आ–आफना िाउँ–टोलका साना 
वकसानहरूलाई आिश्यकताअनुसार यसको ज्ान 
वसकाई त्यस्तो ज्ान कृिकस्तरमा आदान–प्रदान िनषे 
रणनीवत अपनारएको वथयो । 

सिकाइ, चुनौती तथा िुझाव
साना एिम् धेरै लिानी लिाउन नसके् वकसानका लावि 
पवन यो प्रविवध प्रयोि िरेर आयआज्डनमा सुधार ल्याउन 
सवकने वसकार भयो ।

यो प्रविवधका ठूला चुनौतीहरू खासै देस्खँदैनन् । यो 
प्रविवध उपयोिी भए पवन कृिकहरूमा प्रचार–प्रसार 
कम भएकाले यो प्रविवधको आिश्यकता, महत्व र 
उदे्श्यका बारेमा जनचेतना फैलाउनु पनषे देस्खनछ र 
निरपावलकाले मनाउँदै आएको हरेक िि्डको रावष्टरि य 
धान वदिस तथा उतृ्ष्ट कृिक सम्मान, कृवि मेला तथा 
प्रद्डशनी, पशु विास्थ्य वशविर र कृवि पाठशाला सञ्ालन 
काय्डक्रमको अिसरममा धानखेतीमा हाँसपालन 
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प्रविवधको प्रचार–प्रसारका लावि यसको आिश्यकता, 
महत्व, उदे्श्य र फारदाको जानकारीमूलक सने्श वदने 
पोष्टर–पम्पे्ट बनाएर वितरण िन्ड सवकनछ ।

िीमितता
धानखेतीमा हाँसपालन िदा्ड खेतको िररपरर वरल मम्डत 
तथा छेकबार लिाउने, धान रोपे् तररका बताउने, वरलमा 
दलहन र तरकारी बाली लिाउनु पनषे, हाँसको वटउरा 
व्यिसथापन तथा छनौट जस्ता कृयाकलाप िनु्ड पनषे र 
उपयुक् ठाउँ छनोट िरी खेती िनु्ड पनषे हँुदा कृवि तथा 
पशु प्राविवधकको आिश्यकता पद्डछ । यो प्रविवधको 
काया्डन्वयन अरू समुदायको भन्ा तराईको थारु 
समुदायमा बढी सफल भएको छ । यससँि सम्बस्न्त 
उपलब्ध विवभन्न प्रविवधहरूका बारेमा जानकारी नहुनु िा 
भए पवन प्रयोि िन्ड नजानु्न र जानकारीहरू सही समयमा 
नपाउनु जस्ता समस्ाहरू हटाई वसमान्तकृत समुदायका 
वकसानहरू एिम् िररब तथा विपन्न िि्डहरूमा पवन 
यसका बारेमा जनचेतना फैलाउन सवकनछ ।

पानीको हुनुपनषे मात्ा, धानखेतीमा हाँसपालनको 
महत्व र आिश्यकता लिायत विवभन्न आिश्यक 
कुरामा अवभमुखीकरण िरेपवछ सन् २०२० मा 
पवहलो पटक मैले धानखेतीमा हाँसपालन सुरु                   
िरँे । 

पवहलो साल मैले पाँच कठ्ा जग्ामा १०० िटा 
हाँसका बच्ा (वटउरा) हालेको वथएँ । अवघल्ा 
सालहरूमा धानलाई िोरमेल िनु्ड पनषे र रासायवनक 
मल हालनु पनषे हुन्थो वथयो भने यो साल हाँस 
पालेको हुनाले धानमा िोरमेल पवन िनु्ड परेन । 
रासायवनक मल पवन हालनु परेन । धानको 
प्रवतिाँजमा सरदर ३५ िटा सरा (बोट) आए । 
धानका बाला पवन ठुलाठुला लािे । पाँच कठ्ा 
धानखेतीमा हाँसपालन िदा्ड प्रवतकठ्ा ३ विीन्टल ३ 
के.जी.का दरले धान उत्ादन भएको छ । अन्य 
सालको तुलनामा यो साल धानको उत्ादन ६ बोरा 
बढेको छ । हाँसपालनका लावि संसथाले हाँसका 
वटउरा र िररपरर बार लिाउने जाली सहयोि 
िरेको वथयो । अरू बाँकी सबै लिानी मेरो हो । 
लिानी कटाएर ४० हजार रूपैयाँ चोखो आम्ानी  
भयो । प्रवतहाँस ५०० का दरले वबक्री िनषे िरेको           
छु । 

िफलताको कथा
मेरो नाम असारे िरायक हो । म ३६ िि्डको भएँ । 
मेरो घर बेलौरी निरपावलका–६, हात्ीबोझा हो । 
मेरो घरमा सातजनाको पररिार छ । मसँिै मेरो 
पररिारका सदस्हरूले पवन काममा सघाउने 
िरेका छन् । मैले यसअवघ सधै ँउखु, तरकारी र 
धान खेती िददै  आएको  वथएँ । धानखेतीमा 
हाँसपालन िरेको यो पवहलो पटक हो । 

मलाई यो प्रविवध अपनाउनका लावि वर.वस.ए. 
नेपालको सहयोिमा नेपाल रावष्टरि य समाज कल्याण 
सङ्घले सञ्ालन िरेको ‘सफल पररयोजना’ले 
वसकाएको हो । यस संसथाका कृवि प्राविवधकले 
धानखेतीमा हाँसपालनका लावि धान रोपे् तररका, 
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मैले अपनाएको यो प्रविवध वछमेकीलाई पवन मन 
परेको छ । उनीहरूले पवन ‘यो सालबाट यो प्रविवध 
सुरु िछ्ँछ, हामीलाई पवन वसकारवदनु’ भनेका छन् । 
यो साल वछमेकका तीनजना कृिकहरूले यो प्रविवध 
सुरु िददैछन् । 

पोहोर साल मैले राधा–४ धानमा हाँसपालन िरेको 
वथएँ । यो साल बहुिुणी–२ जातको धान लिाएको १० 
कठ्ा जग्ामा हाँसपालनसँिै माछापालन पवन िनषे 

योजना बनाएको छु । आम्ानी पवन हुने र आफनो 
घरपररिारमा चावहने पोिणका लावि पवन हाँसको 
अण्डा र मासु खान पारने भएको छ । अन्यत् वकन्न 
जानु पददैन । धानको िोरमेल र रासायवनक मल 
प्रयोि िनु्ड नपनषे भएकाले म त अबदेस्ख यो प्रविवधलाई 
सधै ँवनरन्तरता वदनेछु । यो प्रविवध अपनाउन सहयोि 
िनषे नेपाल रावष्टरि य समाज कल्याण सङ्घलाई धेरै धेरै 
धन्यिाद वदन चाहनछु । 

िन्दभया िािगीहरू

पहाडी साना किसानिा लागि अनुिूलन आयोजना (ASHA), हात्तिसार, िाठमाडौ,ँ नेपाल, वि.सं. २०७५ (Climate 

Change Adaptation and Mitigation Toolbox)

जलिायमुैत्ी िृवि पुस्तििा, वि.सं. २०७३, नेपाल सरिार िृवि मन्तालयिो जलिाय ुप्रिोप समुत्ान वनमामाण आयोजना, 
िृवि व्यिस्ापन सूचना प्रणाली 

भुसाल, आस्ा; जज.सी., सािर; गमश्र, सुजन; भट्ट, लक्षीप्रसाद; मण्डल, इने्श्वर; बस्ते, शम्;ु खत्ी, लक्षण; वि.सं. 
२०७७, जलिायमुैत्ी िृवि प्रविधि तथा असल अभ्ासहरूिो सङ्ाला;े ‘जवैिि विवििता, अनुसन्ान तथा वििासिा 
लागि स्ानीय पहल (ली–बडमा)’ र भूगम व्यिस्ा, िृवि तथा सहिारी मन्तालय; िण्डिी प्रदेश 
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असल अभ्ास ३

परिचय
     
नेपालमा समुद्र सतहबाट ६० वमटरदेस्ख ३,०५० 
वमटरसम्म धानखेती िररनछ । नेपालमा सन् २०११ बाट 
सुख्ा–२ र सुख्ा–३ जातको र सन् २०१४ मा                 
सुख्ा–६ जातको धानको खेती सुरु भएको हो । सन् 
२०१४/२०१५ मा मोरेलको रूपमा दाङ, कैलाली, बाँके र 
बवद्डयामा यी धानहरू लिारका वथए । सुख्ा–२ जातको 
धान तराई–पहार दुिै ठाउँमा हुने र १२० देस्ख १२५ 
वदनमा पाके् िछ्ड  । सुख्ा–३ जातको धान तराई–पहार 
दुिै ठाउँमा हुने र १२२ देस्ख १२५ वदनमा पाकछ । 
सुख्ा–६ जातको धान पवन तराई–पहार दुिै ठाउँमा 
हुने र १२५ वदनमा पाके् िछ्ड  ।

जलिायुमैत्ी कृवि प्रविवध पूण्ड रूपमा एउटा नयाँ पधिवत 
नभई ित्डमान अिसथामा पवन िररएको असल अभ्ासमा 
आधाररत पधिवत हो । यसले वदिो कृवि विकासका लावि 
जलिायु पररित्डन अनुकूलन तथा नू्यनीकरणलाई एउटा 
प्रमुख एजेण्डाको रूपमा समािेश िरेको छ । लामो 
समयसम्म खरेरी पनु्ड तथा कुनै समयमा बढी पानी पनु्ड 

कम पानी उपलब्ध हुने के्षत्मा खेती िनमा              
उपयलुक्त सलुख्ा धान

जलिायु पररित्डनको असर हो । यसको असर 
धानबालीमा पवन परररहेको छ । यस्तो असरलाई कम 
िन्ड सुख्ा सहन सके् विवभन्न धानका जातहरू उपलब्ध 
छन् । 

नेपालको कञ्नपुर वजल्ा तराईमा रहेकाले धानको 
उत्ादनका वहसाबले उपयुक् ठाउँ हो । सहज तररकाले 
वसँचारको व्यिसथा नहुँदा भनेजवत बालीको उत्ादन हुन 
नसकेको अिसथामा युरोपेली युवनयनको आवथ्डक 
सहयोि, रेनमाक्ड को िैरसरकारी संसथा वर.वस.ए. 
नेपालको अिुिार र ली–बर्डको प्राविवधक सहयोिमा 
कञ्नपुरमा नेपाल रावष्टरि य समाज कल्याण सङ्घको 
उत्ान पररयोजनाअन्ति्डत बेलौरी निरपावलकाका १० 
जना कृिकहरूमधे्य पाँचजनालाई सुख्ा–२ जातको 
धान तथा पाँचजनालाई सुख्ा–३ जातको धानको बीउ 
वितरण िररएको वथयो । लालझारी िाउँपावलकाका 
छजनालाई चावहँ सुख्ा–६ जातको धानको बीउ िरी 
जम्मा १६ जना कृिकका लावि सुख्ा धानको बीउ 
नमुनाको रूपमा वितरण िररएको वथयो । 

असल अभ्ास ३

ररमा खनाल, एन.एन.एस.डब्ललु.ए.
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फाइदाहरू 
वकसानहरूका लावि धानको बीउ नयाँ  भए तापवन अन्य 
धानको तुलनामा राम्ो उत्ादन भएको वकसानको भनार 
छ । “ित सालभन्ा यो साल धानमा ४० प्रवतशत बढी 
आम्ानी भएको छ भने खुद नाफा रु.७,३१९।– भएको 
छ । रासायवनक मल र वििादी प्रयोि निरे पवन धेरै 
फलने, सुख्ा ठाउँ िा कम पानी भएको ठाउँमा पवन हुने, 
पहार र तराई दुिै ठाउँमा राम्ो उत्ादन हुने, धेरै लिानी 
लिाउनु नपनषे, अन्य धानको तुलनामा थोरै वदनमा पाके् 
र उब्जनी पवन अन्य धानको तुलनामा बढी हुने यो धानको 
भात अन्य धानको तुलनामा विावदलो समेत हुने पारएको 
छ । थोरै जग्ा हुनेले पवन यो धानको खेती िरेर राम्ो 
आम्ानी िन्ड सक्दछन् । यसलाई वढला रोपेर वछटो बाली 
वभत्राउन सवकनछ । रासायवनक मल र वििादी प्रयोि 
निरेपवन उत्ादन सोचेभन्ा बढी भएकाले धानको 
वसजनमा जस्तोसुकै मौसममा पवन लिाउन सवकने 
हुनाले िातािरणमा असर नपरेको” वकसानहरूको 
भनार छ ।

कायायान्वयन
प्रवतकठ्ा दुई के.जी.का दरले धानको बीउ छरेर पवहलो 
िि्ड तीन कठ्ा खेतमा लिाएका वकसानले अकको िि्ड एक 
वििाह खेतमा लिाउने तयारी िरेका छन् भने आफूले 
उब्जाएको धानको बीउ अन्य वछमेकी वकसानका लावि 
पवन वितरण िरेका छन् । सुख्ा धानका लावि कम 
पानी लागे् तथा उच् ठाउँ छनोट िररएको वथयो । 
वकसानहरूले अवघल्ा सालहरूमा कुन जातको धान 
लिाएका वथए भने्न कुरामा समेत उनीहरूसँि छलफल 
िरेर र िरा काया्डलयका जनप्रवतवनवधसँि समेत 
सरसल्ाह िरी वकसान र ठाउँ छनोट िररएको वथयो । 
धान रोपे् प्रविवध भने वकसानले िरररहेकै  प्रविवध हो । 
धान पावकसकेपवछ धानको अनुसन्ान (लेखाजोखा) िनषे 
बेलामा पवन सथानीयस्तरमा काम िरररहेको संसथा 
‘वकसान पररयोजना’का प्रवतवनवध र कृवि सेिा केन्द्र, 
बेलौरीका प्रमुख,  िरा सदस् एिम् संसथाका कृवि 
प्राविवधकको उपस्सथवतमा धानको बोट नापे्, बाला नापे् र 
पराल जोखे् काम आपसी समन्वय तथा सहकाय्डमा नै 
िररएको वथयो भने बीउ वितरणको समयमा पवन िरा 
काया्डलयसँि समन्वय तथा सहकाय्ड िरी िरा सदस्को 
उपस्सथवतमा वितरण िररएको वथयो । 

तानलका–१ ः  सलुख्ा धान रोपदा िररएका नक्रयाकलापहरू

क्र.सं. काम िररएको रकाई कायामान्वयन िररएका नक्रयाकलापहरू

१. खेतको छनौट तथा मल व्यिसथापन धानखेत र मलको व्यिसथापन (एक कठ्ा जग्ामा कररब १,००० 
देस्ख १,५०० के.जी. िोबर मलको प्रयोि िररएको । 

२. बीउ छनषे तथा रोपारँ व्यिसथापन बीउ छरेको २० देस्ख २२ वदनवभत्मा २५ देस्ख ३० से.मी.को लारन 
र १५ देस्ख २० से.मी.को दूरीमा धान रोपारँ िररएको । 

३. धानको अनुसन्ानको प्रोटोकल 
वलरएको

प्रवतिि्डवमटरमा धानको बोट, िाँजको संख्या एिम् धान र परालको 
तौलका लावि वकसानको िसु्तस्सथवत र के्षत्फल फरक भई तथ्याङ्क 
वलन अपठ्ारो हुने हँुदा कृिकको उही खेतमा चार ठाउँमा एक–
एक िि्डवमटरको के्षत्फल छुट्ाई त्यहाँबाट कररब पाँच–दशिटा 
बोटको नमूना वलएर धानको तथ्याङ्क (बोटको उचार्ड , बालाको 
लम्बार्ड र दाना तथा बालाको अन्य आिश्यक तथ्याङ्क वलरएको ।
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लागत
बेलौरी निरपावलकाका १० जना वकसान र लालझारी 
िाउँपावलकाका ६ जना िरी जम्मा १६ जना वकसानलाई 
संसथाको तफ्ड बाट धानको बीउ, युररया, वरएपी, पोिण 
प्स, वजङ्क र पोटास िरी तीन कठ्ाका लावि प्रवत वकसान 
लिभि २,५०० रूपैयाँ बराबरको लिानी सहयोि 
िररएको वथयो भने बाँकी लिानी वकसानहरू आफँैले 

िरेका वथए । यस अभ्ासमा थाेरै लिानीबाट 
वकसानहरूले धेरै आम्ानी िरेका छन् । यो सालदेस्ख 
वकसानहरू आफैँले उत्ादन िरेको धानको बीउ रोपे् 
योजना बनाएका छन् । यो प्रविवधको प्रयोिले परम्राित 
धानखेतीबाट हुने उत्ादनभन्ा दुई िुणा बढी फारदा 
भएको पारएको छ । 

तानलका–२ ः     तीन कठ्ा खेतमा सलुख्ा धानका लानि लाित खिमा

क्र.सं. नववरण लाित खिमा रु.

१. पोटास २१९/–

२. पोिण प्स ४२२/–

३. वजङ्क २५४/–

४. वरएपी ५५७/–

५. युररया ३०४/–

६. धानको बीउ ५०४/–

७. जवमन तयारी र धान रोपारँ १,५००/–

८. वसँचार ५००/–

९. धान कटानी र प्रशोधन १,०००/–

जम्ा खिमा ४,७५६/–

योगदान तथा प्रभाव 
एक कठ्ा खेतमा सुख्ा–२ र ३ जातको धान १ स्विन्टल 
१५ के.जी. फलेको वथयो भने एक कठ्ा खेतमा राधा–४ 
जातको धान ६० के.जी. फलेको वथयो । सुख्ा धानलाई 
वकसानले प्रवत के.जी. ३० देस्ख ३५ रूपैयाँका दरले वबक्री 
िरेका छन् । एक कठ्ामा रु.३,४५०/– देस्ख ४,०२५/– 
सम्म आम्ानी िरेका छन् । एकजना वकसानले तीन 
कठ्ामा यो धान लिाएका वथए जसबाट रु. १०,३५०/– 
देस्ख १२,०७५/– सम्म आम्ानी भएको छ । यो प्रविवधमा 
अन्य धानको तुलनामा वमवहनेत कम लािेको, िोरमेल 

धेरै िनु्ड नपरेको, धेरै आवथ्डक लिानी िनु्ड नपरेको, 
पया्डिरणीय दृवष्टकोणले समेत राम्ो भएको, धान बढी 
फलेको, पराल पवन लामो भई िाउँघरमा लामो परालको 
प्रयोिले बस्का लावि िुन्द्री बनाउन सवजलो भएको र 
िाईभैसँीका लावि पराल वकन्न नपरेको हँुदा 
जीविकोपाज्डनका लावि उपयुक् भएको यो धान रोपे् 
वकसानहरूको भनार छ ।
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ददगोपना
निरपावलकाको कृवि शाखा र काररतास नेपालले यो 
धानसम्बन्ी कृिक पाठशाला सञ्ालन िनु्डका साथै कृवि 
शाखाको समन्वयमा नेपाल रावष्टरि य समाज कल्याण 
सङ्घले धान बालीको अनुिमन िनषे र सल्ाह–सुझाि 
वदने िरेका वथए । कृिकहरूलाई हरेक िि्ड यो धान 
लिाएमा फारदा हुने सुझाि  पवन वदरएको वथयो  । 
सुख्ा धानलाई प्रभािकारी रूपमा अभ्ासमा 
ल्याउनका लावि सामावजक पररचालक एिम् अिुिा 
कृिकहरूले आफना िाउँटोलका साना वकसानहरूलाई 
आिश्यकताअनुसार यसको ज्ान आदान–प्रदान िनषे 
रणवनवतक अभ्ास िररएको वथयो ।

सिकाइ, चुनौती तथा िुझाव
थोरै जग्ा भएका वकसानलाई पवन यो धान लिाउँदा 
फारदा हुने र कम पानी भएको ठाउँमा एिम् साना 
वकसानका लावि यो धान उपयुक् हुने वसकार भएको           
छ । यो प्रविवध अपनाउँदा ठूला चुनौतीहरू खासै 
देस्खँदैनन् । यो प्रविवध उपयोिी भए पवन कृिकहरूमा 
प्रचार–प्रसार कम छ । वकसानहरू परम्रादेस्ख नै 
चलेको धानको बीउप्रवत आकवि्डत हुने भएकाले यो 
धानको आिश्यकता, महत्व र उदे्श्यका बारेमा 
जनचेतना फैलाउनु पनषे देस्खनछ । निरपावलकाले हरेक 
िि्ड मनाउँदै आएको रावष्टरि य धान वदिस तथा उतृ्ष्ट 
कृिक सम्मान, कृवि मेला प्रद्डशनी र कृिक पाठशाला 
सञ्ालन काय्डक्रमको अिसरमा सुख्ा धानको प्रचार–
प्रसारका लावि यसको आिश्यकता, महत्व, उदे्श्य र 
फारदाको जानकारीमूलक सने्श सवहतको पोष्टर, 
पम्पे्ट बनाएर वितरण िन्ड सवकनछ ।

िीमितता
यो धान पहार र तराई दुिै ठाउँमा लिाउन सवकनछ । यो 
धान वढला लिाए पवन हुने र कम पानी भएको ठाउँमा 
पवन खेती िन्ड सवकने भएकाले दुिै ठाउँमा यसको 
उत्ादन राम्ो हुनछ । िाउँका अिुिा तथा वनिा्डहमुखी 
कृिकहरूलाई यसमा संलग् िराउन सवकनछ । संसारभर 
प्राङ्ाररक कृविका लावि उपयोिी विवभन्न प्रविवधहरूको 
विकास भई सान्वभ्डक सावबत भरसकेका छन् । 
नेपालमा पवन धेरै वकवसमका प्रविवधहरूको आविष्ार, 
उवचत प्रविवधहरूको आयात तथा उपलब्धता िृस्धि 
भरसकेको भएतापवन त्यसमा सामान्य वकसानहरूको 
पहँुच कम रहेको अिसथा छ । उपलब्ध विवभन्न 
प्रविवधहरूका बारेमा जानकारी नहुनु िा भएपवन प्रयोि 
िन्ड नजानु्न र जानकारीहरू सही समयमा नपाउनु जस्ता 
समस्ाहरू हटाई िररब तथा विपन्न िि्डहरूका लावि 
पवन यस प्रविवधका बारेमा जनचेतना फैलाउन सवकनछ ।

िफलताको कथा
मेरो नाम िोमती राना हो । म ४७ िि्डकी भएँ । मेरो 
घर बेलौरी निरपावलका–४, ररछाहा, कञ्नपुर                
हो । मैले िि्ँछदेस्ख धानखेती िददै  आए तापवन 
सुख्ा–२ जातको धान लिाएको यो पवहलो पटक 
हो । यो साल मलाई नेपाल रावष्टरि य समाज कल्याण 
सङ्घ (एन.एन.एस.रबु्.ए.) ले यस प्रविवधका लावि 
सहयोि िरेको हो । मैले यो धान तीन कठ्ा खेतमा 
लिाएकी वथएँ । फोहोर साल राधा–४ जातको धान 
लिाउँदा अढाई विीन्टल उत्ादन भएको वथयो । 
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यो साल सुख्ा–२ जातको धान लिाएँ । तीन कठ्ा 
जग्ामा पाँच विीन्टल धान फल्यो । फोहोर सालको 
तुलनामा यो साल दोब्बर उतपादन भएको छ । भात 
खाँदा अन्य धानको तुलनामा वनकै विावदलो र धानको 
तौल पवन बढी छ । अकको साल त मैले एक वििाहमा 
नै यो प्रविवध अपनाएर खेती िछु्ड  । 

अन्य धानको तुलनामा धेरै फलेको, खान पवन विावदलो 
र धानको तौल पवन धेरै भएकाले िोमती खुसी 

देस्खस्नछन् । उनको धान राम्ो भएको देखेर वछमेकी 
बनु् राना, सनु् राना, सुवरिम राना र वशिु रानाले पवन 
अकको साल यो प्रविवध अपनाउन िोमतीसँि एक–एक 
बाटा अकको धानसँि साटेर बीउ राखेको उनको भनार 
छ । िोमती थस्पछन्, “म लिायत अन्य साना 
वकसानहरूलाई पवन यो धान रोपेर आम्ानीको स्ोत 
बढाउनका लावि सुझाि वदनछु र नेपाल रावष्टरि य समाज 
कल्याण सङ्घप्रवत पवन हावद्डक धन्यिाद तथा आभार 
व्यक् िद्डछु ।” 

िन्दभया िािगीहरू

Development and Dissemination of stress-tolerent Rice Verieties in Nepal (StressTolerantRice                           

VarietiesinNepal.pdf)

जवैिि विवििता अनुसन्ान तथा वििासिा लागि स्ानीय पहल (ली–बडमा) िो वि.सं. २०७७ सालिो क्ालेण्डर 

िृवि तथा पशुपक्ी डायरी, वि.सं. २०७८, नेपाल सरिार, िृवि तथा पशुपक्ी वििास मन्तालय, िृवि सूचना तथा प्रसार 
शशक्ण िेन्द्र, हररहर भिन, लललतपुुर

पहाडी साना किसानिा लागि अनुिूलन आयोजना (ASHA), वि.सं. २०७५, हात्तिसार, िाठमाडौ,ँ नेपाल, (Climate 

Change Adaptation and Mitigation Toolbox)

जलिायमुैत्ी िृवि पुस्तििा, वि.सं. २०७३, नेपाल सरिार, िृवि मन्तालयिो जलिाय ुप्रिोप समुत्ान वनमामाण आयोजना, 
िृवि व्यिस्ापन सूचना प्रणली
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परिचय
विश्वमा नेपाल भूकम्को जोस्खमले ११ औ ँ सथानमा, 
पानीजन्य विपद् (बाढी र पवहरो) एिम् जलिायु 
पररित्डनको जोस्खमले छैठौ ँसथानमा रहेको युएनरीपी, 
सन् २००४ को तथ्याङ्क तथा अवभलेखले जनाएको छ । 
नेपालमा विपद्का कारण हरेक िि्ड १ अब्ड २० करोर 
रूपैयाँभन्ा बढीको क्षवत भररहेको छ । नेपालमा 
विवभन्न ठूला नदी तथा खोलानालाको संख्या ६,००० 
रहेको छ । कञ्नपुरमा पवन १४ िटा साना तथा ठूला 
नदी र खोलाहरू रहेका छन्  । जलिायु पररित्डनले 
बसषेनी  आउने बाढी–पवहरोका कारण २०० जनासम्मको 
मानिीय क्षवत भररहेको अिसथा छ । अझ तराईको 
हकमा हेनषे हो भने बसषेनवन वबघाैँ–वबघा जवमन कटानी, 
पटानी र रुबानी भैरहेको छ । कटानीले िदा्ड कवतपय 
िाउँबस्ती पवन विसथापन भैसकेको अिसथा छ । तराईमा 
पटानी तथा कटानी वनयवमत भैरहने र यसले िदा्ड नदीको 
धार पवन पररि्डतन भैरहने भएकाले पहारको तुलनामा 
तराईमा नदीको बहाि अवल कम भए पवन नदी कटानी 
तीर्िर रूपमा भएको हुनछ जसले िदा्ड समुदायको 
विसथापनसँिै लिाएको अन्नबालीको क्षवत हुने र नदीको 

नदी त्ा खोला कटानी ननयन्त्रणका 
लानि जैनवक तटबन्ध 

वकनारमा रहेको कटानी हुन बचेको जवमन पवन पटानी 
भएर बिरकै विरूपमा पररित्डन भएको अिसथा देख् 
सवकनछ । यस्तो अिसथाको जोस्खम नू्यनीकरण िन्डका 
लावि तराईको हकमा नदी कटानी वनयन्त्रणका लावि 
सथानीय साधन–स्ोतबाट सथानीय बावसन्ाहरूको 
सवक्रय सहभावितमा कम लाितमा अपनारने प्रभािकारी 
विवध जैविक तटबन् नै हो । यसअन्ति्डत कटानी भएको 
के्षत्मा बांँसको चोयाबाट स्पर बनाउने र त्यही स्परमा 
थैलोमा बालुिा िा माटो भरी ड्ाम वनमा्डण िनषे िररनछ । 
यो काय्ड नदीको कटानी भैरहेको सथान िा कटानी हुने 
सम्ावित सथानमा िररने भएकाले हरेक चोवट नदीमा 
आएको बाढीले सुस्त–सुस्त रूपमा ड्ाम वनमा्डण भएको 
सथानमा तटबन्ले िदा्ड कटानी िनु्डको सट्ा माटो थुपाददै  
जानछ र ििा्डत्वछ त्यही ठाउँमा आफँै विवभन्न वकवसमका 
बोटवबरुिा उमे्र नदीबाट हुने कटानी रोवकन जानछ । 

तराईका हकमा, जहाँ मझौला नदीहरू छन्, यस 
प्रविवधबाट िररने तटबन् वनमा्डण काय्ड वनकै प्रचवलत 
तथा प्रभािकारी भएको पारएको छ । यस्ता मझौला 

असल अभ्ास ४

रोशन राना, एन.एन.एस.डब्ललु.ए.
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नदीको उद्गम चुरे तथा महाभारत पि्डत शृ्ङ्खला रहेका 
छन् । यो जैविक तटबन् प्रविवधको शुरुिात बाढीजन्य 
प्रकोपमा काय्ड िनषे विवभन्न िैरसरकारी संसथाले सथानीय 
समुदायसँिको समन्वय र सहकाय्डमा कटानी 
वनयन्त्रणका लावि शुरुिात िरेसँिै हाल सथानीय तहबाट 
पवन विशेि िरेर सथानीय विपद् जोस्खम व्यिसथापन 
योजना वनमा्डण िरी विवभन्न िैरसरकारी संसथासँि 
समन्वय र सहकाय्ड िददै  काम िन्ड थालेको अिसथा छ ।

फाइदाहरू
यस वकवसमको जैविक तटबन् प्रविवधबाट नदी कटानी 
वनयन्त्रण िररने भएको हुनाले नदी वकनारका बस्ती तथा 
उि्डर जवमन पवन कटानी हुनबाट रोकथाम हुने हुनछ । 
हाल नदी कटानी रोकथामका लावि नेपाल सरकारकै 
िहुिितीय योजनाअन्ति्डत जनताको तटबन् भने्न 
पररयोजना पवन रहेको छ । तर, पवन काया्डन्वयन पक्ष 
वढलो तथा वफतलो हुने िरेकाले बसषेनवन हजारौ ँ वबिाह 
जवमन बिरमा पररणत भैरहेको छ । यस पररपे्रक्ष्यमा  
िैकस्ल्पक रूपमा समयमै यस प्रविवधबाट तटबन् 
वनमा्डण िररएमा सयौ ँ वबिाह जवमन कटानी हुनबाट 
जोिाउन सवकनछ । समुदायमा सस्तो तथा भरपदको 
रूपमा यही प्रविवधलाई अिलम्बन िन्ड सवकनछ । 
वकनभने यसले ूः 

• तत्ाल नदी कटानी हुनबाट जोिाउँछ ।

• लाित कम हुने भएकाले थोरै लिानीबाट पवन 
तटबन्को काय्ड िन्ड सवकनछ ।

• जैविक विवध भएकाले तटबन् वनमा्डण िररएको 
के्षत्मा िृक्षरोपण िन्ड सवकने र केही िि्डमै कटानी 
भएको के्षत्मा िातािरण हराभरा हुने िद्डछ ।

कायायान्वयन
जैविक तटबन् बनाउँदा तपवसलमा उले्ख भएबमोवजम 
विवभन्न कुराहरूमा ध्यान वदनुपछ्ड  र सोहीअनुसार 
पूि्डतयारी पवन िनु्डपछ्ड  । खासिरी कटानी भररहेको 

के्षत्भन्ा कटानी हुनसके् के्षत्लाई मध्यनजर िरी 
पूि्डतयारीको रूपमा नदीको तटीय के्षत्मा तटबन् 
सथापना िररएको खण्डमा अझ प्रभािकारी हुनछ । बाढी 
आउनु पूि्ड अथा्डत् चैत, िैशाख र धेरै वढलो भयो भने पवन 
जेठ मवहनाको अस्न्तमसम्म वनमा्डण काय्ड सम्न्न िररसकु् 
पनषे हुनछ । वढलो भयो भने िावरएको बाँसका खाँबाहरू 
तथा वनमा्डण िररएका स्परहरू र वभत् हावलएका बोराहरू 
पवन बवस सकेका हँुदैनन् र असारे बाढीको पवहलो भेलले 
नै तटबन् बिारवदन सकछ । 

विशेि िरेर यी तटबन् थररथररका हुने भएतापवन मुख्य 
रूपमा यसका लावि अवत आिश्यक भनेको बाँस, 
प्ास्स्टक थैला, बिरको माटो या बालुिा नै हो । बाँसमा 
पवन अग्ो बाँस (धन बाँस)बाट वनमा्डण िररएमा अझ 
वटकाउ हुनछ ।

जैनवक तटबन्ध ननमामाणस्लको छनौट ः नदी या 
खोलामा विशेििरी अवल कम बहाि भएको सथानमा 
तटबन् वनमा्डण हुनुपछ्ड  । नदीले कटानी िरररहेको िा 
कटानी हुनसके् सथानलाई उपयुक् मावननछ । प्रायूः 
नदीको विरूप बाङ्ोवटङ्ो हुने भएकाले कटानी भएको 
िा हुनसके् सथानमा तटबन् वनमा्डण िरेमा तटबन्को 
ठीक उटिो साररम पवन तटबन् वनमा्डण िनु्ड आिश्यक 
हुनछ वकनभने स्परले पानीको बहािलाई पररित्डन िनषे 
वबवत्कै पारीपवट् कटानी हुने भएकाले विशेि ध्यान 
वदनुपनषे हुनछ । कटानी भएको मुख्य ठाउँभन्ा अवल 
अिावरबाट तटबन् वनमा्डण िररएको खण्डमा स्परले 
पानीको ेबहाि कम िददै  मुख्य कटानी भएको ठाउँसम्म 
पुग्ा पानीको िवत कम भैसकेको हुनछ र स्परको वबच–
वबचको खाली भािमा माटो पटानी हुन सुरु हुनछ । 

तटबन्ध बनाउने तररका  ः  तटबन् वनमा्डण िनषे सथानमा 
कटानी भएको सथानको नाप वलँदा दुई–चार वमटर 
लम्बार्ड बढी वलनु पछ्ड  । यसो िना्डले पानी मुख्य कटानी 
भएको ठाउँमा ठोस्क्न पाउँदैन र जैविक तटबन् पवन 
मजबुत तथा भरपदको हुनछ । खाँबाको रूपमा िार्ने 
बाँसको लम्बार्ड ९ वफट हुनुपछ्ड  जसलाई खाँबादेस्ख 
अकको खाँबाको दूरी एक–एक वमटर र वबचमा १ वमटर 

रोशन राना, एन.एन.एस.डब्ललु.ए.
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हुनेिरी २ लारन ४ वफट मावथ हुनेिरी ५ वफट जवमनमा 
िार्नु पछ्ड  । हरेक १५ देस्ख २० वमटरको दूरीमा स्पर 
बनाउनु पछ्ड  । स्परको लम्बार्ड २ देस्ख ३ वमटर हुनुपछ्ड  र 
स्पर बनाउँदा पवन मुख्य तटबन्जसै्त तररकाले बनाउनु 
पछ्ड  । स्पर बनाउँदा मुख्य तटबन्लाई आधार मानी ६० 
वरग्ी अथा्डत् तेसा्डे बनाउनु पछ्ड  । यसको मुख्य काय्ड 
पानीको बहािलाई वनयन्त्रण िनषे र मुख्य तटबन्लाई 
सुरक्षा प्रदान िनषे हो । अझ विशेि रूपमा मुख्य तटबन् 
र स्परको वबचमा माटो पटानी िन्डमा यसले सहयोि 
प्रदान िद्डछ । एक वमटरको दूरीमा िावरएको खाँबाको 

बावहर वनसे्कको ४ वफटलाई बाँसको चोयाबाट बुनु्न पद्डछ 
र सो बुनेको वबचको खाली भािमा टम्म भररने िरी 
बालुिा िा माटो भररएको प्ास्स्टक थैलाले भनु्ड पद्डछ । 
त्यसपचिात तटबन् वनमा्डण िररएको भािमा कटानी िा 
पवहरो िएको तटलाई ६० वरग्ी वभरालो (स्ोप) हुनेिरी 
ढीकदेस्ख तटबन्सम्मको सतह सम्ाउनु पद्डछ । 
अन्तमा सम्ाएको भािको माटो नबिोस् भन्नका लावि 
चाँरै जरा फैवलने वबरुिा जसै्त ूः बाँस, नक्ड ट, अमे्श्वर 
जस्ता बोटवबरुिाहरू रोपु् पद्डछ । 

लागत
तानलका–१ ः  १०० नमटर जैनवक तटबन्ध तयार िदामा आवश्यक पनने सामग्ीहरू

क्र.सं. नववरण पररणाम एकाई दर जम्ा रकम कैनफयत

१. बाँस २५० थान ४००/– १,००,०००/–

२. बाँस लोर–अनलोर २५० २ वटरि प ७,०००/– १४,०००/–

३. बोरा ४,००० थान १०/– ४०,०००/–

४. वज.आई. बेस्न्डङ 
(GI  bending)  
तार

१३ के.जी. १६०/– २,०८०/– २० िेज

५. बाँस कटार–भरार, 
वचरार

२५० थान ५०/– १२,५००/–

६. पम् सेट १२ घण्ा २००/– २,४००/–

७. वरजेल (रन्न) १५ वलटर ११५/– १,७२५/–

८. बोरा भनषे कामदार १० जना ५००/– ५,०००/–

९. बाँस भरार, वचरार, 
चोया बुनार

४० जना ५००/– २०,०००/–

जम्ा रकम १,९७,७०५/–
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योगदान तथा प्रभाव
यस वकवसमको जैविक तटबन् प्रविवधले जवमन कटान 
हुनबाट संरक्षण त हुने नै भयो त्योसँिै तटबन्को 
वकनारमा रोपेका तथा नदीमा िहेर आएका बोट–वबरुिा 
पवन उम्ने भएकाले सो के्षत् नै हराभरा भई िातािरण नै 
हररयाली हुन जानछ । यसले अवहले विश्वमा बवढरहेको 
उष्णतालाई तटबन् वनमा्डण िररएको के्षत्मा केही 
हदसम्म कम िन्ड प्रत्यक्ष िा परोक्ष रूपमा सहयोि                  
िद्डछ । बेलौरी र लालझारी िाउँपावलकामा त्यही 
तटबन्ले संरक्षण भएका बिर अवहले सामुदावयक 
िनको रूपमा पररित्डन भएका छन् ।

सिकाइ, चुनौती तथा िुझाव
नदी वकनारका जवमनहरू हेदा्डहेददै  बिरको रूपमा 
पररणत भररहेको पररपे्रक्ष्यमा कम लाितमा कटानी 
वनयन्त्रण हुनु र िातािरण नै हराभरा हुनुको साथै 
आिश्यक काठजन्य कच्ा पदाथ्ड पवन उत्ादन भैरहेको 
हुनाले नवजकै रहेको समुदाय नै िातािरण–मैत्ी हुने 
भएकाले हालैमात् बेलौरी र लालझारीमा िरी सथानीय 
तह र िैरसरकारी संसथा एिम् सथानीय समुदायको 
समन्वय र सहकाय्डमा दोदा नदीको वकनारमा वभन्न–वभन्न 
सथानमा िरी कररब ६ वकलोवमटर जैविक तटबन् 
सामूवहक जनसहभावितामा यसै िि्ड वनमा्डण भएको छ ।

िीमितता
यो प्रविवधबाट िररने तटबन् वनमा्डण तराईका लावि अवत 
उपयुक् विवध पवन हो । विशेि िरेर मन् बगे् नदी तथा 
खोलाका वकनारका लावि यो विवधबाट तटबन् अवत 
प्रभािकारी रहेको पारनछ । तर, ठूला तथा तीरि प्रिाह 
भएका नदी तथा खोलाका लावि यो प्रविवध त्यवत उपयुक् 
छैन । 

िफलताको कथा
कञ्नपुर वजल्ाको दवक्षणी भािमा रहेको बेलौरी 
निरपावलका, िरा नं. ५ मा ‘उदयपुर समुदाय’ 
रहेको छ । खेती वकसानीका लावि उि्डरा जवमन, 
िाईिसु्त चरनका लावि नवजकै जङ्ल र दोदा नदी 
रहेकाले यो ठाउँ बसारका लावि उवचत मानी 
२०३३ सालमा कैलाली वजल्ाको माला खेती भने्न 
ठाउँबाट बसार–सरार िरी यस ठाउँमा बसोबास 
िन्ड आएका कुरा सथानीय बावसन्ा श्ी राम राना 
बताउनु हुनछ । शुरुिातको क्रममा यस समुदायमा 
जम्मा ६० घरपररिार मात् भए पवन सबै कुराको 
प्रबल व्यिसथा भएकाले बसार्ड–सरार्ड  बढ्दै िदा्ड 
हाल यस ठाउँमा जम्मा ६५ घरपररिार रहेका छन्; 
जसमधे्य जनजावत ६० र अन्य ५ घरधुरी छन् । श्ी 
राम भनु्नहुनछ, “पवहला त यो नदी खोलाजसै्त  
वथयो । कवहलेकाही ँत िैशाखताका सुकथ्यो पवन । 
पवछ आएर जब रामनिर भएर बगे् वसहाली नदी, 
िनारा मेछेली र दोदा वमवसन थाल्याे, याे हेदा्ड हेददै  
ठूलो नदीमा रूपान्तरण भयो । तबदेस्ख यस नदीले 
उदयपुर समुदाय लिायत अन्य समुदायमा वनकै नै 
क्षवत िन्ड थाल्यो । खासिरी २०६४ र २०६५ सालको 
बाढीले वनकै ठूलो क्षवत ियको । घर रुबानमा परी 
सुरवक्षत सथानवतर जाने क्रममा दुईजना 
बालबालीकाको नदीमा बिेर मृतु्य भयो । कवतपयले 
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रावतको समयमा सुरवक्षत सथानमा जान नसकी दुई 
वदनसम्म रूखमै बसी आफनो ज्ान बचाए ।”

यसरी पटक–पटक बाढी आररहने हुनाले बस् 
नसके् अिसथा भएपवछ िन उपभोक्ा समुदायसँि 
कुरा िरी नयाँ ठाउँ रानी िन समुदायमा २०६५ 
सालबाट बसोबास िरररहेको छ । नयाँ ठाउँमा 
बसोबासका लावि घरेरी मात् रहेकाले उनीहरू 
खेतीपातीका लावि लिभि १ वकलोवमटरको दूरीमा 
रहेको उही पुरानै ठाउँको खेतबारीमा जाने िरेका 
छन् । बखषेबाली धान त आकासे खेतीजस्तो भएको छ 
वकनभने कवहले रोपे् विवत्कै बिारवदने, कवहले 
रुबान हुने तथा पटानी िनषे अिसथा छ । अन्य 
वसजनका बालीको उत्ादन भने वठकै हुनछ । यसरी 
मुख्यबाली नै उत्ादन िन्ड नसके् अिसथा भएपवछ 
कसैले अन्यत् िई अवधयाँ िनषे र प्रायूः  पुरुिहरू 
रोजिारीका लावि भारतवतर जाने िरेका छन् । 

राम रानाको घर नदीबाट २०० वमटरको दूरीमा रहेको 
छ । उहाँ भनु्नहुनछ, “दुई–चार िि्ड यता खासै ठूलो 
बाढी नआएकाले पटानीका साथै रुबान नभए पवन 
कटानी भने ठाउँ–ठाउँमा तीरि रूपमा भररहेको छ । 
यसका लावि पहल िन्ड हामी नेपाल सरकारका 
विवभन्न मन्त्रालयमा धायौ ँ। सरकारले ‘ढुक् हुनुहोस्, 
जनताको तटबन्द्ारा रुङ्ादेस्ख परासनसम्म नदीको 

दुिै वकनारामा ढुङ्ाको पखा्डल लिाउने योजना छ’ 
भनेको वथयो तर ‘यसपावल, यसपावल’ भनै् िनै् जाँदा 
तीन साल हुन लागो, खै ! कवहले िनषे हो, अवहलेसम्म 
पवन काय्ड सुरु भएको छैन । जवमन तीरि रूपमा 
कटानी हँुदै िएकाले िदा्ड कररब १ वबिाह हुनेको १० 
कठ्ा त नदी नै भैसकेको     छ । अब त रहेको थोरै 
घरबासको जवमन पवन यसपावलको बाढीले लैजाने 
भो, के धान रोपे् ? भनेर मैले पवन भैसँीका लावि घाँस 
छरेको वथएँ । तैपवन, एन.एन.एस.रबु्.ए.संसथाको 
वस.वब.एल.एस.एफ. पररयोजना तथा निरपावलकाले 
तटबन् वनमा्डण िनषे खबर पाएपवछ मन खुशी भयो । 
तर बाँसको तटबन् हुने र त्यसमा पवन बाँस र कट्ाका 
लावि संसथा र निरपावलकाबाट सहयोि र बाँकी 
कट्ा भनषेनदेस्ख वलएर, वसलने, बोके्, बाँधमा राखे्, 
तटबन् वकनारामा िृक्षरोपण िनषेजस्ता भारी 
जनश्मदानको कुरा सुनेपवछ फेरर दूःु खी भएँ । यत्ो 
ठूलो आँपको बुढो रुख त बाँकी राखेन, बाँसको 
तटबन् के रहला भने्न लागो । जाँिर नलिाई नलिाई 
सहयोि पवन िरँे तर हालैमात् अविरल ििा्डले आएको 
बाढीले माटो पुन्ड थालेपवछ फेरर मन प्रफुस्ल्त भएको 
छ । हरेक वदन भैसँी चराउने बहानाले त्यही बाँधको 
वकनारामा िई आज माटो कवत पटानी भयो भनेर 
हेरररहँ जस्तो लागछ । धन्यिाद छ, सहयोिी संसथा 
तथा वटमलाई ।

िन्दभया िािगीहरू

स्ानीय विपद ्व्यिस्ापन योजना (LDCRP), वि.सं. २०७६, वनड्स नेपाल, िञ्चनपुर

स्ानीय विपद ्व्यिस्ापन िायमाविधि तथा वनददेशशिा, वि.सं. २०७५, वनड्स नेपाल, िञ्चनपुर

मुख–पत्, वि.सं. २०७२, नेपाल रावट्रिय समाज िल्ाण सङ्घ (एन.एन.एस.डब्ु.), िञ्चनपुर ।
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परिचय
बाख्ा प्राप् िनषे सदस्ले बाख्ाको संख्या र िुणस्तर 
नघटाई पररयोजनाले तोकेको समयमा आफूजसै्त 
आिश्यकता र रच्ा भएका सदस्लाई बाख्ा उपहार 
प्रदान िनषे काय्डक्रम नै बाख्ा उपहार काय्डक्रम हो । यस 
काय्डक्रमको उदे्श्य िररब, विपन्न, दवलत, जनजावत, 
मवहला तथा पछावर पाररएका समुदायहरूले 
बाखापालनबाट िावि्डक आम्ानीमा िृस्धि िरेर तोकेको  
वनवचित समयमा बाख्ा उपहार वदई समुदायको वदिो 
आवथ्डक उन्नवत िनु्ड र समुदायलाई नै आत्मवनभ्डर बनाउनु 
रहेको छ । बाख्ा उपहार काय्डक्रमले तराई र पहार दुिै 
ठाउँका समुदायको जीविकोपाज्डनमा सुधार ल्याएको              
छ । बाख्ापालन िरेर िररब, दवलत, िवञ्त तथा पछावर 
पाररएका घरपररिारको जीविकोपाज्डनमा सुधार िनषे 
उदे्श्यले बाख्ा उपहार काय्डक्रम सञ्ालन िररएको हो । 
यस अभ्ासअन्ति्डत पवहचान िररएको कृिक समूहबाट 
काय्डविवध र कृिक छनौटका आधारहरूमा आधाररत 
भई लवक्षत कृिक छनौट िरी प्रते्यक जनालाई पाँचिटाका 
दरले बाख्ा सहयोि िररनछ । उक् बाख्ापालन व्यिसाय 

नवपन्न घरपररवारको जीनवकोपाजमान 
सलुधारका लानि बाख्ा उपहार

सञ्ालनका लावि काय्डविवध वनमा्डण िरी सोही अनुसार 
काया्डन्वयन िनषे लक्ष्य वलरएको हुनछ । यसमा बाख्ा 
वितरणका आधारहरू तय िररएको हुनछ, जसै्त ूः दवलत 
तथा जनजावत, िररब तथा पछावर पाररएका घरपररिार 
(आफनै खेतबारीको उत्ादनले तीन मवहना र तीनदेस्ख 
छ मवहना खाना पुगे् घरपररिार), एकल मवहला, टुहुरा, 
अनाथ, अपाङ् आवद । यसका साथै बाख्ापालनका लावि 
वमलेको टोल हुनुपनषे, चररचरनका लावि उपयुक् के्षत् 
भएको हुनुपनषे, बाख्ापालन व्यिसाय सञ्ालन िन्ड 
रचु्क भएको हुनुपनषे, समूह िठन तथा पुनि्डठन 
(समूहको सदस् भएको) हुनुपनषे र समूहमा पाठी वफता्ड 
िछु्ड  भने्न प्रवतबधिता भएको हुनुपुनषे ।

असल अभ्ास ५

अननता ्ारु, नट.डब्ललु.यलु.नस. र रने्श्वर मण्डल, ली-बडमा
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फाइदाहरू
• बाख्ापालनबाट िावि्डक आम्ानीमा िृस्धि िरी 

जीविकोपाज्डनमा सुधार हुनु

• रोजिारीको सृजना हुनु

• पाररिाररक तथा सामावजक मेलवमलापको भािना 
जािृत हुनु

• मासु, दुध र मलको आपूवत्ड भई पररिारको 
पोिणमा सुधार हुनु

• थोरै खच्डमा शुरुिात िन्ड सवकनु 

• खेर िररहेका कानला, भीर, पखेरामा समेत 
घाँसखेती िरी सदुपयोि िन्ड पारनु

• सवजलै बेचवबखन िन्ड सवकने हुनु

• बाख्ाबाट प्राप् हुने जुत्ो मल खेतीका लावि 
उपयुक् हुनु

• धावम्डक रीवतररिाजअनुसार पूजा िन्ड पवन बाख्ाको 
आिश्यकता पनु्ड

• बाख्ाबाट दुध पवन प्राप् िन्ड सवकनु (जुन वनकै 
पोविलो मावननछ)

• बाख्ाको हड्ीबाट विवभन्न वकवसमका सरसामान 
तयार िन्ड सवकनु आवद ।

कायायान्वयन
पावलकास्तरीय पशु शाखा र सहकारीसँिको समन्वय 
तथा सहकाय्डमा कृिक समूहहरू छनौट िरी उक् 
कृिक समूहहरूमा बाख्ापालनबारे छलफल िरी 
पररयोजनाको मापदण्डका आधारमा कृिकहरू छनौट 
िररनछ । त्यसपवछ प्रवक्रयाअनुसार बाख्ापालन िनषे 
कृिकहरूलाई बाख्ापालनसम्बन्ी तावलम वदरनछ । 
तावलम पारसकेपवछ कृिकहरूले आप्mनै लिानीमा 
जलिायुमैत्ी खोर वनमा्डण िछ्ड न् । बाख्ापालनका लावि 
चावहने आिश्यक बाख्ाहरू समूह र सहकारीका 
सदस्लाई पररचालन िरी बाख्ा खररद सवमवत िठन 
िरेर पररयोजनाको वनवत–वनयमअनुसार खररद िररनछ । 
यसरी खररद िररएपवछ बाख्ापालक कृिकहरूसँि 

सम्झौता िरेर बाख्ा उपहार वदरनछ । तोवकएको समयमा 
बाख्ापालक कृिकहरूले बाख्ाको संख्या र िुणस्तर 
नघटाई तोवकएका अन्य सदस्लाई बाख्ा उपहार वदने 
िछ्ड न् । प्रते्यक बाख्ापालक समूहमा ५ देस्ख १० जनाका 
दरले कृिकहरू छनौट हुनछन् । पवहलो िि्ड सबै 
समूहमधे्यबाट ५० जनालाई प्रवतपररिार पाँचिटाका 
दरले बाख्ा वितरण िररनछ भने बाँकी ५० जना कृिकलाई 
पवहलो िि्ड बाख्ा पालने कृिकबाट वफता्ड प्राप् भएका 
पाठीहरू वितरण िररनछन् । कुन कृिकलाई पवहले 
बाख्ा उपलब्ध िराउने भने्न कुराको टुङ्ो समूह, सम्बस्न्त 
घरपररिार, सहकारी र िाउँपावलकाको रोहबरमा बैठक 
बसी वनण्डय िरेबमोवजम हुनछ । बाख्ापालक कृिक 
समूहको सल्ाहअनुसार पावलकाको पशु सेिा शाखाको 
परामश्डमा सथानीय जातका बाख्ा वितरण िररनछ । 
बाख्ापालन समूहका वकसानहरूलाई बाख्ा वितरण 
िनु्डभन्ा पवहला बाख्ापालन व्यिसायसम्बन्ी 
अवभमुखीकरण काय्डक्रम सञ्ालन िरी िोठ 
व्यिसथापनका लावि प्राविवधक सहयोि प्रदान िररनछ । 
प्रते्यक समूहमा एक–एकिटा उन्नत जातका बोका पवन 
उपलब्ध िरारनछ । बोकाको रेखदेख, पालन–पोिण र 
सम्ार भने समूहका सदस्ले नै िछ्ड न् । वितरण भएका 
बाख्ाहरूको व्यिसथापन, दाना, घाँस, वबरामी पदा्ड 
उपचार वियम् बाख्ा पालने घरपररिारले नै िछ्ड न् । बाख्ा 
वबरामी पदा्ड उपचारको प्राविवधक वजम्मा पावलकाअन्ति्डत 
रहेका पशु सेिा शाखाले ब्यहोछ्ड न् । पररयोजनाले उक् 
काय्डको अनुिमन तथा मूल्याङ्कन पावलकाको समन्वयमा 
अिावर बढाउँछ । बाख्ापालन व्यिसायका लावि वितरण 
िररएका बाख्ा तथा बोकाहरूको पशु बीमा प्रवतबाख्ा 
तथा बोका रु. ३००।– का दरले पशु बीमा कम्नीसँि 
िररएको हुनछ । पररयोजनाबाट प्राप् िरेका बाख्ाको 
व्यिस्सथत रेखदेख वियम् घरमूलीले िनु्ड पद्डछ । बाख्ा 
वबरामी भई उपचारको क्रममा िा कुनै कारणिश 
बचाउन नसवकएमा घरपररिारको वनिेदनको आधारमा 
मुचुल्ा सवहत आएमा संसथा र पावलकाको समन्वयमा 
वमनाह वदन सवकनछ । यसरी मन्ड िा नोक्ान हुन िएका 
बाख्ाको बीमा बापतको रकम माि दाबी िरी प्राप् 
भएपवछ सोही घरपररिारलाई बाख्ा वकन्न सहयोि 
िररनछ । बाख्ापालन व्यिसाय सञ्ालन िनषे घरपररिारले 
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लापरिाही िरी बाख्ा नोक्ान हुन िएमा भने त्यसको 
समू्ण्ड वजमे्मिारी वियम् घरपररिार हुनुपनषे हुनछ साथै 
बाख्ाको बजारीकरणमा सहकारीले सहयोि िनषे िछ्ड  ।

व्ावसानयक बाख्ापालन िदामा ध्ान नदनलुपनने 
प्रानवनधक पक्षहरू ननम्ानलुसार छन् ।

हावापानी सलु लुहाउँदो जात ः बाख्ापालन िदा्ड जवहले पवन 
सथानीय हािापानीमा हुने जात छनौट िनु्ड पद्डछ । वहमाली 
बाख्ा तराईमा िा पहारमा, तराईको बाख्ा पहार िा 
वहमालमा पाल्दा सथानीय हािापानीमा घुलवमल हुन 
नसके् हुनाले फारदाजनक हँुदैन ।

उत्ादनशील बाख्ाको छनौट ः बाख्ापालनका लावि 
सथानीय हािापानीमा हुने जात छनौट िररसकेपवछ, उक् 
जातमा पवन सबै बाख्ा उवत्कै उत्ादनशील नहुने हँुदा 
राम्ो माउ तथा बोकाको छनौट िनु्ड पद्डछ । माउ तथा 
बोकाको छनौटका आधारहरू यस प्रकार छन् ूः

प्रजननको बोका छनौट िनने आधारहरू 

• विसथ र फुवत्डलो

• बथानमा सबैभन्ा वछटो बढेको

• जम्ल्याहा पाउनेको सन्तान

• कम्ीमा पवन दुई िि्डको अिवधमा तीन पटक 
ब्याउने माउको पाठो

• यौन अङ्मा कुनै विकृवत नभएको

• लिाउनु पनषे माउसँि कम्ीमा पवन पाँच पुस्ता 
नाता नपनषे

    
माउ बाख्ा छनौट िनने आधारहरू

• विसथ र फुवत्डलो 

• फुकेको शरीर

• चारै खुट्ाहरू बराबरी टेके्

• पाठापाठी राम्री हुका्डउन सके्

• एक पटकमा दुईिटा पाठापाठी जन्ाउने

• कम्ीमा दुई िि्डमा तीन पटक ब्याउने

• कलचौरँो प्रष्ट देस्खने, मोटो थुन र दुधे नशाको राम्ो 
विकास भएको

    
िोठ व्वस्ापन

• िोठका लावि ओभानो, घाम लागे् र केही उच् ठाउँ 
उपयुक् हुनछ ।

• तराई र मध्य–पहारमा िोठ बनाउँदा टाँरको 
व्यिसथा िनु्ड पद्डछ ।

• खोर बनाउँदा खोरवभत् हािाको  सञ्ार राम्ोसँि 
हुने िरी बनाउनु पद्डछ ।

• खोर सवजलैसँि सफा िन्ड सवकने िरी बनाउनु 
पद्डछ ।

• बाख्ाको समूहअनुसार अलि–अलि कोठामा राखे् 
प्रबन् वमलाउनु पद्डछ । यवद अलि कोठा नभएमा 
एकले अककोलाई नभेट्ने िरी दाम्ोले बाँधे् व्यिसथा 
वमलाउनु पद्डछ ।

• खोरमा टाट्नोको व्यिसथा िनु्ड पद्डछ ।

• वनयवमत रूपमा िोठको सरसफार िनु्ड पद्डछ ।

   
आहार र पानीको व्वस्ापन

• आहारले उत्ादनमा प्रत्यक्ष असर िनषे भएकाले 
सनु्तवलत आहारको व्यिसथा िनु्ड पद्डछ ।

• खेर िएको जग्ामा पोविलो घाँस लिाई बाख्ालाई 
बाहै् मवहना हररयो घाँसको व्यिसथा वमलाउनु   
पद्डछ ।

• ब्याउने माउ, दुध ख्ाउने माउ र प्रजननको 
बोकालाई घाँसका अवतररक् दाना पवन वदनु   
पद्डछ ।

• घरैमा सनु्तवलत दाना बनाउनका लावि तीन भाि 
अन्न तथा अन्नका उपउत्ादन र एक भाि दलहन 
बाली तथा यसका उपउत्ादन तथा पीना वमसाएर 
बनाउन सवकनछ ।

• खवनज पदाथ्डले पशुिसु्तको उत्ादनमा प्रत्यक्ष 
असर िनषे भएकाले आहारमा पया्डप् मात्ामा 
खवनज पदाथ्ड हुनु पद्डछ ।
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• िाउँघरमै पवन सवजलैसँि खवनजको वढक्ा 
बनाउन सवकनछ । यसका लावि पाँचिटा अण्डाको 
बोक्रालाई तताएर वपसे् र त्यसमा एक माना 
आयोनुन तथा एक माना रातो माटो वमसाएर पानी 
हाली मुछने । यसरी मुवछएपवछ विवभन्न सारजका 
ब्कमा ढालेर सुकाउने । सुकेपवछ बाख्ाले पुग् 
सके्िरी झुण्ड्ाउने।

    
पशलु स्ास्थ्य व्वस्ापन

• वनयवमत रूपमा आन्तररक र बाह्य परजीिी विरुधि 
औिवध प्रयोि िनषे ।

• वप.वप.आर. जस्तो खतरनाक रोि विरुधि समयमा नै 
खोप लिाउने ।

• रोिको प्रकोप कम िराउनका लावि िोठको 
सरसफार, भेस्न्टलेसन र दानापानीमा विशेि ध्यान 
पुया्डउने ।

• कुनै खतरनाक रोि िा सरुिा रोि लाग्ा समयमा 
नै सम्बस्न्त वनकायमा सम्क्ड  राखी उपचार 
िराउने ।

• वबरामी बाख्ालाई छुटै् राखे् ।

प्रजनन व्वस्ापन

• पाठी सात–आठ मवहनाको भएपवछ मात् 
पवहलोपटक बोका लिाउने ।

• बीउ (ब्यारको) बोका १० मवहनाको पुिेपवछ मात् 
प्रजननका लावि प्रयोि िनषे र पाँच िि्डभन्ा बढी 
उमेरको बोका प्रजननका लावि प्रयोि निनषे ।

• ब्यारको बोका ज्ादै मोटो िा ज्ादै दुब्ो हुनु 
हँुदैन ।

• प्रते्यक २० िटा बाख्ीका लावि एउटा बोका राख्न 
पद्डछ ।

• नातेदार प्रजनन रोक् प्रते्यक िि्ड नाता नपनषे िरी 
बोका बदलनु पद्डछ ।

• बोका खोजेको २४ घण्ावभत् बाली लिाउनु पछ्ड  ।

• यवद उटेिमा १८ देस्ख २१ वदनको फरकमा बोका 
खोज्न सक्दछ ।

• अवनयस्न्त्रत प्रजनन रोक् बोकालाई छुटै् बाँधे् 
व्यिसथा वमलाउनु पछ्ड  ।

• ब्यारको बोका तथा माउको यौन अङ्मा कुनै 
वकवसमको खराबी या रोि लािेको हुनु हँुदैन ।

• उत्ादकत्वमा िृस्धि ल्याउन हारनाता नपनषे प्रजनन 
प्रणालीको व्यिसथा वमलाउनु पद्डछ ।

• ब्यारको बोका/बाख्ा छनोट िदा्ड जवहले पवन दुई 
या दुईभन्ा बढी पाठापाठी जन्ाउने खलकको 
छानु्न पद्डछ ।

• बढी बिा्ड हुने समय (असार, साउन) र बढी जारो 
हुने समय (पुस, माघ) मा बच्ा नजन्ाउने िरी 
प्रजनन व्यिसथा वमलाउनु पद्डछ ।

   
नातेदार प्रजननबाट हुने बेफारदाहरू

• पाठापाठीको मृतु्यदर अत्यवधक हुनु ।

• उत्ादन क्षमतामा कमी आउनु र दुध एिम् मासु 
उत्ादन कम हुँदै जानु ।

• रोिब्यावधले बढी सताउनु ।

• पाठापाठी ख्याउटे हुनु र तौल िृस्धिमा कमी  
आउनु ।

• पवहलोपटि ब्याउने उमेर पुसै्तवपचे् बढ्दै जानु ।

योगदान तथा प्रभाव
बाख्ापालनबाट िावि्डक आम्ानीमा िृस्धि भई 
जीविकोपाज्डनमा सुधार हुनछ । प्राकृवतक वहसाबले 
बाख्ाको मलबाट तरकारी खेती िरी तरकारी उत्ादन 
पवन बढाउन सवकनछ । यसबाट मासु र दुध समेत आपूवत्ड 
भई पररिारको पोिणमा सुधार हुनछ । बाख्ा उपहार 
काय्डक्रम  कुनै पवन बावहरी सहयोि वबना नै समूहवभतै् 
लािू िरी समूहको जीविकोपाज्डनमा सुधार ल्याउन 
सवकनछ ।
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लागत
एकजना नकसानलाई पाँिवटा बाख्ा नदँदा लागे् खिमा यस प्रकार रहेको छ ः

क्र.सं. नववरण दर (रु.) मात्ा मूल्य (रु.)

१. तावलम २,०००/– १ २,०००/–

२. बाख्ा ८,०००/– ५ ४०,०००/–

३. बीमा शुल् ५००/– ५ २,५००/–

४. खोप तथा औिधी ५००/– ५ २,५००/–

५. आहार ब्यिसथापन २,०००/– ५ १०,०००/–

६. खोर वनमा्डण २०,०००/– १ २०,०००/–

जम्ा ७७,०००/–

ददगोपना
यो अभ्ास आफँैमा वदिो छ । अझ वदिोपनाको लावि 
यसलाई सथानीय सरकारको प्राथवमकता र रणनीवतमा 
राख्नपछ्ड  । सथानीय सरकार, सहकारी र समूहहरूको 
समन्वयमा यो अभ्ासको विस्तार, प्रिद््रर्धन र वदिोपना 
सुवनवचित हुन सक्दछ । 

सिकाइ, चुनौती तथा िुझावहरू
• बाख्ा उपहार काय्डक्रमले िररब तथा विपन्न 

समुदायको वदिो आवथ्डक विकास र पोिणमा 
सुधार िनु्डका साथै उनीहरूलाई आत्मवनभ्डर बन्न 
सघाउँछ ।

• उपहार पाएको बाख्ाको मुतु्य भएमा वकसानलाई 
उपहार वदन समस्ा हुने िरेको छ ।

• पशु सेिा शाखासँिको समन्वय तथा सल्ाहमा यो 
अभ्ास सञ्ालन िनु्ड पछ्ड  ।

िीमितता
यो अभ्ास तराई र पहारमा बसोबास िनषे िररब तथा 
विपन्न िि्डका लावि धेरै उपयोिी देस्खएको छ ।

िफलताको कथा
बवद्डया वजल्ाको बारबवद्डया निरपावलका, िरा 
नं. ५, िनघुस्ीमा बसे् ४१ िितीया शारदा थापाको 
पररिारले बाख्ापालनबाट आम्ानी िरररहेको             
छ । शारदा सन् २०१७ मा जलिायुमैत्ी 
जीविकोपाज्डन र सुसासन पररयोजना काय्डक्रममा 
नमूना मवहला कृिक समूहमा आबधि भएकी               
हुन् । उनी यस काय्डक्रम माफ्ड त बाख्ापालनसम्बन्ी 
आधारभूत तावलममा सहभािी  भरन् । यस 
काय्डक्रममा आबधि नहँुदा दुईिटा मात् बाख्ा 
पालेकी शारदाले तावलमपचिात यस पररयोजनाबाट 
दुईिटा बाख्ा सहयोि पारन् । यसपवछ ती 
चारिटा बाख्ाबाट संख्या बढाउँदै उनले अवहले 
छिटा माउ बाख्ा बनाएकी वछन् । यसबाट उनको 
िावि्डक  आम्ानी रु. ५०,०००।– हुन थालेको छ । 
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उनले आफनो समूहका सदस्लाई दुईिटा पाठी पवन 
उपहार वदरसकेकी छन् । यस आम्ानीले उनी घर 
खच्ड चलाउने र छोराहरूलाई पढाउने िवछ्ड न । 
शारदा केही रकम समूहमा बचत पवन िवछ्ड न् । 
उनको भािी योजना उद्यमी बनेर बाख्ापालन 
व्यिसाय िनषे रहेको छ । 

यो अभ्ास तराई र पहारमा बसोबास िनषे िररब तथा 
विपन्न िि्डका लावि धेरै उपयोिी देस्खएको छ ।

िन्दभया िािगी
नेपाल सरिार, (वि.सं. २०७८), िृवि तथा पशुपक्ी डायरी, िृवि तथा पशुपक्ी वििास मन्तालय, िृवि सूचना तथा प्रशशक्ण 
िेन्द्र

www.heifer.org.com
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सौयमा नसँिार ः  तराई त्ा पहाडका नदी नकनारका 
फाँटहरूमा उपयलुक्त जलवायलुमैत्ी प्रनवनध

परिचय
सौय्ड वसँचारमा आधाररत तरकारी खेती एक सफा, लाित 
प्रभािी एिम् जलिायुमैत्ी प्रविवध हो । यसमा सौय्ड 
ऊजा्डलाई विद्तीय ऊजा्डमा पररणत िरी जवमनमुवनको 
िा अरू कुनै पवन पानीको स्ोतबाट पानी तानेर तरकारी 
खेतीमा प्रयोि िररनछ । यो प्रविवध वबजुली िा आिश्यक 
भोटेिज नपुिेको र पेटरि ोवलयम पदाथ्डको विकल्पका 
रूपमा प्रयोि िरेको देख् पारनछ । यस प्रणालीबाट 
ट्ाङ्कीमा पानी जम्मा िरेर बहुउपयोिी प्रणालीका 
रूपमा प्रयोि िन्ड सवकनछ । यो प्रणाली तराईमा 
वसँचारमा र पहारी के्षत्मा खानेपानीका लावि बढी प्रयोि 
िररएको पारनछ । यो अभ्ासले कृिकहरूलाई कम 
लाितमा तरकारी उत्ादन िन्ड सहयोि पुया्डई आत्मवनभ्डर 
बनाउन तथा समयको बचत िराउन सहयोि पुिेको छ । 

फाइदाहरू 
• सौय्ड वसँचार प्रदुिण एिम् हररत िृह गाँसमुक् 

वसँचार हो । 

• सौय्ड वसँचार घामले चलने भएकाले ररचाज्ड िन्ड कुनै 
वकवसमको खच्ड लागै्न । 

• जीिाशेि रन्नमा (पेटरि ोल, वरजेल र मवट्तेलमा) 
भर पनषे अिसथा रहँदैन ।  

• एक पटक भुक्ानी िरेपवछ लामो  समयसम्म 
भुक्ानी िनु्ड पददैन । 

• कृिकहरूको आवथ्डक अिसथामा सुधार ल्याउँछ ।

• विद्त् तथा पेटरि ोल पम्का तुलनामा यसमा ध्ववन 
प्रदुिण कम हुनछ ।

कायायान्वयन
सौय्ड ऊजा्डमा आधाररत वसँचार प्रणाली सञ्ालनका लावि 
सोलार प्ानलले सौय्ड ऊजा्ड सञ्य िरेर करेन्टमा पररणत 
िछ्ड  । यसरी पररणत भएको करेन्ट यस प्रणालीमा जरान 
िररएको कन्टरि ोल बक्मा जानछ र पानी ताने्न पम् 

असल अभ्ास ६

मन्नलुराम ्ारु र क्षमता िलुरुङ, नट.डब्ललु.यलु.नस. र रने्श्वर मण्डल, ली-बडमा
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सञ्ालन िनषे शस्क्का रूपमा काम िछ्ड  । त्यस लितै् 
सोलार पम् सञ्ालन भएपवछ पानी तानछ । यस प्रणालीले 
घाम लागे् समयमा वसधै पानी तानछ । तर, घाम नलािेको 
तथा जारो मौसममा हुसु् लािेको समय साथै वबहान, 
बेलुकाको समयमा कम पानी ताने्न िद्डछ । त्यसैले यस 
समयमा पानी तान्नका लावि सौय्ड शस्क् सञ्य िनषे ब्याटरि ी 
आिश्यक पद्डछ ।

सौय्ड ऊजा्डमा आधाररत वसँचार प्रणाली सथापना िन्डका 
वनस्म् विवभन्न प्रवक्रयाहरू अिलम्बन िररनछन् । ती 
प्रवक्रयाहरू यसप्रकार छन् ूः 

स्ान छनोट ः वबहानदेस्ख बेलुकीसम्म घाम लागे् र कुनै 
पवन अिरोध नहुने सथान छनोट िनु्ड पद्डछ । 

स्ानको सम्ाव्ता अध्यन ः यस प्रवक्रयामा 
प्राविवधकको सहयोिले वनवचित सथानमा जवमनमुवनको िा 
कुनै पवन पानीको स्ोत कहाँ छ र त्यसको प्रयोि कसरी 
िनषे हो, सोको सम्ाव्यता अध्ययन िररनछ । 

सौयमा प्रणालीको आकार र बजेटको आकलन ः सौय्ड 
ऊजा्ड प्रणाली विवभन्न बजेट तथा प्रकारका हुने िद्डछन् । 
त्यसैले छनोट िररएको वनवचित सथानका लावि उपयुक् 
प्रणालीको आकलन िनु्ड आिश्यक हुनछ । 

िूनमित बोररङको ्ालनी या पानीको स्ोतको 
पनहिान ः  यस प्रवक्रयामा आिश्यकतानुसार पवहचान 
भएको सथानमा भूवमित बोररङ िा पानीको स्ोत पवहचान 
िरी पानीलाई कृिक समुदायको खेतबारीमा लैजानका 
वनस्म् आिश्यक मेवसनको प्रयोि िररनछ । 

सौयमा प्रणालीका सामग्ीहरू जडान ः के्षत्फलका 
आधारमा सौय्ड प्रणालीका विवभन्न सामग्ीहरू जसै्तूः 
सोलार प्ानल, पम्, अवथ्डङ, कन्टरि ोलर बक् आवद 
आिश्यकतानुसार जरान िररनछन् । सौय्ड प्रणाली 
सथापना िरी अस्न्तममा पानी वनस्कनका लावि पानीको 
परीक्षण िररनछ । यसरी वनकावलएको पानी कृिक 
समुदायले चावहएको मात्ामा प्रयोि िन्ड सक्दछन् । 

पानी ट्ाङ्ी ननमामाण त्ा सूक्ष्म नसँिार प्रनवनध 
जडान ः  यस प्रवक्रयामा सौय्ड प्रणालीबाट वनकावलएको 
पानीलाई जम्मा िन्डका वनस्म् आिश्यक क्षमताको पानी 
ट्ाङ्की वनमा्डण िन्ड सवकनछ । यसका साथै जम्मा भएको 
पानीलाई विवभन्न सूक्ष्म वसँचार प्रविवधद्ारा बालीहरूमा 
प्रयोि िन्ड सवकनछ । यसरी सूक्ष्म वसँचार प्रविवधहरू 
प्रयोि िदा्ड पानीको सदुपयोि भई उत्ादन तथा 
उत्ादकत्व िृस्धि हुनछ । 

सौय्ड ऊजा्डमा आधाररत वसँचार प्रणाली जरान िन्डका 
लावि विवभन्न सामग्ीहरू आिश्यक पद्डछन्, जसै्तूः 
सोलार प्ानल, कन्टरि ोलर बक्, सबमवस्डबल पम्, 
अवथ्डङ, सट्ान्ड आवद ।

तानलका–१ ः  सौयमा ऊजामामा आधाररत नसँिार प्रणालीका लानि आवश्यक सामग्ीहरूको नववरण

क्र.सं. आवश्यक सामग्ी नववरण

१. सोलार प्ानल सोलार प्ानलको माध्यमले सूय्डको प्रकाशलाई विद्तीय ऊजा्डमा पररणत िररनछ । 
विवभन्न सथान र आिश्यकताअनुसार वयनको सङ्ख्या र क्षमता फरक िन्ड सवकनछ।

२. पम् सौय्ड ऊजा्ड वसँचार प्रणालीमा जवमनको सतहवभत् िा पोखरीबाट पानी तान्न सवकनछ। 
तराईमाा बोररङ र सङ्कलन पोखरीबाट ताने्न िरेको पारनछ भने पहारमा सङ्कलन 
ट्ाङ्की र बिेको खोलाबाट पवन पानी तानेको पारनछ । बोररङ िरेर पानीवभत् रास्खने 
पम्लाई सबमवस्डबल (Submersible) पम् भवननछ भने सतहमा रास्खने पम्लाई 
सरफेस (Surface) पम् भवननछ । पानीको सतह तथा उपलब्धताका आधारमा यी 
पम्हरू जरान िन्ड सवकनछ ।
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३. अवथ्डङ सुरक्षाका दृवष्टकोणले विशेितूः  चट्ाङ तथा सट्ड सवक्ड टबाट सुरवक्षत रहनका लावि 
अवथ्डङ जरान िनु्ड पद्डछ ।

४. कन्टरि ोलर बक् कन्टरि ोलर बक्ले सोलार पाताबाट उत्ावदत विद्त्ाई सबमवस्डबल या सरफेस 
पम्को मोटरलाई उपयुक् हुने प्रकारको विद्त्मा पररणत िद्डछ र सो विद्ते् 
पम्को मोटरलाई चलाउँदछ ।

५. तार तारको प्रयोि विशेििरी सौय्ड पाताहरूलाई कन्टरि ोलरसँि जोर्न र कन्टरि ोलरलाई 
पम्सँि जोर्नका लावि प्रयोि िररनछ ।

लागत
सौय्ड वसँचार प्रविवध धेरै वकवसमको हुनछ । आिश्यकता 
तथा वसँचार िनषे के्षत्फलका आधारमा सौय्ड वसँचार 
प्रविवधलाई ६० हजारदेस्ख ८ लाख र २५ लाख रूपैयाँसम्म 
पवन लाग्छ । सौय्ड वसँचारको सुरुको लाित धेरै भए 
तापवन चक्रीय लाित कम हुनछ । यसको लाित वसँचार 
िनु्डपनषे के्षत्फल, धरातलीय उचार्ड , पानीको स्ोतको 
अिसथा आवदमा भर पद्डछ । उदाहरणका लावि पानी 
पम् िनु्डपनषे धरातलीय उचार्ड  ५० वमटरदेस्ख १०० 
वमटरसम्मका लावि २० देस्ख २५ लाख रूपैयाँ लाग्छ 
भने धरातलीय उचार्ड  ५ वमटरदेस्ख १० वमटर सम्मको 
लावि ५ लाख रूपैयाँ अनुमावनत बजेट लाग्छ । त्यसै्त, 
जवमनमुवन १०० वफट बोररङ िरेर पानी पम् िरेको 
खण्डमा ५ देस्ख ७ लाख रूपैयाँ अनुमावनत बजेट                
लाग्छ ।

योगदान तथा प्रभाव
सौय्ड ऊजा्डमा आधाररत वसँचार प्रविवधमा अरू वसँचार 
प्रविवधभन्ा सुरुको लाित धेरै भए तापवन चक्रीय लाित 
कम भई वसँचार खच्ड एकदमै कम हुनछ । यस प्रविवधले 
बाहै् मवहना व्यािसावयक तरकारी खेती िन्ड सवकनछ । 
बेमौसमी तरकारी खेती पवन िन्ड सवजलो हुनछ जसले 
वकसानको आम्ानी बढाउँछ र विसथ जीिन वनिा्डह िन्ड 
मद्त पुग्छ ।

ददगोपना 
सौय्ड ऊजा्डमा आधाररत वसँचार प्रविवधलाई सथानीय 
सरकार, सथानीय समुदाय र पररयोजनाको वत्पक्षीय 
समन्वय तथा सहभावितामा काया्डन्वयन िररने भएकाले 
यसको वदिोपना छ ।

सिकाइ, चुनौती तथा िुझावहरू
िमतीमा धेरै माि हुने भएकाले एकैवदन धेरै कृिकहरूलाई 
वसँचार पुया्डउन िाह्ो हुनछ । जारो मवहनामा सूय्डको ताप 
कम हुने र बादल लािेको बेला पवन यस्तो ताप अथा्डत् 
ऊजा्ड कम हुने भएकाले सौय्ड वसँचार िन्ड िाह्ो हुनछ । 
सौय्ड वसँचारको सामग्ी महङ्ो हुने र सबै बजारमा 
नपारने हँुदा िररब र विपन्न कृिकहरूलाई जरान िन्ड 
कवठनार भएको अिसथा छ । रावत काम निनषे हँुदा सौय्ड 
ऊजा्ड बचत िन्ड  ब्याटरि ी चावहनछ, जुन धेरै महङ्ो हुनछ ।

िीमितता 
यसका पाताहरू समय–समयमा सफा िनु्ड पद्डछ नत् 
धूलो टाँवसएर पानी कम तान्छ । छायाँ पनषे सथान 
छावनएमा पानीको बहाि कम हुनछ । अरू प्रविवधको 
तुलनामा यस प्रणालीलाई जरान िदा्ड शुरूिातमा लाित 
खच्ड धेरै र महङ्ो पद्डछ । ब्याटरि ी नराखेमा घाम नलािेको, 
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रातको समय र हुसु् लािेको समयमा पानी तानै्न । 
त्यसका लावि पानी सङ्कलन पोखरी/ट्ाङ्की िा ब्याटरि ीको 
आिश्यकता पद्डछ र लाित बढ्न जानछ । यो अभ्ास 
पहार र तराई दुिै भौिोवलक अिसथाका लावि उपयुक् 
छ ।

िफलताको कथा
बवद्डया वजल्ाको बारबवद्डया निरपावलका, िरा 
नं. ९ मा रहेको सतखलुिा कृिक समूहका 
सदस्हरूलाई सौय्ड ऊजा्ड वसँचार प्रविवधले 
व्यािसावयक तरकारी खेतीमा पे्रररत िरेको छ । 
समूहका सदस्हरूको उत्ादन के्षत् र 
उत्ादनमा िृस्धि–विकास प्रते्यक िि्ड बढ्दै 
िैरहेको अिसथा छ । सौय्ड वसँचारबाट सतखलुिा 
कृिक समूहको तरकारी खेती िनषे के्षत् पवहलेको 
भन्ा १ वबिाह ५ कठ्ा विस्तार भएको छ । 

हुरी–बतास आएको बेला लामो समय वबद्त 
नआउने र समयमा वरजेल, पेटरि ोल नपारने कारण 
खेतबारीमा भएको तरकारी सुके् समस्ा वथयो 
तर अवहले सौय्ड वसँचार भएपवछ विद्त, वरजेल र 

पेटरि ोल खोज्ननु पनषे अिसथा छैन । तसथ्ड, 
कृिकहरूको समय र खच्डमा बचत भएको 
पारनछ । सौय्ड वसँचार नभएको अिसथामा 
प्रवतघण्ा ५०० रूपैयाँ वरजेल पम्सेटलाई 
बुझाउनु पनषे अिसथा वथयो । अवहले सौय्ड 
वसँचारका लावि प्रवतघण्ा १०० रूपैयाँ मात् 
बुझाउनु पनषे भएको छ ।  यस समूहका 
सदस्हरूले सामूवहक रूपमा आफना 
उत्ादनको बजारीकरण िरररहेका छन् । कम 
खच्डमा उत्ादन विस्तार र िृस्धि भएको हँुदा 
कृिकहरूमा थप उत्ाह बढेको छ ।

 िन्दभया िािगी
नेपाल सरिार, वि.सं. २०७५, जलिाय ुपररितमान अनुिूलन विधिहरूिो सङ्ाला,े िन तथा िातािरण मन्तालय, पहाडी साना 
किसानिा लागि अनुिूलन आयोजना, िाठमाडौ ँ।
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परिचय
घरपालुिा पशुपक्षीलाई वनरोिी राख्, उनीहरूको प्रजनन 
र उत्ादन क्षमता बढाउन उपयुक् आिासको व्यिसथा 
अपररहाय्ड हुनछ । पशुपक्षीको उमेर र अिसथाअनुसार 
िोठमा बसे् र वहँर्ल िनषे ठाउँ, पया्डप् िायु सञ्ार र 
उज्ालोका साथै अनुकूल तापक्रम भएको आरामदायी 
िोठमा पावलएका पशुपक्षीबाट मात् उच्स्तरको उत्ादन 
सम्ि हुनछ । िोठे मल सुधार र पशुपालन काय्डलाई 
व्यिस्सथत िन्ड िाई, भैसँी, सँिुर आवद जनािर बसे् िरी 
तयार पाररएको परम्राित िोठलाई सुधार िरी पशुहरू 
बस् सवजलो तथा आराम हुने र िोबर तथा मूत् सङ्कलन 
िरी उपयोि िन्ड सवजलो हुने वकवसमले िोठ िा भकारोको 
संरचना सुधार िनषे काय्डलाई भकारो सुधार भवननछ । 
िोठ भन्नाले िाई िा भैसँी बसे् ठाउँलाई बुवझनछ भने 
भकारो भन्नाले िोठबाट वनस्कने मल र मूत्लार  
बुवझनछ । हामीले िाई तथा भैसँी बसे् सथानलाई सुरवक्षत 
राख् िा सफा राख् उनीहरूको मल–मूत्लार खेर जान 
नदीई खारल िा भाँरोमा जम्मा िन्ड सकछौ ँ। िोठ तथा 
भकारो सुधार िय्छ भने मलको िुणस्तर िृस्धि हुनछ र 

घरायसी स्तरमा िलुणस्तरीय प्राङ्गाररक मल त्ा खाद्तत्व 
व्वस्ापनका लानि िकारो त्ा िोठ सलुधार

बालीहरूको उत्ादकत्व बढ्दछ । िाई–भैसँीको वपसाब 
(मूत्) मा िोबरमा भन्ा बढी नारटरि ोजन हुनछ, जुन 
धेरैजसो नोक्ान हुने िद्डछ । एउटा पशुले खाएको 
घाँसपात िा दानामा रहेको १०० भाि नारटरि ोजनमधे्य २० 
भाि मात् पशुको पोिणका लावि प्रयोि हुने िद्डछ, भने 
८०% भाि नारटरि ोजन मल र मूत्बाट वनस्कनछ । यसमधे्य 
२८ भाि िोबरबाट र ५२ भाि मूत्बाट आउँछ । 
यसकारण नारटरि ोजनको मात्ाको वहसाबमा मूत्को 
महत्व धेरै हुनछ । यसैिरी ६१ देस्ख ८७ प्रवतशत 
फस्ोरस र ८२ देस्ख ९२ प्रवतशत पोटास तत्व िोबर र 
मूत्बाट बावहर वनस्कनछ । यी बाहेक वबरूिालाई 
आिश्यक पनषे अन्य सहायक तथा सूक्ष्म खाद्यतत्वहरू 
पवन िोबर र मूत्बाट बवहर वनस्कनछन् । त्यसैले िोबर र 
मूत्को संरक्षण िरी यसबाट प्राप् हुने वबरूिालाई 
चावहने खाद्यतत्वको सदुपयोि िन्ड सवकनछ ।

असल अभ्ास ७

ननममाला ररजाल, नट.डब्ललु.यलु.नस. र रने्श्वर मण्डल, ली-बडमा
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फाइदाहरू
• युररया मलमा पारने नारटरि ोजन तथा मु्रेट अफ 

पोटासमा पारने पोटास सवजलै पररपूवत्ड िरी ठूलो 
रकम विदेवशनबाट जोिाउने काय्डमा टेिा पुया्डउन 
सवकनछ । 

• पशु मूत्बाट िानस्पवतक (जैविक) वििादी बनाएर 
बालीनालीका लावि सूक्ष्म तत्वको पूवत्ड िन्ड   
सवकनछ । 

• रासायवनक मल तथा वििादीको मात्ा घटाई 
उत्ादन लाित घटाउन सवकनछ । 

• िाईबसु्तको भकारो सफा भएर रोिब्याधीको 
प्रकोप कम िन्ड र दुध उत्ादन बढाउन सवकनछ । 

• बाली वबरुिामा प्रयोि िदा्ड वपसाबसँिै वसँचार पवन 
हुनछ ।

• िोबर गाँसमा प्रयोि िदा्ड वमथेन गाँस बढी 
उत्ादन  हुनछ । 

• िोठेमलको िुणस्तर बढाउन सवकनछ ।

• रासायवनक मलको परवनभ्डरता कम िददै  
उत्ादनमा टेिा पुया्डउन सवकनछ । 

• िाई–भैसँी बस्का लावि ठाउँ ओभानो र विसथकर 
हुनछ ।

• िोठ सफा िन्ड सवजलो अवन समयको बचत पवन 
हुनछ । 

• घर तथा िोठिररपरर िातािरण सफा राख् मद्त 
वमलछ ।

• िोठको मलको िुणस्तरमा िृस्धि हुनछ र 
बालीहरूको उत्ादन बढ्दछ ।

कायायान्वयन
यो अभ्ास सम्बस्न्त कृिकहरू र पावलकास्तरीय कृवि 
शाखासँिको समन्वय तथा सहकाय्डमा सञ्ालन िररनछ । 
यो अभ्ास विस्तारका लावि चावहने आिश्यक सथानीय 
सामग्ीहरू कृिक आफँैले व्यिसथा िनु्डपछ्ड  भने बावहरी 
सामग्ीहरू, जसै्तूः  वसमेन्ट आवदका लावि पररयोजनाले 

सहयोि िछ्ड  । प्राविवधक सहयोि भने कृवि शाखाबाट 
उपलब्ध हुनछ । यसको लावि िमती ठाउँमा खुला 
वकवसमको र जारो ठाउँमा बन् वकवसमको िोठ बनाउनु 
पद्डछ । िोठको मोहोरा पहारी भेिमा दवक्षण िा पूि्डवतर 
र तराईमा उत्रवतर फकषे को हुनु पछ्ड  । 

िोठको िलुरँ ः  िोठको भुरँ मजबुत, पानी नसोसे्, सफा, 
सुख्ा र विसथकर बनारराख् सवकने हुनु पछ्ड  । िोठको 
भुरँ जमीनको सतहभन्ा २५ से.मी. अग्ो र नवचस्प्ने 
वकवसमले बनाउनु पद्डछ । भुरँमा सोवलङ् िरी रँटा िा 
ढुङ्ालाई वसमेण्ले जमाउन िा वसमेण्–कंक्रीटको 
ढलान िन्ड सवकनछ । रँटाको भुरँले पानी सोसे् र रँटाका 
जोनतीहरूमा जीिाणुको िृस्धि हुने भएकाले वसमेन्ट–
कंक्रीटले बनारएको भुरँ नै उत्म हुनछ । कंक्रीटको 
ढलान िनषे बेला ठारो र तेसको धका्डहरू तानेर नवचस्प्ने 
बनाउनु पद्डछ । भुरँ प्रते्यक वमटरमा नालीवतर दुई से.मी. 
वभरालो बनाउनु पछ्ड  ।

िोठमा नालीको प्रबन्धः  नाली बनाउँदा ३० से.मी. 
चाक्ो, ७.५ से.मी िवहरो.र कुनाहरूलाई िोलो बनाउनु 
पद्डछ । नाली ज्ादै साँघुरो भएमा िा धेरै िवहरो भएमा 
सफा िन्ड मुस्स्कल हुनछ । प्रते्यक वमटरमा नाली एक से.
मी. वभरालो हुनेिरी बनाउँदै वपसाब जम्मा िनषे ५० से.मी. 
िवहरो खारलसम्म लानुपछ्ड  ।

िाई–िैसँी बसे् ठाउँ ः िाईका लावि १.६ वमटर लामो र 
१.१ वमटर चौरा (5¼’x3½’) एिम् भैसँीका लावि २.२५ 
वमटर लामो र १.३५ वमटर चौरा (7¼’x4½’) ठाउँ 
आिश्यक हुनछ । दुई पशुको वबचमा १.१ वमटरको 
फरकमा १ वमटर लामो काठ िा फलामे पारपको बार 
बनाएमा िोठ सफा राख् र दुध दुहुन सवजलो हुनछ । 
दाम्ो बाँँध्का लावि भुरँमा फलामे ररङ जरान िनु्डपछ्ड  ।

दाना–पानीको डलुँड ः  रँटा–वसमेन्ट िा वसमेन्ट–कंक्रीटले 
मजबुत रँुर बनाउनु पछ्ड  । रँुरको अिावरपवट्को उचार्ड  
४० से.मी. र पछावरपवट्को उचार्ड  ६० से.मी. एिम् वभत्ी 
चौरार ६० से.मी. र िवहरार २० से.मी. राख्नपछ्ड  । एउटा 
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पशुको लावि ६० से.मी. लामो ठाउँ चावहनछ । दुई पशुका 
वबचमा दुिैलाई हुनेिरी ६० से.मी. लामो तथा ५० से.मी. 
चाक्ो र २० से.मी. िवहरो रँुर बनाउनु पद्डछ । 

िोठको छाना ः िोठको होचो खाँबोको ेउचार्ड  २ वमटर 
(6½’) र धुरी खाँबोको उचार्ड  ३.५ वमटर (11½’) 
राख्नपछ्ड  । छानो बनाउन कक्ड ट पाता, खपरा िा खरको 
प्रयोि िन्ड सवकनछ । छानालाई खाँबो र िारोबाट कम्ीमा 
६० से.मी. (2’) बावहरसम्म हुनेिरी बनाउनु पद्डछ । दुई 
पाखे छानामा आलो–पालो िरी घाम पनषे र हािा खेलने 
ठाउँ प्रशस्त हुने हुनाले िोठमा धेरै िमती हुन पाउँदैन । 
छानालाई तात्न नदीन पराल अथिा खरले छोपु्पछ्ड  साथै 
िोठ िरपर छहारीदार रूख लिाई चकको घाम र 
हािाहुरीबाट बचाउने उपाय अिलम्बन िररनु पद्डछ ।

िोठको िारो र खम्ा ः  िारोको मोटार २० से.मी. राखी 
प्रते्यक ३ देस्ख ४ वमटरमा २० ह २० से.मी.को वसमेन्ट–
कंक्रीटको िा ३० ह ३० से.मी.को रँटाको वपलर (खम्बा) 
बनाउनु पद्डछ । फलामे पारप िा काठको खाँबो िार्दा 
वचत्मा देखाए भैmँ फेदमा ३० से.मी. अग्ो वसमेन्ट–
कंक्रीटको वढक्ा बनाएर खाँबोलाई वटकाउ र मजबुत 
बनाउनु पद्डछ ।

िोठमा वायलु सञ्ार ः िोठ बावहरबाट प्रशस्त मात्ामा 
शुधि, ताजा हािा िोठवभत् पस् र पशुको विास–प्रश्वास, 
जीउ र मल–मूत्बाट वनस्कने विवभन्न गाँसहरूलाई 
िोठबाट बावहर वनकालनका लावि िोठमा पया्डप् 
िायुसञ्ार हुनु पद्डछ । िायुको सञ्ार राम्ो बनाउन 
िोठको उचार्डको एकवतहार भािसम्म िारो बनाई माथी 
खाली राख् िा िोठको दुईवतर नै खुला राख् पवन                
सवकनछ । िायुसञ्ार ठीक भएमा भुरँ सुख्ा, विसथकर, 
दुि्डन्मुक् र ढुसीमुक् हुनछ । यसले विच् दुध उत्ादन 
िन्ड सहयोि पुगछ । जारो मवहनामा खुला ठाउँलाई 
बाक्ो प्ास्स्टक िा वत्पालले अथिा असथायी वकवसमको 
बार लिाई न्यानो बनाउन सवकनछ ।

िकारो व्वस्ापन ः िोठ सुधार िररसकेपवछ भकारो 
बनाउँदा िोबर थुपानषे ठाउँमा आप्mना पशुहरूको 
संख्या हेरी आिश्यक आकारको खाल्डो खनु्न पद्डछ । 
सकभर खाल्डो खन्ा  १ मी. िवहरार र आिश्यकताअनुसार 
लम्बार्ड–चौरार राखी २ िा २ भन्ा बढी खण्ड बनाएर 
खनु्न पद्डछ । यसरी २ देस्ख ३ खण्डको खारलमा एकपवछ 
अकको खारलमा मल पटिाउन सवजलो हुनुका साथै 
मलको िुणस्तर पवन राम्ो हुनछ । िोबर र सोत्र राख्दा 
सकभर तह–तह पारेर राख्न पछ्ड  । खारल राम्ोसँि 
पुररने िरी राख्यो भने तापक्रम बढ्न िई सूक्ष्म 
जीिहरूको सवक्रयता बढेर चाँरो मल बन्छ । खाल्डोमा 
सोत्र र िोबर राखेको चारदेस्ख छ हप्ामा अिसथा हेरेर 
प्राङ्ाररक पदाथ्डलाई पटिाउनु पनषे हुनछ । खारलको 
वबचमा तल्ो भािमा पुगे् िरी केही वकलाहरू िावरवदनु 
पछ्ड  । यसो िना्डले खारलको वबच भािमा हािा खेलेर 
अझ राम्ो मल बन्न सहयोि पुग्छ । यो मललाई घाम र 
बिा्डत्ो समयमा पानीबाट बचाउन छाना बनाउनु                     
पद्डछ । छानाले िदा्ड घामका कारण पोिक तत्वहरू 
उरेर जान रोवकनछ भने बिा्डत्ो पानीले पोिक तत्वहरू 
बिाएर लैजानबाट पवन जोविनछ । यो विवधबाट पवन 
िोबर, सोत्र आवदबाट राम्ो मल बनाउन सवकनछ । 
यसरी नै मूत् सङ्कलन िरी वबरुिालाई चावहने नारटरि ोजन 
तत्वको आपूवत्ड िन्ड सवकनछ ।
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लागत  
दलुईवटा िाई वा िैसँीका लानि िोठ सलुधार िनमा आवश्यक पनने के्षत्फलका लानि अनलुमाननत सामग्ीको मात्ा र खिमा 
ननम्अनलुसार राल्खएको छ । 

क्र.सं. सामग्ीको नाम रकाई मात्ा प्रनतरकाई (रु.) जम्ा (रु.)

१. वसमेन्ट बोरा ६ १,१००/– ६,६००/–

२. बालुिा  बोरा १८ १००/– १,८००/–

३. विट्ी  बोरा २५ १००/– २,५००/–

४. ढुङ्ा  घन वम . १० ३,०००/– ३,०००/–

५. श्वमक (भकारो व्यिसथापन 
सवहत)

संख्या ५ ८००/– ८,०००/–

जम्ा २१,९०० /–

योगदान तथा भूमिका 
िोठ तथा भकारो सुधार एक जलिमयु–मैत्ी कृवि प्रविवध 
हो । विज्हरूको भनारअनुसार िायुमण्डलमा हुने हररत 
िृह गाँसमधे्य कररब १८ प्रवतशत घरपालुिा जनािरबाट 
उत्ज्डन हुनछ । हामीले पुरानो प्रविवधबाट पशुपालन िदा्ड 
जनािर तथा मावनसमा विवभन्न समस्ा देस्खने र 
उत्ादनमा पवन कमी आउने िद्डछ । त्यसैले जलिायु 
अनुकूलन ढङ्को पशुपालनले पशुपक्षीको मलमूत्को 
उवचत व्यिसथापन िनषे हँुदा िातािरणमा हररत िृह गाँस 
उत्ज्डनमा कमी हुनुका साथै जनािरको विास्थ्यमा पवन 
सुधार आउँछ । यसले रासायवनक मल तथा अन्य वििादी 
वकने्न खच्डको पवन बचत हुनछ । िोठ तथा भकारो सुधारले 
माटो िा जवमनलाई मवललो बनाउन मद्त पुया्डउँछ । 
यसको प्रयोिले कृवि उत्ादनका लावि सहयोि िरी 
कृिकको आयआज्डन बढाई जीविकोपाज्डन िन्ड सहयोि 
पुग्छ । 

ददगोपना  
यो प्रविवध वनकै नै लाभदायी हुनछ । यसले मलमूत् सफा 
िन्ड सवजलो बनाउँछ र सङ्कलन िरी विवभन्न रूपमा 

प्रयोि िन्ड सवकनछ । मलमूत्ले जवमनलाई अझै मवललो 
बनाउँछ र आम्ानी िृस्धि िन्ड सहयोि पुया्डउँछ ।             

सिकाइ, चुनौती तथा िुझावहरू
यस अभ्ासको वनमा्डण काय्ड तथा मम्डत सम्ारको लावि 
दक्ष जनशस्क्को अभाि हुनु यसको मुख्य चुनौती हो । 
सुधाररएको िोठ वनमा्डणको लावि तावलम प्राप् दक्ष 
जनशस्क्को उपलब्धता व्यिसथापनको उपाय हुनसकछ 
। यो काय्ड व्यिसावयक िाईभैसँी पालन िनषेहरूको वनस्म् 
अझ प्रभािकारी हुनछ । िाईभैसँी पालेमा भरपदको 
आम्ानी वलन सकु्का साथै हुने नोक्ानी समेत कम िन्ड 
सवकनछ । अतूः  िाईभैसँीको संख्याको आधारमा 
व्यिस्सथत वकवसमको िोठ बनाएर मात् िाईभैसँी पालनु 
पद्डछ ।

िीमितता
यो विवध हामीले तीनैिटा के्षत्मा (तराई, पहार र 
वहमालमा) प्रयोि िन्ड सक्दछौ ँ। 
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िफलताको कथा 
उमेरले ३२ िि्डकी अवमता थारु बवद्डया वजल्ाको 
बरबवद्डया, िरा नं. ३, झुस्न्डपुरमा बसोबास  िवछ्ड न् । 
पेसाले उनी वकसान हुन् । उनको घरमा श्ीमान् 
(स्ाना थारु), ससुरा बुबा र छ िितीया छोरी िरी 
चारजनाको पररिार छ । उनी जुनेली बचत कृिक 
समूह (बेलिाबज्ा) कीसदस् पवन हुन् । उनी 
िैिावहक जीिनमा २०७० सालमा बाँवधएकी वथरन् । 
अवमताले कक्षा ८ सम्म पढेकी वछन् । जग्ाजवमन 
जम्मा तीन कठ्ा मात् रहेकाले उनका श्ीमान् 
ठेक्ामा काम िनषे िछ्ड न् । 

पवहले उनको घरको अिसथा अवलक कमजोर                 
वथयो । छोरीलाई पढाउन समेत कवठनार वथयो । 
उनले यस्तो अिसथामा आयआज्डन बढाउनु पछ्ड  
भनेर सुरुमा एउटा भै ँँसी पालन िन्ड थावलन् । भैसँीले 
जम्मा तीन वलटर दुध वदन्थो । उनी त्यो दुध रेरीमा 
बेस््थन् । एउटा भैसँीबाट सुरुआत िरेकी उनले 

अवहले चारिटा भैसँी पालेकी  वछन् । त्यसबाट 
जने्का दुईिटा पारी उनले बेवचन् र दुध पवन उनी 
अवहले १४ देस्ख १५ वलटरसम्म बेचे्न  िवछ्ड न्् । यसबाट 
उनको आवथ्डक अिसथामा सुधार आएको छ । 
छोरीलाई राम्ो वशक्षा वदन सकेकी वछन् । उनी केही 
पैसा बचत पवन िवछ्ड न् । 

उनलाई थारु स्हिला उत्ान केन्द्र, बवद्डया र वर.वस.ए. 
नेपालको संयुक् साझेदारीमा सञ्ावलत आधार 
पररयोजनाले भकारो सुधारमा सहयोि िरेको वथयो । 
अवहले उनको व्यिस्सथत भकारो सुधार छ जसले 
िदा्ड उनलाई भैँसी पालन अझै सहज भएको छ । 
त्यसबाट वनसे्कको मलमूत् पवन सङ्कलन िरी 
अवमताले आफनो बारीमा प्रयोि िरररहेकी वछन् । 
उनलाई आफनो करेसाबारीमा रासायवनक मल प्रयोि 
िनु्ड परेको छैन । त्यसैले अवमता पोिणयुक् 
तरकारीहरू फलाररहेकी वछन् ।

िन्दभया िािगी
उप्रतेी, चेतराज ( डा.); िुशिाहा, विष्ुप्रसाद (डा.) र उप्रतेी; सुजया; वि.सं. २०६८, िाई–भैसँी पालन प्रविधि, नेपाल िृवि 
अनुसन्ान पररिद्, िाई–भैसँी अनुसन्ान िायमाक्रम, खुमलटार, लललतपुर ।

बस्ते, शम्;ु भुिाल, आस्ा; खत्ी, लक्षण र िुरािाईँ, ऋिभ; वि.सं. २०७७; िोठ तथा भिारो सुिार, जलिायमुैत्ी 
िृविसङ्ाला,े ली–बडमा र भूगम व्यिस्ा, िृवि तथा सहिारी मन्तालय, िण्डिी प्रदेश सरिार । 
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परिचय 
एकै िि्डमा फरक–फरक वकवसमका बालीहरू जवमनमा 
लिाउने तररकालाई बाली पधिवत भवननछ । अाफनाे 
खेतबारीमा कुन बाली कवहले, कसरी लिाउने भने्न कुरा 
भौिोवलक िातािरण, माटोको वकवसम, कृिकको 
आप्mनो पररिारको आिश्यकता, बजार व्यिसथा र 
पँुजीमा वनभ्डर िद्डछ । यवद जवमनमा एउटै समयमा दुई 
िा दुईभन्ा बढी बाली वमसाएर लिारयो भने यस्तो 
पधिवतलार वमवश्त बाली पधिवत भवननछ । यस पधिवतमा 
बीउहरूसँिै वमसाएर या बेग्ाबेगै् रोपेर पवन खेती 
िररनछ, जसै्तूः  तोरी र मसुरोको बीउ सँिै वमसाएर रोपे् 
चलन छ । धेरै कृिकहरूले अाफनाे खेतबारीमा दुई िा 
दुईभन्ा बढी बालीहरूलाई वमसाएर लिाउने िद्डछन् । 
एउटै जग्ामा यसरी वमसाएर लिाएको बालीको 
पवहचानलाई ं वचन्हमा देखारनछ, जसै्तूः  मकै ंबोरी, 
टमाटर ं साि, मूला आवद । यस पधिवतलाई वमवश्त 
अन्तरबाली भवननछ । वसमी, मास, भटमास, मँुि, अरहर, 
मसुरोजस्ता बालीहरू मुख्य बालीहरूसँि वमवश्त 
बालीको रूपमा िा अन्तरबालीको रूपमा लिाउने 
अभ्ासहरू यस प्रविवधअन्ति्डत पद्डछन् । यस पधिवतमा 

जैनवक नवनवधता र प्रनत एकाई जग्ामा उत्ादन             
बढाउनको लानि नमनश्त बाली  

प्रवतरकाई जग्ामा धेरै वकवसमका बालीहरू लिारनछन् 
जुन एकअका्डमा पररपूरक हुनछन् र कृवि पाररस्सथवतकीय 
प्रणालीको जैविक विविधता बनाउँछन् ।

फाइदाहरू
• एकै ठाउँमा दुईभन्ा बढी बाली लिाउन सवकने 

हँुदा जवमनको बचत हुनछ ।

• कम खच्डमा बढी उत्ादन िन्ड सवकनछ ।

• कुनै एउटा बाली वबगे्पवन अकको बालीबाट उत्ादन 
प्राप् हुन सक्दछ ।

• दुईिटा बालीको वमवश्त खेतीमा एउटा लामो जरा 
हुने र अकको छोटो जरा हुने बाली रोपु् पद्डछ । 
यस्तो खेतीमा वबरुिाले माटोबाट वचस्ान र पोिक 
तत्वहरू सनु्तवलत रूपमा उपयोि िद्डछ ।

• कोसेबालीको प्रयोिले बाली विविधीकरण बने्न 
हुनाले रोिकीराको खतरा कम हुनछ । 

• माटोको वचस्ान लामो समयसम्म रहने हुनाले 
खरेरीको प्रभाि नू्यन हुनछ ।

असल अभ्ास ८

अननता ्ारु, नट.डब्ललु.यलु.नस. र रने्श्वर मण्डल, ली-बडमा
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• माटोको उि्डराशस्क् बढाई कृवि उत्ादनमा िृस्धि 
हुनछ । रासायवनक मलको प्रयोिमा कमी आउँछ ।

• थोरै ठाउँबाट धेरै उत्ादन र आम्ानी वलन 
सवकनछ । 

• एकै ठाउँमा दुईभन्ा बढी बाली लिाउन सवकने 
हँुदा जवमनको बचत हुनछ ।

• कम खच्डमा बढी उत्ादन िन्ड सवकनछ ।

• कुनै एउटा बाली वबगे्पवन अकको बालीबाट उत्ादन 
प्राप् हुन सक्दछ ।

• दुईिटा बालीको वमवश्त खेतीमा एउटा लामो जरा 
हुने र अकको छोटो जरा हुने बाली रोपु् पद्डछ । 
यस्तो खेतीमा वबरुिाले माटोबाट वचस्ान र पोिक 
तत्वहरू सनु्तवलत रूपमा उपयोि िद्डछ ।

• कोसेबालीको प्रयोिले बाली विविधीकरण बने्न 
हुनाले रोिकीराको खतरा कम हुनछ । 

• माटोको वचस्ान लामो समयसम्म रहने हुनाले 
खरेरीको प्रभाि नू्यन हुनछ ।

• माटोको उि्डराशस्क् बढाई कृवि उत्ादनमा िृस्धि 
हुनछ । रासायवनक मलको प्रयोिमा कमी आउँछ ।

• थोरै ठाउँबाट धेरै उत्ादन र आम्ानी वलन 
सवकनछ । 

कायायान्वयन
यो अभ्ासलाई अपनाउँदा वनम्न वसधिान्तहरूलाई 
ध्यानमा राख्न पद्डछ, जसै्त ूः एकिितीय बालीहरूसँि 
सकेसम्म बहुिितीय बालीहरू संयोजन िनषे, कम िवहरो 
जरा जाने बालीहरूसँि िवहरो जरा जाने बालीहरू 
संयोजन िनषे, खाद्यान्न बालीहरूसँि कोसेबालीहरूलाई 

संयोजन िनषे, एउटै पररिारका बालीहरूभन्ा पवन 
विवभन्न पररिारका बालीहरूलाई प्राथवमकता वदने । 
बाली छनौट िदा्ड बहुउदे्श्यीय बालीहरूलाई प्राथवमकता 
वदने र बाली–चक्र अपनाररहने । 

यस पधिवतमा एकै पटकमा दुई िा दुईभन्ा बढी बाली 
हुका्डउने िररनछ । बाली रोपु्भन्ा पवहले जग्ा तयार 
िररनछ । त्यसपवछ बीउ छनषे िा रोपे् िररनछ । बीउलाई 
माटोले छोवपनछ, जसै्तूः  मकै र मास, मसुरो र तोरी, केराउ 
र तोरी, बोरी र मकै, टमाटर र मूला, करेला र काँक्रा, 
खुसा्डनी र साि आवद वमवश्त बालीका लावि लिारने 
िररनछ । 

लागत 
एक कठ्ामा टमाटर खेतीसँिै मूला र सािको नमनश्त 
खेती िदामाको लिानी त्ा प्रनतफलको नवशे्षण 

वमवश्त खेतीका लावि लागे् लाित एकल खेतीमा 
लागे्भन्ा धेरै आिश्यक पददैन । बीउ खररद िदा्ड केही 
थप लिानी आिश्यक पद्डछ भने वमवश्त खेतीका लावि 
खाद्य–तत्व पवन चावहने हँुदा कम्ोस्ट मल केही बढी 
आिश्यक पद्डछ । बालीको जात, प्रकार, मलको प्रकार, 
जग्ाको छनौटजस्ता कुरामा पवन लाित वनभ्डर हुनछ । 
उदाहरणका लावि टमाटर खेतीसँि मूला र साि वमवश्त 
खेती िदा्ड लागे् लाितको बारेमा यहाँ जानकारी प्रसु्तत 
िररएको छ । टमाटर खेतीसँि मूला खेतीको वमवश्त 
खेती िनषे वकसान पररिारले लािेको खच्ड र आम्ानी तथा 
नाफाको विशे्िण िनु्डपछ्ड  । टमाटर खेतीसँि मूला र 
साि खेती िदा्ड हुने खच्ड विशे्िण िररएको छ । 

क्र.सं. खिमाको नववरण खिमा (रु.) नमनश्त खेतीबाट 
प्रनतफल (रु.)

टमाटर खेतीबाट 
प्रनतफल (रु.)

१. बीउ १,१४०/– (६ ग्ाम 
बीउ)

२. जग्ा तयारी ५००/–

३. प्राङ्ाररक मल १,५००/–

४. रासायवनक मल ५००/–
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क्र.सं. खिमाको नववरण खिमा (रु.) नमनश्त खेतीबाट 
प्रनतफल (रु.)

टमाटर खेतीबाट 
प्रनतफल (रु.)

५. वसँचार १००/–

६. वििादी तथा वभटावमन १००/–

७. थाँक्रा ५००/–

८. मानिीय श्म १,०००/–

९. अन्य खच्ड ५००/–

जम्ा खिमा ५,८४०/–

जम्ा प्रनतफल टमाटर र 
मूलासँि

३४,०००/–

जम्ा प्रनतफल टमाटर 
मात् (रु.)

२५,०००/–

खलुद नाफा (रु.) २८,१६०/– १९,१६०/–

 योगदान तथा भूमिका
वमवश्त खेती िदा्ड धेरै वकवसमको बाली तथा जातमा िन्ड 
सवकनछ । यसले िदा्ड जलिायु पररित्डनको असरले कुनै 
एक बालीले उत्ादन वदन सकेन भने अककोबाट पवन 
उत्ादन वलन सवकनछ । वमवश्त बाली िा खेतीबाट रोि–
कीरा व्यिसथापन तथा झारपात वनयन्त्रणमा सहयोि 
पुिेको हुनछ । यो खेती प्रविवधबाट बाढी, खरेरी, 
हािाहुरीजस्ता जोस्खमबाट जोविन मद्त पुग्छ । यो 
पधिवतले साना एिम् थोरै जग्ा भएका कृिकहरूका 
जीविकोपाज्डनमा ठूलो मद्त पुया्डएको छ । थोरै 
के्षत्फलमा धेरै उत्ादन तथा बाली लिाउने भएकाले 
आम्ानी तथा पोिणमा पवन यस वमवश्त बालीले वनकै नै 
मद्त पुिेको देस्खनछ । कृवि प्रणालीमा बहुिितीय 
िनस्पतीहरूको िृस्धि हुने, रासायवनक मल तथा 
वििादीको कम प्रयोि हुने, वसँचार तथा िोरमेल 
व्यिसथापन िन्ड सवकने, माटोको खाद्य–तत्वहरू नाश 
नहुनेजस्ता कारणहरूले जलिायु नू्यनीकरणमा पवन 
वमवश्त बाली पधिवतको सकारात्मक भूवमका रहने हुनछ । 

ददगोपन
यो अभ्ासमा एकैपटक दुई िा सोभन्ा बढी बालीहरू 
लिारने हुनाले बाली–बालीवबच खाद्य पदाथ्ड, प्रकाश तथा 
पानीका लावि प्रवतस्पधा्ड हुनछ । यो एक बालीभन्ा अवल 
बढी श्म लागे् खालको हुनछ । यसमा एकल बालीका 
लावि लागे् खच्डभन्ा केही बढी लिानी िनु्डपनषे हुनछ । 
वमवश्त बालीले खेतीयोग जवमनको उि्डरा शस्क् 
बढाएको हुनछ । मल, बीउ, वसँचार आवदको व्यिसथापन 
िरी बढी उत्ादन तथा आम्ानी वलन सवकनछ ।

सिकाइ, चुनौती तथा िुझावहरू
यो प्रविवध प्रयोिमा खासै चुनौतीहरू देस्खदैनन तर 
िोरमेल िन्ड तथा तयार भएको उत्ादन सङ्कलन िन्ड 
अरु बाली भएको कारणले िदा्ड केही असहज हुन जानछ 
। िोरमेल तथा सङ्कलन िदा्ड सङ्कलन िन्ड बाँकी अकको 
बालीको नोक्ानी हुन नदीन सजि हुनु पद्डछ । यस 
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प्रणालीमा ध्यान वदनु पनषे अकको पक्ष भनेको बालीहरूको उवचत र प्रभािकारी वमश्ण छानु्न हो। जसको बारेमा थप 
जानकारीको लावि उपलब्ध भए अनुसारका सथानीय ज्ान केन्द्र, अिुिा कृिकहरू तथा सथानीय तहमा सम््पक राख् 
सवकनछ ।

िीमितता
वमवश्त बाली पधिवत तराई, पहार र वहमाल तीनिटै भौिोवलक के्षत्का लावि उपयुक् हुनछ । कृविसँि सम्बस्न्त 
भएकाले यसलाई कृवि विज्ान प्रविवधको आिश्यकता पद्डछ ।  

िफलताको कथा 
बवद्डया वजल्ाको बारबवद्डया निरपावलका, िरा नं. ४, िैररयाकी वकसानी थारू (िि्ड ४२) मौसमी तथा बेमौसमी 
तरकारी खेती िवछ्ड न् । सिरमाथा मवहला कृिक समूहमा आबधि वकसानी थारू आफनाे समूहकी अध्यक्ष पवन  
हुन् । थारू मवहला उत्ान केन्द्रद्ारा सञ्ावलत जलिायुमैत्ी जीविकोपाज्डन सुशासन काय्डक्रमअन्ति्डत उनी 
यस काय्डक्रममा समािेश भएकी हुन् । काय्डक्रमबाट प्राप् कृवि सामग्ी एिम् कृविसम्बन्ी तावलममा वसकेका 
ज्ान तथा सीपको प्रयोि िरी वकसानीले मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती िन्ड थालेकी हुन् । 

थारू मवहला उत्ान केन्द्रबाट प्राविवधक ज्ान र कृविसम्बन्ी तावलम प्राप् भएपवछ वकसानीले वमवश्त खेती 
पवन िन्ड थावलन् । उनले पवहलो िि्ड वसकारका लावि एक कठ्ामा टमाटर खेतीसँिै मूला र साि खेती िरेकी 
वथरन् । यसो िदा्ड उनले टमाटर खेतीबाट रु. १९,१७०/– तथा मूला र सािबाट रु. ९,०००/– आम्ानी िररन्् । 
वकसानीले यस आम्ानीबाट घरखच्ड चलाउन, समूहमा बचत िन्ड र छोराछोरी पढाउन समेत सकेकी वछन् । 
उनी वमवश्त खेतीबाट उत्ावहत भएकी वछन् । 

िन्दभया िािगी
गिरी, यज्ञ प्रसाद; जोशी, िुर्िराज; नेपाल, बालिृष्; पौडेल, अगनिप्रसाद; सापिोटा, तलुसी; वििेि; वि.सं. २०७१, िृवि 
प्रविधि सङ््रह–२, नेपाल िृवि अनुसन्ान पररिद्, िाठमाडौ ँ।

नेपाल सरिार, वि.सं. २०७५, जलिाय ुपररितमान अनुिूलन विधिहरूिो सङ्ाला,े िन तथा िातािरण मन्तालय, पहाडी साना 
किसानिा लागि अनुिूलन आयोजना, िाठमाडौ ँ। 
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परिचय
जलिायु पररित्डनको असरबाट कृवि सबैभन्ा बढी 
प्रभावित के्षत्मधे्य पद्डछ । जलिायु पररित्डनबाट वसवज्डत 
प्रकोपहरू, जसै्त ूः बाढी, पवहरो, खरेरी, अवतिृवष्ट, 
खण्डिृवष्ट, असामवयक अवसना, शीतलहर र नयाँ–नयाँ 
रोि तथा कीराको प्रभािबाट कृवि उपजको उत्ादनमा 
ठूलो असर परेको छ । यी असरहरूबाट कृवि उत्ादनमा 
हुने नोक्ानीलाई कम िन्ड जलिायुमैत्ी कृवि प्रविवध तथा 
असल अभ्ासहरूको महत्वपूण्ड भूवमका रहनछ । त्यसैले 
हाम्ोजस्तो मुलुकमा कृविका लावि अबको वदशा भनेको 
एकैसाथ जलिायु पररित्डन नू्यनीकरण िनु्ड, जलिायु 
पररित्डनका असरबाट कृविमा हुने क्षवतलाई कम िनु्ड 
साथै बढ्दो जनसंख्यालाई मध्यनजर िददै  कृवि उत्ादनमा 
िृस्धि िनु्डपनषे देस्खनछ । 

नेपालमा कृवि तथा जलिायु पररित्डनको के्षत्मा काम 
िनषे िैरसरकारी संसथाहरूले जलिायु पररित्डनका 
नकारात्मक असरलाई कम िरी अनुकूलनका उपायहरू 
अपनाउनका लावि जलिायुमैत्ी कृवि िाउँ अिधारणा 

जलवायलुमैत्ी कृनष िाँउको अवधारणा    
र अभ्ास

  

माफ्ड त जलिायुमैत्ी कृवि प्रविवध तथा असल 
अभ्ासहरूको प्रिधि्डन िनु्ड एउटा उपयुक् विकल्प               
हो । जलिायुमैत्ी कृवि िाउँको अिधारणा जलिायु 
पररित्डनले कृवि के्षत्मा पारेको प्रभािलाई नू्यनीकरण 
िन्ड योजनाबधि रूपमा विवभन्न जलिायुमैत्ी कृवि प्रविवध 
तथा असल अभ्ासहरूको पवहचान, परीक्षण र विस्तार 
िरी वनवचित भौिोवलक के्षत्का समुदायको समानुकूलन 
क्षमता बढाउने पधिवत िा अिधारणा हो । यो अिधारणा 
वस.वज.आर.ए.आर.को जलिायु पररित्डन, कृवि तथा 
खाद्य सुरक्षा ९ऋऋबँ्क्० काय्डक्रम माफ्ड त विकास 
िररएको हो । यो अिधारणा दवक्षण एवशयाका विवभन्न 
देशहरूमा प्रिधि्डन िररएको छ । यो अिधारणा विशेि 
िरेर कुनै पवन िाउँको जलिायु जोस्खमको आधारमा 
उपयुक् प्रविवध तथा अभ्ासहरूको प्रिधि्डन माफ्ड त 
उत्ानशील समाजको वनमा्डण िनषे उदे्श्यले विकास 
िररएको हो । 

असल अभ्ास ९

रमेश रावत, सोसेक र रने्श्वर मण्डल, ली-बडमा
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जलिायुमैत्ी कृवि िाउँ सञ्ालन िदा्ड कृिकहरूले िाउँ 
तथा समुदायमा भू–उपयोि योजना, जलिायु जोस्खम, 
कृवि पया्डिरण, सामावजक–आवथ्डक अिसथा र बजारको 
आधारमा योजना वनमा्डण िन्ड सक्दछन् । यसमा जलिायु 
पररित्डन अनुकूलनमा सहयोि पुया्डउने विवभन्न प्रविवध र 
अभ्ासहरूको पवहचान तथा अनुसन्ान िरी प्रिधि्डन 
िररनछ । यसमा जलिायु पररित्डनका जोस्खम र असर, 
परम्राित वसकारहरू, वशक्षा, दृवष्टकोण र अभ्ासलाई 
बुझेर िैज्ावनक तथ्यका आधारमा परीक्षण िरी प्रविवध र 
अभ्ासहरूको छनौट िररनछ । यी प्रविवधहरूलाई 
पावलका र प्रदेशका नीवत, योजना र काय्डक्रममा समािेश 
िरी विस्तार िररनछ  । समग्मा जलिायुमैत्ी कृवि 
िाउँबाट जलिायु जोस्खममा आधाररत िैज्ावनक योजना 
वनमा्डण र विवभन्न प्रविवध तथा अभ्ासहरूको प्रिधि्डन 
माफ्ड त उत्ानशील समाज वनमा्डणको आशा िररनछ ।

नेपालको पररपे्रक्ष्यमा विवभन्न भौिोवलक के्षत्हरूमा,  
जसै्त ूः  उच्पहार, मध्यपहार तथा तराई आवदमा विवभन्न 
वकवसमका जलिायुमैत्ी कृवि प्रविवधहरू उपयुक् 
हुनछन् । उदाहरणका लावि उच् तथा मध्यपहारी के्षत्मा 
समानुकूवलत बाली तथा जातहरू, िोठ तथा भकारो 
सुधार, वमवश्त खेती, घरबिैचँा, पानी भण्डारण, थोपा 
वसँचार, प्ास्स्टक घर, सामुदावयक बीउ बैङ्क, फलफूल 
खेती, कृवि–िन, साना हाते औजार, बाली बीमा, 
मोबारलबाट वदने सूचना तथा सल्ाह सेिा आवद 
प्रविवधहरू पद्डछन् । तराई के्षत्का वनवमत् सौय्ड ऊजा्डमा 
आधाररत वसँचार, शून्य खनजोत प्रणाली, सामुदावयक 
बीउ बैङ्क, कृवि–िन, साना हाते औजार, बाली बीमा, 
मोबारलबाट वदने सूचना तथा सल्ाह सेिा आवद                 
पद्डछन् ।

फाइदाहरू
यसबाट हुने फारदाहरू ननम्ानलुसार छन् ः

• उपादकत्वमा िृस्धि

• कुल आयमा िृस्धि

• उत्ादन सामग्ीको प्रयोि र प्रभािकाररतामा सुधार

• हररत िृह गाँस उत्ज्डनमा कमी

• उत्ानशीलतामा िृस्धि

• लैवङ्क तथा सामावजक समािेशीकरणमा िृस्धि । 

कायायान्वयन रवधि तथा प्रकृया
जलिायुमैत्ी िाउँ वनमा्डणको प्रवक्रया अिारी बढाउनु 
भन्ा पवहला प्रदेश सरकार, सथानीय सरकार, समुदाय र 
यस के्षत्मा काम िनषे विवभन्न सरकारी तथा िैर सरकारी 
सङ्घ संसथाहरू संि समन्वय तथा सहकाय्ड हुन अवत 
आबश्यक हुन आउछ जुन तल िृसृ्तत रूपमा व्याख्या 
िररएको छ ।

ठाउँ त्ा लािग्ाही समलुहको छनौट

जलिायुमैत्ी िाउँ सथापनाको लावि कृवि ज्ान केन्द्र, 
सथानीय वनकाय, समुदाय र पररयोजनाको समन्वयमा 
ठाउँको छनौट िररनेछ । यसको लावि सकेसम्म लापा 
बवनसकेको पावलकाहरू छनौट िररनछ । छनौट भएका 
पावलकाहरूमा रहेका विवभन्न िाउँहरूमधे्य जलिायु 
जोस्खम, कृवि पया्डिरणीय के्षत्को प्रवतवनवधत्व, सरक 
यातायातको सुविधा, कुनै एक कृवि तथा पशुजन्य 
उत्ादनको व्यिसावयकरणको सम्ाव्यता, कृवि जैविक 
विविधता प्रिधि्डनमा योिदान, सथानीय तह र समुदायको   
चासो, समुदायको अनुकुलन क्षमता र प्राविवधक 
उपयुक्ता र पछारी पाररएका समुदाय, विपन्न र 
संकटासन्नता बढी भएको समुह, हालसम्म सुवबधाबाट 
बस्न्चत रहेका समूहलाई प्राथवमकता र मवहला तथा युिा 
लवक्षत काय्डक्रमको सम्ािनाका आधारमा  िाउँ छनौट 
िररनछ । 

सहिानितामूलक जलवायलु जोल्खम त्ा संकटासन्नता 
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नवशे्षण

छनौट भएको िाउँमा उपयुक् जलिायुमैत्ी प्रविवध तथा 
अभ्ास प्रिधि्डन िन्डको लावि जलिायु जोस्खमको 
पवहचान िनु्डपद्डछ र यो संकटासन्नता विशे्िणबाट 
िररनछ । यसको लावि संकटतासन्नता र क्षमता विशे्िण 
(vulnerability capacity assessment) िा  
सहभावितात्मक क्षमता तथा संकटासन्न विशे्िण                   
(participatory capacity and vulnerability                                         
assessment) विवधको प्रयोि िररनछ । जलिायु 
संकटासन्नता विशे्िण विवभन्न माध्यमहरू जसै्त ूः  स्ोत 
तथा प्रकोप नक्ाङ्कन, प्रकोप पात्ो, प्रकोप स्तरीकरण, 
मौसमी पात्ो, बाली पात्ो, ऐवतहावसक रूपरेखा, संसथाको 
पहँुच, रुख वचत् आदीको प्रयोिबाट िररनछ । साथै 
पावलकामा बनेको लापालाई पवन यो विशे्िण िदा्ड स्ोत 
सामग्ीको रूपमा प्रयोि िररनछ । संकटासन्नता 
विशे्िणमा समुदाय तथा सथानीय वनकायको प्रत्यक्ष 
सहभािीतामा समुदायले भोविरहेको जलिायु जोस्खम 
तथा विपद् पवहचान िररनछ र ती जोस्खमसंि जुध्को 
लावि समुदायको क्षमताको पवन अध्ययन तथा विशे्िण 
िररनछ । जलिायु जोस्खम तथा संकटासन्नता 
विशे्िणबाट आएको तथ्याङ्कका पवहचान िररएको 
जलिायु जोस्खमको आधारमा त्यसलाई नू्यवनकरण िन्ड 
सके् उपयुक् अनुकुलनका उपायहरू (जलिायुमैत्ी 
प्रविवध तथा अभ्ास) को पवहचान तथा छनौट िररनछ र 
यो प्रिधि्डन तथन काय्डन्वयनको लावि काय्डयोजना तयार 
िररनछ ।

जलवायलुमैत्ी कृनष प्रनवनध त्ा अभ्ासको छनौट, प्रवद्धमान 
त्ा नवस्तार

जलिायुमैत्ी िाउँ सथापना िन्ड छनौट भएको  ठाउँमा 
जलिायु पररित्डनको जोस्खमहरूको आधारमा विवभन्न 
कृवि प्रविवध र अभ्ासहरूको पवहचान र छनौट  
िररनछ । जलिायुमैत्ी कृवि प्रविवध तथा असल 
अभ्ासहरलाई अनुकुल तथा समानुकुलनका आधारमा 
पाँच भािमा िवि्डकरण िररएको छ । (क) मौसममैत्ी 
(weather smart), (ख) पानीमैत्ी (water smart), (ि) 
काि्डन/खाद्यतत्वमैत्ी (carbon/nutrition smart), (घ) 

बीउ/जातमैत्ी (seed/breed smart), र  (ङ) संसथा/
बजारमैत्ी (institution/market smart) । नमुना 
िाउँमा प्रिधि्डन िन्ड सवकने सम्ावित प्रविवध तथा 
अभ्ासहरू अनुसूवच २ मा वदरएको छ । जलिायु 
पररित्डनको जोस्खमको आधारमा प्रविवधहरको छनौट 
िररने हँुदा यो िाउँ अनुसार फरक हुन सक्दछ र यसमा 
लागे् लाितमा पवन फरक पद्डछ । जलिायुमैत्ी प्रविवध 
तथा अभ्ासहरू प्रिधि्डन िन्डका लावि यथेष्ट स्ोतको 
आिश्यकता पद्डछ । जलिायुमैत्ी िाउँ सथापना िन्ड 
प्रदेश सरकार, सथानीय सरकार  र कृवि ज्ान केन्द्र वबच 
समन्वय िरेर िनु्डपनषे हुनछ । काय्डक्रमलाई सफल रूपमा 
सञ्ालन िन्डको लावि समुदायबाट पवन योिदान 
(सकेसम्म आवथ्डक र त्यो नभए जनश्मादान) हुनु पद्डछ । 
यसरी नमुना िाउँमा प्रिधि्डन िररएका उपयुक् तथा 
सफल प्रविवध र अभ्ासहरूलाई सथानीय वनकाय तथा 
प्रदेश मन्त्रालयको वनयवमत काय्डक्रममा समािेश िरर 
अन्य पावलकाहरूमा पवन विस्तार िन्ड सवकनछ ।

क्षमता नवकास

जलिायुमैत्ी िाउँ काय्डक्रमलाई सफल रूपमा सञ्ालन 
िन्ड यस प्रदेश, वजल्ा र सथानीय वनकायहरूमा कृवि र 
पशु विकासको के्षत्मा काम िनषे कम्डचारीहरूलाई 
जलिायु पररित्डन र यसको प्रभाि, जलिायुमैत्ी िाउँ र 
यसको अिधारणा बारे बुझ्न आिश्यक हुनछ । साथै 
जलिायुमैत्ी प्रविवध तथा अभ्ास प्रिधि्डन िररने 
समुदायका वकसानहरूले पवन जलिायु पररित्डनको 
असर र यसका नू्यवनकरणका उपायहरूबारे बुझ्न                
पद्डछ । 

अवलोकन भ्रमण िोष्ठी 

अिलोकन भ्रमण िोष्ी विवभन्न सरोकारिालाहरूलाई 
प्रत्यक्ष रूपमा कृिक स्तरमा प्रिधि्डन िररएका विवभन्न 
जलिायुमैत्ी कृवि प्रविवध तथा असल अभ्ासहरूको 
अिलोकन र कृिकसंि प्रत्यक्ष अन्तरवक्रया माफ्ड त 
जलिायु पररित्डन, जलिायुमैत्ी कृवि तथा जलिायुमैत्ी 
िाउँको विियमा जानकारी िराउन आयोजना िररनछ । 
यस अिलोकन भ्रमण विशेि िरर जलिायु पररित्डन तथा 
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जलिायुमैत्ी कृवि प्रविवध तथा अभ्ासहरूमा काम 
िरररहेका र सुरुिात िन्ड चाहने सघसंसथा तथा 
सरोकेारिालाहरूलाई बढी प्रभािकारी हुनछ । यस 
अिलोकन भ्रमणमा कृवि ज्ान केन्द्र, कृवि विकास 
वनदषेशनालय, कृवि व्यिसाय प्रिधि्डन तथा तावलम केन्द्र, 
नाक्ड  अन्तरितका विवभन्न अनुसन्ान केन्द्र, सथानीय 
पावलकाका पदावधकारी र कृिक समुदाय तथा 
सहकारीका प्रवतवनवध समािेश िररनछ । 

कायमाक्रमको अनलुिमन त्ा मलुल्याङ्न

यस काय्डक्रमको वनयवमत अनुिमन तथा सफल 
काय्डन्वयनको लावि कृवि ज्ान केन्द्र, सब–वरवभजन िन 
काया्डलय,सथानीय पावलका, पररयोजना र जलिायु मैत्ी 
िाउँको प्रवतवनवध सस्म्मवलत एक अनुिमन सवमवत 
बनारने छ । कृवि ज्ान केन्द्र, सथानीय वनकाय र 
पररयोजनाद्ारा वनयवमत अनुिमन िरेपवन काय्डक्रमलाई 
थप प्रभािकारी बनाउन हरेक तीन मवहनामा समन्वय 
िोष्ी आयोजना िरर नमुना िाउँको प्रिवतमाथी छलफल 
र सवमक्षा िररनेछ र अनुिमन सवमवतबाट जलिायु मैत्ी 
िाउँको अनुिमन तथा मुल्याङ्कन िररनेछ जसले िदा्ड 
प्रिधि्डन िररएका जलिायुमैत्ी कृवि प्रविवध तथा 
अभ्ासहरूलाई प्रदेश तथा सथानीय सरकारको नीवत 
तथा वनयवमत काय्डक्रममा समािेश िरर विस्तार                 
िररनेछ ।

अनलुसूिी–१ ः  जलवायलुमैत्ी नमलुना िाउँ छनौटको मापदण्ड

जलिायुमैत्ी नमुना कृवि िाउँ सथापनाका लावि कम्ीमा ३० घरधुरी र बढीमा ५० घरधुरी भएको िाउँ उपयुक्                
हुनछ । नमुना िाउँ छनौटको मापदण्ड यस प्रकार रहेको छ ूः

क्र.सं. मूल्याङ्नका आधारहरू अनधकतम अङ्

१. जलिायु जोस्खम र सङ्कटासन्नता बढी भएको ठाउँ (खरेरी, बाढी, पवहरो, रोि तथा 
कीरा, अवसना, अत्यवधक बिा्ड, तुिारो र हािाहुरी)

१५

१.१ मावथ उस्ल्स्खत ६ िा सो भन्ा बढी जोस्खम भएमा १५

१.२ मावथ उस्ल्स्खत ४ देस्ख ५ िटा जोस्खम भएमा १२

१.३ मावथ उस्ल्स्खत ४ भन्ा कम जोस्खम भएमा १०

२. िाउँका अवधकांश घरधुरीको जीविकोपाज्डन कृवि तथा पशुपालन भएमा १०

३. कम्ीमा कुनै एक कृवि एिम् पशुजन्य उत्ादनको व्यिसायीकरणको सम्ािना 
भएमा

१०

४. कृवि जैविक विविधताको प्रिधि्डन, पया्डिरणीय कृवि र कृवि पय्डटनको सम्ािना 
भएमा

५

५. सथानीय पावलका तथा समुदायको चासो र योिदानको प्रवतबधिता भएमा ५

६. वसमान्तकृत समुदाय र मवहला तथा युिा लवक्षत काय्डक्रमको सम्ािना भएमा ५

७. सरक यातायातको सुविधा तथा नमुना िाउँ सथापना िन्ड सवकने ठाउँ भएमा ५
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८. नमुना कृवि िाउँका कृिक समूह/सवमवत/कृवि सहकारीले हालसम्म सरकारी 
तथा अन्य वनकायबाट कृवि के्षत्मा अनुदान वलए िा नवलएको भएमा

५

८.१ नवलएको ५

८.२ वलएको ५

जम्म्ा ६०

स्ोत ः ली–बडमा, वि.सं. २०७८, मुख्यमन्ती एिीिृत िृवि तथा पशु वििास िायमाक्रमअन्तिमात जलिायमुैत्ी प्रविधि तथा अभ्ासहरू प्रिर्मानिो िायमायोजना

लागत
जलिायुमैत्ी िाउँ सथापनाका लावि लागे् खच्ड िाउँअनुसार फरक हुने हँुदा यो िाउँमा प्रिधि्डन िररने प्रविवध तथा 
अभ्ासहरूको आधारमा वनधा्डरण िररनछ । जलिायुमैत्ी िाउँमा प्रिधि्डन िन्ड सवकने सम्ावित प्रविवध तथा  
अभ्ासहरू ूः 

क्र.सं. कायमाक्रम

१. जलिायुमैत्ी कृवि िाउँ वनमा्डणका लावि ठाउँ छनौट

२. जलिायुमैत्ी कृवि िाउँको सहभावितामूलक जलिायु सङ्कटासन्नता विशे्िण

३. क्षमता अवभिृस्धि तावलम

४. काय्डक्रम अनुिमन तथा मूल्याङ्कन

५. अिलोकन भ्रमण िोष्ी

(क) मौसम–मैत्ी

१. प्ास्स्टक टनेल (१२० वज.एस.एम.) १२ वम. लम्बार्ड र ६ वम. चौरार यु वभ प्ास्स्टक सीट

२. कृवि मौसम सल्ाह सेिा

३. कृवि तथा पशुपक्षी बीमा (५० घरधुरी)

४. एकीकृत घरबिैचँा (प्रवतघरधुरी)

(ख) पानी–मैत्ी 

१. आकाशे पानी सङ्कलन पोखरी

२. सामुदावयक पुनभ्डरण पोखरी

३. सौय्ड उजा्डमा आधाररत वसँचार

४. थोपा वसँचार

५. माटो वसमेन्ट पोखरी (३ मी. X २ मी. X १ मी.)

६. प्ास्स्टक पोखरी (३ मी. X २ मी. X १ मी.)
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(ि) काि्डन/खाद्यतत्व–मैत्ी

१. िोठ तथा भकारो सुधार (प्रवतघरधुरी)

२. प्राङ्ाररक मल

३. िँड्ौला मल

४. कोसेबालीसँि अन्तरबाली

५. हररयो मल

६. कृवि–िन

(घ) बीउ/जात–मैत्ी

१. जलिायु उत्ानशील बीउ (सुख्ा तथा बाढी सहने, रोि तथा कीरा प्रवतरोधक) प्रवतरोपनी

२. सामुदावयक बीउ बैङ्क 

(ङ) संसथा/बजार–मैत्ी

१. कृिक समूह

२. कृवि सहकारी

३. सङ्कलन केन्द्र

स्ोत ः ली–बडमा, वि.सं. २०७८, मुख्यमन्ती एिीिृत िृवि तथा पशु वििास िायमाक्रमअन्तिमात जलिायमुैत्ी प्रविधि तथा अभ्ासहरू प्रिर्मानिो िायमायोजना

योगदान तथा भूमिका
जलिायु पररित्डनका कारण िाउँका पानीका मुहानहरू 
सुक् थालेपवछ पुनभ्डरण पोखरी वनमा्डण िरी पानी मुहान 
संरक्षण भएका छन् । िोठेमल सुधार, थोपा वसँचार, 
सरसफारका लावि बनारएका चाङ र जुठेलनाहरू 
वनमा्डण भएका छन् । वयनै वक्रयाकलापहरूले जलिायु 
अनुकूलनमा भूवमका खेलेका छन् । 

ददगोपना
जलिायुमैत्ी कृवि िाउँ वनमा्डण प्रदेश सरकार, सथानीय 
सरकार, समुदाय र यस के्षत्मा काम िनषे विवभन्न सरकारी 
तथा िैरसरकारी सङ्घ–संसथाहरूसँि समन्वय तथा 

सहकाय्डमा हुने भएकाले यसको वदिोपना रहेको छ । यो 
अभ्ास विशुधि रूपमा पया्डिरणीय खेती प्रणालीमा 
आधाररत छ र यस अिधारणाले विशेििरी माटोको 
उि्डरा शस्क्लाई अकु्षण्ण राख्दै, उत्ादन, आयिृस्धि र 
पोिणको मापदण्डलाई यथाित राख्दै हालको वपँढीले 
प्रयोि िरी जस्ताको तसै्त आउँदो वपँढीलाई हस्तान्तरण 
िनषे र वदिो रूपमा लामो समय पया्डिरणीय–चक्रअनुसार 
सञ्ालन हुने हँुदा यस अभ्ासको वदिोपना रहेको छ ।

योगदान तथा प्रभाव 
जलिायुमैत्ी कृवि िाउँको अिधारणाका बारेमा 
समुदायका मावनसहरूले प्रष्ट जानकारी पाएका छन् । 
समुदायमा रहेको बाँझो जवमनलाई सदुपयोि िन्ड 
सहयोि पुिेको छ । पया्डिरणीय खेती प्रणालीको विकास 
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र विस्तार िन्ड सहयोि पुिेको छ । पानीको सही सदुपयोि 
हँुदा प्राङ्ाररक तरकारी खेती माफ्ड त रोजिारीको वसज्डना 
िन्ड सहयोि पुिेको छ । समयको सदुपयोि र थोरै 
पानीको सहायताले पवन वसँचार सुविधाको प्रयोि िरी 
बेमौसमी तरकारी खेती िनु्डका साथै िाईिसु्तको 
व्यिसथापनमा सहयोि पुिेको छ । समुदायको आयिृस्धि 
हँुदा जीविकोपाज्डनमा सहयोि पुिेको छ । 

सिकाइ, चुनौती तथा िुझावहरू
जलिायुमैत्ी कृवि िाउँ वनमा्डण िदा्ड वनमा्डण िनषे विवध 
तथा प्रकृया र जलिायुमैत्ी प्रविवध तथा अभ्ासहरूका 
बारेमा सरोकारिालाहरूले जानकारी प्राप् िरेका छन् । 
यो अभ्ास वनमा्डण िदा्ड कृिकले समय वदन िाह्ो मानु्न, 
यो काय्डक्रम एकीकृत रूपमा विकास िररनु पनषे भएकाले 
लिानी बढी हुनेहँुदा लिानी िन्ड समुदाय अग्सर नहुनु 
यसका चुनौतीहरू हुन् । यो काय्डक्रमको सफलताका 
लावि समुदायमा जग्ा वमलेको र घरिररपरर आिश्यक 
जवमनको व्यिसथा भएको हुनुपनषे हुनछ तर ग्ामीण 
समुदायका सीमान्तकृत समुदायमा यसको अभाि हँुदा 
प्रभािकारी रूपमा सञ्ालन िन्ड हुने िरेको अपठ्ारो 
पवन यसको महत्वपूण्ड चुनौती हो ।

िीमितता 
जलिायुमैत्ी कृवि िाउँ वनमा्डण िदा्ड ठाउँ–अिसथा सबै 
वमलेको हुनुपनषे हुनछ । भौिोवलक अिसथा र आवथ्डक 
अिसथाका कारण कुनै कुनै समुदायमा प्रशस्त जमीनको 
अभाि हुने र कतै यो अभ्ासको नू्यनतम मािअनुसार 
बस्ती पवन नवमलेको हँुदा यो प्रविवध असल एिम् वदिो 
हँुदाहँुदै पवन भौिोवलक उपयुक्ता, तत्रता, वमलेको 
बस्ती तथा टोल, घरधुरी आवद आिश्यक मापदण्ड 
यसको पूण्ड सफलताका लावि सीमाको रूपमा रहेका 
छन् । यो अभ्ास तराई, पहार र वहमालमा पवन िन्ड 
सवकनछ ।

िफलताको कथा
दैलेखको आठिबीस निरपावलका–३ स्सथत 
कुमालखारा टोलका ४८ पररिारले जलिायुमैत्ी 
कृवि प्रणाली अपनाएर मौसमी तथा बेमौसमी 
तरकारी खेती िददै  आएका छन् । युरोवपयन 
युवनयन तथा वर.वस.ए. नेपालको आवथ्डक सहयोि 
र सामावजक सेिा केन्द्र (सोसेक) नेपालको 
प्राविवधक सहयोि तथा सहजीकरणमा सञ्ावलत 
उत्ान र साकार पररयोजनाको सहयोिले 
उनीहरूले जलिायुमैत्ी प्रविवधको प्रयोि िरेका 
हुन् । समुदायका ४८ पररिारले तीनिटा कृिक 
समूहमा आबधि भएर तरकारी खेती माफ्ड त 
िावि्डक प्रवतपररिार ५०,०००।– भन्ा बढी 
आम्ानी िददै  आएका छन् । 

उनीहरूले प्ास्स्टक टनेलवभत् तरकारी खेती 
िददै  आएका छन् । तरकारी खेतीका लावि थोपा 
वसँचार, प्ास्स्टक तथा िनस्पतीको छापो प्रयोि 
िनषे िरेका छन् । कम्ोष्ट मलका लावि कम्ोष्ट 
पीट बनाएका छन् । िाईिसु्तका लावि भकारो 
सुधार माफ्ड त िोठ सुधार िरेका उनीहरूले मूत् 
सङ्कलन िरेर झोल मल बनाउने िरेका छन् । 
हरेक घरमा वसँचारको लावि २ वमटर लम्बार्ड र 
१.५ वमटर चौरार भएको पानी पोखरी समेत 
बनाएका छन् । 

सरसफारका लावि सबै घरपररिारले हात धुने र 
भाँरा माझे्न चाङ र जुठेलना वनमा्डण िरेका छन् । 
यसबाट जलिायु पररित्डनका असरहरू कम हुने 
र अनुकूलनता हुने विज्हरूको भनार छ । 
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परिचय 
झोलमल सथानीयस्तरमा उपलब्ध सामग्ीहरूबाट तयार 
पान्ड सवकने एक प्रकारको जैविक वििादी हो । यो 
वििादी िाईको वपसाब, िोबर र सथानीय स्तरमा पारने 
िन् आउने, वपरो, तीतो र बास्ा आउने विवभन्न 
िनस्पतीका भािहरू (पात, जरा, फल, फूल, बीउ) लाई 
िाईिसु्तको वपसाब र िोबरसँि वमसाएर कुहाई तयार 
िररनछ । यस प्रविवधलाई सही तिरले प्रयोि िन्ड सकेमा 
रासायवनक वििादीको प्रयोि िनु्ड नपनषे कृिकहरूको 
अनुभि छ । विशेििरी िनमारा, असुरो, वततेपाती, 
बकारनो, नीम, लसुनको पोटी, प्ाजका दाना, वटमुर 
दाना, पुवदना, तुलसी, वसस्ो, केतुकी, खुसा्डनी, स्खरको, 
काँचोपात, सयपत्ी पूmल आवदलाई िोबर र पशुमूत्मा 
वमसाई प्ास्स्टकको ररि ममा १५ वदनदेस्ख १ मवहना िा 
एकदम नवमठो िन् नआउने बेलासम्म कुहारनछ । 
यसरी तयार पाररएको वििादीलाई पानीसँि १ूः ४ िा १ूः ३ 
िा १ूः २ को वमश्णका दरले विशेििरी तरकारी र 
फलफूलमा प्रयोि िन्ड सवकनछ । झोलमलमा िोबर र 
वपसाबलाई कुहाएर यसमा रहेका ढुसी र 

झोलमल त्ा नवषादी ः  स्ानीय स्तरमा उपलब्ध 
साधनस्ाेतहरूको प्रयोि िरी प्राङ्गाररक खेतीको प्रवद्धमान

  

ब्याके्टररयाहरूको संख्यामा िृस्धि िराई यसलाई मल र 
वििादीको रूपमा प्रयोि िररनछ । यो झोलमल प्राङ्ाररक 
खेतीका लावि अवत नै उपयुक् मावननछ । कृिकको 
मुख्य समस्ाको रूपमा रहेका रोि–कीराको 
समाधानका लावि यस्ता वििादीहरू रासायवनक 
वििादीको विकल्पको रूपमा प्रयोि िन्ड सवकने हँुदा 
वनकै महत्वपूण्ड छन् । झोलमलले वबरुिाका लावि 
पोिणको रूपमा पवन काम िछ्ड  । झोलमल मुख्यिरी 
तीन प्रकारका हुनछन् । झोलमल–१ूः  खाद्य–तत्व 
व्यिसथापनका लावि, झोलमल–२ूः  रोि व्यिसथापनका 
लावि र झोलमल–३ूः  कीरा व्यिसथापनका लावि प्रयोि 
िररनछ । यो अभ्ास साना कृिकहरू जो े घरायसी 
खाद्यान्न उत्ादनका लावि करेसाबारी तथा घरबिैचँाको 
व्यिसथापनमा संलग् हुनुहुनछ, उहाँहरूका लावि वनकै 
उपयोिी छ । यसका साथै यसले विसथ खाद्यान्न उत्ादन 
र विसथ पया्डिरण वनमा्डणमा पवन सहयोि                                  
पुया्डउँछ ।

असल अभ्ास १०

संिम नबष्ट, सोसेक
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फाइदाहरू
यसका फारदाहरू वनम्नानुसार छन् ूः 

• यसले माटोको िुणस्तर तथा बोटवबरुिाको िृस्धि–
विकासमा टेिा पुया्डउँछ ।

• यसलाई जलिायुमैत्ी कृवि प्रविवध तथा अभ्ासको 
रूपमा वलन सवकनछ ।

• यसले हावनकारक रोि–कीरालाई नू्यनीकरण एिम् 
व्यिस्सथत िछ्ड  ।

• यसबाट सूक्ष्म जैविक वक्रयाकलापमा िृस्धि हुनछ ।

• यो सथानीयस्तरमा पारने िनस्पतीहरूबाट सहजै 
बनाउन सवकनछ ।

• यसको प्रयोिले रासायवनक मल तथा वििादीमा हुने 
खच्डमा कमी ल्याउँछ ।

लागत
यो प्रविवधको प्रयोिका लावि सथानीयस्तरमै उपलब्ध हुने बोटवबरुिा, जवरबुटी र उपकरणको प्रयोि हुनेहुँदा खासै ठूलो 
लिानी आिश्यक पददैन तर तल तावलकामा प्रसु्तत िररएका लाित खच्डहरू सथानीय दरभाउअनुसार फरक पन्ड 
सक्दछन् । 

झोलमल–१ झोलमल–२ झोलमल–३
वििरण एकार पररमाण दर 

(रु.)

कुल 

लाित 

(रु.)

वििरण एकार पररमाण दर 

(रु.)

कुल 

लाित 

(रु.)

वििरण एकार पररमाण दर 

(रु.)

कुल 

लाित 

(रु.)
िाईको 

िोबर

के.जी. १७ ५ ८५ िाईको 

वपसाब

ली. २४५ ५ १२२५ िनस्पतीका 

पात

के.जी. १६ ० ० 

िाईको 

वपसाब

ली. १६ ५ ८० र. एम. ली. १ १४० १४० िाईको 

वपसाब

ली. १६ ५ ८० 

ई. एम. ली. १ १४०  १४० ररि म (५० 

ली.)

ली. १ ४५० ४५० ई. एम. ली. १ १४०  १४०

ररि म 

(५० 

ली.)

ली. १ ४५० ४५० पानी ली. २४५ ० ० ररि म (५० 

ली.)

ली. १ ४५० ४५० 

पानी ली. १६ ० ० पानी ली. २४५ ० ० 
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कायायान्वयन  

झोलमल–१ तयार पानमाका लानि

• यसका लावि चावहने आिश्यक सामग्ीहरू,  
जसै्त ूः  ५० वल.को ररि म, १७ के.जी. िाईको िोबर, 
१६ वल. िाईको वपसाब, १६ वल. पानी, १ वल. ई.एम. 
झोल तयार पानषे ।

• दुई वफट व्यास भएको एक वफट िवहरो खारल 
खने्न ।

• प्ास्स्टक ररि मको ३ भािको १ भाि खाल्डोवभत् पनषे 
िरी ररि मलाई खाल्डोमा राखे् ।

• १७ के.जी. िाईको िोबर, १६ वल. िाईको वपसाब र 
१६ वल. पानीलाई ररि ममा राखी राम्ोसँि चलाई लेदो 
बनाउने र त्यसपवछ उक् लेदोको वमश्णमा १ वल. 
ई.एम. िा वजिातु झोल वमसाएर राम्ोसँि चलाउने ।

• ररि म हािा नवछनषे िरी बन् िरेर राखे् ।

• बन् िरेर रास्खएको वमश्णलाई तीन–तीन वदनको 
फरकमा लट्ीको सहायताले चलारराख्न पद्डछ । 
यसरी १५ वदनमा झोलमल तयार हुनछ ।

     
झोलमल–२ तयार पानमाका लानि

• यसका लावि चावहने आिश्यक सामग्ीहरू, जसै्तूः 
५० वल. को ररि म, २४.५ वल. िाईको वपसाब, २४.५ 
वल. पानी, १ वल. ई.एम. झोल तयार पानषे ।

• दुई वफट व्यास भएको एक वफट िवहरो खारल 
खने्न ।

• प्ास्स्टक ररि मको ३ भािको १ भाि खाल्डोवभत् पनषे 
िरी ररि मलाई खाल्डोमा राखे् ।

• २४.५ वल. िाईको वपसाब र २४.५ वल. पानीलाई 
ररि ममा राखी राम्ोसँि चलाई लेदो बनाउने र 
त्यसपवछ उक् लेदोको वमश्णमा १ वल. ई.एम. िा 
वजिातु झोल वमसाएर राम्ोसँि चलाउने ।

• ररि म हािा नवछनषे िरी बन् िरेर राखे् ।

• बन् िरेर रास्खएको वमश्णलाई तीन–तीन वदनको 
फरकमा लट्ीको सहायताले चलारराख्न पद्डछ । 
यसरी १५ वदनमा झोलमल तयार हुनछ ।

झोलमल–३ तयार पानमाका लानि

• यसका लावि चावहने आिश्यक सामग्ीहरू, जसै्तूः 
५० वल. को ररि म, १६ वल. िाईको वपसाब, १६ वल. 
पानी, १ वल.ई.एम. झोल, १६ के.जी. िनस्पतीको 
पात (तीतो, टरको, वपरो, पप्डराउने, झम्झमाउने, 
वचलाउने) तयार पानषे ।

• दुई वफट व्यास भएको एक वफट िवहरो खारल 
खने्न ।

• प्ास्स्टक ररि मको ३ भािको १ भाि खाल्डोवभत् 
पनषेिरी ररि मलाई खाल्डोमा राखे् ।

• १६ वल. िाईको वपसाब, १६ के.जी. िनस्पतीको पात 
र १६ वल. पानीलाई ररि ममा राखी राम्ोसँि चलाई 
लेदो बनाउने र त्यसपवछ उक् लेदोको वमश्णमा 
१ वल. ई.एम. िा वजिातु झोल वमसाएर राम्ोसँि 
चलाउने ।

• ररि म हािा नवछनषे िरी बन् िरेर राखे् ।

• बन् िरेर रास्खएको वमश्णलाई तीन–तीन वदनको 
फरकमा लट्ीको सहायताले चलारराख्न पद्डछ । 
यसरी २१ देस्ख ३० वदनमा झोलमल तयार हुनछ ।

     

योगदान तथा प्रभाव
यो वििादी समयमै प्रयोि िररएमा जलिायुका कारणबाट 
सृवजत रोि–कीराहरूको व्यिसथापन िन्ड सवकनछ । यस 
प्रविवधले िातािरण र मानि विास्थ्यमा नकारात्मक 
असर पुया्डउँदैन । सथानीय झारपातहरूको व्यिसथापन 
हुनछ । खेतीका लावि रासायवनक वििादी कम वकनु्न पनषे 
िा नवकनु्न पनषे भएपवछ लाित पवन कम हुनछ । रासायवनक 
वििादीको प्रयोिलाई प्रोत्ाहन नहुने हुनाले रासायवनक 
वििादीको उत्ादन र ढुिानीबाट वनस्कने हररत िृह 
गाँसको उत्ज्डन नू्यन हुनछ ।
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ददगोपना 
यो प्रविवधसम्बन्ी दैलेख वजल्ाको दुलु् निरपावलकाको 
कृवि शाखाको समन्वयमा र सामावजक सेिा केन्द्र 
(सोसेक) नेपाल, दैलेखबाट केही सामग्ी र प्राविवधक 
सहयोि पवन भएको छ साथै यसको प्रयोि बढाउन 
सरसफार अवभयान, सचेतना र जलिायुमैत्ी िाउँ 
बनाउनेजस्ता काय्डहरू पवन िररँदै आएको छरि  । 
कृिकहरूलाई हरेक िि्ड यो प्रविवध अपनाएमा 
दीघ्डकाीलन फारदा हुने सुझाि पवन वदरएको छ  र 
झोलमल बनाउने प्रविवधलाई प्रभािकारी रूपमा 
अभ्ासमा ल्याउनका लावि अिुिा कृिकहरूले आफनो 
समुदायका वकसानहरूलाई आिश्यकता अनुसार 
ज्ानको वसकार तथा सूचना आदान–प्रदान िनषे िररएको 
छ ।

योगदान तथा प्रभाव
रासायवनक खेती पधिवतमा बाली संरक्षण तथा रोि–कीरा 
व्यिसथापनका लावि रासायवनक कीटनाशक 
वििादीहरूको जथाभािी र अवििेकपूण्ड रूपले लिातार 
प्रयोि िररनाले िातािरणमा र विशेििरी मावनसहरूको 
विास्थ्यमा प्रवतकूल असर पुग्छ । यसका कारण 
सामावजक एिम् आवथ्डक स्सथवत घट्दै जानछ । कुनै पवन 
वििादीका अिशेिहरू िातािरणमा लामो समयसम्म 
सवक्रय अिसथामा रहन सक्दछन् । वििादीका 
अिशेिहरूले पवन प्राणी र िनस्पतीहरूलाई असर िनषे 
हुनाले पाररस्सथवतक प्रणाली खल्बवलनछ र नयाँ समस्ा 
उत्न्न हुन सक्दछ । यी विवभन्न समस्ाहरूलाई केही 
हदसम्म कम िन्ड तथा आउन नदीन जैविक झोलमलको 
प्रयोि िनु्ड उत्म विकल्प हो ।    

सिकाइ, चुनौती तथा िुझावहरू
यस प्रविवधमा सथानीय स्ोत–साधनको प्रयोि िन्ड र 
सकारात्मक प्रभाि हावसल िन्ड रासायवनक पधिवतजस्तो 
सवजलो नभई झञझवटलो हुनछ । वकसानहरूले खासै 
प्रयोि िन्ड रच्ा निनु्ड,  उनीहरूमा पया्डप् ज्ान नहुनु, 
जैविक वििादीले काम िछ्ड  भने्न कुरामा विश्वासको कमी, 
सहकारी तथा अन्य संयन्त्र माफ्ड त वििादीको प्रचार–
प्रसार िनषे तथा तावलम वदने काममा कमी रहनु यो प्रविवध 
अिलम्बनको वसलवसलामा देस्खएका प्रमुख चुनौतीहरू 
हुन् । वकसानहरूलाई व्यिस्सथत प्राङ्ाररक खेतीका 
बारेमा अनुवशक्षण िरी िातािरण र मानिीय विास्थ्य 
दुिैमा यसले पानषे सकारात्मक प्रभािका बारेमा बुझाउनु 
र यसको प्रयोितफ्ड  उते्पररत िनु्ड आिश्यक छ । यसैिरी 
वकसानहरूलाई वििादीरवहत प्राङ्ाररक  उत्ादनको 
उपयुक् बजारको जानकारी वदई बजारीकरणमा 
सहयोि िनु्ड पवन जरुरी छ ।

िीमितता 
मुख्यतयाूः  यो प्रविवध समुदायका विपन्न िि्डका लावि 
लवक्षत िन्ड सवकनछ । यो काय्ड िदा्ड िाउँका कृवि समूह, 
आमा समूह, युिा समूहजस्ता समूहहरूलाई प्रोत्ाहन 
िन्ड सवकनछ । िाउँका सबै घरले झोलमल प्रयोि िन्ड 
सक्दछन् । यो प्रविवध नेपालको तराई, पहार र वहमाल 
सबै के्षत्मा प्रयोि िन्ड सवकनछ । 
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िफलताको कथा 
दैलेख वजल्ाको दुलु् निरपावलकाको िरा नं. ९, औलका वकसान तेजबहादुर काकतीले विित रेढ िि्डदेस्ख 
सोसेक नेपाल, दैलेखबाट प्राविवधक सहयोि र केही सामग्ी प्राप् िरेपवछ झोलमल बनाउने विवधलाई 
विशेििरी तरकारी खेतीमा अझै प्रभािकारी रूपमा प्रयोि िन्ड थालेका छन् । उनी आफू मात् सवक्रय नभई 
आफनो समूहका अन्य वकसानहरूलाई पवन यो प्रविवधको प्रयोिमा उते्पररत िरररहेका छन् ।  तरकारी खेतीमा 
जैविक झोलमलको  प्रयोिले उनको पररिार लिायत बालबालीकाहरूलाई विसथ तरकारी उपलब्ध भई 
पोिणमा सहयोि पुिेको छ । 

तेजबहादुर जसै्त प्राङ्ाररकं तरकारी उत्ादनमा जोर वदने र त्यसका लावि बजारीकरण िनषे कृिकहरूलाई 
सोसेक नेपालले सहयोि िरररहेको छ । हाल यस पररयोजनाअन्ति्डत उनको समूहका ३० जना लिायत 
समुदायका ५० जना समेत जम्मा ८० जना वकसानहरूले  जैविक वििादी (झोलमल) बनाउने विवध अपनाएको 
पारएको छ । तेजबहादुर काकतीले उत्ादन िरेको प्राङ्ाररक तरकारीको बजारीकरण िन्ड पवन सवजलो 
भएकाले उनको आवथ्डक अिसथामा पवहलेभन्ा अवहले धेरै सुधार भएको छ । अतूः  तेजबहादुर काकती आफनो 
समुदायको मात् उदारण नभई अन्य सहकारी र समूह तथा समुदायकै लावि उते्परक बन्न पुिेका छन् । 
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परिचय
दैलेख वजल्ा विकासका दृवष्टकोणले नेपालका अन्य 
वजल्ाहरूको तुलनामा पछावर पाररएकामधे्यको एक 
हो । त्यसमा पवन आठबीस निरपावलका त कृवि 
व्यिसायी तथा प्रविवध प्रयोिको तुलनामा वजल्ामै पवन 
पछावर देस्खनछ । िररबी, बेरोजिारी र खाद्यान्न 
उपलब्धतामा कमी भएका कारण यस निरपावलकाका 
अवधकांश घरपररिार यस के्षत्बाट मजदुरीका लावि 
भारतका विवभन्न शहरमा वसजनअनुसारका काम िन्ड 
जानछन् । जीविकोपाज्डनका लावि यस निरपावलकाका 
अवधकांश वकसानहरू मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी 
खेती िनषे िछ्ड न् । खेती िन्डका लावि पया्डप् मात्ामा 
लिानीको अभाि भएका कारण यहाँका वकसानहरूले 
व्यािसावयक रूपमा कृवि व्यिसाय िन्ड सवकरहेका 
छैनन् । 

आठबीस निरपावलका तथा पञ्देिल विनायक 
निरपावलकामा सामावजक सेिा केन्द्र, सोसेक नेपालले 
वर.वस.ए. नेपालको आवथ्डक तथा प्राविवधक सहयोिमा 
समावजक पररचालन तथा व्यिसथापनको काय्ड िददै  

पानीका मलुहानहरू पलुनः  नजनवत िनमा र पानी कम िएको 
के्षत्को लानि पानी पलुनमािरण पोखरी

  

आररहेको छ । पवछल्ो समयमा यस संसथाको 
सहजीकरणमा विवभन्न प्रकारका पकेट के्षत् वनमा्डण िरी 
वकसानहरूलाई व्यािसावयक रूपमा पानीका मुहान 
संरक्षणका लावि पुनभ्डरण पोखरी वनमा्डण काय्ड िररयो । 
यस कामको े मुख्य उदे्श्य समुदायवभत् आपूवत्ड हुने 
पानीका स्ोत सुकै्द िएकाले प्रविवधको प्रयोि िरी 
समुदायवभत् पानी उपलब्धताको पहुँचमा सहयोि 
पुया्डउनु रहेको छ । पानीका मुहान तथा स्ोतहरू सुकै्द 
र कम हँुदै जाने काय्डलाई कम िन्ड पुनभ्डरण काय्ड 
आिश्यक भएकाले पुनभ्डरण पोखरीको वनमा्डण िररएको 
हो । यस काय्डबाट सुकेका मुहानहरू रसाएका छन् । 

यस काय्डको विशेििरी पहारी वजल्ाका पानी 
उपलब्धता कम हुने सथानमा आप्mनै महत्व रहेको छ । 
पुनभ्डरण पोखरी समुदायको आफनै सीप तथा प्रविवधको 
प्रयोि िरी कम खच्डमा वनमा्डण िन्ड सवकनछ । आठबीस 
निरपावलकामा पवन िरा नं. ८ को लावमछानी टोल, िरा 
नं. ५ को वकटु टोल र िरा नं. ४ को सेलिाउँमा पुनभ्डरण 
पोखरी वनमा्डण िररएको छ ।

असल अभ्ास ११

अजलुमान शाही, सोसेक र रने्श्वर मण्डल, ली-बडमा
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फाइदाहरू
यसका फारदाहरू वनम्नानुसार रहेका छन् ूः 

• कम लिानीमा वनमा्डण िन्ड सवकनछ ।

• करेसाबारी प्रिधि्डन तथा कृवि उत्ादनमा समेत 
मद्त पुग्छ ।

• ििा्डको समयमा बिेर खेर जाने पानी सङ्कलन िरेर 
उपयोि िन्ड सवकनछ ।

• हररयाली प्रिधि्डनमा समेत सहयोिी भूवमका     
रहनछ ।

• घरबाट वनके्को खेर जाने पानी सङ्कलन िरी 
खेतीपातीमा सदुपयोि िन्ड सवकनछ ।

• व्यािसावयक रूपमा माछापालनसँिै खेतीमा पवन 
मद्त पुग्छ ।

• भू–क्षय वनयन्त्रण िन्ड सहयोि पुगछ ।

• माटोको ओवसलोपना कायम िछ्ड  र जवमनमुवनको 
पानी ररचाज्ड पवन िछ्ड  ।

कायायान्वयन
पुनभ्डरण पोखरी वनमा्डण िदा्ड त्यसको जलाधार के्षत्मा 
समेत ध्यान वदनु पद्डछ । यो प्रविवध काया्डन्वयन िन्डका 
लावि सथानीय सरकार, सूक्ष्म जलाधार समन्वय सवमवत, 
सामुदावयक िन उपभोक्ा समूह, मवहला समूह, कृिक 

समूहजस्ता सथानीय समूहहरू एिम् सथानीय सरकार र 
सरोकारिाला समुदायहरूसँि छलफल िरी उनीहरूकै 
सवक्रय सहभाविता/संलग्तामा नै काया्डन्वयन िनु्ड                  
पद्डछ ।

कम लिानी तथा असथायी रूपमा बनाउनु पदा्ड पुनभ्डरण 
पोखरी विवभन्न आकार, प्रकार तथा सारजमा वनमा्डण 
िररनछन् भने सथायी रूपमा बनाउँदा पक्ी पोखरी 
वनमा्डण िररनछ । पानी पुनभ्डरण पोखरी वनमा्डण प्रवक्रया 
छेउमा उले्ख िरेअनुसार सञ्ालन िन्ड सवकनछ ूः 

• यसको वनमा्डणका लावि आिश्यकताअनुसारको 
खाल्डो खवननछ, जसमा पानी प्रिेश िनषे र बावहर 
जाने नहर िा कुलो पवन बनाउनु आिश्यक हुनछ । 

• पक्ी पोखरी वनमा्डण िदा्ड भुरँ तथा वभत्ा ढलान 
िरी प्ास्टर िनु्ड पछ्ड  । यसरी वनमा्डण िररएको 
पोखरी वदिो होस् भन्नका लावि समय–समयमा 
मम्डत–सम्ार िनु्ड अवत आिश्यक हुनछ । 

• यो प्रविवध वनजी तथा साि्डजावनक जवमन दुिैमा 
प्रयोि िरी बनाउन सवकनछ । 

• काय्डयोजना वनमा्डणदेस्ख काया्डन्वयन, अनुिमन, 
मूल्याङ्कन तथा लाभको बाँरफाँटमा समेत 
जनसहभावितालाई विशेि ध्यान वदनुपद्डछ । 
सामुदावयक जग्ाका हकमा समुदायलाई र वनजी 
खेतबारीका हकमा कृिकलाई प्राथवमकता वदई 
वनमा्डण काय्ड िन्ड सवकनछ ।

तानलका–१ ः  पानी पलुनिमारण पोखरी ननमामाणका लानि छनोट र कायामान्वयन िएका नक्रयाकलापहरू (प्ाकेजमा)

क्र.सं. काम िररएको रकाई कायामान्वयन िनलुमापनने नक्रयाकलापहरू

१.  पुनभ्डरण पोखरी पुनभ्डरण पोखरी िरपर िानस्पवतक छेकबार र पानी बगे् सुरवक्षत वनकासको 
व्यिसथा िनु्डपनषे हुनछ ।

२. तरकारी तथा फलफूल 
रोपण

यवद पुनभ्डरण  पोखरीको वरल फरावकलो तथा चौरा छ भने त्यसमा 
मौसमअनुसारका तरकारी तथा फलफूलको खेती िन्ड सवकनछ । 

३. माछा, बङ्िुर तथा 
हाँसपालन

यवद पुनभ्डरण  पोखरीको पानीको के्षत्फल ठूलो छ भने त्यसमा माछा, बङ्िुर 
र हाँसपालन पवन िन्ड सवकनछ ।

४. वसँचारका लावि पानीको 
प्रयोि

यवद पुनभ्डरण पोखरीमा पया्डप् पानी छ भने तरकारी खेती तथा अन्य बालीको 
खेती िन्डका लावि पानीको प्रयोि िन्ड सवकनछ ।

स्रोत ः Field survey based on farmer experience in Dailekh, 2021.
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लागत
यसको वनमा्डणमा कवत लिानी िनु्डपछ्ड  भने्न कुरा प्रयोि 
हुने िसु्तमा तथा आकारमा भर पछ्ड  । स–साना पुनभ्डरण 
पोखरी (२ वमटर लम्बार्ड , १ वमटर चौरार र १ वमटर 
िवहरार) वनमा्डण िदा्ड ५ हजारदेस्ख ७ हजार रूपैयाँसम्म 
अनुमावनत खच्ड लाग् सक्दछ । ढुङ्ा, माटो प्रयोि िरी 
बनाउँदा त्यवत खवच्डलो हँुदैन ।  प्ास्स्टकको पोखरी 
बनाउँदा प्रयोि िररने प्ास्स्टकको आकारमा भर                  
पद्डछ । वसमेण् प्रयोि िरी पोखरी बनाउँदा अवल बढी 
खच्ड लाग् सकछ । ढुिानी र श्मदान खच्ड समेत िरेर 
एउटा पुनभ्डरण   पोखरी वनमा्डण िन्ड ७० हजार 
रूपैयाँभन्ा बढी खच्ड लागछ ।

योगदान तथा प्रभाव
भू–क्षय वनयन्त्रण िनषे, जवमन मुवनको पानी ररचाज्ड िनषे, 
हररयाली प्रिधि्डन िनषे, माटोको ओवसलोपना कायम राखे् 
लिायत आिश्यक पानी सङ्कलन िन्डका लावि यो पोखरी 
उपयोिी छ । पोखरीमा भएको पानी कृवि, घरायसी 
प्रयोजन तथा िाईिसु्तलाई खुिाउन समेत प्रयोि िन्ड 
सवकने हँुदा पुनभ्डरण  पोखरी वनकै प्रभािकारी                 
हुनछ ।

ददगोपना
यो जनसहभावितामा सञ्ालन भएको काय्डक्रम भएकाले 
यसको वदिोपनाको सम्ािना छ । यस काय्डलाई अन्य 
पावलका तथा सङ्घ–संसथाहरूले समेत अपनाउने 
सम्ािना रहेको छ । यस काय्डलाई वदिो अभ्ासका 
रूपमा वलनका लावि सथानीय सरकार र समुदायको 
जािरूकता तथा चासो अवनिाय्ड रहेको छ ।

सिकाइ, चुनौती तथा िुझावहरू
पुनभ्डरण पोखरीको िररपरर ओवसलो हुनु, सुवकसकेका 
पानीका मुहानहरू पुनजतीवित हुुनु र सुख्ा तथा पानी 
कम भएको के्षत्मा बसोबास िनषे पहारी साना वकसान, 
जसले खानेपानी तथा वसँचारका लावि पानीको अभाि 
झेलेका तथा पानीका कारण िाईिसु्त पालनमा समस्ा 
भोिेका छन्, त्यस्ता समुदायका लावि उपयोिी हुने रहेछ 
भने्न वसकार भएको छ । उपयुक् मम्डत–सम्ार नहुनु 
चावहँ यसको प्रमुख चुनौतीको रूपमा देस्खएको छ । 
यसको व्यिसथापनका लावि पानीसँिै आएर थेवग्एको 
बालुिा तथा माटो समय–समयमा सफा िनषे, पानी प्रिेश 
िनषे र बावहर जाने नहरको सम्ार िनषे एिम् पोखरीका 
वभत्ाहरूको मम्डत वनयवमत रूपमा िनु्डपनषे हुनछ भने्न 
कुरालाई सुझािको रूपमा वलन सवकनछ ।

िीमितता
पुनभ्डरण पोखरी िाउँ, बस्ती र घरभन्ा मावथ बनाउनु 
हँुदैन । यसका साथै अस्सथर एिम् बलौटे तथा बलौटे 
दोमट माटो भएको ठाउँ र बढी वभरालो भएको सथानमा 
पवन यस्तो पोखरी बनाउनु उपयुक् हँुदैन ।  यस्तो पोखरी 
धेरै िवहरो हुनेिरी पवन बनाउनु हँुदैन । यी कुरालाई ध्यान 
वदरएन भने त्यसले विपत् पवन वनम्त्याउन सक्दछ । 
वसमेन्ट लिाएर पोखरी बनाएका खण्डमा पानीको मूल 
पुनभ्डरण (ररचाज्ड) हँुदैन । िवहरो पोखरी भएमा 
बालबालीका रुबे् खतरा हुनछ । यस्तो पोखरीका कारण 
लामखुटे्को सङ्ख्या बढ्ने र िातािरण प्रदुिण हुने 
सम्ािना पवन रहनछ । धेरै वभरालो के्षत्मा भएको ठूलो 
पोखरी भते्र तल्ो तटीय के्षत्मा असर पानषे सम्ािना 
हुनछ ।
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िफलताको कथा
आठबीस निरपावलकाका भौवतक पूिा्डधार विकासका विवभन्न वक्रयाकलापहरू, जसै्त ूः रोजरबाट सरक वनमा्डण, 
पानीका मूलहरूको मम्डत–सम्ार आवद कामहरू िदा्ड िातािरणीय प्रभािको अध्ययन निरी िनषे िररएको छ । 
िृक्षरोपणका काय्डहरू प्रभािकारी रूपमा काया्डन्वयन हुन सकेका छैनन् । िन–जङ्लको जथाभािी कटानी हुनु पवन 
यस निरपावलकाको समस्ाको रूपमा रहेको छ । 

यस्तो अिसथामा वर.वस.ए. नेपालले यस निरपावलकाको िरा नं. १, २, ३, ४ र ५ लाई आफनो काय्डके्षत् मानी कृवि, 
िातािरण तथा विवभन्न प्रकारका नयाँ–नयाँ प्रविवधको विकासमा जोर वदररहेको छ । सामावजक सेिा केन्द्र, सोसेक 
नेपाल, दैलेखले सामावजक पररचालन तथा व्यिसथापन काय्ड िददै  आररहेको छ । खानेपानीको समस्ा झेवलरहेका 
दैलेख वजल्ाको आठबीस निरपावलकाका िरा नं. ८ को लावमछानी टोल, िरा नं. ५ को वकटु टोल र िरा नं. ४ को 
सेलिाउँमा एक वमटर चौरार, एक वमटर उचार्ड  र एक वमटर लम्बार्डका ३०÷३० िटा िरी ९० िटा स–साना पोखरीहरू 
वनमा्डण िररएका छन् । यी ठाउँहरूमा ििा्डको समयमा पानीको उपलब्धता पया्डप् मात्ामा हुने भएपवन वहउँदको 
समयमा कमी हुने भएकाले यहाँका वकसान तथा घरपररिारहरूले करेसाबारी प्रिधि्डनका काय्डमा पवन पवहलेदेस्ख नै 
समस्ा झेलै्द आएका वथए ।  

सामावजक सेिा केन्द्र, सोसेक नेपालको प्राविवधक सहयोिमा पुनभ्डरण पोखरीको अिधारणाअनुरूप समुदायको 
सहभावितामा यस्ता पोखरीहरू वनमा्डण िररएका हुन् । पुनभ्डरण पोखरीको वनमा्डण काय्डपचिात  समुदायका ६५ भन्ा 
बढी घरधुरीलाई पानीको स्ोतको पहुँच िृस्धि भएका कारण यी समुदायका मावनसहरू खुसी भएका छन् । सथानीय 
बावसन्ाका लावि पानीको उपलब्धता िृस्धि भएकोमा सामावजक सेिा केन्द्र, सोसेक नेपाललाई िरा काया्डलय तथा 
निरपावलकाले समेत धन्यिाद वदएका छन् । 

िन्दभया िािगीहरू

िार्िि प्रवतिेदन, भू तथा जलािार िायामालय, दैलेख, २०७७ ।  

नेपाल सरिार, वि.सं. २०७५, जलिाय ुपररिमातन अनुिूलन विधिहरूिो सङ्ाला,े पहाडी साना किसानिा लागि अनुिूलन 
पररयोजना, िन तथा िातािरण मन्तालय, िाठमाडौ ँ। 
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पयामावरणीय िाउँको अवधारणा त्ा तयारी

  

परिचय 
पया्डिरणीय कृवि एउटा उत्ादन प्रणाली हो जसले माटो, 
पया्डिरण र मानि विास्थ्यको ख्याल िद्डछ । यो प्रणाली 
सथानीय पररिेशअनुसारको चक्रीय प्रणाली, पया्डिरणीय 
प्रवक्रया र जैविक विविधतामा आधाररत हुनछ । 
पया्डिरणीय खेतीवभत् प्राङ्ाररक तररका प्रयोि िनषे 
लिायत माटोको क्षवत रोके्, पानीको सञ्य बढाउने, 
काब्डन उत्ज्डन कम िनषे र जैविक  विविधतामा िृस्धि िरी 
पररस्सथवतकीय प्रणालीबाट प्राप् हुने सेिाहरू पुनूः 
उत्न्न िनषे पधिवतहरू समाविष्ट छन् । पया्डिरणीय कृविले 
स्सथर खाद्य उत्ादन प्रणालीहरू वसज्डना िनषे प्रयास 
िद्डछ जसले जलिायु पररित्डन र रोिजस्ता िातािरणीय 
विकृवत विरुधि लर्न एिम् अनुकूवलत हुन मद्त िद्डछ । 
यस क्रममा जवमन, बाली, जनािर, कीट, सूक्ष्म जीि र 
मावनसहरू पाररस्सथवतक अन्तरवक्रयाकै तत्व हुन् भने्न 
कुरा बुझी व्यिहारमा लािू िनु्डपछ्ड  । यसअन्ति्डत 
परम्राित ज्ानको आिश्यकताको पवहचान, ग्ामीण 
सामावजक आन्ोलनका विवभन्न रणनीवतहरू, कृिक 
अवधकार, खाद्य सम्पभुता र खाद्य सुरक्षाका साथै नेपाली 
कानून र संविधानमा यस सम्बन्मा भएका प्रािधानका 
बारेमा विसृ्तत रूपमा छलफल िररनछ । यसरी 

पया्डिरणीय कृवि भनेको विज्ान, वदिो प्रणालीको 
अभ्ास र सामावजक आन्ोलनको वत्िेणी हो । 

पया्डिरणीय–मैत्ी िाउँ अिधारणाअन्ति्डत ग्ामीण 
के्षत्हरूमा जलिायु पररित्डन अनुकूलन, विपद् जोस्खम 
नू्यनीकरण र वदिो खेती प्रणालीका लावि उपयुक् एिम् 
सुपथ मूल्यका प्रविवधहरूको विस्तार तथा क्षमता 
विकाससम्बन्ी िवतविवधहरूको काया्डन्वयनजस्ता 
विियहरू पद्डछन् । यस अिधारणाले योजना तजु्डमा 
तथा काया्डन्वयन चरणहरूमा समुदायका सदस्हरूको 
प्रत्यक्ष संलग्ता एिम् सहयोिात्मक ढाँचालाई अिलम्बन 
िद्डछ, जहाँ उनीहरूका लावि जलिायु पररित्डनप्रवतरोधी 
उपायहरू तथा प्रविवधहरू समेत हस्तान्तरण िररएको 
हुनछ । पया्डिरण–मैत्ी िाउँ विकास अिधारणा, हालकै 
ग्ामीण के्षत्हरूमा भएका विकासकेस्न्द्रत अभ्ासहरू 
सवहत नू्यन काब्डन उत्ज्डन िनषे समुदायहरू वनमा्डण िनषे 
एउटा एकीकृत सोच हो । यसअन्ति्डत जलिायु 
नू्यनीकरणका उपायहरू समािेश िररएका छन् । यसमा 
जलिायु पररित्डन अनुकूलनका प्रविवधहरू, जसै्तूः 
प्राङ्ाररक खेती, ििा्डत्ो पानी सङ्कलन, मुहान संरक्षण, 

असल अभ्ास १२

रमेश िलुल, र.नड.नस. र रने्श्वर मण्डल, ली-बडमा
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भकारो सुधार लिायत अन्य समाधानका उपायहरू 
समािेश छन् । 

फाइदाहरू
यसका फारदाहरू वनम्नानुसार रहेका छन् ूः

• प्राकृवतक स्ोतहरूको वदिो व्यिसथापन हुनछ ।

• पाररस्सथवतकीय असनु्तलन घटाउन र कृविकम्डले 
िनषे प्रदुिण कम िन्ड सहयोि िद्डछ ।

• माटोको क्षयीकरण र मरुभूवमकरण हुन वदँदैन ।

• िातािरण र पया्डिरणमा दबाब कम िददै  समू्ण्ड 
जीिको रक्षाका लावि काम िद्डछ ।

• जलिायु पररित्डन र हररत िृह गाँस उत्ज्डनमा 
कमी ल्याउँछ ।

• कृवत्म रासायवनक सामग्ी र खनजोत, झार 
वनयन्त्रण आवदको प्रयोिसँि सम्बस्न्त लाित 
घटाउँछ ।

• सथानीय सामग्ीको अवधकतम उपयोिमा केस्न्द्रत 
हुनछ ।

• पया्डिरणीय उत्ादनले राम्ो मूल्य र खररद–
प्राथवमकता पाउँछ ।

• कृवि उत्ादन र  आवथ्डक िवतविवधको सथावयत्व 
हुनछ

• िररबी वनिारणमा सघाउ पुया्डउँछ ।

• मात्ा र वनयवमतताको वहसाबले खाद्य सुरक्षामा 
सुधार हुनछ ।

• उत्ादनहरू पोिणयुक् र विावदला हुनछन् ।

• रसायनको कम प्रयोिले वकसान र उपभोक्ाको 
विास्थ्यमा सुधार हुनछ ।

• िि्डभरर नै विच्, विविधतायुक्, आफनो रहन–
सहन र रीवतररिाजअनुसारको खाना तथा 
अन्य सामग्ीहरूको उपलब्धताले कृिकहरूले 
परवनभ्डरता कम िन्ड सक्दछन् ।

• सथानीय स्ोत र सीपहरू अनुकूलनका लावि प्रयोि 
िन्ड सवकनछ ।

• मवहला सशक्ीकरण र मवहलाको काय्डबोझमा 
कमी ल्याउँछ ।

• बीउ, बाली, जैविक विविधता र प्राकृवतक स्ोत–
साधनमा आफनै वनयन्त्रण हुनछ । 

प्राङ्गाररक कृनषका उदे्श्यहरू ननम्अनलुसार तय 
िररएका छन् ः

• आवथ्डक रूपले सबल, सामावजक न्याय र 
समानतामा आधाररत एिम् वदिो पया्डिरणका 

• वसधिान्तका आधारमा कृविके्षत्लाई उत्ादनशील र 
प्रवतस्पधती बनाउँदै लैजाने । 

• सबै नािररकका लावि कृवत्म रासायवनक मल, 
रसायनमा आधाररत वििादी र अन्य कृवत्म

• रसायनरवहत कृविबाट पया्डप् पोविलो खानेकुराको 
उपलब्धता र पहँुच बढाउने । 

• प्राङ्ाररक कृवि प्रिधि्डनका लावि उपयुक् हुने 
संसथाित संरचनाहरूको वनमा्डण, नीवतित  
सुधार, जनशस्क् विकास, उत्ादनका सामग्ी तथा 
सेिाहरूहरूको पहँुच विस्तार िनषे ।

• कृवि जवमनको वदिो उपयोिका मापदण्डका 
आधारमा स्ोतहरूको पुनउ्डत्ादनमा आधाररत 

• कम लाितको सथानीय विशेितामा आधाररत कृवि 
जवमनलाई िितीकरण (जोवनङ) िरी 

• एकीकृत खेती प्रणालीको विवध अपनाउने । 

• कृविके्षत्लाई माटो, पया्डिरण र मावनसको वहतमा 
पुनि्डवठत िनषे । 

• प्राङ्ाररक कृविका लावि सक्षम कृवि प्राविवधक, 
वसपालु र सशक् वकसान एिम् सचेत र 

• सवक्रय उपभोक्ा तयार िनषे ।

• प्रकृवतको असनु्तवलत र अवत दोहनले वनम्त्याएको 
हररत िृह गाँस उत्ज्डनका कारण जलिायुमा 
आएको पररित्डनले कृविके्षत्मा पारेको असर र 
प्रभाि घटाउन पहल िनषे  ।
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कायायान्वयन
पया्डिरणीय िाउँ वनमा्डणको प्रवक्रया अिावर बढाउनका 
लावि प्रदेश सरकार, सथानीय सरकार, समुदाय र यस 
के्षत्मा काम िनषे विवभन्न सरकारी तथा िैरसरकारी सङ्घ–
संसथाहरूसँि समन्वय तथा सहकाय्ड हुनु अवत आिश्यक 
हुन आउँछ ।

ठाउँ त्ा लािग्ाही समूहको छनौट

पया्डिरणीय िाउँ सथापनाका लावि कृवि ज्ान केन्द्र, 
सथानीय वनकाय, समुदाय र पररयोजनाको समन्वयमा 
ठाउँको छनौट िररनछ । यसका लावि सकेसम्म प्राङ्ाररक 
खेतीलाई प्रिधि्डन िन्ड सहयोि िरररहेका िा सहयोि िनषे 
सम्ािना भएका अथिा रासायवनक मल तथा वििादीको 
प्रयोिको सम्ािना कम भएका पावलकाहरू छनौट 
िररनछन् । छनौट भएका पावलकाहरूमा रहेका विवभन्न 
िाउँहरूमधे्य जलिायु जोस्खम, कृवि पया्डिरणीय के्षत्को 
प्रवतवनवधत्व, सरक यातायातको सुविधा, कुनै एक कृवि 
तथा पशुजन्य उत्ादनको व्यािसायीकरणको 
सम्ाव्यता, कृवि जैविक विविधता प्रिधि्डनमा योिदान, 
सथानीय तह र समुदायको  चासो, समुदायको अनुकूलन 
क्षमता, प्राविवधक उपयुक्ता र पछावर पाररएका 
समुदाय, विपन्न एिम् सङ्कटासन्नता बढी भएका साथै 
हालसम्मको सुविधाबाट िवञ्त रहेका समूहलाई 
प्राथवमकता र मवहला तथा युिा लवक्षत काय्डक्रमको 
सम्ािनाका आधारमा िाउँ छनौट िररनछ ।

पयामावरण–मैत्ी प्रनवनध त्ा अभ्ासको छनौट, प्रवद्धमान र 
नवस्तार

पया्डिरण–मैत्ी िाउँ सथापना िन्ड छनौट भएको ठाउँमा 
रहेका कृिक समूह, समुदाय, सहकारी, सथानीय सरकार, 
पररयोजना, कृवि शाखा, पशु शाखा, िन काया्डलय, 
जलाधार व्यिसथापन काया्डलय र यस के्षत्मा काम िनषे 
अन्य सरकारी तथा िैरसरकारी सङ्घ–संसथाहरूवबचको 
छलफल, समन्वय तथा सहकाय्डको आधारमा विवभन्न 
पया्डिरण–मैत्ी प्रविवध र अभ्ासहरूको पवहचान र 
छनौट िररनछ । पया्डिरण–मैत्ी प्रविवध तथा असल 

अभ्ासहरूलाई भौिोवलक तथा समुदायको 
आिश्यकताको आधारमा पाँच भािमा िितीकरण 
िररएको छ ूः  (क) पानी–मैत्ी (water smart),                           
(ख) काब्डन/खाद्यतत्व–मैत्ी (carbon/nutrition 
smart), (ि) बीउ/जात–मैत्ी (seed/breed smart), र 
(घ) संसथा/बजार–मैत्ी (institution/market smart) । 

भौिोवलक तथा समुदायको आिश्यकताको आधारमा 
प्रविवधहरूको छनौट िररने हँुदा यो िाउँअनुसार फरक 
हुन सक्दछ र यसमा लागे् लाितमा पवन फरक पद्डछ । 
पया्डिरण–मैत्ी प्रविवध तथा अभ्ासहरू प्रिधि्डन िन्डका 
लावि यथेष्ट स्ोतको आिश्यकता पद्डछ । पया्डिरणमैत्ी 
िाउँको सथापना प्रदेश सरकार, सथानीय सरकार र कृवि 
ज्ान केन्द्रवबच समन्वय िरेर िनु्डपनषे हुनछ । काय्डक्रमलाई 
सफल रूपमा सञ्ालन िन्डका लावि समुदायबाट पवन 
योिदान (सकेसम्म आवथ्डक र त्यो नभए जनश्मदान) हुनु 
पद्डछ । यसरी नमूना िाउँमा प्रिधि्डन िररएका उपयुक् 
तथा सफल प्रविवध र अभ्ासहरूलाई सथानीय वनकाय 
तथा प्रदेश मन्त्रालयको वनयवमत काय्डक्रममा समािेश 
िरी अन्य पावलकाहरूमा पवन विस्तार िन्ड सवकनछ ।

क्षमता नवकास

पया्डिरण–मैत्ी िाउँ काय्डक्रमलाई सफल रूपमा 
सञ्ालन िन्ड प्रदेश, वजल्ा र सथानीय वनकायहरूमा िन, 
जलाधार व्यिसथापन, कृवि र पशु विकासको के्षत्मा 
काम िनषे कम्डचारीहरूलाई पया्डिरण–मैत्ी िाउँ र 
यसको अिधारणाका बारेमा बुझाउनु आिश्यक हुनछ । 
साथै, पया्डिरण–मैत्ी प्रविवध तथा अभ्ास प्रिधि्डन िररने 
समुदायका वकसानहरूले पवन यसको अिधारणाबारे 
बुझ्न आिश्यक छ । 

अवलोकन भ्रमण िोष्ठी 

अिलोकन भ्रमण िोष्ी विवभन्न सरोकारिालाहरूलाई 
प्रत्यक्ष रूपमा कृिकस्तरमा प्रिधि्डन िररएका विवभन्न 
पया्डिरण–मैत्ी प्रविवध तथा असल अभ्ासहरूको 
अिलोकन र कृिकहरूसँि प्रत्यक्ष अन्तरवक्रया माफ्ड त 
पया्डिरणमैत्ी िाउँको विियमा जानकारी िराउन 
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आयोजना िररनछ । यस्तो अिलोकन भ्रमण विशेििरी 
पया्डिरण–मैत्ी प्रविवध तथा अभ्ासहरूमा काम 
िरररहेका र सुरुआत िन्ड चाहने सङ्घ–संसथा तथा 
सरोकेारिालाहरूलाई बढी प्रभािकारी हुनछ । यस 
अिलोकन भ्रमणमा कृवि ज्ान केन्द्र, कृवि विकास 
वनदषेशनालय, पशु विकास वनदषेशनालय, वरवभजन िन 
काया्डलय, जलाधार व्यिसथापन काया्डलय, िन विकास 
वनदषेशनालय, कृवि व्यिसाय प्रिधि्डन तथा तावलम केन्द्र, 
‘नाक्ड ’अन्ति्डतका विवभन्न अनुसन्ान केन्द्र, सथानीय 
पावलकाका पदावधकारी र कृिक समुदाय तथा 
सहकारीका प्रवतवनवधलाई समािेश िररनछ । 

कायमाक्रमको अनलुिमन त्ा मूल्याङ्न

यस काय्डक्रमको वनयवमत अनुिमन तथा सफल 
काया्डन्वयनका लावि कृवि ज्ान केन्द्र, सब–वरवभजन िन 
काया्डलय, सथानीय पावलका, पररयोजना र जलिायुमैत्ी 
िाउँका प्रवतवनवध सस्म्मवलत एक अनुिमन सवमवत 

बनारने छ । कृवि ज्ान केन्द्र, सथानीय वनकाय र 
पररयोजनाद्ारा वनयवमत अनुिमन िरेपवन काय्डक्रमलाई 
थप प्रभािकारी बनाउन हरेक तीन मवहनामा समन्वय 
िोष्ी आयोजना िरी नमुना िाउँको प्रिवतमावथ छलफल 
र समीक्षा िररने छ । अनुिमन सवमवतबाट पया्डिरण–
मैत्ी िाउँको अनुिमन तथा मूल्याङ्कन िररने छ जसले 
िदा्ड प्रिधि्डन िररएका पया्डिरण–मैत्ी प्रविवध तथा 
अभ्ासहरूलाई प्रदेश तथा सथानीय सरकारको नीवत 
तथा वनयवमत काय्डक्रममा समािेश िरी विस्तार िररने               
छ ।

अनलुसूिी–१ ः  जलवायलुमैत्ी नमलुना िाउँ छनौटको मापदण्ड

जलिायुमैत्ी नमुना िाउँ सथापनाका लावि कम्ीमा ३० 
घरधुरी र बढीमा ५० घरधुरी भएको िाउँ उपयुक्                 
हुनछ । नमुना िाउँ छनौटको मापदण्ड यस प्रकार रहेको 
छ ूः

क्र.सं. मूल्याङ्नका आधारहरू अनधकतम अङ्

१.  जलिायु जोस्खम र सङ्कटासन्नता बढी भएको ठाउँ (खरेरी, बाढी, पवहरो, रोि तथा 
कीरा, अवसना, अत्यवधक ििा्ड, तुसारो र हािाहुरी)

१५

१.१ मावथ उस्ल्स्खत ६ िा सोभन्ा बढी जोस्खम भएमा १५

१.२ मावथ उस्ल्स्खत ४ देस्ख ५ िटा जोस्खम भएमा १२

१.३ मावथ उस्ल्स्खत ४ भन्ा कम जोस्खम भएमा १०

२. िाउँका अवधकांश घरधुरीको जीविकोपाज्डन कृवि तथा पशुपालन भएमा १०

३. कम्ीमा कुनै एक कृवि एिम् पशुजन्य उत्ादनको व्यािसायीकरणको सम्ािना 
भएमा

१०

४. कृवि जैविक विविधताको प्रिधि्डन तथा पया्डिरणीय कृवि र कृवि पय्डटनको सम्ािना 
भएमा

५

५. सथानीय पावलका तथा समुदायको चासो र योिदानको प्रवतबधिता भएमा ५

६. वसमान्तकृत समुदाय र मवहला तथा युिा लवक्षत काय्डक्रमको सम्ािना भएमा ५

७. सरक यातायातको सुविधा तथा नमुना िाउँ सथापना िन्ड सवकने ठाउँ भएमा ५
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८. नमुना कृवि िाउँका कृिक समूह/सवमवत/कृवि सहकारीले हालसम्म सरकारी तथा 
अन्य वनकायबाट कृवि के्षत्मा अनुदान वलए नवलएकोमा

८.१ नवलएको ५

८.२ वलएको ०

जम्म्ा ६०

स्रोत ः ली–बर्ड, वि.सं. २०७८, मुख्यमन्ती एकीकृत कृषि तथा पशु विकास कार्डक्रमअन्तर्डत जलिारुमैत्ी प्रविधि तथा अभ्ासहरू प्रिर््डनकरो कार्डररोजना 

सरोकारिालाहरूको सहभावितामा सथल िा ठाउँ छनौट िनषे र वनम्नअनुसारका कदमहरू चालने

१. साना कृषकको समूह ननमामाण िनने/नमलुना कृषक 
छनोट िनने

हामीले काम िरररहेका समू्ण्ड कृिकहरू नै हाम्ा 
छनोट हुन् र उनीहरूसँि नै पया्डिरणीय कृविका 
अभ्ासहरू िनषे र िराउने हो । यसका लावि ध्यान 
वदनुपनषे कुराहरू वनम्नानुसार छन् ूः

• कृिकहरूमा रच्ा हुनुपछ्ड  । 

• उनीहरूले आफनै अथिा अरूको जग्ा भारामा 
वलई खेती िरेको हुनुपछ्ड  । 

• पाररिाररक सहयोि हुनुपछ्ड  र मवहलाको 
भूवमकाको पवहचान र कदर िररएको हुनुपछ्ड  ।

    
२. कृषक समूहहरूलाई अनिमलुखीकरण 

छनोट िररएका कृिकहरूलाई पया्डिरणीय वदिो 
कृविका अभ्ासहरूका बारेमा समय–समयमा 
अवभमुखीकरण िनषे र प्रयोिात्मक अभ्ासहरू िराई 
वसकाउने काम िनु्डपछ्ड  । 

३. बाली/पशलुपालनको छनोट 

कृिकहरूले आफँै आफनो पशु तथा बालीको छनोट 
िनषेछन् र सोही छनोटअनुसार बाली–पात्ो वनमा्डण िरी 
बाली लिाउने छन् ।

४. मलुख्य अभ्ासहरू 

मुख्यिरी वनम्न आधार भएका कृिक र खेतरबारीलाई 
केही पररित्डन िरी पया्डिरणीय कृविको नमुना  फारमको 
रूपमा विकास िन्ड सवकनछ ।

• कम रासायवनक पदाथ्डको प्रयोि िरररहेका र 
प्राङ्ाररक कृविमा जान उनु्ख कृिक 

• जैविक विवधको प्रयोि िरी रोि र कीराको 
वनयन्त्रण साथै पौवष्टक तत्व प्रदान िनषे फारम

• बाली र पशुपालनमा आधाररत वमवश्त कृवि फारम

• कृवि–िनका अभ्ासहरू प्रयोि िनषे फारम

• असल कृवि अभ्ास प्रयोि िनषे फारम

यसरी रूपान्तरण िदामा ननम्अनलुसारका नवनधहरू 
अनलुसरण िनमा सनकनछ ः

खेर िएको जैविक बसु्तलाई फेरर प्रयोिमा ल्याई माटोमा 
जैविक अन्तरवक्रया बढाई पौवष्टक तत्व व्यिसथापन िनषे । 

• बाह्य र िैरनिीकरणीय स्ोतको नू्यनतम प्रयोि              
िनषे ।

• पररिवत्डत अिसथामा अनुकूलन िन्ड सथानीय बाली 
र पशुपक्षीका प्रजावतहरू प्रयोि िनषे  ।  

• माटोलाई बचाई उि्डराशस्क् कायम िनषे एिम् 
झारहरूको वििादीरवहत तररकाले उवचत 
व्यिसथापन िनषे ।

• रासायवनक मलको कम र उवचत  प्रयोि िनषे र 
िातािरण संरक्षण िनषे ।
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लागत  
पया्डिरणीयमैत्ी िाउँ सथापनाको लावि लागे् खच्ड िाउँ अनुसार फरक हुने हँुदा यो िाउँमा प्रिधि्डन िररने प्रविवध तथा 
अभ्ासहरूको आधारमा वनधा्डरण िररनछ । पया्डिरणीय मैत्ी िाउँमा प्रिधि्डन िन्ड सवकने सम्ावित प्रविवध तथा 
अभ्ासहरू यस प्रकार छन ।  

क्र.सं. सामग्ीको/प्रनवनध/अभ्ास

१ भकारो सुधार

२ कम्ोष्ट खारल

३ या्डक

४ पञ्ा

५ फल वटपने

६ मकै छुराउने

७ झोलमल बनाउने ररि म

८ थोपा वसँचार

९ प्ावष्टक पोखरी

१० बहउदेशीय नस्डरी वनमा्डण

११ नस्डरी टरि े

१२ फलफुलका वबरुिा

१३ बीउ

• पानीको व्यिसथापन िनषे, जैविक मलको प्रयोि िनषे 
तथा सुधाररएको िोठे मलको प्रयोि िनषे ।

• मल र कीटनाशकको प्रभाि रोक् उवचत प्रविवध र 
आिरण बालीको ेप्रयोि िनषे ।

• वमवश्त खेती िनषे ।

• छापो प्रविवध प्रयोि िनषे ।

• आफनै बारीमा िँड्ौले मल तयार िरी प्रयोि िनषे । 

• िह्ा सुधार िनषे ।

• िाईिसु्तको चरन व्यिसथापन िनषे ।

• भकारो सुधार िनषे ।

• वभरालो जग्ामा उवचत खेती र प्रविवध विस्तार               
िनषे ।

• बाली–चक्रमा सुधार िनषे ।

• कोसेबाली प्रयोिमा व्यापकता ल्याउने आवद ।
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१४ ज्ामीखच्ड

१५ अन्य खच्ड

१६ आई. वप.एम. सामग्ी तथा उपकरणहरूको प्रयोि

१७ माटो पररक्षण तथा कृवि चूनको प्रयोि

१८ माहुरीपालनका लावि घार

१९ वमवश्त खेवत

२० छापो प्रविवध

२१ िड्ौले मल

२२ िह््रा सुधार

२३ िारिसु्तको चरन व्यिसथापन

२४ वभरालो जग्ामा उवचत खेवत र प्रविवध विस्तार

२५ िाली चक्र

२६ कोशे िाली प्रयोि

योगदान तथा प्रभाव
पया्डिरणीय िाउँको विस्तारले िदा्ड समुदायहरू 
पया्डिरणीय कृविका बारेमा जानकारी पाई यसको महत्व, 
वसधिान्त, अिरोध र विवभन्न तररकाहरूबारे जानकार 
भएका छन् । परम्राित ज्ानको आिश्यकतासँि 
पररवचत भएका छन् । कृविमा मवहलाहरूको योिदान र 
अिसथाका बारेमा सचेत भएका छन् । पया्डिरणीय 
कृविअन्ति्डत हुने  विवभन्न रणनीवतहरूबारे मन्थन िन्ड 
सक्षम भएका छन् । कृिक अवधकार, खाद्य सम्पभुता र 
खाद्य सुरक्षाका बारेमा सचेत भएका छन् भने उनीहरू 
नेपाली कानून र संविधानमा यस सम्बन्मा रहेका 
प्रािधानका बारेमा पवन जानकार भएका छन् । यसका 
साथै प्राकृवतक स्ोतहरूको वदिो व्यिसथापन, कृविकम्डले 
िनषे प्रदुिण र माटोको क्षयीकरण कम िन्ड सहयोि 
पुिेको छ । जलिायु पररित्डन र हररत िृह गाँस 
उत्ज्डनमा कमी एिम् कृवत्म रासायवनक वििादीको 

प्रयोिमा कमी ल्याई उत्ादन लाितमा कमी भएको छ 
भने सथानीय सामग्ीको अवधकतम उपयोिमा केस्न्द्रत 
भई खाद्य सुरक्षामा सुधार तथा आम्ानीमा समेत िृस्धि 
भएको छ ।

ददगोपना
ली–बर्ड पोखराको प्राविवधक सहयोि र समविकास 
केन्द्र रोटीद्ारा सञ्ावलत साकार पररयोजनाले यो 
ठाउँमा िनु्डपनषे वक्रयाकलापहरूको नीवत–वनदषे नवशका 
तयार पारी काय्डक्रम सञ्ालन िरेको पारनछ । यो 
प्रविवधको प्रभािलाई आत्मसात िददै  सथानीय पावलकाले 
पवन आफनो नीवत तथा काय्डक्रममा समेत समािेश िरी 
काया्डन्वयन िनषे योजना तजु्डमा िरेको छ जसले भविष्यमा 
पवन यो काय्डक्रम वनरन्तर हुने र यसको वदिोपना रहने 
साथै यो अभ्ासले जमीन र मानिीय विास्थ्यमा 
सकारात्मक प्रभाि पारी वदिो फारदा पुया्डउने                 
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देस्खनछ । यी आधारहरूबाट विशे्िण िदा्ड यो प्रविवधको 
वदिोपना रहेको पारनछ ।   

सिकाइ, चुनौती तथा िुझावहरू 

कृवि रूपान्तरणका लावि अवहले भैरहेका सामावजक 
तथा आवथ्डक फेरबदल, जसै्तूः  सहरीकरण, खानेकुरामा 
पररित्डन, विश्वव्यापीकरण र व्यापार, बसारँ–सरार, 
हररत प्रविवध, विविधीकरण, वितरण प्रणालीमा बजारको 
वनयन्त्रण, िुणस्तर र खाद्यका मापदण्ड, आयआज्डन, 
जलिायु पररित्डन, स्ोतको क्षयीकरण, आवथ्डक 
अनुशासनजस्ता वििय हाम्ो कृवि विकासका चुनौतीका 
रूपमा रहेका छन् । मुख्यतूः  कृवि विकासको अनुपयुक् 
ढाँचा र प्राङ्ाररक कृविबारे फैवलएका भ्रमहरू पवन 
मुख्य चुनौतीहरू हुन् । 

सहकाररता, सामूवहक खेती, बीउ तथा अन्न भण्डारण, 
प्रशोधन र सथानीय बजारमा वबक्री–वितरणजस्ता सथानीय 
खेतीपाती प्रिधि्डनका कामहरूलाई प्राथवमकता वदनुपनषे 
देस्खएको छ । रासायवनक र आयातीत कृवि 
सामग्ीहरूलाई वनरुत्ावहत िददै  खाद्य सुरक्षाका लावि 
प्राङ्ाररक खेतीपातीमा जोर वदनु पद्डछ । खेतीयोग 
जमीन बाँझो राख् वनरुत्ावहत िनषे नीवतित व्यिसथा िनु्ड 
पद्डछ । खेती िनषे जमीनको विावमत्व वकसानको हातमा 
ल्याउन समग् भू–उपयोि नीवत बनाउने, जलिायु 
पररित्डनले वनम्त्याएको अवनवचितता र जोस्खमलाई 
सम्बोधन िन्ड सक्षम वदिो खेतीपाती प्रणालीको विकास 
िनषे, सबै राजनीवतक पाटती र नािररक समाजले सथानीय 
समुदायलाई उत्ादनमूलक काममा संलग् हुन तथा 
वदिो कृवि माप्डmत खाद्य सुरक्षा बढाउन उते्पररत िनषे र 
सबै काय्डकता्डलाई उत्ादनको काममा संलग् िराउने 
कामहरू पवन जरुरी छन् । सि्डसाधारणमा जलिायु 
पररित्डन र यसका प्रभािहरूका बारेमा जानकारीको 
कमी चुनौतीको रूपमा रहेको छ । िातािरण–मैत्ी िाउँ 
विकास एउटा नयाँ सोच भएकोले यस सम्बन्मा ग्ामीण 
समुदायहरूमा प्राविवधक विशेिज्ताको कमी र सरकारी 
तह तथा अन्य तहबाट यसको िृस्धि–विकासमा पया्डप् 

मात्ामा आवथ्डक स्ोत उपलब्ध हुन नसकु् पवन 
चुनौतीहरू हुन् । केही िि्डअवघसम्म पवन पया्डिरणीय 
िाउँ कसैले न त देखेका, न सुनेका वथए । त्यसैले पवहले 
यो काम िन्डमा कृिकहरू रचु्क वथएनन् । प्राङ्ाररक 
खेतीको फारदाको बारेमा पवन राम्ोसँि नबुझेर पवहले 
त्यस्तो प्रविवध अपनाउन वकसानहरूको मन नमानेर 
चुनौती आएको वथयो । यस चुनौतीलाई अझैपवन उपयुक् 
ढङ्ले सम्बोधन िनु्डपनषे अिसथा छ ।

िीमितता
जलिायुमैत्ी िाउँमा सञ्ालन िररने कृयाकलाप विशुधि 
पया्डिरणीय खेती प्रणालीमा आधाररत हुनछ । यसले 
जवमन र मानिीय विास्थ्य दुिैलाई वदिो रूपमा विकास 
िन्ड सहयोि पुया्डउने कुरामा दुईमत छैन, तथावप, 
समुदायमा यसको महत्वबारे सचेतनाको अभाि र 
उत्ादनलाई सम्बस्न्त वनकायले िररवदनु पनषे 
प्रमाणीकरणको अभािले यसको विकास र विस्तारमा 
कमी आएको छ । यो प्रविवध विकासका लावि समुदायमा 
आिश्यक नू्यनतम प्राकृवतक साधन–स्ोत र िातािरणको 
उपलब्धता नहुनु पवन यसका वसमाका रूपमा रहेका   
छन् । यो प्रविवध तराई, पहार तथा वहमाल सबै के्षत्मा 
सफलतापूि्डक सञ्ालन िन्ड सवकनछ ।

िफलताको कथा
रोटी वजल्ाको पूितीचौकी िाउँपावलका, िरा नं. 
४, सानािाउँ, धौलाबस्तीमा बसोबास िनषे कमला 
जोशीको ११ जनाको पररिार छ जसमा तीन पुरुि 
र आठ मवहला रहेका छन् । पररयोजना सञ्ालन 
िनु्डपूि्ड उनले मौसमी रूपमा परम्राित र 
अव्यिस्सथत  तरकारी खेती िनषे िरेकी वथरन् ।

कमलाले अवहले परम्राित कृविमा सुधार िरी 
पया्डिरणीय खेती प्रणालीका मूल्य–मान्यतालाई 
आत्ात िददै  विशुधि रूपमा जैविक खेती ेप्रविवध 
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अँिालेर अिुिा कृिकको रूपमा हररत व्यिसाय 
माफ्ड त जीविकोपाज्डन िददै  उनी अिावर बढ्न 
थालेकी वछन् । ली–बर्डद्ारा सञ्ावलत 
पररयोजनाको सहकाय्डमा कमलाले जैविक खेती 
माफ्ड त परम्राित खेती प्रणालीलाई सुधार िरी 
व्यिस्सथत रूपमा तरकारी खेती िन्ड थालेकी हुन् 
। पररयोजनाबाट  उपलब्ध सथानीय साधन–स्ोत र 
प्रविवधको प्रयोि िरी मौसमी तथा बेमौसमी 
प्राङ्ाररक तरकारी खेती, नस्डरी व्यिसथापन 
माफ्ड त सथानीय बालीको प्रचार–प्रसार, िोठेमल 
तथा कम्ोष्ट मल व्यिसथापन, जैविक झोलमोलको 
प्रयोि, बायोचार प्रविवधको प्रयोि, िँड्ौला 
मलको प्रयोि, भकारो सुधार, मूत् सङ्कलन तथा 
प्रयोि, रोि तथा कीरा वनयन्त्रणका लावि 
घुम्ीबालीको व्यिसथापन र मूल्य–शृ्ङ्खलाको 
अिधारणमा आधाररत उत्ादन तथा 
बजारीकरणका तररकाहरू अपनाउन उनलाई 
सवजलो भएको छ । यस्ता तररकाहरूबाट वदिो 
कृविको अिधारणा अिलम्बन िरी जीविकोपाज्डन 
िरेको हँुदा कमलाले अिलम्बन िरेको काय्ड 
पया्डिरण–मैत्ी, वदिो, आवथ्डक रूपमा सबल, 
सामावजक रूपमा अनुकरणीय, मवहला–मैत्ी र 
निीन भएकाले उनलाई अन्य कृिकहरूभन्ा 
फरक र नमुनाको रूपमा सथावपत िन्ड सहयोि 
िरेको छ । 

कमलाको अग्सरतामा भएको कामले उनको 
जीिनमा आवथ्डक तथा सामावजक रूपमा समेत 
सकारात्मक प्रभाि परेको देस्खनछ । आम्ानीको 
वहसाब हेदा्ड, उनले िावि्डक रूपमा सालाखाला २ 
लाख ५० हजार रूपैयाँ आम्ानी िनषे िरेको 
पारनछ । यस आम्ानीबाट आफना बालबच्ाको 
राम्ो वशक्षा, विास्थ्य र पोिणको के्षत्मा लिानी 
िन्ड सफल हुनुका साथै समाजमा तरकारी खेती 
माफ्ड त आत्मवनभ्डर भरनछ भने्न कुरा प्रमावणत िददै  
नमुनाको रूपमा सथावपत हुन उनी सफल भएकी 

वछन् । उनको लिनशीलताको सकारात्मक प्रभाि 
समूहका अन्य सदस्मा पवन परेको देस्खनछ । 
हाल भििती कृिक समूहमा एक घर, एक 
करेसाबारीको अिधारणा विकास भई सबै 
सदस्ले कमलाको वसको िददै  पया्डिरणीय 
तरकारी खेती प्रणाली माफ्ड त व्यािसावयक 
तरकारी उत्ादनमा जोर वदँदै जीविकोपाज्डन 
िरररहेका छन् । 

कमलाले सथानीय प्रविवधको प्रि्डधिन, प्रयोि र 
विकास माफ्ड त पया्डिरणीय खेती प्रणाली अँिालै्द 
कृविके्षत्मा महत्वपूण्ड योिदान पुया्डएबापत 
पूितीचौकी िाउँपावलकाले पवन आ.ि. ०७५/०७६ 
को िाउँपावलकास्तरीय उतृ्ष्ट कृिकको रूपमा 
उनलाई सम्मावनत िरेको छ । उनको सफल 
प्रयोिलाई िाउँपावलकाका अन्य िराका 
कृिकहरूले पवन आत्मसात िन्ड थालेका छन् । 
आज सो के्षत्मा सबैले कमलाको उदाहरण वदने 
िरेको पारनछ । यसरी कमलाको कामले 
व्यस्क्ित रूपमा पररित्डन ल्याउनुका साथै 
सामावजक, पया्डिरणीय तथा नीवतित रूपमा पवन 
सकारात्मक प्रभाि वसज्डना िरेको देस्खनछ । 
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परिचय 
समुदायको स्ोतमा पहुँच सुवनवचित िन्ड र विरोजिार 
वसज्डना िन्ड सहकारी साझेदारी काय्डक्रमलाई नेपाल 
सरकारले पवन उपयोि िददै  आएको छ । कृविमा 
आधुवनकीकरण, व्यािसायीकरण र विविधीकरण िन्ड 
समेत यसको महत्वपूण्ड हात रहनछ । सहकारीकै 
माध्यमबाट नेतृत्व र सीप विकास एिम् चेतना अवभिृस्धि 
िददै  वनमुखालाई आिाज वदने, बढ्दै िएको प्रवतभा 
पलायन रोके् एिम् समुदायको सामूवहक वहत विकास 
िनषे काममा समेत सहकारी राम्ो माध्यम बन्न सक्दछ । 
सहअस्स्तत्व र सेिाभािको प्रिधि्डन िनु्ड सहकारीको 
प्रमुख काम हो । 

यस अभ्ासलाई उत्ादनसँि प्रत्यक्ष रूपमा जोर्नसके 
व्यापार घाटा कम िन्ड पवन सहज हुनछ । यस प्रकारको 
अभ्ास नेपालको ग्ामीण के्षत्मा सुिुप् अिसथामा रहेका 
सहकारीहरूको विकासमा सहयोिी हुने देस्खनछ । यस 
अिधारणाको माध्यमले वकसानहरूसँि छररएर रहेको 
स–सानो पँुजीलाई सहकारी माफ्ड त एकीकृत िरी पँुजी 
वनमा्डणमा सहयोि तथा ग्ामीण कृिकहरूलाई 
आिश्यकताका आधारमा सहजै ऋण सुविधा उपलब्ध 
िराउन सवकनछ । सहकारीबाट ग्ामीण कृिकहरूलाई 
आिश्यक आवथ्डक तथा प्राविवधक सहयोिको उपलब्धता, 
सदस्हरूको क्षमता अवभिृस्धि, सथानीयस्तरमा 
उत्ावदत िसु्तलाई प्रशोधन, गे्वरङ्, लेबवलङ्, प्ाकेवजङ् 
र रिास्न्डङ् िरी वबक्री–वितरणमा सहजता एिम् सहकारी 
माफ्ड त कृिकको कृवि उपज खररद िरी बजारीकरण 
िन्ड सहयोि पुया्डउन सवकनछ । यस प्रवक्रयाबाट 

समलुदायको स्ाेतमा पहँुि, बजारीकरण र स्रोजिारको 
लानि सहकारी साझेदारी कायमाक्रम

  

कृिकहरूको आयआज्डनमा िृस्धि भई आवथ्डक 
अिसथामा सुधार ल्याउन मद्त वमल्दछ । सहकारीले 
आफनो काय्डके्षत्मा रहेका कृिक समूहमा आबधि 
वकसानहरूलाई मल र बीउवबजन उपलब्ध िराउन एिम् 
सथानीय सरकारसँि भएका स्ोत र सेिामावथ 
कृिकहरूको पहुँच अवभिृस्धि िन्ड पवन सहयोि िन्ड 
सक्दछ । वजल्ामा सेिा प्रदायकको रूपमा काम 
िरररहेका सहकारी संसथाहरूमधे्य पूितीचौकी िा.पा., 
िरा नं. ३ मा अिस्सथत खप्र मवहला बहुउदे्श्यीय 
सहकारी संसथा वल., िरा नं. ४ मा अिस्सथत जनवप्रय 
कृवि सहकारी वल. र के.आई. वसंह िा.पा., िरा नं.४ र ६ 
मा अिस्सथत दुिा्डदेिी मवहला बहुउदे्श्यीय सहकारी 
संसथा वल. तथा वसताराम कृवि सहकारी संसथा वल.सँि यो 
मोरल अनुरूप काय्डक्रम अवघ बवढरहेको छ । 

वर.वस.ए.को आवथ्डक सहयोिमा समविकास केन्द्र नेपाल, 
रोटीद्ारा सञ्ावलत साकार पररयोजना माफ्ड त वत्पक्षीय 
साझेदारी मोरल (वर.वस.ए., र.वर.वस. र सहकारी संसथा) 
अनुरूप अनुदान विरूप बीउपँुजी रु. ५ लाख १२ हजार 
र साझेदारी अिधारणामा सहकारी बजार प्रि्डधिक 
पररचालन िन्ड ७५ प्रवतशत पररयोजना र २५ प्रवतशत 
सहकारीबाट सहयोि प्रदान िनु्डका साथै काया्डलय 
व्यिसथापनका लावि पवन सहयोि िररएको वथयो ।

फाइदाहरू 
• ग्ामीण के्षत्मा बसोबास िनषे नू्यन आयस्तर भएका 

कृिकहरू सहकारीमा आबधि भएर सहकारी 

असल अभ्ास १३

रमेश िलुल, र.नड.नस.
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माफ्ड त प्राप् सेिा–सुविधाहरू, जसै्तूः  सहुवलयत 
दरमा ऋण, अनुदानमा बीउ–वबजन, दातृ वनकाय र 
सथानीय सरकारबाट सञ्ावलत क्षमता अवभिृस्धिका 
काय्डक्रममा सहभािी हुन पाएका छन् । 

• मावथ उस्ल्स्खत सेिा–सुविधाहरूको उपयोि 
िरेर सहकारी संसथामा आबधि ग्ामीण के्षत्मा 
बसोबास िनषे नू्यन आयस्तर भएका कृिकहरूले 
कृवि, बाख्ापालन र खुद्रा व्यिसाय सञ्ालन िरी 
आयआज्डन माफ्ड त आफनो जीविकोपाज्डनमा 
सहजता हावसल िन्ड थालेका छन् । 

• कृिकहरूद्ारा उत्ावदत कृवि उपज नवजकैको 
सथानीय बजारमा वबक्री–वितरण िरी आम्ानी पवन 
िरररहेका छन् ।

• प्राप् आम्ानीबाट सहकारीका सदस्हरूलाई 
आफना बालबालीकाहरूको वशक्षा, विास्थ्य र 
पोिणजस्ता कुरामा लिानी िन्ड सहज भररहेको 
छ ।

• रोजिारीको अिसर सृजना िरी प्रवतभा पलायन 
रोक् सहयोि पुिेको छ ।

कायायान्वयन 
सहकारी संसथाको व्यिसथापन, रेखदेख, वनरीक्षण तथा 
विवभन्न सरोकारिालाहरूसँिको सहकाय्ड र समन्वय 

िन्डका लावि प्रते्यक सहकारी संसथामा सञ्ालक सवमवत 
रहेको छ । सञ्ालक सवमवतले सथानीय वनकाय, दातृ 
वनकाय र सरोकारिालाहरूसँि वनरन्तर संसथाको वहत 
प्रिधि्डनका लावि सहकाय्ड र समन्वय िनषे काम िरेको    
छ । सवमवतहरू सथानीय तह र दातृ वनकायसँिको 
सहकाय्ड र समन्वयमाफ्ड त आिश्यक स्ोत–साधन 
जुटाउन र क्षमताअवभिृस्धिका काय्डक्रम सञ्ालन िन्ड 
सफल भएका छन् । सहकारी संसथा, री.वस.ए. र 
समविकास केन्द्रको साझेदारीमा २५ प्रवतशत सहकारी 
संसथाको एिम् ७५ प्रवतशत वर.वस.ए. नेपालको 
सहयोिमा साकार पररयोजनाले ब्यहोनषे िरी एकजना 
बजार प्रिद््रधकको व्यिसथा िररएको छ । यसैिरी 
सहकारीको व्यिसाय प्रिधि्डनका लावि अनुदान सहयोि 
र समयसापेक्ष सफ्टिेयर सहयोि िररएको छ । 
आिश्यक नीवत–वनयम र वनदषे नवशकाको तयारी एिम् 
समयसापेक्ष पुनरािलोकनमा सहयोि िदा्ड सहकारीको 
दैवनक काय्ड सञ्ालन सहज भएको छ । सवमवतको 
पहलमा सथानीय वनकाय र साझेदार संसथाबाट पवन 
सहकारीका पदावधकारी लिायत सदस्हरूको क्षमता 
अवभिृस्धिका लावि आिश्यक आवथ्डक तथा प्राविवधक 
सहयोि प्राप् भएको छ । यसको माध्यमबाट 
सदस्हरूको आफनो क्षमता अवभिृस्धि भई जीिनशैलीमा 
पवन पररित्डन आएको छ ।
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योगदान तथा प्रभाव
वत्पक्षीय साझेदारी मोरलमा काम िदा्ड सहकारी 
संसथाहरूलाई आवथ्डक, प्राविवधक, प्रशासवनक तथा 
क्षमता विकासमा सहयोि पुिेको छ । सहकारी संसथामा 
कम्डचारी वनयुक् भरसकेपवछ आवथ्डक कारोबारहरूको 
अवभलेख वनयवमत, क्रमबधि र दोहोरो लेखा प्रणालीको 
वसधिान्तअनुरूप भररहेको छ । जसले िदा्ड संसथाको 
आवथ्डक कारोबारहरूमा एकरूपता, पारदवश्डता र 
स्पष्टता हुनुको साथै शेयर सदस्हरू लिायत अन्य 
सरोकारिालाको संसथाप्रवतको धारणामा सकारात्मक 
पररित्डन आएको छ । अवहले सहकारी संसथाहरूमा 
शेयर सदस् र बचतकता्डहरूको संख्यामा तुलनात्मक 
रूपमा िृस्धि भएको छ, जसको फलविरूप सहकारी 
संसथामा पँुजी िृस्धि भई सदस्हरूले व्यिसाय 
सञ्ालनका लावि आिश्यक ऋण रकम सहजै पाउन 
सके् िातािरण वसज्डना भएको छ । सदस्हरू संसथाबाट 
प्राप् ऋण रकमलाई विवभन्न व्यिसायमा लिानी िरी 
आयआज्डन िन्ड सफल भररहेका छन् जसको फलविरूप 
उनीहरूको सामावजक, आवथ्डक हैवसयतमा समेत सुधार 
देस्खएको छ । सहकारी संसथामा कम्डचारीले रोजिारी 
पाउँदा यसरी रोजिारी पाउनेको पवन जीविकोपाज्डनमा 
सुधार तथा जीिनस्तरमा सकारात्मक पररित्डन आएको 
छ ।

ददगोपना
यस अभ्ासको वदिोपनाका लावि िाउँपावलकाको 
सहकारी शाखाको नीवतअनुरूप सहकारी संसथाले 
समुदायमा काय्ड िरररहेको छ । सहकारी संसथाले आफनै 
बलबुतामा शुरुिात िरेको यस काय्डक्रमबाट सदस्हरू 
प्रत्यक्ष रूपमा लाभास्न्वत भररहेकाले उनीहरूले यस 
काय्डलाई वनरन्तर रूपमा सुधार र विस्तार िरररहेका    

छन् । सहकारी संसथा आफँैमा विायत् र विचावलत 
संसथा भएकाले सहकारी संसथाले यस काय्डलाई 
वनरन्तरता वदन सके् देस्खनछ । यस काय्डमा सथानीय 
सरकार र अन्य सङ्घ–संसथाहरूले समेत चासो 
वलररहेकाले भविष्यमा अन्य के्षत्को सहयोि प्राप् िनषे 
सम्ािनाहरू अवधक छन् । 

सिकाइ, चुनौती तथा िुझावहरू 
साझेदारी मोरलमा काम िददैजाँदा मावथ उस्ल्स्खत 
विवभन्न फारदाहरू हँुदाहुदै पवन वनम्नानुसारका केही 
चुनौती अथिा वसमाहरू रहेका छन्, जसै्तूः  यो 
मोरलअनुसार काम िन्डका लावि सदस्हरूको साक्षरता 
दर बढी हुनु पछ्ड  तर हामीले काम िनषे सहकारी संसथाका 
सदस्हरू सबै साक्षर नभएकाले साझेदारी मोरलको 
सफल काया्डन्वयनमा चुनौतीहरू देखा परेका छन् । 
सहकारी संसथाको सञ्ालक सवमवतका पदावधकारीहरूले 
संसथाको वहतका लावि पूण्डरूपमा वजमे्मिार भै काम 
निररवदँदा पवन चुनौती वसज्डना भएको छ । सहकारी 
संसथाहरू सथानीय बजारभन्ा अवल टाढा ग्ामीण के्षत्मा 
रहेकाले सदस्हरूद्ारा उत्ावदत िसु्त बजारसम्म 
लैजानका लावि ढुिानी खच्ड बढी लागे् िरेको छ । 
सहकारीका सदस्हरूमा पररचावलत ऋणले भाखा नाघे् 
िरेकाले संसथाको पँुजी पररचालनमा समस्ा वसज्डना हुने 
िरेको छ ।

िीमितता
यो अिधारणा नेपालको तराई, पहार र वहमालमा 
बसोबास िरररहेका िररब तथा विपन्न समुदायहरू वमलेर 
सथापना िररएका सहकारी संसथाहरूका लावि 
प्रभािकारी देस्खएको छ । 
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िफलताको कथा
खप्र मवहला बहुउदे्श्यीय सहकारी संसथा वल., वि.सं. 
२०५९ मा पूितीचौकी िा.पा., िरा नं. ३ अन्ति्डत िैरािाउँमा 
सथापना भएको वथयो । घरपररिार र समाजमा दोस्ो 
दजा्डको रूपमा हेनषे िररएका त्यो समयका जम्मा २५ 
जना मवहला वददी–बवहनीहरूले आपसमा वमलेर आफनो 
आवथ्डक हैवसयतलाई मावथ उकासु् पछ्ड  भने्न मूल्य–
मान्यताका साथ यस सहकारी संसथाको सथापना िरेका 
वथए । आजभन्ा झनै्ड २० िि्ड पवहले उनीहरूको मनमा 
‘जबसम्म हामी नारीहरूको आवथ्डक हैवसयत मावथ उठ्न 
सकै्दन तबसम्म हामीले हाम्ा अवधकारको उपयोि 
िन्डबाट िवञ्त भररहनु पनषे हुनछ’ भने्न कुरा महसुसु िरेर 
उनीहरू सहकारीमा आबधि भएका वथए । सहकारी 
संसथामा आबधि सदस्हरूको थोरै भएपवन बचत िनषे 
बानीको विकास हँुदै ियो । त्यसपवछ सो के्षत्मा ‘िुर 
नारबर’ पररयोजना पवन लािू भयो । उक् पररयोजनाले 
खप्र मवहला बहुउदे्श्यीय सहकारी संसथालाई विश्वास 
िददै  अनुदानको रूपमा २२ लाख रूपैयाँ प्रदान िनु्डका 
साथै संसथाको भौवतक पूिा्डधारको रूपमा भिन वनमा्डण 
िनषे महत्वपूण्ड काय्ड िरेर सहयोि िरेको वथयो । सथापना 
कालदेस्ख अवहलेसम्म सहकारी संसथाले आफना 
सदस्हरूबाट छररएर रहेको बचत रकम सङ्कलन 
िनु्डका साथै कृवि, पशुपालन, व्यिसाय र प्रशोधन 
उद्योिलाई मुख्य लिानीको के्षत् तोकी आिश्यकताको 
आधारमा सहुवलयत ब्याजदरमा ऋण प्रिाह िददै  
आररहेको छ । 

वर.वस.ए. नेपालको आवथ्डक सहयोि, ली–बर्डको 
प्राविवधक सहयोि र समविकास केन्द्र नेपाल, रोटीको 
साझेदारीमा सञ्ावलत साकार पररयोजना पवन यो के्षत्मा 
सन् २०१७ देस्ख हालसम्म लािू भररहेको छ । वत्पक्षीय 
साझेदारी मोरल (वर.वस.ए., र.वर.वस. र सहकारी संसथा) 
अनुसुार पररयोजनाबाट सहकारी संसथालाई अनुदान 
विरूप  ५ लाख १२ हजार रूपैयाँ घुम्ीकोिको रूपमा 

प्रदान िररएको वथयो । यसका साथै पररयोजनाबाट 
संसथालाई काया्डलय व्यिसथापनका लावि लवजस्स्टक 
सपकोट र सफ्टिेयर जरान िन्ड सहयोि िररएको छ । 
पररयोजना माफ्ड त संसथाका व्यिसथापक र 
पदावधकारीहरूको क्षमता िृस्धिका लावि विवभन्न तावलम 
तथा अवभमुखीकरण काय्ड िररएको छ । सहकारी 
संसथासँि ित्डमान सहकारी ऐन, २०७४ अनुसारका 
आिश्यक नीवतहरू नभएकाले उक् नीवतहरूको 
वनमा्डणमा पवन पररयोजनाबाट सहयोि िररएको छ । 
नीवतहरूको प्रारस्म्क मस्ौदामावथ सहकारी संसथाको 
व्यिसथापन सवमवतमा दफािार छलफल िनषे काय्ड 
भररहेको छ । छलफलबाट आएका पृष्पोिणको 
आधारमा नीवतहरूलाई अस्न्तम विरूप प्रदान िरी 
संसथामा लािू िन्डका लावि हस्तान्तरण िररने छ । 

पररयोजनाले कृिकहरूद्ारा उत्ावदत कृवि उपज 
सङ्कलन िरी त्यसको बजारीकरणका लावि सङ्कलन 
केन्द्रलाई आिश्यक सञ्ालन वनदषे नवशका तयार िरी 
हस्तान्तरण िनषे काय्ड पवन िररएको छ । सङ्कलन केन्द्रको 
राम्ो व्यिसथापनका लावि वनदषे नवशकाअन्ति्डत विवभन्न 
सवमवतहरू वनमा्डण िनषे काय्ड पवन भएको छ । अवहले 
सहकारी संसथामा शेयर सदस्को संख्या िृस्धि हुनुको 
साथै शेयर पुँजी पवन बढेको छ । संसथामा आबधि 
सदस्हरूलाई सहुवलयत दरमा वबनावधतो ऋण प्राप् 
िन्ड सहज भैरहेको छ । उहाँहरूले वलएको ऋण रकमको 
कम्ीमा ७० प्रवतशत रकम उत्ादनशील के्षत्मा र बाँकी 
३० प्रवतशत साना व्यिसायमा पररचालन भररहेको छ । 
पररणाम विरूप सदस्हरूको आम्ानीमा िृस्धि भई 
जीिनस्तरमा पवन सकारात्मक पररि्डतन आएको  
देस्खनछ । आिामी वदनहरूमा बैंनवकङ् सेिा–सुविधाबाट 
िवञ्त सो के्षत्का जनतालाई सेिा प्रिाह िनषे उदे्श्यले 
संसथाले आफँै आई.एम.र. सेन्टर सञ्ालन िनषे योजना 
रहेको छ । साथै, सहकारी संसथाले सानो मसला प्रशोधन 
उद्योि सञ्ालन िनषे कुरा पवन सहकारीको व्यािसावयक 
योजनामा समेवटएको छ ।
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परिचय 
नेपाली अथ्डतन्त्रलाई हेनषे हो भने अवधकांश जनसङ्ख्या 
जीविकोपाज्डनका लावि कृविमा नै आवश्त रहेको छ । 
कुल िाह्डसथ उत्ादनमा पवन कृविके्षत्को उले्ख्य 
भूवमका रहेको छ । यसै पररपे्रक्ष्यमा कृवि के्षत्को 
विकासका लावि सरकारी तथा िैरसरकारी संसथाहरूबाट 
विवभन्न वनयवमत सालबसाली काय्डक्रम िा आयोजनाित 
काय्डक्रमहरू सञ्ालनमा रवहरहेका छन् । यसरी 
सञ्ालन िररएका प्रायूः  सबैजसो काय्डक्रमहरू उत्ादन 
तथा उत्ादकत्व िृस्धिका लावि मात् केस्न्द्रत रहेका 
देस्खनछन् । फलविरूप विित केही िि्ड यता कृवि 
उत्ादनको के्षत्मा अपनारएको आधुवनकीकरणसँिै 
कृविजन्य िसु्तहरूको उत्ादनमा पवन उले्ख्य िृस्धि 
भएको पारनछ । कुल उत्ादनमा िृस्धि भएतापवन 
कृविलाई अझै व्यािसावयक रूपमा अँिावलएको छैन । 
कृवि बजारमा रहेको कमजोर पहँुचका कारण 
कृिकहरूले आफनो उत्ादनबाट अपेक्षाकृत लाभ वलन 
नसकेकाले नै सबै सरोकारिालाहरूको वनरन्तर प्रयास 
रहेतापवन कृवि उत्ादनमा लािेका जनशस्क् विशेििरी 

कोनिडको प्रिावले वैदेनशक रोजिारबाट फकने का 
यलुवाहरूद्ारा बाँझो जनमनमा सामूनहक खेतीको अभ्ास

  

साना कृिकहरूमा आफनो पेशाप्रवतको वनराशा प्रत्यक्ष 
महसुस िन्ड सवकनछ । 

कृिक व्यिसाय पाठशालाको प्रमुख लक्ष्य 
सरोकारिालाहरूलाई मजबुत बनाउँदै उनीहरूवबच 
वदिो समन्वय र सहकाय्ड िृस्धि िरी कृविजन्य 
व्यिसायबाट बढी नाफा कमाउनका लावि बजार 
अने्विणको माध्यमद्ारा साना वकसानहरूको मोलतोल 
क्षमता िृस्धि िनु्ड हो । यसबाट िररब तथा साना वकसान 
(मवहला तथा पुरुि) पररिारको जीिनस्तर सुधार िर्न्ड 
सहयोि पुगे् विश्वास वलरएको छ । 

कृिक व्यिसाय पाठशालामा सहभािी भएपवछ कृवि 
मूल्य–शृ्ङ्खलाका प्रमुख पात्हरूको पवहचान तथा 
वतनीहरूको भूवमकाको व्याख्या िन्ड मवहला तथा पुरुि 
कृिकहरू सक्षम हुनेछन् ।  उनीहरू आफनो कृवि 
व्यिसायको नाफा बढाउन उपयुक् विवधहरूको प्रयोि 
िरी बजारजन्य अिसरहरूको विशे्िण तथा पवहचान 
िन्ड सके् हुनेछन् । विवभन्न साझेदारहरूसँि सहकाय्ड 
िरी सम्बस्न्त के्षत्मा प्राप् भएका निीन ज्ानलाई 

असल अभ्ास १४

लक्ष्मी बहादलुर जोशी र योिेन्द्र बहादलुर ओली,एम.नड.यो.
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प्राविवधक, व्यािसावयक तथा संसथाित रूपमा सथावपत 
िन्ड पवन उनीहरूमा सक्षमता हावसल हुनेछ ।  

यस पाठशालाले सहभािीहरूको परामश्ड सीप, 
अन्तरिैयस्क्क क्षमता सीप, खोजमूलक क्षमता सीप, 
प्रसु्ततीकरण क्षमता र प्रवक्रया परामश्डका बारेमा ज्ान 
िृस्धि िन्ड सघाउ पुया्डउँछ । यस अवतररक् कृिक 
व्यिसाय पाठशालाले व्यािसावयक कृिकहरूलाई वनम्न 
कुराहरूमा सहयोि पुया्डउँदछ ूः

• कृिकहरूलाई उपयुक् वकवसमको कृवि व्यिसाय 
तथा यसको छनौट िनषे आधार तथा तररकाका 
बारेमा जानकारी वदनछ ।  

• व्यिसायलाई आिश्यक पनषे सामग्ी तथा प्राविवधक 
सेिाहरू कहाँ कहाँ उपलब्ध छन्, छैनन् र छैनन् 
भने कसरी प्राप् िन्ड सवकनछ र छन् भने के कस्ता 
अिसरहरू एिम् समस्ाहरू छन् भने्न कुराको 
विशे्िण िन्ड मद्त िद्डछ ।  

• छनोट िररएको कृवि व्यिसायको लाभ–लाित 
विशे्िण िन्ड सहयोि िद्डछ ।  

• बजार, बजारीकरण तथा मािको आधारमा 
उत्ादन िन्ड मद्त पुया्डउँदछ ।

• कृिक (मवहला तथा पुरुि)हरूको मोलमोलाई 
क्षमता बढाउँदै उनीहरूको सथानीय बजारमावथको 
पहँुच िृस्धिका लावि सहयोि िद्डछ ।  

फाइदाहरू   
यसका फारदाहरू वनम्नानुसार रहेका छन् ूः 

• कृृिक व्यिसाय पाठशालाले विित, ित्डमान िा 
भविष्य जुनसुकै समयमा पवन कृिकहरूको 
उत्ादन, लाित र बजार योजनाबारे प्रविवधक 
ज्ान र सीपको विकास र विस्तारमा सहयोि     
पुया्डउँदछ । 

• यस प्रविवध/प्रकृयाले कृिकहरूको उत्ादन 
प्रवतफल योजनामा िृस्धि िन्ड सहयोि िछ्ड  ।

• यसले उत्ादनदेस्ख बजारसम्मका प्रकृया, प्रविवध 

र लाभ लाितबारे सबै पक्षलाई माि्डदश्डन िन्ड 
सहयोि िछ्ड  । 

• यसले केिल प्राविवधक पक्षको मात् विशे्िण 
िददैन, बरु यसले त आवथ्डक स्सथवत र बजारको 
जानकारी पवन कृवि उत्ादकलाई प्रदान िद्डछ । 

• यस प्रविवधले कृवि उत्ादकलाई आफनो 
व्यिसायका बारेमा व्यिसथापकीय ज्ान र सीप 
वदनुका साथै कुन िसु्त उत्ादन िरेर बजारमा 
बेच्न सहज हुनछ र कुन िसु्त उत्ादनले फारदा 
हुनसकछ भने्न जानकारी वदनछ ।

• कृिक व्यिसाय पाठशालाले कृवि उत्ादकलाई 
वनम्न प्रश्नको प्रष्ट उत्र वदने हुनाले यसको महत्व 
तथा फारदा रहेको छ ूः

 * कुन वचज िा िसु्त कृिकका लावि   
    फारदाजनक छ ?    
  * कुन उत्ादन कृिकले बजारमा सहजै बेच्न  
    सकछन् ?     
 * कुन उत्ादनबाट कवत आम्ानी िन्ड           
    सवकनछ ?       

कायायान्वयन
पाठशाला सञ्ालन अवनध ः  यस वनदषे नवशकामा 
पररकल्पना िररएका १६ िटा अभ्ासहरू सञ्ालन 
िन्ड प्रवतअभ्ास एक–दुई घण्ाका दरले सात वदनको 
अन्तरमा छ मवहनाको समयािवध आिश्यक पद्डछ । 
विियिसु्तअनुसार प्रते्यक अभ्ासहरूमा अनुमावनत 
समय विभाजन िररएको छ । सहभावितात्मक रूपमा 
सञ्ालन हुने खालका वक्रयाकलापहरू हुने भएकाले 
अभ्ासहरूमा रास्खएको समय भने सहभािी र 
सहजकता्डमा पवन भर पद्डछ । 

पाठशालाका लनक्षत समूह ः  कृवि िसु्तको उत्ादन तथा 
वबक्रीमा प्रत्यक्ष संलग् रहेका मूल्य–शृ्ङ्खलाका पात्हरू, 
जसै्त ूः कृिक (मवहला तथा पुरुि), एग्ोभेट सञ्ालक, 
नस्डरी धनी, सङ्कलनकता्ड, वबके्रता आवद पाठशालाका 
लवक्षत समूहका रूपमा रहने छन् ।   
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सहिािी सङ्ख्या ः   एउटा पाठशालाको प्रते्यक 
अभ्ासका लावि बढीमा २०–३० जना सहभािी 
सदस्हरू (मवहला तथा पुरुि) हुनेछन् ।  

सहजीकरणको िाषा ः  नेपाली भािामा सहजीकरण िनु्ड 
पनषेछ ।  

सहजकतामाको ियन ः  सामान्यतयाूः  कृिक व्यिसाय 
पाठशाला सञ्ालनका लावि सहजकता्डको छनौट िदा्ड 
वनम्न कुराहरूमा ध्यान वदनु पद्डछ ूः 

• कृवि िसु्तको उत्ादनदेस्ख बजारसम्मका बारेमा 
आधारभूत जानकारी प्राप् व्यस्क्, जसै्तूः  एग्ोभेट 
सञ्ालक, नस्डरी धनी, कृवि िसु्त सङ्कलक र 
व्यापारी तथा अिुिा कृिक (मवहला तथा पुरुि) । 

• सथानीयस्तरमा बसोबास िा कारोबार िनषे व्यस्क् 
(मवहला तथा पुरुि) ।  

• सामान्य लेखपढ भएको व्यस्क् (मवहला तथा        
पुरुि) । 

• सहजीकरणको सीप र कृिक व्यिसाय 
पाठशालाको प्रवशक्षक–प्रवशक्षण तावलम (Farmer 
Business School Training of Trainer) प्राप् 
व्यस्क् । 

पाठशाला सञ्ालन नवनध ः  यो कृिक व्यिसाय पाठशाला 
सञ्ालनका विवधहरू वनम्नानुसार रहेका छन् ूः

क. कायामात्मक नसकार नवनध ः उत्ादनदेस्ख 
बजारीकरणको समयािवधसँि मेल खानेिरी तयार 
िररएको लवचलो पाठ्क्रमबाट वनदषे नवशत प्रयोिात्मक 
तथा सथलित विवधहरूको माध्यमद्ारा काया्डत्मक 
वसकार । 

ख. सहिानितामूलक संयलुक्त नसकार नवनध ः समूहका 
साना कृिकहरू र मूल्य–शृ्ङ्खलाका अन्य पात्हरू 
तथा सरोकारिालाहरूवबचको अन्तरवक्रयाबाट 
सहभावितामूलक संयुक् वसकार ।

ि. पररणाममलुखी नसकार नवनध ः  वसकार विवधको 
अन्तमा लवक्षत नवतजा हावसल िन्ड नयाँ िा पररषृ्त 
व्यिसाय सवहतको पररणाममुखी वसकार ।  

घ. कृषक व्वसाय पाठशालाका िरणहरू : ूःकृिक 
व्यिसाय पाठशाला सञ्ालन िनषे चरणहरू वनम्नवलस्खत 
छन् ूः

• योजना तजु्डमा िनषे । 

• पाठशालाको के्षत् एिम् िाउँ छनोटका लावि 
प्रारस्म्क सभषे (आधार सिषेक्षण) िनषे । 

• पाठशालामा कृिक (मवहला तथा पुरुि)हरूलाई 
यसका बारेमा अवभमुखीकरण िनषे । 

• पाठशाला सञ्ालन िन्डका लावि विियिसु्त तयार 
िनषे । 

• अध्ययन भ्रमणको आयोजना िनषे र कृिक (मवहला 
तथा पुरुि)हरूले व्यस्क्ित रूपमा काय्डयोजना 
तयार िनषे । 

• किृ्क (मवहला तथा पुरुि)हरूको समूह िठन 
िरी समूहको संयुक् वजमे्मिारी र दावयत्वमा बैङ्क 
तथा वित्ीय संसथाहरूसँि कजा्ड माि िन्डका लावि 
सम्बन् कायम िन्ड र पाठशालाबारे चेतना जािरण 
िन्ड सरोकारिालाहरूका लावि काय्डशाला िोष्ी 
सञ्ालन िनषे । 

• विकास वनकायहरू र कृिक (मवहला तथा पुरुि) 
समूहवबच पाठशालाको सञ्ालन िन्ड काय्डित 
सम्बन् कायम िनषे ।

• पूि्डतयारी िररएका विियिसु्तका के्षत् एिम् सत्का 
आधारमा कृिक व्यिसाय पाठशाला सञ्ालन                   
िनषे ।

लागत 
यो कृिक व्यिसाय पाठशाला सञ्ालन िन्ड 
वनम्नअनुसारको लाित लागे् िद्डछ । यो ठाउँ र बजारको 
मूल्यअनुसार तलमावथ हुन सक्दछ । 
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क्र.सं. नववरण रकाई पररमाण दर (रु.) जम्ा (रु.)

१. सहजकता्ड िटा/कक्षा १६ ८०० १२,८००

२. सहभािी वचया खाजा कक्षा १६ १,००० १६,०००

३. सहभािी मसलन् खच्ड िटा २० ५० १,०००

४. कक्षा सञ्ालन मसलन्  िटा १६ ५०० ८,०००

जम्ा लाित ३७,८००

उपरोक् लाितमा पररयोजनाका कम्डचारीद्ारा 
सहजीकरण िरी सञ्ालन िररएमा उस्ल्स्खत लाित 
रकम घट्न   सकछ ।

योगदान तथा प्रभाव
• कृविजन्य उत्ादनको वदिो बजार प्रणाली 

विकासका लावि यस के्षत्मा संलग् कृिक (मवहला 
तथा पुरुि) र मूल्य–शृ्ङ्खलाका अन्य पात्हरूलाई 
आिश्यक आधारभूत व्यािसावयक ज्ान तथा सीप 
सरल र व्यािहाररक विवधबाट प्रसारण िन्ड मद्त 
पुिेको छ । 

• आयस्तर भएका साना वकसानहरूका लावि 
अनुकूल हुने व्यािसावयक िातािरणको वनमा्डण िन्ड 
सहयोि पुिेको छ ।

• मूल्य–शृ्ङ्खलाका पात्हरूको पवहचान तथा 
उनीहरूको वजमे्मिारीका बारेमा जानकारी 
वदलाउने काम भएको छ ।

• कृवि व्यिसायलाई थप नाफामूलक बनाउन 
बजारका अिसरहरूको विशे्िण र 
प्राथवमकीकरण िन्ड साना कृिकहरूलाई पवन 
सक्षम बनाएको छ ।

• व्यिसायसम्बन्ी सहयोि र सेिा तथा 
काय्डक्रममा वकसानहरूको पहँुच िृस्धिका लावि 
रणनीवतहरूको विकास िनषे सक्षमता वसज्डना 
िरेको छ ।

• बजारका नयाँ अिसरहरूको प्रयोिका लावि 
व्यिसावयक योजना वनमा्डण िन्ड कृिकहरू सक्षम 
भएका छन् ।

ददगोपना
यस अभ्ासको वदिोपनाका लावि िाउँपावलकाको कृवि 
तथा पशु नीवत सहकारी संसथाले समुदायमा प्रयोि 
िरररहेको छ । सहकारी संसथाको संलग्तामा सञ्ालन 
िररएकाले यस अभ्ासबाट सदस्हरू प्रत्यक्ष रूपमा 
लाभास्न्वत भररहेका छन् र उनीहरूले यस काय्डलाई 
वनरन्तर रूपमा सुधार र विस्तार िरररहेका छन् । 
सहकारी संसथा आफँैमा विायत् र विचावलत संसथा 
भएकाले सहकारी संसथाले यस काय्डलाई वनरन्तरता 
वदनसके् देस्खनछ । यस काय्डमा सथानीय सरकार र अन्य 
सङ्घ–संसथाहरूले समेत चासो वलररहेकाले भविष्यमा 
अन्य के्षत्को सहयोि समेत प्राप् िनषे सम्ािनाहरू 
अवधक छन् । यस के्षत्मा रहेका सथानीय बजार र 
सहकारी संसथाले सथानीयस्तरमै कृवि उपज सङ्कलन 
केन्द्र र प्ाक हाउस वनमा्डण िरी सथानीय उत्ादनलाई 
टाढाका बजारसम्म जोर्ने योजना तय िररहेकाले पवन 
यस काय्डको वदिोपना सुवनवचित रहेको छ ।

सिकाइ, चुनौती तथा िुझावहरू 
• कृिक व्यिसाय पाठशाला सञ्ालनले व्यिसायीको 

उत्ादन, बजार र बजारीकरणको के्षत्मा व्यिस्सथत 
रूपमा क्षमता विकास िरेको छ । 

• सञ्ालनको माध्यमले कृिक–कृिकवबच र 
मूल्य–शृ्ङ्खलाका अन्य पात्हरूवबच वनरन्तर 
अन्तवक््ररया, छलफल एिम् बैठकको माध्यमले 
सबलीकरणमा सहयोि पुगु्का साथै उनीहरूको 
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मोलमोलार िनषे क्षमता विकास िन्ड सहयोि पुिेको 
छ ।

• कृिक व्यिसाय पाठशालाले सहभािीहरूमा 
सफल सौदाबाजीको सीप विकास, बजारको 
मािअनुसारको उत्ादन, उत्ादन लाित विशे्िण 
र उत्ादन िृस्धिमा सहयोिका साथै बजारको 
पहँुचमा समेत सहयोि पुया्डएको छ । 

• कृिक व्यिसाय पाठशालाको ज्ान र सीपलाई 
प्रयोि िरी यसका सहभािीहरूले व्यिस्सथत 
रूपमा आयआज्डन िरररहेका छन् ।

यस पाठशालामा सहभािी सबै व्यिसायी विसथ उत्ादन 
खान पाउँदा र बजारको मािअनुसार उत्ादन वबक्री िरी 
मनगे आम्ानी िन्ड पाउँदा खुशी छन् । कृिक व्यिसाय 
पाठशालामा सहभािीमधे्य के.आई. वसंह िाउँपावलका, 
िरा नं. ७, रोटी चौर कृिक समूहका अिुिा कृिक 
धनबहादुर भण्डारीका अनुसार पवहले परम्राित 
रूपमा तरकारी उत्ादन िदा्ड िि्डमा मुस्स्कलले ५० देस्ख 
६० हजार रूपैयाँ बराबरको उत्ादन हुन्थो भने नाफा–
नोक्ानको अिसथा पवन थाहा हँुदैन वथयो । अवहले यस 
कक्षामा सहभािी भएपवछ बजारको आिश्यकताअनुसार 
उत्ादन िदा्ड यसमा उत्ादनदेस्ख बजारीकरण प्रकृयामा 
आरपनषे अिसथाको विशे्िण िन्ड थावलएकाले उत्ादन 
लाित थाहा थयो । यसले िदा्ड बजारमा प्रवतस्पधा्ड िन्ड 

पवन सहज भयो । अवहले िावि्डक रूपमा उत्ादन 
अवभलेखीकरण िनषे िरेको छु र अब म िावि्डक रूपमा 
लिभि २ लाख ५० हजार रूपैयाँसम्म आम्ानी िन्ड 
सफल भएको छु ।

िीमितता
कृिक व्यिसाय पाठशाला सहभावितात्मक वसकार 
प्रकृया हो । यसले मूल्य–शृ्ङ्खलाका सबै पात्हरूको 
क्षमता विकासमा सहयोि िद्डछ । व्यिसाय प्रिधि्डनका 
लावि यो एक उपयुक् प्रकृया हँुदाहँुदै पवन यसका पवन 
केही वसमाहरू रहेका छन् । यो प्रविवधको पूण्ड 
काया्डन्वयनका लावि व्यिसायी पूण्ड साक्षर हुनुका                       
साथै भौिोवलक रूपमा वमलेको समुदाय हुनु आिश्यक 
हुनछ । यसको पूण्ड सफलताका लावि उत्ादक र 
बजारको दूरी जवत कम भयो त्यवत सफल हुनेहँुदा 
बजारबाट टाढा रहेका बस्तीमा यसको सफल प्रयोि िरी 
सोचेअनुसार नवतजा ल्याउन अपठ्ारो हुने भएकाले यो 
प्रविवधको काया्डन्वयन अरू समुदायको भन्ा 
बजारके्षत्सँि जोवरएको समुदायमा बढी सफल भएको 
पारएको छ ।

िफलताको कथा
किक धनबहादुर भण्डारी के.आई. वसंह िाउँपावलका, िरा नं. ७, चौर टोलमा अन्य सामान्य कृिकहरू सरह खेतीपाती 
िरी बसोबास िरररहेका छन् । उनको उमेर ५२ िि्ड भएको छ । उनको पररिारमा एक छोरा, दुई छोरी, आफू र श्ीमती  
िरी जम्मा पाँचजना रहेका छन्  । जीिन वनिा्डहका लावि उनले परम्राित रूपमा खेती िनषे िरेका वथए । उनी विितमा 
मौसम अनुसार वजल्ावभत् तथा बावहर विवभन्न काम िरी आफनो जीविकोपाज्डन िरररहेका वथए । तर त्यसले उनलाई 
मनगे आम्ानी वदएको वथएन । उनी भने्थ, “अिसर पाए मैले आफनै खेतीमा पवसना बिाएर आम्ानी िथषेँ र पररिारसँिै 
बस् पाउँथे ँ।” यसै क्रममा उनी समविकास केन्द्र, रोटीद्ारा सञ्ावलत वदिो जीविकोपाज्डन प्रिधि्डन पररयोजनाबाट पे्रररत 
भई काय्डक्रमद्ारा पुनि्डवठत चौर कृिक समूहमा आबधि भएर काम िन्ड थाले । यस काय्डक्रमअन्ति्डत उनले कृिक 
व्यिसाय पाठशालामा सहभािी भई व्यािसावयक सचेतनाको माध्यमले लाभ–लाित विशे्िण िन्डसक्दा बजारमा 
प्रवतस्पधा्ड िन्ड सफल भएका छन् । उनको सफलता देखेर समूहका सबै सदस्ले एक िि्डपवछ उनलाई चौर कृिक 
समूहको सवचिको वजमे्मिारी वदए । अवहले पवन उनी सो पदमा काम िरररहेका छन् । 
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के.आई. वसंह िा.पा., िरा नं. ७ मा ग्ामीण सरक वनमा्डण काय्ड भरसकेपवछ विकासका साझेदारहरू उनको टोलमा 
पुिे र कृिकहरूलाई आबधि िरी कृवि प्रविवधबारे जानकारी वदन थाले । समविकास केन्द्र, ली–बर्ड र वर.वस.ए.को 
साझेदारीमा सञ्ावलत वदिो जीविकोपाज्डन प्रिधि्डन पररयोजनाअन्ति्डत कृिक व्यिसाय पाठशालामा सहभािी भई 
उनले कृवि प्रविवधबारे जानकारी पाउने मौका पाए । उनले परम्राित कृवि प्रणालीको ठाउँमा आधुवनक कृवि 
प्रविवधको प्रयोि िन्ड सुरु िरे । यसअन्ति्डत धनबहादुरले कम्ोष्ट मल, बायोचार, िँड्ौला मल र झोलमोलको प्रयोि 
िन्ड थाले । प्ाकेज काय्डक्रममा सहभािी भए ।  विवभन्न वनकायसँि समन्वय र सहकाय्ड विस्तार भयो । काय्डक्रमबाट 
बीउ व्यिसथापन, झोलमल बनाउने प्रविवध लिायत विवभन्न तावलम तथा प्रविवधको ज्ान पाए । उनलाई घरका अन्य 
सदस्ले पवन ‘कृविबाट मात् कसरी जीिन चलाउने ? अरूले जसै्त अन्य कामहरू िनु्ड पयको’ भने्थ तर उनले त्यस्ता 
बाधा–व्यिधानसँि जुभदै आफनो काय्डलाई वनरन्तर अिावर बढाररहे । अवहले उनी भनछन्,  

“रच्ाशस्क् भए सथानीय साधन–स्ोतको पररचालन तथा व्यिसथापन िरेरै प्राकृवतक रूपमा जीविकोपाज्डन िरी दीघा्डयु 
जीिन वजउन सवकनछ  । 

चौर कृिक समूहको सवचि भएकाले उनी आफनो समूहमा सवचिको काम र वजमे्मिारीबारे सबैलाई जानकारी 
िराउँछन् र अिुिा कृिकको रूपमा सथावपत भएका छन् । वहजोसम्म ‘कृवि पेसाबाट पवन आम्ानी हुनछ र ?’ भने्न 
पररिारका सदस्हरू आज यसैबाट निद आउँदा खुसी छन् र यसलाई अझै बढाउन सहयोि िरररहेका छन् । उनले 
िएको ६ मवहनामै घरखच्ड कटाएर टमाटर, काँक्रा र ताजा तरकारीबाट १ लाख ४८ हजार रूपैयाँ आम्ानी िन्ड सफल 
भएका छन् । उनी समूह तथा वित्ीय संसथामा मावसक रूपमा आफनो केही आम्ानी बचत पवन िद्डछन् । उनले यस 
तरकारी व्यिसायबाट छोरा र छोरीलाई  समयानुकूल अध्ययन िराउन सफल भएका छन् । धनबहादुर भनछन्, “आज 
वजल्ाका सैवनक अड्ा, आिासीय विद्यालय र अन्य कवतपय वनकायहरूमा मेरो पवहचान अिा्डवनक तरकारी 
आपूवत्डकता्डको रूपमा भएको छ । मलाई आम्ानीको कुनै वचन्ता छैन, वचन्ता छ त केिल मािअनुसारको आपूवत्ड िन्ड 
सकछु वक सस्क्दन भने्न ।” 

हाल आएर चौर कृिक समूहका सबै सदस् वमलेर उनलाई यस कृिक समूहका स्ोतव्यस्क्को रूपमा छनौट िरेका 
छन् । आिामी वदनमा आफनो ज्ान र सीपलाई विस्तार िन्ड धनबहादुर प्रवतबधि छन् । उनी आफू संलग् कृिक समूहका 
लावि वदशा–वनदषेशक र अन्य समुदायका लावि पवन उदाहरण बन्न सफल भएका छन् । 

िन्दभया िािगीीः

राममा व्यािसाय सु्ल तालीम प्ािेज, सन ्२००१,  एर.ए.ओ. 

िृिि व्यिसाय पाठशाला सहयोिी हात ेपुस्तििा, सन ्२००५,  य.ुएस.एड 
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परिचय 
अछाम वजल्ाका अवधकाँश भेिमा वसँचार सुविधाको 
अभाि र आकाशे पानीमा भर पनु्डपनषे बाध्यताका कारण  
वकसानहरू खाद्यान्नको उत्ादनमा कमी तथा आभािमा 
बाचु्नपनषे बाभ्ता छ । अतूः  यहाँका मावनसहरू सेती र 
महाकाली अञ्लका तराईका वजल्ामा बसाई सरेका 
छन् । चौरपाटी िाउँपावलकामा अछाम वजल्ाको वबित 
३० बि्डदेस्ख बाझो रहेको जग्ामा सामूवहक रूपमा 
कोदो तथा भटमास खेती िनषे काय्डको शुरुिात िररएको 
छ । यस काय्डको थालनी मावलका विकास सङ्घ नेपालको 
साझेदारीमा सञ्ावलत साकार पररयोजनाको 
सहजीकरणमा भएको हो । खाद्यान्नको उत्ादनमा कमी 
भए पचिात् चौरपाटी िाउँपावलकामा वसंवचत नहुने पाखो 
बाँझो जग्ामा हाल भारतबाट फकषे का युिाहरू सामूवहक 
रूपमा खेती िन्डका लावि मावलका विकास सङ्घ नेपाल र 
चौरपाटी िाउँपावलकाको साझेदारीमा खेतीपातीका 
लावि आिश्यक बीउ र प्राविवधक सहयोि िरेको वथयो । 
उत्ावदत कोदोको बजारीकरण िन्ड िाउँपावलकाले 
िाउँिाउँमा असथायी सङ्कलन केन्द्र र धनिढीमा वबक्री 
स्टल सथापन िरेको वथयो । यो एक सृजनशील काय्डक्रम 

बिरखेती ः  तराईका नदी नकनारका खेर िैरहेको जनमनको 
नू्न आय िएका समलुदायद्ारा खेती िरी आत्मननिमार

  

हो । यस काय्डको मुख्य  उदे्श्य देशान्तरबाट आएका 
व्यस्क्हरूलाई अछाम घर तथा समुदायमा खेतीपातीमा 
व्यस्त िरार्ड  पररिारको खाद्यान्न उपलवधतामा सहज 
पुया्डउनु रहेको छ ।  कोरोना भाईरसका कारण विवभन्न 
मुलुकबाट रोजिारी िुमाएका व्यस्क्हरूलाई अाँवशक 
रूपमा रोजिारी तथा आयआज्डन काय्डमा संलग् िनषे 
काय्डमा सहयोिी भएको समेत रहेको छ । पानीकाे 
अभाि, अाकाशे पानीमा भर पनु्डपनषे वकसान तथा 
समुदायकाका लावि यस काय्डको पाररिारीक आम्ानी 
तथा खाद्यान्नमा पहँुच पुगे् काय्डमा महत्व रहेको छ ।

फाईदाहरू
भारतका विवभन्न शहरबाट अछाम घर पवक्ड एका प्रिाशी 
कामदारहरूलाई वजविकाेपाज्डन, खाद्यान्न उपलवधतामा 
पहँुच, पररिारको सानो आम्ानी, घर पररिारका 
सदस्लाई पोिणमा सहयोि, समुदाय तथा खेतबारीमा 
जैविक विविधताको प्रि्डधिन यसको मुख्य  सहयाेिी 
भूवमका रहेको छ । पररिारको अाम्ानी बढाउने काय्डमा 
चौरपाटी िाउँपावलकाले अबलम्बन िरेकाे कोदोसँि 

असल अभ्ास १५

धममा नसंह राना, एन.एन.एस.डब्ललु.ए.
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धममा नसंह राना, एन.एन.एस.डब्ललु.ए.

चामल साट्ने काय्डक्रमबाट बाँझो जग्ामा सामूवहक 
खेती काय्डक्रम अझै बढी प्रभािकारी भएको छ । िाउँमा 
उत्ावदत कोदो शहरका मानछेले समेत उपभोि िन्ड 
पाएका छन् । बाँझाे र हैवसयत वबगे्को जवमन पुनूः  खेती 
योग भएको छ । कोदोको सही मूल्य कृिकहरूले 
पाउन सफल भएका छन् । हैवसयत वबगे्को बाँझाे जवमन 
पुनूः  प्रयोिमा आएको छ । जवमन नहुने घरपररिारले 
समेत फाईदा पाईरहेका छन् । नाङ्ाे भीरमा हररयाली 
कायम भई पैसा फलन थालेको छ । सामूवहक खेतीको 
अनुपम प्रयोि भएको छ । समुदायमा एक अका्डलाई 
सहयोि िनषे भािनाको विकास भएको छ । अन्य कृिक 
र सहकारीको लावि वसकारको थलोको रूपमा विकास 
भएको छ । िि्ड भरी कामका लावि भारत जाने दरमा 
कमी आएको र मानछेहरू िाउमै विरोजिार हुन थालेका 
छन् ।

कायायान्वय रवधि तथा प्रकृया
यस बाँझो जग्ामा सामूवहक खेती काय्डक्रमलाई 
काया्डन्वयन िन्डका लावि चौरपाटी िाउँपावलका र 
मावलका विकास सङ्घ नेपालका वबचमा सामूवहक रूपमा 
विसृ्तत छलफल िरी काया्डन्वयन िररएको हो । यस 

काय्डको व्यिसथापन, रेखदेख, वनरीक्षण सामूवहक रूपमा 
कृिकहरूले िरेका छन् । काम िदा्ड पवन सबैले बराबर 
समय काम िनषे र घाटा नाफा सबैले बराबरी ब्यहोनषे 
समझदारीमा सामूवहक खेती िररएको हो । यस काय्डमा 
मावलका विकास सङ्घकाे साकार पररयोजनाले बीउ र 
प्राविवधक सहयोि िरेको वथयो । साथै िरा काया्डलय र 
पावलकाको कृवि प्राविवधकहरूको पररचालन िररएको 
वथयो ।

योगदान तथा प्रभाव
परम्रातित रैथाने बालीको रूपमा रहेको कोदो खेती 
पोिीलो खानालाई उत्ादन िन्डका लावि अन्य खेतीको  
जसै्त धेरै मेहनत िनु्ड नपनषे र बीउ पनी सथानीय िाँउघरमा 
उपलब्ध हुने भएका कारण यसको उत्ादनका लावि 
कृिकहरू खेतीमा लावि परेका छन् । यसका साथै यस 
खेतीले पया्डिरण प्रिधि्डन िन्ड सहयोि भई रहेको छ । 
पररिारमा पोिीलो खानाको पहुचमा समेत मद्त भर्ड 
रहेको छ । यस काय्डले छोटो समयको  लावि खाद्य सुक्षा 
र पोिणमा सहयोि पुिेको छ । यस काय्डलाई चाैरपाटी 
िाउँपावलकाले वनरन्तरता वदन थप प्रोत्ाहन र सहयोि 
िरररहेको छ । 

लागत
एक रोपनी जवमनमा खेती िन्डका लावि लागे् िाितीक लाित यस प्रकार छ । यो अभ्ास सञ्ालन िन्ड वनम्न अनुसारको 
लाित लागे् िद्डछ तर यो ठाँउ र बजारको मूल्य अनुसार फरक फरक पन्ड सकछ । 

क्र.सं. नववरण रकाई पररमाण दर जम्ा

१ जमीन भारा खच्ड मवहना १२ ५०० ६,०००

२ श्म खच्ड ( जवमन तयारी, खनजोत, मलजल, 
रेखदेख आदी)

जना १२ ५०० ६,०००

३ बीउ वबजन खच्ड लमसम १ २,००० २,०००

४ वसचाई ० ०

जम्ा लाित १४,०००
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ददगोपना
यस काय्डलाई कृिकहरूले बिषेनी वनरन्तरता वदई रहेका 
छन् । िाउँपावलकाको कृवि तथा पशु नीवतले पवन यस्ता 
कृयाकलापलाई प्रिधि्डन िन्ड जोर वदएको छ । यस 
काय्डक्रमबाट कृिक र युिाहरू प्रत्यक्ष रूपमा लाभास्न्वत 
भई रहेकाले उनीहरूले यस काय्डलाई वनरन्तर रपमा 
सुधार र वबस्तार िरररहेका छन् । यस काय्डमा सथानीय 
सरकार र अन्य सङ्घ संसथाहरूले समेत चासो वलर 
रहेकाले भविस्मा अन्य के्षत्को सहयोि प्राप् िनषे 
सम्ािनाहरू अवधक छन् । यस के्षत्मा रहेका सथानीय 
बजार र शहरमा समेत िाउँमा उत्ावदत कोदो र दलहन 
बालीको प्रशस्त बजार रहेको र कृवि समूह र सहकारी 
संसथाले यस के्षत्मा कृवि उपज सङ्कलन केन्द्र र प्ाक 
हाउस वनमा्डण िरी सथानीय उत्ादनलाई टाढाका बजार 
सम्म जोर्ने योजना तय िररहेकोले पवन यस काय्डको 
वदिोपना सुवनवचित रहेको छ । 

सिकाई, चुनौती तथा िुझावहरू
बाँझो जग्ामा सामूवहक खेती काय्डक्रमिाट भएको मुख्य 
वसकाईमा िररब, मवहला, कामका लावि भारतिाट 
फकषे का युिाहु्कालावि बाझो जवमनमा सामुहीक खेती 
िदा्ड छोटो समयको रोजिारी शृ्जना हुने साथै पररिारको 
खाद्यान्न उपब्धतताको अिसथामा सहयोि पुिेको छ । 
पररिारमा पोिीलो खानामा थप मद्त पुयाएको छ । यस 
कायले समुदायका विपन्न िि्ड, िररब, मवहला र कामका 
लावि भारतबाट फकषे का युिाहरूको सहभाविता बृस्धि 
िनषे तथा उनीहरूको आवथ्डक उन्नतीका लावि बरदान 
सावित रहेका छ । सामूवहक खेतीमा आिधि भएका 

वकसानहरूले आफनो पररिारको लावि औित थप तीन 
मवहन पुगे् कोदो र दलहन उत्ादन िन्ड सफल भएका 
छन् । भविष्यमा यस काय्डलाई वनरन्तरता वदन तथा अझै 
प्रभािकारीरूपमा काया्डन्वयन िन्डका लावि पावलकाको 
प्राविवधक सहयोि, वकसानलाई अनुदानका काय्डक्रम, 
बजारीकरण, बाली वबमा र वकसानलाई प्रोत्ाहनका 
काय्डक्रमहरू सञ्ालन िन्ड जरुरी रहेको छ । 
वकसानकको बारीमा उत्ावदत कृवि उपजलाई के्षत्ीय 
बजारमा बजारीकरण िन्ड पावलका तथा सहकारीको 
आिामी काय्डक्रममा जोर्न जरुरी रहेको छ ।  साथै यस 
काय्डलाई वनरन्तरता वदन सथानीय वनकाएको भूवमका र 
भविष्यको सरकारी तथा िैर सरकारी संसथाको साथै 
सथानीय लवक्षत िि्डको चासो र वचन्तन महत्वपुण्ड 
चुनौतीका रूपमा वलन सवकनछ ।

सिमितता
यस काय्डक्रमा सामूवहक खेतीको सफलतम प्रयोि 
िररएको छ । ित्डमान व्यस्क्ित विाथ्डको ित्डमान युिमा 
समुदायका सबैखाले मावनसहरू वमलेर बाँझाे जवमनमा 
सामूवहक खेती िनु्ड एउटा असल अभ्ास हो । यस 
काय्डको प्रयोि तथा अभ्ास  एउटा िाउँपावलकामा मात् 
वसवमत छ । यस काय्डमा समुदायका िररब, मवहला, 
विपन्न र वसमान्तकत िि्डका निीनतम ज्ान सीप र 
जानकारी नभएका अदक्ष वकसानहरूको सहभाविता 
रहेको छ । यस काय्डलाई सहकारी संसथा तथा सथानीय 
सरकारले अन्य समुदाय र के्षत्मा थप साधन स्ाेत, ज्ान 
सीप र प्रविवधको प्रयोि माफ्ड त प्रि्डधिन िन्ड जरुरी छ । 
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िफलताको कथा
चौरपाटी िाउँपावलकाको पहलमा पावलकाका सात िटै िराका कृिकहरूले उत्ादन िरेको कोदो र दलहन सुदूर 
पवचिम प्रदेशको प्रमुख शहर धनिढीमा  पुिेको छ ।  मावलका विकास सङ्घ नेपालद्ारा री.सी.ए. नेपालको साझेदारीमा 
सञ्ावलत साकार पररयोजना र चौरपाटी िाउँपावलकाको संयुक् प्रयासमा सन् २०२० मा कोवभर १९ का कारण रोजिारी 
िुमाई घर फकषे का आप्रिासीहरूलाई उनीहरूको आय आज्डन र जीविकोपाज्डनमा सहयोि पुया्डउने उदे्श्यले एकल र  
सामूवहक रूपमा िाउँमा रहेका हैवसयत वबगे्का बाँझा जवमनहरूमा कोदो र दलहन बाली खेती िन्ड  लिाईएको  
वथयो । चौरपाटी िाउँपावलकाका सात िटै िराका २२० आप्रिासी पररिारहरूले एकल र सामूवहक रूपमा कोदो र 
दलहन बाली खेती िरेका वथए । मावलका विकास सङ्घले सानै से्कलमा बीउ र जवमन तयारी बापत सहयोि र प्राविवधक 
सहयोि प्रदान िरेको वथयो भने पावलकाले उक् २२० पविारलाई हैवशयत वबगे्को जवमन तयारी िरे बापत प्रवत कृिक 
५५ के. वज. चामल प्रदान िरेको वथयो । ित िि्ड ििा्ड र मौसम प्रवतकुल अिसथामा रहेता पवन कोदो र दलहन बालीको 
उत्ादन वठकै रहेको जानकारी खेतीमा संलग् पररिारहरूले मावलका विकास सङ्घलाई वदएका छन् । चौरपाटी 
िाउँपावलकाले शुरुमा कृिकले उत्ादन िरेको जवत पवन काेदो र दलहन बालीको बजार सुवनवचित िनषे प्रवतबधिता 
जनाएको वथयो । यसका लावि चौरपाटी िाउँपावलकाले पावलकाका कम्डचारी पररचालन िरी तीनिटा सथानमा असथायी 
रूपमा सङ्कलन वरपो सथापना िरेको वथयो । जसका पररणाम हाल चौरपाटी विरूप २०० विीन्टल भन्ा बढी कोदो र 
दलहन बाली सङ्कलन हुन िई पावलकाले उक् कृवि उपज सुदूर पवचिम प्रदेशको प्रमुख शहर धनिढीमा पुया्डउन सफल 
भएको छ । आप्रिासी पररिारका अलािा अन्य पररिारले उत्ादन िरेको थप कृवि उपज पवन सङ्कलन िरी सथानीय 
बजार र बाह्य बजारमा पठाउने योजना पावलकाको रहेको छ । हाल यस के्षत्मा रहेका वबद्यालय र बजारहरूमा 
वदिाखाजाको रूपमा प्रयोि िररने फास्ट फूरहरूको सट्ामा कोदो र भट्मासबाट सथानीय स्तरमै उपलब्ध हुने खाजाका 
पररकारहरू प्रयोि िनषे विियमा पावलका लिायत अन्य सरोकारिालाहरूले चासो देखाई रहेको अिसथा छ । वबितमा 
िाउँमा उत्ावदत भट्मास नून संि साट्ने प्रचलन वथयो अवहले प्रवतकलो भटमास रु. ५० िा १ के.वज. चामलसँि सथानीय 
स्तरमा साट्न पाएकामा यस के्षत्का कृिकहरू खुशी भएका छन् । मावलका विकास सङ्घ र पावलकाले आफू कोवभरका 
कारण घर फकषे र बेराेजिार भएका बेला आफनो समयको सदुपयोि िरी आफनो पररिारको खाद्य सुरक्षामा सहयोि 
िरेकोमा खुशी व्यक् िरेका छन् । आफू पुनूः  कामको लावि विदेश जानुपनषे अिसथा सृजना भए पवन आफनो पररिारका 
अन्य सदस्हरूले यस काय्डलाई वनरन्तरता वदने प्रवतिधिता उनीहले व्यक् िरेका छन् । अझै पवन पावलका र मावलकाले 
यसै्त थप काय्डक्रमहरू सञ्ालन िनषे आशा व्यक् िरेका छन् । मावलका विकास सङ्घले सन् २०२१ को आफनो 
काय्डक्रममा उक् असथाई सङ्कलन वरपोहरूलाई सथायी  कृवि उपज सङ्कलन केन्द्रको रूपमा विकास िनषे अिधारणा 
पावलका सामु अवघसारेको र पावलकाले पवन यस काय्डमा थप साझेदारी िनषे ईच्ाँ व्यक् िरेको छ । 

सूदूर पवचिम प्रदेश र देशभर रहेका बेरोजिारी युिाहरूलाई सामूवहक रूपमा यस प्रकारका कृवि काय्डमा संलग् 
िराउन यस प्रकारको मोरेल नेपाल सरकारका सथानीय वनकायहरूले अिलम्बन िन्ड सके केही हदसम्म युिाहरू 
विरोजिार हुने कुरामा दुरमत नहोला । हाल चौरपाटी िाउँपावलकाले असार १६ ितेलार्ड  कोदो वदिसका रूपमा 
मनाउने याेजना िरररहेकाे छ । 
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