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ग्रामीण प्रिविध केन्द्रले िविभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ–संस्थाहरूसँगको समन्वय, परामशर् एवं सहकायर्मा 

वातावरणमैत्री स्थानीय प्रिविधहरूबारे अध्ययन, अनुसन्धान, िवकास तथा िवस्तारसम्बन्धी थुप्र ैगितिविधहरू 

सञ्चालन गदैर् आइरहेको छ । खासगरी दगुर्म ग्रामीण समुदायहरूलाई लिक्षत गरी उनीहरूको लैिङ्गक, सामािजक, 

आिर्थक उन्नतीद्वारा जीवनस्तरमा सुधार ल्याउनका लािग उपयक्त प्रिविधहरूको िवस्तारसँगै ज्ञान, सीप र क्षमता 

अिभविृद्धमा िवशेष जोड िदँदै आएको छ ।

िवश्वव्यापी रूपमै पयार्वरणमा पिररहकेो जलवाय ुपिरवतर्नका असरहरूबाट प्रत्यक्ष रुपमा गिरव तथा सीमात्नकृत  

समुदायका मािनसहरू प्रभािवत बिनरहेका सन्दभर्मा, स्थानीय साधन श्रोतहरूको पिरचालन माफर् त कम खचर्मा 

नै उनीहरूको जीवीकोपाजर्नमा तत्काल राहत पुयार्उन सक्न वातावरणमैत्री सरल प्रिविधको िवस्तारका लािग 

िविभन्न िनकायहरूसँग समन्वय परामशर् एवं सहकायर् गदैर् समुदायहरूको आिर्थक सामािजक सशिक्तकरणमा 

सहयोग पुयार्उनु नै ग्रामीण प्रिविध केन्द्रको मुख्य लक्ष्य हो ।

यस ैिसलिसलामा कावर्न उत्सजर्न न्यिनकरण सिहतको गाउँ िवकास माफर् त गरीवी न्यूिनकरण भन्न अवधारणा 

अन्तगर्त, डेनमाकर्  िस्थत संस्थाहरू ‘िसिभल सोसाईिट इन डेभलपमेन्ट- CISU’ को आिर्थक सहयोग 

तथा ‘डेिनस ईन्टरनेसनल ह्यमेन सेटलमेन्ट सिर्भस- DIB’ र ‘ईन्टरनेसनल नेटवकर्  फर सस्टनेवल ईनजीर्-  

INforSE’ को पहल एवं सहिजकरणमा दिक्षण एिशयाका ४ वटा देशहरू भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र 

नेपालमा ‘कावर्न न्यिनकरण एवं िवपन्न केिन्द्रत िदगो वातावरणमैत्री गाउँ िवकासका लािग स–प्रमाण पैरवी’ 

कायर्क्रमको पिहलो चरण जनवरी सन ्२०१५ देिख सुरु भई जुलाई सन ्२०१७ मा सम्पन्न भएपिछ सुरु भएको 

दोस्रो चरण Advocating for upscaling for local climate solutions as “Eco-Village 

Development” as a mean to strengthen pro-poor Climate agenda in south Asia 

पिन ३१ अक्टोर सन ्२०१८ देिख सम्पन्न भएको छ ।  

ग्रामीण क्षत्रहरूमा उजार्, खाद्यान्न, पानी तथा जीिवकोपाजर्न सुरक्षाका लािग उपयक्त एवं ग्रामीण समुदायहरूद्वारा 

सहज रुपमा अपनाउन सिकने िविभन्न िवकल्पहरूलाई एिककृत रुपमा समावेश गदैर् जलवाय ु पिरवतर्नका 

नकारात्मक प्रभावहरूलाई घटाउन तथा जीिवकोपाजर्नका राम्रा अवसरहरू प्राप्त गनर् ग्रामीण समुदायहरूलाई 

सशक्त रुपमा सहयोग पुयार्एको छ । अतः यसै सन्दभर्मा, कायर्क्रम अन्तगर्त ग्रामीण समुदायहरूद्वारा सहज 

रुपमा अवलम्वन गरी उनीहरूको िजिवकोपाजर्नमा उल्लखनीय सफलताहरू हािसल हुन सकेका केही प्रितिनिध 

घटनाहरूलाई समेटी यो पुिस्तका तयार पािरएको छ । यसबाट स्थानीय समुदायहरू लगायत अन्य पाठकहरूले 

ती वातावरणमैत्री िवकल्पहरूबारे व्यावहािरक ज्ञान तथा जानकारी हािसल गनेर्छन ्भन्न ेअपेक्षा रािखएको छ । 

सहयोग र सहकायर्का लािग सम्बिन्धत सवैलाई हािर्दक धन्यवाद । 

ग्रामीण प्रिविध केन्द्र, भिनमण्डल, लिलतपुर
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काभ्रेपलाञ्चाके िजल्लाका ेबथेानचाके गाउँपािलका 

वातावरणमैत्री गाउँ बन्न उन्मखू भएका े छ । 

जलवाय ु पिरवतर्न अनुकूलन तथा न्यनीकरण 

सिहतको वातावरण संरक्षण, नवीकरणीय उजार् 

प्रिविधहरूको प्रवद्धर्न तथा िवस्तार, फोहरमैला 

व्यवस्थापन लगायत प्राङ्गािरक कृिष प्रिविधहरूको 

प्रवद्धर्न जस्ता वहु–िवकल्पहरूलाई एिककृत रूपमा 

समेिटएको संयक्त अभ्यासलाई ‘वातावरणमैत्री 

गाउँ िवकास अवधारणा’ भन्न े गिरन्छ । साेही 

अवधारणाका े अवलम्वन गरी साे गाउँपािलका 

अाफूलाइर् वातावरणमैत्री गाउँपािलका घािेषत गनर् 

अग्रसर छ । 

ठूला–ठूला भौितक पूवार्धारहरूको िनमार्ण िबना 

‘िवकास’ सम्भव नदेख्ने परम्परागत आम बुझाइमा 

एउटा फरक सोच सिहतको व्यवहािरक अभ्यास 

सुरु गरेको छ, बथेानचोक गाउँपािलकाले । यस 

अवधारणाको कायार्न्वयनमा ग्रामीण प्रिविध 

केन्द्र, भिनमन्डलले प्रािविधक सहयोग सिहतको 

सहजीकरण गरेका े िथया े भने बथेानचोक 

गाउँपािलकाले समग्र कायर्क्रमको अगुवाई िलएका े

िथया े । यस बाहेक गाउँपािलकाले कायर्क्रमको 

सफल कायार्न्वयनका लािग सम्बिन्धत सरकारी 

तथा गैरसरकारी िनकायहरूसँग आवश्यक 

समन्वय, परामशर् एवं सहकायर् गदैर् अाएका ेछ । 

वातावरणमैत्री िवकास अवधारणाअन्तगर्त सन ्

२०१५ देिख ग्रामीण प्रिविध केन्द्र र तत्कािलन 

िजिवस तथा सम्बिन्धत गािवसहरू बीचको 

सहकायर्मा काभ्रे िजल्लाका सािवकका ३ वटा 

गािवसहरू– च्याम्राङबशेी, ढुङ्खकर्  र चलाल 

गणेशस्थानबाट नमूनाको रूपमा सुरु भएको 

‘कावर्न न्यिनकरण एवं िवपन्न केिन्द्रत िदगो 

वातावरणमैत्री गाउँ िवकासका लािग स–

प्रमाण पैरवी’ अथार्त ् इर्का े िभलेज डेभल्प्मेन्ट 

कायर्क्रमलाई गाउँपािलकाले स्वािमत्व ग्रहण गदैर् 

हाल यसलाई स्थानीय स्तरमा जलवाय ुअनुकूलन 

वा समाधानका उपाय स्वरूप वातावरणमैत्री गाउँ 

िवकासलाइर् माध्यम बनाइर् पैरवी गनर् सम्पणर् 

गाउँपािलकाहरूमा िवस्तार गनेर् याजेना बनाएका े

छ । कायर्क्रमको पिहलो चरणमा िविभन्न सरकारी 

तथा गैरसरकारी िनकायहरूसँगको सहकायर् 

माफर् त नेपाल सरकारद्वारा घोिषत ‘वातावरणमैत्री 

स्थानीय शासन प्रारूप– २०७०’ ले िनिर्दष्ट गरेका 

िवषयहरू जस्तःै निवकरणीय उजार्, प्राङ्गािरक 

खेतीमा आधािरत कृिष प्रिविधहरू, प्लािष्टक 
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टनेल खेती, पोखरी िनमार्ण तथा माछापालन, 

गोठ सुधार एवं पशु मलमूत्र व्यवस्थापन, 

आकाशे पानी सङ्कलन तथा सदपुयोग, 

सरसफाई एवं घरायसी फोहर व्यवस्थापन 

लगायत वातावरण संरक्षण तथा जलवाय ु

पिरवतर्न न्यनीकरण तथा अनुकूलनसम्बन्धी 

िविभन्न ठोस िनमार्ण कायर्हरू सम्पन्न भएका  

छन ् । जसबाट मिहला, यवुा र सीमान्तकृत 

समुदायका प्रितिनिधत्व सिहत १०८ घरधुरीहरू 

प्रत्यक्ष लाभािन्वत भएका छन ्। 

त्यसैगरी, दोस्रो चरणमा वातावरणमैत्री 

अवधारणाबारे िविभन्न तहमा लाभािन्वत समूह, 

साझदेारहरू, नीित िनमार्ताहरू अािदसँग ज्ञान 

तथा जानकारीहरूको आदानप्रदान, छलफल, 

अन्तिक्रर् या, वहस तथा पैरवी जस्ता गितिविधहरू 

सञ्चालन भएका िथए । जसकाे फलस्वरूप 

बथेानचाेक गाउँपािलका अाफूलाइर् वातावरणमैत्री 

नमूना गाउँका रूपमा िचनाउन अग्रसर समेत 

भएका ेछ । 
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सन ् २०१५ देिख काभ्रेका े बथेानचाके 

गाउँपािलकामा सञ्चािलत वातावरण मैत्री गाउँ 

िवकास कायर्क्रमका े प्रभावलाइर् अात्मसाथ गरी 

गाउँपािलकाले अागामी अािर्थक वषर् २०७५/७६ 

का े नीित तथा मागर्दशर्न– २०७५ मा समेत 

वातावरण मैत्री गाउँ अवधारणाका केही महत्वपूणर् 

पक्षहरूलाइर् समेटी साे अवधारणा अन्तगर्तका 

गितिविधहरूका लािग कुल बजटेका े ५% बजेट 

(१० लाख रूपैंया) छुट्याएका ेछ । 

वातावरण मैत्री गाउँ अवधारणा अन्तगर्त स्थानीय 

प्राकृितक स्राेत तथा निवकरणीय उजार्हरूका े

का े समूिचत उपयागे गरी, सुधािरएका े कृिष 

प्रणाली अपनाइर्, वन व्यवस्थापन, जल तथा 

फाहेाेर व्यवस्थापन  गरी स्थानीय समुदायका े

िजिवकापेाजर्नमा सकारात्मक प्रभाव पानेर् 

उद्दश्यका साथ सञ्चािलत पिरयाेजनाबाट १०८  

घुरधरुी प्रत्यक्ष रूपमा लाभािन्वत भएका छन ्। 

देश संिघयतामा गएसँगै स्थानीय स्तर अझ 

शिक्तशाली भएका े पिरप्रक्ष्यमा काभ्रे िजल्लाका े

बथेानचाेक गाउँपािलकाले गाउँपािलकाका चलाल 

गणेशस्थान, ढुङ्खकर्  र च्याम्ङ्राङबशेी मध्य े कुनै 

एक गाउँलाइर् वातावरण मैत्री नमूना गाउँका 

रूपमा िवकास गनेर् किटवद्धता देखाएका े छ । 

हालै िनवार्िचत स्थानीय सरकारका प्रितिनिधहरूले 

समेत यसलाइर् व्यवहारमा उतानर् प्रितवद्धता जाहेर 

गरेका छन ्। 
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बथेानचाके गाउँपािलका, काभ्रेपलाञ्चाकेका े

अािर्थक वषर् २०७५/७६ का े नीित, मागर्दशर्न, 

कायर्क्रम तथा बजेटमा वातावरण मैत्री गाउँ, 

कृिष,   वातावरणसम्बन्धी नीितहरूलाइर् संिक्षप्तमा 

बुँ दागत रूपमा तल प्रस्तत गिरएका ेछ।

 » भू–उपयोग नीित बनाई कृिष, खानी, 

जिडबुटी, व्यापािरक, बस्ती आदी 

क्षत्रको बिर्गकरण गरी भूिमको बैज्ञािनक 

व्यवस्थापन गिरनेछ ।

 » पशुजन्य उद्योग एवं कृिषमा व्यवसाियकरण 

गिरनेछ । मौरी, आलु, मकै, कफी अािद 

पकेट क्षत्र तोिकनेछ । एक वडा एक 

उत्पादनको अवधारणालाई आत्मसात 

गिरनेछ ।

 » रासायिनक मल तथा िबषादीको प्रयोगलाई 

न्यूिनकरण गरी अग्यार्िनक कृिष उत्पादनमा 

जोड िदईनेछ ।

 » बमेौसमी तरकारी उत्पादनमा टनेल र साना 

िसचंाइको प्रयोग गिरनेछ ।

 » प्राकृितक श्रोतको उपयोग तथा आिर्थक 

िवकासका अिभयानमा स्थानीय 

जनसहभािगतालाई जोड िदईनेछ ।

 » वन, वातावरण र जलाधार संरक्षण नीती 

बनाई लागू गिरनेछ ।

 » “एक घर ५ रुख, एक नेपाली एक 

फलफूलको िवरुवा रोपण” अिभयान 

अनुसार आवश्यक कायर्क्रमहरू सञ्चालन 

गिरनेछ ।

 » वातावरण सन्तलुन माफर् त जलवाय ु

पिरवर्तनको असर न्यनीकरण गदैर् 

नवीकरणीय उजार्मा जोड िदई १ घर १ 

सुधािरएको चुलो कायर्क्रमलाई प्रभावकारी 

रूपमा अगािड बढाउने ।

 » प्लािष्टक लगायत वातावरणमा प्रितकूल 

असर पुयार्उने साधनहरूको प्रयोगमा 

िनरुत्साहन गदैर् सरकारी कायार्लयहरूलाई 

प्लािष्टक मुक्त क्षत्र घोषणा गरी वातावरण 

मैत्री श्रोत तथा साधनको प्रयोगमा बढावा 

िदईनेछ ।

 » जलाधार क्षत्रको पिहचान, सम्वधर्न र 

िवकास गनर् िवशेष पहल गिरनेछ ।

 » फोहोर मैला व्यवस्थापन तथा सरसफाई 

सम्बिन्ध नीित तथा कायर्िविध िनमार्ण गरी 

लागू गिरनेछ ।
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बथेानचाेक गाउँपािलकामा वातावरणमैत्री गाउँ 

िवकास कायर्क्रमका ेउच्च प्रभाव रहेका ेछ । ग्रामीण 

प्रिविध केन्द्रले यस कायर्क्रमका े शुरूवाती समयदेिख 

नै यस बेथानचाेक गाउँपािलका मा वातावरणमैत्री 

िविभन्न गितिविधहरू सञ्चालन गदैर् अाएका े छ ।   

स्थानीय जिैवक िविवधता व्यवस्थापन, 

सीपमूलक तािलमहरू अािदलाइर् स्थानीय 

कृषकहरूले एकदमै रूचाएका छन ् ।  हामी 

ग्रामीण प्रिविध केन्द्रप्रित अाभारी छाै ं ।  

र भिवष्यमा पिन यस्ता गितिविधहरूलाइर् अवलम्वन 

तथा िवस्तार गनर्  हामी इर्च्छक छाै ं। 

यस बेथानचाके गाउँपािलकामा सञ्चािलत कायर्क्रमहरू 

मध्य े वातावरणमैत्री गाउँ  िवकास कायर्क्रम एक 

उल्लखनीय पिरयाजेना हाे । यस पिरयाजेनाले  यहाकँा े

पयार्वरण तथा जैिवक िविवधताका ेसुधार गनर् यहाकँा 

स्थानीय गाउँपािलका तथा स्थानीय सङ्घ संस्थासँग 

गरेका े समन्वय पारदशीर् एवं प्रभावकारी छ ।  

यस पिरयाजेनाले सञ्चालनमा ल्याएका 

गितिविधहरू मिहला एवं यवुा मैत्री छन ् ।  

यसले िविभन्न समयमा सञ्चालनमा ल्याएका िविवध 

सीपमूलक तािलम तथा क्षमता अिभविृद्ध गनेर् 

गितिविधहरूले  बेराजेगार यवुा तथा कृषकहरूलाइर् 

संलग्न गराइर् कृिष प्रणािल, वातावरणमैत्री प्रिविधहरू 

अािदका बारेमा  जानकारी िदने, सीप तथा दक्षता 

अिभविृद्ध गरी उनीहरूलाइर् स्थानीय वातावरणका े

संरक्षण गरी जलवाय ु पिरवतर्न अनुकूिलत बनाउन 

उन्मखू गरेका ेछ । यित मात्र नभै यस पिरयाजेनाले 

व्यावसाियक कृिष माफर् त स्थानीय कृषहरूका े

िजिवकापेाजर्न सुधारमा समेत टेवा पुयार्एका ेछ । 

यस पिरयाजेनाकाे िसकाइर् तथा उपलिब्धलाइर् ध्यानमा 

राखी भिवष्यमा यस बथेानचाके गाउँपािलकालाइर् 

नै वातावरणमैत्री नमूना गाउँका रूपमा िवकास गनेर् 

याेजना समेत हामीले राखेका छाै ं।
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बथेानचाके गाउँपािलका, ढुङ्खकर् , चनाैटेका 

स्थानीय कृषक रामबहादरु श्रष्ठ (६६ वषर्) अाखँा 

देख्नु हुन्न । वहाकँा े घरभन्दा केही तल खाचेमा 

एउटा पानी घट्ट छ । साे पानी घट्टसम्म पुग्न एउटा 

खहरे खालेा र साेही खालेाका े पुल तनुर्पछर्  ।  

तर वहा ँकसैका ेसहारा िबना खुट्टाले चाल मादैर् र 

हातले छामछाम–छुमछुम गदैर् त्यहासँम्म िनधर्क्क 

पुग्नुहुन्छ । वहा ँउक्त पानी घट्टमा कुटानी िपसानी 

भनर् अाउने गाउँलेहरूलाइर् सहयाेग गनुर्हुन्छ र 

अाफ्ना लािग चािहएका े कुटानी िपसानी समेत 

अाफै गनुर्हुन्छ । पिहलेका े परम्परागत पानी 

घट्टलाइर् ग्रामीण प्रिविध केन्द्रले प्रािविधक तथा 

अािर्थक सहयाेग पुयार्इर् सुधानर् मद्दत गरे पिछ 

उहालँाइर् अझ ैसिजलाे भएकाे बताउनु हुन्छ । 

उक्त सुधािरएका े पानी घट्टबाट चनाटैेका २७ 

घरधरुी प्रत्यक्ष रूपमा लाभािन्वत भएका छन ् ।  

साथ ै साे गाउँ वरपरका गाउँलेहरू पिन साेही 

िमलमा अन्न िपस्न अाउने गछर्न ्र अन्न िपसे बापत 

ज्याला िदने गदर्छन ् । उठेका े ज्याला भने साेही 

घट्ट व्यवस्थापनका लािग स्थापना भएका े घट्ट 

व्यवस्थापन समूहमा जम्मा हुने गरेका ेछ । 

रामबहादरुकी श्रीमती पुतली माया श्रष्ठले पिन 

उनलाइर् पानी घट्ट चलाउन सहयागे गदैर् अाएकी 

िछन ्। अिहले सुधािरएका ेपानी घट्ट पाएर दबुजैना 

धरेै खुशी छन ्।

उनीहरूले सुधािरएका े पानी घट्टबाट लाभ त 

िलइर्रहकेै छन्, त्यसबाहेक घरमा जिडत साेलार 

िबजलुी प्रणािल, सुधािरएका ेचुला,े तथा घरबगैंचा 

व्यवस्थापनले समेत उनीहरूका े िजवनशैलीमा 

सुधार तथा सहयागे पुयार्उँदै अाएका े छ । 

सालेारबाट चल्ने िबजुलीले लाेडसेिडङ हुने 

समयमा धरेै नै सहयाेग पुगेका ेपुलतीका ेअनुभव 

छ । 
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चनाटैेका कृषकहरूले ग्रामीण प्रिविध केन्द्रले 

बनाइर्िदएका ेहाइर्ड्रािेलक यार्म पम्पबाट पिन लाभ 

िलइर्रहकेा छन ्। 

खासगरी बस्ती भन्दा तल बिगरहकेो 

पानीलाई मािथ पठाउनको लािग प्रयोग गिरने 

हाइर्ड्रोिलक यार्म पम्प (हाइड्राम) प्रिविध कुनै 

पिन बािहरी शिक्त वा उजार्को प्रयोग िवना 

पानीकै मात्र शिक्तबाट चल्ने स्वचािलत 

प्रिविध हो । यसमा कम उचाईबाट पम्पसम्म 

खसािलएको धरेै पानीको शिक्तले थोरै मात्र 

पानीलाई िनिश्चत उचाई मािथसम्म फ्याक्दछ ।  

स्वच्छ िपउने पानीको आपूिर्त तथा लघु–िसचंाइ 

प्रयोजनका लािग उपयक्त यस प्रिविधले 

वातावरणमा असर पानेर् खालका कुनैपिन ग्यासँ 

वा रसायनहरु उत्पादन गदैर्न । एकपटक सञ्चालन 

गिरसकेपिछ अन्य कुनै पिन ईन्धनको प्रयोग िवना 

२४ सै घण्टा चल्न सक्न यो प्रिविधले स्राेतबाट 

पम्प प्रणालीमा पठाईएको पानीको जम्मा पिरमाण 

मध्य े १० प्रितशतलाई मात्र आवश्यक उचाईमा 

पुयार्उँदछ भने बािँक पानीलाई सम्बिन्धत श्रोत 

तफर्  नै फकार्इिदन्छ । जसले गदार् उक्त स्राेतमा 

आिश्रत सम्पणर् जैिवक िविवधतालाई कुनैपिन 

असर पादैर्न । 

हाइड्रामका ेप्रयागे गरी चनाैटेका कृषकहरूले पानी 

तान्न ेर साे पानीलाइर् िपउन, घरायसी प्रयाेजनमा,  

पशुपक्षीलाइर् खुवाउन, सरसफाइर्मा एवं लघु 

िसचंाइ गनर् समेत प्रयागेमा ल्याउँदै अाएका छन ्। 

यस प्रिविधका ेप्रयागे पिछ गाउँका खासगरी पानी 

सङ्कलनका लािग दैिनक रूपमा खटन्ुपनेर् मिहला 

तथा केटाकेटीहरूको कायर्बोझ घटेका ेछ । 

२०७३ जठेमा सुधािरएका े पानी घट्ट जडान 

गिरएका ेहाे । 

साे घट्ट सुधानर् १७,००० रूपैंया लागेका े िथया े । 

जसमध्य े१०,००० रूपैंया SNV का ेसहयाेगमा 

ग्रामीण प्रिविध केन्द्रद्वारा सञ्चािलत पिरयाजेनाले 

सहयाेग गरेका े िथया े ।  िवष्णबहादरु श्रष्ठका े

रेखदेखमा सञ्चािलत पानी घट्टबाट २७ घरधरुीले 

लाभ िलइर्रहेका छन ्।
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पिहले मकै, जाै, गाै,ं काउली र बन्दा जस्ता 

बालीहरू मात्र लगाउँदै अाएका स्थानीय यममाया 

श्रष्ठ (४० वषर्) ले ग्रामीण प्रिविध केन्द्रकै 

सहयाेगमा कृिषसम्बन्धी ३ िदने तािलम एवं 

प्रािविधक सहयाेग पाएपिछ अिहले सुधािरएका े

िग्रन हाउस टनेलमा िविभन्न तरकारी बालीहरू 

लगाउँदै अाउनु भएका ेछ ।  

वहालँे बालीमा समेत िविवधता ल्याइर् काउली, 

मुला, धिनया, लसुन, प्याज, बन्दा, अालु जस्ता 

तरकारीबाली लगाउँदै अाउनु भएका ेछ । उत्पादन 

भएका तरकारी अाफूले खाने बाहके बढी भएका 

तरकारीहरू निजककाे बजारमा लगेर बच्न े समेत 

गनुर्भएका ेछ । किहले काहँी त तरकारी र अालु 

िकन्न व्यापारीहरू उहाकँै घरदैलामेा समेत अाउने 

गनेर् वहालँे बताउनु भया े। तरकारी बेचेर अाम्दानी 

भएका े रकमबाट  घरखचर् कटाएर छारेाछारेीका े

पठनपाठनमा समेत सहयाेग पुगेका ेवहा ँबताउनु 

हुन्छ । तरकारी खेती बाहके वहालँे अाफ्ना ेघरमा 

सुधािरएका े चुल्हाे र साेलार समेत राख्न भएका े 

छ । 

स्थानीय सन्तमाया श्रष्ठले पिन ग्रामीण प्रिविध 

केन्द्रका ेसहयाेगमा सुधािरएका े चुल्हा ेप्रयागे गदैर् 

अाउनु भएका ेछ । वहाकँा अनुसार परम्परागत 

चुल्हामेा भन्दा सुधािरएका े चुल्हाेमा दाउरा कम 

लाग्ने, धुँवा कम हुने, खाना चाडँाे पाक्न जस्ता 

िवशेषताहरू रहेका छन ् । यस्ता िवशेषताहरूका 

कारण चुलाचेाकैामा बढी काम गनेर् मिहलाहरूका े

स्वास्थ्यमा समेत कम असर पनेर् र बचेका समयमा 

घर तथा खेतीका अन्य काममा अाफ्ना े समय 

खचर्न पाएका ेवहाकँा ेअनुभव छ । दाउरा खाज्न 

टाढा टाढा जानुपनेर् समस्या समेत अिहले कम 

भएका ेछ ।

सन्तमाया, यममाया, पुलती माया र रामबहादरु 

जस्ता २७ घरधरुीका अन्य स्थानीय कृषकहरू 

समेत सुधािरएका वातावरण–मैत्री अभ्यास तथा 

प्रिविधहरू अपनाइर् अाफ्ना िजिवकापेाजर्न सुधानर् 

तिल्लन छन ्। 9

काभ्रेपलाञ्चाके िजल्लाका,े बथेानचाके 

गाउँपािलका, चलाल गणशेस्थान, िसिक्रघ्याङ, 

िनवासी िनरमाया तामाङ (५५ वषर्)  लाइर् पिहले 

अाफ्ना े पिरवारका लािग मात्र तरकारीबाली 

लगाउने गरेका े अनुभव िथया े । ३ वषर् पिहले 

ग्रामीण प्रिविध केन्द्रले बथेानचाके गाउँपािलकासँग 

समन्वय गरी सञ्चालन गरेका े बहुपयागेी 

कृिषसम्बन्धी तािलममा सहभागी भएपिछ भने 

िनरमायाले खेतीपातीमै धरेैथाके गनर् सिकने रहेछ 

भनी जािनन्; िसिकन ्। 

बहुपयागेी कृिषसम्बन्धी तािलम िलएपिछ भने 

िनरमायाले पिहले गदैर् अाएका े परम्परागत कृिष 

प्रणािलमा भने सुधार अाएका ेबताइन ्। पिहले–

पिहले पािरवारीक उपयागेका े लािग सागपात 

तथा केही थरीका तरकारीहरू लगाउने गिरन्थ्या े। 

पिछ कृिष तथा तरकारी उत्पादनसम्बन्धी तािलम 

पाएपिछ भने उत्पादनमा िविवधता अाएका ेउनले 

सुनाइन ्। 

हाल अाएर मासैमी र बमेासैमी गरी धिनया, 

सागसब्जी, मूला, बन्दा, काउली, गालेभेडा, 

िसमी अािद लगाउँदै अाएकी िनरमायाले िसजन 

अनुसार ५ देिख १० हजारसम्मकाे तरकारी बच्न े

गरेका े बताइन ् । शुरूमा गाउँमा तरकारी खेती 

गनर् थालेपिछ गाउँलेहरूले कुरा काटन् थालेका र 

फलानाले तरकारी खेती गरेर खान थालेछ भनेर 

गाउँमा चचार् समेत चलेका े िनरमायाले बताइन ्। 

शुरूमा उक्त गाउँबाट तािलम िलने धरेै भएका तर 

व्यावसाियक कृिषकमर्लाइर् िनरन्तरता िदने भने 

िनरमाया बाहके केही मात्र रहेका ेउनले सुनाइन ्।   

तरकारी बाहके फलफूल तथा डालँेघासँका 

िबरूवाहरू पिन लगाएकी िछन ् िनरमायाले । 
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अाफैले गाेलभेडाका ेनसर्री समेत राखी गालेभेडा 

खेती गदैर् अाएकी उनलाइर् टनेल बनाउन, यसकाे 

ममर्तसम्भार गनर् उनका श्रीमान ् साेिभतमान 

तामाङ (५२ वषर्) ले सघाउँदै अाएका छन ् । 

श्रीमान ्शारीिरक रूपमा असक्त भएकाले धरेैजसाे 

काममा िनरमाया अाफै खिटने गरेकी िछन ्। 

गाउँबाट केही तल रहेका े मूल सडक, खहरेमा 

रहकेा ेबिहनीका ेपसलमा लगेर तरकारीहरू छाड्ने 

तथा बच्न े गरेका े िनरमायाले बताइन ् । त्यहीबाट 

अन्य व्यापारीहरूले समेत तरकारीहरू िकनेर 

निजकका े बजार जस्तःै पनाैतीसम्म पुयार्उने  

गछर्न ्। 

ग्रामीण प्रिविध केन्द्रका े सहयाेगमा केही रकम 

अाफैले थपी िनरमायाले पलािस्टक टनेल िनमार्ण 

गरेका हुन ् । पिरवारका ससदस्यहरू नै िमलेर 

बनाएका े हुदा टनेल बनाउँदा त्यती धरेै खचर् 

नभएका ेउनले बताइन ्। उक्त टनेलमा गालेभेडा 

उत्पादन गरी राम्राे अाम्दानी िलदँै अाएकी 

िनरमायाले तरकारी मात्र बचेेर गएका े बषर् १५ 

देिख २० हजार अाम्दानी गनर् सफल भइन ्। 

उनले घरमा वषार्तका े पानी सङ्कलन गनेर् प्रिविध 

समेत जडान गरेकी िछन ् । वषार्मा परेका े पानी 

ट्याङ्कीमा जम्मा गनेर् र िहउँदमा पानीका े अभाव 

हुदा तरकारी बालीमा िसचंाइ गनर् प्रयागे गनेर् 

गरेका े िनरमायाले बताइन ् । साथै उनले अाफ्ना े

बारी निजकै पलािस्टक पाखेरी समेत बनाएकी 

िछन ्। त्यसमा खेर जाने पानी सङ्कलन गरी पानी 

कम भएका ेसमयमा िसचंाइका लािग उपयाेग गनेर् 

गरेका े िनरमायाले बताइन ् । यसरी िनरमायाले 

पानीका ेबहुउपयागे समेत गरेकी िछन ्। 

“या े तािलम पाएर हामी एकदमै खुशी छाै ं । 

पसलमा पाइने सडेगलेका े खानु परेका े छैन । 

अाफ्नै खेतबारीमा उब्जाएर खाइने तरकारीहरूले 

स्वास्थ्यमा सुधार पुगेका ेछ नै, बढी भएका ेतरकारी 

बचेेर अािर्थक टेवा समेत पुगेका े छ । पिहले नै 

यस्ता े तािलम पाएका े भए या े गाउँका े मुहार नै 

अकार् े भइर्सक्थ्या े अिहलेसम्ममा ।” िनरमायाले 

खुशी हुदै बताइन ्। 
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गाउँमा उपयक्त अवसर नदेखेर अिधकाशं यवुाहरू 

िवदेशितर भौतािरई रहेका बलेा बथेानचोक 

गाउँपािलका वडा नं ४, चलाल िसिक्रघ्याङका 

एक यवुा रामबहादरु तामाङ (३६ वषर्) लाई भने 

अिहले गाउँमै भ्याई–नभ्याई छ । 

त्यसो त उनी मात्र िवदेश जादँै नगएका व्यिक्त 

होइनन ् बरु िवदेश बस्दाको भोगाइबाट पाठ 

िसकेर आफ्नै देशमा केही गनुर्पछर्  भन्न े अठोट 

िलएर फिर्कएका एक स्वावलम्बी नागिरक  

हुन ् । गाउँका अन्य यवुाहरू जस्त ै उनी पिन 

साउदी अरेिबया र मलेिशयामा ५ वषर्सम्म 

बसेर दइुर् वषर् पिहले मात्र घर फिर्कएका हुन ् । 

तर िवदेश बस्दा गनुर्परेको मेहनत र िसकाईले 

उनलाई यस्तो बनाइिदयो िक, घर फिर्कसकेपिछ 

पैसा कमाउनका लािग िवदेशमै जानुपछर्  भन्न े

लागेन र गाउँमै बसेर अवसरहरूको खोजी 

गनर् थाले । यसै मेसोमा उनले पिहल्याएका 

िविभन्न पेशा व्यवसायहरू मध्य े मौसमी तथा 

बमेौसमी प्राङ्गािरक तरकारी खेती पिन एक हाे ।  

तर, सुख्खा मौसममा खानेपानीकै लािग धौ–धौ 

पनेर् गाउँमा िसचंाइ गनेर् पानी कहाबँाट ल्याउनु ?  

उनी िवकल्प  सोच्दै िथए, “जहा ँ ईच्छा, त्यहा ँ 

उपाय ।” भने झैं गाउँमा सञ्चािलत वातावरणमैत्री 

गाउँ िवकास कायर्क्रममाफर् त सावर्जिनक धारा एवं 

घरायसी प्रयोगबाट खेर जाने पानी र वषार्तको 

समयमा आकासबाट पनेर् पानीलाई प्लािष्टक 

पोखरीमा जम्मा पारी त्यसलाई लघु िसचंाइ 

प्रिविध माफर् त तरकारी खेतीमा प्रयोग गनर् 

सिकने उपाय उनले िसके । यस बाहके भखर्õरै 

मात्र ‘घर वरपर खेर गइरहेको पशुमलमुत्र तथा 

जिैवक फोहरहरूबाट कम्पोष्ट मलको उत्पादन एवं 
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स्थानीय जिडबटुीहरूबाट घरायसी िवषािदहरूको 

िनमार्ण तथा प्रयोग’ सम्बन्धी तािलम पाए पिछ त 

रामबहादरुका लािग ‘ढुङ्गा खोज्दा देउता िमले झैं’ 

भया े। रामबहादरुले अाफ्नै घरअागँनमा कम्पोष्ट 

मल तथा जैिवक िवषािदहरू तयार गनर् थालेका 

छन ् । हालसम्म भने उनले तरकारी खेितमा 

परम्परागत गोवरमल मात्र प्रयोग गदैर् आएका 

िथए ।

आकासे पानीको भरमा बषर् भरीमा एउटा 

मात्र बाली (मकै) लाग्न िभरालो डाडँामा रहेको 

पाखोबारीमा यसरी वषर्भरी नै बमेौसमी तरकारी 

खेती गनर् सिकन्छ भनेर रामबहादरुलाइर् सुरुमा 

पत्यारै लागेका े िथएन । तर, ग्रामीण प्रिविध 

केन्द्रको सहिजकरण एवं िविभन्न िनकायहरूसँगको 

सहकायर्मा सञ्चािलत ‘वातावरणमैत्री गाउँ िवकास 

कायर्क्रम’ माफर् त जब घरायसी फोहरहरूको 

व्यवस्थापन, खेर जाने पानीको सङ्कलन तथा 

सदपुयोग, करेसाबारी व्यवस्थापन एवं प्राङ्गािरक 

तरकारी खेती प्रवद्धर्नबारे उनकी श्रीमती िवमला 

तामाङ (३५ वषर्) ले दइुर् वषर् पिहले गाउँमै तािलम 

सँगै ग्रामीण प्रिविध केन्द्रका े सहयाेग र आफ्नो 

लगानीमा ५०० िलटरको प्लािष्टक ड्रम प्राप्त 

गिरन्, तब उनलाई तरकारी खेती गनर्मा हौसला 

िमल्यो । आकासबाट परेको पानी र घरायसी 

प्रयोग पिछ धाराबाट खेर जाने पानीलाई प्लािष्टक 

ड्रममा जम्मा पारी लघु िसचंाइ िविधद्वारा तरकारी 

खेतीमा प्रयोग गनर् सिकने िवकल्प पाएपिछ 

गएका े साल िवमलाले पिरक्षण स्वरूप तीन सय 

रूपैंयाको बन्दा गोभीका िवरुवाहरू बमेौसमी 

उत्पादनका लािग लगाएकी िथईन ् । पिहलो 

प्रयासमै िवमलाको बन्दा गोभी खेती सोचे भन्दा 

धरेै राम्रो त भयो, तर पयार्प्त प्रािविधक ज्ञानको 

अभावमा बाली िटप्ने समय अिल िढला हुन जादँा 

वषार्तको पानीले केही उत्पादनमा क्षती पुग्या े ।  

यद्यिपः वषर्भरीमा जम्मा दईु हजारको मकै 

नफल्ने बारीबाट उनले ३ मिहनामा नै नगद रु. 

२४,०००/- (चौिबस हजार रूपैंया) कमाउन 

सफल भईन ् । यसबाट सफलता पाएकी 

िवमलाकै कारण िवदेश गएका श्रीमान ् पिन घर 

फकेर् पिछ बारीमा नै पोखरी बनाएर दवुैजना िमलेर 

व्यावसाियक तरकारी खेती सुरु गिर सकेका  

छन ्। तर उनीहरूले यस बषर् िव.सं. २०७२ को 

भूकम्पबाट भित्कएको घर िनमार्ण गनुर् परेकाले 

साचेे अनुरूप तरकारी खेती गनर् सकेका छैनन ्।  

आगामी बषर्देिख भने तरकारी खेतीलाइर् 

व्यापक रूपमा िवस्तार गनेर् उनीहरूले योजना  

बनाएका छन ्।
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मािथकाे तस्वीरमा देिखएका व्यिक्त, बथेानचोक 

गाउँपािलका वडा नं ४, चलाल िसिक्रघ्याङ काभ्र 

(५३ वषर्) का लोकबहादरु तामाङ हुन ् । जेठी 

छोरीको िबहे भैसकेकाले हाल एक छोरा, एक 

छोरी र श्रीमती गरी जम्मा चारजना पिरवारका 

मुली, उनको गाउँमा जादँा, प्रायः करेसावारी 

वरपर केही न केही काम गिररहेका भेिटन्छन ्।  

सानै उमेरदेिख कृिष पेशालाई अगँाल्द आएका 

उनलाई उमेरले बढुो बनाउँदै लगेता पिन आधुिनक 

कृिष प्रिविधहरूबारे जानकारी िलन र त्यसलाई 

व्यवहारमा उतार्नमा भने गाउँका कुनै यवुाले 

अिहलेसम्म भेटन् सकेका छैनन ्। 

परम्परागत अन्नबालीको िवकल्प नदेखेको 

समुदायमा चाह ेफलफूल तरकारी खेतीको शुरुवात 

गनर्मा होस ्या मूल्यवान वनस्पतीहरू हुकार्उनमा 

होस्, लोकबहादरु नै सबैभन्दा अगािड छन ्।

२०७२ सालको भूकम्पबाट लोकबहादरु सिहत 

उनको गाउँमा ठूलो धनजनको क्षित भयो । 

जनजीवन कष्टकर बन्द गएपिछ िवशेष गरी 

गाउँका यवुाहरू अवसरको खोिजमा धमाधम 

िवदेशीन थाले । यसै मेसोमा उनकी कान्छी छोरी 

पिन त्यतैितर लािगन्, छोरो काठमाडाैमंा पढ्दै 

गरेकाले गाउँमा उनी र श्रीमती मात्र बस्न ु पयार्।े 

यसै त परम्परागत कृिषको िवकल्प खोजीरहकेा 

लोकबहादरुका लािग काम गनेर् मान्छे नै नभएपिछ 

त बाध्यताले नै कुनै उपाय रोज्नै पनेर् भयो । 

संयोगबस त्यही समयमा गाउँमा ग्रामीण प्रिविध 

केन्द्रको सहिजकरणमा ‘वातावरणमैत्री गाउँ 
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िवकास कायर्क्रम’ सुरु भएकोले, उक्त कायर्क्रम 

अन्तगर्त वातावरण संरक्षणमा सहयोग पुग्ने गरी 

आधिुनक कृिष प्रिविधहरूको िवस्तार, मूल्यवान 

वनस्पितका िबरुवाहरू रोपण, निवकरणीय उजार् 

प्रिविधहरूको प्रवधर्न, फोहर व्यवस्थापन जस्ता 

िवषयहरूबारे स्थानीय समुदायहरूको क्षमता 

िवकासका लािग िदईएका तािलमहरूमा सहभागी 

भएपिछ त लोकबहादरुका लािग ‘ढुङ्गा खोज्दा 

देउता िमले झैं’ भयो । बद्धिचत्त लगायत मूल्यवान 

वनस्पितहरूबारे पिहले पिन केही जानकारी 

िलएका उनले तािलम लगतै िबरुवाहरू खिरद गरी 

करेसाबारीमा लगाई हाले ।   

अन्यत्र भए, फल्नको लािग सामान्यतः तीन–

चार वषर् लाग्न बोटिबरुवाहरू लोकबहादरुको 

लगनिशलता र मेहनतले गदार् लगभग दईु वषर्मै 

फल्न सुरु भयो । तीन वषर् पिहले सरदर रु. ४०० 

का दरले खिरद गरेर ल्याएका १० वटा िबरुवाहरू 

मध्य े४ वटा पोहर सालदेिख नै फल्न सुरु भयो, 

थप ४ वटा यसवषर् देिख फल्न थालेका छन ्भने, 

२ वटा बाटे भने मयार् े । लोकबहादरुका अनुसार 

पोहारेसाल उत्पादन भएको फल िबक्री गरेर उनले 

३ लाख रूपैंया जित हात पािरसकेका छन ् ।  

यसबाहके उनी आफैं ले उत्पादन गरेर हुकार्एका 

थप २० वटा िबरुवाहरू अकोर् वषर्देिख फल्ने 

तरखरमा छन ्।

बद्धिचत्तमाला बट्यान बगर्मा पनेर् एक िकिसमको 

बहु–बषीर्य आलङ्कारीक बनस्पती हो । 

समिशतोष्ण हावापानीमा िछट्ट बढ्ने र िबरुवा 

लगाएको ३ वषर् िभत्र फल िदन सक्न गुण भएको 

यसको फलबाट बनेको माला खासगरी बौद्ध 

धमार्वलम्बीहरूका लिग िनकै पिवत्र मािनन्छ ।  

पाकेको फलका एकै साईज वा अाकारका १०८ वटा 

दानाहरूलाई िमलाई िनिश्चत िविधद्वारा एउटा सुन्दर 

माला बनाईन्छ भने, यसलाई बौद्धमागीर्हरूले िवशेष 

महत्वका साथ धारण गदर्छन ्। 

फलको साईजको आधारमा मूल्य िनधार्रण हुने १०८ 

दानाको मालामा जित मिसनो र समाना अाकारका 

दाना त्यित महङ्गो र जित मोटो दाना त्यित नै सस्तो 

पनेर् कुरा लोकबहादरु बताउँछन ् । उनका अनुसार 

सवैभन्दा मिसनो साईज (७–िम.िम) को एउटा 

मालालाई २,००,००० (दईु लाख) भन्दा मािथ पदर्छ 

भने, धरेै मोटो साईजको माला (१२–िम.िम भन्दा 

ठूलो) लाई चार–पाचँ सय मात्र पदर्छ ।
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िबरुवाहरू िछटो हुिर्कयोस ् भनेर लाकेबहादरुले 

बढी मलजल र स्याहार गरेका हुनाले गत वषर् 

रूखहरूबाट मोटो साईजको दाना मात्र िनिस्कयाे ।  

जसले गदार् उनले भनेजस्तो मूल्य पाउन  

सकेनन ् । यद्यिपः किरब ५ िकलो जित तैयारी 

दाना िबिक्र गरेर उनले रु. ३,००,००० (तीन 

लाख) जित चाही ँ हात पानर् सफल भए । याे 

वषर् उनले पोहर साल भन्दा धरेै कमाउने लक्ष्य 

त राखेका छन्, तर पिन मिललो जग्गामा 

लगाएका िबरुवाहरूबाट यसबषर् पिन बिढ मूल्य 

पनेर् मिसनो साईजका फलहरू भने कमै मात्र 

फल्ने उनको अनुमान छ । तैपिन उत्पादन नै 

बढ्ने भएपिछ आम्दानी पिन स्वभािवक रूपमा 

बढ्नेमा चािह ँउनी ढुक्क छन ्। तर सबैितर उत्पादन 

बढ्न थालेपिछ बजार मूल्य घटन्े हुनाले सधैं 

एकैनाशको कमाई नहुन सक्न उनको आशङ्का  

छ । 

यसरी, सानो खचर्मा एकपटक लगाएका 

िबरुवाहरूबाट िबना कुनै थप लगानी धरेै वषर्सम्म 

िनरन्तर रूपमा राम्रो आम्दानी हुने भएपिछ 

लोकबहादरुलाई बद्धिचत्त मालाले िवस्तारै धनी 

बनाउँदै लैजाने उनको िवश्वास छ । िनवार्हमूखी 

परम्परागत कृिषको िवकल्पमा उनले अपनाएका 

उपायबाट गाउँघरमै बसेर कम मेहनतमा नै 

िवदेशको कमाई हुन थालेपिछ गाउँमा पिहले 

उनलाई नपत्याउनेहरू अिहले पछुताउन थालेका 

छन ्भने कितपय दङ्ग परी उनका ेअनुसरण गनेर् 

पिन छन ्। 

िववेक र मेहनत लगाएर नया ँकामबाट आम्दानी 

बढाउन मात्र होईन आवश्यकता अनुसार 

कमाईको सदपुयोग गनर् पिन उित्तकै अगािड छन ्

लोकबहादरु । २०७२ सालको भूकम्पबाट पुरानो 

घर नष्ट भएपिछ अस्थायी छाप्रोमा बस्द आएका 

उनले नया ँघर िनमार्णका लािग सरकारबाट प्राप्त 

हुने अनुदान र आफ्नो कमाई िमलाएर अनुमािनत 

रु. १३ लाख जित खचर् गनेर् गरी हालसालै एउटा 

नया ँपक्की घरको िनमार्ण सुरु गिरसकेका छन ्।  

यसमा उनले भूकम्प राहत स्वरूप नेपाल 

सरकारबाट रु. ३ लाख प्राप्त गनेर्छन ्भने बािँक 

रकम आफैं ले जुटाउँदै छन ् । पिरवारका अन्य 

सदस्यहरू आ–आफ्ना पेशा व्यवसायका लािग 

गाउँ बािहर रहेकाले घरमा अिहले लोकबहादरु र 

उनकी श्रीमती मात्र बस्द आएका छन ्। 
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कमजोर िवतरण प्रणालीका कारण रािष्ट्रय 

प्रसारण लाईनबाट आपूिर्त हुने िबजुलीको ठेगान 

नभएपिछ केही वषर् पिहले मात्र उनले ऋृण–

धन गरेर आफू बस्द आएको छाप्रोमा पिन सौयर् 

िवद्यत प्रणाली राखेका छन ्। हाल आम्दानी बढ्न 

थालेपिछ पुरानो ऋण ितनर् र समय–समयमा लाग्ने 

ममर्त संभार खचर्का लािग पिन उनलाई िनकै 

सिजलो भएको छ । िहफाजतका साथ प्रयोग र 

आवश्यकता अनुसार ममर्त संभार गिररहकेाले 

उनको सौयर् िवद्यत प्रणालीले अिहलेसम्म पिन 

नयालँे जित्तकै काम गनुर्का साथ ैयसबाट मािसक 

रूपमा खचर् हुने सयौ ंरूपैंया िबद्यत महशुल समेत 

जोगाएको छ । 

नया ँ प्रिविध भनेपिछ हुरुक्क हुने लोकबहादरुले 

झण्ड बीस बषर् पिहले जडान गरेका गोबर ग्यासँ 

पिन अिहलेसम्म राम्र अवस्थामा चलाइरहकेा छन ्।  

खासगरी समय–समयमा गनुर्पनेर् ममर्तसम्भार 

र यसका लािग लाग्न केही खचर्मा कन्जुस्याई 

नगरेकै कारण िनमार्ण भएको किरब २० 

बषर्सम्म पिन उनको गोवर ग्यासँ चलीरहेको छ ।  

३ वषर् पिहले भूकम्पका कारण क्षित पुगेको 

प्रणालीलाई उनले ममर्त गराए पिछ मात्र पुनः 

सञ्चालनमा आएको हो । यसबाट खासगरी उनकी 

श्रीमतीलाई िनकै फाईदा भएको उनीकी श्रीमती  

बताउँिछन ्।
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बथेानचाके १, च्याम्राङबशेी, काभ्र िनवासी २६ वषेर् 

िवश्वबन्धु दाहाल गएका ेदइुर् वषर्देिख कृिषकमर्मा 

रम्द अाएका छन ् । उनले अाफ्नाे १२ कक्षाका े

पढाइर् सकेपिछ जािगरका ेखाजेी गरे । भनेजस्ताे 

जािगर नभेटे पिछ उनी साथीहरूसँग िमलेर 

वैदेिशक राजेगारीका िसलिसलामा मलेिशया 

पुगेका िथए । दइुर् वषर् त्यहा ँ काम गरेर खासै 

रम्न नसके पिछ उनी अाफ्नै देश, अाफ्नै गाउँमा 

फिर्कए अिन हाेिमए कृिषकमर्मा ।

हाल उनी स्नातक तहमा अध्ययनरत छन ्। तीन वषर् 

अिघ गाउँमा वातावरणमैत्री गाउँ िवकास कायर्क्रम 

सुरु भएसँगै िविभन्न प्रिविध तथा िवकल्पहरूका 

बारेमा समेत जानकारी भएका े िवश्वबन्धले  

बताए । त्यसैगरी िवश्वबन्धुले ग्रामीण प्रिविध 

केन्द्रले िविभन्न समयमा सञ्चालनमा ल्याएका े

कृिषसम्बन्धी तािलममा सहभागी भइर् अाफ्ना े

कृिषसम्बन्धी क्षमता अिभवृिद्ध गनर् सफल भएका 

िथए । उनले कृिष कमर्लाइर् सहज बनाउन र 

व्यावसाियक रूपमा समेत अिघ बढ्न पलािस्टक 

टनेल बनाइर् मासैमी तथा बमेासैमी तरकारी खेती 

गदैर् अाएका छन ् । खेतीपातीमा प्रयागे हुने मल 

उनी अाफै तयार गछर्न ् । उनले त्यसकाे लािग 

गड्यालैे मल तथा प्राङ्गािरक मल तयार गनेर् गरेका े

बताए । साथ ै िसचँाइका लािग थाेपा िसचँाइ 

र िफरिफरे िसचँाइ प्रिविधहरूका े प्रयागे गदैर् 

अाएका छन ्। यसबाहेक उनले घरमा सुधािरएका े

चुला े समेत राखेका छन ् । त्यसैगरी घरायसी 

प्रयाजेनका लािग साैयर्बत्ती र गाेवर ग्यासँ जस्ता 

प्रिविध अवलम्बन गरेका छन ् । कुखुरापालन, 
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भैसीपालन गनुर्का साथ ैघरमै लघु उद्यमका रूपमा 

खुवा बनाउने काम समेत गदैर् अाएका छन ् । 

यसरी कृिषकमर् र लघु उद्यमबाट िवश्वबन्धु गाउँकै 

व्यस्त यवुा कृषकहरूमा पदर्छन ्। गाउँमै व्यस्तता 

बढेपिछ उनले िवदेश जाने साेचलाइर् चटक्क  

छाडे । साथै उनकाे प्रगित र पाैरख देखेर गाउँका 

अन्य यवुाहरूले समेत उनकाे अनुसरण गनर् थालेका  

छन ्। 

सुरूमा उद्यममा थालनी गनर्का लािग उनीसँग 

गितला े अािर्थक स्राेत िथएन । जाे काहेीले ऋण 

िदन समेत इन्कार गथेर् । पिछ उनले गाउँमै रहेको 

नव प्रितभा बहुउद्य्ेश्यीय सहकारी संस्थाबाट 

कुखुरापालन र खुवा बनाउने उद्योगका लािग 

भनी २-२ लाखका दरले जम्मा ४ लाख ऋण िलइर् 

कामका ेथालनी गरे । कृिषकमर् र उद्यमले उनलाइर् 

सध ै व्यस्त राख्न गरेका े र कमाइर् पिन राम्र हुने 

हुदा उनी उत्सािहत भइर् अाफ्ना े िनयिमत कमर्मा 

अग्रसर भइर्रहकेा छन ्। उनकाे काममा बबुा, दइुर् 

भाउजहूरू र भितजाहरूकाे समेत सहयाेग रहेका े

उनले बताए । हाल उनी गाउँमै स्थािपत गहुवाली 

वीज विृद्ध समूहमा समेत आवद्ध छन ्। 

अध्ययनका क्रममा खाजेे जस्ता े जािगर नपाएर 

िवदेश भािसएका िवश्वबन्धलाइर् िवस्तारै 

अाफूजस्ता धरेै यवुाहरूलाइर् गाउँमा नै राजेगार 

िदलाउने अठाटे िलएका छन ् । तर अवसरका 

बाबजुद पिन कमजाेर िवतरण प्रणालीका कारण 

िबजलुी बत्तीको िनयिमतता नहुदा किहलेकाहँी 

कुखुरापालनमा भने समस्या देखा पनेर् िवश्वबन्धले 

बताए । त्यसैगरी बाटोघाटोको अवस्था राम्रो 

नभएकाले खासगरी वषार्याममा उत्पादनहरू 

निजककाे बजारसम्म पुयार्उन समेत किठनाइ 

हुने गरेका ेउनका ेअनुभव छ । उत्पािदत वस्तकुो 

बजारभाउ लागतको तलुनामा िनकै कम हुनुका 

साथ ै िबचौिलयाहरूको प्रभाव बिढ रहनाले अझ ै

चाह े अनुसारको लाभ पाउन नसकेको ितता े

अनुभव समेत उनीसँग छ । यित हुदा–हुदै 

पिन वािर्षक सबै खचर् कटाएर सरदर पाचँ लाख 

अाम्दानी गनर् सफल िवश्वबन्ध भन्छन्, “यिद 

स्थानीय स्राेत र साधनका े सही पिहचान गरी 

त्यसकाे समुिचत उपयागे र व्यवस्थापन गरेका े

खण्डमा स्थानीय स्तरमै प्रसस्त अवसर सृजना गनर् 

सिकने रहेछ ।” 
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६५ विर्षया केवल प्रसाद दाहाल बेथानचोक–१, 

च्याम्राङबशेी, काभ्रेका स्थानीय कृषक हुन ् । 

सानैदेिख कृिषकमर्मा हाेिमएका केवल भन्छन्, 

“कायर्क्रमबाट राम्रा–राम्रा ज्ञानमूलक, सीपमूलक 

कुराहरू त िसिकयाे तर अाफ्ना ेत उमेरै ढिल्कसक्या े।  

पिहले धरेै िमहेनत गदार् पिन थोरै मात्र कमाई 

हुन्थ्यो तर अिहले त अिलकित दःुख गदार् पिन राम्र 

कमाई हुन्छ ।”

कृिषकमर् बाहके केवलले सुधािरएका े चुला ेसमेत 

प्रयागेमा ल्याएका छन ् । त्यसै गरी वातावरण 

मैत्री गाउँ िवकास पिरयाेजनाकाे सहयाेगमा उनले 

घरायसी प्रयाेजनका लािग साैयर् बत्ती समेत जडान 

गरेका छन ्। बदिलदँा ेसमयसँगै कृिष प्रणािलमा 

अाएका े पिरवतर्नलाइर् अवलम्बन गदैर् केवलले 

पलािस्टक टनेल, थाेपा िसचँाइ, िफरिफरे िसचँाइ 

जस्ता प्रिविधहरू प्रयागेमा ल्याएका छन ् । यी 

सुधािरएका र बदिलदँा े प्रिविधहरू अवलम्बन 

गरी केवलले अाफ्ना िजिवकापेाजर्न समेत सुधानर् 

सफल भएका छन ् । खेतीपातीका लािग चािहने 

प्राङ्गािरक मल समेत उनले अाफैले तयार गनेर् 

गरेका छन ्।

च्याम्राङबशेीमा तीन वषर् अिघ वातावरणमैत्री गाउँ 

पिरयाजेनाकाे सुरूवातसँगै िविभन्न वातावरणमैत्री 

प्रिविध तथा अभ्यासहरूका बारेमा अवगत हुदै 

अाफ्ना ेज्ञान र सीपलाइर् समेत फरािकला ेबनाउँदै 

अिघ बढे, केवल । उनी गाउँमै सञ्चािलत गहुवाली 

वीजविृद्ध समूहमा अावद्ध भइर् अग्रणी कृषकका 

रूपमा अिघ बढीरहेका छन ्। उनकाे कमर्मा साथ 

िदने उनकी श्रीमती पिन िछन ्। गाउँमा कुनै नया ँ

प्रिविध िभित्रया े िक त्यसका बारेमा बुझ्न े अिन 
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त्यसलाइर् अनुसरण गनर् केवल अिघ सरी हाल्छन ्।  

आिर्थक सामािजक प्रितष्ठाकै कारण गाउँमा 

गठन हुने कुनैपिन समुह वा सिमितहरूमा उनी  

छुटद्ैनन ्। 

वद्धावस्थामा समेत कृिषकमर्मा उनका े सिक्रयता 

देखेर गाउँका अन्य समेत छक्क पछर्न ्। उनी भन्न े

गछर्न्, “कृिषकमर् पिहले जस्ताे कहा ँरह्या ेर अिहले !  

पिहले िनवार्हमुखी कृिष, खासगरी परम्परागत 

अन्नबाली नै जीिवकोपाजर्नको मुख्य श्रोत हुन्थ्याे ।  

अिहले भने माैसमी, बेमासैमी बालीहरूका े खेती 

गनर् पाइएका े छ । कृषीमा आधिुनकीकरणसँगै 

श्रम र समयमा बचत भएपिछ सामािजक कायर्मा 

समेत मेरा ेसहभागीता बढेको छ ।” 

वािर्षक खचर् कटाएर सरदर १ लाख आम्दानी 

हुने गरेको (टनेल खेतीबाट रु. ३५,०००, दधु 

उत्पादनबाट रु. ३५,००० र मौसमी, बेमौसमी 

तरकारी खेतीहरूबाट २५,०००) केवलले बताए । 

हाल अाएर पिरवारका े अािर्थक अवस्था मजवतु 

हुदै गएका े र िजिवकाेपाजर्नमा समेत सुधार 

अाएका ेकेवलले सगवर् सुनाए । आफैं ले उत्पादन 

गरेका पौिष्टक आहार–िवहारका कारण पिरवारका े

स्वास्थ्य तन्दरूस्त रहेको छ । भिवष्यमा यसलाई 

अझ ै व्यापक रुपमा िवस्तार गनेर् चाहना हुदहुदै 

पिन उमेरका कारण आफैं ले चाहँी धरेै मेहनत 

गनर् नसकेता पिन अरु श्रमीक लगाएरै भए पिन 

कृिषकमर्मा िनरन्ताता िदइराख्न अठोट केवलले 

िलएका छन ्।
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Read more to know more about EVD
आधिुनक मौरीपालनको सीप िसक्द काभ्रका कृषकहरू 

http://naturekhabar.com/ne/archives/8317

Farmers Learning to Turn Waste Into Compost in Eco-Village Development Program 

https://kathmandutribune.com/farmers-learning-turn-waste-compost-eco-village-

development-program/

Farmers Learning to Turn Waste Into Compost in Eco-Village Development Program 

http://naturekhabar.com/en/archives/8659

फोहोरबाट मोहोर बनाउन िसक्द कृषकहरू 

http://naturekhabar.com/ne/archives/8656

कालो सुन बनाएर पैसा कमाउन मन छ? यसो गनुर्होस ्

http://washkhabar.com/news/4505

Environment Friendly Solution of Eco-Village Development, 2017, 36 pages, (in Nepali)

Case Study Compilation on Eco-Village Development Project in Nepal, 2017, 14 cases (in 

English)

Eco-Village Development as Climate Solution:_Proposals from South Asia, 2017, 60 pages 

(in English, Nepali)

Training of Trainers (ToT) Manual on Eco-Village Development (EVD) Planning, 2018, 

110 pages (in English, Nepali)

White Paper: Mitigation and Adaptation with Eco-Village Development (EVD) Solutions. 

2018, 45 pages (in English)

Download from: 

– INFORSE-South Asia on Eco Village Development (EVD) Project: http://inforse.org/

asia/EVD.htm

– Eco-Village Development (EVD) Project: http://ecovillagedevelopment.net

- CRT/N Publications: https://crtnepal.org

- CRT/N on EVD2 Project: https://crtnepal.org/project-single/?id=2731

- CRT/N on EVD1 Project: https://crtnepal.org/project-single/?id=2248

Center for Rural Technology  Nepal (CRT/N) 

GPO Box:  3628, Katmandu, Nepal 
Bhanimandal, Lalitpur 
Phone: +977-1-5530071/55444758/5547627 

Website: www.crtnepal.org


