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प्राक्कथन 

ग्ामीण प्रविधि केन्द्रले विभभन्न सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ–संस्ािरूसँगको समन्वय, परामश्ज एिं सिकाय्जमा 
िातािरणमैत्ी स्ािीय प्रविधििरूबारे अध्ययि, अिुसन्ाि, विकास तथा विस्ारसम्बन्ी थपु्र ैगवतविधििरू 
सञ्ालि गर्दै आइरिकेो छ । खासगरी र्गु्जम ग्ामीण समुर्ायिरूलाई लभषित गरी उिीिरूको लैहगिक, सामाजरक, 
आर्थक उन्नतीद्ारा रीििस्रमा सुिार ल्ाउिका लामग उपयकु्त प्रविधििरूको विस्ारसँगै ज्ाि, सीप र षिमता 
अभभिमृधिमा विशेष रोि हरँ्रै् आएको छ ।

विश्वव्ापी रूपमै पया्जिरणमा परररिकेो रलिाय ुपररित्जिका असरिरूबाट प्रत्यषि रुपमा गररि तथा सीमात्नकृत  
समुर्ायका माविसिरू प्रभावित बविरिकेा सन्दभ्जमा, स्ािीय सािि श्ोतिरूको पररचालि मार्ज त कम खच्जमा 
िै उिीिरूको रीिीकोपार्जिमा तत्ाल राित पुया्जउि सके् िातािरणमैत्ी सरल प्रविधिको विस्ारका लामग 
विभभन्न विकायिरूसँग समन्वय परामश्ज एिं सिकाय्ज गर्दै समुर्ायिरूको आर्थक सामाजरक सशक्क्तकरणमा 
सियोग पुया्जउिु िै ग्ामीण प्रविधि केन्द्रको मुख्य लक्ष्य िो ।

यसै धसलधसलामा काि्जि उत्सर्जि न्यूविकरण सहितको गाउँ विकास मार्ज त गरीिी न्यूविकरण भन्न ेअििारणा 
अन्तग्जत, िेिमाक्ज  स्स्त संस्ािरू ‘धसभभल सोसाईहट इि िेभलपमेन्ट- CISU’ को आर्थक सियोग 
तथा ‘िेविस ईन्टरिेसिल ह्यूमेि सेटलमेन्ट सर्भस- DIB’ र ‘ईन्टरिेसिल िेटिक्ज  रर ससे्िेिल ईिरजी-  
INforSE’ को पिल एिं सिजरकरणमा र्भषिण एभशयाका ४ िटा रे्शिरू भारत, श्ीलङ्ा, बगिलारे्श र 
िेपालमा ‘काि्जि न्यूविकरण एिं विपन्न केन्दन्द्रत हर्गो िातािरणमैत्ी गाउँ विकासका लामग स–प्रमाण पैरिी’ 
काय्जक्रमको पहिलो चरण रििरी सि ्२०१५ रे्खख सुरु भई रलुाई सि ्२०१७ मा सम्पन्न भएपलछ सुरु भएको 
र्ोस्ो चरण Advocating for upscaling for local climate solutions as “Eco-Village 
Development” as a mean to strengthen pro-poor Climate agenda in south Asia 
पवि ३१ अक्ोर सि ्२०१८ रे्खख सम्पन्न भएको छ ।  

ग्ामीण षिते्िरूमा उरा्ज, खाद्ान्न, पािी तथा रीविकोपार्जि सुरषिाका लामग उपयकु्त एिं ग्ामीण समुर्ायिरूद्ारा 
सिर रुपमा अपिाउि सहकिे विभभन्न विकल्पिरूलाई एहककृत रुपमा समािेश गर्दै रलिाय ु पररित्जिका 
िकारात्मक प्रभाििरूलाई घटाउि तथा रीविकोपार्जिका राम्ा अिसरिरू प्राप्त गि्ज ग्ामीण समुर्ायिरूलाई 
सशक्त रुपमा सियोग पुया्जएको छ । अतः यसै सन्दभ्जमा, काय्जक्रम अन्तग्जत ग्ामीण समुर्ायिरूद्ारा सिर 
रुपमा अिलम्वि गरी उिीिरूको जरविकोपार्जिमा उले्खिीय सरलतािरू िाधसल हुि सकेका केिी प्रवतविधि 
घटिािरूलाई समेटी यो पुस्स्का तयार पाररएको छ । यसबाट स्ािीय समुर्ायिरू लगायत अन् पाठकिरूले 
ती िातािरणमैत्ी विकल्पिरूबारे व्ाििाररक ज्ाि तथा रािकारी िाधसल गिनेछि ्भन्न ेअपेषिा राखखएको छ । 
सियोग र सिकाय्जका लामग सम्बन्न्त सिैलाई िार्र्क िन्िार् । 

ग्रामीण प्रविधि केन्द्र, भविमण्डल, लललतपुर
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िाताििणमैत्री गाउँ विकास माग्ग तर्ग  बेथानचाेक गाउँपाविका 

काभ्ेपलाञ्ाके जरल्ाका ेबथेािचाके गाउँपाललका 
िातािरणमैत्ी गाउँ बन्न उन्यूख भएका े छ । 
रलिाय ु पररित्जि अिुकयू लि तथा न्यूिीकरण 
सहितको िातािरण संरषिण, ििीकरणीय उरा्ज 
प्रविधििरूको प्रिधि्जि तथा विस्ार, रोिरमैला 
व्िस्ापि लगायत प्रागिाररक कृवष प्रविधििरूको 
प्रिधि्जि रस्ा िहु–विकल्पिरूलाई एहककृत रूपमा 
समेहटएको संयकु्त अभ्ासलाई ‘िातािरणमैत्ी 
गाउँ विकास अििारणा’ भन्न े गररनछ । सािेी 
अििारणाका े अिलम्वि गरी सा े गाउँपाललका 
अारयू लाइ्ज िातािरणमैत्ी गाउँपाललका घावेषत गि्ज 
अग्सर छ । 

ठयूला–ठयूला भौवतक पयूिा्जिारिरूको विमा्जण वबिा 
‘विकास’ सम्भि िरे्ख्े परम्परागत आम बझुाइमा 
एउटा ररक सोच सहितको व्ििाररक अभ्ास 
सुरु गरेको छ, बथेािचोक गाउँपाललकाले । यस 
अििारणाको काया्जन्वयिमा ग्ामीण प्रविधि 
केन्द्र, भविमन्डलले प्राविधिक सियोग सहितको 
सिरीकरण गरेका े धथया े भिे बथेािचोक 
गाउँपाललकाले समग् काय्जक्रमको अगुिाई ललएका े
धथया े । यस बािके गाउँपाललकाले काय्जक्रमको 
सरल काया्जन्वयिका लामग सम्बन्न्त सरकारी 

तथा गैरसरकारी विकायिरूसँग आिश्यक 
समन्वय, परामश्ज एिं सिकाय्ज गर्दै अाएका ेछ । 

िातािरणमैत्ी विकास अििारणाअन्तग्जत सि ्
२०१५ रे्खख ग्ामीण प्रविधि केन्द्र र तत्ाललि 
जरविस तथा सम्बन्न्त गाविसिरू बीचको 
सिकाय्जमा काभ्े जरल्ाका साविकका ३ िटा 
गाविसिरू– च्ाम्ाङबशेी, ढुङ्खक्ज  र चलाल 
गणशेस्ािबाट िमयूिाको रूपमा सुरु भएको 
‘काि्जि न्यूविकरण एिं विपन्न केन्दन्द्रत हर्गो 
िातािरणमैत्ी गाउँ विकासका लामग स–
प्रमाण पैरिी’ अथा्जत ् इ्जका े भभलेर िेभल्प्ेन्ट 
काय्जक्रमलाई गाउँपाललकाले विाममत्व ग्िण गर्दै 
िाल यसलाई स्ािीय स्रमा रलिाय ुअिुकयू लि 
िा समािािका उपाय विरूप िातािरणमैत्ी गाउँ 
विकासलाइ्ज माध्यम बिाइ्ज पैरिी गि्ज सम्पयूण्ज 
गाउँपाललकािरूमा विस्ार गिने यारेिा बिाएका े
छ । काय्जक्रमको पहिलो चरणमा विभभन्न सरकारी 
तथा गैरसरकारी विकायिरूसँगको सिकाय्ज 
मार्ज त िेपाल सरकारद्ारा घोवषत ‘िातािरणमैत्ी 
स्ािीय शासि प्रारूप– २०७०’ ले विर्र्ष्ट गरेका 
विषयिरू रस्ःै िविकरणीय उरा्ज, प्रागिाररक 
खेतीमा आिाररत कृवष प्रविधििरू, प्ावष्टक 
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टिेल खेती, पोखरी विमा्जण तथा माछापालि, 
गोठ सुिार एिं पशु मलमयूत् व्िस्ापि, 
आकाशे पािी सङ्लि तथा सर्पुयोग, 
सरसराई एिं घरायसी रोिर व्िस्ापि 
लगायत िातािरण संरषिण तथा रलिाय ु
पररित्जि न्यूिीकरण तथा अिुकयू लिसम्बन्ी 
विभभन्न ठोस विमा्जण काय्जिरू सम्पन्न भएका  
छि ् । रसबाट महिला, यिुा र सीमान्तकृत 
समुर्ायका प्रवतविधित्व सहित १०८ घरिरुीिरू 
प्रत्यषि लाभान्न्वत भएका छि ्। 

त्यसैगरी, र्ोस्ो चरणमा िातािरणमैत्ी 
अििारणाबारे विभभन्न तिमा लाभान्न्वत समयूि, 
साझरे्ारिरू, िीवत विमा्जतािरू अाहर्सँग ज्ाि 
तथा रािकारीिरूको आर्ािप्रर्ाि, छलरल, 
अन्तहक्र्ज या, ििस तथा पैरिी रस्ा गवतविधििरू 
सञ्ालि भएका धथए । रसका े रलविरूप 
बथेािचाके गाउँपाललका अारयू लाइ्ज िातािरणमैत्ी 
िमयूिा गाउँका रूपमा चचिाउि अग्सर समेत 
भएका ेछ । 
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िाताििण मैत्री गाउँ अिधािणािार्ग अिल्म्वन गददै सथानरीय 
सिकाि 

सि ् २०१५ रे्खख काभ्ेका े बथेािचाके 
गाउँपाललकामा सञ्ाललत िातािरण मैत्ी गाउँ 
विकास काय्जक्रमका े प्रभािलाइ्ज अात्मसाथ गरी 
गाउँपाललकाले अागामी अार्थक िष्ज २०७५/७६ 
का े िीवत तथा माग्जर्श्जि– २०७५ मा समेत 
िातािरण मैत्ी गाउँ अििारणाका केिी मित्वपयूण्ज 
पषििरूलाइ्ज समेटी सा े अििारणा अन्तग्जतका 
गवतविधििरूका लामग कुल बरेटका े ५% बरटे 
(१० लाख रूपैंया) छुट्ाएका ेछ । 

िातािरण मैत्ी गाउँ अििारणा अन्तग्जत स्ािीय 
प्राकृवतक स्ाते तथा िविकरणीय उरा्जिरूका े
का े समयूचचत उपयागे गरी, सुिाररएका े कृवष 
प्रणाली अपिाइ्ज, िि व्िस्ापि, रल तथा 

रािेारे व्िस्ापि  गरी स्ािीय समुर्ायका े
जरविकापेार्जिमा सकारात्मक प्रभाि पािने 
उदे्श्यका साथ सञ्ाललत पररयारेिाबाट १०८  
घुरिरुी प्रत्यषि रूपमा लाभान्न्वत भएका छि ्। 

रे्श संधघयतामा गएसँगै स्ािीय स्र अझ 
शक्क्तशाली भएका े पररप्रके्ष्यमा काभ्े जरल्ाका े
बथेािचाके गाउँपाललकाले गाउँपाललकाका चलाल 
गणशेस्ाि, ढुङ्खक्ज  र च्ामङ्ाङबशेी मध्य े कुिै 
एक गाउँलाइ्ज िातािरण मैत्ी िमयूिा गाउँका 
रूपमा विकास गिने कहटिधिता रे्खाएका े छ । 
िालै वििा्जचचत स्ािीय सरकारका प्रवतविधििरूले 
समेत यसलाइ्ज व्ििारमा उताि्ज प्रवतिधिता रािरे 
गरेका छि ्। 
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बथेािचाके गाउँपाललका, काभ्ेपलाञ्ाकेका े
अार्थक िष्ज २०७५/७६ का े िीवत, माग्जर्श्जि, 
काय्जक्रम तथा बरेटमा िातािरण मैत्ी गाउँ, 
कृवष,   िातािरणसम्बन्ी िीवतिरूलाइ्ज संभषिप्तमा 
बुँ र्ागत रूपमा तल प्रस्तु गररएका ेछ।

 » भयू–उपयोग िीवत बिाई कृवष, खािी, 
रहिबटुी, व्ापाररक, बस्ी आर्ी 
षिते्को बर्गकरण गरी भयूममको बजै्ाविक 
व्िस्ापि गररिेछ ।

 » पशुरन् उद्ोग एिं कृवषमा व्िसाययकरण 
गररिेछ । मौरी, आलु, मकै, करी अाहर् 
पकेट षिते् तोहकिेछ । एक ििा एक 
उत्ार्िको अििारणालाई आत्मसात 
गररिेछ ।

 » रासायविक मल तथा वबषार्ीको प्रयोगलाई 
न्यूविकरण गरी अर्ा्जविक कृवष उत्ार्िमा 
रोि हर्ईिेछ ।

 » बमेौसमी तरकारी उत्ार्िमा टिेल र सािा 
धसचंाइको प्रयोग गररिेछ ।

 » प्राकृवतक श्ोतको उपयोग तथा आर्थक 
विकासका अभभयािमा स्ािीय 
रिसिभामगतालाई रोि हर्ईिेछ ।

 » िि, िातािरण र रलािार संरषिण िीती 
बिाई लागयू गररिेछ ।

 » “एक घर ५ रुख, एक िेपाली एक 
रलरयू लको विरुिा रोपण” अभभयाि 
अिुसार आिश्यक काय्जक्रमिरू सञ्ालि 
गररिेछ ।

 » िातािरण सन्तलुि मार्ज त रलिाय ु
पररि्जतिको असर न्यूिीकरण गर्दै 
ििीकरणीय उरा्जमा रोि हर्ई १ घर १ 
सुिाररएको चुलो काय्जक्रमलाई प्रभािकारी 
रूपमा अगाहि बढाउिे ।

 » प्ावष्टक लगायत िातािरणमा प्रवतकयू ल 
असर पुया्जउिे सािििरूको प्रयोगमा 
विरुत्सािि गर्दै सरकारी काया्जलयिरूलाई 
प्ावष्टक मुक्त षिते् घोषणा गरी िातािरण 
मैत्ी श्ोत तथा साििको प्रयोगमा बढािा 
हर्ईिेछ ।

 » रलािार षिते्को पहिचाि, सम्वि्जि र 
विकास गि्ज विशेष पिल गररिेछ ।

 » रोिोर मैला व्िस्ापि तथा सरसराई 
सम्बन्न् िीवत तथा काय्जविधि विमा्जण गरी 
लागयू गररिेछ ।
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बथेािचाके गाउँपाललकामा िातािरणमैत्ी गाउँ 
विकास काय्जक्रमका ेउच्च प्रभाि रिकेा ेछ । ग्ामीण 
प्रविधि केन्द्रले यस काय्जक्रमका े शुरूिाती समयरे्खख 
िै यस बथेािचाके गाउँपाललका मा िातािरणमैत्ी 
विभभन्न गवतविधििरू सञ्ालि गर्दै अाएका े छ ।   
स्ािीय रवैिक विवििता व्िस्ापि, 
सीपमयूलक ताललमिरू अाहर्लाइ्ज स्ािीय 
कृषकिरूले एकर्मै रूचाएका छि ् ।  िामी 
ग्ामीण प्रविधि केन्द्रप्रवत अाभारी छाै ं ।  
र भविष्यमा पवि यस्ा गवतविधििरूलाइ्ज अिलम्वि 
तथा विस्ार गि्ज  िामी इ्जचु्क छाै ं। 

प्ररेमबहादुर तततमल्सिना, अध्यक्ष  
बरेथानचारेक गाउँपातिका, काभ्रे 

यस बथेािचाके गाउँपाललकामा सञ्ाललत काय्जक्रमिरू 
मध्य े िातािरणमैत्ी गाउँ  विकास काय्जक्रम एक 
उले्खिीय पररयारेिा िा े। यस पररयारेिाले  यिाकँा े
पया्जिरण तथा रवैिक विवििताका ेसुिार गि्ज यिाकँा 
स्ािीय गाउँपाललका तथा स्ािीय सङ्घ संस्ासँग 
गरेका े समन्वय पारर्शजी एिं प्रभािकारी छ ।  
यस पररयारेिाले सञ्ालिमा ल्ाएका 
गवतविधििरू महिला एिं यिुा मैत्ी छि ् ।  
यसले विभभन्न समयमा सञ्ालिमा ल्ाएका विविि 
सीपमयूलक ताललम तथा षिमता अभभिमृधि गिने 
गवतविधििरूले  बरेारेगार यिुा तथा कृषकिरूलाइ्ज 
संलग्न गराइ्ज कृवष प्रणालल, िातािरणमैत्ी प्रविधििरू 
अाहर्का बारेमा  रािकारी हर्िे, सीप तथा र्षिता 
अभभिमृधि गरी उिीिरूलाइ्ज स्ािीय िातािरणका े
संरषिण गरी रलिाय ु पररित्जि अिुकयू ललत बिाउि 
उन्यूख गरेका ेछ । यवत मात् िभै यस पररयारेिाले 
व्ािसाययक कृवष मार्ज त स्ािीय कृषिरूका े
जरविकापेार्जि सुिारमा समेत टेिा पुया्जएका ेछ । 

यस पररयारेिाका ेधसकाइ्ज तथा उपलब्धिलाइ्ज ध्यािमा 
राखी भविष्यमा यस बथेािचाके गाउँपाललकालाइ्ज 
िै िातािरणमैत्ी िमयूिा गाउँका रूपमा विकास गिने 
यारेिा समेत िामीले राखेका छाै ं।

सररता िातमछानरे, उपाध्यक्ष 
बरेथानचारेक गाउँपातिका, काभ्रे 
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सुधारिएकाे प्रविवध, सुवधद्ाे वििनस्ति 

बथेािचाके गाउँपाललका, ढुङ्खक्ज , चिाटेैका 
स्ािीय कृषक रामबिार्रु शे्ष्ठ (६६ िष्ज) अाखँा 
रे्ख्ु हुन्न । ििाकँा े घरभन्दा केिी तल खाचेमा 
एउटा पािी घट्ट छ । सा ेपािी घट्टसम्म पुग्न एउटा 
खिरे खालेा र सािेी खालेाका े पुल तिु्जपछ्ज  ।  
तर ििा ँकसैका ेसिारा वबिा खुट्टाले चाल मार्दै र 
िातले छामछाम–छुमछुम गर्दै त्यिासँम्म विि्जक्क 
पुग्नुहुनछ । ििा ँउक्त पािी घट्टमा कुटािी वपसािी 
भि्ज अाउिे गाउँलेिरूलाइ्ज सियागे गिु्जहुनछ र 
अाफिा लामग चाहिएका े कुटािी वपसािी समेत 
अारै गिु्जहुनछ । पहिलेका े परम्परागत पािी 
घट्टलाइ्ज ग्ामीण प्रविधि केन्द्रले प्राविधिक तथा 
अार्थक सियागे पुया्जइ्ज सुिाि्ज मद्त गरे पलछ 
उिालँाइ्ज अझ ैसजरला ेभएका ेबताउिु हुनछ । 

उक्त सुिाररएका े पािी घट्टबाट चिाटेैका २७ 
घरिरुी प्रत्यषि रूपमा लाभान्न्वत भएका छि ् ।  
साथ ै सा े गाउँ िरपरका गाउँलेिरू पवि सािेी 

ममलमा अन्न वपस्न अाउिे गछ्जि ्र अन्न वपसे बापत 
ज्ाला हर्िे गर््जछि ् । उठेका े ज्ाला भिे सािेी 
घट्ट व्िस्ापिका लामग स्ापिा भएका े घट्ट 
व्िस्ापि समयूिमा रम्मा हुिे गरेका ेछ । 

रामबिार्रुकी श्ीमती पुतली माया शे्ष्ठले पवि 
उिलाइ्ज पािी घट्ट चलाउि सियागे गर्दै अाएकी 
लछि ्। अहिले सुिाररएका ेपािी घट्ट पाएर र्बुरैिा 
िरैे खुशी छि ्।

उिीिरूले सुिाररएका े पािी घट्टबाट लाभ त 
ललइ्जरिकैे छि्, त्यसबािके घरमा रहित सालेार 
वबरलुी प्रणालल, सुिाररएका ेचुला,े तथा घरबगैंचा 
व्िस्ापिले समेत उिीिरूका े जरििशैलीमा 
सुिार तथा सियागे पुया्जउँरै् अाएका े छ । 
सालेारबाट चल्िे वबरलुीले लािेसेहिङ हुिे 
समयमा िरैे िै सियागे पुगेका ेपुलतीका ेअिुभि 
छ । 
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चिाटेैका कृषकिरूले ग्ामीण प्रविधि केन्द्रले 
बिाइ्जहर्एका ेिाइ्जिा्लेलक या्जम पम्पबाट पवि लाभ 
ललइ्जरिकेा छि ्। 

खासगरी बस्ी भन्दा तल बमगरिकेो 
पािीलाई माधथ पठाउिको लामग प्रयोग गररिे 
िाइ्जिो्ललक या्जम पम्प (िाइिा्म) प्रविधि कुिै 
पवि बाहिरी शक्क्त िा उरा्जको प्रयोग वििा 
पािीकै मात् शक्क्तबाट चल्िे विचाललत 
प्रविधि िो । यसमा कम उचाईबाट पम्पसम्म 
खसाललएको िरैे पािीको शक्क्तले थोरै मात् 
पािीलाई विजचित उचाई माधथसम्म फाकँ्दछ ।  
विच् वपउिे पािीको आपयूर्त तथा लघु–धसचंाइ 
प्रयोरिका लामग उपयकु्त यस प्रविधिले 
िातािरणमा असर पािने खालका कुिैपवि र्ासँ 
िा रसायििरु उत्ार्ि गर्दैि । एकपटक सञ्ालि 
गररसकेपलछ अन् कुिै पवि ईन्िको प्रयोग वििा 
२४ सै घण्ा चल्ि सके् यो प्रविधिले स्ातेबाट 
पम्प प्रणालीमा पठाईएको पािीको रम्मा पररमाण 
मध्य े १० प्रवतशतलाई मात् आिश्यक उचाईमा 
पुया्जउँर्छ भिे बाहँक पािीलाई सम्बन्न्त श्ोत 
तर्ज  िै रका्जइहर्नछ । रसले गर्ा्ज उक्त स्ातेमा 

आभश्त सम्पयूण्ज रवैिक विविितालाई कुिैपवि 
असर पार्दैि । 

िाइिा्मका ेप्रयागे गरी चिाटेैका कृषकिरूले पािी 
तान्न ेर सा ेपािीलाइ्ज वपउि, घरायसी प्रयारेिमा,  
पशुपषिीलाइ्ज खुिाउि, सरसराइ्जमा एिं लघु 
धसचंाइ गि्ज समेत प्रयागेमा ल्ाउँरै् अाएका छि ्। 

यस प्रविधिका ेप्रयागे पलछ गाउँका खासगरी पािी 
सङ्लिका लामग रै्विक रूपमा खटि्ुपिने महिला 
तथा केटाकेटीिरूको काय्जबोझ घटेका ेछ । 

२०७३ रठेमा सुिाररएका े पािी घट्ट रिाि 
गररएका ेिा े। 

सा ेघट्ट सुिाि्ज १७,००० रूपैंया लागेका े धथया े । 
रसमध्य े१०,००० रूपैंया SNV का ेसियागेमा 
ग्ामीण प्रविधि केन्द्रद्ारा सञ्ाललत पररयारेिाले 
सियागे गरेका े हथया े ।  विष्ुबिार्रु शे्ष्ठका े
रेखरे्खमा सञ्ाललत पािी घट्टबाट २७ घरिरुीले 
लाभ ललइ्जरिकेा छि ्।

हाइड्ारेतिक रा्यम पम्पकारे अविारेकन गददै  
अविारेकनकता्यहरू
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पहिले मकै, रा,ै गाै,ं काउली र बन्दा रस्ा 
बालीिरू मात् लगाउँरै् अाएका स्ािीय यममाया 
शे्ष्ठ (४० िष्ज) ले ग्ामीण प्रविधि केन्द्रकै 
सियागेमा कृवषसम्बन्ी ३ हर्िे ताललम एिं 
प्राविधिक सियागे पाएपलछ अहिले सुिाररएका े
मग्ि िाउस टिेलमा विभभन्न तरकारी बालीिरू 
लगाउँरै् अाउिु भएका ेछ ।  

ििालेँ बालीमा समेत विवििता ल्ाइ्ज काउली, 
मुला, िविया, लसुि, प्ार, बन्दा, अालु रस्ा 
तरकारीबाली लगाउँरै् अाउिु भएका ेछ । उत्ार्ि 
भएका तरकारी अारयू ले खािे बािके बढी भएका 
तरकारीिरू िजरकका े बरारमा लगेर बचे् े समेत 
गिु्जभएका ेछ । कहिले कािँी त तरकारी र अालु 
हकन्न व्ापारीिरू उिाकैँ घररै्लामेा समेत अाउिे 
गिने ििालेँ बताउिु भया े। तरकारी बचेेर अाम्ािी 

भएका े रकमबाट  घरखच्ज कटाएर छारेाछारेीका े
पठिपाठिमा समेत सियागे पुगेका ेििा ँबताउिु 
हुनछ । तरकारी खेती बािके ििालेँ अाफिा ेघरमा 
सुिाररएका े चुल्ा े र सालेार समेत राख्ु भएका े 
छ । 

स्ािीय सन्तमाया शे्ष्ठले पवि ग्ामीण प्रविधि 
केन्द्रका ेसियागेमा सुिाररएका े चुल्ा ेप्रयागे गर्दै 
अाउिु भएका ेछ । ििाकँा अिुसार परम्परागत 
चुल्ामेा भन्दा सुिाररएका े चुल्ामेा र्ाउरा कम 
लाग्ने, िुँिा कम हुिे, खािा चािँा े पाके् रस्ा 
विशेषतािरू रिकेा छि ् । यस्ा विशेषतािरूका 
कारण चुलाचेाकैामा बढी काम गिने महिलािरूका े
विास्थ्यमा समेत कम असर पिने र बचेका समयमा 
घर तथा खेतीका अन् काममा अाफिा े समय 
खच्जि पाएका ेििाकँा ेअिुभि छ । र्ाउरा खाजे्न 
टाढा टाढा रािुपिने समस्ा समेत अहिले कम 
भएका ेछ ।

सन्तमाया, यममाया, पुलती माया र रामबिार्रु 
रस्ा २७ घरिरुीका अन् स्ािीय कृषकिरू 
समेत सुिाररएका िातािरण–मैत्ी अभ्ास तथा 
प्रविधििरू अपिाइ्ज अाफिा जरविकापेार्जि सुिाि्ज 
तल्ल्ि छि ्। 

पुतिरी मारा घरारसरी साैर्य बत्री बािरी अाफनारे घरिाइ्य  
उज्ािारे पाददै  

रममारा ब्ात््बा् चलनरे सुधाररएकारे चुिारे चिाउँदै
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एउटा ताविमिे रेरिवदएकाे वििन 

काभ्ेपलाञ्ाके जरल्ाका,े बथेािचाके 
गाउँपाललका, चलाल गणशेस्ाि, धसहक्रघ्ाङ, 
वििासी विरमाया तामाङ (५५ िष्ज)  लाइ्ज पहिले 
अाफिा े पररिारका लामग मात् तरकारीबाली 
लगाउिे गरेका े अिुभि धथया े । ३ िष्ज पहिले 
ग्ामीण प्रविधि केन्द्रले बथेािचाके गाउँपाललकासँग 
समन्वय गरी सञ्ालि गरेका े बहुपयागेी 
कृवषसम्बन्ी ताललममा सिभागी भएपलछ भिे 
विरमायाले खेतीपातीमै िरैेथाके गि्ज सहकिे रिछे 
भिी राविि्; धसहकि ्। 

बहुपयागेी कृवषसम्बन्ी ताललम ललएपलछ भिे 
विरमायाले पहिले गर्दै अाएका े परम्परागत कृवष 
प्रणाललमा भिे सुिार अाएका ेबताइि ्। पहिले–
पहिले पाररिारीक उपयागेका े लामग सागपात 
तथा केिी थरीका तरकारीिरू लगाउिे गररन्था े। 
पलछ कृवष तथा तरकारी उत्ार्िसम्बन्ी ताललम 

पाएपलछ भिे उत्ार्िमा विवििता अाएका ेउिले 
सुिाइि ्। 

िाल अाएर मासैमी र बमेासैमी गरी िविया, 
सागसब्ी, मयूला, बन्दा, काउली, गालेभेिा, 
धसमी अाहर् लगाउँरै् अाएकी विरमायाले धसरि 
अिुसार ५ रे्खख १० िरारसम्मका े तरकारी बचे् े
गरेका े बताइि ् । शुरूमा गाउँमा तरकारी खेती 
गि्ज थालेपलछ गाउँलेिरूले कुरा काटि् थालेका र 
रलािाले तरकारी खेती गरेर खाि थालेछ भिेर 
गाउँमा चचा्ज समेत चलेका े विरमायाले बताइि ्। 
शुरूमा उक्त गाउँबाट ताललम ललिे िरैे भएका तर 
व्ािसाययक कृवषकम्जलाइ्ज विरन्तरता हर्िे भिे 
विरमाया बािके केिी मात् रिकेा ेउिले सुिाइि ्।   

तरकारी बािके रलरयू ल तथा िालेँघासँका 
वबरूिािरू पवि लगाएकी लछि ् विरमायाले । 
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अारैले गालेभेिाका ेिस्जरी समेत राखी गालेभेिा 
खेती गर्दै अाएकी उिलाइ्ज टिेल बिाउि, यसका े
मम्जतसम्भार गि्ज उिका श्ीमाि ् साभेभतमाि 
तामाङ (५२ िष्ज) ले सघाउँरै् अाएका छि ् । 
श्ीमाि ्शारीररक रूपमा असक्त भएकाले िरैेरसा े
काममा विरमाया अारै खहटिे गरेकी लछि ्। 

गाउँबाट केिी तल रिकेा े मयूल सिक, खिरेमा 
रिकेा ेबहििीका ेपसलमा लगेर तरकारीिरू छाि्िे 
तथा बचे् े गरेका े विरमायाले बताइि ् । त्यिीबाट 
अन् व्ापारीिरूले समेत तरकारीिरू हकिेर 
िजरकका े बरार रस्ःै पिातैीसम्म पुया्जउिे  
गछ्जि ्। 

ग्ामीण प्रविधि केन्द्रका े सियागेमा केिी रकम 
अारैले थपी विरमायाले पलास्स्क टिेल विमा्जण 
गरेका हुि ् । पररिारका ससर्स्िरू िै ममलेर 
बिाएका े हँुर्ा टिेल बिाउँर्ा त्यती िरैे खच्ज 
िभएका ेउिले बताइि ्। उक्त टिेलमा गालेभेिा 
उत्ार्ि गरी राम्ा े अाम्ािी ललरैँ् अाएकी 
विरमायाले तरकारी मात् बचेेर गएका े बष्ज १५ 
रे्खख २० िरार अाम्ािी गि्ज सरल भइि ्। 

उिले घरमा िषा्जतका े पािी सङ्लि गिने प्रविधि 
समेत रिाि गरेकी लछि ् । िषा्जमा परेका े पािी 
ट्ाङ्ीमा रम्मा गिने र हिउँर्मा पािीका े अभाि 
हँुर्ा तरकारी बालीमा धसचंाइ गि्ज प्रयागे गिने 
गरेका े विरमायाले बताइि ् । साथ ै उिले अाफिा े
बारी िजरकै पलास्स्क पाखेरी समेत बिाएकी 
लछि ्। त्यसमा खेर रािे पािी सङ्लि गरी पािी 
कम भएका ेसमयमा धसचंाइका लामग उपयागे गिने 
गरेका े विरमायाले बताइि ् । यसरी विरमायाले 
पािीका ेबहुउपयागे समेत गरेकी लछि ्। 

“या े ताललम पाएर िामी एकर्मै खुशी छाै ं । 
पसलमा पाइिे सिेगलेका े खािु परेका े छैि । 
अाफिै खेतबारीमा उब्ाएर खाइिे तरकारीिरूले 
विास्थ्यमा सुिार पुगेका ेछ िै, बढी भएका ेतरकारी 
बचेेर अार्थक टेिा समेत पुगेका े छ । पहिले िै 
यस्ा े ताललम पाएका े भए या े गाउँका े मुिार िै 
अका्ज े भइ्जसक्थ्ा े अहिलेसम्ममा ।” विरमायाले 
खुशी हँुरै् बताइि ्। 

पिातस्टक पारेखररी सफा गददै  तनरमारा भख्यरै त्परेकारे बन्ाकारे डारेकारे बारेकरी खुशरी तनरमारा
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िसिे समुदायमै अिसिहरू देखे 

गाउँमा उपयकु्त अिसर िरे्खेर अधिकाशं यिुािरू 
विरे्शवतर भौताररई रिकेा बलेा बथेािचोक 
गाउँपाललका ििा िं ४, चलाल धसहक्रघ्ाङका 
एक यिुा रामबिार्रु तामाङ (३६ िष्ज) लाई भिे 
अहिले गाउँमै भ्ाई–िभ्ाई छ । 

त्यसो त उिी मात् विरे्श रारैँ् िगएका व्क्क्त 
िोइिि ् बरु विरे्श बस्ाको भोगाइबाट पाठ 
धसकेर आफिै रे्शमा केिी गिु्जपछ्ज  भन्न े अठोट 
ललएर रर्कएका एक विािलम्बी िागररक  
हुि ् । गाउँका अन् यिुािरू रस् ै उिी पवि 
साउर्ी अरेवबया र मलेभशयामा ५ िष्जसम्म 
बसेर र्इु्ज िष्ज पहिले मात् घर रर्कएका हुि ् । 
तर विरे्श बस्ा गिु्जपरेको मेिित र धसकाईले 
उिलाई यस्ो बिाइहर्यो हक, घर रर्कसकेपलछ 
पैसा कमाउिका लामग विरे्शमै रािुपछ्ज  भन्न े

लागेि र गाउँमै बसेर अिसरिरूको खोरी 
गि्ज थाले । यसै मेसोमा उिले पहिल्ाएका 
विभभन्न पेशा व्िसायिरू मध्य े मौसमी तथा 
बमेौसमी प्रागिाररक तरकारी खेती पवि एक िा े।  
तर, सुख्ा मौसममा खािेपािीकै लामग िौ–िौ 
पिने गाउँमा धसचंाइ गिने पािी किाबँाट ल्ाउिु ?  
उिी विकल्प  सोचरै् धथए, “रिा ँ ईच्ा, त्यिा ँ 
उपाय ।” भिे झैं गाउँमा सञ्ाललत िातािरणमैत्ी 
गाउँ विकास काय्जक्रममार्ज त साि्जरविक िारा एिं 
घरायसी प्रयोगबाट खेर रािे पािी र िषा्जतको 
समयमा आकासबाट पिने पािीलाई प्ावष्टक 
पोखरीमा रम्मा पारी त्यसलाई लघु धसचंाइ 
प्रविधि मार्ज त तरकारी खेतीमा प्रयोग गि्ज 
सहकिे उपाय उिले धसके । यस बािके भख्जररै 
मात् ‘घर िरपर खेर गइरिकेो पशुमलमुत् तथा 
रवैिक रोिरिरूबाट कम्पोष्ट मलको उत्ार्ि एिं 
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स्ािीय रहिबटुीिरूबाट घरायसी विषाहर्िरूको 
विमा्जण तथा प्रयोग’ सम्बन्ी ताललम पाए पलछ त 
रामबिार्रुका लामग ‘ढुगिा खोज्ा रे्उता ममले झैं’ 
भया े। रामबिार्रुले अाफिै घरअागँिमा कम्पोष्ट 
मल तथा रवैिक विषाहर्िरू तयार गि्ज थालेका 
छि ् । िालसम्म भिे उिले तरकारी खेवतमा 
परम्परागत गोिरमल मात् प्रयोग गर्दै आएका 
धथए ।

आकासे पािीको भरमा बष्ज भरीमा एउटा 
मात् बाली (मकै) लाग्ने भभरालो िािँामा रिकेो 
पाखोबारीमा यसरी िष्जभरी िै बमेौसमी तरकारी 
खेती गि्ज सहकनछ भिेर रामबिार्रुलाइ्ज सुरुमा 
पत्यारै लागेका े धथएि । तर, ग्ामीण प्रविधि 
केन्द्रको सिजरकरण एिं विभभन्न विकायिरूसँगको 
सिकाय्जमा सञ्ाललत ‘िातािरणमैत्ी गाउँ विकास 
काय्जक्रम’ मार्ज त रब घरायसी रोिरिरूको 
व्िस्ापि, खेर रािे पािीको सङ्लि तथा 
सर्पुयोग, करेसाबारी व्िस्ापि एिं प्रागिाररक 
तरकारी खेती प्रिधि्जिबारे उिकी श्ीमती विमला 
तामाङ (३५ िष्ज) ले र्इु्ज िष्ज पहिले गाउँमै ताललम 
सँगै ग्ामीण प्रविधि केन्द्रका े सियागे र आफिो 
लगािीमा ५०० ललटरको प्ावष्टक िम् प्राप्त 
गररि्, तब उिलाई तरकारी खेती गि्जमा िौसला 

ममल्ो । आकासबाट परेको पािी र घरायसी 
प्रयोग पलछ िाराबाट खेर रािे पािीलाई प्ावष्टक 
िम्मा रम्मा पारी लघु धसचंाइ विधिद्ारा तरकारी 
खेतीमा प्रयोग गि्ज सहकिे विकल्प पाएपलछ 
गएका े साल विमलाले पररषिण विरूप तीि सय 
रूपैंयाको बन्दा गोभीका विरुिािरू बमेौसमी 
उत्ार्िका लामग लगाएकी धथईि ् । पहिलो 
प्रयासमै विमलाको बन्दा गोभी खेती सोचे भन्दा 
िरैे राम्ो त भयो, तर पया्जप्त प्राविधिक ज्ािको 
अभािमा बाली हटप्े समय अलल हढला हुि रारँ्ा 
िषा्जतको पािीले केिी उत्ार्िमा षिती पुर्ा े ।  
यद्वपः िष्जभरीमा रम्मा र्ईु िरारको मकै 
िरल्िे बारीबाट उिले ३ महििामा िै िगर् रु. 
२४,०००/- (चौवबस िरार रूपैंया) कमाउि 
सरल भईि ् । यसबाट सरलता पाएकी 
विमलाकै कारण विरे्श गएका श्ीमाि ् पवि घर 
रकने पलछ बारीमा िै पोखरी बिाएर र्िुैरिा ममलेर 
व्ािसाययक तरकारी खेती सुरु गरर सकेका  
छि ्। तर उिीिरूले यस बष्ज वि.सं. २०७२ को 
भयूकम्पबाट भत्त्एको घर विमा्जण गिु्ज परेकाले 
साचेे अिुरूप तरकारी खेती गि्ज सकेका छैिि ्।  
आगामी बष्जरे्खख भिे तरकारी खेतीलाइ्ज 
व्ापक रूपमा विस्ार गिने उिीिरूले योरिा  
बिाएका छि ्।

तबमिा अाफनारे बाररीमा उत्ादन भएका बन्ा त्पदै राम र तबमिा अाफनारे तरकाररी बाररीमा खुशरी हँदै
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बुद्धवचत्त मािािे बनायाे  िोकबहादुििाई धनरी

लगाएको दईु वर्षम ैचारवटा बोटबाट ३–लाख कमाई

माधथका े तविीरमा रे्खखएका व्क्क्त, बथेािचोक 
गाउँपाललका ििा िं ४, चलाल धसहक्रघ्ाङ काभ्े 
(५३ िष्ज) का लोकबिार्रु तामाङ हुि ् । रठेी 
छोरीको वबिे भैसकेकाले िाल एक छोरा, एक 
छोरी र श्ीमती गरी रम्मा चाररिा पररिारका 
मुली, उिको गाउँमा रारँ्ा, प्रायः करेसािारी 
िरपर केिी ि केिी काम गरररिकेा भेहटनछि ्।  
सािै उमेररे्खख कृवष पेशालाई अगँालै् आएका 
उिलाई उमेरले बढुो बिाउँरै् लगेता पवि आिवुिक 
कृवष प्रविधििरूबारे रािकारी ललि र त्यसलाई 
व्ििारमा उता्जिमा भिे गाउँका कुिै यिुाले 
अहिलेसम्म भेटि् सकेका छैिि ्। 

परम्परागत अन्नबालीको विकल्प िरे्खेको 
समुर्ायमा चाि ेरलरयू ल तरकारी खेतीको शुरुिात 

गि्जमा िोस ्या मयूल्िाि ििस्पतीिरू हुका्जउिमा 
िोस्, लोकबिार्रु िै सबभैन्दा अगाहि छि ्।

२०७२ सालको भयूकम्पबाट लोकबिार्रु सहित 
उिको गाउँमा ठयूलो ििरिको षिवत भयो । 
रिरीिि कष्टकर बनै्द गएपलछ विशेष गरी 
गाउँका यिुािरू अिसरको खोजरमा िमािम 
विरे्शीि थाले । यसै मेसोमा उिकी कानछछी छोरी 
पवि त्यतैवतर लामगि्, छोरो काठमािाैमंा पढ्रै् 
गरेकाले गाउँमा उिी र श्ीमती मात् बस्न ु पया्ज।े 
यसै त परम्परागत कृवषको विकल्प खोरीरिकेा 
लोकबिार्रुका लामग काम गिने मानछे िै िभएपलछ 
त बाध्यताले िै कुिै उपाय रोज्न ै पिने भयो । 
संयोगबस त्यिी समयमा गाउँमा ग्ामीण प्रविधि 
केन्द्रको सिजरकरणमा ‘िातािरणमैत्ी गाउँ 
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विकास काय्जक्रम’ सुरु भएकोले, उक्त काय्जक्रम 
अन्तग्जत िातािरण संरषिणमा सियोग पुग्ने गरी 
आिवुिक कृवष प्रविधििरूको विस्ार, मयूल्िाि 
ििस्पवतका वबरुिािरू रोपण, िविकरणीय उरा्ज 
प्रविधििरूको प्रिि्जि, रोिर व्िस्ापि रस्ा 
विषयिरूबारे स्ािीय समुर्ायिरूको षिमता 
विकासका लामग हर्ईएका ताललमिरूमा सिभागी 
भएपलछ त लोकबिार्रुका लामग ‘ढुगिा खोज्ा 
रे्उता ममले झैं’ भयो । बधुिचचत्त लगायत मयूल्िाि 
ििस्पवतिरूबारे पहिले पवि केिी रािकारी 
ललएका उिले ताललम लगतै वबरुिािरू खररर् गरी 
करेसाबारीमा लगाई िाले ।   

अन्त् भए, रल्िको लामग सामान्तः तीि–
चार िष्ज लाग्ने बोटवबरुिािरू लोकबिार्रुको 
लगिभशलता र मेिितले गर्ा्ज लगभग र्ईु िष्जमै 
रल्ि सुरु भयो । तीि िष्ज पहिले सरर्र रु. ४०० 
का र्रले खररर् गरेर ल्ाएका १० िटा वबरुिािरू 
मध्य े४ िटा पोिर सालरे्खख िै रल्ि सुरु भयो, 
थप ४ िटा यसिष्ज रे्खख रल्ि थालेका छि ्भिे, 
२ िटा बाटे भिे मया्ज े । लोकबिार्रुका अिुसार 
पोिारेसाल उत्ार्ि भएको रल वबक्री गरेर उिले 
३ लाख रूपैंया रवत िात पाररसकेका छि ् ।  
यसबािके उिी आरैं ले उत्ार्ि गरेर हुका्जएका 
थप २० िटा वबरुिािरू अकको िष्जरे्खख रल्िे 
तरखरमा छि ्।

के हो बदु्धचचत्तमाला ?   

बधुिचचत्तमाला बटु्ाि बग्जमा पिने एक हकधसमको 
बहु–बषजीय आलङ्ारीक बिस्पती िो । 
समभशतोष् िािापािीमा लछटै्ट बढ्िे र वबरुिा 
लगाएको ३ िष्ज भभत् ै रल हर्ि सके् गुण भएको 
यसको रलबाट बिेको माला खासगरी बौधि 
िमा्जिलम्बीिरूका लमग विकै पवित् माविनछ ।  
पाकेको रलका एकै साईर िा अाकारका १०८ िटा 
र्ािािरूलाई ममलाई विजचित विधिद्ारा एउटा सुन्दर 
माला बिाईनछ भिे, यसलाई बौधिमागजीिरूले विशेष 
मित्वका साथ िारण गर््जछि ्। 

रलको साईरको आिारमा मयूल् वििा्जरण हुिे १०८ 
र्ािाको मालामा रवत मधसिो र समािा अाकारका 
र्ािा त्यवत मिगिो र रवत मोटो र्ािा त्यवत िै सस्ो 

पिने कुरा लोकबिार्रु बताउँछि ् । उिका अिुसार 
सिैभन्दा मधसिो साईर (७–मम.मम) को एउटा 
मालालाई २,००,००० (र्ईु लाख) भन्दा माधथ पर््जछ 
भिे, िरैे मोटो साईरको माला (१२–मम.मम भन्दा 
ठयूलो) लाई चार–पाचँ सय मात् पर््जछ ।
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वबरुिािरू लछटो हुर्कयोस ् भिेर लाकेबिार्रुले 
बढी मलरल र स्ािार गरेका हुिाले गत िष्ज 
रूखिरूबाट मोटो साईरको र्ािा मात् विन्स्कया े।  
रसले गर्ा्ज उिले भिेरस्ो मयूल् पाउि  
सकेिि ् । यद्वपः कररब ५ हकलो रवत तयैारी 
र्ािा वबहक्र गरेर उिले रु. ३,००,००० (तीि 
लाख) रवत चािी ँ िात पाि्ज सरल भए । या े
िष्ज उिले पोिर साल भन्दा िरैे कमाउिे लक्ष्य 
त राखेका छि्, तर पवि मलललो रग्ामा 
लगाएका वबरुिािरूबाट यसबष्ज पवि बहढ मयूल् 
पिने मधसिो साईरका रलिरू भिे कमै मात् 
रल्िे उिको अिुमाि छ । तपैवि उत्ार्ि िै 
बढ्िे भएपलछ आम्ािी पवि विभाविक रूपमा 
बढ्िेमा चाहि ँउिी ढुक्क छि ्। तर सबवैतर उत्ार्ि 
बढ्ि थालेपलछ बरार मयूल् घटि्े हुिाले सिैं 
एकैिाशको कमाई िहुि सके् उिको आशङ्ा  
छ । 

यसरी, सािो खच्जमा एकपटक लगाएका 
वबरुिािरूबाट वबिा कुिै थप लगािी िरैे िष्जसम्म 
विरन्तर रूपमा राम्ो आम्ािी हुिे भएपलछ 
लोकबिार्रुलाई बधुिचचत्त मालाले विस्ारै ििी 
बिाउँरै् लैरािे उिको विश्वास छ । वििा्जिमयूखी 
परम्परागत कृवषको विकल्पमा उिले अपिाएका 
उपायबाट गाउँघरमै बसेर कम मेिितमा िै 
विरे्शको कमाई हुि थालेपलछ गाउँमा पहिले 
उिलाई िपत्याउिेिरू अहिले पछुताउि थालेका 
छि ्भिे कवतपय र्गि परी उिका ेअिुसरण गिने 
पवि छि ्। 

आम्ानी वदृ्द्धसगँ ैसधुार हँुदै गएको लोक 
बहादरुको जीवनस्तर   

वििेक र मेिित लगाएर िया ँकामबाट आम्ािी 
बढाउि मात् िोईि आिश्यकता अिुसार 
कमाईको सर्पुयोग गि्ज पवि उचत्तकै अगाहि छि ्
लोकबिार्रु । २०७२ सालको भयूकम्पबाट पुरािो 
घर िष्ट भएपलछ अस्ायी छाप्रोमा बसै् आएका 
उिले िया ँघर विमा्जणका लामग सरकारबाट प्राप्त 
हुिे अिुर्ाि र आफिो कमाई ममलाएर अिुमावित 
रु. १३ लाख रवत खच्ज गिने गरी िालसालै एउटा 
िया ँपक्की घरको विमा्जण सुरु गररसकेका छि ्।  
यसमा उिले भयूकम्प राित विरूप िेपाल 
सरकारबाट रु. ३ लाख प्राप्त गिनेछि ्भिे बाहँक 
रकम आरैं ले रटुाउँरै् छि ् । पररिारका अन् 
सर्स्िरू आ–आफिा पेशा व्िसायका लामग 
गाउँ बाहिर रिकेाले घरमा अहिले लोकबिार्रु र 
उिकी श्ीमती मात् बसै् आएका छि ्। 

िारेक बहादुर तामाङ
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छाप्ोमा पनन सौर्ष नवद्तु प्णाली राखकेा 
छन,् लोकबहादरुल े 

कमरोर वितरण प्रणालीका कारण रावष््टय 
प्रसारण लाईिबाट आपयूर्त हुिे वबरलुीको ठेगाि 
िभएपलछ केिी िष्ज पहिले मात् उिले ऋृण–
िि गरेर आरयू  बसै् आएको छाप्रोमा पवि सौय्ज 
विदु्त प्रणाली राखेका छि ्। िाल आम्ािी बढ्ि 
थालेपलछ पुरािो ऋण वति्ज र समय–समयमा लाग्ने 
मम्जत संभार खच्जका लामग पवि उिलाई विकै 
सजरलो भएको छ । हिरारतका साथ प्रयोग र 
आिश्यकता अिुसार मम्जत संभार गरररिकेाले 
उिको सौय्ज विदु्त प्रणालीले अहिलेसम्म पवि 
ियालेँ रचत्तकै काम गिु्जका साथ ैयसबाट माधसक 
रूपमा खच्ज हुिे सयौ ंरूपैंया वबदु्त मिशुल समेत 
रोगाएको छ । 

ननरनमत मम्षतसम्ारल ेगददा ननकै 
परुानो गोबर ग्याँस पनन चललरहेकोछ, 
लोकबहादरुकोमा

िया ँ प्रविधि भिेपलछ हुरुकै्क हुिे लोकबिार्रुले 
झणै्ड बीस बष्ज पहिले रिाि गरेका गोबर र्ासँ 
पवि अहिलेसम्म राम्ै अिस्ामा चलाइरिकेा छि ्।  
खासगरी समय–समयमा गिु्जपिने मम्जतसम्भार 
र यसका लामग लाग्ने केिी खच्जमा कनरुस्ाई 
िगरेकै कारण विमा्जण भएको कररब २० 
बष्जसम्म पवि उिको गोिर र्ासँ चलीरिकेो छ ।  
३ िष्ज पहिले भयूकम्पका कारण षिवत पुगेको 
प्रणालीलाई उिले मम्जत गराए पलछ मात् पुिः 
सञ्ालिमा आएको िो । यसबाट खासगरी उिकी 
श्ीमतीलाई विकै राईर्ा भएको उिीकी श्ीमती  
बताउँलछि ्।
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गाउँमै बसेि कम्ग गनने हाे भने मवहनाकाे ४०-५० हिाि 
कमाउन विदेश धाउनै पददैन 

बथेािचाके १, च्ाम्ाङबशेी, काभ्े वििासी २६ िषने 
विश्वबन्ु र्ािाल गएका ेर्इु्ज िष्जरे्खख कृवषकम्जमा 
रमै् अाएका छि ् । उिले अाफिा े १२ कषिाका े
पढाइ्ज सकेपलछ रामगरका ेखारेी गरे । भिेरस्ा े
रामगर िभेटे पलछ उिी साथीिरूसँग ममलेर 
िैरे्भशक रारेगारीका धसलधसलामा मलेभशया 
पुगेका धथए । र्इु्ज िष्ज त्यिा ँ काम गरेर खासै 
रम्न िसके पलछ उिी अाफिै रे्श, अाफिै गाउँमा 
रर्कए अवि िामेमए कृवषकम्जमा ।

िाल उिी स्नातक तिमा अध्ययिरत छि ्। तीि िष्ज 
अधघ गाउँमा िातािरणमैत्ी गाउँ विकास काय्जक्रम 
सुरु भएसँगै विभभन्न प्रविधि तथा विकल्पिरूका 
बारेमा समेत रािकारी भएका े विश्वबन्ुले  
बताए । त्यसैगरी विश्वबन्ुले ग्ामीण प्रविधि 

केन्द्रले विभभन्न समयमा सञ्ालिमा ल्ाएका े
कृवषसम्बन्ी ताललममा सिभागी भइ्ज अाफिा े
कृवषसम्बन्ी षिमता अभभिमृधि गि्ज सरल भएका 
धथए । उिले कृवष कम्जलाइ्ज सिर बिाउि र 
व्ािसाययक रूपमा समेत अधघ बढ्ि पलास्स्क 
टिेल बिाइ्ज मासैमी तथा बमेासैमी तरकारी खेती 
गर्दै अाएका छि ् । खेतीपातीमा प्रयागे हुिे मल 
उिी अारै तयार गछ्जि ् । उिले त्यसका े लामग 
गड्ालेै मल तथा प्रागिाररक मल तयार गिने गरेका े
बताए । साथ ै धसचँाइका लामग थापेा धसचँाइ 
र हररहररे धसचँाइ प्रविधििरूका े प्रयागे गर्दै 
अाएका छि ्। यसबािके उिले घरमा सुिाररएका े
चुला े समेत राखेका छि ् । त्यसैगरी घरायसी 
प्रयारेिका लामग सायै्जबत्ती र गािेर र्ासँ रस्ा 
प्रविधि अिलम्बि गरेका छि ् । कुखुरापालि, 
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भैसीपालि गिु्जका साथ ैघरमै लघु उद्मका रूपमा 
खुिा बिाउिे काम समेत गर्दै अाएका छि ् । 
यसरी कृवषकम्ज र लघु उद्मबाट विश्वबन्ु गाउँकै 
व्स् यिुा कृषकिरूमा पर््जछि ्। गाउँमै व्स्ता 
बढेपलछ उिले विरे्श रािे साचेलाइ्ज चटकै्क  
छािे । साथ ैउिका ेप्रगवत र पारैख रे्खेर गाउँका 
अन् यिुािरूले समेत उिका ेअिुसरण गि्ज थालेका  
छि ्। 

सुरूमा उद्ममा थालिी गि्जका लामग उिीसँग 
गवतला े अार्थक स्ाते धथएि । रा े कािेीले ऋण 
हर्ि समेत इन्ार गथने । पलछ उिले गाउँमै रिकेो 
िि प्रवतभा बहुउर््ये्श्यीय सिकारी संस्ाबाट 
कुखुरापालि र खुिा बिाउिे उद्ोगका लामग 
भिी २-२ लाखका र्रले रम्मा ४ लाख ऋण ललइ्ज 
कामका ेथालिी गरे । कृवषकम्ज र उद्मले उिलाइ्ज 
सि ै व्स् राख्े गरेका े र कमाइ्ज पवि राम्ै हुिे 
हँुर्ा उिी उत्साहित भइ्ज अाफिा े वियममत कम्जमा 
अग्सर भइ्जरिकेा छि ्। उिका ेकाममा बबुा, र्इु्ज 
भाउरयूिरू र भवतरािरूका ेसमेत सियागे रिकेा े
उिले बताए । िाल उिी गाउँमै स्ावपत गहँुिाली 
िीर िमृधि समयूिमा समेत आिधि छि ्। 

अध्ययिका क्रममा खारे े रस्ा े रामगर िपाएर 
विरे्श भाधसएका विश्वबन्ुलाइ्ज विस्ारै 
अारयू रस्ा िरैे यिुािरूलाइ्ज गाउँमा िै रारेगार 
हर्लाउिे अठाटे ललएका छि ् । तर अिसरका 
बाबरुर् पवि कमरारे वितरण प्रणालीका कारण 
वबरलुी बत्तीको वियममतता िहँुर्ा कहिलेकािँी 
कुखुरापालिमा भिे समस्ा रे्खा पिने विश्वबन्ुले 
बताए । त्यसैगरी बाटोघाटोको अिस्ा राम्ो 
िभएकाले खासगरी िषा्जयाममा उत्ार्ििरू 
िजरकका े बरारसम्म पुया्जउि समेत कहठिाइ 

हुिे गरेका ेउिका ेअिुभि छ । उत्ाहर्त िस्कुो 
बरारभाउ लागतको तलुिामा विकै कम हुिुका 
साथ ै वबचौललयािरूको प्रभाि बहढ रििाले अझ ै
चाि े अिुसारको लाभ पाउि िसकेको वतता े
अिुभि समेत उिीसँग छ । यवत हँुर्ा–हँुरै् 
पवि िार्षक सब ैखच्ज कटाएर सरर्र पाचँ लाख 
अाम्ािी गि्ज सरल विश्वबन्ु भनछि्, “यहर् 
स्ािीय स्ाते र साििका े सिी पहिचाि गरी 
त्यसका े समुचचत उपयागे र व्िस्ापि गरेका े
खण्डमा स्ािीय स्रमै प्रसस् अिसर सृरिा गि्ज 
सहकिे रिेछ ।” 

तवश्वबनु् खुवा पकाउँदै

तवश्वबनु्कारे घरमा जतडत बारारे गाँस प्रणाति
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थाेिै वमहेनत, धेिै कमार्ग 
६५ िर्षया केिल प्रसार् र्ािाल बथेािचोक–१, 
च्ाम्ाङबशेी, काभ्ेका स्ािीय कृषक हुि ् । 
सािैरे्खख कृवषकम्जमा िामेमएका केिल भनछि्, 
“काय्जक्रमबाट राम्ा–राम्ा ज्ािमयूलक, सीपमयूलक 
कुरािरू त धसहकया ेतर अाफिा ेत उमेरै ढल्किसक्ा े।  
पहिले िरैे ममििेत गर्ा्ज पवि थोरै मात् कमाई 
हुन्थो तर अहिले त अललकवत र्ःुख गर्ा्ज पवि राम्ै 
कमाई हुनछ ।”

कृवषकम्ज बािके केिलले सुिाररएका े चुला ेसमेत 
प्रयागेमा ल्ाएका छि ् । त्यसै गरी िातािरण 
मैत्ी गाउँ विकास पररयारेिाका ेसियागेमा उिले 
घरायसी प्रयारेिका लामग सायै्ज बत्ती समेत रिाि 
गरेका छि ्। बर्ललरँ्ा ेसमयसँगै कृवष प्रणाललमा 
अाएका े पररित्जिलाइ्ज अिलम्बि गर्दै केिलले 
पलास्स्क टिेल, थापेा धसचँाइ, हररहररे धसचँाइ 

रस्ा प्रविधििरू प्रयागेमा ल्ाएका छि ् । यी 
सुिाररएका र बर्ललरँ्ा े प्रविधििरू अिलम्बि 
गरी केिलले अाफिा जरविकापेार्जि समेत सुिाि्ज 
सरल भएका छि ् । खेतीपातीका लामग चाहििे 
प्रागिाररक मल समेत उिले अारैले तयार गिने 
गरेका छि ्।

च्ाम्ाङबशेीमा तीि िष्ज अधघ िातािरणमैत्ी गाउँ 
पररयारेिाका ेसुरूिातसँगै विभभन्न िातािरणमैत्ी 
प्रविधि तथा अभ्ासिरूका बारेमा अिगत हँुरै् 
अाफिा ेज्ाि र सीपलाइ्ज समेत रराहकला ेबिाउँरै् 
अधघ बढे, केिल । उिी गाउँमै सञ्ाललत गहँुिाली 
िीरिमृधि समयूिमा अािधि भइ्ज अग्णी कृषकका 
रूपमा अधघ बढीरिेका छि ्। उिका ेकम्जमा साथ 
हर्िे उिकी श्ीमती पवि लछि ्। गाउँमा कुिै िया ँ
प्रविधि भभमत्या े हक त्यसका बारेमा बुझ् े अवि 
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त्यसलाइ्ज अिुसरण गि्ज केिल अधघ सरी िाल्छि ्।  
आर्थक सामाजरक प्रवतष्ठाकै कारण गाउँमा 
गठि हुिे कुिैपवि समुि िा सममवतिरूमा उिी  
छुटरै््िि ्। 

िधृिािस्ामा समेत कृवषकम्जमा उिका े सहक्रयता 
रे्खेर गाउँका अन् समेत छक्क पछ्जि ्। उिी भन्न े
गछ्जि्, “कृवषकम्ज पहिले रस्ा ेकिा ँरह्ा ेर अहिले !  
पहिले वििा्जिमुखी कृवष, खासगरी परम्परागत 
अन्नबाली िै रीविकोपार्जिको मुख्य श्ोत हुन्था े।  
अहिले भिे मासैमी, बमेासैमी बालीिरूका े खेती 
गि्ज पाइएका े छ । कृषीमा आिवुिकीकरणसँगै 
श्म र समयमा बचत भएपलछ सामाजरक काय्जमा 
समेत मेरा ेसिभागीता बढेको छ ।” 

िार्षक खच्ज कटाएर सरर्र १ लाख आम्ािी 
हुिे गरेको (टिेल खेतीबाट रु. ३५,०००, र्िु 
उत्ार्िबाट रु. ३५,००० र मौसमी, बमेौसमी 
तरकारी खेतीिरूबाट २५,०००) केिलले बताए । 
िाल अाएर पररिारका े अार्थक अिस्ा मरितु 
हँुरै् गएका े र जरविकापेार्जिमा समेत सुिार 
अाएका ेकेिलले सगि्ज सुिाए । आरैं ले उत्ार्ि 
गरेका पौवष्टक आिार–वििारका कारण पररिारका े
विास्थ्य तन्दरुूस् रिकेो छ । भविष्यमा यसलाई 
अझ ै व्ापक रुपमा विस्ार गिने चाििा हँुर्हँुरै् 
पवि उमेरका कारण आरैं ले चािँी िरैे मेिित 
गि्ज िसकेता पवि अरु श्मीक लगाएरै भए पवि 
कृवषकम्जमा विरन्ताता हर्इराख्े अठोट केिलले 
ललएका छि ्।

्नरेिमा खरेतरीकम्यमा व्यस्त दहाि दम्पतरी

गारेठकारे सरसफाइ्यमा व्यस्त दहाि दम्पतरी
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काभ्रे

बरेथानचारेक गाउँपालिका, काभ्रे
 
चिाि गणरेशस्ान
ढुङ्खक्क
च्ाम्ाङ्वरेशी 

सुधारिएकाे पानी घट्ट हाइड्ाेलीक ¥ofd पम्प

स्ान सान्न मिलने सुधारिएकाे चुल्ाे घिायसी साैय्न विद्तु प्रणाली

प्ास्टिक टनेल एिं प्राङ्ारिक 
खेतीसम्बन्ी कृवि अभ्ास

खेि जाने पानीकाे व्यिस्ापन तथा 
लघु–ससचँाइ प्रविसधहरू

गाेिि गासँ प्रणालीकाे िि्नत 
सम्ाि एिं सञ्ालन

जैविक फाेहाेिबाट कम्पाेटि 
िल वनिा्नण तथा प्रयाेग

िाछा पाेखिी गाेठ सुधाि तथा िल ितु्र 
व्यिस्ापन

फलफूल तथा िूल्यिान 
िनस्पतीहरूकाे िृक्ािाेपण

अाकाशे पानी सङ्कलन

थप जानकारीका िागगः
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ग्ामिण प्रमिमध केन्द्र (CRT/N) काे पहलिा िातािरणिैत्ी गाउँ मिकास 
कार्यक्रि मिगत तीन िर्यदेन्ि निूनाकाे रूपिा काभे् मिल्ाकाे च्ाम्ाङ्िेशी, 
ढुङ्िक्य , र चलाल गणेशस्ान गाउँिा सञ्ालन भइरहेकाे छ । ग्ामिण 
प्रमिमध केन्द्रले रस के्त्िा स्ानीर साधन, स्ाेत, श्रि र सीपकाे प्रराेग गरी 
नमिकरणीर उिा्य, कृमर, िन त्ा िातािरण संरक्ण, सरसफाइ्य एिं फाेहाेर 
व्यिस्ापन िस्ा िातािरणिैत्ी मिमभन्न गमतमिमधहरूकाे प्रिध्यन त्ा मिस्ार 
गददै  अाएकाे छ । 

सहकार्यकारा्यन्वरन सहराेगविशेष सहकार्य
बेथानचाेक गाउँपाविका  

काभे्पलाञ्ाेक



u|fdL0f k|ljlw s]Gb|  
elgd08n, nlntk'/, kf]=a=g+= #^@%, kmf]g M )! %%$&^@&, %%$$&%* 
Od]n M info@crtnepal.org, j]a;fO6 M www.crtnepal.org


