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रोल्पा जिल्लाको सुजिल सृ्मजि गाउँपाजलकाको जिले गाउँ भौगोजलक जिसाबले ज्यादै िजिल िथा पािीको 
उपलब्धिाका जिसाबले दयिीय अवस्थामा रिेको छ । जवगि केिी वर्षयिा िलवायु पररविषिका असर देखिि 
लागेको स्थािीयको अिुभव छ । प्रमुि पेसा कृजर् रिेका गाउँलेिरू िडेरी, मुिाि सुके्न, कृजर्बालीमा 
रोगकीरािस्ता कारणले कृजर् उपिमा कमी आएको बिाउँछि् । 
सामुदाजयक विमा प्रशस्त मात्रामा घाँस भएकाले बाख्रापालि यिाँका जकसािका लाजग प्रमुि आय–आिषिको स्रोि 

रिँदै आएको छ । जबस्तारै उन्नि िािका बाख्रा जभqfयाउि लागेका स्थािीयको बाख्राको िोर भिे परम्परागि िै छ 
। आफू बसे्न घर िै िोरका रूपमा प्रयोग हँदै आएको छ, िसले मािव स्वास्थ्यमा असर ि पछष  िै, िजमिमा बसे्न 
िथा जदसा–जपसाब पजि ििकष िाले बाख्राको स्वास्थ्यमा पजि असर गछष  । यसले बाख्रालाई जवजभन्न रोग लागे्न र 
उत्पादि पजि त्यजि राम्रो िँुुदैि । घरबाजिर राम्रो िोर िहिे समस्या रिेकाले स्थािीयले राम्रो लाभ जलि 
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िर, िलवायु पररविषि अिुकूलिका लाजग गररब िथा सािा जकसािलाई सियोग गिष सञ्चाजलि पिाडी सािा 
जकसािका लाजग अिुकूलि आयोििा रोल्पाको अग्रसरिामा कररब एक वर्ष अजघदेखि यिाँका िोर सुधार गिे 
कायषक्रम सुरु गररएको छ । सुरुमा िोर जिमाषण गिे ि परै िाओस्, घरजभत्र बाख्रा माजिससँगै राख्िु हँदैि भिी 
बुझाउिसमेि गाह्रो परेको जथयो । वडापाजलका िथा स्थािीय सामुदाजयक विको सियोगमा विमा रिेका 
कुकाठबाि िोर जिमाषण सुरु भएको जथयो । आयोििाका प्राजवजधकको सल्लािमा िोरको जिमाषण भएको जथयो, 
िसले स्तरीय िोर जिमाषण भएका जथए । िोरमा बाख्रा सारेलगतै्त दुई मजििादेखि िै सकारात्मक पररविषि देखिि 
लागेको स्थािीय बाख्रापालक छजवलाल पुरी बिाउँछि् । सुधाररएको िोरले बाख्रा उत्पादिमा मात्र सकारात्मक 
पररविषि ल्याएि, बाख्राको जपसाब िथा बड्कौौंलाको राम्रो व्यस्थापि गरी मलका रूपमा प्रयोग गिाषले िरकारी 
िेिीका लाजग अजि िै सजिलो भएको छ, िसबाि केिी कृर्कले आजथषकोपािषि गरररिेका छि् । बधुवा 
बाख्रापालि गिष पे्रररि गरररिेको आयोििाले सो कायषबाि वि–िौंगलको गुणस्तर सुधार गिष पजि सियोग 
गरररिेको छ । अजिले जिले पुगे्न िोसुकै पजि गाउँलेको बाख्राको िोर देिेर अचम्म मान्छि् । जिकै रमाइलो उक्त 
गाउँमा सुधाररएको िोरले पजि झि् आकर्षण थपेको छ । सबै घरमा सुधाररएको िोर देख्दा त्यो यिाँको जियम िै 
िो जक भने्न भािसमेि पछष  ।  
 
गि वर्ष सो गाउँमा ३१ घरधुरीले िोर जिमाषण गरकोमा अजिले थप ४४ घरधुरीले सुधाररएको िोर जिमाषण गिष 
लाजगरिेका छि् । गि वर्ष मात्र रोल्पाका ४ गाउँपाजलकाका ५ वडा गरेर ३ सय ६३ घरधुरीमा सुधाररएको बाख्राको 
िोर जिमाषण िथा डाले घास जविरण सम्पन्न भएको सो आयोििाका जिल्ला आयोििा सौंयोिक रामबालक यादव 
बिाउँछि् । िलवायु पररविषिका असर प्रत्यक्ष रूपमा जकसािका उत्पादिमा देखिि लागेको अवस्थामा 
सुधाररएको िोरसाजििको बाख्रापालिले दैजिक िीजवकोपािषि िथा आजथषक अवस्था सुधार ल्याउँदै गदाष 
स्थािीयवासीलाई सो जक्रयाकलापले िलवायु पररविषि समािुकूलििफष  उनु्मि गराउँदै गरेको आयोििाका 
स्थािीय अिुकूलि योििा सौंयोिक वासुदेव पौडेल बिाउँछि् । कृर्कका आवश्यकिा िथा रोिाइमा जवजभन्न 

ठाउँमा जवजभन्न अिुकूलिका काम भइरिेको, िर यो ठाउँ बाख्रापालिका लाजग उपयुक्त भएकाले सो 
जक्रयाकलाप सञ्चालि गरेको पजि उिले बिाए । आयोििाले बाख्राको िोर सुधार गिष मात्र सियोग िगरेर प्रते्यक 

बाख्रा पालकलाई सीप, ज्ञाि िथा डाले घाँससमेि जदएर सो जक्रयाकलापको जदगोपिाको सुजिजिििा गरेको साथै 

डाले घाँसले िररयाली कायम राख्न, विसँगको जिभषरिा घिाउिुका साथै काबषिडाइअक्साइड शोर्णमा सियोग 
पु¥याउिे सुजिल सृ्मजि गाउँपाजलका प्रमुि गुिेन्द्र घिीले बिाए । आगामी वर्ष सो के्षत्रलाई उन्नि बाख्रापालिको 
पकेि के्षत्र बिाउिे िथा बिारको पजि उजचि व्यवस्था गररिे उिले बिाए । एकाजिर िलवायु पररविषि र यसको 

असर, अकाषिफष  जवकास जिमाषणको अपररिायषिा— यो अमेलको जमलि जबन्दु िै अिुकूलिका जक्रयाकलाप रिेको 
जिल्ला समन्वय सजमजि रोल्पाका प्रमुि रािबिादुर बूढा बिाउँछि् । िाल पोल्यान्डमा सञ्चाजलि २४ औौं कोप 
समे्मलि २०१८ को स्मरण गराउँदै िलवायु पररविषिका असर स्थािीय स्तरमा पिे हिाले गररब िथा ससािा 
जकसािका लाजग फाइदा पुगे्न जक्रयाकलापिरू सञ्चालि हिुपिे भनै्द आयोििाका जक्रयाकलापप्रजि िुसी र 
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