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घरबिैचँा भन्ाले घरपररिारमा प्रायशः दैवनक रूपमा चावहने तरकारी, फलफयू ल, रालेघाँस, जरीबुटी, 
तथा आलङ्काररक बोट–वबरुिा लिाइएको घरसँिै जोवरएको िा घरैनवजकको षेित्र भने् बुवझनछ । 
यो करेसाबारीभदिा अवल बृहत्तर हुनछ । घरबिैचँामा िनस्पवतमात्र नभई पशुपषिी, माछा, मौरी 
आवद पवन पालने िररनछ । यो वनयवमत रूपमा मावनसले अाफनालावि चावहने अत्यािश्यक िनस्पवत 
तथा पशुजन् उत्ादन िरी उपभोि िददै  विविध बालीनालीको संरषिण िनने अथा्डत्क मानि–उपभोग्य 
जैविक विविधता व्यिसथापनको उतृ्टि नमयूना पवन हो । यसलाई अङ्क गे्जीमा ‘होम िारनेन (Home  
Garden)’ भने् िररनछ ।

घरबिैचँाले सामान्तयाः पररिारका लावि िषदैभरर पोषणयुति खाना उपलब्ध िराउन मद्दत िछ्ड  भने 
उपभोि िरेर बचेका उत्ादनको वबक्रीबाट आय–आज्डन िन्ड समेत सघाउँछ । यसको व्यिन्ससथत 
प्रयोिले घर िरपरको िातािरणलाई सुदिर, आनन्सदित र स्सथ समेत तुल्ाउँछ । घरबिैचँाको 
व्यिसथापनले खेर जाने स्ोत–साधन तथा समयको सदुपयोि हुनछ । पररिारको भान्ामा वनयवमत 
रूपमा चावहने उत्ादनहरू घरबिैचँाबाटै प्राप्त हुने भएपवछ त्यस्ा सामान वलन बजार जाने समय 
र बजारमा वकनमेल िदा्ड हुने खच्ड पवन जोिाउन मद्दत पुगछ । नेपाली समाजमा अझैपवन प्रायशः 
भानछाको अथा्डत्क पकाइ–तुल्ाइ िनने कामको वजम्मा मवहलाहरूकै काँधमा रहने िरेको छ । 
त्यसैले वबहान–बेलुकी कुन छाकमा के पकाउने र कहाँबाट ल्ाउने भने् वचन्ा पवन बढी मात्रामा 
उनीहरूलाई नै छ । तरकारी तथा मसलाजन् िसु्हरूको वकनमेलका लावि बजार धाउने काम 
पवन पुरुषको तुलनामा मवहलाले नै िनु्ड परररहेको छ । मवहलाहरूको यस्ो वचन्ा र काय्डबोझलाई 
घरबिैचँाले केही हलुको बनाउँदछ । घरबिैचँामा पररिारका सदस्यहरूले मन पराउने एिम्क जातीय 
तथा सांसृ्वतक मयूल्–मान्ता अनुसारका विविध तुलफयू ल र पशुपषिीहरू नै अवधक मात्रामा हुने 
िद्डछन्क । त्यसैले आहार विविधता एिम्क शारीररक स्ास्थ्य र पोषणका लावि त घरबिैचँा उपयुति छ 
नै यसको उच्च सामावजक–सांसृ्वतक महत्व समेत रहेको छ ।

न्यूनतम खच्डमा, थोरै जग्ामा, प्राङ्ाररक तररकाले नै घरबिैचँा खेती िन्ड सवकनछ । सानोवतनो 
घरबिैचँामा वसँचाइका लावि पवन जुठेलनाको तथा घर–पररिारका सदस्यले नुहाइ–धुिाइ िदा्ड खेर 
जाने पानी जम्मा हुने सानो पोखरी बनाई पानी सङ्कलन िरेर उपयोि िन्ड सवकने र थोपा वसँचाइजस्ा 

न्यूनतम पानी चावहने प्रविवध प्रयोि िन्ड सवकने भएकाले बढ्कदो खरेरी िा सुख्ा षेित्रको अिसथामा 
पवन घरबिैचँा अपनाउन त्यवत ठयू लो समस्या छैन ।

यस्ा अनेकौ ँउपयोिी विशेषताहरूकै कारण घरबिैचँालाई आमरूपमा अपनाउने प्रिृवत्त विकास 
िनु्ड जरूरी ठावनएको छ । यही आिश्यकतालाई महसुस िरेर पवहलो चरणमा नेपालका चारिटा 
वजल्ामा सुरु िरेर चौथो चरणमा आइपुग्ा २० िटा वजल्ाका विवभन् ठाउँमा नमयूनाकै रूपमा 
भएपवन घरबिैचँाको प्रिर््डन िनने र यसलाई अपनाउन चाहने वकसानहरूलाई सङ्वठत िददै  
सहजीकरण िनने काय्डमा स्ीस सरकार वबकास सहयाेि एसवरवस र नेपाल सरकारका सम्बर् 
वनकायहरूको सहयोिमा ली–बर्डले साझेदार िैरसरकारी संसथाहरू र वकसानहरूसँि सहकाय्ड 
िददै  घरबिैचँा काय्डक्रम सञ्ालन िरेको वथयो । 

उद्देश्यहरू

यस घरबिैचँा काय्डक्रमका उदे्दश्यहरू वनम्ानुसार रहेका वथए ः

 » प्रमुख कृवष–पया्डिरणीय षेित्र तथा विविध सामावजक–आवथ्डक सदिभ्डमा घरबिैचँाको 
सम्ाव्यता अध्ययन िनु्ड (पवहलो चरणमा),

 » पवहलो चरणबाट हावसल भएका जानकारीका आधारमा घरबिैचँा प्रिर््डन तथा समाजमा 
पछावर पाररएको समयूहका लावि यसबाट पोषण विविधता र बढी भएको उत्ादन वबक्रीबाट 
आयआज्डन अवभिृन्सर्का वक्रयाकलाप प्रिर््डन िनु्ड (दोस्ो चरणमा),

 » पोषण र जीविकोपाज्डन सुधारका अन् वक्रयाकलापसँिै घरबिैचँामा विविधता अवभिृन्सर् िददै  
यस काय्डक्रमलाई पवन एकीकृत रूपमा अिावर बढाउनु (तेस्ो तथा चौथो चरणमा), 

 » साना तथा पछावर पाररएका विपन् कृषक समुदायको पाररिाररक पोषण, खाद् सुरषिा र 
आयआज्डन अवभिृन्सर् िन्ड सहयोि पु¥ofउनु (तेस्ो तथा चौथो चरणमा),

 » सरकारी तथा िैरसरकारी वनकायका अाफना जीविकोपाज्डसम्बन्ी काय्डक्रममा घरबिैचँाका 
वक्रयाकलापहरू समािेश िराउन पहल िनु्ड (चौथो चरणमा) । 

िरबिैचँा काय्फक्रिकाे सङ्वक्षप्त जानकारी
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कार्यक्रम कारयान्वरन

यस घरबिैचँा काय्डक्रमलाई चौथो चरणमा नेपाल सरकारको कृवष विकास मन्तालयको कृवष 
विभािअन्ि्डत रहेको तत्ालीन तरकारी विकास वनदनेशनालय सम्पक्ड  काया्डलय रहने िरी एउटा 
पररयोजनाको रूपमा काया्डन्वयन िररएको वथयो । यस पररयोजनाको सहयोि इकाईका रूपमा 
ली–बर्डले अाफनाे भयूवमका वनिा्डह िरेको वथयो । नेपाल सरकार र स्ीट्कजरल्ाण्ड सरकारका 
बीचमा भएको वविपषिीय समझौतापवछ आह्ान िररएको खुला प्रवतस्पधा्डबाट छनौट भएको संसथाका 
रूपमा ली–बर्डलाई पररयोजना काया्डन्वयन िनने वजमे्मिारी प्राप्त भएको हो । २०५८ सालदेन्सख 
सुरु िररएको यस काय्डक्रममा चौथो चरणभदिा अवघल्ा चरणका वक्रयाकलापहरू भने सोझै  
ली–बर्डसँि समझौता भई सञ्ालन िररएका वथए ।

पवहलो चरणमा चार वजल्ा (इलाम, झापा, िुल्ी र रूपदेिही) मा सञ्ालन भएको घरबिैचँा 
काय्डक्रम दोस्ो तथा तेस्ो चरणमा १६ िटा वजल्ा (इलाम, झापा, खोटाङ, ओखलढुङ्ा, रामेछाप, 
दोलखा, वसनु्पालचोक, काभे्, िुल्ी, रूपदेिही, सुखनेत, बैतरी, ररेलधुरा, बवद्डया, कैलाली र 
कञ्नपुर) मा सञ्ालन भएको वथयो तर हरेक चरणमा वजल्ाअन्ि्डतका भौिोवलक काय्डषेित्र भने 
फरक–फरक वथए । यस काय्डक्रमको पवहलो चरणमा काय्डक्रम सञ्ालन िररएका वजल्ाका प्रमुख 
कृवष–पया्डिरणीय षेित्र तथा विविध सामावजक–आवथ्डक सदिभ्डमा घरबिैचँाको सम्ाव्यता अध्ययन 
िररयो भने दोस्ो चरणमा पवहलो चरणबाट हावसल भएका जानकारीका आधारमा घरबिैचँा 
प्रिर््डन तथा समाजमा पछावर पाररएको समयूहका लावि यसबाट पोषण विविधता र बढी भएको 
उत्ादन वबक्रीबाट आयआज्डन अवभिृन्सर्का वक्रयाकलाप अिावर बढाइयो । तेस्ो चरणमा पोषण 
तथा जीविकोपाज्डन सुधारका अन् वक्रयाकलापसँिै घरबिैचँा काय्डक्रमलाई पवन एकीकृत िरेर 
अिावर बढाइएको वथयो भने चौथो चरणमा चावहँ अवघल्ा चरणका वक्रयाकलापहरूलाई अवघ 
बढाउँदै यस काय्डक्रमलाई रावटिरि य प्रणालीमै एकीकृत िरेर लैजानका लावि पहल िररएको वथयो । 
यस काय्डक्रमका प्रमुख लवषित िि्डको रूपमा थोरै जवमन भएका र समाजमा पछावर पाररएको समयूह 
(DAG) अन्ि्डत रहेका कृषक पररिारहरू वथए । 

यस काय्डक्रमको काय्डषेित्रका रूपमा रहेका प्रते्यक वजल्ामा तत्ालीन वजल्ा कृवष विकास 
सवमवतको स्ीकृवतमा वजल्ावभत्रका काय्डक्रम सञ्ालन िररने िा.वि.स.हरू छनौट िररएका 

वथए । यसरी काय्डषेित्रको रूपमा छावनएका ठाउँहरूमा वजल्ान्ससथत कृवष विकास काया्डलयहरू 
र िैरसरकारी संसथाहरूले घरबिैचँा काय्डक्रम सञ्ालन िरेका वथए । सथानीय स्रमा काय्डक्रम 
सञ्ालन िन्ड खुला प्रवतस्पधा्डबाट प्रस्ाि माि िरेर सोको प्राविवधक तथा वित्तीय मयूल्ाङ्कनका 
आधारमा साझेदार संसथाहरूको छनौट िररएको वथयो । काय्डक्रमको चौथो चरणमा ली–बर्ड 
आफँैले  खोटाङ र रामेछापमा काय्डक्रम सञ्ालन िरेको वथयो । ओखलढुङ्ा, वसनु्ली, वसरहा, 
धनुषा एिम्क महोत्तरीमा सहास नेपालले; दाङ, रोल्ा, सल्ान र बवद्डयामा रूपान्रणले; दैलेख, 
जाजरकोट, कालीकोट र जुम्ा वजल्ामा एभरेटि क्लब नेपालले एिम्क कैलाली, बैतरी, ररेलधुरा, 
रोटी र अछाममा ररम्स नेपाल र याक नेपालले सथानीय स्रमा यो काय्डक्रम सञ्ालन िरेका वथए ।  
यी संसथाहरूसँि अन् विवभन् संसथाहरूकाे पवन सहकाय्ड रहेकाे वथयाे (संलग्न संसथाहरूकाे नाम 
यस पुन्सस्काकाे पवछल्ाे वभत्री अािरण पृष्ठ ५१ मा वदइएकाे छ ।)

चौथो चरणको पररयोजनासम्बन्ी प्रमुख प्राविवधक तथा प्रशासवनक वनण्डयहरू नेपाल सरकारको 
कृवष विभािका महावनदनेशकको अध्यषितामा रहेको प्राविवधक सवमवतको वसफाररसमा कृवष 
मन्तालयका सवचिको अध्यषिता तथा स्ीस सरकार विकास सहयोिका प्रमुखको सह–अध्यषितामा 
िठन भएको पररयोजना सञ्ालन सवमवतको स्ीकृवतमा हुने िरेको वथयो । काय्डषेित्रको रूपमा 
छनौट िररएका ठाउँका लवषित िि्डको छनौट सथानीय बावसदिा तथा िरा नािररक मञ्को 
सहभावितामा िररएको वथयो । स्ीकृत काय्डक्रम सञ्ालन िन्ड नेपाल सरकारका लावि सोझै र 
िैरसरकारी संसथामाफ्ड तका काय्डक्रमहरू सञ्ालन िन्ड पररयोजना सहयोि इकाईमाफ्ड त रकम 
भुतिानी िनने िररएको वथयो । पररयोजनाको काय्डक्रम सञ्ालन िन्ड सम्बन्सन्त संसथाले सोही 
संसथाको वनयमानुसार आिश्यक मानिीय संशाधनको व्यिसथा िरेका वथए ।

प्रमखु क्क्रराकलापहरू 

यस घरबिैचँा काय्डक्रममा सञ्ालन िररएका प्रमुख वक्रयाकलापहरू वनम्ानुसार रहेका वथए ः

 » कृवष–पया्डिरणीय षेित्र तथा विविध सामावजक–आवथ्डक सदिभ्डमा घरबिैचँाको सम्ाव्यता 
अध्ययन,
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 » लवषित समुदायको पोषण सुधारका लावि कृवष उत्ादनसम्बन्ी तावलमहरूको आयोजना,

 » पोषण वशषिा तथा सथानीय बालीको खाद् पररकारसम्बन्ी तावलम र खाद्–प्रदश्डनीको 
आयोजना,

 » पाररिाररक पोषणका लावि तरकारीको बीउ, फलफयू ल र रालेघाँसका वबरुिाजस्ा विविध 
कीट वितरण,

 » सवक्रय सहभाविता तथा संसथाित विकासका लावि समयूह पररचालन, अिलोकन भ्मण एिम्क 
बचत तथा ऋण सहकारीसम्बन्ी अवभमुखीकरण तावलम,

 » वदिो व्यिसथापनका लावि नमयूना तथा स्ोत घरबिैचँा व्यिसथापनमा सहयोि एिम्क तावलम, 

 » घरबिैचँा पर्वतलाई व्यापक रूपमा अपनाउनका लावि सरकारी, िैरसरकारी तथा 
समुदायमा आधाररत संसथाहरूलाई विषयित तथा नीवतित सहयोि,

 » सरकारी तथा िैरसरकारी संसथाका प्राविवधकहरूमा विषयित षिमता अवभिृन्सर् िराउने 
खालका काय्डक्रमहरूको आयोजना र सहकाय्ड,

 » सथानीय िातािरण सुहाउँदो बाली (रैथाने बाली) एिम्क न्यून लाित प्रविवधको प्रमाणीकरण, 
प्रदश्डन र यसतफ्ड  अवभपे्रररत िन्ड प्रोत्ाहन तथा सहजीकरण,

 » िातािरण अनुकयू लन तथा लैवङ्क–मैत्री वक्रयाकलापमा विशेष जोर वदने काय्डहरू ।  

सदेवा प्रदारकहरू

यस घरबिैचँा काय्डक्रममा ली–बर्डका साथै वजल्ा कृवष विकास काया्डलय, वजल्ा पशु सेिा 
काया्डलय, कृवष सेिा केन्द्र, पशु सेिा केन्द्र, िा.वि.स./िाउँपावलका/निरपावलका र िरा काया्डलय, 
कृवष िन तथा िातािरण सवमवत, िरा नािररक मञ्, िैरसरकारी संसथा र समुदायममा आधाररत 
संसथाहरूले सेिा प्रदायकको भयूवमका वनिा्डह िरेका वथए । 

अपदेक्षित लाभ हाक्सल

यस काय्डक्रमबाट मयूलतः ग्ामीण षेित्रमा रहेका नेपाली कृषक पररिारहरू बढी लाभान्सन्वत भएका 

छन्क । चौथो चरणमा मातै्र पवन नेपालका २० िटा वजल्ाका कररब ४० हजार घरधुरीमा यसको 
लाभ पुिेको पाइएको छ । थोरै जवमन भएका र समाजमा पछावर पाररएको समयूह (DAG) अन्ि्डत 
रहेका पररिारहरूको खाद् तथा पोषण सुरषिा सुदृढीकरणमा अपेवषित योिदान हुन सकेको छ । 
मवहलाहरूको जीिनस्र सुधार र जलिायु अनुकयू वलत खेती प्रणालीमा पवन यसले मद्दत पुिेको छ । 

समाजमा पछावर पाररएको समयूह  (DAG) मा रहेका काय्डक्रममा संलग्न विवभन् कृषक समयूहका 
५ हजार ७ सय २५ सदस्यहरूले प्रते्यक िष्ड घरबिैचँाबाट कम्ीमा १० प्रकारका उत्ादनहरू 
(तरकारी, फलफयू ल, माछा, मौरी, कुखरा आवद) िरेर उपभोि िन्ड थालेको पाइएको छ । कम्ीमा 
६ हजार ३ सय १४ पररिारले पवहलेको तुलनामा प्रते्यक याम (वसजन)मा घरबिैचँाबाट छ प्रकारका 
थप ताजा उत्ादनहरू उपभोि िन्ड थालेका छन्क । यसैिरी घरबिैचँा समयूहमा संलग्न ७६ प्रवतशत 
सदस्यहरूले घरायसी उपभोिका लावि तरकारी वकने् खच्ड प्रते्यक िष्ड कररब ७५ प्रवतशतले घटेको 
जनाएका छन्क भने कररब ५७ प्रवतशतले घरबिैचँाबाट आफयू ले उत्ादन िरेका तर पररिारले 
उपभोि िरेर बढी भएका िसु्हरू वबक्री िरेर आम्ानी समेत िरेको बताएका छन्क ।

यस काय्डक्रममा संलग्न भएका तर समाजमा पछावर पाररएका िि्डका सदस्यहरू समयूहको वनणा्डयक 
पदमा पुगे्न क्रममा कररब ५० प्रवतशतले बढोत्तरी भएको छ । काय्डक्रममा संलग्न कृषक समयूहमा 
िररएको संसथाित विकास र सदस्यहरूको षिमता अवभिृन्सर् वक्रयाकलापका कारण विद्ालय 
व्यिसथापन सवमवत लिायत विवभन् सङ्घ–संसथाका वनणा्डयक सवमवतहरू र िरा तथा िाउँ र 
निरपावलकाजस्ा सथानीय सरकारका विवभन् पदहरूमा घरबिैचँा समयूहका सदस्यहरू वनिा्डवचत 
भई उनीहरूले प्रभािकारी रूपमा काय्डसम्पादन िन्ड सकेको पाइएको छ । 

यसैिरी विवभन् तहका सम्बर् सरकारी वनकाय र िाउँ तथा निरपावलका र िरा सवमवतहरूले पवन 
घरबिैचँा काय्डक्रमलाई आफनै बजेट एिम्क काय्डक्रमका आधारमा अवघ बढाउन थालेको पाइएको 
छ । पररयोजना अिवध सवकएपवछ पवन वकसानहरूले आफँै घरबिैचँा काय्डक्रमलाई वनरन्रता 
वदइरहेका प्रशस् उदाहरणहरू भेवटएका छन्क । 

समग्ता भने् हो भने, घरबिैचँा काय्डक्रमबाट अपेवषित उपलन्सब्धहरू हावसल हुन सकेको र यो एउटा 
उपयोिी तथा प्रभािकारी काय्डक्रमका रूपमा रहेको पाइएको छ । q

खण्ड 
२
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कथाहरू

खण्ड 
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थोरै जविनिै बोट–वबरुिाको विविधता
विषयिसु् घरबिैचँाबाट जैविक विविधता अवभिृन्सर्
घटना–अध्ययन इकाई झापा वजल्ाको बाह्रदशी िाउँपावलका, िरा नं. ६, बालुिानीकी जानुका 

बाराकोटी (कटुिाल)
कृषक समयूह निज्ोवत घरबिैचँा मवहला कृषक समयूह
साझेदार संसथा ली–बर्ड
घटना–अध्ययन वमवत २०७५ मङ्क वसर २७ िते

 
“पवहले त अाफनाे बारीमा भििानलाई चढाउन फयू ल पवन वथएन । एउटा खुसा्डनीको बुटो समेत 
वथएन । कल (टु्बिेल)को छेउमा अवलकवत वनिुरो वथयो अवन आँप र अम्बाका एक–एकिटा 
बोट वथए । अवहलेको जस्ो थररथररका बोट–वबरुिा कहाँ हुनु ? रूख–वबरुिा लिाउन सवकने 
ठाउँमा त काँसले पो ढाक्र्ो ।” यो अनुभि हो, झापा वजल्ाको बाह्रदशी िाउँपावलका, िरा 
नं. ६, बालुिानीकी कृषक मवहला जानुका बाराकोटीको । 

जानुका र उनका श्ीमानले अाफनाे घरसँिै जोवरएको बारीलाई बोट–वबरुिाको विविधतायुति 
घरबिैचँा बनाउन थालेको कररब नौ िष्ड भइसकेको छ । िाउँको सरकबाट उनको घर–
आँिनवतर लाग्नासाथै दुिै वकनारामा लिाइएका फयू ल र आलङ्काररक बोट–वबरुिाहरूको मनै 
रमाउने दृश्य देखा पछ्ड  । आलङ्काररक बोट–वबरुिामातै्र िने् हो भने कररब २५ थररका छन्क । 
वतनको पवछन्सतिर िुजजो, पत्थरचट्ा, सप्डिन्ा, रुवदलो, सुिरपेर लिायतका थुपै्र जरीबुटीजन् 
बोट–वबरुिाहरू देन्सखनछन्क । आँिनकै छेउको टु्बिेल िररपरर बोझो, पुवदना अवन आँिनमा 
तुलसीका बोटहरू छन्क । बारीमा नीमको बोट पवन छ । बारीको बीचको भािमा रायो, मयूला, 
सीमी, लसुन, प्ाज, चमु्सर, लौका, फससी, बोरी, बोनने साि, पोइ साि, भान्ाजस्ा थररथररका 
तरकारीहरू छन्क । मल भकाराको मावथ बनाइएको चाङमा वहउँदे वसमीले झपकै् ढाकेको 
छ । वकनारामा अमला, वलची, आँप, कटहर, ज्ामीर, मेिा, कािती, केरा, नररिल, सुपारी, 
भोिटे, दाररम, उखुजस्ा अनेकथरर फलफयू लहरू छन्क । फलफयू लसँिै खमारी, बकाइनो, 
टाँकी, मेदेिला, खसे्तोजस्ा रालेघाँसका रूखहरू पवन छन्क । वसमल तरुल, तरुल, भ्ाकुर, 

 बाली विविधता अवििृद्धि 
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पुटिकारीजस्ा कदिमयूलले पवन उनीहरूको बारीमा हुक्ड ने र फलने मौका पाइरहेका छन्क । 
रुद्राषि, कपुर, दालवचनी, सवजिनका बोटहरू पवन हुवक्ड इसकेका छन्क । आँिनकै एक छेउमा 
खोरबाट वनसे्र कुखुराहरू चरररहेका छन्क भने आँिनको अकजो छेउमा खसी–बाख्ा र 
िाईहरू बाँवधएका छन्क । लागछ, ‘यस्ो घरमा पो त हो, मावनस बसे् ।’ जानुका संलग्न भएको 
निज्ोवत घरबिैचँा मवहला कृषक समयूहकी सवचि सीतादेिी पौरेल भन्सनछन्क, ‘जानुकाको 
घरबिैचँामा त िनै् नसवकने िरी थररथररका बोट–वबरुिाहरू छन्क ।’ 

सीता थन्सप्छन्क, ‘जानुकामात्र हैन, बोट–वबरुिाको सङ्क ्ा केही धेरथोर होला तर हाम्ो िाउँका 
प्रायः हामी सबैले यस्ो घरबिैचँा लिाएका छौ ँ। हाम्ो जीिनमा सधै ँचावहने कुराहरू भएकाले 
ली–बर्डले छोरेपवछ पवन उसले वसकाएको घरबिैचँा चावहँ हामी छोर्कन नसके् भएका छौ ँ।’

‘ली–बर्डले यस िाउँमा २०६७ सालदेन्सख २०६९ सालसम्म काय्डक्रम सञ्ालन िरेर सथानीय 
बावसदिालाई घरबिैचँा सथापना िदा्ड हुने थुपै्र फाइदाहरू महसुस िराएको र यसका लावि 
आिश्यक पनने तौरतररकाहरू राम्ोसँि वसकाएकोले नै उसले छारेको पाँच–छ िष्ड वबवतसक्ा 
पवन बालुिानीमा प्रायः सबैले घरबिैचँा राम्ोसँि व्यिसथापन िरररहेको’ जानुकाका श्ीमान्क 
तीथ्डबहादुर कटुिाल सुनाउँछन्क । 

समयूह–छलफलको क्रममा भेला भएका सथानीय बावसदिाहरूका अनुसार ‘यसरी थररथररका 
बोट–वबरुिा र पशु–पषिी सवहतको घरबिैचँा बनाउँदा मनमा आनदि आउँछ । घरबिैचँामा 
काम िना्डले शारीररक अभ्ास भएर र विवभन् वकवसमका प्राङ्ाररक ढङ्ले लिाइएका ताजा 
तरकारी, फलफयू ल, पशु–पषिीबाट हुने उत्ादन सेिन िरेर शरीर स्सथ हुनछ । घरबिैचँामा 
लिाइएका जरीबुटीले कवतपय रोिहरू वनको पान्ड सवकनछ । पशुिसु्लाई चावहने घाँस 
उपलब्ध हुनछ । यसबाट फाइदै–फाइदा छ ।’ 

जानुकाकै घरबिैचँामा भएको छलफलको अन्वतर सथानीय अग्णी कृषक लक्षी वतिारी 
थप्छन्क, ‘घरबिैचँा नभएको घर पवन मावनस बस् लायकको घर हो र ! त्यो त मसानघाट जस्ो 
हो । त्यसैले आजकल हामीले हाम्ा घरबिैचँामा थररथररका बोट–वबरुिा लिाएर जैविक 
विविधता पवन संरषिण िरेका छौ ँर घरलाई मावनस बस् लायक बनाएका छौ ँ।’ q
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अावथ्फक वहसाबले पछावि पाररएका र सािावजक 
वहसाबले वििेवदतहरूले पवन अपनाउन सके्

विषयिसु् घरमात्र िा थोरै जग्ामात्र भएका विपन् एिम्क लोपोनु्ख आवदिासीका 
लावि पवन उपयोिी घरबिैचँा

घटना–अध्ययन इकाई झापा वजल्ाको बाह्रदशी िाउँपावलका, िरा नं. ६, बालुिानीकी लुखी 
हेमरम

कृषक समयूह निज्ोवत घरबिैचँा मवहला कृषक समयूह
साझेदार संसथा ली–बर्ड
घटना–अध्ययन वमवत २०७५ मङ्क वसर २७ िते

 
‘घरबिैचँा खेती अरी मचिाना नुिा ।’
(घरबिैचँा खेती त धेरै राम्ो रहेछ ।)

यो भनाइ हो, नेपालको लोपोनु्ख आवदिासी सन्ाल जावतकी विपन् पररिारकी मवहला 
लुखी हेमरमको । उमेरका वहसाबले ५१ शरद पार िरेकी लुखी झापा वजल्ाको बाह्रदशी 
िाउँपावलका, िरा नंं. ६, बालुिानीमा बन्ससछन्क । श्ीमान, एक छोरी र एक छोरा सवहत 
चारजनाको लुखीको पररिार पवहले सुकुम्बासी वथयो । उनीहरू िाउँकै साि्डजवनक सरक 
छेउमा सानो झुप्रो बनाएर बसेका वथए । 

२०६७ सालमा बालुिानीमा ली–बर्डले सुरु िरेको घरबिैचँा काय्डक्रमअन्ि्डत िठन भएको 
सथानीय बावसदिाहरूको ‘निज्ोवत घरबिैचँा कृषक मवहला समयूह’मा लुखी पवन आबर् 
भइन्क । समयूहका अरूहरूले झै ँ उनले पवन काय्डक्रमबाट घरबिैचँासम्बन्ी धेरै कुराहरू 
वसवकन्क तर त्यसलाई अपनाउन आफयू सँि कुनै जग्ा–जवमन वथएन । घरबिैचँा काय्डक्रमका 
कम्डचारीहरूले जग्ा–जवमन नभए बोराहरूमै पवन थुपै्र बोट–वबरुिा लिाउन सवकनछ भनेर 
बताएपवछ उनको हौसला बढ्ो । िाउँका कृवष–कम्ड र वनमा्डणका कामहरूमा ज्ाला मजदुरी 
िरेर जीिन वनिा्डह िनने पररिारकी लुखीले िाउँ–घरबाटै केही बोराहरू भेला पाररन्क । वतनमा 

थाेर ैजविन िएका र पछाडि पाररएका सिुदायिा पवन फैलँदै
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माटो हावलन्क । िाईबसु्ले सरकमा वबसट्ाएको िोबर भेला पारी त्यसलाई मल बनाएर प्रयोि 
िररन्क । अदुिा, खुसा्डनी, घरतरुल, फयू लका बोट लिायत थुपै्र बोट–वबरुिाहरू लिाइन्क । 
बोट–वबरुिा हुवक्ड एपवछ लहरे बालीहरूलाई आफनै झुपे्र घरको छानावतर लिाइवदइन्क । लुखी 
भन्सनछन्क, ‘यसो िरेर पवन त तरकारीको खाँचो टान्ड मद्दत पुग्ोरहेछ वन ।’ त्यसपवछ त लुखीलाई 
‘आफनै झुपे्र घर पवन पवहलेभदिा राम्ो’ लाग्न थालेछ ।  

अवहले लुखीको १० धुर जग्ा छ । केही सथानीय बावसदिाले सहयोि िरेर र केही आफँैले 
ज्ाला–मजदुरीबाट आएको पैसा जम्मा िरेर उनको पररिारले यो सम्पवत्त जोरेको हो । त्यस 
जग्ामा सानो झुपे्र घर, आँिन र कररब दुई धुरजवत तरकारी र बोट–वबरुिा लिाउन सवकने 
ठाउँ छ । 

लुखीले आँिनको बाटोवतरको वकनारामा चटक् पारेर वमलाइएको नीलकाँराको झाङ र 
फयू लहरू रोपेकी वछन्क । घरको छाना र आँिनमावथ पवन बाँस र भाटाहरूको चाङ बनाएर 
लहरे बालीहरू लिाउने िरेकी वछन्क । लौकाको लहरा त्यसमा चढ्क दै िरेको देन्सखनछ । पवहले 
सरकमा बस्ा नै ली–बर्डबाट वसकेको बोरामा खेती िनने काइदालाई समेत उनले छारेकी 
छैनन्क । वतनमा खुसा्डनीका बोटहरू देन्सखनछन्क । घर–आँिनबाट बचेको सानो बारीमा रायो, 
टमाटर, भान्ा, बोरी, वपँरालुजस्ा थुपै्र बालीहरू छन्क । बारीका वकनारमा कािती, केरा, आँप, 
बकाइनो जस्ा बोटहरू छन्क । आँिनको एउटा वकनारामा तुलसी पवन देन्सखनछ । खोर बनाउन 
नसकेकी यी विपन् मवहलाले काटु्डनहरू खोजेर घरको वपँढीमा राखी त्यसैमा आठिटा कुखुरा 
पालेकी वछन्क । तरकारी लिाइएको बारीमा कुखुरा नपसुन्क भनेर बारीको िररपरर मावनसले 
सवजलै नाघ्नसके् तर कुखुरा पस् नसके् कपराको होचो बेराजस्ो बनाएकी वछन्क ।  

लुखी भन्सनछन्क, ‘आजकल त पवहलेजस्ो तरकारी वकनै् पददैन । यही घरबिैचँामा फलेको 
तरकारी खाइनसकेर बेवचयो पवन । त्यही पैसाले आफयू लाई चावहने औषधी वकन् सकँे ।’ लुखी 
िाउँमा ज्ाला–मजदुरीको काम िदा्ड लरेर घाइते भएकीले वनयवमत औषधी सेिन िवछ्ड न्क ।  
घाइते भएपवछ उनको शरीरले त्यवत राम्ोसँि काम िन्ड सवकरहेको छैन तर उनी वबस्ारै 
घरबिैचँामा िएर आफयू ले िन्डसके् कामहरू भने िवछ्ड न्क । ‘घरबिैचँामा केही कामहरूमा मात्र 

बल लिाउनु पनने हो, धेरै काममा त बल नै चावहँदैन’, लुखीलाई अवल बल लिाउनु पनने काममा 
भने उनका श्ीमान्क र पररिारका सदस्यहरूले सघाउने िरेका छन्क । 

लुखीकी वछमेकी तालामाई मुमु्ड पवन लोपोनु्ख आवदिासी समुदायकी मवहला हुन्क । उनले पवन 
‘लुखीले िरेको देखेर’ आफयू ले पवन घरबिैचँा बनाएको उले्ख िररन्क । 

यसरी लुखीले घरबिैचँाका लावि प्रशस् जग्ा चावहनछ र यसबाट धनी मावनसहरूले मात्र 
फाइदा वलन सक्छन्क भने् धारणालाई िलत सावबत िरेकी वछन्क भने तालामाई मुमु्डजस्ा अरु 
छरवछमेकीका लावि पे्ररणाको स्ोत पवन बनेकी वछन्क । q
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इद्न्दरा झा, एउटी उदाहरणीय िवहला
विषयिसु् घरबिैचँा काय्डक्रममा तराइ्ड–मधेशका मवहलाको सहभाविता
घटना–अध्ययन इकाई महोत्तरी वजल्ाको औरही निरपावलका, िरा नं. ७, भोएल टोलकी 

इन्सदिरा झा
कृषक समयूह श्ी खमिढी घरबिैचँा मवहला समयूह
साझेदार संसथा सहास नेपाल र सामुदावयक विकास तथा पैरिी मञ्
घटना–अध्ययन वमवत २०७५ मङ्क वसर २९ िते

 

उमेरले ६७ िसन् पार िरेकी महोत्तरी वजल्ाको औरही निरपावलका, िरा नं. ७, भोएल 
वटन्समकया टोलकी इन्सदिरा झा वनकै फुवत्डली र उत्ाही देन्सखन्सनछन्क । उनले अाफनाे घरसँिै 
जोवरएको बारीमा घरबिैचँा लिाउन थालेपवछ समाजमा उदाहरणीय मवहला बनेको सथानीय 
यामदेिी मैनाली बताउँवछन्क । 

पवहले इन्सदिराको पररिारले काउली र रायोजस्ा एक–दुई खालका तरकारी वहउँदमा मात्र 
धेरै जग्ामा लिाउने र बेचे् िद्डर्ो । २०७२ सालमा भोएल टोलमा घरबिैचँा काय्डक्रम सुरु 
भएपवछ भने सो काय्डक्रमको सहयोि र सहजीकरणमा आफनो घरबारीमा पररिारलाई 
प्रायः िषदैभरर खान पुगे्निरी धेरै वकवसमका तरकारी, मसलाजन् बाली, फलफयू ल, जरीबुटी, 
रालेघाँस, माछा र हाँस पालन तथा िाई–बाख्ा पालनलाई पवन वमवश्त रूपमा अपनाउन 
थालेको इन्सदिराले बताइन्क । उनी भन्सनछन्क, ‘हाम्ो समुदायका धेरैजसो पररिारमा यस्ो एकै 
ठाउँमा धेरै बालीहरू लिाउने र खेतबारीमा मवहलाहरूले धेरै काम िनने चलन नै वथएन । 
घरबिैचँा काय्डक्रम आएपवछ भने हामीले त्यही काय्डक्रमको सहयोिमा यस्ा कुराहरू वसकौ ँ
र घरबिैचँा लिाउन सुरु ि¥of}F ।’

इन्सदिराले वनकै खुशी र उत्ाहका साथ उनको घरबिैचँा देखाइन्क । त्यहाँ रहेको कररब रेढ 
कठ्ा जवमनमा काउली, बदिा, रायो, टमाटर, वसमी, लौका, वघरौलँा, कुवभण्डोजस्ा थुपै्र तरकारी 
बालीहरू वथए । अदुिा, खुसा्डनी, प्ाज, लसुन, मेथीजस्ा मसलाजन् बालीहरू पवन देन्सखए । 
बारीको छेउमा अम्बा, आँप, कटहर, वलची, बरहर, केरा, अमला, सररफा, सीता फल, अनार 
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र मेिाका बोटहरू लिाएको पाइयो । सो बारीको अकजो छेउमा रहेको पोखरीमा हाँसहरू 
पौवरइरहेका वथए । इन्सदिराले भवनन्क, ‘यो पोखरीमा मैले माछा पवन पालेकी छु ।’ घरको आँिन 
छेउमा नीमको बोट नवजकै िाई–बाख्ाहरू बाँवधएका वथए । सात–आठ वकवसमका फयू ल र 
आलङ्काररक वबरुिाहरू पवन लिाउन कवहलै् नछुटाउने उनको भनाइ वथयो ।  

इन्सदिराकी १७ िषसीया नावतनी अञ्जलीले थवपन्क, ‘हजुरआमाले यस्ो घरबिैचँा बनाएपवछ धेरै 
राम्ो भयो । पवहलेजस्ो बजारबाट तरकारी वकनै् पददैन । बजारको तरकारीमा त रासायवनक 
विषादी पवन हालेको हुनछ भनछन्क । अाफनाे बारीमा लिाएको जस्ो वमठो पवन हँुदैन । म पवन 
हजुरआमाले लिाएको घरबिैचँामा बेला–बेला िएर सघाउँछु । यसो िदा्ड मलाई पवन रमाइलो 
लागछ ।’

इन्सदिरा आफनो टोलमा िठन भएको श्ीखमिढी घरबिैचँा मवहला समयूहकी अध्यषि पवन हुन्क । 
उनले समयूहमा रहेर घरबिैचँामा रोिकीराले सतायो भने उपचार िन्ड जैविक विषादी बनाउने 
तररकाका साथै तरकारी र फलफयू ल खेतीमा आिश्यक पनने धेरै तौरतररकाहरू जावनसकेकी 
वछन्क । 

इन्सदिरा विशेष जोर वदएर उले्ख िवछ्ड न्क, ‘हाम्ो समुदायमा यस्ो घरबिैचँा बनाउने चलन 
अवल कमै छ । त्यसलाई सुधार िनु्डपछ्ड  । यो त घरपररिारका लावि धेरै कामलागे्न कुरा हो । 
हामीलाई हाम्ो टोलमा आएको घरबिैचँा काय्डक्रमले वसकाउने र सहयोि िननेजस्ो काम सबै 
तराइ्ड–मधेशका समुदायमा िनने हाे भने पकै् पवन सुधार आउँछ ।’ इन्सदिराको घरबिैचँा देखेर 
सो ठाउँका समयूहमा संलग्न नभएका अन् केही पररिारहरूले पवन घरबिैचँा लिाउन थालेको 
इन्सदिरा र यामदेिी दुिै बताउँछन्क । q          
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जहाँ इच्ा – त्यहाँ उपाय
विषयिसु् घरबिैचँा समयूहमा संलग्न नभएकामा पवन काय्डक्रमको प्रभाि विस्ार
घटना–अध्ययन इकाई वसनु्ली वजल्ाको तीनपाटन िाउँपावलका, िरा नं. ५ की जानुका 

वि.क. 
कृषक समयूह घरबिैचँा कृषक समयूहमा आबर् नभएको पररिार
साझेदार संसथा सहास नेपाल
घटना–अध्ययन वमवत २०७५ पुस ५ िते

 
आफयू  िाउँमा िठन भएका कुनैपवन घरबिैचँा समयूहमा आबर् हुन नपाए पवन वसनु्ली 
वजल्ाको तीनपाटन िाउँपावलका, िरा नं. ५ की दवलत पररिारकी जानुका वि.क. र उनका 
श्ीमानले घरबिैचँा काय्डक्रमकै प्रभािबाट २०७२ सालदेन्सख आफयू ले पवन घरबिैचँा सथापना 
िरेका छन्क । सुरुमा सामान् स्रको घरबिैचँा बनाएका उनीहरूले अवहले यसलाई विस्ार 
िरेर व्यािसावयक रूप समेत वदन थालेका छन्क । जानुकाका श्ीमान्क भनछन्क, ‘२०७४ सालमा दुई 
वसजनमा लिाएको टमाटर वबक्रीको मातै्र वहसाब िदा्ड पवन हामीले ४० हजार रुपैयाँ आम्ानी 
ि¥of}F ।’ आफयू ले खानका लावि वकनु् नपरेको र अन् तरकारीबाट आएको आम्ानीको समेत 
वहसाब िनने हो भने यो रकम अझ धेरै हुनछ ।

जानुकालाई पवन घरबिैचँा समयूहमा आबर् हुन त मन वथयो तर एउटा पाररिाररक कारणले 
उनी आबर् हुन पाइनन्क । 

यसो भएतापवन जानुकाले त्यस्ा समयूहमा संलग्न भएका िाउँका अरू साथीहरूसँि सम्पक्ड  
िरेर सुरुदेन्सख नै केही बीउ–वबजन र वबरुिाहरू पाइन्क । उनीहरूबाट घरबिैचँा लिाउने र 
बोटवबरुिालाई रोिकीराबाट जोिाउने तररका पवन वसवकन्क । जानुका भन्सनछन्क, ‘इच्ा भयो भने 
वछमेकीहरूले िरेको देखेर पवन जावनँदो रहेछ । धेरैले िन्ड थालेपवछ आफयू लाई पवन जाँिर 
चल्ोरहेछ ।’ 
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जानुकाको िाउँमा चारिटा घरबिैचँा समयूहहरू छन्क । प्रते्यक समयूहमा २५ देन्सख ३० घरपररिार 
आबर् छन्क । यसरी आबर् भएकाहरू प्रायः सबैले आ–अाफना घरबिैचँा बनाएका छन्क ।  
कवतपयले त यसबाट वसकेर व्यािसावयक स्रमै तरकारी तथा फलफयू ल खेती पवन िन्ड 
थालेका छन्क । जानुकाका श्ीमान्क लालबहादुर वि.क.को अनुभि छ, ‘सबैले यसो िन्ड थालेपवछ 
िाईबसु्को खुला चररचरन पवन रोवकयो र आफयू ले खेतबारीमा तरकारी खेती िदा्ड पशुबसु्ले 
नोक्ान पु¥ofउन नसके् भयो । त्यही भएर हामीले घरबिैचँा बाहेकको जग्ामा पवन 
तरकारीहरू उत्ादन िन्ड थाल्ौ ँ।’

जानुकाको पररिारले अवहले अाफनाे कररब दुई कठ्ाजवत जवमनमा यस्ो खेती िरररहेका छन्क ।  
त्यसमा काउली, मयूला, आलु, रायो, केराउ, लसुन, लोकल टमाटर र बकुल्ा वसमीजस्ा 
तरकारीहरू देन्सखनछन्क भने बारीका वरलमा केरा, आँप, वनबुिा र जुनारका बोटका साथै केही 
रालेघाँसका रूखहरू पवन छन्क । पशुबसु्मा िाई, बाख्ा, कुखुरा र बङ्क िुर  समेत पालेका छन्क ।  
केही जग्ामा उनीहरूले मुसुरो र खेसरी पवन लिाएका छन्क । 

तरकारी खेतीका लावि चावहने बीउ–वबजन उनीहरूले बजारबाट आफँै ल्ाउन थालेका छन्क ।  
रोिकीराले सतायो भने िहँुत र सथानीय रूपमै जैविक विषादी बनाएर प्रयोि िनने िरेको 
जानुका बताउँवछन्क । यो तररका पवन उनीहरूले घरबिैचँा समयूहमा संलग्न भएका वछमेकी 
साथीहरूबाट वसकेका हुन्क । लालबहादुर थप्छन्क, ‘मवसनो रातो खपटे कीरा र तरकारीका जरा 
काट्कने कीराबाट अाफनाे बालीनाली जोिाउन िहँुत प्रयोि िनु्डपनने रहेछ । यसले धेरै वनयन्तण 
िदजोरहेछ ।’

आफयू ले खेती िरररहेको दुई कठ्ामधे्य कररब सात धुर जग्ा ढाके्िरी उनीहरूले प्ान्सटिक 
टनेल पवन बनाएका छन्क । शीत र तुषारोजस्ा प्राकृवतक कारणले तरकारी बालीलाई दुःख 
वदएपवछ यो टनेल बनाउने तररका उनीहरूले घरबिैचँा समयूहकै साथीहरूबाट वसकेका हुन्क ।  
जानुका भन्सनछन्क, ‘घरबिैचँा समयूहका साथीहरूबाट यस्ा धेरै कुराहरू वसवकयो र समयूहमा 
नरहे पवन हामीलाई घरबिैचँा र तरकारी खेती िन्ड खासै ठयू लो समस्या भएन ।’ 

यसरी जानुकाको पररिारले ‘जहाँ इच्ा, त्यहाँ उपाय’ भने झै ँघरबिैचँा व्यिसथापन िन्ड चाहने 
हो भने छरवछमेक, अाफन् र साथीहरूले िरेकाे देखेर, उनीहरूसँि वसकेर र सरसल्ाह 
वलएर पवन यस्ाे काम िन्ड सवकनछ, घरबिैचँा समयूहमै रहनु पछ्ड  भने् छैन भने् कुरालाई 
चररताथ्ड िररवदएको छ । q   
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सावहँला हेिरि अध्यक्ष बने
विषयिसु् घरबिैचँा काय्डक्रमबाट सामावजक प्रवतष्ठा अवभिृन्सर्
घटना–अध्ययन इकाई झापा वजल्ाको बाह्रदशी िाउँपावलका, िरा नं. ७, राँिीबारीका 

लोपोनु्ख सन्ाल जावतका सावहँला हेमरम
कृषक समयूह घरबिैचँा कृवष सहकारी संसथा
साझेदार संसथा ली–बर्ड
घटना–अध्ययन वमवत २०७५ मङ्क वसर २७ िते

पवहले बाख्ा–सँुिुर पालने र कृवष मजदुरी मात्र िनने पयूिसी तराईको आवदिासी सन्ाल जावतका 
५० िषसीय सवहँला हेमरम २०७२ सालमा आफनै िाउँको िौरीशङ्कर मा.वि.को विद्ालय 
व्यिसथापन सवमवतका अध्यषि बने । झापा वजल्ाको बाह्रदशी िाउँपावलका, िरा नं. ७, 
राँिीबारीका सावहँला विद्ालय व्यिसथापन सवमवतको अध्यषिजस्ो सम्मावनत पदमा चुनाि 
लरेरै विजयी भएका हुन्क । त्यसबेला पत्र–पवत्रकाहरूले पवन नेपालमा सबैभदिा पछावर 
पाररएको लोपोनु्ख सन्ाल जावतबाट यस्ो पदमा पुगे्न उनी पवहलो हुन्क भनेर समाचार  
बनाए । सावहँला भनछन्क, ‘खासमा भने् हो भने, मलाई यो पदमा पु¥ofउने चावहँ हाम्ो िाउँमा 
सञ्ालन भएको ‘घरबिैचँा काय्डक्रम’ नै हो ।’  

कृवष मजदुरी निरे सातजनाको पररिारलाई आफयू सँि भएको केिल १० कठ्ा जवमनको 
उत्ादनले मात्र खान–लाउन पु¥ofउनै नसके् विपन् पररिारका सावहँला २०६७ सालमा 
घरबिैचँा काय्डक्रममा आबर् भएका हुन्क । नयाँ कुराहरू वसकै् नौलो काम िन्ड मन पराउने 
सावहँलालाई घरबिैचँा काय्डक्रम पवन नौलो लाग्यो । उनले अाफनाे िाउँ नवजकै घैलारुबा 
बजारमा त्यसैबेला आयोजना भएको घरबिैचँासम्बन्ी तावलममा भाि वलएर खेतबारीका आली 
र आँिनका छेउ–कुनाजस्ा त्यवत्तकै खेर फावलएका जवमनमा पवन कसरी तरकारी, जरीबुटी 
तथा फलफयू लको खेती िन्ड सवकनछ र अाफनाे घर–आँिनलाई कसरी आलङ्काररक फयू ल तथा 
िनस्पवतले राम्ो पान्ड सवकनछ भनेर वसके् मौका पाए । तावलमबाट फकने पवछ उनले तावलममा 

सािािजक तथा राजनैवतक सशक्तीकरण
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वसकेका कुरा आफनै घर, आँिन र बारीमा प्रयोि िरे । त्यसबाट राम्ो फाइदा हँुदै िएपवछ त्यही 
सीप प्रयोि िरेर व्यािसावयक तरकारी खेती समेत सुरु िरेको उनी बताउँछन्क । 

घरबिैचँा काय्डक्रममा िाउँका थुपै्र मावनसहरू संलग्न हँुदै िएपवछ घरबिैचँा कृषक समयूहहरू 
पवन िठन  हुन थाले । २०६९ सालमा यस्ा समयूहहरू वमलेर घरबिैचँासम्बन्ी सहकारी 
संसथा नै िठन भयो । अवहले राँिीबारीमा आठिटा घरबिैचँा कृषक समयूहहरू सवक्रय 
छन्क भने घरबिैचँा सहकारी संसथामा ३०० भदिा बढी घरधुरी सदस्य रहेका छन्क । सावहँला 
घरबिैचँासम्बन्ी यी सबै काममा २०६९ सालसम्म ‘ली–बर्ड’ले सहयोि र सहजीकरण िरेको 
बताउँछन्क । उनी भनछन्क, ‘ली–बर्डले छोरेपवछ पवन हामी सबै िाउँलेले यो राम्ो काम भएकाले 
आफँै सहकारी संसथा र समयूहहरू बनाएर वनरन्रता वदइरहौ ँ।’ 

घरबिैचँा काय्डक्रमबाट भएको वसकाइका आधारमा सावहँलाले िरेको प्रिवतको मयूल्ाङ्कन 
िरेर उनलाई वजल्ा कृवष विकास काया्डलयले वसँचाइका लावि बोररङ िार्कन मद्दत ि¥of] । 

वजल्ाका उतृ्टि कृषकका रूपमा पुरसृ्त िरेर ६० हजार रुपैयाँ अनुदान पवन वदयो । 

यस्ा कुराहरूले िाउँमा सावहँलाको चचा्ड चुवलँदै ियो । त्यसैबेला अथा्डत्क २०७२ सालमा 
िाउँको िौरीशङ्कर मा.वि.को विद्ालय व्यिसथापन सवमवतको वनिा्डचन हुने भयो । सावहँलालाई 
पवन सो सवमवतको अध्यषिमा विजयी हुनसके िाउँमा वशषिा सुधारका केही नौला कामहरू िन्ड 
सवकन्थो वक भने् लाग्यो । उनलाई घरबिैचँा कृषक समयूहहरू र सहकारीका सदस्यहरूले 
चुनाि लर्कन उते्पररत िरे । यस्ो सहयोिबाट उनी सो प्रवतस्पधा्डत्मक चुनाि वजतेर अध्यषि 
भए । सावहँला थप्छन्क, ‘म घरबिैचँा काय्डक्रममा संलग्न नभएको भए त यस्ो सहयोि पाउने नै 
वथइँन । मेरो भोट नै धेरै कम आउँर्ो । चुनाि वजतै् सवकन् वथयो ।’

उनी वनिा्डवचत भएको १४ मवहनापवछ वशषिासम्बन्ी वनयम–कानयूनमा पररित्डन भएकाले 
आफयू ले सो पद छारेको उले्ख िददै  सावहँला अाफनाे सो छोटो काय्डकालका मु् उपलन्सब्धहरू 
चावहँ अवहले पवन समझनछन्क । भनछन्क, ‘यौटा त, नेपालमै पछावर रहेको हाम्ो सन्ाल जावतका 
बालबावलकालाई विद्ालय भना्ड िराउन र वनयवमत रूपमा विद्ालय जान अवभयान नै चलाइयो ।  
अकजो चावहँ, यो सामुदावयक विद्ालय भएपवन प्रारन्सम्क कषिाहरूमा अङ्क गे्जी माध्यमबाट 
पढाउने व्यिसथा वमलाइयो । तेस्ो चावहँ, विद्ालयमा विद्ाथसीहरू बढ्कन थालेकाले नयाँ भिन 
बनाएर कषिा कोठाहरू थप िररयो ।’ यो नयाँ भिन भएको जग्ा विद्ालयको नाममा रहेपवन 
पवहलेदेन्सख अरूले नै उपभोि िरररहेकाले त्यसबाट सावहँलाले छुटाएर विद्ालयले नै उपभोि 
िननेिरी ल्ाएको केही सथानीय बावसदिाहरूले बताए । सावहँलाकै िाउँको घरबिैचँा सहकारी 
संसथाका अध्यषि लक्षी वतिारी थप्छन्क, ‘विद्ालयका अरू पषिहरूमा पवन उनले थुपै्र सुधारहरू 
िरेका छन्क । अध्यषि भएर केिल १४ मवहनाको काय्डकालमै राम्ा कामहरू िन्ड सकेका 
सावहँलाको अवहले पवन िाउँमा प्रवतष्ठा छ ।’

सावहँला फेरर पवन दोहो¥ofउँछन्क, ‘घरबिैचँा काय्डक्रमले नै मलाई यो अिसथामा पुग्न र 
व्यािसावयक तरकारी खेती िरेर जीिनयापनमा सुधार ल्ाउन मद्दत िरेको हो ।’ q
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िरबिैचँादेद्ख उपिेयरसम्म 
विषयिसु् घरबिैचँा काय्डक्रमबाट राजनीवतक षिमता अवभिृन्सर्
घटना–अध्ययन इकाई महोत्तरी वजल्ाको भंिाहा निरपावलकाकी उपमेयर िंिादेिी वसंह दनुिार 

र सथानीय मवहला बवबतादेिी वसंह
कृषक समयूह सीता घरबिैचँा समयूह
साझेदार संसथा सहास नेपाल र सामुदावयक विकास तथा पैरिी मञ्
घटना–अध्ययन वमवत २०७५ मङ्क वसर २९ िते

 

‘मलाई चुनाि वजतेर हाम्ो निरपावलकाको उपमेयर बन् त घरबिैचँा काय्डक्रमको ठयू लो 
योिदान छ नै, उपमेयरले िनु्डपनने थुपै्र कामहरूमा पवन यस काय्डक्रमको अनुभि धेरै काम 
लािेको छ ।’ यो महोत्तरी वजल्ाको भंिाहा निरपावलकाकी उपमेयर िंिादेिी वसंह दनुिारको 
दृवटिकोण हो । िंिाका हरेक वक्रयाकलापमा सधै ँर जहाँ पवन साथ वदइरहेका उनका श्ीमान्क 
सुशील वसंहले भने, ‘िंिाले चुनािमा ल्ाएको ४ हजार ४ सय भोटमधे्य १ हजार ७ सय भोट त 
घरबिैचँा काय्डक्रम सञ्ालन भएका तीनिटा िार्डबाटै पाइन्क ।’

िाउँमा २०७२ सालमा सुरु भएको घरबिैचँा काय्डक्रममा िंिा पवन संलग्न भएकी वथइन्क । कषिा–
१२ सम्म पढेकी िंिालाई उनी संलग्न ‘सीता घरबिैचँा समयूह’ले समयूहको सवचिको वजमे्मिारी 
वदएको वथयो । उनले सो काय्डक्रमबाट समयूह सञ्ालनका लावि आिश्यक नेतृत्व विकासको 
तावलम वलने मौका पाइन्क । काय्डक्रमबाटै उनले मावनसहरूका अिावर उवभएर बोलने कला 
पवन वसवकन्क । समयूहको काममा थररथररका विचार भएका मावनसहरूलाई समझाउने अभ्ास 
समेत िन्ड पाइन्क । भंिाहाका २१ िटा यस्ा समयूहका थुपै्र सदस्यहरूले िंिालाई अाफनाे 
उमे्मदिारको रूपमा महसुस िरे । यी सबै कुराले २०७४ सालमा भएको सथानीय सरकारको 
चुनािी अवभयानमा उनलाई धेरै मद्दत पुग्यो । ‘सीता घरबिैचँा समयूह’की अध्यषि मायादेिी वसंह 
भन्सनछन्क, ‘िंिाले हाम्ो समयूहमा रहँदा सबैको मन वजते्, अरूका कुराहरू सुने् र सबैको वहतमा 
काम िनने, नररसाउने र पढे–लेखेकी पवन भएकीले हाम्ो निरपावलकामा वयनी उपमेयर भइन्क 
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भने सबैलाई राम्ो हुनछ भने् ठानेरै हामीले उनलाई चुनािमा उठ्क न भन्ौ ँ। चुनािमा समयूहका 
सबैले िाउँघरमा घुमी–घुमी प्रचार पवन ि¥of}F । अवहले िंिाको कामलाई निरपावलकाका धेरै 
मावनसहरूले मन पराएका छन्क ।’ 

िंिाका अनुसार उनले घरबिैचँा काय्डक्रममा रहँदा एन.जी.ओ.हरूका बारेमा बुझे् मौका 
पाइन्क । त्यसैले अवहले निरपावलका र एन.जी.ओ.हरूका बीचमा समन्वय िन्ड उनलाई सवजलो 
भएको छ । निरपावलकामा आएर थररथररका कुरा िनने मावनसहरूका कुरा सुनेर सम्बोधन 
िन्ड पवन यो काय्डक्रमकै अनुभिले मद्दत पुिेको छ । निरपावलकामा भएका वनण्डयहरूको 
माइन्यूट लेखन ठीक भए–नभएको हेन्ड र सुझाि वदन समेत घरबिैचँा समयूहमा सवचिको 
रूपमा काम िदा्ड आफयू ले िनने िरेको माइन्यूट–लेखनको अनुभिले सघाएको छ । बैठक 
तथा काय्डक्रमहरूमा भाि वलने र मन्व्य राखे्, फरक–फरक मावनसहरूसँि व्यिहार िनने र 
मावनसहरूलाई विवभन् वक्रयाकलापमा पररचालन िननेजस्ा थुपै्र कुराहरू घरबिैचँा समयूहकै 
संलग्नताले वसकाएको छ । घरबिैचँा काय्डक्रममा उपलब्ध सीवमत स्ोतहरूको उपयुति 

वितरण कसरी िनने भने् अभ्ासले अवहले निरपावलकाको सीवमत स्ोत–साधनको वितरण तथा 
काय्डक्रम र पररयोजनाहरूको अनुिमनमा पवन उपयुति तौरतररका अिलम्बन िन्ड सवकएको 
छ । उनको भनाइ छ, ‘यस्ा धेरै कुराहरू सो काय्डक्रमबाट वसवकएकाले मलाई उपमेयरको 
रूपमा काम िन्ड सवजलो भएको छ ।’

िंिाकै समयूहकी कोषाध्यषि बवबतादेिी वसंह पवन २०७४ सालको चुनािमा िरा नं. ७ को 
सदस्यमा उमे्मदिार बनेकी वथइन्क । केिल ११ मतको अन्रले उपविजेता बनेकी बवबता 
भन्सनछन्क, ‘घरबिैचँा काय्डक्रममा लािेकै कारणले हामीलाई चुनाि लर्कन धेरै सवजलो भयो । नत्र 
त, हामी घरको चारवदिारीबाट बावहर नवनसे्का मवहलाहरू राजनीवतमा होवमएर एकैचोवट 
कसरी चुनाि लर्कन सक्र्ौ ँर !’ 

कुराकानीपवछ िंिा र बवबता दुिैजना िंिाको घरबिैचँामा ‘एकवछन भए पवन काम िरौ’ँ भनेर 
वहँरे । िंिाले अाफनाे निरपावलकामा  उपमेयरको भयूवमकालाई कुशलतापयूि्डक व्यिसथापन 
िनु्डका साथै  घरबिैचँालाई पवन समय वमलाएर अिावर बढाइरहेकी वछन्क । यस काममा उनलाई 
उनकी सासयू–आमाले समेत मद्दत िरेकी वछन्क । बवबता आफयू ले पवन अाफनाे घरबिैचँालाई 
वनरन्रता वदइरहेको बताइन्क । q
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स्ोत व्यद्क् बवनन् – शारदा वि.क.
विषयिसु् घरबिैचँा काय्डक्रमबाट दवलत मवहलाको षिमता अवभिृन्सर्
घटना–अध्ययन इकाई कालीकोट वजल्ाको तछररना िाउँपावलका, िरा नं. ३, कोटिाराकी  

दवलत मवहला शारदा वि.क.
कृषक समयूह खुलालु कृवष समयूह, कावलकोट
साझेदार संसथा एभरेटि क्लब र ग्ामीण विकास नेपाल

 
 

यसै त नेपालमा सबैभदिा पछावर पाररएको कणा्डली, त्यसमावथ सो षेित्रकी दवलत जावतकी 
मवहला । कालीकोट वजल्ाको तछररना िाउँपावलका, िरा नं. ३, कोटिाराकी शारदा 
वि.क.लाई पवहले िाउँमा कसैले पवन खासै महत्व वदँदैन वथए । कृवष काय्डमा संलग्न उनलाई 
परम्पराित रूपमा िररँदै आएको खेतीपातीको तररका बाहेक नयाँ प्रविवधका बारेमा ज्ान 
पवन वथएन । घरबिैचँा काय्डक्रममा लािेपवछ भने उनले धेरै कुरा वसके् मौका पाइन्क । यी 
दवलत मवहलाले वसकेका कुरा आफयू ले त प्रयोि िररन्क नै, अरूलाई पवन वसकाउन थावलन्क ।  
अरूलाई पवन सहजीकरण िनने षिमता विकास िरेर सथानीय स्ोत–व्यन्सति बन् सफल 
भएकी शारदाको सामावजक प्रवतष्ठा आजकल पवहलेभदिा वनकै उच्च भएको छ । सथानीय 
बावसदिाहरूले उनीसँि प्राविवधक ज्ान र सीप वसके् भएकाले समाजमा उनको महत्व र 
प्रवतष्ठा बढ्कन थालेको छ ।

कणा्डली नदीको वकनारमा रहेको शारदाको घरबारी जैविक विविधताका दृवटिकोणले राम्ो 
भएपवन उनले यसको सदुपयोि िन्ड सकेकी वथइनन्क । १२ जना सदस्य भएको उनको 
पररिारका पुरुषहरू रोजिारीका लावि भारत जाने भएकाले पररिारमा बाँकी रहेका 
मवहलाहरूले सामान् रूपमा परम्पराित तररकाले खेती िद्ड थे । यसबाट न त राम्ो उत्ादन 
हुन्थो, न आम्ानी नै । 

२०७२ सालमा िाउँमा ‘घरबिैचँा काय्डक्रम’ सुरु भएपवछ भने शारदा पवन त्यसमा संलग्न भइन्क ।  
लिनशील स्भािकी उनले काय्डक्रमबाट प्राङ्ाररक एिम्क व्यािसावयक कृवष प्रणालीका 

बारेमा बुझे् र वतनलाई प्रयोि िनने मौका पाइन्क । उनले तावलमहरू पवन वलइन्क । काय्डक्रमले 
शारदाको लिनशीलतालाई देखेर फलफयू लका वबरुिा, बीउ–वबजन भएका प्ाकेट, वसँचाइका 
सामग्ीजस्ा थुपै्र कुराहरूमा सहयोि ि¥of] । उनले यस्ा कृवष सामग्ीहरूको भरपयूर प्रयोि 
िररन्क । अाफनाे वसकाइ र अभ्ासबाट जानेका कुरा उनको सम्पक्ड मा आउने अरूहरूलाई 
पवन इमानदारीपयूि्डक बताउन थावलन्क । उनको इमानदार र वसकेका कुरालाई वनरन्र प्रयोि 
िरररहने स्भाि, लिनशीलता र समाजमा उनले िन्ड थालेको योिदानका आधारमा उनी 
संलग्न खुलालु कृवष समयूहले उनलाई सथानीय स्ोत–व्यन्सतिका रूपमा अवघ बढायो । 

शारदा अवहले पवन िाउँमा सथानीय स्ोत–व्यन्सतिका रूपमा अाफनाे ज्ान र सीप बाँर्कवछन्क । 
उनी भन्सनछन्क, ‘यो घरबिैचँा काय्डक्रमले मेरो जीिनशैली नै बद्क वलवदयो । अवहले मावनसहरू 
मसँि केही वसक् र बुझ् आउँछन्क । म पवन आफयू ले जानेका कुराहरू बताइवदनछु । म 
आफँैले पवन अाफनाे घरबिैचँा र खेतबारीमा परम्पराित ढङ्ले भदिा बढी आफयू ले जानेको 
आधुवनक प्रविवध प्रयोि िरेर खेती िन्ड थालेकी छु । यसबाट तरकारी र फलफयू ल प्रशस् खान 
पाइएको छ । बढी भएको उत्ादन वबक्री पवन िछु्ड  ।’ शारदाले लिाएका तरकारी, फलफयू ल र 
मसलाहरू वबक्री िरेर उनले िावष्डक कररब ३५ हजार रुपैयाँ आम्ानी िन्ड थालेको बताइन्क ।  
शारदाले थवपन्क, ‘घर–पररिारका लावि तरकारी वकने् िरेको पैसा पवन बचत हुन थालेको छ । 
यो पवन त अकजो फाइदा हो ।’

यसरी शारदा वि.क. पछावर पाररएको षेित्र र जावतकी मवहला भएर पवन लिनशीलतापयूि्डक 
आफयू ले वसकेका ज्ान र सीप प्रयोि िनने हो भने समाजमा प्रवतष्ठा र आयआज्डन दुिै िृन्सर् िन्ड 
सवकनछ भने् कुराकी उदाहरण बनेकी वछन्क । q

(यो पररित्डनको कथा साझेदार संसथा ग्ामीण विकास नेपाल, कालीकोटका वदवलपकुमार शाहीले सङ्कलन 
िनु्डभएको जानकारीका आधारमा तयार पाररएको हो ।) 



3/au}“rf sfo{qmd
kl/jt{gsf syfx?

19

वबहान–बेलुकीको वचन्ा कि
विषयिसु् वबहान–बेलुकीको खाना बनाउने काममा मवहलालाई सवजलो 
घटना–अध्ययन इकाई वसनु्ली, तीनपाटन िाउँपावलका, िरा नं. ५ की मुनाकुमारी रमौली मिर 

र रामेछाप, खाँरादेिी िाउँपावलका, िरा नं. २ की देिीमाया बुढाथोकी
कृषक समयूह हररयाली घरबिैचँा कृषक समयूह, वसनु्ली र दुिा्डनदी बहुउदे्दश्यीय कृवष 

घरबिैचँा समयूह, रामेछाप
साझेदार संसथा सहास नेपाल र ली–बर्ड
घटना–अध्ययन वमवत २०७५ पुस ५ र ६ िते

 
वसनु्ली वजल्ाको तीनपाटन िाउँपावलका, िरा नं. ५ की मुनाकुमारी रमौली मिरलाई 
घरबिैचँा लिाएपवछ वबहान–बेलुकी के तरकारी पकाउने भने् वचन्ा वनकै कम भएको छ ।  
मुना भन्सनछन, ‘अाफनाे घरबिैचँामा ियो, केही न केही तरकारी भइहालछ, वटप्ो, ल्ायो र 
पकायो । पवहले त धेरै िाह्राे वथयो । कवहलेकाही ँबावहरबाट तरकारी बेचे्हरूले साइकल र 
टाेकरीमा काउली, बदिा, टमाटर रुलाउँदै ल्ाए भने धानसँि साटेर खाइन्थो, नत्र त पकाउने 

िान्ाका लावि सजजलाे
बेला भयो वक जवहलै्को वचन्ा । बजार पवन धेरै टाढा छ, के िनु्ड ? फेरर के पकाउने भने् 
कुरामा हाम्ो नेपालमा पुरुषलाई वचनै् नहुने, मवहलालाई नै सास्ी ।’

उनले थवपन्क, ‘अाफनाे घरबिैचँाको तरकारी त रासायवनक मल नहालेकाले हो वक केले हो, 
कारण चावहँ थाहा भएन तर वकनेर ल्ाएको तरकारीभदिा पाक् पवन वछटो पाके् र खान पवन 
मीठो हुने रहेछ ।’ 

मुना अाफनाे घरबिैचँामा अचार बनाउनका लावि मयूला उखेलन लािेकी वथइन्क । उनी अवलअवल 
लजाउँदै बोवलन्क्क, ‘वसँचाइको अभािले त्यवत राम्ो त भएन तर सानै भएपवन आफयू ले लिाएको 
मयूला हो, मीठो चावहँ मीठो छ ।’

रामेछाप वजल्ाको खाँरादेिी िाउँपावलका, िरा नं. २, चुले्पानीका छत्रबहादुर बुढाथोकीको 
पवन आजकल आफनै घरबिैचँा छ । त्यसबाट ‘बाहै्रमास विवभन् तरकारी वटपेर श्ीमतीले 
पकाउन थालेपवछ पवहलेजस्ो वदक् लािुञे्जल सु्स, फससी, िुनद्रकको झोल, मयूलाका सुकेका 
चाना र आलु मातै्र खानुपनने अिसथा हटेको’ उनी बताउँछन्क । भान्ामा खाना बनाउँदै िरेकी 
उनकी श्ीमती देिीमाया भन्सनछन्क, ‘अाफनाे घरबिैचँाको रायो साि नै पकाए पवन पररिारका 
सबैले मीठो मानेर खान थालेका छन्क । अाफनाे घरबिैचँाको तरकारी त ताजा पवन हुनछ । 
पररिारका मानछेले मीठो मानेर खाइवदँदा पकाउनेलाई पवन आनदि आउँदो रहेछ । पकाउन–
तुल्ाउन अवल जाँिर पवन चलछ ।’ यसो भवनरहँदा चुल्ो छेउमा बसेर उनी कीटको कालो 
कराहीमा रायो साि नै पकाइरहेकी वथइन्क । चुल्ोबाट कराही वझकेर अकजो भाँरा बसाउँदै 
भवनन्क, ‘आफनै बिैचँाको साि हो, धेरैबेर पकाउनै पददैन ।’ 

नवजकै बजार भएका ठाउँमा पवन धेरैजसो पररिारमा तरकारी वकन् मवहलाहरू नै जाने िरेका 
वथए । आफनै घरबिैचँामा तरकारी फलाउन थालेपवछ भने बजार जाने समय मात्र होइन, 
तरकारी वकने् पैसा पवन बचेको उनीहरूको भनाइ छ । 

वसनु्लीकी मुनाको अनुभि छ, ‘धेरै पवहले सासयू–आमाले अाफनाे घरबिैचँा बनाएर यसैिरी 
विवभन् खालका तरकारी फलाउनु हुन्थो । पवछ आफयू हरूले छोर्कदै िएर दुःख पाइयो तर यो 
घरबिैचँा काय्डक्रम आएर हामीलाई यस्ो काममा लाग्न फेरर झक्झकायो र अवहले सवजलो 
हुन थाल्ो ।’ q
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िनस्पवत उद्ानजसै् स्ोत–बिैचँा
विषयिसु् घरबिैचँा सथापना र सञ्ालनको वदिोपनका लावि स्ोत–बिैचँा
घटना–अध्ययन इकाई झापा वजल्ाको बाह्रदशी िाउँपावलका, िरा नं. ६, राँिीबारीका लक्षी 

वतिारी 
कृषक समयूह घरबिैचँा कृवष सहकारी संसथा
साझेदार संसथा ली–बर्ड
घटना–अध्ययन वमवत २०७५ मङ्क वसर २७ िते

 
 

लागछ, हामी एउटा सुदिर िनस्पवत उद्ानवभत्र वछददैछौ ँ। प्रिेश िनने ठाउँमै फवलरहेका 
कफीका बोट र आलङ्काररक वबरुिाहरूले स्ाित िछ्ड न्क । सुपारीका बोटहरू त झन्क कवत 
हुन्क कवत ? सुपारीका अग्ा–अग्ा बोटहरूमा धेरैजसोमा मररच र केहीमा पानका पात 
फलने लहराहरू लहररएका छन्क । कतै लटरम्म मेिा फवलरहेको छ । वभत्र वछददै  जाँदा 
आँप, सुपारी, कटहर, केरा (रातो कोसा भएको केरा समेत), कािती, वलची, अनारजस्ा 
फलफयू लहरूमात्र हैन नास्पाती, रुद्राषि र धयूपी समेत देन्सखनछन्क । एकछेउमा अनारसका 
लहरै बोटहरू छन्क । अकजो छेउमा अनेकथरी फलफयू लका रोप्न लैजान वठक् पाररएजस्ा 
प्ान्सटिकका स–साना थैलाहरूमा लिाइएका वबरुिाहरू ।

यो कुनै साि्डजवनक उद्ान भने होइन । यो त झापा वजल्ाको बाह्रदशी िाउँपावलका, िरा नं. 
६, राँिीबारीमा रहेको लक्षी वतिारीको घर–आँिन र िरपरको दृश्य हो । सथानीय घरबिैचँा 
सहकारी संसथाका अध्यषि वतिारीले अाफनाे कररब पाँच कठ्ा घरबारीलाई यसरी नै िनस्पवत 
उद्ानजस्ो बनाएका छन्क । 

यहीबँाट उनी अाफनाे िाउँ र िरपरका मावनसहरूलाई सशुल्क फलफयू ल र जरीबुटीका 
वबरुिाहरू वितरण िछ्ड न्क । यस्ा वबरुिाहरू लिाउने, हेरचाह िनने र काँटछाँट िननेसम्मका 
सरसल्ाह चाँवह उनी वनशुल्क बताइवदनछन्क । यसलाई घरबिैचँा काय्डक्रमअन्ि्डतको ‘स्ोत–
बिैचँा’ भवननछ । 

वदिाेपनातफ्फ  अजि बढदै
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वतिारी भनछन्क, ‘अवहले कािती, वलची, नास्पाती, मररच र सुपारीका वबरुिाहरू बढी मात्रामा 
वबक्री हुने िरेका छन्क । फाट्फुट् रूपमा अरू ३० थरी फलफयू लका वबरुिाहरू जाने िरेका 
छन्क । यसबाट िावष्डक सरदर १ लाख रुपैयाँ आम्ानी भइरहेको छ ।’ फलफयू ल र जरीबुटी 
बाहेक वतिारी िेरािुरीको रूपमा उपभोि िररने ‘राज्ा’को बीउ पवन उत्ादन र वितरण 
िछ्ड न्क । यसबाट पवन सरदर िावष्डक १ लाख रुपैयाँकै आम्ानी भइरहेको उनी बताउँछन्क । 
यही उद्ानजस्ो स्ोत–बिैचँावभत्र रहेको घरको ढोकाबाट खाजाको रूपमा उवसनेको वसमल 
तरुल वलएर मुसु्राउँदै आएकी लक्षीकी जीिनसँविनी थन्सप्छन्क, ‘स्ोत बिैचँाको आम्ानीले 
छोराछोरीको पढाइ खच्ड र घर खच्ड धान् मद्दत पुिेको छ ।’ उनीहरूकी छोरी काठमारौमँा 
स्ातकोत्तर तहको र दुई छोरा झापाकै विता्डमोर बजारमा स्ातक तहको अध्ययन िरररहेका 
छन्क । 

वतिारीका अनुसार उनलाई ‘ली–बर्ड’ले घरबिैचँाका साथै स्ोत–बिैचँा सथापना र सञ्ालन िनने 
प्राविवधक सीप र ज्ान तथा केही स्ोत बीउ–वबरुिा समेत वदएको वथयो । त्यसैका आधारमा 
ली–बर्डको पररयोजना कररब छ िष्डअवघ नै सम्पन् भएपवन उनले यस कामलाई वनरन्रता 
वदन सवकरहेका छन्क । धेरैजसो बोटवबरुिा चावहँ उनी आफँैले २०६७ साल अथा्डत्क यो स्ोत–
बिैचँा सथापना र सञ्ालन िन्ड थालेदेन्सख सङ्कलन र उत्ादन िरेका हुन्क । 

ली–बर्डको तत्ालीन घरबिैचँा काय्डक्रमका तावलम अवधकृत शमु् बसे्त ‘यस्ा स्ोत–
बिैचँाहरू पररयोजना छँदै र सवकएपवछ पवन घरबिैचँाले वनरन्रता पाउन मद्दत पुिोस्क भनेर 
इचु्क एिम्क सथापना िन्ड र प्राविवधक सरसल्ाह समेत वदनसके् व्यन्सतिका घरबिैचँामा 
सथापना िन्ड सघाइएको’ बताउँछन्क । q
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ििा सविवतले वदन थाल्ो – हौसला र सहयोि
विषयिसु् घरबिैचँा काय्डक्रममा सथानीय िरा सवमवतको सहयोि
घटना–अध्ययन इकाई वसनु्ली वजल्ाको तीनपाटन िाउँपावलका, िरा नं. ५ को िरा सवमवत  

र घरबिैचँामा संलग्न सथानीय बावसदिाहरू 
कृषक समयूह हररयाली घरबिैचँा कृषक समयूह
साझेदार संसथा सहास नेपाल
घटना–अध्ययन वमवत २०७५ पुस ५ िते

 
 

‘सहासले वदएको बीउ थरीथरी, रोपेर हामीले कारी िररपरर, 
राम्ो भो ..., नयाँ नेपाल बदैिछ भख्डर...’

२०७५ सालको तीजको अवघल्ो अथा्डत्क दरखाने वदन वसनु्लीको मझुिा िाउँमा सथानीय 
घरबिैचँा समयूहका मवहलाहरू मावथ उले्ख िररएजस्ा घरबिैचँासँि सम्बन्सन्त िीतका शब्द 
र सङ्ीतमा बेस्सरी नाचे । यो िीत सथानीय ६६ िषसीया भिनकुमारी रमौली मिरले लेखेकी हुन्क ।  
वसनु्ली वजल्ाको तीनपाटन िाउँपावलका, िरा नं. ५ मा पनने यस िाउँका मवहलाहरूलाई 
खाद्मा आधाररत पोषणको प्रसार िददै  दरखाने काय्डक्रम िन्ड भनेर िरा काया्डलयले १० हजार 
रुपैयाँ सहयोि िरेको वथयो । 

सो िराका िरा अध्यषि वदनेशकुमार रमौली मिर भनछन, ‘घरबिैचँाजस्ा उपयोिी 
काय्डक्रमहरूको व्यापक प्रचार–प्रसार हुनु हामीले जरुरी ठान्ौ ँ । यस्ा कुराहरूमा लाग्न 
िाउँका सबैलाई पे्ररणा वमलोस्क भनेर िरा सवमवतका तफ्ड बाट सो काय्डक्रममा सहयोि 
िररएको हो ।’ भिनकुमारीको िीतमा ‘सहास’को नाम उले्ख िनु्डको कारण चावहँ सबैभदिा 
पवहले २०७१ सालमा सो संसथाले ली–बर्डको सहयोिमा सो िाउँमा घरबिैचँा काय्डक्रमका 
बारेमा बताउने तथा बीउ–वबजन, कृवष सामग्ी र अन् प्राविवधक सहयोि िनने काम िरेर 
िाउँलेहरूलाई यसतफ्ड  लाग्न अवभपे्रररत िरेकाले हो ।
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िरा अध्यषि वदनेश थप्छन्क, ‘िरा सवमवतले ठ्ाकै् घरबिैचँा भने् नाम उले्ख निरे पवन 
यसबाटै प्रभावित भएर सो काय्डक्रममा संलग्न कृषकहरूलाई विशेष मद्दत पुिोस्क र अरू 
वकसानहरूलाई पवन यस्ा काममा लाग्न सहयोि वमलोस्क भनेर अन् सहयोि समेत िददै  आएको 
छ ।’ उनका अनुसार यस आवथ्डक िष्डमा घरबिैचँा लिाउने कृषकहरूलाई वसँचाइको सुविधा 
उपलब्ध िराउन िरा सवमवतले २८ लाख रुपैयाँको बजेट तजु्डमा िरेको छ । यसले घरबिैचँाका 
साथै कृषकका अन् खेतबारीमा पवन वसँचाइका लावि मद्दत पुगे्नछ । घरबिैचँा काय्डक्रमले 
कृषकहरूलाई सकेसम्म रासायवनक मल र विषादी प्रयोि निनने सल्ाह वदने िरेको छ । 
यस कुरालाई व्यापक रूपमा अपनाउनु आिश्यक ठावनएकाले िरा सवमवतले यससम्बन्ी 
जनचेतना अवभिृन्सर् िन्ड अवघल्ो िष्ड िाउँका घरबिैचँा समयूह र अिुिा कृषकहरू, आमा 
समयूहका अध्यषिहरू, मवहला स्ास्थ्य–स्यंसेविका, विद्ाथसी तथा अन् राजनीवतमा संलग्न 
व्यन्सति एिम्क िाउँका अिुिाहरूलाई भेला िरेर जनचेतनामयूलक काय्डक्रम आयोजना िन्ड 

दर खाने काय्डक्रममा घरबिैचँाकाे िीत लेखेर सुनाउने भिनकुमारी

४० हजार रुपैयाँ बराबरको सहयोि िरेको वथयो । २०७५ असारदेन्सख घरबिैचँा काय्डक्रमको 
पररयोजना अिवध सवकएको तर सो पररयोजनाले वसकाएको कामलाई वनरन्रता वदनु जरुरी 
भएकाले िरा सवमवतका तफ्ड बाट अब के कस्ो काय्डक्रम बनाउनु पला्ड भने् बारेमा िरा 
सवमवतमा छलफल हुन थालेको पवन िरा अध्यषि वदनेशले उले्ख िरे ।

सथानीय हररयाली घरबिैचँा कृषक समयूहकी अध्यषि मुनाकुमारी रमौली मिरले पवन मुसु्राउँदै 
उले्ख िररन्क, ‘िरा सवमवतले यसरी सहयोि िन्ड थालेपवछ घरबिैचँा िनने कृषकहरूलाई केही 
न केही हौसला त वमवलहालछ वन ।’ 

सहास नेपाल नामक िैरसरकारी संसथाका सामावजक पररचालक संयोजकका रूपमा रहेका 
दलबहादुर काप्छाकी मिर भनछन्क, ‘िरा सवमवतबाट हुने िरेको यस्ो चासो र सहयोिले 
घरबिैचँा काय्डक्रमलाई पररयोजना अिवधपवछ पवन वनरन्रता वदएर वदिो रूपमा अवघ 
बढाउन धेरै मद्दत पुगे्न देन्सखएको छ ।’ q
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िाउँपावलकाले आफँै सुरु ि¥of]
विषयिसु् घरबिैचँा काय्डक्रमलाई सथानीय सरकारविारा वनरन्रता
घटना–अध्ययन इकाई रामेछाप वजल्ाको खाँरादेिी िाउँपावलका 
साझेदार संसथा ली–बर्ड 
घटना–अध्ययन वमवत २०७५ पुस ६ िते

 
रामेछाप वजल्ाको खाँरादेिी िाउँपावलकाले २०७५–०७६ सालको अाफनाे काय्डक्रम तथा 
बजेटमै ‘घरबिैचँा काय्डक्रम’लाई समािेश िरेको छ । िाउँपावलकाका अध्यषि पे्रमबहादुर 
तामाङ भनछन्क, ‘घरबिैचँा त प्रते्यक घरपररिारले आफँैले लिाउनु पनने जरुरी कुरा हो । 
त्यसमावथ एस.री.सी.को सहयोिमा ‘ली–बर्ड’ले हाम्ो िाउँपावलकाका केही िाउँहरूमा यो 
काम िन्ड मद्दत ि¥of] । यो राम्ो काय्डक्रम वथयो । यस्ा पररयोजना त केही समयका लावि 
आउँछन्क र िइहालछन्क । यो पररयोजना पवन २०७५ सालको असारमा िइहाल्ो । तर, राम्ा 
कामलाई ‘टेक–अफ’ िददै  लैजानु िाउँपावलकाको दावयत्व नै हो । त्यसैले हामीले यो राम्ो 
काय्डक्रम भएकाले वनरन्रता वदन आफनै काय्डक्रम तथा बजेटमा समािेश िरेका हौ ँ।’ 

सो िाउँपावलकाले अाफनाे काय्डक्रम तथा बजेटमा यस िष्ड िरा नं. ३ मा घरबिैचँा काय्डक्रम 
सञ्ालन िननेिरी आफनै स्ोतबाट कृवषका अन् काय्डक्रमको अलािा छुटै् ‘घरबिैचँा काय्डक्रम’ 
शीष्डकमै एक लाख रुपैयाँ बजेट विवनयोजन िरेको छ । २०७५ असार ३० िते िाउँसभाबाट 
यस काय्डक्रमसम्बन्ी प्रस्ािलाई पाररत िररएको वथयो । 

यस काय्डक्रममा घरबिैचँासम्बन्ी जनचेतना जिाउने, बीउवबजन र प्राविवधक सहायता 
उपलब्ध िराउने, सुख्ाग्स् षेित्रमा पवन घरबिैचँाका लावि कसरी वसँचाइको व्यिसथा 
वमलाउन सवकनछ भने् कुरा वसकाउने र अन् जे जस्ा आिश्यक सहयोि िनु्डपनने काय्डहरू 
पछ्ड न्क, सोअनुसार िनने लक्ष्य वलइएको छ । 
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िाउँपावलकाका कृवष प्राविवधक कमला सुनार र पशु स्ास्थ्य प्राविवधक कुमार पाठकलाई पवन 
यो काय्डक्रम महत्वपयूण्ड लािेको छ । कमला त पवहले वजल्ा कृवष विकास काया्डलयअन्ि्डत 
काय्डरत रहँदा घरबिैचँा काय्डक्रम सञ्ालन िनने ली–बर्डका प्राविवधक तथा सहजकता्डहरूसँिको 
समन्वयात्मक वक्रयाकलापमा संलग्न रहेर ‘रामै्सँि पररवचत भइसकेकी’ वछन्क । कमला भन्सनछन्क, 
‘मैले सो काय्डक्रमबाट घरबिैचँासम्बन्ी धेरै कुराहरू वसके् मौका पाएँ । त्यही अनुभिले 
िदा्ड मलाई िाउँपावलकाको अवहलेको घरबिैचँा काय्डक्रमको काया्डन्वयनमा सहजीकरण िन्ड 
सवजलो हुने भएको छ ।’ पशु स्ास्थ्य प्राविवधक कुमार थप्छन्क, ‘यो घरबिैचँा काय्डक्रमले सथानीय 
बावसदिाको पोषण सुधारमा धेरै मद्दत िछ्ड  । घरबिैचँाले तरकारी, फलफयू ल र जरीबुटीमात्र 
नभई घाँस तथा रालेघाँस पवन लिाउने र केही बाख्ा, कुखुराजस्ा साना पशुपषिी पवन पालने 
कुरालाई समेत समेटेको छ । यसबाट मावनसको शरीरलाई चावहने प्रोवटनको आपयूवत्डमा राम्ो 

मद्दत पुगछ । घरबिैचँाबाट वसकेर कवतपय सथानीय बावसदिाले व्यािसावयक स्रमै कृवष तथा 
पशुजन् उत्ादनहरू िन्ड सक्छन्क । त्यसबाट आयआज्डन बढ्क नुका साथै िातािरणीय सुधारमा 
पवन मद्दत पुगछ । त्यसैले यो त धेरै राम्ो काय्डक्रम हो ।’

िाउँपावलकाले घरबिैचँा काय्डक्रम सुरु िन्ड लािेको िरा नं. ३ का िरा अध्यषि पुष्करकुमार 
काकसीका अनुसार यस काय्डक्रममा सहभािी हुन अवहले िरा नं. ३ का बावसदिाहरू धेरै 
उत्ावहत भएका छन्क । घरबिैचँा काय्डक्रममा सहभािी हुन भनेरै सथानीय बावसदिाका 
छिटा समयूह िएको केही मवहनावभतै्र िठन भई िरा काया्डलयमा दता्डका लावि आइसकेका  
छन्क । यो क्रम बढ्कदो छ । उनी भनछन्क, ‘िराबासीको यस्ो उत्ाह देखदा बजेट पो अवल कम 
छुट्ाइएछ वक भने् लािेको छ । अन् कुनै स्ोतबाट थप्न सवकनछ वक भनेर िरा सवमवतले 
प्रयास िरररहेको छ ।’ q
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िायत्ी अरूलाई वसकाउन थावलन्
विषयिसु् अिुिा कृषकलाई घरबिैचँा काय्डक्रमको तावलम र सोको प्रभाि
घटना–अध्ययन इकाई रामेछाप वजल्ाको खाँरादेिी िाउँपावलका, िरा नं. २, बोहोरा टोलकी  

िायत्री बोहोरा 
कृषक समयूह काफलनािी घरबिैचँा समयूह, रामेछाप
साझेदार संसथा ली–बर्ड 
घटना–अध्ययन वमवत २०७५ पुस ६ िते

 
मङ्क वसरे पयूवण्डमा । यसपाला यो पयूवण्डमा सरेर पुसमा पुग्यो । िाउँघरमा कयू लपयूजाको रूपमा 
िररने देिालीको चटारो छ । िायत्री पवन देिालीमा भाि वलन िएकी वथइन्क । उनलाई देिाली 
मनाउन आएकी आफनै िाउँकी जलदेिी बोहोराले घरबिैचँासँि सम्बन्सन्त केही कुराहरू 
सोवधहावलन्क । देिाली भइरहेको खाँरादेिीको राय राँरामा बसेर उनीहरूले कुरा सुरु िरे । 
िायत्रीले आफयू ले जानेका कुरा बताइन्क ।

रामेछाप वजल्ाको खाँरादेिी िाउँपावलका, िरा नं. २, बोहोरा टोलकी िायत्रीले घरबिैचँा 
काय्डक्रमबाट अिुिा कृषकहरूलाई वदइने पाँचिटा तावलम वलएकी वछन्क । यस्ा तावलममा 
उनलाई तरकारी खेती, प्राङ्ाररक मल र जैविक विषादी बनाउने तररका, नमयूना घरबिैचँा 
वनमा्डण, िँड्ौला मल, च्ाउ खेती र बेमौसमी तरकारीका तौरतररकाहरू वसकाइएका वथए ।  
िायत्रीले तावलममा भाि वलएर आफयू ले वसकेका कुराहरू िाउँघरमा अरुलाई बताउने मात्र 
होइन प्रते्यक तावलमबाट फक्ड नासाथ अाफनाे सम्पक्ड मा रहेका घरबिैचँामा संलग्न कृषकका 
समयूहलाई तावलम नै वदने काम पवन िरेकी वछन्क । 

िायत्रीले भवनन्क, ‘मलाई आफयू ले जानेका कुराहरू अरूलाई पवन वसकाउन पाउँदा असाधै्य 
खुशी लागछ । तावलमबाट नयाँ–नयाँ कामलागे्न कुराहरू वसकँदोरहेछ । त्यस्ा कुरा अरूलाई 
पवन बताउँदा त अाफनाे ज्ान अझै बढ्कदोरहेछ ।’ 
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राय राँरामा िायत्रीसँि कुरा िरररहेकी जलदेिीले थवपन्क, ‘हामीजस्ा नपढेका मावनसलाई 
पवन िायत्रीले राम्ोसँि बुझे्िरी वसकाउँवछन्क ।’ जलदेिीले िायत्रीबाट घरबिैचँामा वसँचाइ 
िन्डका लावि सुख्ा याममा पवन नुहाएको, हातिोरा धोएको, भाँरा माझेको, लुिा धोएको पानी 
जम्मा िनने व्यिसथा कसरी वमलाउने; तीतेपाती, अँिेरी, आरुका मुन्ाजस्ा झारपात वथचेर र 
त्यसमा िहँुत पवन वमसाएर कसरी रोिकीरा वनयन्तण िन्ड जैविक विषादी बनाउने; अवन कसरी 
तरकारी बालीको दल राखे् र वबरुिा साननेजस्ा थुपै्र कुराहरू वसकेको उले्ख िररन्क । यी ५० 
िषसीया जलदेिीले मजेत्रोले मुख छोप्दै लजाएर भवनन्क, ‘अरू पवन थुपै्र कुरा वसकाएकी वथइन्क ।  
वबवस्डइहाल्ो ।’

अकजोपवट् फकने र कुरा सुवनरहेका सथानीय िरा सदस्य छत्रबहादुर बुढाथोकीले समझाए, ‘च्ाउ 
खेती िनने तररका पवन त वसकाएकी वथइन्क वन ।’ छत्रबहादुर स्यंले पवन यस्ा नयाँ–नयाँ 
कुराहरू वसकेर अाफनाे घरबिैचँामा प्रयोि िनने िरेको बताए । २३ िषसीया िायत्रीभदिा उमेरले 
वनकै पाका देन्सखने छत्रबहादुरको भनाइ वथयो, ‘यी िायत्री नानी वनकै राम्ोसँि वसकाउँवछन्क ।  
घरबिैचँा काय्डक्रमले यसरी तावलम वदएर िाउँका केहीलाई जाने् बनाएकाले काय्डक्रमले 
छोरेर िएपवन आफनै िाउँ–ठाउँमा सोध्न र वसक् पाइएको छ । घरबिैचँाको वनरन्रताका 
लावि यो धेरै राम्ो कुरा हो ।’

जलदेिीलाइ्ड  िायत्रीबाट वसकेका कुराहरूमा वसँचाइका लावि पानी जम्मा िन्ड प्ान्सटिक 
पाेखरी बनाउने तररका वनकै घत परेकाे एकवछनपवछ उनले समझेर बताइन्क । खाँरादेिीमा 
यस्ा प्ान्सटिक पाेखरी बनाएर प्रयाेि िनने क्रम सुरु भइसकेकाे छ । रायराँरा नवजकैकाे 
चुले्पानीकी ज्ानु बुढाथाेकीले त यस्ाे प्ान्सटिक पाेखरी बनाएर प्रयाेि नै िन्ड थावलसकेकी 
वछन्क । q 
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रैथाने बीउ चावहए चुले्पानी जाऊँ
विषयिसु् घरबिैचँा काय्डक्रमबाट जलिायु अनुकयू लन तथा रैथाने जातको संरषिण
घटना–अध्ययन इकाई रामेछाप वजल्ाको खाँरादेिी िाउँपावलका, िरा नं. २, चुले्पानीकी 

ज्ानुमाया बुढाथोकी
कृषक समयूह दुिा्डनदी बहुउदे्दश्यीय कृवष घरबिैचँा समयूह, रामेछाप
साझेदार संसथा ली–बर्ड 
घटना–अध्ययन वमवत २०७५ पुस ६ िते

 
 

‘आजकल पवहलेजस्ो पानी पददैन । खरेरी बढ्कन थालेको छ । पानीका मयूलहरू सुकै् िएका 
छन्क । वसँचाइको समस्या बढेको छ । पवहलेजस्ो बीउ राखे् बेलामा, धान रोपे्न बेलामा अवन 
तीजे झरी, सोह्रश्ारे् झरी, साउन–भदौमा पनने फयू पयू–भदै छुवट्ने झरी जस्ा झरीहरू हराउँदै 
िए । पानी प¥of] भने पवन अनुमान नै िन्ड नसवकने िरी एक्ासी ह्ार्ड रै मुसलधारे पानी 
आउँछ । खेतबारीमा कुन बेला के िनने, के निनने भेउ पाउनै मुन्सकिल छ । मौसममा भएको 
यस्ो पररित्डनले कृषकलाई धेरै समस्या छ । नयाँ–नयाँ रोिकीरा र झारपातहरू देन्सखन 
थालेका छन्क । पवहलेदेन्सख लिाउँदै आएका बाली–नाली राम्ो हुन छारेका छन्क ।’ 

रामेछाप वजल्ाको खाँरादेिी िाउँपावलका, िरा नं. २ का िरा सदस्य छत्रबहादुर बुढाथोकी 
सथानीय चुले्पानी िाउँमा रहेको ज्ानुमाया बुढाथोकीको घरमा यसरी जलिायुमा आएको 
पररित्डनका बारेमा सुनाउँदै वथए । त्यसैबेला अका्ड सथानीय सानुकाजी बुढाथोकीले थपे, ‘यो 
जलिायुको समस्या त छँदैछ, विकासे बालीहरू लिाउने चलनले अकजो समस्या पवन पो थवपयो 
त ।’ सानुकाजीका अनुसार अवहलेका विकासे जातका बालीहरूलाई सथानीय रैथाने जातका 
बालीहरूको तुलनामा यस्ो जलिायु पररित्डन सहन मुन्सकिल हुनछ । वतनको बीउ पवन आफँैले 
उत्ादन िन्ड िाह्राे रहेछ । वकनेरै ल्ाउनु पनने । पाइएन भने के िनने ? सथानीय रैथाने जातका 
बालीहरू मावसँदै िए । रैथाने जातका बालीहरू कम फले पवन आफँैले बीउ उत्ादन िन्ड 
सवकनछ । खान पवन विकासे जातभदिा स्ावदलो हुनछ । 

जलिायु अनुकूलनका सन्दि्फिा उपयाेिी
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छत्र र सानुकाजीको कुरा सुवनसकेपवछ ज्ानुमायाले भवनन्क, ‘त्यही भएर त हाम्ो घरबिैचँा 
काय्डक्रममा खरेरी, एक्ासी पनने मुसलधारे पानी र रोिकीराहरू बढी सहन सके् खालका 
बालीहरू पवन लिाउँदै जानुपछ्ड  र सथानीय जातका बाली–नाली पवन जोिाउँदै लानुपछ्ड  
भने्बारेमा कुराकानी भएको वथयो वन । मैले त्यसपवछ नै वपँरालु, कुररलो, वहउँदे वसमी, नयाँ 
जातको विठ्ाजस्ा खरेरी र पानी सहन सके् बालीहरू पवन लिाउन थालेकी हुँु ।’ ज्ानुमायाले 
सो काय्डक्रमबाटै वसकेर वसँचाइका लावि पानी जमाउने प्ान्सटिक रान्सखएको सानो पोखरी र 
तरकारी बाली लिाउने टनेल पवन बनाएकी वछन्क । थोरै पानीले पुगे्न ‘थोपा वसँचाइ प्रविवध’ पवन 
उनले व्यिन्ससथत िरेकी वछन्क । ज्ानु सथानीय दुिा्डनदी कृवष बहुउदे्दश्यीय घरबिैचँा समयूहकी 
अध्यषि हुन्क । ज्ानुमायाहरूको िाउँमा २०७२ सालदेन्सख घरबिैचँा काय्डक्रम नामक पररयोजना 
सुरु भएर २०७५ सालको असारमा सवकएको वथयो । तर, पररयोजना सवकए पवन त्यसले 
वसकाएअनुसार अन् थुपै्र सथानीय बावसदिाहरू झै ँज्ानुले पवन रहरलाग्ो िरी थुपै्र बाली–नाली 
लिाइएको घरबिैचँालाई वनरन्रता वदइरहेकी वछन्क । 

ज्ानुले घरबिैचँा काय्डक्रमबाट वसकेर सथानीय अथा्डत्क रैथाने जातका बालीका बीउहरू पवन 
जोिाउने िरेकी वछन्क । घरवभत्र वछरेर उनले आफयू ले जोिाएका थुपै्र सथानीय बालीका बीउहरू 
ल्ाएर देखाइन्क । वतनमा च्ाले् र रले् कोदो, तीते र मीठे फापर, लोकल बोरी, लोकल 
धवनयाँ, कालो भटमास, दुई वकवसमका वहउँदे वसमी, भुटेर खान र वढँरो र भातको रूपमा पवन 
पकाउन सवकने लटे्, जौ, चमु्सर, लोकल तोरी, पासै (रायो), सेतो कोदो, चुचे्च करेला, पालुङ्ो, 
हाइबरे फापर, हररयो लोकल काँक्रा, भदौरे कैलो भटमास, वचवचण्डो, केराउ, जाँते फससी र 
तीते करेलाका बीउहरू वथए । ज्ानुले यस्ा बीउहरू छुट्ाछुटै् कचौराहरूमा राखदै आफयू ले 
जोिाएका केही विकासे जातका बालीका बीउहरू पवन देखाइन्क ।

ज्ानुको विचारमा वकसानले अरूमावथ भर नपन्डका लावि पवन यस्ा बीउहरू जोिाउनु जरुरी 
छ । ज्ानुमात्र नभइकन चुले्पानीका घरबिैचँा काय्डक्रममा संलग्न अरू घर–पररिारले पवन 
यसरी रैथाने जातका बीउहरू उत्ादन िन्ड र जोिाउन थालेका छन्क ।

यसरी सथानीय बावसदिाहरूले ‘जलिायुमैत्री कृवष हेनु्डपरे र रैथाने बीउ चावहए चुले्पानी िए 
हुनछ’ भने् अिसथा वसज्डना िररसकेका छन्क । q
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िरलाई स्वि्फ बनाउने सानो पोखरी 
विषयिसु् सुख्ा षेित्रमा पवन िन्ड सवकने र पररिारको पोषणमा पवन मद्दत  

पु¥ofउने घरबिैचँा
घटना–अध्ययन इकाई महोत्तरी वजल्ाको बवद्डबास निरपावलका, िरा नं. ८, भििती टोल 

(हाथीलेट) का घरबिैचँामा संलग्न बावसदिाहरू
कृषक समयूह वदपज्ोवत घरबिैचँा मवहला समयूह
साझेदार संसथा सहास नेपाल र सामुदावयक विकास तथा पैरिी मञ्
घटना–अध्ययन वमवत २०७५ मङ्क वसर २९ िते

 
महोत्तरी वजल्ाको बवद्डबास निरपावलका, िरा नं. ८, हाथीलेट िाउँमा बसे् ४६ िषसीया 
शेपसीमाया थापा मिरको आँिनमा २०७५ सालको मङ्क वसर २९ िते वबहानै िाउँका केही 
मावनसहरू भेला भएका वथए । आँिनको छेउमा जुठेलनाको नवजकै रहेको पानी जमेको 
एउटा सानो पोखरीवतर देखाउँदै ६३ िषसीय सथानीय भीमप्रसाद शे्ष्ठले भने, ‘तररका वमलाउने 
हो भने यही पोखरीले घरबारीलाई स्ि्ड बनाउँदो रहेछ । घरबिैचँा काय्डक्रमले पो हामीलाई यो 
तररका समझायो ।’ त्यहाँ उपन्ससथत वदपज्ोवत घरबिैचँा मवहला समयूहकी अध्यषि शोभा राईले 
थवपन्क, ‘त्यो सानो खाले्–पोखरीले त घरबारीलाई स्ि्डमात्र होइन, घरपररिारलाई स्सथ पवन  
बनाउँछ ।’

हाथीलेटमा पानीको साहै्र दुःख छ । शेपसीमायाको आँिनमा भेला भएका सथानीय बावसदिाहरूका 
अनुसार पवहले साे िाउँमा पञ्धुरा भने् ठाउँबाट एउटा कुलो आउँर्ो । त्यसले खेतबारीमा 
वसँचाइ िन्ड सवकन्थो । कररब १२ िष्डअवघदेन्सख भने त्यो कुलोको मयूल नै सुको । आकाशबाट 
पानी पनने क्रममा पवन कमी आएर वबस्ारै खरेरी बढ्कन थाल्ो । खानेपानीका स्ोतहरू पवन 
सुकै्िए । मावनसहरूले वपउनका लावि समेत अकजो िाउँमा िएर पानी मािेर ल्ाउनुपनने 
अिसथा आयो । पया्डप्त वसँचाइको अभािले बालीनाली हुन छाड्ो । सथानीयहरूले पवहले धान 
लिाउने ठाउँमा धानलाई भदिा कम पानी चावहने उखु खेती िन्ड थाले । कररब छ िष्डअवघ सो 
षेित्रबाट वनिा्डवचत सांसदको सहयोिमा खानेपानीका लावि बोररङ िावरयो े। वबजुली आयो भने 
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त्यही बोररङबाट तानेर िाउँलेहरूलाई पालो वमलाएर वदनमा एक–दुई घण्ा पानी वितरण िन्ड 
थावलयो । शेपसीमायाको टोलका २५ घरपररिारका लावि यो पानी चारिटा धारामाफ्ड त्क वितरण 
हुने भएकाले अवहले पवन एक पररिारले वदनमा दुई–तीन िाग्ी पानी थाप्न समेत मुन्सकिल पनने 
अिसथा छ । यस्ो ठाउँमा कसरी घरबिैचँा सथापना िनु्ड ? 

तर, २०७२ सालमा िाउँमा ली–बर्ड, सहास नेपाल र सामुदावयक विकास तथा पैरिी मञ्ले 
सहजीकरण िरी सुरु भएको ‘घरबिैचँा काय्डक्रम’ ले यसका पवन केही तररकाहरू वसकायो । 
घर र िरपरको ठाउँलाई तरकारी, फलफयू ल, रालेघाँसजस्ा बाली र वबरुिाले हररयालीयुति 
बनाएकी एिम्क राँिा र खसीबाख्ा समेत पालेकी शेपसीमाया िि्डसाथ आँिनको छेउमा बनाइएको 
त्यही सानो  खाले्–पोखरीवतर देखाउँदै भन्सनछन्क, ‘घरबिैचँा काय्डक्रमबाट धेरै कुराहरू वसकँे र 
आँिनको छेउमा यो खाले्–पोखरी बनाएँ । पानी जवमनवभत्र सोवसएर जाने ठाउँमा चावहँ यस्ो 
पोखरीमा ठयू लो प्ान्सटिक राखेर पानी जम्मा िन्ड सवकँदो रहेछ । नत्र प्ान्सटिक पवन राखन पददैन ।’  

शेपसीमायाले बताएअनुसार उनले भाँरा माझे्, लुिा धुने, हात–मुख धुने, नुहाउने लिायतका 
पानीको प्रयोि हुनेजवत सबै काम घरपररिारका सबै ११ जना सदस्यले अवनिाय्ड रूपमा त्यही 
खाले्–पोखरीको वरलमा िनने व्यिसथा वमलाइन्क । त्यसो िरेपवछ त्यहाँ पानी जम्मा हँुदैियो । 
उनले अाफनाे घर–घरेरी र त्यसको साँधैमा पनने िष्डको दुई हजार रुपैयाँ भारा वतरेर वलएको 
अकजो एक कठ्ाजवत जवमनमा तरकारी तथा अन् उपयोिी बोटवबरुिाहरू रोवपन्क । वतनमा 
वसँचाइका लावि घरबिैचँा काय्डक्रमले वदएको पाइप र हजारीबाट सोही खाले्–पोखरीमा 
जम्मा भएको पानी लिाउन थावलन्क । वबस्ारै उनको घरबिैचँामा बोटवबरुिा हुक्ड ँदै िए । 

शेपसीमायाले अाफनाे घरबिैचँा रुलाउँदै उले्ख िररन्क, ‘पवहले तरकारी वकनेर खाइन्थो । अब 
यही बारीको तरकारीले हप्ताको छ वदनजवतलाई पुग्न थालेको छ । विषादी र रासायवनक 
मल समेत प्रयोि निररएका आफनै बारीका थररथररका ताजा तरकारी खान पाइएकाले 
पररिारको स्ास्थ्य पवन राम्ो हँुदै िएको छ । तरकारी वकने् पैसा पवन बचेको छ ।’ समयूहकी 
अध्यषि शोभाले थवपन्क, ‘शेपसीमायाले मात्र होइन, अवहले हाम्ो समयूहका अरू पवन धेरैले यसरी 
नै घरबिैचँा सथापना िरेका छौ ँ। यसले िदा्ड हाम्ो टोलमा पवहलेजस्ो कुपोषणको समस्या 
भएका न्सखनौटे, जीउ नवमलेका, पेट ठयू लो भएका तर छावतमा हड्ी र छाला मात्र देन्सखने, पेटको 
छाला पातलो हुने, नशा देन्सखने र बारम्बार रोि–वबमारले पकर्कने खालका बालबावलका धेरै 
कम भइसकेका छन्क ।’

अध्यषि शोभाले कुराकानीको अन्त्यमा भवनन्क, ‘म त हाम्ो देशका सबैलाई हाम्ोजसै् सुख्ा 
ठाउँ भएपवन वसँचाइ छैन भनेर केही निरी बसु्भदिा हामीले िरेकोजसै् तररका अपनाएर 
घरबिैचँा लिाउने सल्ाह वदनछु ।’ 

भीमप्रसाद शे्ष्ठले थवपहाले, ‘त्यही भएर त मैले यो खाले्–पोखरीले घरबारीलाई स्ि्ड बनाउँछ 
भनेको । पवहले कस्ो बुङ्क बुङ्क ती धयूलो मातै्र उर्कने, हेददै  उराठलाग्ो ठाउँ वथयो । घर आउनै 
मन नलागे्न । अवहले त हररयो–पररयो हुन थाल्ो । घर िररपरर तरकारी र फयू लका बोटहरू, 
जरीबुटीका वबरुिा अवन रूखपात भएर सुदिर देन्सखन थालेपवछ यो ठाउँ पवहलेभदिा स्ि्ड 
भएन त !’ q
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आम्ानीका लावि िारत जानु परेन
विषयिसु् घरबिैचँा काय्डक्रमबाट आफनै िाउँघरमा आम्ानी
घटना–अध्ययन इकाई सल्ान वजल्ाको कुवपणे्ड निरपावलका, िरा नं. १२,  

वनिालचुलाका भरत घतसी 
कृषक समयूह झरना मवहला कृषक समयूह, सल्ान
साझेदार संसथा रूपान्रण

 
पवहले आफनो विपन् आवथ्डक अिसथाका कारण दुई–चार हजार रुपैयाँ कमाउन सवकएला 
वक भनेर भरत घतसी िष्डको कररब सात–आठ मवहना भारतमा रोजिारी िन्ड जाने् । सल्ान 
वजल्ाको कुवपणे्ड निरपावलका, िरा नंं. १२, वनिालचुलाका यी ४६ िषसीय भरत घरबिैचँा 
काय्डक्रममा लािेपवछ आफनै िाउँमा िष्डको झनै् रेढलाख रुपैयाँ आम्ानी िन्ड थालेका छन्क । 

अाफनाे पररिारको नाममा कररब आठ रोपनी जग्ा भएपवन पाँच रोपनी जवत भीर–पाखा र 
कानला रहेकाले कररब तीन रोपनीको उत्ादनले छ जनाको पररिार धान् भरतलाई पवहले 
सम्िै वथएन । भारतबाट २०७२ सालको दशै–ँवतहारका लावि घर आएका बेला िाउँमा 
‘घरबिैचँा काय्डक्रम’ सुरु भएको उनले थाहा पाए । उनलाई पवन यसमा रुवच जाग्यो र संलग्न 
भए । काय्डक्रमले घरबिैचँा सथापना िरेर पररिारका लावि पोषणयुति बालीनालीको उत्ादन 
िन्ड र बढी भएको उत्ादन वबक्री िरेर आम्ानी समेत िन्ड सवकने बाटो देखायो । उनले 
सोही काय्डक्रमबाट यसका लावि आिश्यक पनने तावलम र विवभन् वकवसमका तरकारीका 
बीउ–वबजन तथा कृवष सामग्ीहरू पवन पाए । यस सहयोिबाट घरबिैचँाको काम सुरु िरेका 
भरतले त्यही वसकाइबाट अर््ड–व्यािसावयक रूपमा समेत तरकारी खेती िन्ड थाले । विवभन् 
मौसममा उत्ादन िन्ड सवकने तरकारीका साथै केरा, सुन्ला, जुनार, नास्पाती, वकिी तथा 
दालवचनीका बोट र जरीबुटी पवन लिाए । काय्डक्रमले वसकाएअनुसार कुखुरा र बाख्ा पालन 
समेत िरे । यसले िदा्ड उनको आम्ानी बढ्क दै ियो । 

जीविकाेपाज्फनिा िद्दत
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भरत भनछन्क, ‘मैले घरबिैचँा काय्डक्रमबाट वसकेर नयाँ ढङ्ले खेती िन्ड थालेपवछ एकै िष्डमा 
वसमी, आलु, रायो र मयूला बेचेर ४५ हजार रुपैयाँ आम्ानी िरँे । प्ाजको बेना्ड, टमाटर, काउली 
र बदिा बेचेर एक हजारभदिा बढी आम्ानी भयो । जरीबुटी र वटमुर बेचर ६५ हजार आयो । 
आफयू ले पालेका दुईिटा खसी १८ हजार रुपैयाँमा वबक्री भए । यही ँआम्ानी िन्ड सवकँदो रहेछ, 
अब त मलाई वकन भारत जानु प¥of] र ?’ 

भरतलाई अाफनाे घरबिैचँामा काम िन्ड रमाइलो पवन लागछ । उनी सुनाउँछन्क, ‘घर छेउका 
स–साना बारी र आँिनमा फलफयू लका बोटहरूले हररयाली छाएको छ । पवहलेभदिा वनकै 
रमाइलो छ । पवहले वसजनअनुसार दुई–चार थरी तरकारी लिाइने ठाउँमा अवहले २०–२५ 
थरर तरकारी उत्ादन हुन थालेको छ । केही वसजनमा मात्र नभई प्रायः िषदैभरर धेरै वकवसमका 
ताजा तरकारी खाइनछ । यसले पररिारका सदस्यको स्ास्थ्यमा सुधार आउनुका साथै बढी 
भएको उत्ादन वबक्री िरेर घर–पररिारमा आिश्यक पनने नयून–तेल, मसला, कलम, कापी, 
साबुनजस्ा सामग्ीहरूको जोहो पवन िन्ड सवकएको छ । पररिारसँिै बसेर दुःख–सुख 
बाँरचँुर िददै  जीविकोपाज्डन िन्ड पाउनु धेरै राम्ो कुरा हो । घरबिैचँाले मलाइ्ड  यस्ाे अिसर 
वदएकाे छ ।’ q

(यो पररित्डनको कथा साझेदार संसथा रूपान्रणले सङ्कलन िरेको जानकारीका आधारमा तयार पाररएको 
हो ।)
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सुन्दर सुदूर–पवचििकी शाद्न्को कथा 
विषयिसु् घरबिैचँाबाट वसकेर व्यािसावयक खेती िरी आयआज्डन अवभिृन्सर् 
घटना–अध्ययन इकाई ररेलधुरा वजल्ाको अजयमेरु िाउँपावलका, िरा नं. २, देउल्ीकी 

शान्सन्देिी ऐर
कृषक समयूह वसर्नाथ्ड घरबिैचँा समयूह
साझेदार संसथा याक नेपाल र ररम्स नेपाल 

 
सुदिर सुदयू र–पवचिमकी शान्सन्देिी ऐरको घरबिैचँा पवन सुदिर छ । कतै ढकमक् फुवलरहेका 
फयू लका बोटहरू, कतै लहलहाइरहेका हररया तरकारी त कतै रहरलाग्ा फलफयू लका 
रूखहरू । ररेलधुरा वजल्ाको अजयमेरु िाउँपावलका, िरा नं. २, देउल्ीकी यी ३० िषसीय 
सवक्रय मवहला कृषकको घरबिैचँा आँखाको सुदिरताका लावि मात्र नभई आम्ानीका लावि 
पवन राम्ो स्ोत बनेको छ ।

पवहले धान, मकै, कोदो, जौ, िहँु र भटमासजस्ा परम्पराित बाली लिाउने िरेको शान्सन्देिीको 
पररिारले अवहले अाफनाे यो पाँच रोपनी बराबरको खेतबारीलाई विवभन् वकवसमका तरकारी, 
च्ाउ, फलफयू लजस्ा बालीनालीको व्यािसावयक खेती िनने ठाउँको रूपमा पररणत िररसकेका 
छन्क । पवहले सो जग्ाबाट उनीहरूको आठजनाको पररिारलाई मुन्सकिलले तीन मवहनामात्र 
खानपुगे्न अन् उत्ादन हुने िरेको वथयो भने अवहले यो लाखौ ँरुपैयाँ आम्ानी वदने माध्यम 
बनेको छ । यहाँबाट भएको काउली, बदिा, मयूला, चुकदिर, खुसा्डनी, वशमला, भान्ा, करेला, 
टमाटर, बोरी, रायो, काँक्रा, फससी र लौका बेचेर एकैिष्डमा कररब एक लाख रुपैयाँ आम्ानी 
भएको शान्सन् बताउँवछन्क । घरपररिारले िषदैभरर उपभोि िरेको तरकारीको वहसाब त यसमा 
जोवरएकै छैन । यही आम्ानीबाट घरायसी खच्ड र पररिारका चारजना सदस्यहरूको पढाइ 
खच्ड धान् सवकएको शान्सन्को भनाइ छ । उनले अवहले एउटा भैसँी पवन पालेकी वछन्क । 

शान्सन् मावथ उले्ख िररएको पररित्डन ‘घरबिैचँा काय्डक्रममा संलग्न भएपवछ नै आएको 
उले्ख िवछ्ड न्क । २०७२ सालमा उनको िाउँमा घरबिैचँा काय्डक्रम सुरु भएपवछ शान्सन् पवन 
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त्यसमा संलग्न भइन्क । सो काय्डक्रमबाट उनले विवभन् वकवसमका तरकारीका बीउ–वबजन, 
फलफयू लका वबरुिा र वसँचाइ सामग्ीहरू त पाइन्क नै आधुवनक ढङ्ले िररने खेतीपातीसम्बन्ी 
धेरै वकवसमका ज्ान र सीप पवन हावसल िररन्क । त्यसैका आधारमा घरबिैचँा सथापना िरेर 
आधुवनक कृवषकम्ड सुरु िरेकी तथा वशषिा सङ्कायतफ्ड  स्ातक तहको अध्ययनलाई समेत 
अिावर बढाइरहेकी शान्सन् अवहले अाफनाे समयूहकी सथानीय स्ोत–व्यन्सति समेत बनेकी वछन्क । 

उनको खेतबारीको उत्ादन वबक्री िन्ड अवहले कुनै समस्या छैन । नवजकको बजारमा खुलेको 
तरकारी सङ्कलन केन्द्रमा पु¥ofएपवछ वबक्री भइहालछ । बजारको समस्या नभएकाले शान्सन्ले 
आजकल बेमौसमी तरकारी खेतीसमेत िनने िरेकी वछन्क । यसरी सुदिर सुदयू र पवचिमकी शान्सन् 
अवहले अन् सथानीय कृषकहरूका लावि पवन उदाहरणीय मवहला बनेकी वछन्क । q  

(यो पररित्डनको कथा साझेदार संसथा याक नेपालकी सुन्ली वि.क.ले सङ्कलन िनु्डभएको जानकारीका 
आधारमा तयार पाररएको हो ।)
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यो काय्फक्रि त अझै पवहले आउनुपर्ा्फे
विषयिसु् घरबिैचँा काय्डक्रमबाट जीविकोपाज्डनमा सुधार
घटना–अध्ययन इकाई रोल्ा वजल्ाको रुन्सन्िढी िाउँपावलका, िरा नं. ९,  

वचसापानीकी विपन् दवलत मवहला वसज्डना वि.क.
कृषक समयूह समाज सुधार मवहला कृषक समयूह
साझेदार संसथा रूपान्रण

 

 
‘घरबिैचँा सुरु िरेपवछ मेरी छोरी पवन हृटिपुटि हँुदै िएकी वछन्क । मेरो आम्ानी पवन बढ्क दै 
िएको छ । यसपाला त अाफनाे आधा रोपनी जग्ामा िरेको बैमौसमी तरकारीबाटै कररब 
४० हजार रुपैयाँ आयो । छोरीलाई पवन विद्ालयमा पढाउन थालेकी छु ।’ रोल्ा वजल्ाको 
रुन्सन्िढी िाउँपावलका, िरा नं. ९, वचसापानीकी विपन् दवलत मवहला वसज्डना वि.क. वनकै 
खुशी देन्सखन्सनछन्क । 

वसज्डना र उनकी छोरीको जीविकोपाज्डनको स्ोत भनु् नै केिल अाफनाे माइतीले वदएको आधा 
रोपनी जग्ा हो । त्यवत जग्ामा परम्पराित ढङ्मा िनने िररएको खेतीपातीले जीिन धान् 
असाधै्य मुन्सकिल परररहेको वथयो । पोषण नपुिेकाले वसज्डनाकी छोरी वनकै न्सखनौटे भएकी 
वथइन्क । वसज्डना आफँै भन्सनछन्क, ‘साँचै्च भने् हो भने ऊ मल नपुिेको बारीमा फलेको तरकारीजसै् 
वथई । शरीर पवन त्यस्ो छ, उसको वदमाि र भविष्य कस्ो होला भने् पीर लाविरहन्थो ।’

घरमा राम्ो सम्बन् हुन नसकेकाले माइतीकै शरणमा बसै् आएकी वसज्डनाले यसै् अिसथा 
भोविरहेका बेला अथा्डत्क २०७२ सालमा उनको िाउँमा घरबिैचँा काय्डक्रम सुरु भयो । उनी 
पवन त्यसमा आफनै िाउँको ‘समाज सुधार मवहला कृषक समयूह’ माफ्ड त्क सहभािी भइन्क । 
काय्डक्रममा थोरै जग्ामा पवन वमलाएर घरबिैचँा लिाउने हो भने त्यसबाट हुने उत्ादनले 
शरीर स्सथ बनाउन र आम्ानी समेत बढाउन सवकनछ भने् कुरा बताइयो । यसबाट वसज्डनामा 
उत्ाह बढ्ो । नयाँ जाँिर पलायो । उनले यस्ो खेती िनने तररका र त्यसका लावि आिश्यक 
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पनने बीउ–वबजन तथा केही कृवष सामग्ीहरू पवन सो काय्डक्रमबाट प्राप्त िररन्क । त्यसैका 
आधारमा िरेको खेतीले उनलाई उकालो लिायो । 

वसज्डना थन्सप्छन्क, ‘तररका जानेर मेहनत िरेपवछ रामै् हँुदोरहेछ । मैले िरेको देखेर िरपरका 
अरू वददीबैनीले पवन कसरी यस्ो राम्ो उत्ादन िरेर फाइदा वलन सकौ ? भनछन्क । म पवन 
घरबिैचँा काय्डक्रमबाट आफयू ले वसकेको र आफँैले अभ्ास िरेर जानेका कुराहरू बताइवदनछु ।  
म त वसकाउन पवन पो सके् भएकी छु त ।’ उनी मुसु्राइन्क ।

वसज्डनाले लिाएका फलफयू लका बोटहरूबाट आम्ानी वलन अझै एक–दुई िष्ड लागे्न देन्सखनछ । 
तर, तरकारीबाट भएको आम्ानीले नै उनले आफयू  र आफनी छोरीको िुजारा िददै  केही रकम 
बचाएर वसलाइ मेवसन समेत वकनेको बताइन्क । अब वसलाइ–कटाइ पवन वसकेर घरबिैचँाको 
कामबाट फुस्डद्क  भएको बेला त्यसबाट पवन आम्ानी िनने उनको योजना छ । उनले वदउँसो 
केही समय वनकालेर वसलाइको काम वसक् थावलसकेकी वछन्क ।  

वसज्डनाले कुराकानीको अन्मा भवनन्क, ‘यो घरबिैचँा काय्डक्रम त अवल पवहले नै आउनुपर्ा्डे । 
त्यसो भएको भए हाम्ो अिसथा यवतखेरसम्म धेरै मावथ उवठसकेको हुन्थो ।’ q

(यो पररित्डनको कथा साझेदार संसथा रूपान्रणले सङ्कलन िरेको जानकारीका आधारमा तयार पाररएको 
हो ।)
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तरकारीका बेना्फ, तरकारी र बङ्िुरले बदलै् वजन्दिी
विषयिसु् तरकारीको स्ोत बिैचँा र बङ्क िुर पालनबाट आयआज्डन  
घटना–अध्ययन इकाई दाङ वजल्ाको िढिा िाउँपावलका, िरा नं. ५ की शान्सन् चौधरी
कृषक समयूह स्ािलम्बन मवहला कृषक समयूह
साझेदार संसथा रूपान्रण

 
 
दाङ वजल्ाको िढिा िाउँपावलका, िरा नं. ५ की शान्सन् चौधरीले वििाह िरेर आउनासाथ 
िररबीका कारण आफयू  पवन पररिारका अरू सदस्यजसै् मजदुरी िन्ड जानु परेका वदनहरू 
वबसनेकी छैनन्क । मुति कमैया पररिारमा वििाह भएकी शान्सन्ले कवहलेकाही ँत तरकारीको 
अभािमा ‘कपुिा’ (चामलको पीठोको झोलमा नयून हालेर बनाइने पररकार) सँि भात खानु पथ्यो ।  
केही समयपवछ उनका एक–एकिटा छोरा र छोरी पवन जने् । शान्सन्लाई वतनीहरू दुब्ा–
पातला हुनुको कारण पवन पोषणयुति खानाको अभाि नै हो भने् लागछ । तर, अवहले शान्सन्को 
अिसथा फेररएको छ । उनको पररिारसँि रहेको रेढ कठ्ा जवमनमा प्रशस् तरकारीहरू 
छन्क । उनी वतनका बेना्डहरू पवन उत्ादन िवछ्ड न्क । उनले उत्ादन िरेका बेना्डहरूले उनको 
बारीमात्र होइन, िाउँका थुपै्र बारीहरू हराभरा भएका छन्क ।

शान्सन् यो पररित्डनको शे्य २०७२ सालमा उनको िाउँमा सुरु भएको घरबिैचँा काय्डक्रमलाई 
वदन्सनछन्क । उनी भन्सनछन्क, ‘घरबिैचँा काय्डक्रमले नै मलाई बाहै्र मवहना तरकारी खेती िनने र 
वतनका वबरुिा उत्ादन िनने तररका वसकायो । सुरुमा यसका लावि चावहने बीउवबजन र कृवष 
सामग्ी पवन वदयो । त्यही सहयोिले िदा्ड मैले अाफनाे बारीमा तरकारी फलाएँ, बेना्ड उमारँे 
र बेचेर आम्ानी िन्ड थाले ँ । तरकारीका बेना्ड राम्ोसँि उत्ादन िरेर वबक्री िन्ड थालेकाले 
काय्डक्रमले मेरो घरबिैचँालाई तरकारीको स्ोत–बिैचँा भनेर सहयोि ि¥of] ।’ 

शान्सन्ले २०७४ सालमा मातै्र अाफनाे यो स्ोत–बिैचँाबाट प्ाजका बेना्ड उत्ादन िरी बेचेर १६ 
हजार ३ सय रुपैयाँ तथा काउली, बदिा, खुसा्डनी, टमाटर र काँक्राका वबरुिा बेचेर ३ हजार 
१ सय रुपैयाँ आम्ानी िरेको वहसाब सुनाइन्क । आफयू ले उत्ादन िरी घरपररिारमा खाएर 
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बचेको तरकारी बेचेर पवन उनले यस िष्ड ८ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ कमाइछन्क । आजकल 
घरबिैचँा पररयोजनाको अिवध सवकएर िएकाले उनी आफँैले बजारबाट बीउ–वबजन ल्ाएर 
तरकारीका बेना्ड उत्ादन िन्ड सुरु िरेकी वछन्क । बारीको छेउमा उनले आँप, अम्बा, वलची, 
अमला, केरा, अनार, कोइरालोजस्ा फलफयू लका बोट र कुररलोका झाङहरू पवन लिाएकी 
वछन्क । घरबिैचँा काय्डक्रमले नै सथापना िररवदएको घुम्ीकोषबाट सहुवलयत दरमा ऋण 
वलएर पालेको बङ्क िुर बेचेर पवन राम्ो आम्ानी भएको र घुम्ीकोषको ऋण पवन वतररसकेको 
शान्सन्ले उले्ख िररन्क । उनले अवहले पवन बङ्क िुरको पाठा पावलरहेकी वछन्क । 

पवहले िाउँघरमै काम पाउँदा त्यही ँ र कवहलेकाही ँ कवपलिसु्का इँटाभट्ामा समेत पुिेर 
मजदुरी िनने शान्सन्लाई आजकल ज्ाला–मजदुरी िनने फुस्डद्क  हुन छारेको छ । आफनै स्ोत–
बिैचँामा काम िन्ड उनलाई भ्ाइनभ्ाई हुनछ । 

शान्सन्का अनुसार अब उनी र उनी संलग्न रहेको स्ािलम्बन मवहला कृषक समयूहका घरबिैचँा 
लिाइरहेका केही वददीबैनीहरू वमलेर अर््ड–व्यािसावयक स्रमा नै तरकारी खेती िनने योजना 
बनाइरहेका छन्क । शान्सन्ले विशेष जोर वदएर भवनन्क, ‘तरकारी खानाले आफयू  र पररिारका 
सदस्यहरूको स्ास्थ्यमा पवन सुधार आउने अवन वबक्री–वितरण िरेर पैसा पवन कमाउन 
सवकने भएकाले घरबिैचँाको काम छार्कनै नसवकने भएको छ । यसले त हाम्ो वजदििी नै 
बदलै् छ ।’ q 

(यो पररित्डनको कथा साझेदार संसथा रूपान्रणले सङ्कलन िरेको जानकारीका आधारमा तयार पाररएको 

हो ।)
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िुक् किैया बस्ीिा फैलँदै पोषणको ज्ान
विषयिसु् घरबिैचँा काय्डक्रमबाट मुति कमैया बस्ीमा पोषणको ज्ान
घटना–अध्ययन इकाई बवद्डया वजल्ाको राजापुर निरपावलका, िरा नं. १, सोनापुरका मुति 

कमैयाहरू   
कृषक समयूह चमेली नािररक सचेतना केन्द्र, बवद्डया
साझेदार संसथा रूपान्रण

 

 
‘पवहले त हामीलाई पोषण र कुपोषण भनेको के हो भने् कुरै थाहा वथएन । यही घरबिैचँा 
काय्डक्रमले पो थाहा वदयो त ।’ यो भनाइ हो, बवद्डया वजल्ाको राजापुर निरपावलका, िरा नं. 
१, सोनापुरमा बसोबास िनने मुति कमैया पररिारकी लौटी थारुको । 

लौटी व्या्ा िवछ्ड न्क, ‘२०७२ सालमा हाम्ो बस्ीमा आएको घरबिैचँा काय्डक्रमले हामीलाई 
पोवषलो खानेकुरा खानुपछ्ड  र त्यो हामै् घरबारीमा उत्ादन िन्ड सवकनछ भने् कुरा बतायो । 
त्यसले हामीलाई थरीथरीका तरकारी लिाउने तररका वसकाएर बीउ–वबजन र वसँचाइका लावि 
चावहने सामान पवन वदयो । तरकारीमा रोि–कीराले सतायो भने हामै् िाउँघरमा पाइने झारपात 
र पशुको वपसाबले वनयन्तण िनने कुरा पवन बुझायो । त्यसपवछ त हामीले अाफनाे जग्ामा बाहै्र 
मवहना तरकारी लिाएर खान थालेका छौ ँ।’ लौटीकै बस्ीकी अकसी मवहलाले थवपन्क, ‘पवहले 
त हाम्ो कमैया पररिारहरूमा चाउरी परेका बच्चाहरू पवन जन्ने् । बाहै्र मवहना थररथररका 
सािसब्ीहरू खान थालेपवछ हृटिपुटि बच्चाहरू जन्सन्न थालेका छन्क । वकवसम–वकवसमका 
ताजा तरकारी  तथा मासु र अण्डाजस्ा खानेकुरा पवन खान थाल्ो भने हाम्ो शरीर स्सथ हुने 
रहेछ । हामी त अब सधै ँयो घरबिैचँाले वसकाएअनुसार नै िनने हो ।’

साेनापुरकाे यस बस्ीमा कररब ५० घरपररिार मुति कमैयाहरू बसे् िरेका छन्क । पवहले 
िाउँघरका जवमदिार र धनीमानी मावनसहरूको खेतबारीमा काम िन्ड र घरको काम सघाउन 
पवचिम नेपालको तराई षेित्रमा थुपै्र थारु समुदायका पुरुषहरू कमैयाको रूपमा र मवहलाहरू 

अाफनाे घरबिैचँामा चमेली नािररक सचेतना केन्द्रकी एक सदस्य 

पाेषणका लावि सिाउँदै
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कमलहरीको रूपमा बसे् िद्ड थे । िष्डमा नौ–दस बोरा धान पाररश्वमकको रूपमा वलएर 
उनीहरू मावलकहरूले नै तोवकवदएको ठाउँमा ‘बुक्रा’ (सानो झुपे्र घर) बनाएर बसथे । नेपाल 
सरकारले २०५७ सालमा कमैया मुन्सतिको घोषणा िरेपवछ उनीहरू त्यसरी बसु् नपनने भयो । 
तर, उनीहरूको जीिन के खाने, के लिाउने र कहाँ बसे् भने् समस्याले वनकै कटिकर बन्ो ।  
२०५८ सालमा सरकारले यस्ा मुति कमैयाहरूलाई प्रवतघरपररिार ठाउँ हेरी केही जवमन 
उपलब्ध िरायो । सो जवमनमा उनीहरूमधे्य धेरैजसो स–साना घरहरू बनाएर बस् र बाँच्का 
लावि ज्ाला–मजदुरी िन्ड थाले । आफयू ले पाएको जवमनको घर बनाएर बचेको भािमा बाहै्र 
मवहना तरकारी तथा फलफयू ल लिाउने चलन नै वथएन । कुनै कुनै वसजनमा एक–दुईिटा 
तरकारी मात्र लिाइन्थो । कसैकसैले नवजकको नदी र खोला–खोल्ामा िएर माछा मारेर 
ल्ाएर खाएमातै्र नत्र त मासु खानका लावि पवन चार–पि्ड नै पन्सख्डनु पर्ा्डे । धेरै कुराहरूमा 
जनचेतनाको पवन अभाि वथयो ।

मुति कमैयाहरूको यस्ो अिसथामा सुधार ल्ाउनका लावि विवभन् संसथाहरूले काम िन्ड 
थाले । सोही सदिभ्डमा यो लवषित समुदायमा नािररक सचेतना केन्द्रहरू िठन भए । घरबिैचँा 
काय्डक्रमले पवन सोनापुर िाउँको चमेली नािररक सचेतना केन्द्रलाई एउटा समयूहका रूपमा 
वलएर आफना वक्रयाकलापहरू सुरु ि¥of] । यस काय्डक्रमअन्ि्डत घरबिैचँाको आिश्यकता 
र महत्वका बारेमा सचेतना वदलाउने, यससम्बन्ी सीप र ज्ान प्रदान िनने, कृवष प्रविवध तथा 
आिश्यक सामग्ीहरू सहयोि िनने, घुम्ीकोष सथापना िनने र समयूह सञ्ालनका लावि 
आिश्यक तौरतररकाहरू वसकाउन मद्दत िननेजस्ा विवभन् काय्डहरू भए । 

काय्डक्रमको सहयोिमा चमेली नािररक सचेतना केन्द्रमा संलग्न ३५ जना मुति कमैयाहरूले 
पाररिाररक पोषण, िातािरण सुधार र िैकन्सल्क आयआज्डनका लावि समेत उपयोिी घरबिैचँा 
सुरु िरेपवछ यसबाट पोषण सुधारका साथै आयआज्डन पवन िृन्सर् भएको समयूहमा संलग्न मुति 
कमैयाहरूले बताएका छन्क । समयूहका प्रायः सबैले ६ देन्सख १२ प्रकारका तरकारीहरू र केही 
फलफयू लका बोटहरू पवन लिाएका छन्क । यसबाट उनीहरूमा तरकारी सेिन िनने बानी विकास 
भएकाे, तरकारी वकने् पैसा जोविएकोजस्ा आवथ्डक फाइदाहरू पवन हावसल हँुदै िएका छन्क ।  

काय्डक्रमकै सहयोि र सहजीकरणमा पावलएका खसी–बाख्ा, बङ्क िुर र कुखुरा तथा अण्डाले 
मासुको आपयूवत्डमा समेत मद्दत पुिेको छ । कवतपयले भने यस्ा पशुपषिी वबक्री िरेर राम्ो 
आम्ानी िन्ड थालेको बताएका छन्क । q

(यो पररित्डनको कथा साझेदार संसथा रूपान्रणले सङ्कलन िरेको जानकारीका आधारमा तयार पाररएको 
हो ।)
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विपदिा पवन सहयाेिी बन्ाे, िरबिैचँा 
विषयिसु् घरबिैचँा काय्डक्रमबाट भयूकम्पका बेलामा पुिेको सहयोि र बीउ जोिाउने 

पे्ररणा  
घटना–अध्ययन इकाई रामेछापको खाँरादेिी िाउँपावलकाका वकसानहरू 
घटना–अध्ययन वमवत २०७५ माघ २० िते

 
नेपालका विवभन् ठाउँहरूमा बेला–बेला बाढी, पवहरो, आिलािी, भयूकम्प लिायतका 
विपद्क हरूले सथानीय बावसदिाहरू समस्यामा पनने िरेका छन्क । तर, रामेछाप वजल्ाको 
खाँरादेिी िाउँपावलका, िरा नं. २ का अिुिा वकसान विनोदकुमार बुढाथोकी २०७२ साल 
िैशाखमा आएको महाविनाशकारी भयूकम्पको सदिभ्ड उले्ख िददै  भनछन्क, ‘घरबिैचँा काय्डक्रम 
त विपद्क का बेलामा हाम्ालावि ठयू लो सहयोिी बन्ो ।’ 

विनोद थप्छन्क, ‘भयूकम्प िएको लितै्त यस काय्डक्रमले हामीलाई विवभन् वकवसमका तरकारीका 
बीउहरू भएको कम्पोवजट प्ाकेट उपलब्ध िरायो । बाहै्र मवहना तरकारी लिाउने सीप 
र ज्ान पवन वदयो । यसले िदा्ड भयूकम्पले घर लरेर घरवभत्र रान्सखएका खाद्ान्सँिै बीउहरू 
पवन पुररएर नोक्ान भएको बेलामा प्राप्त भएको कम्पोवजट प्ाकेटको बीउ लिाएर हामीले 
तरकारी बालीहरू उत्ादन ि¥of}F । यसले िदा्ड नै त्यस्ो आपत्क्कका बेलामा पवन पोषणयुति 
ताजा तरकारी खान पायौ ँ । त्यसैले त, घरबिैचँा काय्डक्रम हाम्ालावि आपत्क–विपदमा पवन 
एउटा असल सहयोिी बन्ो ।’

सो िाउँमा घरबिैचँा काय्डक्रमका िररष्ठ कृवष प्राविवधक सहायकको रूपमा काम िरेका 
यादिराज थापा पवन काय्डक्रमअन्ि्डत िररएको सहयोिबाट सनु्टि छन्क । त्यवतखेरको 
सथानीय बावसदिाहरूको पररन्ससथवत र उनीहरूको भनाइ स्मरण िददै  यादि बताउँछन्क, 
‘त्यसबेला सथानीय बावसदिाहरू भयूकम्पले अाफनाे घर षिवत भएकाले पुनवन्डमा्डण िन्ड र असथायी 
आिासहरू बनाउन व्यस् वथए । बजार टाढा भएकाले र आिास वनमा्डणमा सवक्रय हुनु 

विपदिा सहयोि तथा बीउ संरक्षण

भयूकम्पले षिवतग्स् घर छेउमा रहेकाे घरबिैचँामा एक मवहला कृषक
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परेकाले वकसानहरूलाई तरकारी वकन् बजार जाने फुस्डत वथएन । उनीहरूका लावि आवथ्डक 
अभाि पवन वथयो । यस्ो बेला काय्डक्रमको सहयोिमा अाफनै घरबिैचँामा तरकारी लिाएर 
उपभोि िन्ड सवकएकाले उनीहरूको बजार जाने समय र तरकारी वकने् खच्ड दुिै जोवियो ।’ 

घरबिैचँा काय्डक्रमअन्ि्डत रामेछापमा िररष्ठ कृवष प्राविवधकको रूपमा काय्डरत नारायाणी 
आचाय्डको अनुभि छ, ‘भयूकम्पको लितै्त घरबिैचँा काय्डक्रमबाट िररएको बीउ–वबजनको 
सहयोिले वकसानहरूमा सथानीय बालीका बीउहरू जोिाउनु पछ्ड  भने् चेतना पवन अवभिृन्सर् 
भयो । त्यसैले भयूकम्पको केही पवछ रामेछाप, दोलखा र वसनु्पालचोकका भयूकम्प प्रभावित 
छ िटा िाविसमा आयोजना िररएको बीउ–वबजन सङ्कलन वक्रयाकलापमा समेत सथानीय 
वकसानहरूले अाफयू ले जोिाउन सकेका सथानीय बालीका बीउहरू वलएर आए ।’ सो बीउ–
वबजन सङ्कलन तथा आदान–प्रदान वक्रयाकलाप बायोभवस्डटी इन्रनेसनल र स्ीस सरकार 
वबकास सहयाेि एसवरवसको सहयोिमा सञ्ालन भएको ‘ररवबन्सडिङ फेवमली फामसीङ (आर. 
एफ.एफ.) प्रोग्ाम’ अन्ि्डतको बीउ आदान–प्रदान काय्डक्रम तथा घरबिैचँा काय्डक्रमको 
सहकाय्डमा सम्पन् भएको वथयो । यस वक्रयाकलापमा आधाररत एक प्रवतिेदनका अनुसार 
यसरी तीनिटा वजल्ाका छिटा तत्ालीन िाविसबाट सङ्कलन भएका ४६ प्रकारका बालीका 
कुल ४ सय ४४ नमयूनाहरू रावटिरि य कृवष आनुिांवशक स्ोत केन्द्र (जीन बैङ्क) लाई उपलब्ध 
िराइएका वथए । तीमधे्य ७८ प्रवतशत नमयूनाहरूलाई सो जीन बैङ्कमा सुरवषित िररएको छ ।  
सथानीय वकसानहरूको विश्ास छ, ‘यसरी जोिाइएका सथानीय बालीका जातहरू २०७२ 
सालको भयूकम्पजस्ा विपद्क ले अप्ठ्ारो पारेका बेला जीन बैङ्कबाट ल्ाएर पुन उत्ादन िरी 
उपभोि िन्ड र अरू वकसानहरूलाई वितरण िन्ड सवकनछ ।’

विनोदकुमार बुढाथोकी स्यं पवन ‘भयूकम्पका बेला भोगु्न परेको अिसथा र त्यस्ो बेलामा 
घरबिैचँा काय्डक्रमले िरेको बीउ–वबजनको सहयोिबाट प्रभावित भएर अाफनै घरमा घरबिैचँा 
पसल खोलेको’ बताउँछन्क । यस पसलमा उनी घरबिैचँाका उत्ादनहरूका साथै सथानीय 
बालीका बीउहरू पवन खररद–वबक्री िद्डछन्क । अाफनाे पसलको साइनबोर्डमा उनले ‘यहाँ 
सथानीय जातका बीउहरू पाइनछ’ भने् कुरा समेत स्पटि देन्सखनेिरर लेखेका छन्क । 

सथानीय कृषक ज्ानुदेिी बुढाथोकी पवन घरबिैचँा काय्डक्रमले भयूकम्पका बेला अाफनाे िाउँमा 
तरकारीका बीउहरू उपलब्ध िराएर र वतनको खेती िनने ज्ान वदएर महत्वपयूण्ड सहयोि िरेको 
बताउँदै भन्सनछन्क, ‘मैले त यही काय्डक्रमको पे्ररणाबाट विपद्क का बेला काम लागे्न बालीनालीका 
बीउ अाफयू ले पवन जोिाउने र आिश्यक परेका बेला छरवछमेकीसँि आदान–प्रदान िरेर 
लिाउने काम िन्ड थावलसकेकी छु ।’ q 
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अप्ठ्ाराहरू आइपरे पवन वतनको सिाधान छ
विषयिसु् घरबिैचँा काय्डक्रम अपनाउँदा आइपन्ड सके् अप्ठ्ाराका केही उदाहरण
घटना–अध्ययन इकाई बवद्डया, महोत्तरी र वसनु्लीका घरबिैचँा काय्डक्रममा संलग्न कृषकहरू
कृषक समयूह लालीिुराँस र लक्षी घरबिैचँा समयूह
साझेदार संसथा सहास नेपाल, सामुदावयक विकास तथा पैरिी मञ्, रूपान्रण र ली–बर्ड
घटना–अध्ययन वमवत २०७५ मङ्क वसर ३० िते

 

 
घरबिैचँा काय्डक्रम सञ्ालन भएका बवद्डयाका केही वकसानहरू सुरुमा नौलो तरकारी 
चुकदिर देखेर छकै् परे । सो काय्डक्रमले वदएको चुकदिरको बीउ बरो मेहनतले अाफनाे 
जवमनमा लिाई हुका्डएर उपभोि िनने बेलामा उनीहरूका लावि अचम्म भयो – काट्कनासाथै 
रातो रंि आउने । जेमा वमसाए पवन रातो बनाइवदने । तरकारी काट्कनेको हातै रातो, जता 
छोयो उतै रातो । खाँदाखेरर मुख र जीब्ो दुिै रातो । कवहलै् नखाएको यस्ो रातो तरकारी 
कसरी खाने ? कवतपयले खानै सकेनन्क । 

घरबिैचँा काय्डक्रमले पवछल्ो चरणमा वकसानहरूलाई उपलब्ध िराएका विवभन् वकवसमका 
तरकारीका बीउहरूमा पोषणयुति विविध खाद् पदाथ्डहरूको उपलब्धता बढाउन मद्दत 
पु¥ofउने चुकदिर र लटे्को सािजस्ा बालीहरू पवन समािेश िररएका वथए ।

बवद्डयाको चुकदिर मातै्र होइन, काय्डक्रम सञ्ालन भएका अन् केही ठाउँहरूमा िाजर र 
ब्ोकाउलीजस्ा बालीहरू पवन नौला वथए । वकसानले पवहले नवचनेका र उनीहरूको जीब्ोले 
स्ाद नपाएका यस्ा बालीहरूको उत्ादन देखेर उनीहरू झन्सस्नु स्भाविकै वथयो । कवतपय 
वकसानहरूले त ब्ोकाउली सेतो फुलछ भने् ठानेकोमा हररयो फुलेको देखेर काय्डक्रमका 
कम्डचारीहरूसँि वचन्ा व्यति िरेपवछ बल् कुरा बुझेका वथए । घरबिैचँा काय्डक्रमका ‘टीम 
लीरर’ पुरुषोत्तमप्रसाद खवतिरा भनछन्क, ‘यस्ा नौला बालीहरूको खेती िनने तररका मात्र नभई 
वकसानहरूलाई वतनको महत्व के छ र कसरी उपभोि िनने भने् कुराका बारेमा पवन राम्ोसँि 
नबताइवदँदा वकसानहरू हन्स्कनु अनौठो होइन । त्यसैले वकसानहरूलाई सथलित रूपमै 

सिस्ा र सिाधानहरू
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प्रत्यषि सहजीकरण िनने कम्डचारीहरूमा यस्ा कुराहरूका बारेमा जानकारी हुनु र उनीहरूले 
वकसानलाई राम्ोसँि बताइवदनु अत्यन् जरूरी छ । यस्ा कुराहरूमा चुके् हो भने काय्डक्रमले 
सोचेजस्ो सफलता हावसल िन्ड अप्ठ्ारो पन्ड सक्छ । यस तर्लाई वसकाइको रूपमा 
वलएर हामीले काय्डक्रमका पवछल्ा वदनहरूमा सथलित रूपमा काम िनने कम्डचारीहरूलाई 
अवभमुखीकरण ि¥of}F । त्यसैले यस्ा अप्ठ्ाराहरू आए वतनका समाधानहरू पवन छन्क ।’ 

महोत्तरी वजल्ाको बवद्डिास निरपावलका, िरा नं. ९ को पशुपवतनिरमा िठन भएको ‘लक्षी 
घरबिैचँा समयूह’की सदस्य वबनादेिी महतोले पवन काय्डक्रमबाट वसकाइएअनुसार अाफनाे 
घरबिैचँा बनाउने प्रयत् िररन्क । तर, उनको यो प्रयत्को पररणाम घरबिैचँा नभई करेसाबारीमा 
मात्र सीवमत भयो । वबनादेिी भन्सनछन्क, ‘अाफनाे घरबारीमा केही तरकारी र बोट–वबरुिा त लिाएँ 
तर कुखुरा, बङ्क िुर, हाँसजस्ा पशुपषिी भने पालन सवकएन ।’ काय्डक्रमले घरबिैचँाअन्ि्डत 
पोषणका वहसाबले साना पशुपषिी पवन व्यिन्ससथत रूपमा पालनुपनने कुरा वसकाएको वथयो । 

वबना र उनको पररिार भने िैष्णि सम्प्रदायका भएकाले मासुका लावि पावलने यस्ा पशुपषिी 
पालन िन्ड उनीहरूले चाहेनन्क ।  

सथानीय सरकारको रूपमा रहेको िरा सवमवतका अध्यषि टेकिीर रखाल भनछन्क, ‘घरबिैचँा 
काय्डक्रम असाधै्य राम्ो हो । अवधकांश सथानीय जनता कृवषमै वनभ्डर रहेकाले यस्ा कुरामा 
सथानीय सरकारले सघाउनु पवन पनने नै हो । तर, अवहले यससम्बन्ी ऐन–कानयून, वनयम–
वनदने शवशका स्पटि नभएकाले यसलाई सघाउने खालको बजेट तथा काय्डक्रम तजु्डमा िन्ड 
सवकएको छैन । अवहले हाम्ो िरा सवमवतको ध्यान कृवष र सामावजक विकासभदिा सरक र 
अन् पयूिा्डधार वनमा्डणतफ्ड  नै बढी िइरहेको छ ।’ िराअध्यषि रखालका अनुसार भविष्यमा भने 
घरबिैचँा काय्डक्रमलाई अिावर बढाउन सथानीय सरकारले छलफल िरी अाफनाे काय्डक्रममा 
समािेश िन्ड प्रयास िननेछ ।  

िरा सदस्य रामिृषि थप्छन्क ‘कृवषमै सहयोि िछ्ँछ भने् बैङ्कहरूले पवन यस षेित्रमा पया्डप्त 
लिानी िरररहेका छैनन्क । उनीहरू व्यापार षेित्रमै बढी केन्सन्द्रत छन्क । बैङ्कको सहयोि वलन 
चाहेमा यसको प्रवक्रया सि्डसाधारण कृषकहरूका लावि धेरै झञझवटलो छ । जुन सरलीकरण 
हुनु आिश्यक छ ।’ 

मावथका तर्हरू घरबिैचँा काय्डक्रम काया्डन्वयन िदा्ड आइपनने अप्ठ्ाराहरूका केही 
उदाहरणहरू मात्र हुन्क । यस्ा अरू पवन अप्ठ्ाराहरू आइपन्ड सक्छन्क तर मावथका 
तर्हरूले नै अप्ठ्ाराहरू मात्र नभई वतनका समाधान पवन छन्क भने् कुरालाई दशा्डएका 
छन्क । q

      

घरबिैचँा काय्डक्रमका कम्डचारी सथानीय वकसानका समस्या समाधानका लावि सल्ाह वदँदै
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सराेकारवालाहरूकाे
दृष्टिकाेण

खण्ड 
३

घरबिैचँा काय्डक्रमका बारेमा यसमा संलग्न वकसानहरूका अनुभि, अनुभयूवत र अभ्ासहरू 
यस पुन्सस्काको खण्ड–२ मा प्रसु्त पररित्डनका कथाहरूमा समािेश िररएका छन्क । यसैिरी 
काय्डक्रमलाई यससँि सम्बर् प्रमुख सरोकारिालाहरूले कसरी महसुस िनु्ड भएको छ भने् कुरा 
भने तल प्रवतवनवधमयूलक ढङ्ले उले्ख िररएका दृवटिकोणहरूले झल्काउँदछन्क ।
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सथानीय तह र िैससहरूले अवि बढाउन सके् काय्फक्रि
घरबिैचँा काय्डक्रम कम आयस्ोत भएका साना वकसानहरूका 
लावि बढी उपयोिी पाइएको छ । यस्ो काय्डक्रमले उनीहरूको 
पोषण सुधारमा राम्ो योिदान िन्डसके् कुरा प्रटैि छ । थोरै 
लिानीमा नै िन्ड सवकने भएकाले यस काय्डक्रमलाई सथानीय 
तहले अपनत्व ग्हण िरेर आिामी वदनमा पवन अिावर लैजानु 
राम्ो हुनछ । िैरसरकारी संसथाहरूले पवन यसमा योिदान 
िन्डसके् देन्सखनछ । यसलाई छुटै् काय्डक्रमकै रूपमा मात्र नहेरी 
अन् काय्डक्रमहरूकै एउटा अङ्को रूपमा समेत समािेश िरी 
अवघ बढाउन सवकनछ ।

सयूय्डप्रसाद पौरेल, महावनदनेशक, कृवष विभाि

साना वकसानहरूका लावि बढी फाइदाजनक
मैले केही वजल्ाहरूमा सथलित रूपमा नै घरबिैचँा काय्डक्रम 
हेरँे । यो साना वकसानहरूको पोषण सुरषिाका लावि बढी केन्सन्द्रत 
छ । यसले साना वकसानहरूलाई सानै स्रमा भएपवन सबै 
वसजन (याम)मा विवभन् वकवसमका तरकारी खेती िन्ड पे्रररत िनने, 
उनीहरूमा विवभन् वकवसमका तरकारी खाने बानी लिाउने र बढी 
भएको उत्ादन वबक्री िरेर आयआज्डन समेत बढाउने काय्डमा 
सघाएको पाएको छु । सरकारी तथा िैरसरकारी दुिै पषिसँि 
सहकाय्ड िरेर अवघ बढाइएको यो काय्डक्रमको काया्डन्वयन पषि 
पवन प्रभािकारी पाइएको छ । पवहले पवन यो काय्डक्रम लाियू 
भएका वजल्ाका वजल्ा कृवष विकास काया्डलयहरूले यसलाई 
सकारात्मक रूपमा वलएर अिावर बढाउन भयूवमका खेलेका वथए 
भने अवहलेको संरचनामा पवन वजल्ाका कृवष ज्ान केन्द्रहरू र 
सथानीय सरकार दुिैले यसलाई अिावर बढाउने छन्क भने् मलाई 
लािेको छ । यसो िनु्ड जरुरी पवन छ । कवतपय पावलकाहरूले त 
यसलाई अाफनाे काय्डक्रममा नै समािेश िन्ड थावलसकेका छन्क ।  
सानो स्रमै भएपवन तरकारी, फलफयू ल, रालेघाँस र जरीबुटी 
खेती तथा मत्स्यपालन र पशुपषिी पालनलाई समेत समेटेको 
घरबिैचँा काय्डक्रमले तरकारी तथा मसला बालीको विकासमा त 
झनै ैराम्ो योिदान वदएको छ । वकसानहरूमा यस काय्डक्रमले 
वनकै राम्ो छाप छोरेको छ । 

रा. हररबहादुर के.सी., प्रमुख, रावटिरि य आलु, तरकारी तथा मसला 
बाली विकास केन्द्र (तत्ालीन वनदनेशक, तरकारी विकास 
महाशाखा)
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पोषणका लावि अवत उपयोिी
मैले घरबिैचँा काय्डक्रमसम्बन्मा भएका विवभन् प्रसु्वतहरूबाट 
यसका बारेमा थाहा पाएको हँु । मलाई यो काय्डक्रम वनकै राम्ो 
लािेको छ । खासिरर घरबिैचँाबाट मानि शरीरका लावि अवत 
आिश्यक वभटामीन तथा खवनजजस्ा सयूक्ष पोषक तत्वहरू 
पाइने तरकारी र फलफयू ल उत्ादन हुने िद्डछन्क । यसरी 
घरबिैचँाबाट उत्ावदत फलफयू ल तथा तरकारीको दैवनक रूपमा 
उपभोि िना्डले  बालबावलकाहरूमा समस्याको रूपमा रहेको 
वभटामीन–ए को कमी (Vitamin A Deficiency) को रोकथाम 
िन्ड, मवहलाहरूलाई आइरनको कमीले हुने रतिअल्ता (Iron 
Deficieny Anemia) बाट बचाउन र फलफयू ल तथा तरकारीमा 
पाइने रेशायुति पदाथ्ड (Fiber) को उपभोिले ियस् तथा 
िृर्िृर्ामा देन्सखने कोलेटेिरोल लिायतका विवभन् समस्या 
न्यूनीकरण िन्ड सहयोि पुग्छ । घरबिैचँामा चना, केराउ, 
मटर र माछा, मासु पवन उत्ादन हुने भएकाले यसबाट मानि 
शरीरलाई चावहने प्रोवटनको आपयूवत्डमा पवन मद्दत पुग्छ । 
तसथ्ड, घरबिैचँाबाट उत्ावदत खाद्िसु् बालकदेन्सख िृर्सम्म 
सबैको पोषणका लावि अवत उपयोिी छ । घरबिैचँाबाट प्राप्त 
हुने यस्ा खाद्िसु् पैसाको लोभले वबक्री िरेर बचेको उपभोि 
िनु्डभदिा पररिारमा सबैले उपभोि िरेर बचेको मात्र वबक्री िना्डले 
पररिारका सबैजनाको स्ास्थ्य र पोषण राम्ो हुनछ । पोषणको 
लावि अवत प्रभािकारी यस घरबिैचँा काय्डक्रमलाई देशका सबै 
भािमा पुगे्निरी व्यापक रूपमा विस्ार िरेर अिावर लैजानु 
पद्डछ । 

पयूण्डचन्द्र िस्ी, िररष्ठ खाद् अनुसन्ान अवधकृत (पोषण), खाद् 
प्रविवध तथा िुण वनयन्तण विभाि

हािीले यसलाई पाठ्क्रििै सिािेश िररसकेका छौ ँ
घरबिैचँा काय्डक्रमलाई अिावर बढाइरहेका ली–बर्डका कम्डचारी 
वमत्रहरू कररब दुई िष्डअवघ सम्पक्ड मा आएर कुराकानी िरेपवछ 
हामीले यस काय्डक्रमका बारेमा थाहा पायौ ँ । यसलाई हामीले 
अत्यन् महत्वपयूण्ड काय्डक्रमका रूपमा महसुस ि¥of}F र हाम्ा 
कृवषसम्बर् आवङ्क वशषिालयका प्रवशषिकहरूलाई प्रवशषिण 
प्रदान िनु्ड समेत जरुरी ठान्ौ ँ । घरबिैचँा काय्डक्रमसँिको 
सहकाय्डमा नेपालिञ्जमा प्रवशषिकहरूका लावि एउटा यस्ो 
तावलम पवन आयोजना भयो । सो तावलमका सहभािीहरूले पवन 
यसलाई धेरै सकारात्मक रूपमा वलनुभयो । त्यसपवछ लितै्त 
हामीले जे.टी.हरूका लावि सञ्ालन िररने १० मवहने तावलमको 
एउटा विषयका रूपमा नै घरबिैचँा काय्डक्रमलाई समािेश 
िररसकेका छौ ँ। हाम्ो पाठ्क्रममा यसले अवहले पवन वनरन्रता 
पाइरहेको छ । यसलाई ग्ामीण षेित्रका लावि मात्र नभई छोटो 
अिवधको एउटा छुटै् तावलम पाठ्क्रम बनाएर शहरी षेित्रमा पवन 
जग्ा नभए कौसी िा छतमै समेत घरबिैचँा सथापना िन्ड सहयोि 
पुगे्निरी विस्ार िनु्ड महत्वपयूण्ड छ भने् मलाई लािेको छ । 

नलराम देिकोटा, प्रमुख प्रवशषिक, प्राविवधक वशषिा तथा 
व्यािसावयक तावलम पररषद्क  (सी.टी.ई.भी.टी.)
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रावट्रि य कृवष प्रणालीिै सिािेश िरी अिावि बढाउनु पनने
म २०६९ देन्सख २०७२ सालसम्म वजल्ा कृवष विकास काया्डलय, 
बवद्डयाको िररष्ठ कृवष विकास अवधकृतको रूपमा काय्डरत वथएँ । 
त्यसबेला हामीले यो घरबिैचँा काय्डक्रमलाई ‘वजल्ा कृवष विकास 
एलायन्’ बनाएरै अवघ बढाएको अवहले पवन सन्समझरहेको छु । 
विपन् एिम्क साना वकसानहरूका लावि लवषित यो काय्डक्रमले 
बवद्डयामा पवन थारु, मुति कमैया एिम्क बाढी पीवरत षेित्रका 
कृषक पररिारहरूको पोषण सुरषिा अवभिृन्सर्मा वनकै महत्वपयूण्ड 
योिदान वदएको वथयो । काय्डक्रमको लवषित काय्डषेित्रका यस्ा 
पररिारहरूले घरबिैचँा सथापना िरी छोटो समयमै लाभ वलन 
थावलसकेका वथए । काय्डक्रमले सथानीय षेित्रका लावि उपयुति 
हुने र घरबिैचँामा लिाइने उन्त जातका बालीका साथै रैथाने 
बालीहरूलाई पवन संरषिण र प्रिर््डन िन्ड महत्वपयूण्ड भयूवमका 
खेलेको वथयो । प्रायशः बाढीको चपेटामा परररहने बवद्डयामा 
बाढीले बोट पुरेर अवलकवत टुप्ोमात्र बाँकी रहँदा पवन सवजलै 
हुक्ड ने र फलने त्यहाँका नौथरी रैथाने वहउँदे वसमीहरूको 
संरषिण र प्रिर््डनमा िरेको योिदान काय्डक्रमका अनेकौ ँ राम्ा 
उदाहरणहरूमधे्य एउटा हो । प्राङ्ाररक विषादी तथा मल तयार 
िरी प्राङ्ाररक तरकारी उत्ादन िन्ड कृषकहरू सषिम भएका 
छन्क । यस्ा काय्डक्रमलाई सथानीय तह र प्रदेश सरकारसँि 
समन्वय र सहकाय्ड िददै  रावटिरि य कृवष प्रणालीमै समािेश िरेर 
अिावर बढाउनु जरूरी छ ।

वहक्मतकुमार शे्ष्ठ, तत्ालीन वजल्ा कृवष विकास काया्डलय 
प्रमुख, बवद्डया (हालः िररष्ठ कृवष प्रसार अवधकृत, कृवष विभाि)

वनरन्रता वदइनु आिश्यक छ
घरबिैचँा काय्डक्रममा हामी विवभन् साझेदार संसथाहरूले वमलेर 
काम ि¥of}F । यस काय्डक्रमका फाइदाहरू वनकै नै छन्क । त्यसमा 
पवन साना तथा विपन् वकसानहरूमा पुगे्न र उनीहरूको पोषण 
सुरषिामा योिदान पु¥ofउने यसको रणनीवत धेरै राम्ो छ ।  
घर िरपरको षेित्रमै जैविक विविधता संरषिण िनने र नेपाली 
समाजमा पवहले–पवहले परम्पराित रूपमा अपनाइएको 
घरबिैचँा पर्वतलाई पुनजसीवित तथा पुनससंरवचत िनने पषि 
पवन उले्खनीय छ । थोरै स्ोत–साधनका आधारमा बृहत्तर 
काय्डषेित्रमा काम िनु्ड परेकाले कवठनाइहरू त भए नै तर विपन् 
एिम्क साना वकसानहरूका लावि योिदान िनने वहसाबले हाम्ा 
सबै कम्डचारी र विवभन् ढङ्ले सहजीकरण िननेहरूले यसमा 
राम्ो सवक्रयता देखाउनु भयो । हामीले यो साझेदारीबाट धेरै 
कुराहरू वसकौ,ँ त्यसलाई ‘से्ल–अप’ ि¥of}F र सनु्टि पवन छौ ँ। 
अकजो महत्वपयूण्ड कुरा चावहँ के हो भने, यस्ो महत्वपयूण्ड र वनरन्र 
अिावर बढाइनु पनने काय्डक्रमलाई एउटा पररयोजना अिवधमा 
मात्र सीवमत रान्सखनु हुन् । सरकार, दातृ वनकाय र काम िनने 
संसथाहरूले विवभन् ढङ्बाट सहयोि िरररहनु पद्डछ । त्यसो भयो 
भने लवषित समुदाय आत्मवनभ्डरतातफ्ड  अवघ बढ्कन सक्छन्क ।  
एसवरवस (स्ीस सरकार वबकास सहयोि) ले यसलाई अझै 
वनरन्रता वदने प्रयत् िनु्ड राम्ो हुनछ । ली–बर्डले पवन यसतफ्ड  
प्रयास िनने नै छ भने् लािेको छ । हामी आफँै पवन पररयोजना 
सञ्ालन िदा्ड सहकाय्ड िररएका समुदायसँिको सम्बन्लाई 
वनरन्रता वदन प्रयत्शील छौ ँ।  

रा. सुरेन्द्रकुमार शे्ष्ठ, काय्डकारी वनदनेशक, सहास नेपाल 
(साझेदार संसथाहरूका तफ्ड बाट)
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हािीले त िाउँपावलकाकै काय्फक्रिका रूपिा सिािेश 
िररसकेका छौ ँ

घरबिैचँा प्रते्यक घरपररिारले आफँैले लिाउनु पनने जरुरी 
कुरा हो । त्यसमावथ एसवरवसको सहयोिमा ‘ली–बर्ड’ले हाम्ो 
िाउँपावलकाका केही िाउँहरूमा यो काम िन्ड मद्दत ि¥of] । 
यो राम्ो काय्डक्रम वथयो । यस्ा पररयोजना त केही समयका 
लावि आउँछन्क र िइहालछन्क । यो पररयोजना पवन २०७५ सालको 
असारमा िइहाल्ो । तर राम्ा कामलाई ‘टेक–अफ’ िददै  लैजानु 
िाउँपावलकाको दावयत्व नै हो । त्यसैले हामीले यो राम्ो काय्डक्रम 
भएकाले वनरन्रता वदन अवहले िाउँपावलकाको आफनै काय्डक्रम 
तथा बजेटमा समािेश िरेका छौ ँ।

पे्रमबहादुर तामाङ, अध्यषि, खाँरादेिी िाउँपावलका, रामेछाप

हाम्ाे के्षत्का सिुदायका लावि पवन िहत्वपूण्फ
मैले घरबिैचँा काय्डक्रममा केही समय सथानीय स्ोत–व्यन्सतिका 
रूपमा काम िनने अिसर पाएँ । त्यसैले िदा्ड मलाई चुनाि वजतेर 
हाम्ो निरपावलकाको उपमेयर बन् त घरबिैचँा काय्डक्रमको 
ठयू लो योिदान छ नै, उपमेयरले िनु्डपनने थुपै्र कामहरूमा पवन यस 
काय्डक्रमको अनुभि धेरै काम लािेको छ । मलाई मात्र नभई 
घरबिैचँा काय्डक्रम हाम्ो षेित्रका समुदायका लावि पवन पोषण, 
ताजा तथा स्सथकर खाना, आयआज्डन र षिमता अवभिृन्सर्का 
लावि धेरै महत्वपयूण्ड छ । मेरो पररिारले पवन घरबिैचँाको काम 
िरररहेकै छ । म आफँै पवन अाफनाे काय्डव्यस्ताबाट समय 
वनकालेर घरबिैचँाको काममा संलग्न हुने िरेकी छु । 

िंिादेिी वसंह दनुिार, उपमेयर, भंिाहा निरपावलका, महोत्तरी

व्यापक प्रचार–प्रसार हुनु जरुरी छ 
घरबिैचँाजस्ो उपयोिी काय्डक्रमको व्यापक प्रचार–प्रसार 
हुनु जरुरी छ । यस्ा कुराहरूमा लाग्न िाउँका सबैलाई 
पे्ररणा वमलोस्क भनेर हाम्ो िरा सवमवतका तफ्ड बाट पवन प्रयास 
िरररहेका छौ ँ। िरा सवमवतले ठ्ाकै् घरबिैचँा काय्डक्रम भनेरै 
नाम उले्ख निरे पवन यसबाटै प्रभावित भएर सो काय्डक्रममा 
संलग्न कृषकहरूलाई िराको बजेटबाट विशेष मद्दत िनने 
जनचेतनामयूलक काय्डहरू अिावर बढाइएका छन्क । वसँचाइ 
सुविधा उपलब्ध िराउने प्रयत् पवन िरररहेका छौ ँ।   

वदनेशकुमार रमौली मिर, िरा अध्यषि, िरा नं. ५, तीनपाटन 
िाउँपावलका, वसनु्ली
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िाउँपावलकाको िरबिैचँा काय्फक्रि सञ्ालन िन्फ 
सवजलो हुने िएको छ 

पवहले वजल्ा कृवष विकास काया्डलयअन्ि्डत काय्डरत रहँदा 
घरबिैचँा काय्डक्रम सञ्ालन िनने ली–बर्डका प्राविवधक तथा 
सहजकता्डहरूसँिको समन्वयात्मक वक्रयाकलापमा संलग्न रहेर 
मैले सो काय्डक्रमबाट धेरै कुराहरू वसके् मौका पाएँ । त्यही 
अनुभिले िदा्ड मलाई िाउँपावलकाको अवहलेको घरबिैचँा 
काय्डक्रमको काया्डन्वयनमा सहजीकरण िन्ड सवजलो हुने भएको 
छ ।

कमला सुनार, कृवष प्राविवधक, खाँरादेिी िाउँपावलका, रामेछाप 

िरबिैचँा काय्फक्रिका साझेदार संसथाहरू 
घरबिैचँा काय्डक्रमको पवहलोदेन्सख चौथो चरणको अिवधवभत्र सहकाय्ड िनने साझेदार वनकाय 
एिम्क संसथाहरू ः

 » नेपाल सरकार (कृवष विभाि तथा तरकारी विकास वनदनेशनालय र अन्ि्डतका 
वनकायहरू)

 » स्ीस सरकार वबकास सहयाेि एसवरवस

 » जैविक विविधता, अनुसन्ान तथा विकासका लावि सथानीय पहल (ली–बर्ड)

 » िायोभवस्डटी इन्रनेसनल

 » िातािरण तथा कृवष नीवत अनुसन्ान प्रसार एिम्क विकास केन्द्र (वसपे्रर) नेपाल

 » ग्ामीण विकास टुकी सङ्घ (आर.री.टी.ए.) दोलखा र टुकी सङ्घ सुनकोशी

 » सहयाेिी हातहरूकाे समयूह (सहास), नेपाल

 » स्ाेत पवहचान तथा व्यिसथापन समाज  नेपाल (ररम्स नेपाल)

 » रूपान्रण

 » एभरेटि क्लब दैलेख

 » याक नेपाल

 » सामुदावयक विकास तथा पैरिी मञ्

 » दवलत सेिा सङ्घ – बाँके

 » ग्ामीण विकास नेपाल

 » सृजनशील सामुदावयक विकास केन्द्र,  िुल्ी
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जवैिक विविधता, अनसुन्ान तथा  
विकासका लागि स्ानीय पहल (ली–बर्ड)
प्रधान काया्डलय ः पोखरा, कास्ी 
फोन ः ०६१–५२६८३४, ५३५३५७ 
फ्ाक् ः ०६१–५३९९५६ 
इमेल ः info@libird.org 
िेबपेज ः www.libird.org 
काय्डक्रम समन्वय काया्डलय ः सानेपा, लवलतपुर, फोन ः ०१–५५४०३३०

थप जानकारीका लागि

याे पुन्सस्का www.libird.org बाट वनशुल्क राउनलाेर िन्ड सवकनछ । 


