
जलवायुमैत्री करार खेतरी

१. परिचय

देशको कुल गार्हस्थ उत्ादन मध्े कृषि क्ेत्रको योगदान 

२७.०८% ररेको छ । यो बहुसङ्ख ्यक  नेपालीररूको 

जीषिकोपाज्हनको मु्य स्ोत पषन  रो । नेपालमा खेतीयोग्य 

जषमन ४१ लाख २१ रजार रेक्टर भएतापषन ३० लाख ९१ 

रजार रेक्टर जषमनमा मात्र खेती गररनछ । बाँकी १० लाख ३० 

रजार रेक्टर अ्था्हत २५ प्रषतशत खेती योग्य जषमन बाझो 

ररने गरेको छ (कृषि डायरी,२०२१) । यसको मु्य कारण 

कृिकररूको जषमनमा पहँुचको कमी हुनु रो । यषतका धेरै 

जषमन बाझो ररँदा पषन खेती गन्ह चारने कृिकररूका लाषग 

भने पया्हप्त जषमन उपलब्ध छैन । अतः  जुनसुकै कारण भए 

पषन बाझो ररेको जषमन खेती गन्ह चारने षिपन्न िग्ह , भूषमरीन, 

षपछषडएका समुदायररू र अन्य कृिकररूलाई सरजरुपमा 

करारमा उपलब्ध गराउन सषकएमा उनीररूको 

जीषिकोपाज्हनमा सुधार ल्ाउन त सषकनछ नै समग्र कृषि 

कृषक मैत्री प्रववधि सङ्ालो

उपज, उत्ादन र खाद्य सुरक्ामा पषन योगदान पुया्हउन 

सषकनछ । नेपालमा करार खेती धेरै पषरलेदेखख नै चषल 

आएको छ । अषधयाँ, ठेक्ा, भाडामा िा अन्य सत्हमा 

जषमनदारको जग्ा कृिकररूले षलएर खेती गनने चलन 

सषदयौ ंददेखख चौतर्फीरुपमा चषलररेको छ । यसलाई 

परम्परागत करार खेती भन्न सषकनछ । यस्ो चलनको षिभन्न 

र्ाइदा र बेर्ाइदाररू अनुभि गररएको छ । तर यराँ चचा्ह 

गन्ह खोषजएको करार खेती अषल र्रक छ । जग्ा जषमन 

नभएका िा एकदमै कम भएका व्यखति जो कृषि कम्हमा लाग्न 

चारने षिपन्न िग्ह,  भूषमरीन, पषछ परेका समुदायररूलाई 

कृषि कम्हको माध्मबाट उनीररूको खाद्य सुरक्ा, 

पाररिाररक पोिणको अिस्था र जीषिकोपाज्हन सुधार गनने 

उदे्श्यले उनीररूलाई पायक पनने ठाउँको जषमन उनीररूको 

चारना र क्मता अनुसार भाडामा षलई उन्नत कृषि प्रषिषध 

कृषक कलावती सदा करार खेती कार्यक्रमबाट प्ाप्त जममनमा उत्ाददत टमाटर दटपददै                                                                         
तस्विरः  सागर िज.सी., ली-बर्य
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रस्ान्तरण गरेर कृषि उपज उत्ादन काय्ह सञ्ालन गनु्ह 

करार खेती रो । यसरी खेती गदा्ह जलिायु मैत्री कृषि प्रषिषध 

अिलम्बन गररने भएकाले जलिायु मैत्री करार खेती भषनएको 

रो । यस षकषसमको अभ्ास ली–बड्हको प्राषिषधक सरयोग, 

राषट्रि य कृिक समूर मरासङ्घको सरजीकरण र केयर नेपालको 

आष्थ्हक सरयोगमा षसरारा षजल्ाको भगिानपुर गाउँपाषलका 

र उदयपुर षजल्ाको बेलका नगरपाषलकामा सञ्ालन 

गररएको छ । यस प्रषिषध मालामा षयनै अनुभि समेटेर जलिायु 

मैत्री करार खेती सञ्ालन गनने षिषध र प्रषरिया एउटा जलिायु 

मैत्री कृषि अभ्ासको रुपमा प्रस्ुत गररएको छ ।

२. जलवायु मैत्री किाि खेतरी ककन ? 

करार खेतीको मु्य उदे्श्य कृषि कम्हमा लाग्न चारने तर जग्ा 

नभएका िा कम भएका माषनसररूलाई खेतीयोग्य जषमनमा 

पहँुच बढाउनु रो । तर यसरी गररने कृषि कम्हलाई कसरी 

जलिायु मैत्री बनाउने भन्ने कुरा मरत्वपूण्ह छ । जलिायु 

पररित्हनले कृषि क्ेत्र प्रभाषित छ । साना त्था षिपन्न 

कृिकररूमा यसको नकारात्मक प्रभाि अझै बढी छ । 

षकनभने उनीररूसँग यस्ो पररिेशसँग जुध्न सक्े क्मता रुँदैन 

िा कम हुनछ । अतः  जलिायु मैत्री करार खेतीको उदे्श्य पषन 

यसै कुरासँग सम्बखधित छ । यसको मु्य उदे्श्य षनम्न अनुसार 

ररेको छ ।

 � जग्ा जषमन नभएका िा कम भएका तर कृषि कम्हको 
ज्ान त्था सीप भएका षिपन्न िग्ह त्था षसमान्तकृत 
समुदायलाई खेतीयोग्य जषमनमा पहँुच बढाउने,

 � करारमा षलएको जग्ामा जलिायु मैत्री कृषि प्रषिषध 
त्था अभ्ासररू अपनाइ कृषि काय्ह गनने र सम्ाषित 
जोखखम कम गन्ह टेिा पुया्हउने र

 � षिपन्न िग्ह त्था षसमान्तकृत समुदायका पररिारको खाद्य 
सुरक्ा, पोिणको अिस्था, आयआज्हन र 
जीषिकोपाज्हनको अिस्था सुधारमा टेिा पुया्हउने ररेको 
छ ।

 
३. जलवायु मैत्री किाि खेतरी 
कायायान्वयनका चिणहरू

 जलिायु मैत्री करार खेती व्यखति स्वयम्ख आर्ैं ले गन्ह सक्दछन्ख, 

गाउँपाषलका त्था नगरपाषलकाररूले सञ्ालन गन्ह सक्दछन्ख 

भने षिषभन्न सङ्घसंस्थाले सरजीकरण गरेर िा गाउँपाषलका 

त्था नगरपाषलकासँग साझेदारी त्था समन्वयमा पषन सञ्ालन 

गन्ह सक्दछन्ख । यी बारेकका पषन मोडलररू हुन सक्दछन्ख । 

यराँ चचा्ह गन्ह खोषजएको जलिायु मैत्री करार खेती काया्हन्वयन 

प्रषरिया भने गैरसरकारी संस्थाको अगुिाइमा गाउँपाषलका 

त्था नगरपाषलकासँग साझेदारीमा सञ्ालन गररएको मोडल 

रो । यसको सञ्ालन प्रषरिया रिमबद्धरुपमा यराँ प्रस्ुत 

गररएको छ ।  

घुम्े तरकारी उत्ादन महिला कृषक समूि अन्तग्यत कृषक कुमारी सदा करार खेती सञ्ालनमा रिकेो जममनमा गोरमेल गददै ।                              
तस्विरः  सागर िज.सी., ली-बर्य
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३.१ अधिमुखरीकरण

यो काय्हरिम गाउँपाषलका िा नगरपाषलकासँग समन्वय गरी 

सञ्ालन गररने भएकाले सबैभन्ा पषरला काय्हरिमबारे 

जानकारी गराउन पाषलका प्रमुख, पाषलका कृषि सल्ारकार,  

प्रमुख प्रशासकीय अषधकृत, कृषि शाखा प्रमुख र अन्य कृषि 

शाखाका कम्हचारीको उपखस्थषतमा १ षदने अषभमुखीकरण  

काय्हरिमको सञ्ालन गनु्हपद्हछ । उति अषभमुखीकरण 

काय्हरिममा जलिायु मैत्री करार खेती भनेको के रो, यसले 

कस्ो समुदायका व्यखतिररूलाई समेट्खदछ िा समेषटनु पछ्ह , 

यसबाट षकसानररूले कसरी र्ाइदा षलन सक्दछन्ख, यसले 

कृिकको जीिनस्रमा कसरी सुधार गद्हछ र नमुना काय्हरिम 

सञ्ालनका रिममा कसरी साझेदारीमा अगाषड बढ्खन सषकनछ 

सा्थै यसलाई कसरी काया्हन्वयनमा ल्ाउन सषकनछ भन्ने 

बारेमा छलर्ल गररनछ । यो अषभमुखीकरण काय्हरिमको 

मु्य उदे्श्य पाषलका प्रषतषनषधररूलाई जलिायु मैत्री करार 

खेतीको बारेमा राम्ोसँग बुझाएर यसको अपनत्व ग्ररण गराउनु 

रो ।

३.२  करार खेतरी सम्बन्धि काय्यववधि 
विमा्यण

अषभमुखीकरण काय्हरिम पश्ात जलिायु मैत्री करार खेती 

काय्हरिमलाई पाषलकामा सञ्ालन त्था षिस्ार गनने षनण्हय 

भएपषछ काय्हरिमको षिषधित त्था सर्ल काया्हन्वयनका 

लाषग जलिायु मैत्री करार खेती काय्हषिषध बनाएर पाषलकाको 

काय्हपाषलका बैठकबाट पास गराएरमात्र काय्हरिम सञ्ालन 

गनु्ह पद्हछ । काय्हषिषधको  षनमा्हण सषमषत बनाएर गन्ह                

सषकनछ । काय्हषिषध षनमा्हण गन्हका लाषग सषमषतमा पाषलका 

कृषि सल्ारकार, प्रमुख प्रशासषकय अषधकृत, कृषि शाखा 

अषधकृत र राषट्रि य कृिक समूर मारासङ्घ लगायतका 

संस्थाररूको प्रषतषनषध ररन सक्ेछन्ख । काय्हयषिषध षनमा्हण 

सषमषतमा पाषलकामा काम गनने गैर सरकारी संस्थाका 

कम्हचारीलाई पषन सरभागी गराउन सषकनछ ।  

जलवायु मैत्री करार खेतरी प्रर्बद्धन काय्बववधिमा 
अवनवाय्ब समावेश गनु्बपनने ववषयहरू

 � प्रस्ािना 

 � प्रस्ाि माग, छनोट र छनोटका आधारररू,

 � अनुगमन त्था मुल्ाङ्कन,

 � मुल्ाङ्कन सषमषतको काम, कत्हव्य र अषधकार,

 � काय्हरिम संयोजक र षनजको दाषयत्व,

 � अनुदान उपलब्ध गराउने षिषध,

 � कारिारीको व्यिस्था,

भगिानपुर गाउँपाषलकाको “करार खेती प्रिद्ध्हन काय्हषिषध 

२०७७’’ www.bhagwanpurmun.gov.np/content मा 

उपलब्ध  छ ।

३.३ प्रक्रिया सहजरीकरण

काय्हषिषधको आधारमा माग हुने प्रस्ाि पेश गन्हका लाषग 

कृिकररू समूरमा आिद्ध भएको हुनुपद्हछ । समूर गठन 

गदा्ह षिपन्न,  भूषमरीन, षसमान्तकृत, दषलत र पछाषड पाररएका 

समुदायका मषरला, िैदेषशक रोजगारबाट र्षक्ह एका युिा र 

देशमै बसेर कृषि पेशामा सङ्ख लग्न हुन चारने व्यखतिररू 

समेटी १५ देखख २५ जना सदस्यररू ररने गरर समूर षनमा्हण 

गनु्ह पद्हछ । समूरले षनयषमत बैठक त्था छलर्ल, बचत 

सङ्कलन त्था पररचालन, िाषि्हक काय्हयोजना षनमा्हण र त्यसको 

काया्हन्वयन जस्ा काय्हररू सञ्ालन गनु्ह पद्हछ भने यसरी 

बनेका समूरररू पाषलकाको कृषि शाखामा दता्ह भएको 

हुनुपद्हछ । 

३.४ प्रस्ाव पेश गिने 

पाषलकाले आफनो प्रषरिया अनुरुप आह्ान गररएको प्रस्ािमा 

जग्ा भाडामा षलएर गररने कारार खेतीमा सङ्ख लग्न हुन चारेको 

व्यरोरा उल्ेखखत समूरको बैठकको षनण्हय सषरत पाषलकाले 

उपलब्ध गराएको ढाँचामा प्रस्ाि पेश गनु्ह पद्हछ । प्रस्ाि पेश 

गनु्ह अगािै समूरले करार खेती सञ्ालन गनने जग्ाको खोज 

त्था उति जग्ाको जग्ा धनी िा सम्बखधित मरानुभािसँग 
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जग्ा उपलब्धताको लाषग करारनामा पषन सम्पन्न गरेको 

हुनुपद्हछ । यषद सरकारी जग्ामा सामूषरक खेतीको प्रस्ाि 

गररएको रो भने सो कुरा खुलाएर प्रस्ाि पेश गनु्ह पद्हछ । 

यसबारे पाषलकालाई पषन अिगत गराउनु पद्हछ ।

३.५ सहिाधगतामूलक जलवायु 
सङकटासन्नता ववश्ेषण

समूरले पेश गरेको प्रस्ाि पास भएपषछ करारनामा गररएको 

जग्ा र समूरका सदस्यररू बसोबास गनने समुदायलाई आधार 

मानेर सरभाषगतामूलक जलिायु सङ्कटासन्नता षिश्ेिण गनु्ह 

पद्हछ । यस षिश्ेिणबाट त्यो समुदायमा जलिायु पररित्हनले 

पारेको प्रभाि त्था त्यसबाट हुनसक्े जोखखम पत्ा लगाउन 

सषकनछ । समुदायको जलिायु सङ्कटासन्नताको अिस्था 

षिश्ेिणका लाषग तीन षदन लाग्दछ । पषरलो षदनमा 

समुदायका व्यखतिररूलाई षिश्ेिणका रिममा प्रयोग हुने 

शब्ािलीररूलाई सषजलो भािामा बुझाउने प्रयास गररनछ । 

दोस्ो र तेस्ो षदन षिषभन्न षिषधररूको प्रयोग गरी समूरका 

सदस्यररूको प्रत्यक् सरभाषगतामा िन, जैषिक षिषिधता, 

कृषि त्था खाद्य सुरक्ा, जलस्ोत र प्राकृषतक षिपद जस्ा 

कुराररूलाई ध्ान षदएर सङ्कटासन्नताको अिस्था षिश्ेिण 

गररनछ । यस रिममा सामषजक स्ोत त्था प्रकोप नक्ा, प्रकोप 

पात्रो, प्रकोप स्रीकरण, बाली पात्रो, मौसमी पात्रो, ऐषतराषसक 

पात्रो, संस्थागत पहँुच, रुख षचत्र, सामूषरक छलर्ल जस्ा 

षिषधररू प्रयोग गररनछ ।

यषर षिश्ेिणका आधारमा समुदाय प्रभाषित हुनसक्े 

प्रकोपररू पत्ा लगाएर स्रीकरण गरर सोरी आधारमा 

अनुकूलनका योजनाररू तय गररनछ । 

३.६ सहिाधगतामूलक बालरी पात्ो विमा्यण 

करार खेती गनने कृिकररूको सरभाषगतामा उनीररूको 

क्ेत्रमा प्रचषलत अभ्ास अनुसार िि्हभरर लगाइने खेती 

(तरकारी, अन्नबाली, कोसे बाली, तेल बाली) को बाली पात्रो 

षनमा्हण गररनछ । बाली पात्रो कृिकररू र कृषि शाखाका 

कम्हचारीको सरभाषगतामा तयार गररनछ । यसरी कृिकररूको 

सरभाषगतामा बाली पात्रो तयार गररसकेपषछ ३ षर्ट चौडाई 

त्था ४ षर्ट लम्बाईको बाली पात्रोलाई सोरी अनुसारको 

र्लामको फे्म बनाएर समुदायका सदस्यररूलाई पायकपनने 

ठाउँमा राख्न पद्हछ । यसबाट उनीररूले समयअनुसार 

रोपु्पनने बालीको बारेमा जानकारी प्राप्त गरर सोरी अनुसार 

अषि बढ्खन सरज हुनछ । 

नमुना कृषक समूि, कटारीमा सञ्ालनमा रिकेो करार खेतीका 
ककसानिरु बाली पात्ोको अध्यरन गददै ।  तस्विरः सागर िज.सी., 
ली-बर्य

३.७ जलवायुमैत्री कृवष प्रववधि र 
अभ्ासहरूको छिोट तथा ववस्ार

उदयपुर करार खेती सञ्ालन गररने ठाउँमा प्रकोप स्रीकरण 

अभ्ासबाट प्रा्थषमकतामा परेका प्रकोपररूलाई न्यूनीकरण 

गन्हका लाषग जलिायुमैत्री प्रषिषध र अभ्ासररू पषरचान गनु्ह 

पद्हछ । पषरचानका रिममा षिषभन्न षिषधररूको उपयोग गरेर 

सम्ाषित प्रषिषध र अभ्ासररूको सङ्कलन गरर ती प्रषिषध 

त्था अभ्ासररूका  भौगोषलक षरसाबले उपयुतिता भए 

नभएको, मषरलाको काय्हबोझ न्यूनीकरणमा सरयोगी हुनसक्े 

िा नसक्े, साना कृिकररूलो अपनाउन सक्े िा नसक्े 

आषद कुराररू षिषलेिण गरी परीक्ण गरेर षिस्ार गनु्ह              
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पद्हछ । पषरचान त्था छनोट गररएका प्रषिषध र अभ्ासररू 

षकसानले लगाउने/अिलम्बन गनने बाली पात्रोको आधार 

अनुसार हुनुपद्हछ ।

३.८ क्षमता ववकास

करार खेतीमा संलग्न कृिकररूको क्मता षिकासको लाषग 

उनीररूले गनने कृषि अभ्ासका आधारमा आिश्यकता 

अनुसार ताषलमररू व्यिस्था गनु्ह पद्हछ । क्मता षिकासका 

काय्हरिमररू पाषलकाको कृषि शाखा त्था त्यस क्ेत्रमा 

काय्हरिम सञ्ालन गनने सङ्घसंस्थाररूबाट गराउन सषकनछ । 

ताषलमका काय्हरिम गदा्ह कुनै पषन बाली लगाउने बेला भएको 

छ भने त्यसलाई असर नहुने गरर बाली लगाउने समयभन्ा 

केरी समय अगािै गररनछ । कृिकररूको क्मता षबकास गनने 

रिममा एकै पटकमा लामो ताषलम सञ्ालन गनु्हभन्ा मौसम 

त्था बाली अनुसार पटक पटक ताषलम षदनु उपयुति हुनछ ।

४. जलवायु उत्ानशरीलतामा किाि 
खेतरीको योगदान

करार खेती गनने समुरका कृिकररूलाई, जलिायु पररित्हन 

सम्बखधि जानकारी गराइ सरभाषगतामूलक जलिायु 

सङ्कटासन्नता षिशे्िणमा सररक गराइने हँुदा उनीररू 

जलिायु, जलिायु पररित्हन, यसका असर र यसबाट हुने क्षत 

कम गन्हका लाषग अपनाइने जलिायु अनुकुलनका 

अभ्ासररूका बारेमा जानकार ररनछन्ख । करार खेती 

सञ्ालन गररने ठाउँमा  सङकटासन्नता षिश्ेिणकै आधारमा 

प्रषिषध र अभ्ासररू (पानी मैत्री, काि्हन न्यूनीकरण, खाद्यतत्व 

मैत्री, बीउ त्था उपयुति जात, बजार मैत्री र मौसम मैत्री) 

अिलम्बन गररने हँुदा त्यस ठाउँमा कृिकररूले भोषगररेको 

जलिायुजन्य प्रकोपसँग जुध्न सरयोग पुग्दछ । यो नमुना 

सञ्ालन हुने ररेक ठाउँमा कृषि प्रषिषध त्था मौसमी षििरण 

सेिा पषन सञ्ालन गररने हँुदा कृिकररूले बालीनालीमा लाग्ने 

रोग त्था षकरा, बीउ षबजन, बाली अभ्ास, मौसम 

पूिा्हनुमानबारे पषन जानकारी सरजै पाउन सक्े भएकाले 

उनीररूलाई आफनो कृषि कम्हबारे सरजै षनण्हय षलन सक्दछन्ख 

र जलिायु पररित्हनको कारणले हुने षिषभन्न नकारात्मक 

असरररूबाट बालीनाली जोगाउन सक्दछन्ख ।

५. जलवायुमैत्री किाि खेतरीको सिकाइ 
तथा प्रभाव

उदयपुर षजल्ाको बेलका नगरपाषलकामा जलिायुमैत्री करार 

खेतीको सुरुिात षि.स. २०७६ मा गररएको रो । केयर 

नेपालको आष्थ्हक सरयोगमा सञ्ालनमा ररेको सामथ्य 

पररयोजनाको साझेदार संस्था ली–बड्ह र राषट्रि य कृिक समूर 

मरासङ्घको अगुिाइमा बेलका नगरपाषलकामा यो अभ्ास 

्थालनी गररएको रो । माष्थ उल्ेख गररए झैं नगरपाषलका 

प्रमुख, कृषि सल्ारकार, प्रमुख प्रशासकीय अषधकृत, कृषि 

अषधकृत र अन्य कृषि  शाखाका कम्हचारीररूलाई १ षदने 

अषभमुखीकरण गरेर यसको सुरुिात गररएको ष्थयो । यसरी 

काय्हरिमको अषभमुखीकरणबाट  पाषलकाको तर््ह बाट करार 

खेती सञ्ालन गनने षनण्हय गरर  काय्हषिषध षनमा्हण सषमषत गठन 

गररयो । यस काय्हषिषध षनमा्हण सषमषतमा पषलका कृषि 

सल्ारकार,  प्रमुख प्रशासकीय अषधकृत, कृषि शाखा प्रमुख 

र राषट्रि य कृिक समूर मरासङ्घका प्रषतषनषध सदस्यको रुपमा 

ररेका ष्थए । 

सषमषतले करार खेती प्रिध्हन काय्हषिषध तयार गरेपषछ उति 

काय्हषिषधलाई काय्हपाषलकाको बैठकमा छलर्ल गरी 

घुम्े तरकारी उत्ादन महिला कृषक समूि अन्तग्यत करार खेतीमा 
संलग्न कृषकिरु कबरुवा बाँडददै । तस्विरः  सागर िज.सी., ली-बर्य
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अनुमोदन गररयो । काय्हषिषध अनुसार करार खेती गन्ह चारने 

कृिकररूका लाषग आिेदन खुला गरेर काय्हषिषधमा तोषकएका 

मापदण्ड अनुसार आिेदन प्राप्त गरेपषछ िडा नं ५ िुम्ने खस्थत 

‘‘िुम्ने तरकारी उत्ादन मषरला कृिक समूर’’ लाई छनोट 

गररयो । उति ठाउँमा १३ जना मुसरर समुदायका मषरलाररू 

करार खेतीमा संलग्न भए र उनीररूले ली–बड्ह र नगर 

पाषलकाको आष्थ्हक सरयोग  र राषट्रि य कृिक समूर 

मरासङ्घको सरजीकरणमा २६ कठ्ा जग्ा पाँच िि्हका लाषग 

भाडामा षलए । यसपषछ समूरमा गएर काय्हरिमको बारेमा 

जानकारी गराइ िन त्था जैषिक षिषिधता, कृषि त्था खाद्य 

सुरक्ा, जलस्ोत र प्राकृषतक षिपद्ख लाई आधार मानेर 

सङ्कटासन्नता षिश्ेिण गररयो ।  सङ्कटासन्नता षिश्ेिणका 

रिममा सामषजक स्ोत त्था प्रकोप नक्ा, प्रकोप पात्रो, प्रकोप 

स्रीकरण, बाली पात्रो, मौसमी पात्रो, ऐषतराषसक पात्रो, 

संस्थागत पहँुच, रुख षचत्र, समुषरक छलर्ल जस्ा 

उपकरणररूको प्रयोग गररएको ष्थयो । यसका लाषग तीन 

षदनको समय लागेको ष्थयो । 

षिश्ेिणका रिममा प्राप्त भएका समस्याररूमा षपउने पानी 

त्था षसंचाईको अभाि, खडेरी, डुबान, लगातार हुने ििा्हको 

कारणले हुने जनधन र कृषिमा हुने क्षत, रासायषनक मलको 

अभाि जस्ा  कुराररूको पषरचान भएका ष्थए । यसरी 

पषरचान भएको समस्याररूलाई स्रीकरण गरर 

प्रा्थषमकीकरण गररयो । जस अनुसार तत्ालै रल गनु्ह पनने 

समस्याररूमा पानीको अभाि, डुिानको समस्या, मलको 

अभाि ररेका ष्थए । यसका लाषग ली–बड्हको पषरले देखखको 

अनुभि, स्थानीय ज्ान त्था अषभलेखररू रेरी यी सबै समस्या 

समाधान गन्ह सक्े प्रषिषधररूको पषरचान गररयो । पषरचान 

भएका प्रषिषधररूमा सौय्ह उजा्हमा आधाररत षसंचाई, डुबान 

भएको समयमा ड्ाङ  बनाएर खेती गनने तररका, षिषभन्न िरेलु 

मल त्था षििादी बनाएर प्रयोग गनने ररेका ष्थए । त्यसपश्ात 

सोरी अनुसार नै कृिकररू खेतीमा संलग्न भएका छन्ख । 

उनीररूलाई पररयोजनाको तर््ह बाट र पाषलकाको तर््ह बाट  

सामग्री सरयोग त्था समय समयमा कृषि सम्बधिी ताषलमको 

पषन आयोजना गररयो । उनीररूले  करार खेती सुरु गरेको 

२७ मषरनामा पाँच बाली उत्ादन षलएका छन्ख । यसबाट जम्ा 

२ लाख ४० रजार रुपैयँा आम्ानी भएको  ष्थयो । यो आम्ानी 

िरमा तरकारी उपभोग गरेर त्था कोसेलीका रुपमा 

आर्न्तलाई षदएपषछ बाँकी ररेको उत्ादनबाट षलइएको            

रो । यो करार खेतीले सरभाषगररूको जीिनमा  सामाषजक 

त्था आष्थ्हक रुपमा सुधार ल्ाउन सरयोग पुया्हएको  छ । यस 

उपरान्त अषरले गददै आएको प्राङ्ााररक षिषधबाट गररएको 

करार खेतीलाई षनरन्तरता षदँदै त्यसबाट उत्ाषदत उपज 

सरभाषगतामूलक गुणस्र षनधा्हरण प्रणालीबाट प्रमाणीकरण 

गनने योजानमा ररेका छन्ख । 

षसरार षजल्ा, भगिानपुर गाउँपाषलका िडा नं १, षसरारको 

दषलत मषरला कृिक समूरबाट सुरुिात भएको यो  जलिायु 

मैत्री करार खेती अषरले षसरारको भगिानपुर गाउँपाषलका, 

सखुिानन्ारकट्ी गाउँपाषलका, धनगढीमाई नगरपाषलका,  

ली-बर्यका कम्यचारीबाट करार खेतीका कृषकिरुलाई बाली लगाउने दरुीको बारमेा जानकारी गराइँददै ।                                                      
तविीरः काकतति कलाल चौधरी, ली-बर्य
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षबष्ुपुर गाउँपाषलका र उदयपुर षजल्ाको बेलका 

नगरपाषलका र कटारी नगरपाषलका गरेर  जम्ा ६ िटा  

पाषलकाका १४ स्थानररूमा सञ्ालनमा ररेको छ  र यसबाट 

प्रत्यक् रुपमा ३०९ षिपन्न िरधुरी लाभाखन्वत भएका छन्ख ।

भगिानपुर गाउँपाषलका िडा न. १ दषलत बस्ीमा ररेको 

दषलत मषरला कृिक समूरको ४० िरधुरीमा गररएको अध्यन 

अनुसार करार खेतीमा संलग्न ररेका कृिकररूको जीिनमा 

आष्थ्हक र सामाषजक पक्मा सकारात्मक  पररित्हन आएको       

छ । अध्यन अनुसार करार खेतीमा संलग्नता पश्ात षनरन्तर 

सचेतना र अषभमुखीकरणका कारण समुदायमा षनम्नानुसारको 

पररित्हन भएको पाइएको छः

 � षिद्यालय जाने उमेरका ६६ जना बालबाषलकाररू 
षनयषमत रुपमा षिद्यालय जान ्थालेका छन्ख । यस 
समुदायले करार खेतीको सुरुिात गरेपषछ पाषलकाद्ारा 
उनीररूका बाल बच्ाररूको लाषग  षशक्कको पषन 
व्यिस्था गररषदएको हँुदा यो सम्ि भएको रो ।

 � िरको कुनै पषन षनण्हयमा पषरले ९७.५ % संलग्नता 
पुरुिको मात्र ररेकोमा अषरले ८७.५ % िरधुरीमा 
मषरला र पुरुि समूषरक रुपमा षमलेर िरको षनण्हय 

षलने गरेको पाइएको छ । पररयोजनाद्ार सञ्ालन गररने 
षिषभन्न काय्हरिममा प्रदान गररने शसतिीकरणले गदा्ह 
पषन यस्ो पररित्हन आएको हुन सक्दछ ।

 � जीषिकोपाज्हनका लाषग दैषनक ज्ालादारीमा भरपनने 
उनीररूमध्े अषरलेको अिस्थामा ३४ िरधुरीको 
जीषिकोपाज्हनको स्ोत कृषि ररेको छ, ५ िरधुरीको 
जीषिकोपाज्हनको स्ोत कृषि र ज्ाला मजदुरी छ भने १ 
िरधुरीको जीषिकोपाज्हनको स्ोत कृषि र अन्य पेशा 
ररेको छ ।

 � करार खेतीको सुरुिातमा सबै ४० जनाले २ कठ्ा 
प्रषतव्यखति जग्ा षलएर सुरुिात गरे पषन राल १३ जनाले 
५ कठ्ा,  २२ जनाले ५–१५ कठ्ा, ४ जनाले १५–३० कठ्ा 
र १ जनाले ३० कठ्ा भन्ा बढी जग्ा भाडामा षलएर 
खेषत गररररेका छन्ख ।

 � यसरी खेतीबाट भएको उत्ादन षबरिी गरेर िाषि्हक 
रुपमा २२ िरधुरीले  रु. २०,००० सम्, ९ िरधुरीले रु. 
२०,००० देखख रु ४०,००० र ७ िरधुरीले रु. ४०,००० 
भन्ा बढी आम्ानी षलएको पाइएको छ ।

 � सामूषरक रुपमा दाषयत्व पननेगरर जग्ा भाडामा षलएर 
व्यति–व्यखतिमा षिभाजन गरेर खेती गदा्ह षिषभन्न कृषि 
काय्हररू (षसंचाइ, बाली कटानी आषद) सरज भएको 
बताएका छन्ख ।

ददनाभद्ी कृषक समूिका ककसानिरु नमुना करार खेती स्थलमा ।                                                        
तस्विरः काकतति कलाल चौधरी, ली-बर्य
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हाम्रो पाललकामा िेर ै ववपन्न समुदायहरू रहकेा छन् । म सिै कसररी उनरीहरूकरो जरीववकरोपाज्बनलाई 
उकास्न सवकन्छ भन्ने कुराकरो  खरोजजमा थथएँ । सामथ्य पररयरोजना अन्तग्बत सञ्ालनमा रहकेरो करार 
खेतरीले यस्ा समुदायकरो जरीवनस्रमा उकास्न सहयरोग पुयताएकरो छ । यरो राम्रो काय्बक्रमलाई वनरन्तरता 
ददनुपद्बछ भनेर हामरीले करार खेतरी सञ्ालन काय्बववधि वनमताण गररी वारषषि क काय्बक्रममा समावेश 
गरकेा छौँ । यस पाललकाकरो दललत समुदाय रढरी रहकेरो  वडा नं ३ अभयनगर  र वडा नं ५ लालपुरमा 
काय्बक्रम सञ्ालन  गरकेा  छौँ । यसलाई वनकट भववष्यमा अन्य वडामा पवन ववस्ार गनने साेंचमा                   
छौँ । करार खेतरीले ज्ाला मजदरुरी गररे खाने मजदरुहरूलाई वकसान रनाउन सहयरोग गरकेरो छ । 
पहहलरोपटक करार खेतरी सञ्ालन भएकरो ठाँउ वडा न.ं १ दललत वस्रीका वकसानले त यसराट भएकरो 
कमाइराट पक्कि घर रनाउने, छरोराछरोररीकरो वरह ेगररददने, छरोरा छरोररीलाई वनयरमत ववद्ालय पठाउने 
गरकेा छन् ।

वेचन प्रसाद यादव, गाउँपालिका अध्यक्ष, भगवानपुर गाँउपालिका, ससराह

सामथ्य पररयरोजनाकरो सहयरोगमा जग्ा भाडामा ललएर गररने (करार) खेतरी सुरुवात गनु्ब भन्ा अगादड म 
ज्ाला मजदरुरी गनने, खरोलामा गएर माछा मानने र  राँकी समय ददनभर घरमै रसेर वरताउने गद्बथेँ । हाल 
आएर मेररोे ददनचयता फेररएकरो छ । मसँग खालरी समय छैन, ददनभर व्यस् रहनु्छ । करार खेतरी अन्तग्बत मेररो 
भागमा परकेरो दईु कठ्ा जग्ामा अहहले करलेा, ररोडरी, लौका, काँक्ररो, प्ाज आदद लगाएकी छु र यरो 
भन्ा अगादड तरीन रालरी खेतरी गररे आम्ानरी ललइसकेकी छु । जसराट पहहलरो पटक रु. १३,००० 
आम्ानरी ललएकी थथएँ भने दरोस्रो पटक र तेस्रो पटक गररे क्रमशः रु ७,००० र ११,००० गररे रु. ३१,००० 
आम्ानरी ललन सफल भएकी छु । हाल म राव्रिय कृषक समूह महासङघकरो ...... स्रमा र टरोल सुिार 
सरमवतमा सदस्य रहकेी छु । यसले मेररो जरीवनमा िेर ैसकारात्मक पररवत्बनहरू ल्ाइददइकरो छ । म पहहले 
राहहरका माने्छसँग ररोलन सक्दिनथेँ तर अहहले आवश्यकता अनुसार वनि्बकिसँग आफ्रो ववचार राख्न 
सदिछु । ददनचयता चलाउन श्रीमानसँग पैसा मावगरहनु पददैन, तरकाररी रेचेर आफैं  सक्षम रनेकी छु ।

किावती सदा ( ३७ वर्ष ), घुम्े तरकारी उत्ादन महहिा कृरक समूह                                              
बेिका नगरपालिका, उदयपुर

बेलका निरपावलका
भििानपुर िाउँपावलका


