जलवायुमैत्री करार खेती
कृषक मैत्री प्रविधि सङ्गालो

कृ षक कलावती सदा करार खेती कार्यक्रमबाट प्राप्त जमिनमा उत्पादित टमाटर टिप्दै
तस्विरः सागर िज.सी., ली-बर्ड

१. परिचय
दे शको कुल गार्हस्थ उत्पादन मध्ये कृषि क्षेत्रको योगदान

उपज, उत्पादन र खाद्य सुरक्षामा पनि योगदान पुर्याउन

२७.०८% रहेको छ । यो बहुसङ्ख ्यक

नेपालीहरूको

सकिन्छ । नेपालमा करार खेती धेरै पहिलेदेखि नै चलि

जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत पनि हो । नेपालमा खेतीयोग्य

आएको छ । अधियाँ, ठे क्का, भाडामा वा अन्य सर्तमा

जमिन ४१ लाख २१ हजार हेक्टर भएतापनि ३० लाख ९१

जमिनदारको जग्गा कृषकहरूले लिएर खेती गर्ने चलन

हजार हेक्टर जमिनमा मात्र खेती गरिन्छ । बाँकी १० लाख ३०

सदियौंद�ेखि चौतर्फीरुपमा चलिरहेको छ । यसलाई

हजार हेक्टर अर्थात २५ प्रतिशत खेती योग्य जमिन बाझो

परम्परागत करार खेती भन्न सकिन्छ । यस्तो चलनको विभन्न

रहने गरे को छ (कृषि डायरी,२०२१) । यसको मुख्य कारण

फाइदा र बेफाइदाहरू अनुभव गरिएको छ । तर यहाँ चर्चा

कृषकहरूको जमिनमा पहुँचको कमी हुनु हो । यतिका धेरै

गर्न खोजिएको करार खेती अलि फरक छ । जग्गा जमिन

जमिन बाझो रहँदा पनि खेती गर्न चाहने कृषकहरूका लागि

नभएका वा एकदमै कम भएका व्यक्ति जो कृषि कर्ममा लाग्न

भने पर्याप्त जमिन उपलब्ध छै न । अतः जुनसुकै कारण भए

चाहने विपन्न वर्ग, भूमिहीन, पछि परे का समुदायहरूलाई

पनि बाझो रहेको जमिन खेती गर्न चाहने विपन्न वर्ग , भूमिहीन,

कृषि कर्मको माध्यमबाट उनीहरूको खाद्य सुरक्षा,

पिछडिएका समुदायहरू र अन्य कृषकहरूलाई सहजरुपमा

पारिवारिक पोषणको अवस्था र जीविकोपार्जन सुधार गर्ने

करारमा

उनीहरूको

उद्दे श्यले उनीहरूलाई पायक पर्ने ठाउँ को जमिन उनीहरूको

जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउन त सकिन्छ नै समग्र कृषि

चाहना र क्षमता अनुसार भाडामा लिई उन्नत कृषि प्रविधि

उपलब्ध

गराउन

सकिएमा

घुम्ने तरकारी उत्पादन महिला कृ षक समूह अन्तर्गत कृ षक कु मारी सदा करार खेती सञ्चालनमा रहेको जमिनमा गोडमेल गर्दै ।
तस्विरः सागर िज.सी., ली-बर्ड
हस्तान्तरण गरे र कृषि उपज उत्पादन कार्य सञ्चालन गर्नु



जग्गा जमिन नभएका वा कम भएका तर कृषि कर्मको

करार खेती हो । यसरी खेती गर्दा जलवायु मैत्री कृषि प्रविधि

ज्ञान तथा सीप भएका विपन्न वर्ग तथा सिमान्तकृत

अवलम्बन गरिने भएकाले जलवायु मैत्री करार खेती भनिएको

समुदायलाई खेतीयोग्य जमिनमा पहुँच बढाउने,

हो । यस किसिमको अभ्यास ली–बर्डको प्राविधिक सहयोग,



तथा अभ्यासहरू अपनाइ कृषि कार्य गर्ने र सम्भावित

राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको सहजीकरण र केयर नेपालको

जोखिम कम गर्न टेवा पुर्याउने र

आर्थिक सहयोगमा सिराहा जिल्लाको भगवानपुर गाउँ पालिका
र उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकामा सञ्चालन

करारमा लिएको जग्गामा जलवायु मैत्री कृषि प्रविधि



विपन्न वर्ग तथा सिमान्तकृत समुदायका परिवारको खाद्य

गरिएको छ । यस प्रविधि मालामा यिनै अनुभव समेटेर जलवायु

सुरक्षा, पोषणको अवस्था, आयआर्जन र

मैत्री करार खेती सञ्चालन गर्ने विधि र प्रक्रिया एउटा जलवायु

जीविकोपार्जनको अवस्था सुधारमा टेवा पुर्याउने रहेको

मैत्री कृषि अभ्यासको रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

२. जलवायु मैत्री करार खेती किन ?
करार खेतीको मुख्य उद्दे श्य कृषि कर्ममा लाग्न चाहने तर जग्गा
नभएका वा कम भएका मानिसहरूलाई खेतीयोग्य जमिनमा
पहुँच बढाउनु हो । तर यसरी गरिने कृषि कर्मलाई कसरी
जलवायु मैत्री बनाउने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण छ । जलवायु
परिवर्तनले कृषि क्षेत्र प्रभावित छ । साना तथा विपन्न
कृषकहरूमा यसको नकारात्मक प्रभाव अझै बढी छ ।
किनभने उनीहरूसँग यस्तो परिवेशसँग जुध्न सक्ने क्षमता हँुदैन
वा कम हुन्छ । अतः जलवायु मैत्री करार खेतीको उद्दे श्य पनि
यसै कुरासँग सम्बन्धित छ । यसको मुख्य उद्दे श्य निम्न अनुसार
रहेको छ ।

छ।

३. जलवायु मैत्री करार खेती
कार्यान्वयनका चरणहरू
जलवायु मैत्री करार खेती व्यक्ति स्वयम् आफैंले गर्न सक्दछन्,
गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाहरूले सञ्चालन गर्न सक्दछन्
भने विभिन्न सङ्घसंस्थाले सहजीकरण गरे र वा गाउँ पालिका
तथा नगरपालिकासँग साझेदारी तथा समन्वयमा पनि सञ्चालन
गर्न सक्दछन् । यी बाहेकका पनि मोडलहरू हुन सक्दछन् ।
यहाँ चर्चा गर्न खोजिएको जलवायु मैत्री करार खेती कार्यान्वयन
प्रक्रिया भने गैरसरकारी संस्थाको अगुवाइमा गाउँ पालिका
तथा नगरपालिकासँग साझेदारीमा सञ्चालन गरिएको मोडल
हो । यसको सञ्चालन प्रक्रिया क्रमबद्धरुपमा यहाँ प्रस्तुत
गरिएको छ ।
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जलवायु मैत्री करार खेती प्रर्बद्धन कार्यविधिमा
अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने विषयहरू

३.१ अभिमुखीकरण
यो कार्यक्रम गाउँ पालिका वा नगरपालिकासँग समन्वय गरी



प्रस्तावना



प्रस्ताव माग, छनोट र छनोटका आधारहरू,

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कृषि शाखा प्रमुख र अन्य कृषि



अनुगमन तथा मुल्याङ्कन,

शाखाका कर्मचारीको उपस्थितिमा १ दिने अभिमुखीकरण



मुल्याङ्कन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार,

कार्यक्रमको सञ्चालन गर्नुपर्दछ । उक्त अभिमुखीकरण



कार्यक्रम संयोजक र निजको दायित्व,

कार्यक्रममा जलवायु मैत्री करार खेती भनेको के हो, यसले



अनुदान उपलब्ध गराउने विधि,

कस्तो समुदायका व्यक्तिहरूलाई समेट्दछ वा समेटिनु पर्छ ,



कारवाहीको व्यवस्था,

सञ्चालन गरिने भएकाले सबैभन्दा पहिला कार्यक्रमबारे
जानकारी गराउन पालिका प्रमुख, पालिका कृषि सल्लाहकार,

यसबाट किसानहरूले कसरी फाइदा लिन सक्दछन्, यसले
कृषकको जीवनस्तरमा कसरी सुधार गर्दछ र नमुना कार्यक्रम
सञ्चालनका क्रममा कसरी साझेदारीमा अगाडि बढ् न सकिन्छ
साथै यसलाई कसरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने
बारे मा छलफल गरिन्छ । यो अभिमुखीकरण कार्यक्रमको
मुख्य उद्दे श्य पालिका प्रतिनिधिहरूलाई जलवायु मैत्री करार
खेतीको बारे मा राम्रोसँग बुझाएर यसको अपनत्व ग्रहण गराउनु
हो ।

२०७७’’ www.bhagwanpurmun.gov.np/content मा
उपलब्ध छ ।

३.३ प्रक्रिया सहजीकरण
कार्यविधिको आधारमा माग हुने प्रस्ताव पेश गर्नका लागि
कृषकहरू समूहमा आवद्ध भएको हुनुपर्दछ । समूह गठन

३.२ करार खेती सम्बन्धि कार्यविधि
निर्माण
अभिमुखीकरण कार्यक्रम पश्चात जलवायु मैत्री करार खेती
कार्यक्रमलाई पालिकामा सञ्चालन तथा विस्तार गर्ने निर्णय
भएपछि कार्यक्रमको विधिवत तथा सफल कार्यान्वयनका
लागि जलवायु मैत्री करार खेती कार्यविधि बनाएर पालिकाको
कार्यपालिका बैठकबाट पास गराएरमात्र कार्यक्रम सञ्चालन
गर्नु पर्दछ । कार्यविधिको

भगवानपुर गाउँ पालिकाको “करार खेती प्रवर्द्धन कार्यविधि

निर्माण समिति बनाएर गर्न

सकिन्छ । कार्यविधि निर्माण गर्नका लागि समितिमा पालिका
कृषि सल्लाहकार, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, कृषि शाखा
अधिकृत र राष्ट्रिय कृषक समूह माहासङ्घ लगायतका
संस्थाहरूको प्रतिनिधि रहन सक्नेछन् । कार्ययविधि निर्माण
समितिमा पालिकामा काम गर्ने गैर सरकारी संस्थाका
कर्मचारीलाई पनि सहभागी गराउन सकिन्छ ।

गर्दा विपन्न, भूमिहीन, सिमान्तकृत, दलित र पछाडि पारिएका
समुदायका महिला, वैदेशिक रोजगारबाट फर्कि एका युवा र
दे शमै बसेर कृषि पेशामा सङ् लग्न हुन चाहने व्यक्तिहरू
समेटी १५ दे खि २५ जना सदस्यहरू रहने गरि समूह निर्माण
गर्नु पर्दछ । समूहले नियमित बैठक तथा छलफल, बचत
सङ्कलन तथा परिचालन, वार्षिक कार्ययोजना निर्माण र त्यसको
कार्यान्वयन जस्ता कार्यहरू सञ्चालन गर्नु पर्दछ भने यसरी
बनेका समूहहरू पालिकाको कृषि शाखामा दर्ता भएको
हुनुपर्दछ ।

३.४ प्रस्ताव पेश गर्ने
पालिकाले आफ्नो प्रक्रिया अनुरुप आह्वान गरिएको प्रस्तावमा
जग्गा भाडामा लिएर गरिने कारार खेतीमा सङ् लग्न हुन चाहेको
व्यहोरा उल्लेखित समूहको बैठकको निर्णय सहित पालिकाले
उपलब्ध गराएको ढाँचामा प्रस्ताव पेश गर्नु पर्दछ । प्रस्ताव पेश
गर्नु अगावै समूहले करार खेती सञ्चालन गर्ने जग्गाको खोज
तथा उक्त जग्गाको जग्गा धनी वा सम्बन्धित महानुभावसँग
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जग्गा उपलब्धताको लागि करारनामा पनि सम्पन्न गरे को

सहभागितामा बाली पात्रो तयार गरिसकेपछि ३ फिट चौडाई

हुनुपर्दछ । यदि सरकारी जग्गामा सामूहिक खेतीको प्रस्ताव

तथा ४ फिट लम्बाईको बाली पात्रोलाई सोही अनुसारको

गरिएको हो भने सो कुरा खुलाएर प्रस्ताव पेश गर्नु पर्दछ ।

फलामको फ्रेम बनाएर समुदायका सदस्यहरूलाई पायकपर्ने

यसबारे पालिकालाई पनि अवगत गराउनु पर्दछ ।

ठाउँ मा राख्नु पर्दछ । यसबाट उनीहरूले समयअनुसार
रोप्नुपर्ने बालीको बारे मा जानकारी प्राप्त गरि सोही अनुसार

३.५ सहभागितामूलक जलवायु
सङ्कटासन्नता विश्लेषण

अघि बढ् न सहज हुन्छ ।

समूहले पेश गरे को प्रस्ताव पास भएपछि करारनामा गरिएको
जग्गा र समूहका सदस्यहरू बसोबास गर्ने समुदायलाई आधार
मानेर सहभागितामूलक जलवायु सङ्कटासन्नता विश्लेषण गर्नु
पर्दछ । यस विश्लेषणबाट त्यो समुदायमा जलवायु परिवर्तनले
पारे को प्रभाव तथा त्यसबाट हुनसक्ने जोखिम पत्ता लगाउन
सकिन्छ । समुदायको जलवायु सङ्कटासन्नताको अवस्था
विश्लेषणका लागि तीन दिन लाग्दछ । पहिलो दिनमा
समुदायका व्यक्तिहरूलाई विश्लेषणका क्रममा प्रयोग हुने
शब्दावलीहरूलाई सजिलो भाषामा बुझाउने प्रयास गरिन्छ ।
दोस्रो र तेस्रो दिन विभिन्न विधिहरूको प्रयोग गरी समूहका
सदस्यहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा वन, जैविक विविधता,
कृषि तथा खाद्य सुरक्षा, जलस्रोत र प्राकृतिक विपद जस्ता
कुराहरूलाई ध्यान दिएर सङ्कटासन्नताको अवस्था विश्लेषण
गरिन्छ । यस क्रममा सामजिक स्रोत तथा प्रकोप नक्सा, प्रकोप
पात्रो, प्रकोप स्तरीकरण, बाली पात्रो, मौसमी पात्रो, ऐतिहासिक
पात्रो, संस्थागत पहुँच, रुख चित्र, सामूहिक छलफल जस्ता
विधिहरू प्रयोग गरिन्छ ।
यहि विश्लेषणका आधारमा समुदाय प्रभावित हुनसक्ने
प्रकोपहरू पत्ता लगाएर स्तरीकरण गरि सोही आधारमा
अनुकूलनका योजनाहरू तय गरिन्छ ।

३.६ सहभागितामूलक बाली पात्रो निर्माण

नमुना कृ षक समूह, कटारीमा सञ्चालनमा रहेको करार खेतीका
किसानहरु बाली पात्रोको अध्ययन गर्दै । तस्विरः सागर िज.सी.,
ली-बर्ड

३.७ जलवायुमैत्री कृषि प्रविधि
अभ्यासहरूको छनोट तथा विस्तार

र

उदयपुर करार खेती सञ्चालन गरिने ठाउँ मा प्रकोप स्तरीकरण
अभ्यासबाट प्राथमिकतामा परे का प्रकोपहरूलाई न्यूनीकरण
गर्नका लागि जलवायुमैत्री प्रविधि र अभ्यासहरू पहिचान गर्नु
पर्दछ । पहिचानका क्रममा विभिन्न विधिहरूको उपयोग गरे र

करार खेती गर्ने कृषकहरूको सहभागितामा उनीहरूको

सम्भावित प्रविधि र अभ्यासहरूको सङ्कलन गरि ती प्रविधि

क्षेत्रमा प्रचलित अभ्यास अनुसार वर्षभरि लगाइने खेती

तथा अभ्यासहरूका

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

नभएको, महिलाको कार्यबोझ न्यूनीकरणमा सहयोगी हुनसक्ने

निर्माण गरिन्छ । बाली पात्रो कृषकहरू र कृषि शाखाका

वा नसक्ने, साना कृषकहरूलो अपनाउन सक्ने वा नसक्ने

कर्मचारीको सहभागितामा तयार गरिन्छ । यसरी कृषकहरूको

आदि कुराहरू विष्लेषण गरी परीक्षण गरे र विस्तार गर्नु
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भौगोलिक हिसाबले उपयुक्तता भए

जलवायुमैत्री करार खेती

पर्दछ । पहिचान तथा छनोट गरिएका प्रविधि र अभ्यासहरू

र जलवायु परिवर्तनको कारणले हुने विभिन्न नकारात्मक

किसानले लगाउने/अवलम्बन गर्ने बाली पात्रोको आधार

असरहरूबाट बालीनाली जोगाउन सक्दछन् ।

अनुसार हुनुपर्दछ ।

५. जलवायुमैत्री करार खेतीको सिकाइ
तथा प्रभाव

३.८ क्षमता विकास
करार खेतीमा संलग्न कृषकहरूको क्षमता विकासको लागि
उनीहरूले गर्ने कृषि अभ्यासका आधारमा आवश्यकता
अनुसार तालिमहरू व्यवस्था गर्नु पर्दछ । क्षमता विकासका
कार्यक्रमहरू पालिकाको कृषि शाखा तथा त्यस क्षेत्रमा
कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सङ्घसंस्थाहरूबाट गराउन सकिन्छ ।
तालिमका कार्यक्रम गर्दा कुनै पनि बाली लगाउने बेला भएको
छ भने त्यसलाई असर नहुने गरि बाली लगाउने समयभन्दा
केही समय अगावै गरिन्छ । कृषकहरूको क्षमता बिकास गर्ने
क्रममा एकै पटकमा लामो तालिम सञ्चालन गर्नुभन्दा मौसम
तथा बाली अनुसार पटक पटक तालिम दिनु उपयुक्त हुन्छ ।

४. जलवायु उत्थानशीलतामा करार
खेतीको योगदान
करार खेती गर्ने समुहका कृषकहरूलाई, जलवायु परिवर्तन
सम्बन्धि

जानकारी

गराइ

सहभागितामूलक

उदयपुर जिल्लाको बेलका नगरपालिकामा जलवायुमैत्री करार
खेतीको सुरुवात वि.स. २०७६ मा गरिएको हो । केयर
नेपालको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालनमा रहेको सामथ्र्य
परियोजनाको साझेदार संस्था ली–बर्ड र राष्ट्रिय कृषक समूह
महासङ्घको अगुवाइमा बेलका नगरपालिकामा यो अभ्यास
थालनी गरिएको हो । माथि उल्लेख गरिए झैं नगरपालिका
प्रमुख, कृषि सल्लाहकार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कृषि
अधिकृत र अन्य कृषि शाखाका कर्मचारीहरूलाई १ दिने
अभिमुखीकरण गरे र यसको सुरुवात गरिएको थियो । यसरी
कार्यक्रमको अभिमुखीकरणबाट पालिकाको तर्फ बाट करार
खेती सञ्चालन गर्ने निर्णय गरि कार्यविधि निर्माण समिति गठन
गरियो । यस कार्यविधि निर्माण समितिमा पलिका कृषि
सल्लाहकार, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, कृषि शाखा प्रमुख
र राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका प्रतिनिधि सदस्यको रुपमा
रहेका थिए ।

जलवायु

सङ्कटासन्नता विश्लेषणमा सरिक गराइने हुँदा उनीहरू

समितिले करार खेती प्रवर्धन कार्यविधि तयार गरे पछि उक्त

जलवायु, जलवायु परिवर्तन, यसका असर र यसबाट हुने क्षति

कार्यविधिलाई कार्यपालिकाको बैठकमा छलफल गरी

कम

गर्नका

लागि

अपनाइने

जलवायु

अनुकुलनका

अभ्यासहरूका बारे मा जानकार रहन्छन् । करार खेती
सञ्चालन गरिने ठाउँ मा सङकटासन्नता विश्लेषणकै आधारमा
प्रविधि र अभ्यासहरू (पानी मैत्री, कार्वन न्यूनीकरण, खाद्यतत्व
मैत्री, बीउ तथा उपयुक्त जात, बजार मैत्री र मौसम मैत्री)
अवलम्बन गरिने हुँदा त्यस ठाउँ मा कृषकहरूले भोगिरहेको
जलवायुजन्य प्रकोपसँग जुध्न सहयोग पुग्दछ । यो नमुना
सञ्चालन हुने हरे क ठाउँ मा कृषि प्रविधि तथा मौसमी विवरण
सेवा पनि सञ्चालन गरिने हुँदा कृषकहरूले बालीनालीमा लाग्ने
रोग तथा किरा, बीउ बिजन, बाली अभ्यास, मौसम
पूर्वानुमानबारे पनि जानकारी सहजै पाउन सक्ने भएकाले
उनीहरूलाई आफ्नो कृषि कर्मबारे सहजै निर्णय लिन सक्दछन्

जलवायुमैत्री करार खेती

घुम्ने तरकारी उत्पादन महिला कृ षक समूह अन्तर्गत करार खेतीमा
संलग्न कृ षकहरु बिरुवा बाँड्दै । तस्विरः सागर िज.सी., ली-बर्ड
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ली-बर्डका कर्मचारीबाट करार खेतीका कृ षकहरुलाई बाली लगाउने दरु ीको बारेमा जानकारी गराइँदै ।
तस्वीरः कार्तिकलाल चौधरी, ली-बर्ड
अनुमोदन गरियो । कार्यविधि अनुसार करार खेती गर्न चाहने

अभाव रहेका थिए । यसका लागि ली–बर्डको पहिले दे खिको

कृषकहरूका लागि आवेदन खुला गरे र कार्यविधिमा तोकिएका

अनुभव, स्थानीय ज्ञान तथा अभिलेखहरू हेरी यी सबै समस्या

मापदण्ड अनुसार आवेदन प्राप्त गरे पछि वडा नं ५ घुम्ने स्थित

समाधान गर्न सक्ने प्रविधिहरूको पहिचान गरियो । पहिचान

‘‘घुम्ने तरकारी उत्पादन महिला कृषक समूह’’ लाई छनोट

भएका प्रविधिहरूमा सौर्य उर्जामा आधारित सिंचाई, डु बान

गरियो । उक्त ठाउँ मा १३ जना मुसहर समुदायका महिलाहरू

भएको समयमा ड्याङ बनाएर खेती गर्ने तरिका, विभिन्न घरे लु

करार खेतीमा संलग्न भए र उनीहरूले ली–बर्ड र नगर

मल तथा विषादी बनाएर प्रयोग गर्ने रहेका थिए । त्यसपश्चात

पालिकाको आर्थिक सहयोग

र राष्ट्रिय कृषक समूह

सोही अनुसार नै कृषकहरू खेतीमा संलग्न भएका छन् ।

महासङ्घको सहजीकरणमा २६ कठ्ठा जग्गा पाँच वर्षका लागि

उनीहरूलाई परियोजनाको तर्फ बाट र पालिकाको तर्फ बाट

भाडामा लिए । यसपछि समूहमा गएर कार्यक्रमको बारे मा

सामग्री सहयोग तथा समय समयमा कृषि सम्बन्धी तालिमको

जानकारी गराइ वन तथा जैविक विविधता, कृषि तथा खाद्य

पनि आयोजना गरियो । उनीहरूले करार खेती सुरु गरे को

सुरक्षा, जलस्रोत र प्राकृतिक विपद् लाई आधार मानेर

२७ महिनामा पाँच बाली उत्पादन लिएका छन् । यसबाट जम्मा

सङ्कटासन्नता विश्लेषण गरियो । सङ्कटासन्नता विश्लेषणका

२ लाख ४० हजार रुपैय
ँ ा आम्दानी भएको थियो । यो आम्दानी

क्रममा सामजिक स्रोत तथा प्रकोप नक्सा, प्रकोप पात्रो, प्रकोप

घरमा तरकारी उपभोग गरे र तथा कोसेलीका रुपमा

स्तरीकरण, बाली पात्रो, मौसमी पात्रो, ऐतिहासिक पात्रो,

आफन्तलाई दिएपछि बाँकी रहेको उत्पादनबाट लिइएको

संस्थागत पहुँच, रुख चित्र, समुहिक छलफल जस्ता

हो । यो करार खेतीले सहभागिहरूको जीवनमा सामाजिक

उपकरणहरूको प्रयोग गरिएको थियो । यसका लागि तीन

तथा आर्थिक रुपमा सुधार ल्याउन सहयोग पुर्याएको छ । यस

दिनको समय लागेको थियो ।

उपरान्त अहिले गर्दै आएको प्राङ्गाारिक विधिबाट गरिएको
करार खेतीलाई निरन्तरता दिँ दै त्यसबाट उत्पादित उपज

विश्लेषणका क्रममा प्राप्त भएका समस्याहरूमा पिउने पानी

सहभागितामूलक गुणस्तर निर्धारण प्रणालीबाट प्रमाणीकरण

तथा सिंचाईको अभाव, खडे री, डु बान, लगातार हुने वर्षाको

गर्ने योजानमा रहेका छन् ।

कारणले हुने जनधन र कृषिमा हुने क्षति, रासायनिक मलको
अभाव जस्ता
पहिचान

कुराहरूको पहिचान भएका थिए । यसरी
गरि

दलित महिला कृषक समूहबाट सुरुवात भएको यो जलवायु

प्राथमिकीकरण गरियो । जस अनुसार तत्कालै हल गर्नु पर्ने

मैत्री करार खेती अहिले सिराहको भगवानपुर गाउँ पालिका,

समस्याहरूमा पानीको अभाव, डु वानको समस्या, मलको

सखुवानन्कारकट्टी गाउँ पालिका, धनगढीमाई नगरपालिका,
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भएको

समस्याहरूलाई

स्तरीकरण

सिराह जिल्ला, भगवानपुर गाउँ पालिका वडा नं १, सिराहको

जलवायुमैत्री करार खेती

बिष्णुपुर

गाउँ पालिका

र

उदयपुर

जिल्लाको

नगरपालिका र कटारी नगरपालिका गरे र

बेलका

लिने गरे को पाइएको छ । परियोजनाद्वार सञ्चालन गरिने
विभिन्न कार्यक्रममा प्रदान गरिने शसक्तीकरणले गर्दा

जम्मा ६ वटा

पनि यस्तो परिवर्तन आएको हुन सक्दछ ।

पालिकाका १४ स्थानहरूमा सञ्चालनमा रहेको छ र यसबाट
प्रत्यक्ष रुपमा ३०९ विपन्न घरधुरी लाभान्वित भएका छन् ।



जीविकोपार्जनका लागि दै निक ज्यालादारीमा भरपर्ने
उनीहरूमध्ये अहिलेको अवस्थामा ३४ घरधुरीको
जीविकोपार्जनको स्रोत कृषि रहेको छ, ५ घरधुरीको

भगवानपुर गाउँ पालिका वडा न. १ दलित बस्तीमा रहेको

जीविकोपार्जनको स्रोत कृषि र ज्याला मजदु री छ भने १

दलित महिला कृषक समूहको ४० घरधुरीमा गरिएको अध्ययन

घरधुरीको जीविकोपार्जनको स्रोत कृषि र अन्य पेशा

अनुसार करार खेतीमा संलग्न रहेका कृषकहरूको जीवनमा
आर्थिक र सामाजिक पक्षमा सकारात्मक परिवर्तन आएको
छ । अध्ययन अनुसार करार खेतीमा संलग्नता पश्चात निरन्तर

रहेको छ ।


प्रतिव्यक्ति जग्गा लिएर सुरुवात गरे पनि हाल १३ जनाले

सचेतना र अभिमुखीकरणका कारण समुदायमा निम्नानुसारको

५ कठ्ठा, २२ जनाले ५–१५ कठ्ठा, ४ जनाले १५–३० कठ्ठा

परिवर्तन भएको पाइएको छः


विद्यालय जाने उमेरका ६६ जना बालबालिकाहरू
नियमित रुपमा विद्यालय जान थालेका छन् । यस

र १ जनाले ३० कठ्ठा भन्दा बढी जग्गा भाडामा लिएर
खेति गरिरहेका छन् ।


२०,००० दे खि रु ४०,००० र ७ घरधुरीले रु. ४०,०००

उनीहरूका बाल बच्चाहरूको लागि शिक्षकको पनि


घरको कुनै पनि निर्णयमा पहिले ९७.५ % संलग्नता
पुरुषको मात्र रहेकोमा अहिले ८७.५ % घरधुरीमा
महिला र पुरुष समूहिक रुपमा मिलेर घरको निर्णय

यसरी खेतीबाट भएको उत्पादन बिक्री गरे र वार्षिक
रुपमा २२ घरधुरीले रु. २०,००० सम्म, ९ घरधुरीले रु.

समुदायले करार खेतीको सुरुवात गरे पछि पालिकाद्वारा
व्यवस्था गरिदिएको हुँदा यो सम्भव भएको हो ।

करार खेतीको सुरुवातमा सबै ४० जनाले २ कठ्ठा

भन्दा बढी आम्दानी लिएको पाइएको छ ।


सामूहिक रुपमा दायित्व पर्नेगरि जग्गा भाडामा लिएर
व्यक्त–व्यक्तिमा विभाजन गरे र खेती गर्दा विभिन्न कृषि
कार्यहरू (सिंचाइ, बाली कटानी आदि) सहज भएको
बताएका छन् ।

दिनाभद्री कृ षक समूहका किसानहरु नमुना करार खेती स्थलमा ।
तस्विरः कार्तिकलाल चौधरी, ली-बर्ड

जलवायुमैत्री करार खेती
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सामथ्र्य परियोजनाको सहयोगमा जग्गा भाडामा लिएर गरिने (करार) खेती सुरुवात गर्नु भन्दा अगाडि म
ज्याला मजदरु ी गर्ने, खोलामा गएर माछा मार्ने र बाँकी समय दिनभर घरमै बसेर बिताउने गर्दथेँ । हाल
आएर मेरोे दिनचर्या फेरिएको छ । मसँग खाली समय छैन, दिनभर व्यस्त रहन्छु । करार खेती अन्तर्गत मेरो
भागमा परेको दईु कठ्ठा जग्गामा अहिले करेला, बोडी, लौका, काँक्रो, प्याज आदि लगाएकी छु र यो
भन्दा अगाडि तीन बाली खेती गरेर आम्दानी लिइसकेकी छु । जसबाट पहिलो पटक रु. १३,०००
आम्दानी लिएकी थिएँ भने दोस्रो पटक र तेस्रो पटक गरेर क्रमशः रु ७,००० र ११,००० गरेर रु. ३१,०००
आम्दानी लिन सफल भएकी छु । हाल म राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घको ...... स्तरमा र टोल सुधार
समितिमा सदस्य रहेकी छु । यसले मेरो जीवनमा धेरै सकारात्मक परिवर्तनहरू ल्याइदिइको छ । म पहिले
बाहिरका मान्छेसँग बोल्न सक्दिनथेँ तर अहिले आवश्यकता अनुसार निर्धक्कसँग आफ्नो विचार राख्न
सक्दछु । दिनचर्या चलाउन श्रीमानसँग पैसा मागिरहनु पर्दैन, तरकारी बेचेर आफैं सक्षम बनेकी छु ।

कलावती सदा ( ३७ वर्ष ), घुम्ने तरकारी उत्पादन महिला कृ षक समूह
बेलका नगरपालिका, उदयपुर

हाम्रो पालिकामा धेरै विपन्न समुदायहरू रहेका छन् । म सधै कसरी उनीहरूको जीविकोपार्जनलाई
उकास्न सकिन्छ भन्ने कु राको खोजिमा थिएँ । सामथ्र्य परियोजना अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको करार
खेतीले यस्ता समुदायको जीवनस्तरमा उकास्न सहयोग पुर्याएको छ । यो राम्रो कार्यक्रमलाई निरन्तरता
दिनुपर्दछ भनेर हामीले करार खेती सञ्चालन कार्यविधि निर्माण गरी वार्षिक कार्यक्रममा समावेश
गरेका छौँ । यस पालिकाको दलित समुदाय बढी रहेको वडा नं ३ अभयनगर र वडा नं ५ लालपुरमा
कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । यसलाई निकट भविष्यमा अन्य वडामा पनि विस्तार गर्ने साेंचमा
छौँ । करार खेतीले ज्याला मजदरु ी गरेर खाने मजदरु हरूलाई किसान बनाउन सहयोग गरेको छ ।
पहिलोपटक करार खेती सञ्चालन भएको ठाँउ वडा न.ं १ दलित वस्तीका किसानले त यसबाट भएको
कमाइबाट पक्कि घर बनाउने, छोराछोरीको बिहे गरिदिने, छोरा छोरीलाई नियमित विद्यालय पठाउने
गरेका छन् ।
वेचन प्रसाद यादव, गाउँपालिका अध्यक्ष, भगवानपुर गाँउपालिका, सिराह
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सागर जि.सी., लक्ष्मण खत्री, बुद्धिनाथ तिमिल्सिना, केदार काेर्इ राला,

विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड )
पाे . व. नं. ३२४, पाे खरा, कास्की, नेपाल
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