
आह ््नक रूपमा सवल वग्न हवस्तारै कृहष पेशाकदो 
हवकल्पका रूपमा अन्य पेशा अपनाउँदै गरेकदो पार्न न्छ । 
जसकदो कारण एकाहतर िदो वग्नकदो स्ाहमत्वमा रहेकदो 
जग्ा बाँझदो रहँदै आएकदो ्छ भने अककोहतर उब्ाउ 
जहमनमा पहँुच नभएकै कारण आह ््नक रूपले हवपन् 
समुदाि कृहषजन्य उत्ादनमा संलग्न हुन सहकरहेका 
्ैछनन् । िस्तदो अवस्ामा जग्ा नभएकाहरूले जग्ा 
हुनेबाट जग्ा भाडामा हलएर व्ावसाहिक खेती गन्न 
सकेकदो खण्डमा उब्ाउ हुने जहमनकदो समूहचत प्रिदोग 
हुनाका सा्ै हवपन् समुदािले कृहष उत्ादनमाफ्न त 
हजहवकदोपाज्ननमा सुधार ल्ाउन सक्छन् । सा्ै 
जग्ाधनीले समेत त्सबाट प्रत्यक्ष लाभ हलन सक्छन् । 
िही कुरालाई ध्ानमा राखी सल्ान हजल्ाकदो 
कालीमाटी गाउँपाहलका वडा नं ३ का २० जना जाँगररला 
महहलाहरूले स्ानीि सरकार त्ा हवहभन् सहिदोगी 
सङ्घ–संस्ाहरूकदो सहिदोग त्ा समन्विमा जग्ा 
भाडामा हलई व्ावसाहिक रूपमा तरकारी खेती गरी 
उदाहरणीि काम गरेका ्छन् । 

भाडाकाे जग्ामा तरकारी खेतीमार्फ त अायअाज्फन गर्दै र्लित महििािरू
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िी महहलाहरूले आफूसँग जग्ा नभएकै कारण कृषक 
समूहकदो सदस्य बन् पाएका ह्एनन् । हवहभन् सरकारी 
त्ा गैरसरकारी सङ्घ–संस्ाहरूबाट पाउने सहिदोग त्ा 
अनुदानबाट समेत वहञ्त हुनुपरेकदो ह्िदो । दैहनक गुजारा 
चलाउन ज्ाला मजदुरी गनु्नपनवे बाध्ता रहेका िी दहलत 
महहलाहरूले हव. सं. २०७५ भदौमा काहलमाटी 
गाउँपाहलकामा कृषक समूह दता्न गरी २६ रदोपनी जग्ा 
भाडामा हलई व्ावसाहिक तरकारी खेती गन्न ्ालेपह्छ 
उनीहरूकदो आह ््नक अवस्ा र हजहवकदोपाज्ननमा सुधार 
आएकदो हदो । उनीहरूले उत्ाहदत तरकारीहरू गाउँमै 
रहेकदो कृहष उपज सङ्कलन केन्द्रमाफ्न त बजारीकरण गददै  
आएका ्छन् ।

स्ानीि भावना हवश्वकमा्नका श्ीमान वैदेहशक रदोजगारीका 
लाहग हवदेशमा ्छन् । श्ीमानकदो कमाई रामै् भएता पहन 
आफू सं्िले पहन केहह आि–आज्ननसम्बन्ी गहतहवधीमा 
सहभागी हुनुप्छ्न  भने् सदोचका सा् उनले हसलाईकटाई 
(टेलरीङ) पसल खदोहलन् । िद्यहप, टेलरीङबाट सदोचेजस्तदो 
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आम्ानी हुन भने सकेन । टेलरीङमा कामकदो चाप नहुने 
हँुदा उनकदो प्रािजसदो समि बचे् गर्ा्ने । बचेकदो समि 
केमा लगाउने भनी सदोहचरहेका बेला व्ावसाहिक तरकारी 
खेतीमा संलग्न भई उनले बचेकदो समिकदो सदुपिदोग त 
गरेकी ह्छन् नै, िसबाट अहतररक्त आिआज्नन समेत हुने 
गरेकदो ्छ । अचेल भावना हवहान बेलुकाकदो समि तरकारी 
बारीमा र हदउँसदोकदो समि टेलरमा भेहटस्न्छन् । उनी 
भस्न्छन्,“व्ावसाहिक तरकारी खेतीले हामीलार्न  हनकै 
व्स्त बनाएकदो ्छ र आम्ानी समेत राम्दो हुन ्ालेकदो  
्छ ।” 

भावनाकदो घर ्ेछउमै तरकारी सङ्कलन केन्द्र खुलेपह्छ 
उनमा तरकारी खेती गनवे ईच्ा जागेकदो हाे । तर तरकारी 
खेती गनवे उपिुक्त जग्ा नहँुदा के गनवे न कसदो गनवे भएकी 
ह्रन् । ‘जहाँ रच्ा त्यहाँ उपाि’ भने जसै्त घर ्ेछउमै 
जग्ा भाडामा पाएपह्छ तरकारीखेती गनवे उनकदो ईच्ा 
साकार भिदो । भावनाले कररव दुई रदोपनी जग्ामा टनेल 
बनाई बदोडी, हभण्डी, हसमी, बन्ा, गदोलभेडा जस्ता तरकारी 
बालीहरू लगाउँदै आएकी ह्छन् । चारजनाकदो पररवारले 
खाएर बाँकी रहेकदो तरकारी हबरिी गरी पहहलदो वष्नकदो एकै 
हसजनमा १२ हजार रूपैंिा कमाउँन भावना सफल भरन् । 
पहहले अरूका अगाडी बदोलन समेत धक माने् भावना, 
समूहमा संलग्न भई काम गन्न ्ालेपह्छ उनकदो आत्मवल 
बढ्नुका सा्ै नेतृत्व गनवे क्षमतामा समेत हवकास भएकदो 
उनी बताउँह्छन् । 

१८ जना महहला सदस्यहरू रहेकदो ढदोरेनी कवुहलिती 
व्ावसाहिक तरकारी समूहकदो अध्क्ष बन् भावना तिार 
ह्छन् । उनी २२६ जना सदस्य रहेकदो श्ी काहलमाटी रामपुर 
कृहष बजार प्रवद्धन सहमहतकदो उपाध्क्ष पदमा चिन भई 
सङ्कलन केन्द्रमाफ्न त कृहष उपजहरूकदो सङ्कलन त्ा 
बजाररकरणमा हरििाहशल ह्छन् । हव.सं. २०७५ पुस 
महहनामा काहलमाटी गाउँपाहलकाले आिदोजना गरेकदो 
कृहष मेला त्ा प्रद्नशनीमा आिदोहजत कृषक हाहजरी 
जवाफ प्रहतिदोहगतामा प्र्म र उतृ्ष्ट व्ावसाहिक 
तरकारी उत्ादन गनवे हकसान मधे् ददोस्दो पुरकिार प्राप्त 
गरेपह्छ आफनदो हौसला अझ बढेकदो भावनाले  
बतारन् ।

भावना जसै्त, हररकला पररिारले पहन दैहनक ज्ाला 
मजदुरीकदो हवकल्प तरकारी खेतीलाई बनाएकी ह्छन् । 

“आफनदो उब्नी गनवे जग्ा जहमन ्ैछन । अरु कामका 
सीप पहन त्यती जानेकी ह्रन । मौसमी ज्ाला मजदुरी 
गरेर दैहनकी चलाउन हनकै गाह्दो ह्िदो । अहहले भाडाकदो 
जग्ामा शुरु गरेकदो तरकारी खेतीबाट प्राप्त आम्ानीले 
दैहनकी चलाउन सहज भएकदो ्छ ।” हररकलाले हहष्नत हँुदै 
आफनदो मनका कुरा खदोहलन् । पहहलदो पटक ठूलदो 
पररमाणमा तरकारी उब्ाए पहन लगानी धेरै नभएकदो र 
मात् तीन महहनाकदो अन्तरालमा १५ हजार रूपैिँा 
कमाउँदा हनकै खुशी भएकी ह्रन्, हररकला । दैहनक 
काम खदोजै् भौतँाररनु नपनवे, बालबच्ाकदो उहचत हेरचाह 
हुने र राम्दो आम्ानी समेत हुने भएकाले जग्ा बढाएर 
व्ावसाहिक तरकारी खेतीमा लागे्न िदोजना हररकलाले 
बनाएकी ह्छन् । उनी कृषक समूहका हरेक ्छलफल र 
बैठकमा हनिहमत उपस्स्त भई सरिीि सहभागीता समेत 
जनाउँह्छन् । 

भावना र हररकला जसै्त रूपा हव.क. हवहभन् सङ्घ–
संस्ाबाट प्रदान हुने सेवा, सुहवधा र अनुदानमा केवल 
टाठाबाठाहरूकदो मात् पहँुच हुन्छ भनी सदोचदह्न् । 
अहहले उनकदो सदोच बदहलएकदो ्छ र भस्न्छन्, “कृषक 
समूहमा सदस्य बनेर भाडाकदो जग्ामा तरकारी खेती गन्न 
शुरु गरेपह्छ हवहभन् सङ्घ–संस्ाहरूबाट बीउ, मल, 
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टनेलका लाहग बाँस र प्ास्टिक सा्ै प्राहवहधक सल्ाह 
पाएकी ्ुछ ।” समूहका हदहदबहहनीहरूका हौसलामा 
व्वसाहिक तरकारीखेती शुरु गरेकी रूपाले चार–पाँच 
महहनाकदो अवहधमा नै तरकारी बेचेर १६ हजार रूपैंिा 
कमाउन सफल भएकी ह्छन् । 

गाउँका हदहदबहहनी हमलेर कृषक समूह खदोलने रिममा 
भदोहल केही गाह्दोसारदो पदा्न सहज हदोला भनेर समूहमा 
नाम लेखाएकी गङ्गा हव.क. पह्छ सामूहहक तरकारी 
खेतीमा समेत संलग्न भरन् । िसरी तरकारी उत्ादन 
गरी, बेचेर कमाई गन्न सहकएला भनेर उनले सदोचेकी पहन 
ह्रनन् । शुरुमा उनले िदो काम असम्भव ्छ भनी समूह 
्छाड्ने सदोच समेत बनाएकी ह्रन् । “समूहका 
हदहदबहहनीका हौसला र सहिदोगले पुनः सदोही जग्ामा 
तरकारी रदोपे । बारीमा राम्दो तरकारी फल्ा समेत कतै 
तरकारी हबहरि नभई बारीमै कुहहने पदो हदो की भने् डर 
पहन ह्िदो । तर, सङ्कलन केन्द्रले बारीबाटै तरकारी उठाई 
नहजककदो बजारसम्म लगेर हबहरि गरी उठेकदो रकम 
घरमै पठाई हदँदा औधी खुशी लागेकदो ह्िदो । आट्दो भने 
चाहेकदो काममा सफलता हाहसल गन्न सहकने रहे्छ भने् 
कुराकदो पहन हसकाई भिदो ।”

समूहमा काम गनवे बानीले व्स्क्तलाई सामाहजक बनाउँदै 
जान्छ भने् गहतलदो उदाहरण हुन मािादेवी सारु । उमेरले 
५५ पुगेकी सारु निाँ सदोच रास्््छन् । आफू जनजाती 
समुदािकदो सदस्य भएता पहन दहलत कृषक सदस्यकदो 

बजाररकरणका लागग टिवपएका ताजा तरकारीहरू

बाहुल्ता रहेकदो समूहकदो सदस्य बनी व्ावसाहिक 
तरकारीखेतीमा संलग्न ह्छन् । उनी शुरुवाती समूह 
गठनका हदन समझँदै भन्छीन्, “समूह गठन गररिदो । 
भाडामा जग्ा, बीउहबजन समेत पारिदो तर तरकारी खेहत 
गन्न जग्ा तिार गनवे बीउ रदोपे् पहहलदो व्स्क्त आफू मात् 
हुँदा कतै समूहका सदस्यहरूले काम नगनवे पदो हुन् की 
भने् हचन्ताले सताएकदो ह्िदो । समूहकदो बाँकी सदस्यले 
तरकारी रदोपे् कुनै सुरसार नगरेपह्छ आफूले िदो भन्ा 
पहहले गरेकदो तरकारी खेतीकदो अनुभव सुनाए र जानेकदो 
कुरा हसकाउँदै गएपह्छ त सबै सदस्यले खेती गन्न सफल 
भिौ ।” २६ रदोपनी जग्ामा २० जना कृषकले सँगै खेती 
गरी एकै हसजनमा हवहभन् जातका तरकारी उत्ादन गदा्न 
प्रहत व्क्ती ्दोरै उत्ादन हुँदा पहन हप्ताकदो दुई हदन ४–५ 
सि केजी तरकारी सहजलै जम्मा हुन्छ । जसले गदा्न 
हबरिीकदो लागी हनकै सहज भएकदो उनकदो अनुभव  
्छ । 

सा्ै, काहलमाटी कृहष बजार प्रव्नधिन सहमहतकदो सदस्य 
भएकाले उत्ाहदत तरकारीकदो बजारीकरणमा कुनै झनझट 
्ैछन । तरकारी व्वसािबाट राम्दो आम्ानी हलन सकेकदोमा 
हनकै खुसी भएकी मािादेवी आफू मातै् हदोईन समूहका 
सबै सदस्य सँगसँगै अगाडी बढ्नुप्छ्न  भनै् समूहका अन्य 
सदस्यहरूलाई उते्परणा हदस्न्छन् । 

िहाँ उले्ख भएका पाँच महहला कृषकहरू प्रहतहनहध पात् 
मात् हुन् । बाँकी १५ जना महहलाहरू पहन व्ावसाहिक 
तरकारी खेतीमा उतिीकै सहरिि ्छन् । पहहले धान र मकै 
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लगाउने खेतहरूमा अहहले रहर लाग्दो तरकारीबाली 
देख्न सहकन्छ । व्ावसाहिक तरकारी उत्ादनकदो पहहलदो 
अनुभवमै घरमा खाएर, आफन्तहरूलाई हदएर पहन 
११,९३० केजी तरकारी हबहरि गरी ४ लाख १२ हजार २ 
सि पचाँस रूपैंिा आम्ानी गन्न सफल भएका ्छन् । 
माहसक ५० रूपैिँा बचत गरी समूहमा रु २४ हजार 
रूपैिाँका अलावा स्ानीि सहकारीहरूमा पहन 
आम्ानीकदो केही अंश बचत गरेका ्छन् । पररिदोजनाले 
गरेकदो एक सववेक्षणले तरकारी उपभदोगमा हवहवधता 
बढ्नुका सा्ै पाररवारीक पदोषण र आि–आज्ननकदो 
अवस्ा सुधारदोनु्ख भएकदो पाईएकदो ्छ ।

समाजमा हुने असल प्रिासहरूले समाजमा सकारात्मक 
प्रभाव पाद्न्छ भने् कुराकदो ज्वलन्त उदाहरण हुन् ढदोरनी 
बहुउदे्श्ीि कृहष समूहका सदस्य, कुल बहादुर रेउले । 
हदोटल व्ावसािमा रहेका उनले व्स्त समिका बावजुद 
समूहका अका्न सदस्य कुल बहादुर रदोकासँगकदो 
साझेदारीमा कररव ४ लाखकदो लगानीमा २७ रदोपनी 
जग्ामा व्ावसाहिक तरकारी खेती शुरु गरे । उनकदो 
समूहले २७ रदोपनी जग्ा प्रहत रदोपनी वाहष्नक ६,००० 
रूपैंिाका दरले भाडा हतनवे गरी दश वष्नका लाहग हलएर 
खेती गरररेहेका ्छन् । पहहलदो हसजनमा १ लाख रूपैंिा 
कमाउन सफल भएकदो उनकदो समूह अकको वष्नमा लगानी 
उठाएर नाफा हलनेमा हवश्वस्त ्छन् । हाल उनकदो खेतमा 
कारिा, गदोलभेडँा, खुसा्ननी, बन्ा, भ्ान्ा, हभन्ी, हसमी, 
काउली र मकै ्छन् । उनीहरूकदो िदो प्रिासमा काहलमाटी 
गाउँपाहलकाबाट प्राप्त दुई लाख रूपैंिा सहिदोगले ्प 
हौसला ्पेकदो ्छ । उनीहरूले सदो सहिदोग रकमबाट 
पक्ी टनेल र ्दोपा हसंचाई हनमा्नण गरेका ्छन् । 

शुरुवाहत हदनमा समूहकदो महत्व बुझाउन, सदस्यहरूलाई 
्छलफल र बैठकमा सहरिि रूपमा सहभागी गराउन 
मुस्किल ह्िदो । आफनदो जग्ा नभएकदो अवस्ामा 
भाडाकदो जग्ामा खेती गरेर नाफा हलन सहकन्छ भने् 
कुरामा हवश्वस्त पारी समूह पररचालन गन्न चुनौहतपूण्न 
ह्िदो । िद्यपी, हनिहमत भेटघाट ्छलफल, सहिदोग र 

अनुगमनले सुखद पररणाम प्राप्त भिदो । िदो समूहलाई 
तीन गैरसरकारी संस्ाहरू दहलत सेवा सङ्घ, जैहवक 
हवहवधता, अनुसन्ान त्ा हवकासका लाहग स्ानीि 
पहल (ली–बड्न) र ग्ाहमण पुनहन्नमाण संस्ा नेपालले 
आह ््नक त्ा प्राहवहधक सहिदोग गरेका ह्ए । 

हवकास कदोष नववेकदो आह ््नक सहिदोगमा सञ्ाहलत  
Livelihood Improvement of Soclliay Excluded 
Community (LISEC) पररिदोजनामाफ्न त दहलत सेवा 
सङ्घ, सल्ानले समूह गठन, दता्न त्ा पाँचौ वष्नमा समू्ण्न 
भाडा खच्न हकसान आफैले व्हदोनवे शत्न बमदोहजम २६ 
रदोपनी जग्ा भाडामा हलन पहहलदो वष्न शतप्रहतशत ददोस्दो 
बष्न ७५ प्रहतशत तेस्दो बष्नमा ५० प्रहतशत र चौ्दो बष्नमा 
२५ प्रहतशत अनुदान उपलब्ध गराउनुकदो सा्ै मल, टनेल 
बनाउन बाँस त्ा प्राहवहधक सहिदोग उपलब्ध गराएकदो 
्छ ।

सल्ान हजल्ाका हसमान्तकृत समूहका लाहग 
जीवीकदोपाज्नन सुधार पररिदोजना माफ्न त ली–बड्न र 
अारअारएन नेपालले टनेल, प्राहवहधक सहिदोग, पहहलदो 
चरणमा शतप्रहतशत र ददोस्दो र तेस्दो चरणमा ७५ प्रहतशत 
अनुदानमा तरकारीका बीउहरू उपलब्ध गराउनुका 
सा्ै हवहतिि पहँुच हवस्तार र उत्ादीत वसु्तकदो 
बजारीकरणमा सहिदोग गरेका ह्ए । सा्ै, िी 
हकसानहरूकदो क्षमता हवकास उत्ादन वृस्धि, आह ््नक 
अनुशासन हवकास र बजारीकरणसम्बन्ी हवहभन् ताहलम 
त्ा अवलदोकन भ्रमणमा समेत संस्ाहरूकदो सहिदोग 
ह्िदो । िस पररिदोजनालाई आह ््नक सहिदोग त्ा 
हवकासका लाहग सहङ्घि मन्तालि जम्ननी (BMZ) त्ा 
वेल्टहङ्गरहीले् (WHH) ले आह ््नक सहिदोग गरेका  
ह्ए । तीन वष्न अवहधकदो िदो पररिदोजना २०७२ काहतिक 
देस्ख २०७६ वैशाखसम्म सल्ान हजल्ाका काहलमाटी 
गाउँपाहलका, त्ीवेणी गाउँपाहलका र बनगाड्न कुहपने् 
नगरपाहलकामा ली–बड्न, अारअारएन नेपाल र आसमान 
नेपालकदो साझेदारीमा कािा्ननव्नमा अाएकाे ह्िदो ।


