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जरीभवकोपाज्तनका लाभि बरीउ परियोजना 

यूएससी क्ानरा (USC Canada) करो जीविकरोपाज्जनका लावि बीउ (Seeds of survival) काय्जक्रममाफ्ज त 

अावथ्जक सहयाेि ि ली–बर्जकरो प्राविवधक व्यिसथापनमा सथानीय साझेदाि संसथाहरू सीप नेपाल, दवलत सेिा 

सङ्घ, माछापुच्छ् े्  विकास सङ्घ ि परिित्जन नेपालमाफ्ज त क्रमशः हुम्ा, बाँके, कास्ी ि मकिानपुि वजल्लामा 

सञ्ावलत परियरोजना हरो । सन् २०१० देखख सञ्ावलत यस परियरोजनाले जैविक विविधता ि पया्जििणीय 

पद्धवतमा आधारित सथानीय ज्ान सीप, बाली विविधता एिं सथानीय स्रोत ि साधनकरो अवधकतम उपयरोि िददै  

पया्जििणीय कृवषका माध्यमबाट ग्ामीण कृषक समुदायकरो वदिरो जीविकरोपाज्जन सुधािकरो परिकल्पना िददै  

अाएकाे छ । यस परियरोजनाकरो  प्रमुख उदे्श्य खाद्य, परोषण, बीउ सुिक्ा एिं वदिरो आयआज्जन अवभिृखद्ध 

हुने खालका पया्जििणीय कृवष अनुकूलका प्रविवध ि तौितरिकाकरो प्रिध्जन ििी साना कृषक समुदायकरो 

जीविकरोपाज्जनमा सुधाि ल्ाउनु हरो । कृवष जैविक विविधताकरो वदिरो संिक्ण ि उपयरोिकरो अवभिृखद्धका 

साथै प्राकृवतक स्रोतहरूकरो संिक्ण िन्ज सथानीय साझेदाि संसथा, वकसान समूह ि कृवष सहकािीहरूकरो 

प्राविवधक, नेतृत्व तथा संसथाित क्मता विकास िनु्ज पवन यसकरो उदे्श्य िहेकरो छ ।

यस परियरोजनाकरो लवक्त समूह अन्ि्जत दुि्जम तथा कृवष पया्जििणीय रूपमा जरोखखममा िहेका साना 

कृषकहरू, मवहला एिं उपेवक्त समुदायहरू जसै्, दवलत, आवदिासी एिं जनजावत पद्जछन् । यस 

परियरोजना अन्ि्जत हुम्ामा कृवष जैविक विविधता संिक्ण तथा विविधीकिणमाफ्ज त वदिरो जीविकरोपाज्जनमा 

सुधाि, बाँकेमा िरिब तथा वपछवरएका समुदायकरो घिबिैंचा विविधीकिण ि सुधाि, कास्ीमा पया्जििणीय 

कृवषमा आधारित तिकािीखेती ि यसकरो बजािीकिण एिं  मकिानपुिमा समुदायमा आधारित नदी–वकनाि 

संिक्णजस्ा काय्जक्रमहरू सञ्ावलत छन् । यसै काय्जक्रमअन्ि्जत बाँके ि कास्ीमा तिकािी उत्ादन ि 

बजािीकिणका लावि बजाि साक्िता करोष पवन सञ्ालनमा आएकरो छ । मवहला तथा युिा कृषकहरूलाई 

विशेष प्राथवमकताका साथ समेट्ने प्रयास ििेकरो यस परियरोजनाबाट ३४१४ घिधुिी लाभखवित भएका छन् ।  

यस पुखस्कामा हुम्ा, बाँके, कास्ी ि मकिानपुि वजल्लाका परियरोजनासँि आबद्ध वकसान समूह ि 

सहकािी एिं लवक्त समूदायका सहभािी कृषकहरूले परियरोजनाकरो सहयरोिमा प्राप्त ििेका सफलता एिं  

वसकाइहरूलाई कथाका माध्यमबाट प्रसु्त िनने प्रयास िरिएकरो छ ।  
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आमाले हातमा िाखखवदएकरो स्ावदलरो मह चाट्दै 
अाेल्लाे घि, पल्लाे घि ििेकरो बाल्कालकरो सम्भना 
अझै ताजै छ अजु्जन पौरेलकरो मखस्ष्कमा । 
कास्ी, भदौिे तामािी िा.वि.स. िरा नं. १ मा बसे् 
अजु्जन पौरेलले अाफू ३८ िष्ज पुविसक्ा पवन 
बाल्कालका बेला वजब्ामा िरेकरो महकरो स्ाद 
अझै वबस्जन सकेका छैनन् । पेशाले वशक्क ि 
पढाइमा स्ातक (बी. ए.) उत्ीण्ज ििेका पौरेलका 
घिकरो खसथवत मध्यम भए तापवन उनले खाली 
समयलाई सदुपयरोि ििी कसिी आम्ानी िन्ज 
सवकनछ भने् कुिा सरोवचिहने् । माछापुच्छ् े  विकास 
सङ्घले पया्जििणीय कृवष प्रिध्जन काय्जक्रमद्ािा 
िठन ििेकरो कानछी ििाह कृवष समूहमा आबद्ध 
भएपवछ उनले मौिीपालन िनने वनण्जय ििे । 

मौिी पालनसम्बन्ी तावलम प्राप्त ििेपवछ उनले 
तीनिटा आधुवनक घाि बनाए । नाै बजेदेखख पाँच 
बजेसम्म विद्यालयमा पढाउने ि वबहानबेलुकी 
मौिीहरूसँि िमाउने उनकाे दैवनकी नै 
बवनसकेकाे छ । शुरु शुरुका वदनमा उनलाइ्ज 
आफन् ि वछमेकीहरूले वशक्क भएि पवन माैिी 
पालेि बसछन्, भनेि माैिी नपालन सुझाउँदथे । ति 
कुनै पवन काम सानाेठूलाे नहुने अजु्जनकाे धािणा 
छ । त्यसैले त उनी माैिीपालन ििी खुशी छन् । 

माैिरीपालनकाे साेख बन्ाे अायअाज्तनकाे स्ाेर : अजु्जन पौरेल

उनी भनछन्, “पञ्ामृतमा समािेश िरिने महमा 
औषधीय िुणहरू छन्; जसले िरोिहरूसँि लर्ने 
शखक्तका साथै शािीरिक बल प्रदान िद्जछ । यसकरो 
सेिन बालकदेखख िृद्धसम्मका ि हिेक प्रकािका 
िरोिीले िन्ज सकछन् ।” आफनै घि िरिपरि खेतबािी 
भएका कािण मौिीलाई चिाउन टाढाटाढा लैजान 
नपनने अजु्जन बताउँछन् । उनले हिेक िष्ज तीन 
चरोवटसम्म मह वनकालने िद्जछन् । उक्त के्त्रमा 
माछापुच्छ् े  विकास सङ्घले प्राङ्ारिक खेती प्रिध्जन 
िन्ज थालेपवछ महकरो उत्ादन ि िुणस्ि अझ 
बढेकरो उनकरो अनुभि छ । 

अजु्जनलाई महकरो बजािीकिणसम्बन्ी कुनै समस्ा 
छैन । महपािखीहरू मह वकन् उनकरो घिसमै्म 
आउने ििेका छन् । पवहले तीनिटा माैिीघािबाट 
माैिीपालन शुरु ििेका अजु्जनले अवहले १५ िटा 
घाि िाखेका छन् । उनले यस िष्ज तीन लाख रुपैयाँ 
बिाबिकाे मह बेचेका छन् । उनी विद्यालयकरो 
तलबबाहेक वबहानबेलुकाकरो समयलाई सदुपयरोि 
ििेि अवतरिक्त कमाइ िन्ज सफल भएका 
छन् । उनलाई घिखच्ज टान्ज कुनै िाह्ाे छैन । उनले 
अाम्ानीकाे केही प्रवतशत आफना छरोिाछरोिीकरो 
उच्च वशक्ाका लावि भनी बचत िददै  आएका छन् ।  
छिवछमेकमा कसैलाइ्ज  सिपसापटी चावहएमा उनी 

फरोटरोः धम्जिाज पाैरेल
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सहयाेि िन्ज सदा तत्ि हुनछन् ।  

भविष्यमा आधुवनक औजािहरूका बािेमा 
अध्ययन तथा थप तावलमहरू वलइ्ज माैिीपालनलाइ्ज  
अझै व्यापक बनाउने यरोजना अजु्जनकाे िहेकरो 
छ । वशक्ण पेशाबाट अिकाश वलएपवछ 
पूण्जरूपले मौिीपालनमा लागे् उनकरो याेजना 
िहेकरो छ । माैिीपालन िदा्ज माैिीले वचलेि हैिान 
बनाउँछ भने्हरूलाइ्ज अजु्जन भनछन्, “मौिी रिसाए 
मातै्र वचलने हाे ति तावलम ि उवचत उपकिणबाट 
यसलाइ्ज सवजलै व्यिसथापन िन्ज सवकनछ ।” 
उनी अवहले स्ाेत व्यखक्तका रूपमा अाफूजस्ा 

माैिीपालनमा इचु्क धेिैलाइ्ज  मौिीपालनसम्बन्ी 
तावलम वदइिहेका छन् । 

वशक्क भएि मौिीपालन निन्ज सुझाउने 
िाउँलेहरू अवहले अन्य युिाहरूलाइ्ज अजु्जन 
पौरेलकरो उदाहिण वदइ्ज समझाउने िद्जछन् । 
‘जसले मह काढ्छ, उसले हात चाट्छ’ भनेझै आज 
अजु्जन पौरेलले मौिीपालनबाट मनग्य आम्ानी 
वलइिहेका छन् । फुस्जदकरो समयलाई सदुपयरोि 
ििी कसिी थप आय्जआज्जन िन्ज सवकनछ भने् 
कुिाकरो ज्वलन् उदाहिण बनेका छन्, अजु्जन 
पाैरेल । 

? धम्जिाज पाैरेल (माछापुच्छ् े  विकास सङ्घ)

फरोटरोः धम्जिाज पाैरेल
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कक्ा ८ सम्म मात्र पढेका भदौिे तामािी, िरा 
नं. १ का चन्द्रबहादुि िुरुङ देखावसकी ििेि 
छरोटरो समयमै धनी हुने सपना बाेकेि ऋण वलइ्ज 
काम िन्ज बहिाइन पुिेका वथए । उनले जे सपना 
देखेका वथए, साे सपना जस्ाे वथएन, कम्ज िछु्ज  भनी 
िएकाे सपनाकाे देश । उनी छ िष्जपवछ अाफनाे 
अपूिरो सपना बरोकी अाफनै देश, अाफनै िाउँ 
फवक्ज ए । उनलाई अाफनाे परििािलाई चटकै् 
छारी फेरि विदेश जान मन लािेन । विदेशमा 
कमाउन नसकेपवछ चन्द्र ऋणकरो चटािरो अवन 
सामावजक झटािरो खेपदै भौतारिँदै आफनरो वदनचया्ज 
वबताइिहेका वथए । सम्पवत्का नाममा िहेकरो चाि 
हल बािीमा करोदरो ि मकैकरो खेतीले मात्र उनकरो 
परििािकरो खच्ज टान्ज हमे्महमे्म वथयाे ।  

माछापुच्छ् े  विकास सङ्घले सञ्ालन ििेकरो 
समुदायकरो सशक्तीकिणद्ािा पया्जििणीय कृवष 
प्रिध्जन (पीस) काय्जक्रममाफ्ज त तिकािीखेतीका 
लावि िाउँमा समूह िठन भएकाे थाहा पाएपवछ 
केही हुनछ वक भने् आशाले उनी पवन देउिाली 
कृवष समूहमा आबद्ध भए । काय्जक्रममा संलग् 
भएपवछ उनले तिकािीखेतीका लावि, टनेल 
बनाउने तरिकासम्बन्ी तावलम पाउनाका 
साथै केही तिकािीका बीउ तथा टनेल बनाउने 

रिकािरीखेररीले भदलायाे युवालाई स्वदेशमै िोजिािरी : चन्द्रबहादुि िुरुङ

प्ावटिक समेत अनुदान स्रूप पाए । त्यवतकै 
बिावलइिहेकरो मनलाइ्ज  सानत्वना वदन उनले 
अाफनाे बािीकरो सदुपयरोि ििी एउटा टनेलमा 
टमाटि लिाइ्ज  हेिे । हरोला वक नहरोला भनै् 
दाेधािमा िहेका चन्द्रले िाेलभेंरा लिाएकाे तीन 
मवहनापवछ उत्ादनसँिै आम्ानी पवन वलन थाले । 
आफनै जवमनमा वमवहनेत ििी पवसना बिाए त यतै 
पैसा कमाउन सवकने िहेछ भने् कुिा चन्द्रले बुझे । 

अवहले उनीसँि चाििटा प्ाखटिक टनेल 
छन् । जसमा उनले बेमौसमी बन्ा, काउली 
ि तिकािीहरू उत्ादन िददै  अाएका छन् । 
मौसमीभन्ा बेमौसमी तिकािी उत्ादनमा फाइदा 
भएकाे चन्द्रकाे अनुभि छ । प्राङ्ारिक खेतीकरो 
समेत महत्त्व बुझेका िुरुङले तिकािीमा िरोबिमल 
ि िहँुत सङ्कलन ििी यसैबाट जैविक मल तथा 
जैविक विषादी तयाि पािी तिकािीमा प्रयरोि 
िददै  आएका छन् । जैविक विषादीकाे प्रयाेिले 
अनािश्यक िसायवनक विषादी वकन् नपना्जका 
साथै स्सथ ि प्राङ्ारिक तिकािी उत्ादनले  
मानि स्ास्थ्यमा समेत फाइदा पुिेकाे उनकाे 
अनुभि छ ।  

पवछल्लाे समयमा िाउँमै तिकािी सङ्कलन केन्द्र 

फरोटरोः सन्ारोष िसाइली
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खुलेपवछ चन्द्रलाइ्ज तिकािी बजािीकिणकाे समेत 
कुनै समस्ा छैन । उनले यरो िष्ज मातै्र तिकािी 
बेचेि तीन लाख रुपैयाँसम्मकरो आम्ानी ििेका 
छन् । सङ्कलन केन्द्रमा धेिै तिकािी बेचे् युिा 
वकसानकरो छवि बनाउन चन्द्र सफल भएका छन् । 
चन्द्रले कमाएका पैसाले छ जनाकरो घिपरििािलाइ्ज  
चावहने घिखच्ज चलनाका साथै बच्चालाई बरोवर्जङ 
सू्लमा पढाउने खच्जसमेत पुिेकाे छ । उनीसँि 
खाद्यान् बाली उत्ादन िनने खेत छैन ति उनकाे 
परििािलाइ्ज  चावहने खाद्यान् तिकािी बेचेिै परिपूवत्ज 
िरििहेका छन् । 

पारििारिक मायाममता तथा पारििारिक साथ 
ि सहयरोि पवन त्यवतकै रूपमा पाइिहेका छन्, 
चन्द्रबहादुिले । त्यवत मात्र हरोइन उनले पञ्धाम 

कृवष सहकािी संसथामा शेयि हालनाका साथै 
बचतसमेत िरििहेका छन् । उनी सानावतना 
खच्जका लावि कसैसँि हात थापु् नपिेकरोमा ि अरू 
कसैलाई आवथ्जक अापत् पिेमा सहयरोि िन्ज पाउँदा 
साहै् नै िाैििाखवित छन् । 

चन्द्रबहादुि िुरुङले आफूजसै् युिाहरूलाई 
विदेवशनुभन्ा तिकािीखेती िनने हौसला वदँदै टनेल 
बनाउने सीप वसकाइ्ज अािश्यक पनने वबरुिाहरू 
वितिणसमेत िददै  आइिहेका छन् । विदेश िएि 
त्यसै फवक्ज एकामा सामावजक झटािरो खाएका 
चन्द्रबहादुि अवहले तिकािीखेतीबाट नाम, दाम 
ि सम्मान कमाई समू्पण्ज युिाका लावि उदाहिण 
बनेका छन् ।

? धम्जिाज पाैरेल ( माछापुच्छ् े  विकास सङ्घ)

फरोटरोः सन्ारोष िसाइली

फरोटरोः धम्जिाज पाैरेल



कथा परिवर्तनका ः जीववकाेपाज्तनका लावि बीउ परियाेजना 5

भदौिे तामािी, िरा नं २ तावलििाङ् वनिासी ४६ 
िषसीया तािा िुरुङ िाउँघिमा नै बसेि कृवष ि 
पयापय्जटनमा िमाउँदै अाएकी छन् । िुरुङकरो 
बसरोबास िहेकरो तावलििाङ िाउँमा मावनसहरू 
वनिा्जहमुखी खेतीपाती िददै  आएका छन् । पाँच 
सदस्ीय उनकरो परििािले धान, करोदाे ि मकै 
उत्ादन िददै  जेनतेन जीविका चलाउँदै आएका 
वथए । वनिा्जहमुखी कृवषबाट त्यवत धेिै आम्ानी 
नभएका कािण श्ीमान् विदेवशएकरो तािा िुरुङ 
बताउँवछन् । 

माछापुच्छ् े  विकास सङ्घ समुदायकरो 
सशक्तीकिणद्ािा पया्जििणीय कृवष प्रिध्जन 
(वपस) काय्जक्रम सञ्ालनमा आएपवछ सृजना कृवष 
समूहमा तािा िुरुङ आबद्ध भइन् । पय्जटन प्रिध्जन 
िनने उदे्श्यले उनले उक्त काय्जक्रमकरो सहयरोिमा 
सामुदावयक तमुह्ला हरोमटेि दता्ज ििी सञ्ालन िददै  
आएकी वछन् । उक्त संसथाबाट प्राङ्ारिक खेती, 
टनेल खेती , जैविक विषादी तयाि िनने,भकािाे 
सुधाि, िँड्ाैले मल बनाउनेसम्बन्ी तावलम 
पाएपवछ प्राङ्ारिक खेतीतफ्ज  आकवष्जत हँुदै उनले 
तरोिी, सथानीय िायरोकरो साि, िुजमुजे िायरोकरो साि, 
लटे्करो साि, मूला, िाजि, लसुन, फससी, किेला, 
बन्ा, काउली, िरोलभेंरा, रूखटमाटि ि अन्य 

प्राङ्ारिक रिकािरीखेररीबाट पया्त–पय्तटनको प्रवर्तन : तािा िुरुङ

तिकािीहरूकाे प्राङ्ारिक तरिकाले उत्ादन िददै  
आएकी वछन् । सथानीय बालीकरो महत्त्व बुझेकी 
तािाले सथानीय रूपमा पाइने तरोिी, सथानीय िायरो, 
िुजमुजे िायरो ि रूख टमाटि ि अन्य तिकािीकरो 
बीउ तथा बेना्ज उत्ादन ि वबक्रीवितिण िददै  
अाएकी वछन् । यसका साथसाथै उनले सथानीय 
स्िमा आिश्यक कुटानीवपसानीका लावि 
वमलसमेत सञ्ालन ििेकी वछन् । 

पवहला उनका िाउँमा तिकािी व्यापािीले 
तिकािीहरू खप्जनमा बरोकेि ल्ाउने िथने । ती 
तिकािीहरूमा प्रशस् विषादी प्रयाेि िरिएकाे 
हुन्थाे । ति अवहले उनले इच्ा अनुसािकरो 
तिकािी लिाएकी वछन् । अाफनाे हाेमटेिमा बसे् 
पाहुना तथा पय्जटकहरूलाई प्राङ्ारिक तरिकाबाट 
उत्ादन ििेका ताजा तिकािी खुिाउन पाउँदा 
उनी खुसी वछन् । उनी भखनछन्, “पवहलेपवहले 
व्यापािीले तिकािी नल्ाएकरो वदन तिकािी 
कता खरोजे् हरो, तिकािी ल्ाए तापवन कस्ाे 
तिकािी हाे भने् सधैं वचन्ा हुन्थाे । ति अवहले 
थिीथिीका ताजा तिकािी आफनै बािीमा प्रशसै् 
छन् । उत्ादन बढी भएकाे तिकािी बेचे् पवन 
ििेकी छु ।” पाहुनाहरूले आफूले पकाएकरो 
खानेकुिा मीठरो लाग्यरो भनी प्रशंसा िदा्ज आफूलाई 

फरोटरोः वििुध ढेिाजु
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खुसी लागे् कुिा तािा बताउँवछन् । विदेशीहरू 
आफनाे स्ास्थ्यप्रवत एकदमै सचेत हुनछन् । यसिी 
हरोमटेिमा पारििारिक िाताििणमा बसी प्राङ्ारिक 
खानेकुिा खान पाइने हँुदा पवन त्यहाँ आउने 
स्देशी तथा विदेशी पय्जटककाे पवहलरो िरोजाइ बन् 
सफल भएकाे छ, उनकरो तमुह्ला हरोमटेि । अाफनाे 
हाेमटेिमा बसेका पय्जटकहरूकाे वबदाइका बेला 
उनले बनाएकरो लप्ीकरो अचाि, मूलाकरो वसन्ी 
ि िुन्रुक पवन करोसेलीका रूपमा पठाउने  ििेकी 
वछन् ।  

पवहला िुरुङ समुदायमा तिकािी बेचे् चलन 
नै वथएन । विशेष ििी मवहलाहरूकाे वदनचया्ज 
मेलापात ि घिधन्ामा नै वबते् हँुदा, सामावजक 
काय्जमा उनीहरूकाे सहभाविता साहै् नू्यन हुन्थाे । 
यस चलनलाई तरोर्दै तिकािी बेचेि िाम्रो आम्ानी 
िन्ज सवकनछ भने् कुिाकरो उदाहिण बनेकी तािा 
अाफूजस्ा अरू मवहलाहरूलाइ्ज पवन प्राङ्ारिक 
तिकािीखेती िन्ज ि सामावजक के्त्रमा अग्सि हुन 
हौसला वदखनछन् । 

वबरुिाका बेना्ज ि बीउकाे वबक्री, हरोमटेि 
सञ्ालन, तिकािी उत्ादन ि वबक्री ि 
कुटानीवपसानीबाट िावष्जक रूपमा पाँचदेखख छ 

लाख रुपैयाँसम्म कमाउन अाफू सफल भएकाे 
तािा बताउँवछन् । यसिी िाउँमा नै प्राङ्ारिक 
खेतीबाट जीविकाेपाज्जनमा सुधाि अाएकाे ि 
िाउँमै पवन केही िन्ज सवकने िहेछ भने् साेचका 
साथ तािाका श्ीमान् पवन विदेशबाट फवक्ज एका 
छन् । उनका श्ीमानले उनलाई तिकािी-
उत्ादनमा ि हरोमटेि सञ्ालनमा सघाइिहेका 
छन् । यसिी श्ीमानश्ीमती नै वमलेि कम्ज ििी 
कमाएकाे पैसाबाट छाेिाछाेिीकाे पठनपाठन एिं 
घिखच्जका लावि टेिा पुिेकाे छ । बचेखुचेकाे केही 
िकम बचतसमेत िनने ििेका छन् िुरुङ दम्पतीले । 
िाउँघिमा िाह्ाे–साह्ाे पदा्ज वछमेकीहरूले पैसाका 
लावि तािालाई नै समझने िछ्ज न् । तािा भखनछन्, 
“आिश्यक पदा्ज आफन्जनलाई सहयरोि िन्ज 
पाउँदा समुदायमा आफनरो कुिा सबैले सुने्, माने् 
िछ्ज न् । यसाे हँुदा साहै् नै खुशी लागछ ।”

तिकािी बेच् लाज माने् तावलििाङ िाउँका िुरुङ 
समुदायका मवहलाहरू हाल अाएि अाफूलाई 
अािश्यक पनने तिकािी आफै उत्ादन िन्ज सक्म 
भएका छन् । यवत मात्र नभइ्ज उनीहरू पञ्धाम 
कृवष विकास सहकािीमाफ्ज त अरू िाउँहरूमा 
समेत तिकािी बेची िाम्रो आम्ानी वलन सफल 
भएका छन् । 

? धम्जिाज पाैरेल ( माछापुच्छ् े  विकास सङ्घ)

फरोटरोः वििुध ढेिाजु

फरोटरोः वििुध ढेिाजु
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भदौिे तामािी िाविस, िरा नं १ रापस्ाँिामा बसे् 
४३ िषसीया वमठू सुनाि पेशाले स्ास्थ्य स्यंसेविका 
हुन् । स्ास्थ्य स्यंसेविका भए तापवन आफू दवलत 
भएका कािण िाउँमा मावनसहरूले उनलाइ्ज खासै 
पत्याउँदैनथे । िाउँका मावनसहरू वमठूकहाँ निई 
तल्लरो िाउँमा िई औषवध उपचाि ििाउँथे । यसिी 
आफूलाइ्ज दवलत भनी िाउँलेहरूले अपहेलना िनने 
हँुदा वमठूलाइ्ज  दुःख लागथ्ाे । श्ीमानकरो रकमसी 
पेशा ि स्ास्थ्य स्यंसेविकाकरो जावििले आफनरो 
परििािकरो सामान्य खच्ज टान्ज पवन िाह्रो वथयाे । 
उनले आफूसँि भएकरो थरोिै जग्ाजवमनमा आकासे 
पानीका भिमा करोदरो ि धान लिाउँवथन् । यसबाट 
हुने उत्ादनले उनकाे परििािलाई मुखस्लले छ 
मवहना खान पुगथ्ाे । बाँकी छ मवहना भने अन् 
बेसाएि खानुपथ्ा्जे । 

पवहले रापस्ाँिामा तिकािी लिाउने खासै चलन 
वथएन । वमठू भखनछन्, “हामी िुन्रुक ि दालसँि 
खाना खाने िथ्ा्जै ं । भान्ामा मीठरो तिकािी 
त पाहुना अाएका बेला मात्र पाकथ्ाे । हरिया 
सािसब्ी तथा तिकािीकाे कमीले आफना ि 
छिवछमेकीका बालबच्चाहरूकरो स्ास्थ्य कमजरोि 
हँुदा औषवध उपचाि िरििाख्नुपथ्ा्जे ।” 

रिकािरीखेररीको सफलराले बढायो सामाभजक प्रभरष्ा : वमठू सुनाि

माछापुच्छ् े  विकास सङं्घद्ािा सञ्ावलत समुदायकरो 
सशक्तीकिणद्ािा पया्जििणीय कृवष प्रिध्जन 
काय्जक्रमले उनका िाउँमा कृवषसम्बन्ी विवभन् 
काय्जक्रम सञ्ालनमा ल्ाए पवन उनले शुरुमा 
त्यवत धेिै चासरो िाखखनन् । वबस्ािै काय्जक्रमका 
सहयरोिमा सञ्ावलत तावलमबाट कृवषखेती 
प्रविवधसम्बन्ी ज्ान, सीप तथा तिकािीखेतीकाे 
फाइदा सुनेपवछ उनी तिकािीखेतीमा आकवष्जत 
हुन थावलन् । काय्जक्रमकै सहयाेिमा आफनरो 
पिम्पिाित िरोठकरो सुधाि िददै  िाइ्जबसु्करो 
मूत्र सङ्कलन िन्ज थावलन् । जैविक विषादी झरोल 
बनाउने प्रविवधका बािेमा ज्ान वलइ्ज उनले खुसा्जनी, 
खखिरो, असुिाे, तीतेपाती आवद िाउँघिमा नै पाइने 
िनस्पवतकाे प्रयरोि ििेि जैविक विषादी बनाउन 
थावलन् । वबस्ािै िाेलभेंरा, साि, मूला, काउली, 
बन्ा, करोसे बालीलिायतका मौसम अनुसािका 
तिकािीखेती िन्ज थावलन् । आज आफनरो 
तिकािीखेतीप्रवतकरो लिािले िदा्ज प्रिवत कृषक 
समूहकाे अध्यक् भई समूह सञ्ालन िददै  अाएकी 
वछन् । 

व्यिखसथत तिकािीबािी ि स्सथ बेना्ज देखेि 
छिवछमेक तथा अािनु्कहरू उनकाे बािीकाे 
प्रशंसा िनने िद्जछन् । अािनु्कहरूले यस्ाे स्सथ 

फरोटरोः धम्जिाज पाैरेल
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ि िाम्ाे उत्ादन कसिी िनने भनी वजज्ासा िाख्ाका 
साथै, बािीबाट बेना्ज वकनेि लैजाने िदा्ज वमठू 
सुनािलाई वनकै खुशी लागछ । 

“अवहले छरोिाछरोिीकरो पढाइखच्ज जुटाउन, मावसक 
बचत िन्ज ि औषधी खच्ज टान्ज समेत सवजलरो पिेकरो 
छ ।” वमठू थप सुनाउँवछन् । यस िष्ज मातै्र उनले 
आफनरो बािीमा फलेका सात सय वकलरो बिाबिका 
विवभन् तिकािीहरू बजाि पठाएि चालीस हजाि 
रुपैयाँ कमाइन् । उनी भखनछन्, “मािेि खान 
त पददै  पिेन, घिका लावि वकनेि खाने पैसा झन् 
धेिै जरोविएकरो छ ।” उनी हाँसै् भखनछन्, “पवहले 
टमाटिकरो अचाि खान िहि लागथ्रो अवहले 
अचािवबना खानै रुचदैन ।” पवहला पाहुनाकरो 
परिकािमा मात्र सीवमत िहने स्ावदला तिकािी 
अाफूले दैवनक रूपमा उपभाेि िन्ज पाउँदा वमठू 
ि उनका परििाि वनकै खुसी छन् । यसिी दैवनक 
रूपमा ताजा ि शुद्ध तिकािी सेिन िन्ज पाउँदा 
ि वदनहँुजसाे खेतबािीमा काम िदा्ज आफूमा 
भएकरो खूट्ा झमझमाउने, रिङ्टा लागे् समस्ा 
हिाउँदै िएकाे उनकाे अनुभि छ । उनका 

केटाकेटीहरूकाे खाद्य पाेषणमा समेत िाम्ाे टेिा 
पुिेकाे वमठू बताउँवछन् । 

आफू स्ास्थ्यकमसी समेत भएका नाताले विवभन् 
सभा, िाेष्ठी तथा तावलमहरूमा हरिया सािसब्ी 
ि तिकािीकरो महत्त्व बताउने ििेकी वछन् । उनी 
अरूहरूलाई पवन ताजा तिकािीकरो उत्ादन, 
जैविक विषादीकरो प्रयरोि, स्ासथ बेना्ज उत्ादन िन्ज 
हाैस्ाउने ि अािश्यक ज्ान वदने पवन िद्ज वछन् । 
उनले हिेक तावलममा ‘हिेक िाि, खाना चाि’ भने् 
नािा भनै् सबैलाई स्सथ िहन हिेक चरोवट खाना 
खाँदा चाि परिकािहरू, दाल, भात, तिकािी ि 
अण्ा िा माछा, मासु खान सुझाउँवछन् । उवहले 
अपहेलना ििी नपत्याइएकी वमठूलाई अवहले 
कुशल स्ास्थ्यकमसीका रूपमा िाउँलेहरूले वचन् 
थालेका छन् । उनी भखनछन्, “अवहले तल्लरो िाउँमा 
औषधी वलनेहरू आफूलाइ्ज खाेजै् आउँदा खुसी 
लागछ। पवहला आफूलाई तावलममा जाँदा आज 
वदनभरि कता हिाएकरो भने् श्ीमानले अवहले 
तावलममा जाँदा आज के–के नयाँ कुिाहरू वसक्ौ ं
भनेि सरोधे् िनु्जहुनछ ।” 

? धम्जिाज पाैरेल ( माछापुच्छ् े  विकास सङ्घ)

फरोटरोः धम्जिाज पाैरेल

फरोटरोः धम्जिाज पाैरेल
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मकिानपुि वजल्लाकरो ठूलरो सुधा, छवतिन 
िा.वि.स. िरा नं ९ की वचनीमाया बमजन अवहले 
अिुिा मवहला कृषकका रूपमा वचवनएकी वछन् । 
सदिमुकाम हेटौरंाबाट करिब् ३० वक.मी. पूि्जमा 
पनने यरो िाउँ तामाङहरूकरो बसरोबास भएकरो 
ि कृवषयरोग्य उि्जिा माटरो भएकरो िाउँ हरो । 
वचनीमायाकरो आफनै खेत प्रशस् भएकाले उनकाे 
अाठ जनाकाे परििािलाई िष्जभरि खान लाउन कुनै 
समस्ा छैन । दुइ्ज  वबघा बािी, एक कट्ा घिघरेिी, 
दुइ्ज  कट्ामा केिा बिैंचा ि एक वबघा पाँच कट्ामा 
वनजी िन िहेकरो छ । उनका श्ीमान् साङे्क लामा 
पवन वचनीमायालाई सक्रो सहयरोि िछ्ज न् । 

पवहले व्यिसावयक खेती के हरो, जैविक विविधता 
भनेकरो के हरो ि यसकरो वकन संिक्ण िनु्जपछ्ज  भने् 
जस्ा कुिाहरूबािे अनवभज् िहेकी वचनीमाया ि 
ठूलरो सुधाका कृषकहरूलाई परिित्जन नेपालले 
व्यािसावयक खेती ि जैविक विविधताका बािेमा 
जनचेतना जिाउने काम ििेकाे वथयाे । उक्त 
विषयकरो महत्त्वका बािेमा थाहा पाएपवछ 
उते्परित भएकी वचनीमाया ि ठूलरो सुधाका अन्य 
कृषकहरूले पारिजात मवहला कृषक समूह िठन 
ििे । समूहकरो मावसक बैठकमा विवभन् ज्ानमूलक 
विषयमा ि वजल्ला कृवष विकास काया्जलयबाट के–

सथानरीय जारका बालरीकाे संिक्षण ि प्रवर्तन नै बन्ो िाउँको पभहचान : 
वचनीमाया बमजन

के सेिासुविधाहरू पाइनछन् भने् कुिा छलफल हुने 
हँुदा वचनीमाया उतु्कतापूि्जक वनयवमत उपखसथत 
हुन थावलन् । वचनीमायाले वजल्ला कृवष विकास 
काया्जलयसँि पवन झापाली मालभरोि ि वचनीचम्पा 
केिाका वबरुिाकरो माि िरिन् ि मािबमरोवजम 
आएका केिाका वबरुिा करिब १ कट्ामा लिाइन् । 
केिाका वबरुिा फटिाएकरो देखेि वचनीमायाकरो मन 
केिाखेतीप्रवत आकवष्जत भयरो । 

केिाका वबरुिा सपे्रकरो देखेपवछ परिित्जन नेपालले 
वचनीमायासँि विवभन् केिाका जातसंिक्ण िन्जका 
लावि अनुिरोध िदा्ज उनले यस अिसिलाई सवजलै 
खस्कारिन् । परिित्जन नेपालले वचनीमायाकहाँ 
नभएका अन्य जातका केिाका वबरुिा 
उपलब्ध ििाई मकिानपुि वजल्लामा केिाकरो 
दरोस्ाे अनुिांवशक स्रोत सथापना िन्ज सहयरोि 
पुया्जयरो । २०६७ सालमा सुरु भएकरो उक्त स्ाेत 
केन्द्रमा २०७२ सालकरो अन्सम्ममा आइपुग्ा 
वचनीमायाले खिाने, मुङ्गे्, सथानीय मालभरोि, िानी 
केिा, झापाली मालभरोि, घू्केिा, िातरो केिा, वचनी 
चम्पा, हाजीपुिे, लालीकेिा, बनािसी मालभरोि, 
बवत्सा, झप्री ि हरोणु्िस ििी १३ जातका केिाकाे 
स्ाेत बिैंचा तयाि पान्ज सफल भएकी वछन् । त्यसै 
ििी उनले िातरो वपँरालु, कालरो, दूधे, खजुिे, खिी, 

फरोटरोः वििुध ढेिाजु
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हात्ीपाउ, माने, सले्ल, िातरोमुखे, पञ्मुखे, घैंटटे, 
भरोटे, अचािे, भैंसीखुटे्, िाने्, बमनेली, ठारेमुखे, 
िातरो खजुिेजस्ा १८ जातका वपँरालुकाे संिक्ण 
ििेकी वछन् । 

वचनीमायाले आफनरो पसलबाट मातै्र िष्जभरिमा ८० 
हजाि रुपैयाँसम्मकरो केिा बेखच्न् । साथै परिित्जन 
नेपालकरो सहयरोिमा केिाकरो िानरो (सकि) 
िषदैटवपचे् बेचेि २५ हजाि रूपैयाँसम्म आम्ानी 
िवछ्ज न् । उनका श्ीमान साङे्क लामा उनकरो 
वमवहनेत देखेि धेिै खुसी छन् ि आफूलाई िाउँमा 
वचनीमायाकरो श्ीमान भनेि वचवनन पाउँदा खुशी 
लागे् उनी बताउँछन् । 

जैविक विविधताकाे उवचत व्यिसथापन ि 
प्रिध्जन हुनुपछ्ज  भने् सरोच िाखेकी वचनीमायाले 
समूहका अन्य सदस्हरूलाई पवन विवभन् 
जातका केिाहरूकरो िानरो ि वपँरालु वदएकी 
वछन् । यसका साथै अन्य बालीकरो बीउ-उत्ादन 
िन्ज समेत िाउँलेहरूलाइ्ज हाैस्ाउने ििेकी वछन् । 
वचनीमायाबाट सुरु भएकरो केिा ि वपँरालु संिवक्त 

िनने काय्ज अवहले छवतिनका अन्य वकसानहरूले 
पवन अपनाउँदै अाएका छन् । जसकरो फलस्रूप 
अवहले यस ठूलरो सुधा िाउँलाई केिा ि वपँरालु 
संिवक्त िाउँका रूपमा वचवननछ । 

वजल्ला कृवष काया्जलय, मकिानपुिले समेत 
वचनीमायाले ििेका संिक्णका काय्जहरूप्रवत 
खुशी व्यक्त ििेकाे छ । ठूलरो सुधा भन्ासाथ 
वचनीमायाकरो िाउँ भनेि वचवनन थालेकरो छ । अन्य 
सङ्घ–संसथाहरूले पवन बेलाबेलामा वचनीमायाकाे 
स्ाेत बिैंचामा अिलाेकन भ्रमणमा ल्ाउने ििेका 
छन् । जसबाट अन्य ठाउँका कृषकहरूले समेत 
वचनीमायाबाट उते्पिणा वलन पाएका छन् । यसिी 
अाउने अिलाेकनकता्जहरूले अाफनाे कामकाे 
सही मूल्ाङ्कन ििी सल्लाह, सुझाउ तथा पृष्ठपाेषण 
वदऊन् भने् उनकाे अपेक्ा छ । उनी भखनछन्, 
“सथानीय जातका बालीहरूकाे संिक्ण ि प्रिध्जन 
ििी भािी सन्वतलाई हस्ान्िण िनु्ज हाम्रो कत्जव्य 
हरो ।” 

? लक्ष्मण शे्ष्ठ ( परिित्जन नेपाल)

फरोटरोः वििुध ढेिाजु

फरोटरोः सन्ाेष िसाइली
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मकिानपुि वजल्लाकरो फापिबािी िा.वि.स. 
िरा नं ९ तल्लरो भुिनचुली जातीय वहसाबले 
तामाङ समुदायकरो बाहुल् भएकरो िाउँ हरो । 
साेही िाउँका ७२ िषसीय वजतबहादुि रुम्बा साेह् 
िष्जका हँुदा काभे्रबाट बसाइँ सिी यही ठाउँमा 
बसाेबास िददै  अाएका छन् । १५ िरोपनी खेत ि तीन 
िरोपनी बािीले वजतबहादुि रुम्बाका सातजनाकाे 
परििािलाइ्ज  खान, लाउन प्रशस् पुगथ्रो । २०५० 
सालकरो बाढीले आफनरो खेत ि बािी बिाएपवछ 
वजतबहादुिलाइ्ज  आफनरो बाँचे् सहािा नै बिाएजस्रो 
लाग्यरो । बाँकी िहेकरो खेत ि बािीमा लिाएकरो 
अन्ले उनकरो परििािलाई खानलाउन धौ-धौ 
पिेकरो वथयरो । आधाभन्ा धेिै खेत बििमा 
परिणत भएपवछ तािजालीका लावि धेिैपटक 
वजल्लामा धाउँदा पवन सहयरोि नपाएका उनलाइ्ज 
बििमा परिणत भएकरो अाफनाे खेतलाइ्ज  पुनः 
कसिी खेतीयरोग्य बनाउन सवकनछ भनी ठूलाे पीि 
पयरो  । याे उनकाे मात्र एक्रो समस्ा नभइ्ज तल्लरो 
भुिनचुली िाउँका धेिैजसरो वकसानहरूकरो साझा 
समस्ा वथयाे ।  

‘खुला चरिचिन बन् ििौ’ं भने् अवभयानका साथ 
परिित्जन नेपाल आफनरो िाउँमा आएपवछ आफूमा 
केही आशा जािेकरो कुिा वजतबहादुि बताउँछन् । 

खुल्ा चिरीचिनमुक्त अभभयानले ल्ायो परिवर्तन : वजतबहादुि रुम्बा

यसिी परिित्जन नेपालसँि वमलेि सेताम्य बििलाई 
हरियाली बनाउन अन्तः वजतबहादुि सफल 
भए । उनले यसका लावि जैविक बाँध वनमा्जण िनने, 
खुला चरिचिन बन् िननेजस्ा अवभयान चलाए । 
उनकाे यस अवभयानमा अन्य िाउँलेहरूले समेत 
साथ वदए । जैविक बाँध वनमा्जण ि खुला चरिचिन 
बन् ििेपवछ सुधारिएका जग्ामा उनी ि अन्य 
िाउँलेहरूले पुनः खेतीपाती शुरु ििे । साे जग्ामा 
बाँस, केिा, घाँसका वबरुिा लिाउँदा िाउँलेहरू 
लाभाखवित भएका छन् । 

यस अवभयानले समुदायमा घाँस िा चरिचिनका 
वनहँुमा, िाईबसु्ले बाली खाएकरो वनहँुमा हुने 
झै–झिरा साम्य भएकाे छ । यसका साथै बििमै 
घाँसकरो उपलब्धता प्रशस् हुनथालेपवछ िसु्भाउ 
समेत पवहलेका भन्ा हृटिपुटि भएका छन् । खुल्ला 
चरिचिन बन् अवभयानपश्ात् िसु्भाउमा देखखने 
ििेका सरुिा िाेिहरूमा समेत कमी अाएकाे 
वजतबहादुि बताउँछन् । 

यस काय्जक्रमकरो प्रभािकारिता देखेि फापिबािी 
िा.वि.स.का समुदाय नै खुला चरिचिन बन् िन्ज 
िनने अवभयानमा सहयरोिी हुन थालेका छन् । 
खुल्ला चरिचिन बन् अवभयानमा अनिित रूपमा 

फरोटरोः लक्ष्मण शे्ष्ठ
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लािेकाले वजतबहादुि रुम्बालाइ्ज  उच्च मूल्ङ्कन 
ििी २०७३ असरोज ७ िते फापिबािी िा.वि.स.लाइ्ज  
खुल्ला चरिचिनमुक्त घरोषणा काय्जक्रममा  वजल्ला 
िन अवधकािी िाजेन्द्र न्याैपानेद्ािा प्रशंसापत्र 
प्रदान ििी सम्मान िरिएकरो वथयरो ।

यसै ििी वजतबहादुि रुम्बाले नस्जिी तावलम, 
प्राङ्ारिक मल तथा विषादी बनाउने तावलम, 
घिबिैंचा व्यिसथापन तावलम तथा अन्य विवभन् 
तावलमहरूमा सहभिी हुने मौका पाए । उकासेकरो 
जवमनमा उनले प्राङ्ारिक तिकािीखेती, 
अवम्साेखेती िना्जका साथै नस्जिी िाखी बेना्ज 
उमाननेजस्ा वक्रयाकलापहरूबाट िाम्रो आम्ानी 
वलँदै अाएका छन् । यसिी वजतबहादुिकाे 
सवक्रयता ि सफलता देखेि अन्य वछमेकीहरू 

पवन तिकािी-उत्ादन िन्ज अग्सि भएका छन् । 
वजतबहादुिले पवन अाफूले वसकेका, जानेका कुिा 
वसकाउन कुनै कनजुसाइँ िददैनन् । उनी आफूलाइ्ज 
सामुदावयक स्ाेत कृषक ि अिुिा कृषकका 
रूपमा वचनाउन सफल भएका छन् । उनले 
िावष्जक रूपमा तिकािीकाे नस्जिी तथा तिकािी 
विक्री ििी ४० हजाि, अवम्सरो विक्रीबाट ३५ हजाि, 
घाँसकरो बीउ विक्रीबाट १० हजाि रुपैयाँ आम्ानी 
िददै  अाएका छन् । । यसिी भएकरो आम्ानीबाट 
बालबच्चाहरूकाे वशक्ा, परििािकाे स्ास्थ्य ि 
चारपि्जमा खच्ज पुया्जउन वजतबहादुिलाइ्ज  सहयाेि 
पुिेकाे छ । दृढ इच्ा, लिनशीलता ि वनिन्िकरो 
प्रयासले बििलाइ्ज  बिैंचामा रूपान्िण िन्ज 
सवकने िहेछ भने् कुिाकाे साक्ात् उदाहिण वदन 
वजतबहादुि रुम्बा सफल भएका छन् । 

? लक्ष्मण शे्ष्ठ ( परिित्जन नेपाल)

फरोटरोः लक्ष्मण शे्ष्ठ

फरोटरोः वदनेश कुमाि शे्ष्ठ
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नेपालकरो तिाई ि महाभाित शृङ्खलाका बीचमा 
िहेकरो खुकुलरो पते्र चट्ानले बनेकरो अवत कमजाेि 
पहारी के्त्रलाई चुिे भवननछ । िषा्जयाममा बाढी, 
पवहिाे, जग्ा कटान, पुिाना ि अन्य समयमा 
सुक्ा ि खरेिीजस्ा प्राकृवतक प्रकरोपहरू 
यस के्त्रका प्रमुख समस्ाका रूपमा िहेका 
छन् । वसनु्ली वजल्लामा पनने चुिे के्त्रमा अिखसथत 
दुधौली िा.वि.स. करो कमला नदीकरो वकनािमा 
िहेकरो खखयरोनी िाउँका िाउँलेहरूले पवन यसै् 
समस्ाहरू भरोगै् आइिहेका वथए । वनिा्जहमुखी 
कृवष ि पशुपालनमा आबद्ध यहाँका वकसानहरू 
उत्ादन बढाउनका वनखति अत्यवधक खनजरोत 
िद्ज थे भने घाँसकरो कमीका कािण पशुहरू 
खुल्ला चरिचिनका लावि छरोर्ने िद्ज थे । जङ्िल 
फरानी, नदीबाट ढुङ्ा, बालुिा वनकासी, अत्यवधक 
खनजरोत, ि खुल्ला चरिचिनले यहाँकरो समस्ालाई 
अझै बढाइिहेकरो वथयरो । 

िषा्जयामसँिै आएकरो बाढीले मावथल्लरो जलाधाि 
के्त्रमा िहेका धिैजसरो कृषकहरूकाे खेत कटान 
िद्जथ्रो । यसिी बिेि अाएका विट्ी, बालुिा भने 
तल्लरो जलाधाि के्त्रका खेतहरूमा थुवप्रइ्ज ती 
खेतहरू पवन बििजसै् भएका वथए । यसिी 
तल्लरो तटीय के्त्रमा बषनेनी विटी, बालुिा थुवपं्रदै 

नदरी भकनाि संिक्षणद्ािा प्राकृभरक प्रकोपको न्यूनरीकिण: दुधौली िा.वि.स

जाँदा खरोलाकरो तह मावथ-मावथ बढ्दै जान 
थाल्ाे । िषा्जका बेला सानरो झिीमा पवन खरोलाे 
बढेि िाउँमा पस् सके् उच्च जरोखखम ि त्रासमा 
यहाँका सथानीयहरू बवसिहेका वथए । हिेक िष्ज 
वमवहनेत ििी लिाएकाे बाली एकै झिीले विनाश 
िदा्ज यहाँका मावनसहरू अन्य िाउँमा िई श्म 
तथा मजदूिी ििी जीविकाेपाज्जन िन्ज बाध्य वथए । 
बाढीका कािण वपउने पानी धवमलरो हँुदा िाउँमा 
झारापखाला, आउँ, हैजाजस्ा विवभन् सरुिा 
िरोिहरूले यहाँका मावनसहरू ग्स् हुने् । 

दुधौलीका मावनसहरूकाे मानसपटलमा २०५० 
सालमा कमला नदीमा अाएकाे बाढीले ल्ाएकाे 
वितण्ा अझै पवन ताजा छ । उक्त बाढीले 
त्यसबेला ३० वबघा खेतीयरोग्य जवमन बिाएकरो 
वथयरो भने धेिै घिपरििािलाई विसथावपत हुन बाध्य 
ििाएकाे वथयाे ।  चुिे के्त्रमा देखखने यस्ा प्रमुख 
समस्ालाइ्ज मध्यनजि िददै  परिित्जन नेपालले यस 
िाउँमा समुदायकरो अिुिाइमा जैविक विविधता 
संिक्ण अवभयान सञ्ालनमा ल्ाएकरो वथयरो । 
उक्त अवभयानअन्ि्जत यस संसथाले समूह िठन 
ििी प्राकृवतक प्रकरोपका बािेमा जानकािी 
वदनाका साथै जङ्ल फँरानी, नदीबाट विट्ी 
बालुिा वनकासी, अत्यवधक खनजरोतका साथै 

फरोटरोः चन्द्र बुढाथरोकी
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खुल्ला चरिचिनका नकिात्मक असिका बािेमा 
जनचेतना फैलाइ्ज  यस्ा िवतविवधलाई वनरुत्ावहत 
िन्ज पहल िया्जे । यस अवभयानमा सहभािी भएका 
िाउँलेहरूले नदीकाे वकनािमा बाँसका टाँटी, 
जालीमा ढुङ्ा, बरोिामा बालुिा भिी तटबन् लिाइ्ज , 
बाँस िरोपी जैविक बाँधकरो समेत वनमा्जण ििे । याे 
अवभयान देखी वजल्लाखसथत िन काया्जलय, भू–
संिक्ण काया्जलय, वजल्ला विकास सवमवतले थप 
वबरुिा, तािजाली ि अन्य भाैवतक सहयरोि प्रदान 
ििेकरो वथयरो। यस संसथाले नदीवकनािकरो वनजी 
जवमनमा खनजरोत वक्रयाकलापलाई िरोकी वछटै् 
आम्ानी वदने ि भू–संिक्णमा पवन यरोिदान 
पुया्जउने बहुिषसीय फलफूल, विकासे घाँस ि राले 
घाँस जातका वबरुिाहरू िरोपे् काय्जका साथै विवभन् 
घाँसका बीउ-उत्ादन तावलम समेत प्रदान ििेकरो 
वथयरो । जसले िदा्ज एकातफ्ज  पशुपालन व्यिसायलाई 
टेिा पुया्जएकरो छ भने अका्जतफ्ज  यस िाउँलाई 
घाँसकरो बीउ-उत्ादनकाे पकेट के्त्रका रूपमा 
विकास ििी वजल्ला पशु सेिा काया्जलयसँिकरो 
समवियमा घाँसकरो बीउ विक्रीवितिणकरो प्रबन् 
वमलाइएकरो वथयरो । परिित्जन नेपाल ि समुदायकरो 
अथक प्रयासले आज खखयरोनी िाउँमा प्राकृवतक 
प्रकरोपद्ािा सृवजत जरोखखमहरू नू्यनीकिण भएका 
छन् । यसै िाउँका लेखनाथ न्यौपाने भनछन्, 
“प्रकृवत आफैमा शखक्तशाली छ, प्रकृवतसँि जुध् 
सवकन् ति उवचत उपाय अपनाएमा यसलाई 
व्यिखसथत ििी फाइदा वलन सवकंदरो िहेछ ।” मावथ 

उखल्लखखत विवभन् संिक्णका उपायहरूले अवहले 
बाढीले कटान िरिएकरो जवमनमा घाँस, फलफूल 
लिाइ्ज  आयआज्जन िरििहेका छन् । नदी उकास 
जवमनमा मण्रोला, मरोलासेस्, टिाइलरो, नेवपयि 
आवद जातका घाँसहरूकरो बीउ-उत्ादन ििी 
बेवचिहेकी सुकमाया तामाङ भखनछन्, “यसिी धान, 
िहँुजस्ा पटक–पटक खनजरोत िनु्जपनने बालीभन्ा 
घाँसकरो बीउ-उत्ादन ि पशुपालनबाट प्राप्त हुने 
आम्ानी बढी भएकरो महसुस ििेकी छु ि मेिा 
लावि यरो पेशा जीविकरोपाज्जनकरो प्रमुख आधाि 
बनेकरो छ ।”  

खुल्ला चिीचिनमुक्त अवभयान सञ्ालन िना्जले 
नदीवकनािमा काँसीघाँस पलाएकाे छ । जसले 
िदा्ज पशुका लावि घाँस खरोज् जङ्ल धाउनुपनने 
बाध्यता कम हँुदै छ । यस ििपि पाइने जनािि 
तथा पशुपक्ीकाे सङ््ा बढ्दै िएकाे िाउँलेहरू 
बताउँछन् । िाताििण स्च् बनेकरो छ । नदीले 
बििमा परिणत िरिवदएका जग्ाहरू अवहले 
मूल्िान् भएका छन् । यस के्त्रमा अन्यत्रबाट 
बसाइँ सिी आउने मावनसहरूकरो सङ््ा 
बढ्दाे छ । िषा्जयामसँिै बिाउला वक भने् रि 
वलएि बवसिहेका मावनसहरू अवहले वनध्जक् 
भइ्ज पशुपालन, घाँसकरो, बीउ विक्रीवितिण ि 
फलफूलबाट आयआज्जन ििी सुखी ि खुशीसाथ 
जीविकरोपाज्जन िरििहेका छन् । 

? लीला पाैरेल (परिित्जन नेपाल)

फरोटरोः चन्द्र बुढाथरोकी

फरोटरोः पवित्रा दाहाल
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मकिानपुि वजल्लाकरो छवतिन िा.वि.स.करो िरा 
नं ९ ठूलाे सुधामा बसरोबास िददै  आएकी याङ्ग्ी 
ररोल्ा लामा अवहले एक उदाहिणीय बीउ 
उत्ादक कृषक एिं ि सामावजक अिुिाकरो 
पवहचान बनाउन सफल भएकी वछन् । ३२ 
िषसीया  ररोल्ाले उच्च माध्यावमक वशक्ा हावसल 
ििेकी वछन् । परििािमा चाि जना सदस् भएकरो 
ररोल्ाकाे परििािलाई अाफनाे १२ िरोपनी बािीबाट 
िष्जभरि खान पुिेकरो छ ।

परिित्जन नेपालअन्ि्जत समुदायमा आधारित 
नदीवकनाि संिक्ण काय्जक्रमद्ािा िवठत पारिजात 
मवहला कृषक समूहमा आबद्ध भएपवछ याङ्ग्ी 
ररोल्ाले कृवष जैविक विविधता संिक्ण, मवहला 
नेतृत्व विकास, बीउ उत्ादन तथा बजािीकण, 
लैवङ्क सम–विकास तथा विशे्षण, अिुिा कृषक 
नेतृत्व विकासजस्ा तावलमहरूमा सहभािी 
हुने मौका पाइन् । तावलमपश्ात् समूहकरो नेतृत्व 
िददै  बीउकरो महत्त्व बुझाई  समू्पण्ज सदस्लाई 
पिम्पिाित कृवषबाट बीउ-उत्ादनतफ्ज  
अग्सि ििाउने उनकरो लक्ष्य वथयरो । सुरुका 
वदनहरूमा मकैकरो बीउ उत्ादनमा करोही 
अग्सि वथएनन् । उनकाे वनिन्ि प्ररोत्ाहनबाट 
बल्लतल्ल कृषकहरू बीउ उत्ादनमा सहमत 

समाजको नेरृत्व िनने एक सक्षम मभहला: याङ्ग्ी ररोल्ा लामा

भएकरो कुिा उनी बताउँवछन् ।  उनी भखनछन्, 
“पवहलरोपटक मकैकरो बीउ-उत्ादन िदा्ज हामी 
सफल भएनौ ं । ति पवन हामीले हिेस खाएनाै ं । 
अकरो िष्ज कमजाेिीहरूमा सुधाि ल्ाइ्ज  मकैकरो 
बीउ-उत्ादन िन्ज सफल भएका वथयौ ं ।” यसिी 
मकैकरो बीउबाट आम्ानी हुन थालेपवछ ठूलरो 
सुधािासीहरूले बीउ उत्ादनमा बढी चासरो वदन 
थाले । 

यरो िष्ज याङ्ग्ी ररोल्ाले ११ कट्ा  खेतमा लिाएकाे 
िामपुि कम्परोवजट मकैबाट २२ ख्ंवटल बीउ 
उत्ादन ििी ५० हजाि रुपैयाँ कमाउन सफल 
भइन् । त्यसै ििी समूहले १५ वबघाबाट २२ टन 
मकैकरो बीउ उत्ादन ि विक्रीवबतिण िन्ज सफल 
भए । मकैका साथसाथै  याङ्ग्ी ररोल्ाले भटमास, 
बरोरी, मुसुिरो, िहत, मस्ाङ, मास ि चनाकरो बीउ 
उत्ादन िददै  आएकी छन् । समूहमा बीउ उत्ादन 
बढ्दै िएपवछ  बजािीकिणकरो चुनौतीलाई 
मध्यनजि िददै  उनले समूहलाई छवतिन कृवष 
सहकािीमा आबद्ध ििाइ्ज  बजाि व्यिसथापन 
सहजीकिण ििेकी वछन् । बीउ उत्ादनमा 
उदाहिण बनेकरो ठूलरो सुधाबाट प्रभावित भइ्ज 
नवजकैका िााउँहरूले पवन मकैकाे बीउ उत्ादन 
िन्ज थालेका छन् । उक्त िाउँका कृषकलाई पवन 

फरोटरोः वििुध ढेिाजु
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याङ्ग्ी ररोल्ाले प्राविवधक सहयरोि ि बजाि 
व्यिसथापनमा सहयरोि िददै  आएकी वछन् । 

हिेक मवहनामा बसे् समूह बैठकमा उनी सचेतना 
बढाउन मवहला हकअवधकािका कुिा िवछ्ज न् । 
पवहला मवहलाहरू श्ीमानका आँखा छली बैठकमा 
आउनुपनने ति अवहले पुरुष पवन बैठकमा समािेश 
भइ्ज समाजकरो विकासका मुद्ाहरूमा छलफल िनने 
िद्जछन् । समूहकरो प्रमुख वजमे्मिािी पदमा नभए 
तापवन हिेक बैठक ि काय्जक्रमहरूलाई व्यिखसथत 
रूपमा सञ्ालन िनने तथा विवभन् सङ्घ–संसथा एिम् 
वजल्ला कृवष काया्जलयसँि समविय िनने क्रममा 
याङ्ग्ी ररोल्ाकरो महत्त्वपूण्ज याेिदान िहेकरो यसै 
समूहकी अध्यक् चन्द्रकला घलाङ बताउँवछन् । 

याङ्ग्ी ररोल्ा मवहलामावथ हुने वहंसाविरुद्ध 
सशक्त आिाज उठाई न्यायका लावि िाजनीवतक, 
सैद्धाखन्क ि व्यािहारिक बहसमा अग्सि भई 
सम्बखन्त वनकायकरो ध्यानाकष्जण ििाउने कााय्ज 
समेत िवछ्ज न् ।  उनी भखनछन्, “सामावजक प्राणी 

भएि जने्पवछ सामाजप्रवत उतिदायी हुनैपछ्ज  ।” 
यसै समूहकी सदस् माइलीमाया लरोचन भखनछन्, 
“ समूहकरो बैठकमा बरोलन पवन रिाउने म अवहले 
याङ्ग्ी ररोल्ाले वदएकरो साहसले िदा्ज िाजनीवतक 
पाटीकरो प्रवतवनवध भई िरा अध्यक् भएकी छु ।”

कुशल नेतृत्व ि स्पटििक्ताि याङ्ग्ी ररोल्ा 
अवहले िरा नािरिक मञ्करो सदस्, मवहला 
सञ्ालकरो सदस्, विद्यालय व्यिसथापन सवमवतकरो 
सदस्समेत वछन् भने कालीदेिी प्राथावमक 
विद्यालयमा वशवक्काका रूपमा पवन काय्जित 
वछन् । मकैबाट िक्ी बनाउने यस िाउँका 
मवहलाहरू अवहले बीउ उत्ादन ििी पुरुष सिह 
आम्ानी िन्ज सफल भएका छन् । उनीहरूमा 
सामावजक एिं िाजनीवतक जािरूकता समेत 
बढेकाे छ ।  

जस्रोसुकै घरीमा साथ, दृढ इच्ाशखक्त, साहस 
ि वनिन्ि प्रयासका साथ अिावर बढे मवहलाले 
पवन समाज रूपान्िण िन्ज सके् कुिा याङ्ग्ी 
ररोल्ाबाट वसक् सवकनछ । 

? लक्ष्मण शे्ष्ठ ( परिित्जन नेपाल)

फरोटरोः वििुध ढेिाजु

फरोटरोः सन्ाेष िसाइली
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नेपालकरो सुदूि पवश्म ि मध्यपवश्म वजल्लाहरूका 
सथानीय मावनसहरू अवशक्ाका कािण विवभन् 
कुप्रथा, अन्विश्ास ि रुवढबुढीमा रुमवलंदै 
आएका छन् । हुम्ा वजल्लाकरो खपनेल िाँउका 
विवभन् कुिीवतहरूमधे्य छाउपरी प्रथा पवन एक 
हरो । वहनदू धम्ज माने् यस िाउँका मावनसहरूकरो 
वबहाबािी बझाङ वजल्लासँि बढी चलने िद्जछ । 
बझाङ वजल्ला नेपालकै सबैभन्ा बढी छाउपरी 
कुप्रथालाई माने् ठाउँका रूपमा वचवननछ । 
बझाङ वजल्लाबाट छरोिीचेलीहरू वििाह ििेि यस 
िाउँमा आउने हँुदा त्यहाँकै चलनअनुसाि यहाँ 
पवन छाउपरीकरो करा प्रचलन िहेकाे कुिा 
बझाङकाे नौिा िाउँमा माइती भएकी लक्ष्मी शाही 
बताउँवछन् । 

हुम्ा वजल्लका बहुसङ््क िाउँहरूमा धावम्जक 
पिम्पिाका आधािमा मवहनािािी भएका बेलामा 
मवहलाहरू सात वदनसम्म घिभन्ा बावहि 
छाउिरोठ, ओराि िा बािीमा एकल िा सामूवहक 
रूपमा बसु्पद्जछ। कसैकरो दूध खाने बच्चा भए 
पवन सँिै छाउिरोठमा िाखे् चलन छ । पौवटिक 
आहाि, आिाम ि सिसफाइ आिश्यक पनने बेलामा 
मवहलाहरूले दूध, दही, मह, पूजाकरो प्रसाद, मासु, 

छाउपिरी कुप्रथाकाे अन्त्यसँिै सुन्दि समाज भनमा्तणकाे परिकल्पना : खपनेल िाउँ 

आवद खान पाउँदैनन् । यवत मात्र नभइ्ज घिबावहि 
हुने सबै खालका कवठन कामहरू भने उनीहरूले 
नै िनु्जपनने हुनछ । मवहलाहरू यसिी घिबावहि बस्ा 
सामावजक झैझिरा, धूम्पानजस्ा कुलतहरू 
वसके्, मवहला तथा वकशरोिीहरू बलातृ्त हुने 
दुघ्जटना एिं सामावजक कुिीवतहरूले प्रश्य 
पाउँछन् । यसिी सामूवहक रूपमा बस्ा जखडिस 
ि कुष्ठिरोिजस्ा विवभन् खाले सरुिा िरोिहरू 
एकआपसमा सनने ि फरोहरोि ि वचसाकरो कािणले 
धेिै मवहलाहरूकाे पाठेघि खसे् तथा यौनिरोिकरो 
सङ्क्रमण बढ्नेजस्ा समस्ाहरू पवन देखखएका 
छन् । यी समस्ाहरूबाट ग्स् कवतपय मवहला 
तथा बावलकाहरूकाे अकालमै मृतु्य हुने ििेकाे 
छ । 

यस कुप्रथाकरो असिले मवहलामा देखखएका 
स्ास्थ्य, सामावजक तथा मानवसक समस्ालाई 
नू्यनीकिण िनने उदे्श्यले जीविकाेपाज्जनका लावि 
बीउ काय्जक्रमअन्ि्जत सीप नेपाल हुम्ाकरो 
सहयरोिमा सथावपत पिरोपकाि प्राङ्ारिक कृवष 
सहकािी संसथाकरो आयरोजनामा २०६८ सालमा 
खापु्जनाथ िा.वि.स., खपनेलिाउँमा धामीझाँक्री ि 
मवहलापुरुषकरो सामूवहक भेला ििी दुई वदनकरो 

फरोटरोः कालीबहादुि भण्ािी
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छाउपरी प्रथा नू्यनीकिण तावलम सञ्ालन िरियरो । 
तावलमपश्ात् सथानीय लक्ष्मी शाहीकरो अध्यक्तामा 
सात सदस्ीय छाउपरी कुप्रथा सुधाि अनुिमन 
सवमवत िठन भएकाे छ । अनुिमन सवमवतले छ 
मवहनावभत्र समू्पण्ज छाउिरोठहरू भत्ाइ्ज पुनः 
छाउिरोठ बनाउन नपाउने ि सबैले छाउ भएका 
मवहलालाई बसे् व्यिसथा अाफनै घिमा िनने; सबैले 
सिसफाइका सामग्ी अवनिाय्ज प्रयरोि िनने ि 
घिबावहि बसेमा जरििाना िननेजस्ा वनयमहरू यस 
सवमवतले लािू ििेकाे छ । मवहलाकरो स्ास्थ्यलाई 
मध्यनजि िददै  पिरोपकाि प्राङ्ारिक कृवष सहकािी 
संसथाले मवहनािािी भएका बेला चावहने समू्पण्ज 
सामग्ी उपलब्ध ििाउने उदे्श्यले घुतिी पसल 
सञ्ालन िरििहेकरो छ । मवहलाहरूले छाउपरी 
कुप्रथा, मवहलामावथकरो वहंसा ि कुसंस्ािकरो 
अन्त्य िनु्जपछ्ज  भनै् सथानीय सञ्ाि माध्यममाफ्ज त 
जनचेतना फैलाउने काय्जकरो शुरुिात भएकरो छ । 

आजभरोवल खपनेल िाँउमा छाउपरी कुप्रथा हटेकरो 
छ । शुरुमा छाउपरी कुप्रथा हटाऊँ भने् नािाका 
साथ काय्जक्रमहरू िदा्ज विवभन् िि्जबाट दबाि 
आएकरो ि पवछ कुिा बुझाएवपछ उनीहरूले नै 
यस अवभयानमा सहयरोि ििेकरो कुिा पिरोपकाि 
प्राङ्ारिक कृवष सहकािी संसथाका अध्यक् 
ऐनबहादुि शाही बताउँछन् । छाउपरी सामावजक 

कुप्रथा िा कुसंस्ाि हाे । यसले मवहला वहंसा 
बढाउनाका साथै उनीहरूकरो स्ास्थ्यमा निाम्रो 
असि पाछ्ज  भने् कुिाकरो जनचेतना सबैमा अाउन 
थालेकाे छ । अवहले मवहलाहरूलाई सुिवक्त 
तििले बढीमा तीन वदन घिकरो कुनै करोठामा बसे् 
िातििण बनेकाे छ । त्यसै ििी मवहलाहरूमा 
अात्मविश्ास बढेकरो छ ि आफूलाई पिेकरो 
समस्ालाई लाज नमानी व्यक्त िन्ज सके् भएका 
छन् । अवहले मवहलाहरूले परोषणयुक्त खानेकुिा 
खाना खानाका साथै सिसफाइमा पवन ध्यान वदन 
थालेका छन् । धूम्पानजस्ा कुलतमा कमी अाएकाे 
छ । िाउँघिमा हुने बलात्ाि, झैझिराजस्ा 
दुघ्जटनामा कमी अाएकरो छ । पवहलाका तुलनामा 
कुपरोषण, सरुिा िरोिकरो प्रकरोप, वनमरोवनया, ि 
पाठेघिका समस्ाहरू कम हँुदै िएकाे खापु्जनाथ 
स्ास्थ्य चौकीका अनमी श्यामकुमािी शाही 
बताउँवछन् । 

यवद चाहेका खण्मा विवभन् सङ्घ–संसथा, सिकािी 
तथा सथानीय बावसन्ाकरो संयुत् पहलबाट 
जस्रोसुकै कुिीवत, अन्विश्ास ि रुवढबुढीकाे 
अन्त्य ििी भेदभाििवहत सुन्ि समाजकरो वनमा्जण 
िन्ज सवकनछ भने् कुिामा खपनेल िाउँ एउटा 
उदाहिण बनेकाे छ । 

? काली बहादुि भण्ािी (सीप नेपाल)

फरोटरोः कालीबहादुि भण्ािी
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लाली िा.वि.स, िरा नं. ४, िरोपका िाउँका 
बालचन्द्र बुढा ४७ िष्जका भए । उच्च वशक्ा 
हावसल िनने इच्ा हँुदाहँुदै जेनतेन कक्ा दशसम्म 
अध्ययन ििेका बालचन्द्र बुढाले कृवषकम्जलाई 
नै आफनरो जीिनशैली चलाउने बाटाका रूपमा 
िरोजे । बालचन्द्रकरो सानैदेखख कतै जाँदा िाम्ाे 
लािेका वबरुिा िा बालीका जातहरू ल्ाइ्ज अाफनै 
खेतबािीमा लिाउने बानी वथयाे ।  खेतीपातीसँिै 
मौिी, कुखुिा ि पशुपालन िददै  आए पवन सीप ि 
ज्ानकाे कमीले व्यािसायीकिण िन्ज नसकेका 
बालचन्द्रलाई छ जानाका परििािकरो घिखच्ज ि 
छरोिाछरोिीकरो पढाइखच्ज टान्ज हमे्महमे्म पिेकाे 
वथयाे ।  

खेतीपाती आफनरो मु् पेशा ि रुवच भएका कािण 
सीप नेपालले बनाएकरो समूहमा अध्यक्का रूपमा 
आबद्ध हुने मौका पाए । वि.सं. २०६७-२०६८ करो 
संिक्क कृषककरो पवहचान तथा अवभलेखीकिण 
काय्जक्रममा सबैभन्ा धेिै बीउ विविधता संिक्ण 
िनने कृषकक रूपमा छनरोट िदा्ज उनलाई आफनरो 
घिमा थप बीउ विविधतासम्बन्ी काम िनने हौसला 
वमल्ाे । २०६८ साल फािुन मवहनामा बालचन्द्र 
बुढाकै नेतृत्वमा िरोपका समुदायमा युिा प्राङ्ारिक 

सथानरीय बालरीको बरीउ सुराि रथा उत्ादनमा सभरिय एक संिक्षक  
कृषक : बालचन्द्र बुढा

कृवष सहकािीसमेत दता्ज भयाे । सीप नेपालबाट 
समूह, सहकािी प्रिध्जन ि व्यिसथापनलिायत 
कृवषसम्बन्ी तिकािीखेती, िरोठेमल, भकािरो 
सुधाि, झरोलमल ि िुणस्िीय बीउ–उत्ादनकरो 
तावलम पाएपवछ उनले आफूले िददै  आएकरो 
खेतीपातीलाई व्यािसायीकिण ििेका छन् । 

कृवष उत्ादन बढाउन बीउकरो प्रमुख भूवमका 
िहने कुिा बताउँदै आएका बालचन्द्र २०७० 
सालदेखख बालीहरूमा समूह विवधद्ािा बीउ सुधाि 
ि उत्ादनकरो शुरुआत िना्जका साथै अरूलाई 
पवन वसकाउँदै आएका छन् । उनले रले्ल ि लापचे 
करोदाका दुई जातका िाम्ा–िाम्ा ि एकैनासका 
बरोटबाट यस िष्जमात्र २५० केजी बीउउत्ादन 
ििी वबक्रीवितिण ििेका छन् । त्यसै ििी सय 
वकलाे वचनरो, सय वकलाे िहँु ि चाैध वकलाे तिकािी 
जसै्ः िायरो, चमु्ि, पालुङ्रो, धवनयाँ, िरोलभेंरा, 
बकुल्ला वसमीकाे बीउउत्ादन तथा वबक्रीबाट ८० 
हजािभन्ा बढी निद आज्जन िन्ज सफल भएका 
छन् । उनी भनछन्, “यसिी भएकरो अाम्ानीले ठूली 
छरोिीलाई दामा्ज कृवष विद्यालयमा सहायक कृवष 
प्राविवधक वशक्ा वदलाउन ि दुइ्ज  िटा छरोिाहरूकाे 
आधािभूत तहकरो वशक्ाकरो खच्ज टान्ज सवजलाे 
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भएकाे छ । भविष्यमा पवन छरोिाछरोिीकाे उच्च 
वशक्ाका लावि पैसाकरो बचत िरििहेकरो छु ।” 

बालचन्द्र बुढाका वयनै पहलहरूले िाउँमा खाद्य 
उत्ादन, परोषणसुधाि, बीउ व्यिसथापन, बीउमा 
आत्मवनभ्जिता, जैविक विविधताकरो प्रिध्जन ि 
संिक्ण, आयआज्जन तथा आवथ्जक सबलीकिणमा 
टेिा पुिेकाे छ । उनले िाउँमा तास खेली, िक्ी 
खाइ्ज  त्यवतकै समय वबताइिहेका साथीहरूलाई 
पवन हौसला वदँदै सहकािीमा आबद्ध ििाएका 
छन् । यसबाट बेिरोजिाि युिाहरू पवन कृवष 
पेशामा आबद्ध भई िाम्रो आयआज्जन िरििहेका 

छन् । यसिी समाजमा मि्जवनदनेशक बनेका 
बालचन्द्र बुढाकरो समाजमा आदािसत्ाि बढ्दै 
िएकाे छ । उनी अाफूलाइ्ज  िरोपका समुदायकै 
अिुिा तथा संिक्क कृषकका रूपमा वचनाउन 
सफल भएका छन् । 

यसिी आफूले ििेकरो करोदरोलिायत अन्य बालीकरो 
बीउसुधाि ि उत्ादनलाई व्यापक बनाउने, 
सहकािीकरो कामलाई वनिन्िता वदने, वजल्ला 
कृवष विकास काया्जलयसँि समविय ििी बीउ 
उत्ादन ि बजाि व्यिसथापन ििाउनेजस्ा यरोजना 
उनका िहेका छन् । 

? सन्ाेष वजिेल (सीप नेपाल)

फरोटरोः सन्ाेष वजिेल
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सवक्ज देउ िा.वि.स. िरा नं. ४, उनापानी 
िाउँका दीपक फरेिा अाठ जानाकरो संयुक्त 
परििािमा बसरोबास िददै  आएका छन् । उनले 
कणा्जली प्राविवधक वशक्ालयबाट २०६० सालमा 
पशुवचवकत्ामा जेवटए पास ििेका वथए । घिकाे 
कमजाेि आवथ्जक अिसथा अवन त्यसमावथ द्नद्करो 
समयले िदा्ज उनकाे आमाबुबालाइ्ज  पैसा जुटाउन 
िाह्रो हुन्थाे । त्यही कािण उनले पढाइलाई 
वनिन्िता वदन सकेनन् । द्नद्कालमा िाउँमा 
बस् िाह्ाे भएपवछ भाइका लावि क्ाम्पस ि 
आफना लावि िाम्रो काम खरोजै् उनी वचतिनवति 
झिेका वथए । पढ्ने उत्ट इच्ा िाखेका दीपकले 
वचतिनमा वबहानबेलुका पशुिसु्करो उपचाि ििी 
वदउँसरो वचतिन बहुमुखी क्ाम्पसमा प्रिीणता 
प्रमाणपत्र तहकरो अध्ययन ििे । व्यस् समय भए 
तापवन भाइ ि आफनरो पढाइकरो खच्ज जुटाउन 
उनले समय वमलाएि नािायणिढमा एच.आइ्ज.भी. 
एर्ससम्बन्ी सञ्ािकमसीकरो समेत काम ििे । 

देशमा शाखन्समझौता भएपवछ िाउँ फकने ि दीपक 
फरेिाले २०६४ सालमा सीप नेपालकरो काय्जके्त्र 
सवक्ज देउ ि िाया िा.वि.स.मा सामावजक परिचालक 
तथा कृवष प्राविवधकका रूपमा काम िनने 
मौका पाए । सीप नेपालकरो काय्जक्रममा जैविक 

 सामाभजक परिचालकदेखख परियोजना संयोजकसम्म : दीपक फरेिा

विविधता संिक्ण, बीउसंिक्ण ि विविधीकिण, 
फलफूलखेती, तिकािीखेती, प्राङ्ारिक सहकािी 
प्रिध्जनलिायत विवभन् कृवष प्रविवधसम्बन्ी तावलम 
तथा िरोष्ठी सञ्ालनमा संलग् हँुदै जाँदा फरेिालाई 
आफनरो बाँझाे जवमनमा फलफूल बिैंचा बनाउने 
पे्रिणा वमल्रो । यसै सन्भ्जमा सीप नेपालकरो 
सहयरोिमा फरेिाले व्यािसावयक रूपमा पाँच 
िरोपनी जग्ामा स्ाउ ि दाँते ओखिकरो खेती 
िरििहेका छन् । उनले २०६९ असाि २९ िते 
घिेलु तथा साना उद्याेि विकास सवमवत हुम्ामा 
प्रकृवत प्राङ्ारिक स्ाउ प्रशरोधन उद्याेि दता्ज ििी 
स्ाउका विवभन् परिकाि (सुकुटी, जुस ि लरोकल 
िक्ी) बनाउँदै आएका छन् । उनले २०७२ 
सालमा स्ाउ तथा स्ाउका परिकािहरू उत्ादन 
ििी बेचेि २ लाख ५० हजाि निद आज्जन ििेका 
वथए । ठूलरो परििाि भए तापवन यसिी भएकरो 
आज्जन परििािकाे स्ास्थ्यरोपचाि ि बालबच्चाकाे 
वशक्ादीक्ामा खचनेकरो उनी बताउँछन् ।  

दीपक फरेिाकाे हिेक काममा उनकी श्ीमती 
वसद्धकली फरेिाले साथ वदने िवछ्ज न् । २०७२/०७३ 
करो  िाटिछ् पवत उतृ्टि  कृषक   पुिस्ाि  स्रूप रु. 
१०,०००। हजाि निद रुपैयाँ ि प्रमाण–पत्र प्राप्त 
ििेपवछ आफू ि आफनी श्ीमतीकाे वमवहनेतले 
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प्रवतफल पाएकाे उनकाे अनुभि छ ।  खाने 
मुखलाई जँुिाले छेकै्न भनेझैं हाल दीपक 
स्ातकरोत्ि तहमा अध्ययन िरििहेका छन् । 
यसिी जाविि, पढाइ, घिबिैंचा ि स्ाउ प्रशरोधन 
उद्याेिमा संलग् भएकाे देख्दा उसका साथीहरूले 
कसिी सबैवति भ्ाउन सकेकाे भनी प्रश्न िदा्ज उनी 
यसकाे शे्य घिपरििािकरो साथ ि सीप नेपाललाई 
वदनछन् । 

सामावजक परिचालक भएि जाविि सुरु 
ििेका दीपक फरेिा हाल हुम्ा कृवष विकास 
परियरोजनामा संयरोजकका रूपमा काय्जित छन् । 

िाउँका युिाहरूलाई माि्जवनदनेशन िनने उदे्श्यले 
उनले िाउँमै २०७३ सालमा बहुआयावमक प्रिध्जन 
केन्द्र खरोलेका छन् । भविष्यमा यस केन्द्रमााफ्ज त 
आफूजसै् िाउँका युिाहरूलाई पवन व्यािसावयक 
स्ाउखेतीमा संलग् ििाउने, स्ाउ फािमकरो 
सथापना ििी यसकरो बजािीकिण िददै  आम्ानीकरो 
स्ाेत बढाउन सहयरोि िनने उनकाे यरोजना िहेकरो 
छ । 

वमवहनेतका साथ कृवषकम्जमा लािे मनग्य आम्ानी 
िन्ज सवकने िहेछ भने् कुिाकाे असल उदाहिण 
बनेका छन्, फरेिा दम्पती ।

? सन्ाेष वजिेल (सीप नेपाल)
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हुम्ा नेपालकरो मध्यपवश्म उत्िीय वहमाली 
भेिकरो एउटा विकट वजल्ला हरो । यातायात ि 
सुविधाकरो वहसाबले वनकै दुि्जम  मावनएकरो हुम्ा 
वजल्लामा ७५% मावनसहरू  कृवष ि पशुपालनमा 
संलग् छन् भने २५ % मावनसहरू व्यापाि, पय्जटन 
पेशा, िैदेशीक िरोजिािजस्ा पेशामा आबद्ध 
छन्।  यस हुम्ा वजल्लामा  पनने स्ाँरा, खिाल, 
हेपका, राँराफया, खापुनाथ, लाली िा.वि.का 
मावनसहरूकरो मु् पेशा कृवष ि पशुपालन िहेकरो 
छ । यस भेिका विशेष ििी जुमा, झरोपा, घरोरा, 
याक,चौिी, भेरा, बाख्ा, ि खच्चरहरू धेिै मात्रामा 
ि थरोिै मात्रामा िाई, भैंसी ि िरोरु  पुस्ौदेखख 
पिम्पिाित वहसाबमा पालै् आएकरो पाइनछ । 

यहाँका िा.वि.स.हरूमा पशु सेिा केन्द्रहरू 
भए तापनी सधैजसरो ढरोका बन् हुने ििेकरो ि 
आफूहरू सेिाबाट िवञ्त िहेकरो दुखेसरो यहाँका 
वकसानहरूकरो िहेकरो छ । प्राविवधकहरू 
सदिमुकाम नै बसे्, पशु उपचाि ििाउन 
सदिमुकामनै धाउनुपनने, यातायातकरो अभािका 
कािण वहंरेि जानुपनने ि सदिमुकाममा पवन 
भनेजस्रो उपचाि नपाउनेजस्ा समस्ाहरू 
हुम्ाबासीले भरोगै् आएका वथए । उपचाि ि 
औषधीका अभािमा पी.पी.आि., भ्ाकुते, चिचिे, 

सिल ि सुलभ बनै्द पशु स्वास्थ्य सेवा ः युिा पशु स्ास्थ्य काय्जकता्ज 

खिेत, वजबे्न, लुतरो आवद िरोि तथा पिजीिी लािेि 
महामािी फैवलएि हिेक िष्ज ५०% पशुिसु्करो 
मृतु्य हुने ििेकरो वथयरो। 

उक्त समस्लाई मध्यनजि िददै  सन् २०१४ मा 
वसप नेपालकरो तल्लरो काय्जके्त्र जीविकरोपाज्जनका 
लावि बीउ काय्जक्रमअन्ि्जत वसप नेपाल हुम्ा 
विकास पहलले सथानीय रूपमै सवजलरो ि सुलभ 
रूपमा पशु सेिा पुया्जउने ि युिालाई िरोजिािी 
उत्न् िनने उदे्श्यले िणबहादुि ऐरी, मानबहादुि 
शाही, निेन्द्र बुढा ि िंिमल फरेिा, नििाज बुढा, 
अमृत बुढा ि टसीवछरिङ लामा ििी ७ जनालाई 
परोखिामा ३५ वदने ग्ावमण पशु स्ास्थ्य काय्जकता्ज 
तावलममा सहभािी ििाएकरो वथयरो । तावलमपश्ात 
अवहले उनीहरू पशुस्ास्थ्य काय्जकता्जका रूपमा 
आ–आफना िा.वि.स.हरूमा िहेि  कृषकका 
लावि सिल ि सुलि तरिकाले पशुसेिा प्रधान िददै  
आएका छन् । उनीहरूले पशु स्ास्थ्य वशविि 
सञ्ालन िनने, खरोप सेिा,  घिदैलरोमा पशुसेिा 
प्रदान िनने, पशु बन्धाकिण, पशु प्रसूवत सेिा, 
औषवधउपाचाि जस्ा सेिाहरू  प्रदान िददै  
आइिहेका छन् । त्यसका साथसाथै िावष्जक रूपमा 
पशु स्ास्थ्य काय्जकता्जहरूकरो प्रिवत समीक्ा, 
औषवधउपाचाि िदा्जकरो कवठनाई, ि त्यसकरो 

फरोटरोः विठे अैंटवर
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समाधानकरो उपायहरूकरो बािेमा, नयाँ िरोिकरो 
बािेमा वजल्ला पशु सेिा काया्जलयलाई प्रकाश पानने 
कामहरू भईिहेकरो छ । यसिी युिाहरूले वसप 
नेपालकरो काय्जक्रममाफ्ज त समाजसेिा िना्जका  
साथै आ–आफनै िा.वि.स.हरूमा आयस्रोतका 
लावि वनजी खक्वनक खरोली पशु सेिा प्रदान 
ििेका छन् । पवहला िरोजिािी नपाएि समावजक 
अपहेलना सहेि बसु् पिेकरो पीरा समझदैं  
मानबहादुि शाही  भनछन् “यरो तावलम वलए पवछ 
मेिरो जीिनशैली फेिीएकरोछ । पवहला विदेश जाने 
सपना बरोकेकरो वथएँ ति अवहले आफनै िा.वि.स.मा 
वनजी खक्वनक खरोलेकरो छु ।   मवहनामा रु १०,००० 
सम्मकरो अाम्ानी हुनछ ि सबैले राक्टि साब भन्ा 
खुसी लागछ । ”

२०७३ मा पशु खरोप वशविि ि घिदैलरो पशु 
सेिा काय्जबाट १३७२ घिधुिीकरो १९१३४ िटा 
पशुिसु्लाई खरोप लिाएकरो, २०७ िटा पशुकरो 
(िरोरु, घरोरा) बन्धाकिण, ६१ िटा पशुिसु्करो 
साधािण उपाचाि (चरोटपटक, साल नझनने, बच्चा 
वनकालने) काम भएकरो छ । पशु वबिामी भएकरो 

बेला पवहला जस्रो वजल्ला सदिमुकाममा आउनु 
नपिेकरो, िाउँघिमै पशु स्ास्थ्य काय्जकता्जहरूबाट 
सहज रूपमा सेिा पाएकामा वकसानहरू खुसी 
छन् । पशु उत्ादनमा िृखद्ध भएकरो, सदिमुकाम 
धाउन नपदा्ज समय ि श्मकरो बचत भएकरो, पशु 
महामािी कम भएकरो, पशुधनकरो कम क्वत भएकरो 
ि आम्ानी बढेकरो कुिा वकसानहरू बताउँछन् ।

यसिी हुम्ा जस्रो विकट ठाउँमा पशु स्ास्थ्य 
काय्जकता्जका अिधािणाले वकसानहरू सिल ि 
सुलभ रूपमा पशु सेिा पाएि हौवसएका छन् । उत् 
पशु स्ास्थ्य काय्जकता्जबाट सेिा प्रदान िददै  आएकरो 
कुिाकरो  वजल्ला पशु काय्जलयले प्रशंसा िददै  सेिा 
केन्द्रहरूमा पशु प्राविविधकहरू खटाउने काम 
भईिहेकरो छ ।  त्यसै् ििी पशु स्ास्थ्य काय्जकता्ज 
तयाि ििी सेिा  प्रदान िनने काय्जविवध अन्य केही 
िैिसिकािी संसथाहरूले पवन वसकाईकरो रूपमा 
वलइ अिलम्बन िरििहेका छन् । त्यसै ििी  
तावलम पाएका युिाहरूले सथानीय स्िबाटै वनजी 
खक्वनक खरोली  िरोजिािी वसज्जना ििेका छन् । 

? सन्ाेष वजिेल (सीप नेपाल)

फरोटरोः विठे अैंटवर
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चनकुमािी थारू एक सफल तिकािी ि बेना्ज 
व्यिसायी हुन् । उनी भाग्यमा हरोइन, कम्ज ि नयाँ 
सरोचमा विश्ास िवछ्ज न् । ३६ िषसीया चनकुमािी 
आफना श्ीमान्, एक छरोिा ि तीन छरोिीका साथ 
कचनापुि– ८, मठैयामा बसरोबास िददै  आइिहेकी 
वछन् । चनकुमािीकरो आवथ्जक अिसथा यवतसम्म 
दयनीय वथयरो वक उनलाई सामान्य घिखच्ज अथा्जत् 
वबहानबेलुकीकरो छाक टान्ज पवन िाह्ाे हुन्थाे । 
घिव्यिहाि चलाउन, छरोिाछरोिीकरो पढाइलेखाइका 
लावि उनलाई ज्ालामजदुिी िनने श्ीमानकरो 
कमाइ पखनेि बसु्पनने अिसथा वथयाे । सवजलरोसँि 
घिव्यिहाि चलाउन दुईचाि पैसा कमाउनुपछ्ज  भने् 
सरोच िाखे तापवन चनकुमािीलाइ्ज  पढाइ ि सीपकरो 
अभािका कािण बेिरोजिाि बसु् पिेकरो वथयरो । 

तिकािीखेती िनने इच्ा भए तापवन उनलाई 
तिकािीका बीउ ि बेना्ज कहाँ पाइनछन् भने् 
कुिा थाहा वथएन । यसै क्रममा उनकरो भेट 
दवलत सेिा सङ्घका कृष्णबहादुि वि.क. सँि 
भयरो ि उनले घिबिैंचा काय्जक्रम परियरोजनाले 
नू्यन आय भएका ि वपछवरएका समुदायलाई 
लवक्त वििेकरो बताए । कृष्णबहादुि वि.क.कै 
हौसला ि माि्जवनदनेशन अनुसाि चनकुमािी थारू 
काय्जक्रममा आबद्ध भइन् । उनी भखनछन्, “यरो 

घिबिैंचा बन्ो आम्ानरीको स्ाेर : चनकुमािी थारू

काय्जक्रम आएपवछ घिििपि िहेका थरोिै खाली 
जवमनमा कसिी खेती िन्ज सवकनछ, घिबिैंचाका 
फाइदा तथा महत्त्व के–के हुन्, कुन सथानमा कस्रो 
प्रकािकरो खेती िनने, कुन मौसममा कस्रो खालकरो 
तिकािीखेती िनु्ज उपयुक्त हुनछ भने् कुिा विवभन् 
तावलमहरू जसै्, घिबिैंचा, नस्जिी व्यिसथापन, 
आई.पी.एम, बीउवबजन उत्ादन तथा संिक्ण 
तावलमहरूबाट वसकेकी छु ।” 

पवहलरो पटक बन्ा ि काउलीका बेना्ज उत्ादन 
ििेि ३,००० रुपैयाँ उनका हातमा आएपवछ वनकै 
खुशी भएकाे बताउँदै उनी भखनछन्, “यरो घिबिैंचा 
काय्जक्रम हाम्रो सुनौलरो भविष्यकरो आशा बनेि 
आएकरो छ ।” पवहले कवहलै् व्यिखसथत रूपमा 
तिकािीखेती नििेकी चनकुमािीले हाल बन्ा, 
काउली, खुसा्जनी, प्ाज, टमाटि, भन्ा, लौका, 
किेला ि फससीका मौसमी तथा बेमौसमी बेना्ज 
उत्ादन िना्जका साथै व्यािसावयक तिकािीखेती 
पवन िददै  आएकी वछन् । उनकरो ेबेना्ज उत्ादनबाट 
िवष्जक १०,००० देखख १५,००० रुपैयाँसम्म ि 
तिकािीखेतीबाट लिभि १,००,००० रुपैयाँसम्म 
आम्ानी हुने ििेकरो छ । उनले घिबिैंचा 
काय्जक्रमबाट नै पे्ररित भई १४ िटा बाख्ा, ३२ िटा 
कुखुिा ि २ िटा हाँस पवन पालेकी वछन् जसबाट 

फरोटरोः पािस वि.क.
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उनकरो िावष्जक ४०,००० देखख ५०,००० रुपैयाँसम्म 
आम्ानी हुने ििेकाे उनी बताउँवछन् । अवहले 
उनकरो घिकरो आवथ्जक अिसथा पवहलेकरो भन्ा धेिै 
सुदृढ भएकरो छ ि बचत िनने बानीकरो पवन विकास 
भएकरो छ । उनी भखनछन्, “बचत ििेकै पैसा ि केही 
ऋण वलई ४ कट्ा जवमन वकनेकी छु ि मवहना– 
मवहनामा वकस्ा पवन तिकािी बेचेकै पैसाले 
वनयवमत वतददै  आएकी छु ”। पवहला अभािका 
कािण वदनहँु जसरो झैझिरामा हुने घिमा अवहले 
केटाकेटीकरो उज्ज्वल भविष्यका बािेमा छलफल 
हुने िद्जछ । माछा, मासु ि फलफूल खानालाई 
चारपि्ज कुनु्जपनने चनकुमािीकरो परििािले अवहले 
वनयवमत रूपमा परोषणयुक्त खानेकुिाहरू आफै 
उत्ादन ििी खाने ििेका छन् । 

उनकरो जीिनमा आएकरो परिित्जन देखेि मवहलाले 
पवन वहम्मत ि परिश्मका साथ काम ििे सफल 
हुने िहेछ भने् कुिा आत्मसात् िददै  यस िाउँमा 
धेिै वददीबवहनीहरूले तिकािीखेती सुरु ििेका 
छन् । उनी भखनछन्, “समूहकरो अध्यक् भएि िाउँका 
वददीबवहनीहरूलाई तिकािीखेती वसकाउँदा 
ि सबैले मलाई म्यारम भनी सम्बरोधन िदा्ज मेिा 
श्ीमानले पवन िि्ज िनु्जहुनछ” । वहजरो आवथ्जक 
अभािका कािण वििश बनेकी चनकुमािी आज 
उच्च मनरोबल ि आत्मविश्ासका साथ समाजमा एक 
अिुिा मवहला कृषकका रूपमा वचवनखनछन् । सीप 
भए आफनरो वमवहनेत ि परिश्मले पुरुष सिह घिकरो 
आवथ्जक खसथवतमा टेिा पुया्जउने ि उनीहरूलाइ्ज 
हौसला वदएमा समाजकरो माि्जवनदश्जक बन् सनछन् 
भने् कुिा उनकरो सफलताकरो कथाबाट वसक् 
सवकनछ ।

? वशिकुमाि सुनाि, कृष्ण वि.क. ि  
पािस वि.क. (दवलत सेिा सङ्घ)

फरोटरोः पािस वि.क.

फरोटरोः सवचन मेघनाथ
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बुबाअामा विदेवशएि काम िदा्जकाे बखत भाितकरो 
हलद्ानीमा जखन्एका ४१ िषसीय पे्रमबहादुि 
वि.क.ले यसिी कृवष पेशाबाटै जीविकरोपाज्जन 
हरोला भने् कल्पनासम्म ििेका वथएनन् । आफनरो 
कम्जभूवम नेपाल बनाउने उदे्श्यकासाथ पे्रम वि.क. 
भाितबाट फकने ि बाँकेकरो कचनापुि िा.वि.स. िार्ज 
नं ६ हरिहिपुिमा २ छरोिा ि श्ीमतीसँि बसरोबास 
िददै  आइिहेका छन् । प्राथवमक वशक्ा मात्र पाएका 
पे्रमले िरोजिािीका लावि धेिै दुःखकटि बेहरोनु्ज पिेकरो 
सुनाउँछन् । िरोजििीका क्रममा परोखिामा ढाका 
कपरा उद्यरोिमा ि िेखडिङ्करो काम िदा्ज पवन 
भनेजस्ाे आम्ानी नभएपवछ पुनः िाँउमै फकसी 
साइकल मम्जतकरो पसल चलाउन थाले । 

समय वबतदै जाँदा दवलत सेिा सङ्घले यस 
िाउँमा जीिीकरोपाज्जन सुधािका लावि जैविक 
विविधतायुक्त घिबिैंचा काय्जक्रमका लावि समूह 
िठन हँुदा समूहकरो अध्यक् हुने मौका पे्रमले पाए । 
समूहकरो अध्यक् भएि काम िन्ज थालेपवछ उनले 
घिबिैंचा व्यिसथापन, बाख्ापालन, च्ाउखेती, 
फलफूल नस्जिी तयािी,े झरोलमल बनाउने, 
िरोठसुधाि, मौिीपालनजस्ा तावलमहरूमा 
समािेश हुने अिसि पाए यसले िदा्ज अाफूमा ज्ान, 
सीप ि चेतनाकरो विकास भएकरो उनी बताउँछन् । 

जैभवक भवभवरराको संिक्षणमा प्रभरबद्ध  युवा कृषक: पे्रम वि.क. 

आफनरो समूहकरो अिुिाइमा सवक्रय भई लािेका 
वि.क.ले तावलमपश्ात् सथानीय जातका बालीकरो 
संिक्ण ि प्राङ्ारिक तिकािीखेतीकरो सुरुिात 
ििे । उनी भनछन्, “ सथानीय तिकािीबालीमा 
जवत स्ाद ि पौवटिक तत्त्व हुनछ त्यवत विकासी 
बालीमा हँुदैन त्यसैले सथानीय जातका बालीकरो 
संिक्ण िनु्ज हामी सबैकरो दावयत्व हरो ।” उनले 
आफनरो घिबिैंचालाई स्ाेत घिबिैंचाका रूपमा 
विकास िददै  सथानीय जातका तिकािीहरू 
व्यािसावयक ि व्यिखसथत तरिकाले लिाएका छन् 
भने आफना करोठामा सथानीय जातका थिीथिीका 
बीउवबजनहरू वरब्ाहरूमा संिवक्त िददै  घिैमा 
बीउ बैंक सथापना ििेका छन् । 

पे्रम वि.क.ले १० जातका वसमी (टाटे वसमी, वकिवमिे 
वसमी, कलेजी वसमी, कालरो वसमी, बकुल्ला वसमी, 
खैिाे वसमी, दूधे वसमी, हरियरो वसमी, ठूलरो िातरो 
वसमी, पुट्के वसमी), ३ जातका फससी (मादले फससी, 
रले्ल फससी, जाँते फससी) ि अन्य तिकािी जसै् 
रूख आलु, वघिाैलंा, वचवचण्रो, किेला, कुन्ुरुक, 
दुधे वपंरालु ि लौका लिाउनाका साथै वतनका 
बीउहरूकाे संिक्ण ििेका छन् । यसै ििी उनले १२ 
प्रकािका फलफूल (आँप, अम्बा, अङ्िुि, कटहि, 
वनमु्ब, अवमलरो, कािती, सरिफा, उखु, आरु, केिा, 

फरोटरोः पािस वि.क.
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मेिा) यसै् मसलाबालीतफ्ज  लसुन, भरोटे लसुन, 
प्ाज, मेथी, धवनयाँ, अदुिा ि बेसाि लिाउने ििेका 
छन् । उनले पशुपालनतफ्ज  माछा, बाख्ा, बङ्िुि, 
िाई ि कुखुिा पालेका छन् । आफूसँि भएकरो दुइ्ज  
कट्ा जवमनकरो भिपुि उपयरोि िददै  उनले तिकािी 
ि पशुपालनबाट िावष्जक १,००,००० रुपैयाँसम्म 
आम्ानी िनने ि उक्त िकम छरोिाहरूकरो पढाइमा 
खच्ज िना्जका साथै बचत पवन िनने ििेकरो कुिा 
बताउँछन् । विवभन् अनुिमन ि बीउ प्रदश्जनी 
मेलामा वबिलै पाइने रूखआलु ि सेलु्ङ (मस्ाङ) 
करो समेत बीउसंिक्ण ििेकरो देखेि वजल्ला कृवष 
विकास काया्जलय बाँके ि के्त्रीय कृवष अनुसन्ान 
केन्द्र खजुिाले समेत पे्रम वि.ककरो प्रशंसा ििेका 
छन् । त्यवत मात्र नभएि कृवष मेला प्रदश्जनीमा 
प्रथम पुिस्ाि ि १० औ ंिावटिछ् य प्राङ्ारिक मेलामा 
सथानीय बीउ प्रिध्जन विधामा सानत्वना पुिस्ाि 
पाएपवछ पे्रम वि.क अझै उते्परित भएका छन् । 

कृवष पेशा िनने मानछेले समाजकरो अिुिाइ 
िन्ज सकै्न भने्हरूका लावि पे्रम वि.क. िाम्रो 
उदािहण बनेका छन् । कृवषमा युिा नेतृत्त्वकरो 
उदाहिण बनेका पे्रम वि.क. अवहले तिकािी 

सङ्कलन केन्द्रकरो अध्यक्, खाद्यसुिक्ा अवधकाि 
सञ्ाल महासङ्घकरो अध्यक् ि विद्यालयकरो वशक्क 
अवभभािक सवमवतकरो अध्यक्जस्ा विवभन् पदमा 
िही काय्ज िददै  अाएका छन् । विितकरो विभेद, 
अपहेलना, अविश्ास सखमझंदा मन खखन् भए पवन 
उनी भनछन्, “अवहले आफनरो कृवषकरो सफलता ि 
सामावजक संलग्ताले मलाई सबैले वचनछन्, हिेक 
सामावजक तथा अन्य काय्जक्रममा बरोलाउँछन् , 
मेिरो बरोलीमा विश्ास िछ्ज न् ि सल्लाह वलनछन् ।” 
विितमा िरोजिािीका लावि विवभन् शहिहरूमा 
भौतंारििहेकरो स्मिण िददै  आफूले जसै् िाउँलाई 
नै अिा्जवनक खेतीतफ्ज  अग्सि ििाउने ि सथानीय 
बालीकरो प्रिध्जन ििी जैविक विविधता कायम िनने 
लक्ष्य पे्रम बहादुिकरो िहेकरो छ । 

थरोिै जवमनमा विविध खालका तिकािीबाली लिाई 
आवथ्जक,सामावजक ि कृवष जैविक विविधताकरो 
संिक्ण ि प्रिध्जन िन्ज सवकने ि वनिन्िकाे 
वमवहनेतले कृवषबाट पवन समाजकरो अिुिाइ िन्ज 
सवकने कुिामा पे्रम वि.क. समू्पण्ज युिाका लावि 
पे्रिणाका स्ाेत बनेका छन् ।

? वशिकुमाि सुनाि, कृष्ण वि.क. ि  
पािस वि.क. (दवलत सेिा सङ्घ)

फरोटरोः पािस वि.क.
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बाँकेकरो नौबस्ा िा.वब.स.िार्ज नं ५ बसे् ६४ िषसीय 
लालिीि सुनाि िषषौदेखखकरो सपना पशुपालन ि 
कृवष पेशाबाट पूिा भएकरो छ । घिकरो आवथ्जक 
अिसथा दयनीय भएका लालिीि सुनािले धेिै पैसा 
कमाउने ि स्देशमै घिजग्ा वकनी जीविकाेपाज्जन 
िनने सपना बरोकी भाित िएका वथए । भाितकरो 
कन्रोि ि पौरी िरिाललिायतका शहिहरूमा 
बसी काम िन्ज थालेकरो करिब तीन दशक हँुदा 
पवन उनकरो सपना पूिा हुन सकेन । स्देशमै 
िरोजिािीकरो कमीले िदा्ज भािततफ्ज  लािेका 
लालिीि आफनरो युिा अिसथा भाितमै वबतेकरो 
कुिामा खखन् छन् । एकावति घिपरििािकरो 
विछरोर ि अकरोवति विदेशी माटामा ििेकरो दुःखले 
केही नहुने थाहा पाउदा पाउदै पनी भाित जानुपनने 
बाध्यता वथयरो ।

२०६६ सालमा यू.एस्.सी.क्ानाराकरो सहयरोिमा 
दवलत सेिा सङ्घले जीविकरोपाज्जन सुधािका 
लावि घिबिैंचा काय्जक्रम सञ्ालनमा ल्ाएपवछ 
घिमै बसेि केही हुनछ वक भने् उनलाई आश 
जािेि आयरो । समूहमा आबद्ध भएपवछ उनले 
संसथाकरो सहयरोिमा बङ्िुिपालन, मौिीपालन, 
नस्जिी व्यिसथापन, नेतृत्व विकासलिायतका 
तावलमहरूका अवतरिक्त विवभन् सथानहरूमा 

पशुपालन ि कृभष पेशाले भािर जान िोकोः लालिीि सुनाि

अिलरोकन भ्रमण िनने अिसि पाए । संसथाकरो 
प्राविवधक तथा आवथ्जक सहयरोिमा उनले तिकािी 
(काउली, बन्ा, आलु, तीते किेला, वसमी) खेती, 
माहुिी, बङ्िुि, कुखुिा ि माछापालन सुरु ििे। 
फेरि भाित जानु पनने हरो वक भने् दुवबधाका साथ 
कृवष पेशामा लािेका वि. क. भनछन्, “कृवषबाट 
भएकरो आम्ानीले सवजलैसँि घिखच्ज टिेपवछ मेिरो 
भाित जाने बाध्यता हटेकरो छ ।” 

ित िष्ज उनले १५ धुि जग्ामा ६ ख्ंवटल आलु 
उत्ादन ििी ९ हजाि रुपैयाँ कमाएका वथए 
यसै ििी माछाबाट ६ हजाि, बङ्िुिबाट १७ 
हजाि, माहुिीबाट ४ हजाि ि कुखुिाबाट ४–६ 
हजाि  रुपैयाँ आम्ानी वलन सफल भए । यसिी 
भएकरो कमाइ  उनले भविष्यका लावि बचत 
ििेका छन् । उनी भनछन्, “कृवष व्यिसायले अन्य 
व्यापािव्यिसायले जस्रो तुरुन् आम्ानी नवदए 
पवन केही समय पख्जदा आम्ानी िन्ज सवकने 
भएकाले धैय्ज ि वमवहनेत िन्ज सके भाितकरो कमाइ 
यही ंघिमै बसी-बसी हँुदरो िहेछ।” 

कृवष ि पशुपालनबाट भएकरो कमाइ बचत िददै  
उनले अवहले पाँच कट्ा जवमनसमेत जरोर्न सफल 
भएका छन् । जवमन वकने् उनकरो सपना आफनै 

फरोटरोः सवचन मेघनाथ



कथा परिवर्तनका ः जीववकाेपाज्तनका लावि बीउ परियाेजना 30

स्देशमा बिाएकरो पवसनाले पूिा ििेकरो कुिा 
लालिीि बताउँछन् । 

विदेशी भूवममा पिाय भइ्ज काम िनु्जभन्ा स्देशमा 
आफन्हरूका बीचमा िहेि काम िन्ज पाउँदा 
लालिीि वनकै खुसी छन् ि िाउँघिका अन्य 
साथीभाइलाई पवन विदेवशनुभन्ा आफनै माटामा 
केही िनु्जपछ्ज  भने् सल्लाह वदने ििेका छन् । 
यसका साथसाथै उनले अरू युिालाई पवन आफूले 
जानेका सीप वसकाउदै आएका छन् ।

युिा अिसथामा भाितमा भौतंारिएका लालिीि 
सुनािकरो आफूले जसै् वबिानरो देशमा अरूले दुःख 
नपाऊन् भने् सरोच िाखेि व्यािसावयक रूपमा 

माछा, बङ्िुि, माहुिी, कुखुिापालनका साथै 
तिकािीखेती िनने ि युिाका लावि िरोजििी सृजना 
िननेे यरोजना िहेकरो छ । उनी भनछन् “युिा देश 
विकासकरो मेरुदण् हुन् ि युिा विदेवशनुबाट िरोक् 
िाज्ले युिालवक्त कृषी काय्जक्रम ल्ाउनुपछ्ज  ।“

अवहले उनी आफनरो घि परििािका साथ 
व्यिसावयक तिकािीखेती ि पशुपालनमा 
िमाएका छन् । आफनै माटामा सुन फलने ि आफनै 
घिपरििािसँि बसी सम्मावनत जीिन वबताउन 
सवकने कुिामा लालिीि सुनाि सबैका लावि 
उदाहिण बनेका छन् । 

? वशिकुमाि सुनाि, कृष्ण वि.क. ि  
पािस वि.क. (दवलत सेिा सङ्घ)

फरोटरोः सवचन मेघनाथ

फरोटरोः सवचन मेघनाथ
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बाँकेकरो कचनापुि िा.वि.स.िार्ज नं ७ वटकुलीपुिका 
पुरुषहरूकरो मु् पेशा भाितका विवभन् 
शहिहरूमा िई ज्ालामजदुिी ििी जीविकरोपाज्जन 
िनने वथयरो भने मवहलाहरू घिकरो चुलरोचौकामै 
सीवमत िहने् । यस ठाउँमा सीवमत रूपमा ऐलानी 
जवमन भएका कािण वनिा्जहमुखी खेती िनने प्रचलन 
िहेकरो पाइनछ । बाहुन, क्त्री, जनजावत ि दवलत 
समुदायकरो बसरोबास भएकरो यस ठाउँमा जातीय ि 
लैवङ्क भेदभािलिायत सबै खालका सामावजक 
विभेदहरू भइिहने् । वशक्ाबाट िवञ्त यहाँका 
मवहलाहरूलाई सामावजक विकास ि मवहला 
हकका बािेमा केही थाहा वथएन । जातीय भेदभाि 
ि लैवङ्क भेदभािले िदा्ज सङ्वठत हुन नसकेका 
यहाँका मवहलाहरूले आफनरो विचाि ि मनरोभािना  
समेत व्यक्त िनने अिसथा वथएन । 

२०६६ सालमा दवलत सेिा सङ्घ बाँकेले साना 
वकसानकाे जीविकरोपाज्जन सुधािका लावि जैविक 
विविधतायुक्त घिबिैंचा काय्जक्रम सञ्ालनमा 
ल्ाएपवछ २५ जना (१३ दवलत, ४ जनजावत ि 
८ बाहुनक्त्री) मवहलाहरूलाई सङ्वठत ििी 
सििमाथा घिबिैंचा कृषक समूह िठन ििेकरो 
वथयरो । उनीहरूकाे समूहमा भएका विवभन् तावलम 
ि भ्रमणले आफूमा सीप, ज्ान ि आत्मविश्ास 

सामाभजक भवकास ि मभहला सशक्तरीकिणमा एक जुट हँदै:  
सििमाथा मवहला समूह 

बढेकरो कुिा यस समूहका मवहलाहरू बताउँछन् । 
खाली समय ि जग्ाकाे सदुपयरोि िददै  आम्ानीका 
लावि उनीहरूले व्यािसावयक रूपले तिकािीखेती 
ि पशुपालन ििी िाम्रो आम्ानी वलएका छन् । 
यसैकाे परिणामस्रूप भाित जाने पुरुषका वनखति 
अवहले सििमाथा घिबिैंचा कृषक समूहका 
मवहलाहरू पे्रिणका स्ाेत बनेका छन् । अवहले 
वटकुलीपुिमा भाित जाने पुरुषकरो सङ््ामा 
कमी आएकरो ि उनीहरू कृवष पेशामा आबद्ध 
भएकरो  भनाइ समूहकी अध्यक् लालसिी घतसीकरो 
छ । िाउँका लावि सफल उदाहिण बनेकी 
समूहकी सदस् िरोपी विकले तीन कट्ामा मौसमी 
तथा बेमौसमी तिकािी उत्ादन ििी िावष्जक 
चालीस हजािसम्म आम्ानी िवछ्ज न् । उनी भखनछन् 
“आम्ानीकरो पैसाले घिखच्ज, नावतनावतनाहरूलाई 
कापीकलम वकन् सहज भएकरो छ । आफनरो 
खच्जलाई छरोिाबुहािीकरो आशामा बसु् पिेकरो छैन । 
मैले आम्ानीकरो १०,००० हजाि रुपैयाँसम्म बचत 
ििेकी छु ।” 

यस समूहका मवहलाहरूमा बचत िनने बानी 
बसेकरो छ । समूहमा मावसक बचत िन्ज थालेपवछ 
अवहले ६० हजाि रुपैयाँ समूहमा बचत भएकाे 
छ । आपत्ालीन अिसथामा उक्त पैसाबाटै 

फरोटरोः सवचन मेघनाथ
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काम चलेकाे छ भने केहीले समूहबाट ऋण 
लिी व्यिसाय सञ्ालन िन्ज पवन थालेका छन । 
समूहबाट ऋृण वलएि घिमा वकिाना पसल िाखेकी 
चन्द्रकला वि.क भखनछन्, “वकिाना पसलबाट धेिै 
आम्ानी त हँुदैन ति छरोिाछरोिीलाई कापीकलम 
वकन् ि माछामासु खान पुगछ ।” 

िाताििण संिक्णका साथै सृजनात्मक काय्जमा 
अग्सि यस समूहका मवहलाहरू प्ावटिकले 
िाताििणमा असि िनने बताउँदै उनीहरूले 
प्ावटिककरो परोली ब्ािकरो साटरो सालकरो 
पातकरो खरोचा बनाई वबरुिा उमानने ििेका छन् । 
उनीहरूकरो बैठकमा स्ास्थ्य जनचेतना, िाउँघि 
सिसफाइ ,िनजङ्ल बचाउ, छुिाछुतमुक्त िाउँ, 
समृद्ध तथा शाखन् िाउँ सथापनाजस्ा विषयमा 
छलफल हुने ििेकरो छ । यस समूहकी उपाध्यक् 
वहद्जकली वि .क भखनछन् “पवहले िाउँमा मवहला–
मवहला बीच नबरोलने ,मवहला वहंसा, छुिाछुत तथा 
जातीय भेदभाि वथयरो ति अवहले हामी एक जुट 
भइ्ज एकापसमा खुलेि कुिा िना्जका साथै सँिै 
बसेि समूह तथा िाउँकाे विकास कसिी िनने भने् 
कुिाहरूमा छलफल िछषौ ।” 

वनिन्ि रूपमा सामावजक काममा अग्सि 
भएपवछ उनीहरूकरो नेतृत्व विकास भएकरो 

समूहकी सवचि तुलसा वि.क.करो भनाइ छ । उनका 
अनुसाि िा.वि.स.बरोर्ज, िरानािरिक मञ्, विद्यालय 
व्यिसथापन सवमवत, सामुदावयक िनजस्ा सथानीय 
वनकायहरूमा पवन समूहका मवहलाहरूकरो 
प्रवतवनवधत्व बढेकरो छ । िा.वि.स.बाट छुट्ाइने 
मवहला तथा लवक्त समुदायकरो बजेटमा पवन 
समूहका मवहलाहरूकरो पहँुच िृखद्ध भएकरो छ । 
यस अन्ि्जत समूहमा वसलाइ कटाइ तावलम तथा 
सचेतनामूलक काय्जक्रम सञ्ालन भइिहेका 
छन् । िाविस सवचि दामरोदि शमा्ज भनछन्, “सुरुका 
वदनमा नौलरो मावनस देख्दा लाज माने् मवहलाहरू 
अवहले सङ्वठत भई आयआज्जन िना्जका साथै 
सामावजक काय्जमा पवन वक्रयाशील भइ्ज नेतृत्व वलन 
सके् अिसथामा पुिेका छन् ।” 

अवहले सििमाथा समूहका कािण वटकुलीपुिका 
बावसन्ामा आएकरो समावजक ि आवथ्जक 
परिित्जनका कािण यरो िााउँ भ्रमणकरो केन्द्रविनद 
बनेकरो छ भने यस समूहका मवहलाकरो आपसी 
मेलवमलाप, सशक्तीकिण ि उन्वतशीलता अरू 
िाउँहरूलाई समेत पे्रिणाकरो स्ाेत बनेकाे छ ।

?  वशिकुमाि सुनाि, कृष्ण वि.क. ि  
पािस वि.क. (दवलत सेिा सङ्घ)

फरोटरोः सवचन मेघनाथ
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कचनापुि – ११ हरिहिपुि बसे् जयिाम खत्री 
पशुपालन ि प्राङ्ािारिक तिकािीखेतीमा िमाउँदै 
आएका छन् । नपढेका भए पवन जयिाम अवहले 
िाउँमा अिुिा वकसानका रूपमा वचवनएका 
छन् । उनले पिम्पिादेखख नै कृवष ि पशुपालन 
िददै  आएका छन् । उनले पशुपालनका रूपमा १ 
िाई ि २ िरोरु पालेका वथए । छरोिाछरोिीलाई दूध 
वकनेि खुिाउन नसके् भएकाले उनलाई िाई ि 
खेत जरोत्का लावि िरोरु पालनुपनने बाध्यता वथयरो । 

पिम्पिाित िरोठ भएकरो कािण िरोबि ि वपसाबकरो 
उवचत सङ्कलन ि व्यिसथापन वथएन जसकािण 
िरोठकरो भुइँभरि वहलैवहलरो हुने िथ्ा्जे । जयिामलाई 
िरोठवभत्र आउनजान ि घाँसपानी वदन िाह्रो 
हुन्थरो । अझ िषा्जयाममा िरोठवभत्र पानी पसेि 
िरोबि पानीले बिाएि लाने भएकाले खेतीपातीका 
लावि िरोबिमलकरो अभाि हुने िथ्ा्जे । फरोहरोिकै 
कािण भान्ासम्म दुि्जन् आउने ि खाना खान 
समेत असवजलरो भएकरो वथयरो । िरोठ सफा नभएि 
िाईभैंसीका खुट्ा पाके्, छालामा घाउ हुने ,मुखमा 
खवटिा आउने, शािीिमा साना साना वकिाहरू 
हुने ि चिचिे, आन्द्रा सुवन्नेजस्ा िरोिहरू लागे् 
िथने जसले िदा्ज उनकरो िावष्जक रूपमा पशुकरो 
उपचािमा ४,००० देखख ५,००० रुपैयाँसम्म खच्ज 

भकािो सुरािले ल्ायाे परिवर्तन : जयिाम खत्री

हुन्थरो । उनकरो भकािरो व्यिखसथत नभएका कािण 
उनलाई पशुपालन असवजलरो ि खवच्जलरो भइिहेकरो 
वथयरो । खेत जरोत् ि दूधका लावि मात्र िहिले नभई 
किले पशु पालने ििेकरो कुिा जयिाम बताउँछन् । 

वि.स. २०६९ मा दवलत सेिा सङ्घले घिबिैंचा 
परियरोजनाअन्ि्जत भकािरो सुधाि घुतिी करोष 
सञ्ालनमा ल्ायरो । जयिामले समूहमा सञ्ालन 
भएकरो भकािरो सुधािसम्बन्ी तावलमबाट यसका 
फाइदाका बािेमा बुझेपवछ आफनरो अव्यिखसथत 
भकािालाइ्ज  सुधाि िनने हौसला वमल्रो । दवलत 
सेिा सङ्घकरो आवथ्जक तथा प्राविवधक सहयरोिमा 
उनले िरोठकरो भुइँ थरोिै वभिालरो पािी प्ाटिि ििी 
वपसाब बगे् नाली, वपसाब सङ्कलन िनने ट्ाङ्की ि 
छाप्ररोसवहतकरो िरोबि सङ्कलनका लावि खारल 
बनाए । यसरो िदा्ज िरोबिमा भएकरो माटालाई 
चावहने आिश्यक तत्त्व उरेि नजाने ि पानी पदा्ज 
बिेि ि चुहेि नजाने ि िाताििण स्च् िाख्समेत 
टेिा पुया्जउने कुिा भकािरो सुधाि तावलमबाट थाहा 
भएकरो कुिा उनी बताउँछन् । 

यसै संसथाबाट आई.पी.एम ि प्राङ्ारिक 
तिकािीखेतीसम्बन्ी तावलम पाएपवछ उनले 
झरोलमल विषादी ि िरोबिमलकरो प्रयरोि ििेका छन् 

फरोटरोः पािस वि.क.
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जसले िदा्ज कीटनाशक औषवधमा ि िासायवनक 
मलमा खच्ज हुने पैसा बचत भएकरो छ । यसिी 
व्यािसावयक प्राङ्िारिक तिकािीखेती सुरु िदा्ज 
िरोबिमल पवन बढी मात्रामा चावहने भएपवछ उनले 
थप १ िाइ्ज  ि १ िरोरु वकनेका छन् । जयिाम िमाउँदै 
भनछन्, “अवहले किले नभई िहिले पशुपालन 
िरििहेकाे छु।” 

भकािरो सुधािपश्ात् वहलरो नहुने भएकरो कािण 
घाँस, दाना, पानी हालन पुतलीलाई सुविधा भएकरो 
छ । यसले िदा्ज जयिामले थरोिै समयमा भकािाकरो 
काम सकी बचेकरो समय तिकािीबािीमा वबताउने 
िछ्ज न् । त्यसै ििी खाना पकाउने िरोबि ग्यासका 
लावि पवन अवहले पया्जप्त मात्रामा िरोबि पुगे् 
ििेकरो छ । उनी भनछन्, “पवहला भकािाकरो काम 
िन्ज नमाने् छरोिाछरोिीले अवहले आफूलाई समय 
नभएका बेलामा पवन भकािामा िएि काम िन्ज 
थालेका छन् ।” सिसफाइकै कािण हाल उनले 
पालेका पशु पवन पवहले भन्ा स्सथ छन् ि 
पवहलेकरो जस्रो िाईिरोरुकाे औषवध उपचािमा धेिै 
खच्ज िनु्जपददैन । 

अवहले उनकरो घिििपि सिसफाइ हुने ििेकरो छ ि 
िरोठबाट आउने दुि्जन्मा समेत कमी आएकरो छ । 
उनलाई पवहलेकरो जस्रो मलकरो अभाि हुने ििेकरो 
छैन ि यसले उनकरो अन्बाली ि तिकािीखेतीकरो 
उत्ादन पवन बढाएकरो छ । हालसालै उनले 
तिकािी बेचेि ४,००० ि दूध बेचेि ८०,००० रुपैयाँ 
आम्ानी ििेका छन् । आजकाल दूधमा पवहला 
जस्रो वपसाब ि िाेबिकरो िन् नआउने हँुदा 
स्ावदलाे भएकरो अनुभि सुनाउँछन् । 

कुनै बेला पशुपालन छरोर्ने मनसाय बनाएका 
जयिामलाई भकािरो सुधाि ििेपवछ पशुपालनलाई 
वनिन्िता वदंदै थप तिकािीखेती सुरु ििी 
आयआज्जन िन्ज थालेका छन् । यसिी कम लिानीमै 
िन्ज सवकने भकािरो सुधािले पशुकरो स्ास्थ्यमा 
सुधाि ल्ाउने, बसु्करो खेि िइिहेकरो िरोबि 
ि वपसाबलाई मल ि विषादीका रूपमा प्रयरोि 
िन्ज सवकने ि िाताििणमैत्री हुने हँुदा जयिामले 
सबैलाई भकािरो सुधाि िन्ज सल्लाह वदनछन् ।

?  वशिकुमाि सुनाि, कृष्ण वि.क. ि 
पािस वि.क. (दवलत सेिा सङ्घ)

फरोटरोः पािस वि.क.
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