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नेपाल – अछाम, नेपाल रावष्टरि य समाज कल्याण सङ्घ (एन.एन.एस.रबु्.) – कञ्नपुर, सामावजक सेिा केन्द्र – िैलेख र 
थारू मवहला उत्ान केन्द्र, बवि्डयाको साझेिारीमा उपरोक्त वजल्ाहरूमा बसोबास िरररहेका वसमान्तकृत कृषकहरूको 
खाद्य तथा पोषण सुरक्ा, आम्ानी र समानुकू लन क्मता अवभिृस्धि िनषे उदे्श्यले ‘जैविक विविधता, अनुसन्ान तथा 
विकासका लावि सथानीय पहल (ली–बर्ड)’ को प्राविवधक सहयोिमा आफना काय्डक्रमहरू सञ्ालन ििदै  आएको छ । 
अिष्ट २०१७ बाट थालनी िररएको पवहलो चरणको काय्डक्रमले वरसेम्बर २०२१ सम्म आरपुग्ा काय्डक्रममा सहभािी 
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यो पुस्तक तयार पान्ड आवथ्डक सहयोि िनषे ड्ान चच्ड एर (वर. वस. ए.) नेपाल तथा काय्डक्रम सञ्ालन िनषे साझेिार 
संसथाहरूप्रवत हामी आभार व्यक्त िि्डछौ ँ। यो पुस्तक तयार पानषे क्रममा प्रत्यक् तथ परोक् रूपमा सहयोि िनु्डहुने 
समू्ण्ड महानुभािहरूप्रवत पवन कृतज्ञता व्यक्त िि्डछौ ँ।
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रोटी वजल्ाको के. आई. वसंह िाउँपावलका, िरा नं. ७, 
भूमीराजमारौ ँवनिासी धनबहािुर भण्डारी (५२ िष्ड) को 
पाँचजनाको पररिार छ । जीिन वनिा्डहका लावि उनले 
परम्राित रूपमा खेतीपाती िनषे िरेका वथए । उनी 
पवहले मौसमअनुसार ज्ाला मजिुरी िनषे िथषे तर त्यसले 
उनलाई आिश्यक आम्ानी र आत्मसनु्तवष्ट विएको 
वथएन । उनी अिसरको पखा्डरमा वथए । मौका पाए 
आफनै खेतीमा पवसना बिाएर आम्ानी िनषेर पररिारसँिै 
बसे् सोच वथयो । त्यस क्रममा उनी समविकास केन्द्र, 
रोटीद्ारा सञ्ावलत वििो जीविकोपाज्डन प्रिधि्डन 
पररयोजनाबाट पे्रररत भई काय्डक्रमद्ारा िवित प्रितीशील 
कृषक समूहमा आबधि भए ।

समूहमा आबधि भएपवछ पररयोजनाद्ारा सञ्ावलत 
व्यिसावयक कृषक पािशालामा सहभािी भई कृवष 
प्रविवध र मूल्य–शृ्ङ्खलाबारे जानकारी पाउने मौका  
पाए । उनले परम्राित कृवष प्रणालीको िाउँमा 
आधुवनक कृवष प्रविवधको प्रयोि िन्ड शुरु िरे । 
पररयोजनाबाटै उनले कम्ोष्ट मल, बायोचारको प्रयोि, 
िोि सुधार, प्ाकेज काय्डक्रम, बीउ व्यिसथापन, झोलमल 
बनाउने प्रविवध, एकीकृत घरबिैचँा व्यिसथापन आविका 
बारेमा समेत प्राविवधक ज्ञान पाए ।

टमाटर खेरी बन्यो थप आम्ानीकयो स्योर

आज उनी प्रिवतशील कृषक समूहका सवचि र अिुिा 
कृषकका रूपमा सथावपत भएका छन् । वहजोसम्म 
‘कृवषबाट पवन आम्ानी हुनछ र ?’ भने्न पररिारका 
सिस्यहरू समेत आज यसैबाट निि आउँिा खुसी छन् 
र यसलाई अझ बढाउन सहयोि िरररहेका छन् ।

धनबहािुर िएको िष्ड टमाटर खेतीबाट घरखच्ड कटाएर 
८५ हजार रुपैयाँ आम्ानी िन्ड सफल भएका वथए । उनी 
यस तरकारी व्यिसायबाटै आम्ानी िरी बालबच्ालाई 
वजल्ा बावहर अध्यन िराउन सफल भएका छन् । 
उनले आफनो बारीबाट उत्ािन भएको तरकारी बेचेर  
केही रकम सहकारीमा िचत समेत िनषे िरेका छन् । 
हाल आएर धनबहािुर भण्डारी आफू संलग्न कृषक 
समूहका लावि विशा–वनिषेशक बनेका छन् भने अन्य 
समुिायका लावि पवन उिाहरणीय कृषक बनेका छन् । 
भविष्यमा तरकारी खेतीलाई अझ विस्तार िन्डका लावि 
थप पाँचिटा प्ास्टिक घर

तयार िरी बृहत् रूपमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी 
उत्ािन िनषेर रोटी वजल्ाको विपायल एिम् वसलिढी 
बजारको माि पूवत्ड िनषे उनको योजना रहेको छ । अब 
उनी विशेषिरी उच् मूल्यका (अिुिा, बेसार आवि) कृवष 
उपज समेत उत्ािन िनषे योजनामा छन् ।

परिित्तनकाे कथा १ ः डाेटी
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रोटी वजल्ाको के. आई. वसंह िाउँपावलका अन्ति्डत 
तीन वकलोवमटर लामो ‘घरमुवन वसँचार कुलोको वनमा्डण 
पाँच िष्ड पवहला उपभोक्ता सवमवतको व्यिसथापनमा 
सम्न्न भएको वथयो । यो वसँचार कुलो सथानीय समुिायले 
सथानीय प्रविवध माफ्ड त वनमा्डण िरेका वथए । तर, विित 
चार िष्डिेस्ख यसले सही तररकाले काम िन्ड छोरेको 
वथयो । हाल वर. वस. ए.को आवथ्डक सहयोिमा समविकास 
केन्द्रद्ारा सञ्ावलत वििो जीविकोपाज्डन प्रिधि्डन 
पररयोजनाअन्ति्डत यसको पुनवन्डमा्डण काय्ड सम्न्न 
भएको छ । समुिायको व्यिसथापनमा यो वसँचार योजना 
पुनवन्डमा्डण भएपवछ पानीको वनरन्तर प्रिाहमा सहयोि 
पुिेको छ । कुलोबाट िष्डभरर नै पानी आररहने भएपवछ 
यसबाट ६० रोपनी (३ हेक्टर) जवमनमा वसँचार सुविधा 
पुगु्नका साथै ५३ घरधुरी प्रत्यक् लाभास्वित भएका छन् ।

‘घरमुवन वसँचार कुलो उपभोक्ता सवमवत’का सिस्यका 
अनुसार पवहले कुलो पटक–पटक मम्डत िरररहनु पनषे 
हुन्थो । यसले ििा्ड कृषकहरूले मम्डत–सम्ारमै धेरै 
समय र स्ोत खच्डनु परेको वथयो । “त्यसैले हामीले यो 
वसँचार कुलो रामै्सँि मम्डत–सम्ार िनषे योजना बनायौ ँर 

योजेनाअनुसार नै काम सम्न्न िया्डै” उपभोक्ता 
सवमवतका सिस्य िणेश बोहरा भनछन् । उनी थपछन्, 
“पवहले त तरकारी खेती ििा्ड कुलोमा पटक–पटक 
ओहोर–िोहोर िरेर हेरररहनु पि्डथ्ो । वििो 
जीविकोपाज्डन प्रिधि्डन पररयोजना र िाउँपावलकाको 
आवथ्डक तथा प्राविवधक सहयोिपचिात यसको मम्डत–
सम्ार काय्ड सम्न्न हँुिा आज हामीले योसमस्याबाट 
छुटकारा पाएका छौ ँ। उत्ािन िृस्धि िन्ड सहयोि पुिेको 
छ । अवहले नििेबाली तथा खाद्यान्न बाली समयमा 
लिाउन सहज भएको छ ।” अका्ड लाभास्वित कृषक रन्द्र 
विष्टको भनार छ, “मेरो पाँच रोपनी जग्ामा वसँचार 
सुविधा पुिेको छ । यसरी वसँचार सुविधा भएपवछ मैले र 
समूहका अन्य सिस्यहरूले मौसमी तथा बेमौसमी 
तरकारी खेती िन्ड शुरु िरेका छौ ँ । पटक–पटकको 
मम्डत–सम्ारको समस्याबाट छुट्कारा पाउनुका साथै 
समय र स्ोतको पवन िचत भएको छ । त्यसैले हामी 
सहयोिी वनकाय र पररयोजनालाई हृियिेस्ख नै धन्यिाि 
विन चाहनछौ ँ।”

 

परिित्तनकाे कथा २ ः डाेटी

कुलयो मम्तरले कृषककयो समय र स्योर–साधनकयो वचर



3समानुकूलन जीविकोपाज्जन र दिगो खाद्य तथा पोषण 
सुरक्ा कार्जक्रम : परिवर्तनका कथाहरू

रोटी वजल्ाको के. आई. वसंह िाउँपावलका, िरा नं. ६, 
भूमीराजमारौ ँ वनिासी हररलाल जैसी (४७ िष्ड) को छ 
जनाको पररिार रहेको छ । पररिारको जीिन वनिा्डहका 
लावि उनले परम्राित रूपमा खेतीपाती िनषे िरेका 
वथए । उनी विितमा मौसमअनुसार ज्ाला–मजिुरी पवन 
िनषे िथषे तर त्यसले उनलाई आिश्यक आम्ानी र 
आत्मसनु्तवष्ट विएको वथएन । 

यसै्त अिसथा झेवलरहेका बेला उनी समविकास केन्द्र, 
रोटीद्ारा सञ्ावलत वििो जीविकोपाज्डन प्रिधि्डन 
पररयोजनाबाट पे्रररत भई पररयोजनाद्ारा िवित शास्न्त 
कृषक समूहमा आबधि  भए । समूहमा आबधि भएपवछ 
पररयोजनाद्ारा सञ्ावलत व्यिसावयक कृषक 
पािशालामा सहभािी भई कृवष प्रविवध र मूल्य–                     
शृ्ङ्खलाबारे जानकारी पाए । यसका साथै कम्ोष्ट मल, 
बायोचारको प्रयोि, िोि सुधार, प्ाकेज काय्डक्रम, 
एकीकृत घरबिैचँा व्यिसथापन, बीउ व्यिसथापन, 
झोलमल बनाउने प्रविवधजस्ता विवभन्न कृवष प्रविवधका 
बारेमा उनले थप ज्ञान हावसल िरे ।

आज उनी अिुिा कृषकको रूपमा सथावपत भएका               
छन् । वहजोसम्म ‘कृवष पेशाबाट पवन आम्ानी हुनछ र ?’ 
भने्न उनका पररिारका सिस्यहरू समेत आज यसैबाट 
निि आउँिा खुसी छन् र यसलाई अझ अिावर बढाउन 
सहयोि िरररहेका छन् । उनले विित िष्डमा घर खच्ड 
कटाएर ३ लाख २० हजार रुपैयाँ आम्ानी िनषे सफलता 
हावसल िरेका छन् । उनी सथानीय सीताराम कृवष 
सहकारीमा मावसक रूपमा रु. २००/– का िरले िचत 
पवन िछ्ड न् । यस ताकारी व्यिसायबाट आफना 
बालबच्ालाई हररलाल वजल्ा बावहर अध्यन िराउन 
सफल भएका छन् । हररलाल भनछन्, “घरका अन्य 
सिस्यले पवन कृवषबाट कसरी जीिन चलाउने भने्न र 
पवसना बिाउँिा सुन फलछ भने्न कुरा बुवझसकेका                 
छन् ।”

रनवा्तहमुखी खेरीबाट अध्त–व्यवसारयक खेरीसम्म

परिित्तनकाे कथा  ३ ः डाेटी

डयोटी रजल्ाकाे कथा
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कमला जोशी (३८ िष्ड) आफनाे १० जनाको पररिार 
सवहत रोटी वजल्ाको पूिवीचौकी िाउँपावलका, िरा नं. 
४, सानािाउँ, धौलाबस्तीमा बसोबास िवछ्ड न् । जीिन 
वनिा्डहका लावि उनले परम्राित रूपमा मौसमी 
खेतीपाती िनषे िरेकी वथरन् । यस्तो खेतीले उनलाई 
आिश्यक आम्ानी र आत्मसनु्तवष्ट विएको वथएन ।

पवछ आएर उनी उनी समविकास केन्द्र, रोटीले सञ्ालन 
िरेको वििो जीविकोपाज्डन प्रिधि्डन पररयोजना अन्ति्डत 
िवित भििती कृषक समूहको सिस्य बवनन् । सो 
पररयोजना अन्ति्डत व्यिसावयक कृषक पािशाला र 
कृवष पया्डिरण सम्बन्ी तावलममा सहभािी भई कमलाले 
कृवष प्रविवध र मूल्य–शृ्ङ्खलाबारे जानकारी पाउने 
मौका पारन् । त्यसपवछ कम्ोष्ट मल र बायोचारको 
प्रयोि, िोि सुधार, प्ाकेज काय्डक्रम, एकीकृत घरबिैचँा 
व्यिसथापन तावलम, बीउ व्यिसथापन, झोलमल बनाउने 
प्रविवध, उन्नत जातका तरकारीका बीउ–वबजन आविको 
सहयोि पवन पारन् । त्यसपवछ उनले परम्राित कृवष 
प्रणालीको िाउँमा आधुवनक एिम् प्राङ्ाररक खेती शुरु 
िररन् ।

उनलाई घरका अन्य सिस्यले पवन ‘तरकारी खेतीबाट 
कसरी जीिन चलाउने ? अरूजसै्त परम्राित धान, िहँु 

पो उत्ािन िनु्ड पछ्ड  त’ भन्थे । उनले त्यस्ता बाधा–
व्यिधानसँि जुभिै आफनो काय्डलाई वनरन्तर अिावर 
बढाररवहन् । आज उनी भििती कृषक समूहकी अध्क् 
र अिुिा कृषकको रूपमा सथावपत भएकी वछन् । 
पररिारका सिस्यहरू पवन आज त्यसैबाट निि आउँिा 
िङ छन् र यसलाई अझै अवघ बढाउन सहयोि िरररहेका 
छन् । उनले िएको िष्डमा तरकारीबाटै घरखच्ड कटाएर 
र आफूले उपभोि िरेर १ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्ानी 
िररन् । उनी समूहमा मावसक रूपमा रु. १०० िचत िनषे 
िवछ्ड न् । उनलाई यस तरकारी व्यिसायबाट 
बालबच्ालाई अध्यन िराउन सहज भएको छ । 
कमला भस्नछन्, “मैले आफनो बारीको तरकारी बेचेर 
समूह तथा बैङ्कमा पवन रकम िचत िनषे िरेकी छु ।” हाल 
आएर कमला जोशी आफू संलग्न कृषक समूहका लावि 
विशा–वनिषेशक र अन्य समुिायका लावि पवन उिाहरण 
बनेकी वछन् । उनको भनार छ, “पररश्म नै सबैथोक 
रहेछ ।”

उनी भविष्यमा अरू पाँचिटा पोलीहाउस तयार िरी 
बृहत् रूपमा मौसमी तथा बेमौसमी व्यिसावयक तरकारी 
उत्ािन िनषेर रोटी वजल्ाको चौखुटे्, साजघाट, 
विपायल, वसलिढी र अछामको साँफे बिर बजारको 
मािलाई पूवत्ड िन्ड योििान पुया्डउने योजनामा वछन् ।

प्ाङ्ाररक खेरीले पररवारमा ल्ाएकयो खुसी

परिित्तनकाे कथा ४ ः डाेटी
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‘आली’ एउटा पछावर पाररएको समुिाय हो । वयनीहरू 
नेपालको सुिूरपवचिम प्रिेशको अछाम वजल्ामा पनषे 
पञ्िेिल निरपावलकामा बसोबास िि्डछन् । उनीहरूले 
विितमा बेरोजिारी, अवशक्ा, वसँचार र खानेपानीको 
अभाि आवि विवभन्न प्रकारका समस्याहरू झेवलरहेका 
वथए । पररिारको भरण–पोषणका लावि उनीहरू मौसमी 
ज्ालािारीका रूपमा काम िन्डभारत जाने िि्ड थे । 
उनीहरूको विावमत्वमा केही मात्ामा वसमान्तकृत भूमी 
भए पवन वसँचारको अभाि वथयो । त्यसमा मौसमी खेती 
मात् िन्ड बाध् वथए । त्यसैले उनीहरूले खाद्य अभािको 
सामना िनु्ड परररहेको वथयो ।

यस समुिायमा रहेका समस्याहरूको वनराकरण ििदै  
समुिायलाई तरकारी तथा नििे बालीको खेतीका 
माध्मबाट मूलधारमा ल्याउने हेतुले वर. वस. ए. नेपालको 
आवथ्डक सहयोिमा समाज सेिा केन्द्र (सोसेक) नेपालले 
समूह ििन िययो । यस पवछ पररयोजनाले वसँचारको 
समस्या समाधान िन्ड तीनिटा हारररि ोवलक पम्हरू 
जरान िररवियो । यसले वतलीिाढको पानी मावथ पिायो। 
यो पानी सङ्कलन िन्डका लावि िुईिटा पोखरीको वनमा्डण 

िररयो । बेमौसमी खेतीका लावि प्ास्टिक घरको 
सहयोि पवन िररयो । समूह सिस्यहरूलाई कृवषसम्बन्ी 
आिश्यकता अनुसारका तावलमहरू विरयो । समूह 
सिस्यलाई तरकारीको बीउ र साना कृवष औजारका 
साथै छावनएका सातजना कृषकलाई बाख्ा तथा                           
कुखुराहरू समेत सहयोि िररयो ।

अवहले पानीको सहज उपलब्धता पवछ उनीहरूलाई 
बालीनाली लिाउन कुनै बाधा छैन । त्यसैले आम्ानीमा 
िृस्धि भएको छ । यसका साथै उनीहरूको जीविका, 
वशक्ा र विास्थ्यमा सकारात्मक पररित्डन आएको छ । 
मौसमी ज्ालािारीका लावि भारत जाने संख्ा घटेको  
छ । यो पररित्डन िेखेर पञ्िेिल विनायक निरपावलकाले 
समुिायमा शुधि खानेपानी उपलब्ध िराउनका लावि 
पानी शुधिीकरण यन्त्र जरानका लावि ७ लाख रुपैयाँ 
विवनयोजन िरेको वथयाे । अवहले यस समुिायमा 
िररबीको िर घट्िै िएको छ र क्रमशः  उनीहरूका 
पररिारको आवथ्डक अिसथा सुधार हँुिै िएको पारनछ ।

जीरवकयोपाज्तन सुधाररर्त कयो एक कदम

परिित्तनकाे कथा ५ ः दैलेख
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धना माझी कणा्डली प्रिेशमा पनषे िैलेख वजल्ाको 
आिबीस निरपावलका– ४ को राकम कणा्डलीमा                 
बस्सछन् । उनको पररिारमा चारजना सिस्यहरू छन् । 
पररिारको विावमत्वमा भएको िुई रोपनी जवमनमा 
आधुवनक कृवषसम्बन्ी ज्ञानको अभािका कारण धनाको 
पररिारले परम्राित खेती प्रणाली अपनाउँिै आएको 
वथयो । यवतले नपुिेर पररिारको जीविकोपाज्डनका लावि 
उनका श्ीमान् मौसमी ज्ाला मजिुरी िन्ड भारत जाने 
िि्ड थे । भारतमा बसेका बेला मावसक िश हजार रुपैयाँ 
बचाएको रकम नै यो पररिारको आम्ानीको प्रमुख स्ोत 
हुन्थो ।

धनाहरूको यस्तो पररस्सथवतमा वर. वस. ए. नेपालको 
आवथ्डक सहयोिमा समाज सेिा केन्द्र (SOSEC) नेपालले 
साकार (SACAR) नामक पररयोजना लािू िययो । यसपवछ 
धनालेआधुवनक कृवषसम्बन्ी र त्यसमा पवन विशेषिरी 
बेमौसमी तरकारी तथा नििे बाली उत्ािन र 
बजारीकरणसम्बन्ी ज्ञान हावसल िनषे मौका पारन् । यस 
बाहेक उनलाई झोल मल बनाउने ररि म, बजारीकरण र 
अन्य कृवषसम्बन्ी जानकारी पवन विरयो ।

ररकारी खेरीले श्ीमानलाई भारर जान रयोक्यो

परिित्तनकाे कथा  ६ ः दैलेख

यसपवछ उनले बेमौसमी तरकारी उत्ािन िरेर एकै 
याममा १ लाख ४० हजार रुपैयाँको कृवष उत्ािन वबक्री 
िनषे सफलता पारन् । यसबाट ६४ हजार रुपैयाँ खच्ड 
कटाएर बाँकी रकम खुि नाफाको रूपमा हावसल िन्ड 
सफल भरन् । उनले अाफू अािधि भएको कृवष समूह र 
सहकारीमा क्रमशः  रु. २००/– र रु. ५००/– मावसक 
िचत समेत िनषे िरेकी वछन् । तरकारी बेचेको 
आम्ानीबाट आफना बालबच्ालाई िुणस्तरीय वशक्ा 
विन र घरखच्ड चलाउन धनालाई सहज भएको छ । 
धनाका श्ीमान् पवन भारतबाट फकषे र खेतीपातीमा 
सघाउन थालेका छन् ।
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िैलेख वजल्ाको आिबीस निरपावलका– िरा नं. ४, 
राकम कणा्डली बसे् िौमती जैसीका चारजना छोराछोरी 
सवहत, छ जनाको पररिार छ । िररबीका कारण पवहले 
पररिारको िैवनकी चलाउन उनलाई वनकै कविन वथयो । 
त्यसैले उनका श्ीमान् मजिुरी िन्ड भारत जाने िि्ड थे । 
यही मजिुरीको कमार्ड नै उनीहरूको आम्ानीको 
प्रमुख स्ोत वथयो ।

यस के्त्मा २०७४ सालमा वर. वस. ए. को आवथ्डक 
सहयोिमा समाज सेिा केन्द्र (SOSEC), िैलेखले साकार 
(SACAR) नामक पररयोजना सञ्ालनमा ल्यायो । यो 
पररयोजनाले िौमतीलाई अवत विपन्न तथा जोस्खमयुक्त 
मवहलाका रूपमा पवहचान िययो । यसपवछ उनलाई २४ 
हजार रुपैयाँ बराबरका तीनिटा बाख्ा सहयोि िययो । 
उनलाई बाख्ापालन र बाख्ाको बीमाका सम्बन्मा 
तावलम पवन वियो । बाख्ाको उत्ािन िृस्धिका लावि 
एउटा उन्नत बोका समेत उपलब्ध िरारयो ।

बाख्ापालनले ल्ाएकयो पररवर्तन

परिित्तनकाे कथा ७

दैलेख रजल्ाकाे कथा

हाल उनको खोरमा ११ िटा बाख्ा छन् भने । िुईिटा 
बाख्ा उनले १० हजार रुपैयाँमा वबक्री िरीसकेकी वछन् । 
यसरी बाख्ापालनबाट भएको प्रिवत िेखेर उनका श्ीमान् 
पवन भारतबाट फकषे र श्ीमतीकै काममा सघाउन थालेका 
छन् । बाख्ापालनको अलािा उनी तरकारी खेती पवन 
ििदै छवछन् । बाख्ाको मल प्रयोि िरेर तरकारीको राम्ो 
उत्ािन वलन सफल भएकी वछन् । भविष्यलाई ध्ानमा 
राखेर िौमतीले सहकारीमा िचत पवन िन्ड थालेकी  
वछन् ।
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पवित्ा माझी, कणा्डली प्रिेशमा पनषे िैलेख वजल्ाको 
आिबीस निरपावलका– िरा नं. ४, राकम कणा्डली 
वनिासी कृषक हुन् । उनको छ जनाको पररिार रहेको  
छ । पररिारको िररबीका कारण उनका श्ीमान् युिा 
अिसथािेस्ख नै रोजिारीका लावि भारत जाने िि्ड थे । 
पवित्ाको पररिारको विावमत्वमा थोरै मात् जवमन वथयो । 
त्यसमा पवन उनीहरू परम्राित खेती प्रणाली अपनाई 
अन्नबालीको खेती िनषे ििदै  आएका वथए । उनमा 
आधुवनक तथा व्यिसावयक तरकारी खेती िनषे ज्ञानको 
कमी वथयो । िररबीका कारण उनका छोराछोरीको 
िुणस्तरीय वशक्ाका लावि बाधा भररहेको वथयो ।

उनले विक्रम सम्बत् २०७३ मा वर. वस. ए. नेपालको 
आवथ्डक सहयोि र समाज सेिा केन्द्र (SOSEC) नेपालको 
साझेिारीमा सञ्ालन हुन शुरु भएको साकार (SACAR)
नामक पररयोजनाका वक्रयाकलापमा संलग्न हुने मौका 
पारन् । पवित्ा सथानीय ‘बाधिरा कृषक समूह’को 
सिस्य बवनन् । यसपवछ उनले पररयोजनाअन्ति्डत 
सञ्ालन भएका तरकारी र नििे बाली उत्ािनसम्बन्ी 
विवभन्न प्रकारका तावलममा भाि वलई ज्ञान हावसल िनषे 
मौका पारन् । यी तावलमले ििा्ड उनलाई तरकारी खेती 

िनषे पे्ररणा वमल्यो । उनले पररयोजनाबाट बेमौसमी 
तरकारी खेतीका लावि बीउ र प्ास्टिक घर सहयोि 
पारन् ।

हाल उनी प्ास्टिक घरको तरकारी वबक्री िरेर िावष्डक 
८० हजार रुपैयाँ खुि नाफा कमाउन सफल भएकी                  
वछन् । यो आम्ानीले ििा्ड उनका बालबच्ालाई 
िुणस्तरीय वशक्ा विन सहज भएको छ । यसैको 
पररणामविरूप उनको जेिो छोरा लोकसेिा आयोिबाट 
अवधकृ तमा नाम वनकालन सफल भएका छन् । हाल 
पवित्ा पवन आफनो समूहमा अिुिा कृषकका रूपमा 
सथावपत भएकी वछन् र समाजमा एउटी नमुना कृषकको 
रूपमा वचवनएकी वछन् ।

ररकारी खेरीले बनाएकयो पररचय

परिित्तनकाे कथा ८ ः दैलेख
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कञ्नपुर वजल्ाको बेलौरी निरपावलका– िरा नं. ५, 
भकुण्डा वनिासी िंिाराम राना (४६ िष्ड) को १३ जनाको 
पररिार रहेको छ । बाल्यकालमा घरको आवथ्डक अिसथा 
वनकै कमजोर भएकाले उनका अवभभािकले बाध्तािश 
उनलाई अरूको घरमा मजिुरीका लावि पिाउने िथषे । 
शैवक्क ज्ञान पाउनबाट िवञ्त भएता पवन नैवतक ज्ञान 
भने उनले आफना अवभभािकबाट रामै्सँि वसकेका             
वथए । यसको फलविरूप उनी सानैिेस्ख वमलनसार, 
सहयोिी र वमवहनेती विभािका वथए । उनको मुख् पेशा 
कृवष नै हो । घरको काम र खेतीपातीसँिै निीमा रहेको 
बिरको जमीनलाई फुस्डिको समयमा सिुपयोि िरी 
उनले व्यिसावयक रूपमा बिर खेती पवन ििदै  आएका 
वथए । यद्यवप, शुरुमा भने खासै प्राविवधक तथा 
व्यिसावयक ज्ञान नभएकाले उनले मुनाफा हावसल िन्ड 
सकेका वथएनन् । त्योसँिै अकयोवतर िोधा निीमा बसषेछवन 
आउने बाढीले लिाएको बालीमा पवन असर िि्डथ्ो । 
यसरी वनकै वमवहनेतसाथ बाली लिाई हराभरा बनाएको 
बिर पुनः  सुख्ा खरेरीमा पररणत हँुिा उनी हतोत्ावहत 
पवन हुने् ।

यसैबीच, उनी जसै्त विपन्न पररिारको उत्ानका वनस्ति 
कृवषका माध्मबाट आयआज्डन िृस्धि िरी 
जीविकोपाज्डनमा सुधार ल्याई िरीबी नू्यनीकरणमा 
सहयोि िनषे उदे्श्यले नेपाल रावष्टरि य समाज कल्याण सङ्घ 
(NNSWA) र वर. वस. ए. नेपाल (DCANepal) को 
आवथ्डक तथा प्राविवधक साझेिारीमा ‘समुिायमा 
आधाररत खाद्य सुरक्ा तथा वििो जीविकोपाज्डन 
काय्डक्रम’ शुरु भयो । यस काय्डक्रम अन्ति्डत बेलौरी 
निरपावलका– िरा नं. ५, भकुण्डामा व्यिसावयक बिर 
खेतीमा सहजताका लावि िंिाराम समेत ३३ जनाको 
एउटा हररयाली बिर तरकारी समूह ििन िररयो । 
समूह ििन भएपवछ काय्डक्रमबाट बिर खेतीसम्बन्ी 
विवभन्न प्राविवधक तावलम, बीउ–वबजन र  केही आिश्यक 
सामग्ीहरू उपलब्ध िरारयो । 

सोही समूहअन्ति्डत िंिाराम रानाले हाल १५ कठ्ामा 
बिर खेती िरेका छन् । कुल २५ हजार रुपैयाँको 
लिानीमा उनले आफनाे बिर खेतीमा लौका, काँक्रा, 
तरबुजा, फसवी र करेला लिाएका छन् । हाल उनी बिर 

बगर खेरीले ल्ाययो जीरवकयोपाज्तनमा सुधार

परिित्तनकाे कथा ९ ः कञ्चनपुि



10 समानुकूलन जीविकोपाज्जन र दिगो खाद्य तथा पोषण 
सुरक्ा कार्जक्रम : परिवर्तनका कथाहरू

खेतीबाटै िावष्डक १ लाख २० हजार रुपैयाँ आम्ानी िन्ड 
सफल भएका छन् । यो आम्ानीले िंिारामलाई्ड घरखच्ड 
टान्डिेस्ख वलएर बालबच्ाको पढार र केही रकम िचत 
िनषे सफलता समेत हावसल भएको उनी बताउँछन् । 
िंिाराम आफनाे यस व्यिसायमा अवहले सनु्तष्ट छन् र 
बिर खेती हराभरा भएसँिै आफनो जीविकोपाज्डनमा पवन 
सुधार आएको उनी उले्ख िछ्ड न् ।

यसरी आफनो जीिन पररित्डन िराउन सहयोि िरेकोमा 
नेपाल रावष्टरि य समाज कल्याण सङ्घ तथा वर. वस. ए. नेपाल 
िुिै संसथाप्रवत उनी आभार व्यक्त िि्डछन् । आफनाे कृवष 
व्यिसायप्रवतको लिाि र सफलताले िंिारामले यो 
व्यिसाय िन्ड रचु्क सबैको ध्ानाकष्डण िराउनुका 
साथै उनी पे्ररणाको स्ोत व्यस्क्तको उिाहरण पवन बन्न 
सफल भएका छन् ।
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कञ्नपुर वजल्ाको बेलौरी निरपावलका– िरा नं. ५, 
रामनिर वनिासी वनम्डला चौचरी (२३ िष्ड) को सातजनाको 
पररिार छ । उनी सामान्य घरपररिारमा विवभन्न 
वकवसमका िुः ख र पीरा सहेर हुकषे एकी हुन् । उनको 
मुख् पेशा कृवष नै हो । तर, उवचत स्ोत–साधनको 
कमीका साथै जलिायुमा भएको पररित्डनका कारण 
उनको खेती खासै फटिाउन सकेको वथएन । जग्ाको 
नाममा १५ कठ्ा मात् भएको र त्यसबाट हुने उत्ािनले 
उनको घरमा मुस्स्कलले पाँच–छ मवहनामात् खान  
पुग्थ्ो । बाँकी समयका लावि उनका श्ीमान् अरूको 
घरमा ज्ाला–मजिुरी िनषेर अवधयाँ–बटैया िरेर िुजारा 
चलाउने िि्ड थे । त्यो बेलामा एउटा नयाँ सारकल वकन्न 
समेत सके् अिसथा वथएन । पररिारको िुजारा कसरी 
चलाउने भनेर उनीहरू वनकै वचस्न्तत हुने् ।

वि.सं. २०७४ मा आवथ्डक अिसथा कमजोर भएको 
समुिायको क्मता अवभिृस्धिका लावि भनेर नेपाल रावष्टरि य 
समाज कल्याण सङ्घ र वर. वस. ए. नेपालको साझेिारीमा 
उनको िाउँमा पवन ‘समुिायमा आधाररत खाद्य सुरक्ा 
तथा वििो जीविकोपाज्डन काय्डक्रम’ शुरु भयो ।

काय्डक्रम अन्ति्डत वनम्डलाले व्यिसावयक तरकारी 
खेतीसम्बन्ी प्राविवधक सीप र तरकारीका बीउ–वबजन 

सहयोि पाएर १५ कठ्ा जमीनमा तरकारी खेती 
िन्डथावलन् । यस्तो खेतीलाई अझ राम्री मौसमी तथा 
बेमौसमी तररकाले िन्डका लावि उत्ानशील मवहला 
कृवष सहकारी संसथाबाट उनले २० हजार रुपैयाँ ऋण 
पवन वलरन् । यसरी रकम जुटाएर उनले िुईिटा प्ास्टिक 
टनेल बनारन् ।

अवहले उनी एकै वसजनमा निि १ लाख ५० हजारिेस्ख 
िुई लाख रुपैयाँसम्म आम्ानी िन्ड सफल भएको 
बताउँवछन् । यसरी भएको आम्ानीबाट उनी िुईिटा 
प्ास्टिक टनेल थपी ग्ीन नेट वकनेर बेमौसमी तरकारी 
खेती बढाउने योजनामा वछन् । उनले तरकारी उत्ािनमा 
एकीकृत शतु्जीि व्यिसथापनको विवध समेत अपनाउँिै 
आएकी वछन् ।

वनम्डला भस्नछन्, “तरकारी खेतीमै समय वबताउन आनन् 
लाग्छ । बाटोमा वहँर्ने मावनसहरूले पवन ‘कवत राम्ो 
तरकारी बारी, कसरी यवत राम्री तरकारी फलाएछन्’ 
भन्ा खुसी लाग्छ ।” यसरी आफनाे समुिायमा अिुिा 
मवहला कृषकका रूपमा वचवनन पाउँिा, तरकारी खेती 
िन्डमा झनै जोश–जाँिर बढेर अाएकाे वनम्डला  
बताउँवछन् ।

ररकारी खेरीमा रमाउँदै

परिित्तनकाे कथा १० ः कञ्चनपुि
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कञ्नपुर वजल्ाको बेलौरी निरपावलका िरा नं – ५, 
रामनिर वनिासी सारटु चौधरी (िष्ड ३५) को १४ जनाको 
पररिार रहेको छ । उनको मुख् पेशा कृवष हो । तराईको 
उि्डर भूमी भर्डकन पवन उनको जग्ामा मलजलको 
उवचत व्यिसथा नहुनुका साथै परम्राित कृवष प्रणालीले 
ििा्ड सोचेजस्तो उत्ािन भररहेको वथएन । यसको 
अलािा प्राकृवतक विपि्, बाढी, कटानी, रुबानी आवि 
समस्याले ििा्ड सारटुले आफनो वमवहनेत अनुसारको 
उत्ािन वलन सकेका वथएनन् । त्यसैले उनी आफनो 
पररिारलाई िष्डभरर खानका लावि पया्डप्त अन्न जुटाउन 
सकै्न वथए । पररिारको जीविकोपाज्डनका लावि सारटु 
पवहले अरूको घरमा काम िनषे र तरकारीहरू खररि 
िरी नवजकैको बजारमा लिेर बेचे् पवन िि्ड थे । यवत ििा्ड 
पवन बालबच्ाको उवचत स्याहार र िुणस्तरीय पढार्ड  पूरा 
िन्ड नसकेपवछ उनी केही समय रोजिारीका लावि 
भारतवतर भावसए ।

यस्तो अिसथामा नेपाल रावष्टरि य समाज कल्याण सङ्घ र  
वर. वस. ए. नेपालको आवथ्डक तथा प्राविवधक साझेिारीमा 
सञ्ावलत ‘समुिायमा आधाररत खाद्य सुरक्ा तथा 

जीविकोपाज्डन काय्डक्रम’ आएपवछ सारटुले पवन 
व्यिसावयक तरकारी खेतीसम्बन्ी तावलम पाउनुका 
साथै तरकारीका बीउ–वबजन सहयोि विरूप प्राप्त  
िरे ।

अवहले उनी व्यिसावयक तरकारी खेतीमा रटेर लािेका 
छन् । पवहले उनको घरमा ताजा तरकारी खान             
पारन्नथ्ो । तर, अवहले उनी १५ कठ्ा जग्ा करारमा वलई 
एक वबिाहामा तरकारी खेती िछ्ड न् । यसबाट उनको 
पररिारले प्रशस्त ताजा तरकारी उपभोि िन्ड र बजारमा 
वबक्री िरी निि आज्डन िन्ड सफल भएकाे छ । एक 
वसजनमा उनले २ लाखिेस्ख २ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म 
अाम्ानी िनषे िरेका छन् । उनी मौसमी तथा बेमौसमी 
िुिै वकवसमका तरकारी खेती िनषे िि्डछन् र अाफूले 
उत्ािन िरेको तथा अन्य िाउँबाट समेत तरकारी खररि 
िरी बजारमा लिेर वबक्री िि्डछन् । उनी घरमा अरू 
काम नभएको बेलामा अत्तररया बजारमा रहेको तरकारी–
मण्डीमा पुिी थोकमा तरकारी खररि िछ्ड न् र खुद्ा 
पसलको मािअनुसार विवभन्न पसलहरूमा तरकारी 
पुया्डउने काम िछ्ड न् । यसरी नै वमवहनेत िरेर उनले 

रमरहनेरकयो रल पाइने रहेछ

परिित्तनकाे कथा ११ ः कञ्चनपुि
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तरकारी वबक्री–वितरणमा आफूलाई सहज होस् भनेर र 
समयको सिुपयोि िन्ड एउटा मोटरसारकल समेत 
वकनेका छन् । यसभन्ा अवघ भने उनी सारकल प्रयोि 
िरेर तरकारी बेचे् िथषे । यसरी खुसी मनले उनी 
व्यिसावयक तरकारी खेतीमा लािेर आफनो समुिायका 
लावि उिाहरणीय बनेका छन् ।

सारटु खुशी हँुिै भनछन्, “वजन्िी नै सङ्घष्ड हो । सङ्घष्ड 
िययो भने वमवहनेतको फल अिश्य पारनछ । मैले पवन धेरै 
वमवहनेत िरेर, आज म समुिायमा अिुिा कृषक हुन 
सफल भएको छँु ।”
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आत्मरवश्ासकयो आधार बन्यो – च्ाउ खेरी  

कञ्नपुर वजल्ाको िवक्णी भेिमा अिस्सथत भारतको 
वसमानासँि जोवरएर रहेको बेलौरी निरपावलकाको 
सुिश्डनपुर िाउँ, पानीजन्य विपि् प्रकोप र त्यसमा पवन 
विशेषतः  बाढी, रुबानी र कटानीका दृवष्टकोणले 
जोस्खमयुक्त समुिायमा पि्डछ । यस समुिायका 
कृषकहरूले परम्राित खेतीपातीबाट त्यवत राम्ो 
उत्ािन वलन सवकरहेका वथएनन् ।

यहाँकाे समुिायलार्ड  लवक्त िरी नेपाल रावष्टरि य समाज 
कल्याण सङ्घ, कञ्नपुर र वर. वस. ए. नेपालको 
साझेिारीमा समुिायमा आधाररत खाद्य सुरक्ा तथा वििो 
जीविकोपाज्डन काय्डक्रम सञ्ालनमा अाएकाे वथयाे । यस 
काय्डक्रम अन्ति्डत वि.सं. २०७४ मा ििन भएकाे श्ी 
हजारी आई. पी. एम. कृषक समूहमा व्यिसावयक 
च्ाउखेती काय्डक्रम शुरु िररएको वथयो ।

समूहको आिश्यकतालाई हेरेर काय्डक्रमले व्यिसावयक 
च्ाउ खेती उत्ािनसम्बन्ी प्राविवधक ज्ञान, तावलम र 
च्ाउ खेतीका लावि िुई कोिे फलामे घर एिम् आिश्यक 
बीउ तथा सामग्ी उपलब्ध िराएको वथयो । कुल २८ जना 
सिस्य रहेको यस समूहमा सबैको सवक्रय सहभाविता

र अथक प्रयासमा वनयवमत रूपले पालैपालो रेखिेख हुने 
िछ्ड  । यहाँ २८७ पोकाबाट च्ाउ उत्ािन शुरु िरेका 
उनीहरू निि रु. १ लाखसम्मको आम्ानी िन्ड सफल 
भएका छन् । छोटो समयमा यवत फरावकलो उपलस्ब्ध 
िन्ड सके को िेखेर अरू त अरू नै भए, सो समूहका 
सिस्य–मवहलाहरू आफँै पवन छक्क परेका वथए । ‘अब 
हामी पुरुषहरूमा भर पनु्ड पिदैन, च्ाउखेतीबाट 
आत्मवनभ्डर बन्न सवकने रहेछ’ भनेर मवहलाहरू अझ 
बढी रटेर लािे । अवहले पवन उनीहरूले यसलाई 
वनरन्तरता विररहेका छन् ।

यो िष्ड (वि.सं. २०७७) मा पवन संसथा, िरा काया्डलय तथा 
कृवष विकास शाखा, बेलौरीको सहयोिमा ५०% 
अनुिानमा च्ाउको बीउ, तावलम र वनः शुल्क पराल 
काट्ने मेवसन सहयोिमा प्राप्त िरी उनीहरूले िुईिटा 
च्ाउघर बनाए । त्यसमा उनीहरूले ७२२ पोका च्ाउ 
खेती िरेका वथए । यसमा समूहका सबैजनाको 
व्यिसायप्रवतको आफनाे लिाि, सवक्रय सहभाविता, 
एकता र वजमे्मिारीपूण्ड ढङ्ले काम िनषे प्रिृवत्त िेस्खएको 
छ । उनीहरूले पालैपालो च्ाउलाई बजारमा लिेर बेचे् 
तावलका पवन बनाएका छन् । यस िष्ड उनीहरूले १ 
हजार ३०० के .जी. च्ाउ वबक्री िरी लिभि २ लाख ५० 

परिित्तनकाे कथा १२ ः कञ्चनपुि
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हजार निि प्राप्त िरे । यो आम्ानीको प्रास्प्तले उनीहरू 
वनकै हवष्डत भएर समूहमा काम िन्ड उत्ावहत भएका 
छन् । यसमा संलग्न कृषक–मवहला वसज्डना चौधरी 
भस्नछन्, “पवहले–पवहले हामीलाई च्ाउ खेतीसम्बन्ी 
ज्ञान वथएन । समूहमा कु नै पवन काम िन्डर समुिायको 
अिावर वनध्डक्क भई बोलन समेत साहै् रर लाग्थ्ो । तर, 
जब एन.एन.एस.रबु्.ए. आयो, यसले हाम्ो आत्मविश्वास 
मात् हैन हाम्ो आत्मवनभ्डरता पवन बढायो । हामीलाई 
च्ाउ खेतीसम्बन्ी तावलम विएर क्मता अवभिृस्धि िययो । 
विवभन्न सङ्घ–संसथाहरूसँि समविय िराई व्यिसावयक 
रूपले च्ाउ खेती िन्ड वसकायो । पवहले हातैले पराल 
काट्िा समय र वमवहनेत बढी लाग्थ्ो । तर, अवहले 
मेवसन पवन पारएकाले सवजलो भयो । हामी एकिमै 
खुसी छौ ँ।”

उनीहरू च्ाउ खेतीबाट प्राप्त भएको मुनाफा 
एकआपसमा बाँर्ने र के ही पैसा समूहको कोषमा जम्मा 
िरी आिश्यक परेको बेला समूहका सिस्यलाई 
सहुवलयत ब्ाजिरमा ऋण उपलब्ध िराउने िन्डथालेका 
छन् । उनीहरूले आउँिो िष्ड िनु्डपनषे लिानीका लावि 
पवन आिश्यक रकम राखे् िरेका छन् ।

यी कृषकहरू नेपाल रावष्टरि य समाज कल्याण सङ्घलाई 
सामूवहक च्ाउ खेतीबाट आफसहरूको आत्म 
वनभ्डरतावतरको बाटो िेखारविएकोमा आभार व्यक्त 
िि्डछन् ।
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कञ्नपुर वजल्ाको बेलौरी निरपावलका – िरा नं. ३, 
परािमा बसे् धम्मल चौधरी व्यिसावयक तरकारी खेती 
िछ्ड न् । उनी भनछन्, “मेरो बुबाले मलाई िररबीका कारण 
पढाउन सकु्भएन । त्यही भएर पवन म कमार्ड िन्डका 
लावि भनेर सात मवहना वििेवशएको वथएँ । तर पवछ, 
‘यसरी सधै ँ िुजारा  चलै्न’ भने्न सोचेर २०६३ सालमा 
आफनै िाउँ फकषे र यो तरकारी व्यिसाय िन्ड थालेको  
हँु ।” 

धम्मलले आफूसँि भएको पाँच कठ्ा जवमनबाट शुरु 
िरेको व्यिसावयक तरकारी खेती आज  आएर नेपाल 
रावष्टरि य समाज कल्याण सङ्घ (NNSWA) को प्राविवधक 
सहयोिमा तावलम तथा बीउ–वबजन पाएकाले थप १० 
कठ्ा जवमन कबुवलयतीमा वलई तरकारी खेतीलाई 
अिावर बढाररहेका छन् । संसथाको सहयोिमा ग्ीन 
हाउस र प्ास्टिक घर वनमा्डण िरी बेमौसमी तरकारी 
खेती समेत उनले मजाले अिावर बढाएका छन् । 
तरकारी खेतीबाट विनहँजसो ५०–६० के. जी. बेचिा ३ 
िेस्ख ४ हजारसम्म िैवनक आम्ानी िरेको धम्मल उले्ख 
िछ्ड न् । उनले ८ हजार रुपैयाँ लिानी िरेर बाख्ापालन 

साइकलदेखख मयोटरसाइकल यात्ामा ररकारी                  
व्यवसायी धम्मल चौधरी  

िरी यसबाट पवन िावष्डक रूपमा ३०–३५ हजार 
रुपैयाँसम्म आम्ानी िरररहेका छन् । अझ आजभोवल त 
उनले खेर िएको तरकारीलाई सिुपयोि िन्ड बँिुर पालन 
समेत िरेका छन् । यसबाट पवन िावष्डक रूपमा २५ 
हजार रुपैयाँसम्म नाफा हुनछ । धम्मलका पररिारका 
समू्ण्ड सिस्य यो काममा ित्तवचत्त भई लािेका छन् । 
कोवभर–१९ को महामारीका कारण भएको लकराउनको 
स्सथवतमा पररिारका सबै सिस्य वमलेर काम ििा्ड खाली 
समयको सिुपयोि भएको र उत्ािनमा पवन राम्ो 
नवतजा प्राप्त िन्ड सके को उनको भनार छ । वमवहनेतका 
साथ काम ििा्ड ५० िेस्ख ५५ हजार रुपैयाँसम्म सरिर 
मावसक आम्ानी हुने िरेको तथा त्यसैबाट घरखच्ड 
चलेको र बालबच्ालाई विद्यालय पिाउन सके कोमा 
उनी सनु्तष्ट छन् । 

पवहला–पवहला उत्ािन भएको तरकारी सारकल िा 
रल्बमा लोर िरी िाउँ–िाउँ घुमाउनु पथ्यो तर पवछ, 
एन.एन.एस.रबु्.ए.को सहयोिमा सङ्कलन केन्द्र सथापना 
भई सो केन्द्र माफ्ड त् बजार पुया्डउन थावलएको छ । यही 
व्यिसायको मुनाफाबाट धम्मलले मोटरसारकल पवन 

परिित्तनकाे कथा १३ ः कञ्चनपुि
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वकनेका छन् । उनी कञ्नपुर वजल्ाको पुनिा्डस 
निरपावलकामा लागे्न हाटबजारमा मोटरसारकलबाटै 
तरकारी बेच् लाने िछ्ड न् । 

उनी भनछन्, “आज मेरो यो उन्नवत हुनुमा रावष्टरि य समाज 
कल्याण सङ्घ (NNSWA) को िूलो योििान छ । आज म 
यो व्यिसायबाट प्रिवत ििदै  बैङ्कमा पवन के ही रकम िचत 
िरररहेको छु । यो कुराले मलाई अझै अिावर बढ्न र 
लिनशीलताका साथ काम िन्डथप पे्ररणा विएको छ ।”
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नेपाल रावष्टरि य समाज कल्याण सङ्घ (NNSWA), कञ्नपुर 
र वर. वस. ए. को आवथ्डक तथा प्राविवधक सहयोिमा 
सञ्ावलत ‘समुिायमा आधाररत खाद्य सुरक्ा तथा िीिो 
जीविकोपाज्डन काय्डक्रम’ अन्ति्डत यस बेलौरी 
निरपावलकामा िवित १५ िटा कृवष समूहहरूलाई 
व्यिसावयक वकसान िनाउने उदे्श्यले मौसमी तथा 
िेमौमी तरकारी खेती, प्ाज खेती, माछापालन काय्डक्रम 
सञ्ालन िरररहिा िजाररकरनमा सहजताका लावि 
सङ्कलन केन्द्र, सञ्ालन सवमवत, कृषक समविय सवमवत  
व्यिसथापन तथा िवतविवधले व्यिसावयक वकसानको 
रूपमा पररणत िन्ड सहजता प्राप्त भयो । यसरी िवित 
समूहलाई तरकारी िेच विखनिाट समूहमा वनयवमत 
मावसक िचतको अिधारण ल्यारयो । जसमा समूहका 
सिस्यले पाँच रुपैयाँबाट शुरू िरेको िचत यहाँसम्म 
आरपुग्ा रु. १०० िेस्ख रु. १५० सम्म प्रवत व्यस्क्तले प्रवत 
मवहना िचत िनषेे िरेका छन् ।  िहाँहरूलाई िचतसँिै 
व्यिसायी बन्नका वनस्ति प्रते्यक १५ िटै समूहलाई  
रु. २५,००० का िरले घुस्तिकोषको रूपमा यस 
पररयोजनाद्ारा प्रिान िररएको वथयो । यसरी एउटै 
समूहमा िुई िष्डको अिवधमा समूहमै एकिेस्ख रेढ 
लाखसम्मको िचत तथा ऋण कारोिार हुन थालेपवछ  

समूहबाटै आिश्यक पनषे घरखच्ड तथा व्यिसावयकका 
लावि रकम प्रशस्त हुन पुग्ो  ।  अन्तमा िरा नंं. ३ मा 
एउटा र िरा नं. ५ मा एउटा िरी िुईिटा सहकारीको 
सथापना िररयो । यसरी सन् २०१७ मा िवित कृवष 
समूहहरू हाल आएर एउटा सहकारीको रूपमा सथापना 
हुनुका साथै वयनले विवभन्न वनकायबाट अनुिान प्राप्त िरी 
रहेका छन् । सथानीय तथा प्रािेवशक सरकार माफ्ड त 
कृवष के्त्मा िररने अनुिानहरू हालसम्म प्रभािकारी 
रूपमा सञ्ालन िन्ड नसवकरहेको अिसथामा अवहले 
सहकारीहरू माफ्ड त नै िास्तविक वकसानसँि पुगे्न 
प्रभािकारी माध्म बनेकाे छ । यसरी मवहलाहरूको 
मात् सहकारी र विशुधि कृवषमा आधाररत मवहलाहरूको  
सहकारी भएकोले विित एक रेढ िष्डको अिवधमा शेयर 
सिस्य समेत िुबै सहकारीको िुई िुई सयको हाराहारीमा 
र िावष्डक कारोिार पवन २५ लाखको हाराहारीमा 
पुिेकाेछ । 

यसै पररपे्रक्ष्यमा िरा नं.- ३ मा सथावपत सहकारी श्ी 
समझना मवहला कृवष सहकारी संसथाका अध्क् श्ी 
कमला चौधरीका अनुसार, सहकारीले आफनै कारोिारका 
लावि पान नम्बर र मलखाि विक्री वितरणका लावि 

अनुदानकयो केन्द्र बनै् सहकारी

परिित्तनकाे कथा १४ ः कञ्चनपुि
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रजाजत पत् पवन सम्वस्न्त वनकायबाट वलई सकेको  
छ । अनुिानका रूपमा अन्य वनकाय नायि नेपालले 
सहकारीको पिावधकारीहरूको  क्मता विकासका लावि 
तावलम तथा अवभमूस्खकरणमा सहभािी िराई रहेको          
छ, कृवष शाखा बेलौरीले  बीउ वबजन अनुिानमा प्रिान 
िरररहेको  छ । कृवष ज्ञान केन्द्रले वसँचारका लावि 
बाेवरङ पम् सेटमा अनुिानमा प्रिान िनषे भएको छ । 
यसरी सहकारीमा आिधि भएर आम शेयर सिस्यहरूमा 
जीिन स्तर समृस्धिवतर उनु्ख भईरहेको छ । 

यसै िरी िरा नं. ५ अन्ति्डत िवित सहकारी उत्ानशील 
मवहला कृवष सहकारी संसथाका अध्क् शान्ती चौधरी 
भनु्नहुनछ, “हालै मात् प्रािेवशक काय्डक्रम अन्ति्डत 
मुख्मन्त्री कृवष आधुवनकरण पररयोजना माफ्ड त  
तरकारी ब्क के्त् वनमा्डणका लावि  सहकारीलाई नै 
वजम्मा विएको छ । जस अन्ति्डत सहकाय्डका लावि िुई 
पक् बसी िुई चरणको प्रारस्म्क बैिक पवन सम्न्न भई 
काय्डक्रम शुभारम्का लावि १५० विघा के्त्फलमा  
तरकार खेती िनषे कृषकहरूको प्रवतिधिता सवहत 

तरकारी लिाउनका वनवमत्त सो के्त्फल जवमनको जग्ा 
धनी लालपूजा्ड सङ्कलन िनषे तथा सम्बस्न्त काया्डलयमा 
पेश िनषे काय्डक्रम पवन सहकारी माफ्ड त भैसकेको छ । 
ब्कमा तरकारी उत्ािन िरेमा सहकारीलाई 
बजारीकरणका लावि थप एउटा सङ्कलन केन्द्र तथा 
तरकारी ढुिानीका लावि यातायातको साधन पवन 
उपलब्ध िराउने भएको छ । हालै मात् कृवष शाखा 
बेलौरीिाट कृषकलाई GI HITECh/Poly House 
सहयोिका लावि एक थान सहकारीलाई ५० प्रवतशत 
अनुिानमा प्रिान िनषे भएको छ र वनयवमत रूपमा 
तरकारीको बीउ पवन अनुिानमा प्राप्त िरररहेका छन् ।  
वसँचारका लावि बाेररङ पम्सेट पवन कृवष ज्ञान केन्द्रले 
सहकारी माफ्ड त व्यिसावयक वकसानहरूलाई अनुिानमा 
सहयोि िनषे भएको छ । अि त ऋणिेस्ख विवभन्न 
वनकायिाट प्रिान िररने सहयोि तथा अनुिानहरू 
सहकारी माफ्ड त नै प्राप्त िन्ड सवकने हुनाले शेयर 
सिस्यहरू बने्न ईचु्क कृषकहरूको संख्ा बढ्नुका 
साथै  अन्य लघुवित्त तथा अन्य विवत्तय संसथािाट ऋण 
वलनेको संख्ा घट्िै िैरहेको अिसथा छ । 
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बवि्डया वजल्ाको बारबवि्डया निरपावलका, िरा नं. - ४, 
जिवतया वनिासी पनवी थारू (५० िष्ड) र उनका श्ीमान् 
पवहले अका्डको घरमा कमैया लािेर आफना बालबच्ा 
पाले् । पवछ मुक्त कमैयाबाट पाँच कठ्ा जग्ा पाएपवछ 
उनीहरूले चार कठ्ामा धान–िहँु र एक कठ्ामा तरकारी 
खेती िन्डथाले । वर. वस. ए. नेपाल र थारू मवहला उत्ान 
केन्द्रको साझेिारीमा २०७४ सालिेस्ख सञ्ावलत 
जलिायु–मैत्ी जीविकोपाज्डन र सुशासन पररयोजना 
अन्ति्डत हररयाली कृषक समूहको सिस्यमा उनीहरू 
आबधि भए । यो आबधिता पवछ पररयोजनाबाट 
उनीहरूले जलिायु–मैत्ी नमुना खेतीसम्बन्ी तावलम, 
बेमौसमी तरकारी खेती िन्डका लावि सथायी टहरा, ररि म, 
प्ास्टिक मस्लचङ, मौसम अनुसारका बीउ–वबजन र 
प्राविवधक ज्ञानको सहयोि पाए । त्यसपवछ पनवी थारूले 
अवहले आफनाे चार कठ्ा जग्ामा बेमौसमी तरकारी 
खेती िरी िावष्डक रूपमा कररब २ लाख रुपैयाँ नाफा 

हावसल िन्ड सकेकी वछन् । पनवीले बेमौसमी तरकारी 
खेती िरेर अवहले त १० कठ्ा जग्ा र पािर टेलस्ड ररपर 
(कृवष यन्त्र) पवन खररि िररसकेकी वछन् । तरकारी 
बेचेको पैसाले उनी घरखच्ड चलाउने िवछ्ड न् र केही िचत 
पवन िवछ्ड न् । पनवी आजकल बेमौसमी खेतीतफ्ड उत्ावहत 
भएकी वछन् । उनले प्रते्यक िष्ड आफनाे आम्ानी बढाउने 
उदे्श्य वलएकी वछन् ।

परिित्तनकाे कथा १५ ः बरददि या

कमैयादेखख जग्ाधनी 
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बवि्डया वजल्ाको बारबवि्डया निरपावलका– िरा नं. ५, 
धोवयबामा बसे् जयन्ती चौधरी आफनो िाउँमा पवहले कुनै 
पररयोजना नरहेको र आफूले तरकारी खेती पवन 
व्यिसावयक रूपमा निरी आफनो घरपररिारलाई खान 
पुगे्न वकवसमले मात् िरेको बताउँवछन् । तर, २०७४ 
सालमा थारू मवहला उत्ान केन्द्र, बवि्डया र वर. वस. ए. 
नेपालको साझेिारीमा आएको पररयोजनाबाट भने 
उनको यो  स्सथवत बिवलयाे । उनले व्यिसावयक तरकारी 
खेती िन्डका लावि मौसमी बाली–पात्ो अनुसार विवभन्न 
मौसममा कसरी तरकारी उत्ािन िन्ड सवकनछ भने्न कुरा 
पररयोजनाले सञ्ालन िरेका विवभन्न तावलमहरूबाट 
थाहा पारन् । पररयोजनाले तावलमका साथै तरकारीका 
विवभन्न बीउहरू समेत विएर बाहै्मास तरकारी उत्ािन 
िन्ड र सो तरकारीलाई बजारमा लिी बेच् समेत  
वसकायो । सोही अनुसार उनले हाल १० कठ्ा जग्ामा 
तरकारी खेती िरी तरकारी उत्ािनलाई नै मुख् पेशा र 
आम्ानीको स्ोत बनाएकी वछन् । 

ररकारी खेरीले वचर गन्त रसकायाे 
 
परिित्तनकाे कथा १६ ः बरददि या

हाल जयन्तीको पररिारसँि सबै खाले (मौसमी तथा 
बेमौसमी) व्यिसावयक तरकारी खेती िनषे सीप र ज्ञान 
रहेको छ । उनले िाउँको सामुिावयक विद्यालयमा 
पढेका आफन छोरीहरूलाई उच् वशक्ाका लावि 
कािमारौ ँपिाएकी वछन् । छोरीहरूको वशक्ाका लावि 
आफनाे व्यिसावयक तरकारी खेतीबाट भएको 
आम्ानीबाटै मावसक रूपमा १० हजार रुपैयाँ पिाउने र 
घरको सबै खच्ड समेत चलाउने िरेको उनले उले्ख 
िररन् । उनी िाँउकै सहकारीमा समेत सिस्य बनी 
मावसक रूपमा ४०० रुपैयाँ िचत िवछ्ड न् । अवहले यो 
िचतको रकम ५५ हजार रुपैयाँ पुविसके को उनले 
बतारन् ।
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नेपालमा बवि्डया वजल्ाको बारबवि्डया निरपावलका, 
िरा नं.- २, कुमरा िाउँमा श्ी वशि िूध सङ्कलन केन्द्र 
रहेको छ । यस सङ्कलन के न्द्रको सथापना वि. सं. २०७५ 
भिौ मवहनामा भएको हो । सावबकको बवनयाभार 
(हालको िरा नं. १, २ र ३) के्त्मा पवहले एउटा मात् िुग्ध 
सङ्कलन केन्द्र रहेको वथयो । त्यसैले वकसानहरूलाई िूध 
बेच् टाढा जानु परेको र समय लागे्न िरेकाले िुः ख 
भररहेको वथयो । 

जलिायु–मैत्ी जीविकोपाज्डन र सुशासन पररयोजना शुरु 
भएपवछ भने यस पररयोजना माफ्ड त निरपावलका र 
थारू मवहला उत्ान केन्द्रको साझेिारीमा सो के्त्मा 
चारिटा िुग्ध सङ्कलन केन्द्रलाई सहयोि िनषेछवनण्डय            
भयो । सोबमोवजम थारू मवहला उत्ान केन्द्रबाट री–
वरिज १ थान (५५० वल.), वमल्क क्ान ४ थान र 

प्रवरधमैत्ी दुध सङ्कलन केन्द्र 

परिित्तनकाे कथा १७ ः बरददि या

ल्याक्टोवमटर २ थान प्राप्त भयो । यी सामग्ीको मद्तले 
साँझ र वबहान िूध सङ्कलन िन्ड सवजलो भई िैवनक १०० 
वल. सम्म िूध सङ्कलन भररहेको छ । यसरी साँझ र 
वबहान िुिै समयको िूध सङ्कलन हुन थालेपवछ साँझको 
िूध खेर िररहेको अिसथाबाट छुट्कारा पाई थप 
आम्ानीमा िृस्धि भएकाले सथानीय पशुपालक कृषकहरू 
खुसी भएका छन् ।
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वर. वस. ए. नेपाल र थारू मवहला उत्ान केन्द्र, िुलररयाको 
साझेिारीमा २०७४ सालबाट सञ्ावलत जलिायु–मैत्ी 
जीविकोपाज्डन र सुशासन पररयोजनाअन्ति्डत सतखलुिा 
कृषक समूह, खैरेनीका हररराम थारू (५२ िष्ड) पवन 
लाभास्वित बने । उनले पररयोजनाबाट सञ्ावलत 
बेमौसमी तरकारी खेतीसम्बन्ी तावलममा सहभािी हुने 
मौका पाए भने टमाटर र खुसा्डनीको बीउ तथा थोपा 
वसँचार र प्ास्टिक घर पवन पाए । 

यस्तो सहयोि पाएपवछ हरररामले प्ास्टिक घरमा 
टमाटर र बावहर के ही जग्ामा टमाटर तथा खुसा्डनीको 
खेती िरे । यसरी कररब िुई कठ्ा जग्ामा खेती िरेर २० 
क्ीन्टल टमाटर र खुसा्डनीलाई ४० रुपैयाँका िरले बेचेर 
८० हजार रुपैयाँ आम्ानी िरे । 

ररकारी बेचेर आत्मरनभ्तर बनेका हररराम थारू

परिित्तनकाे कथा १८ ः बरददि या

बरद्तया रजल्ाकाे कथा

यसबाट उनले आफनो घरखच्ड र बच्ाबच्ीको पढारका 
लावि वलएका ऋणहरू वतरे । २०७५ सालको िषा्डयाममा 
उनले फेरर चार कठ्ा जग्ामा खुसा्डनी र टमाटरकै खेती 
िरे । सो िष्ड पवन १ लाख २० हजार रुपैयाँ आम्ानी  
भयो । यसैिरी तरकारी खेती ििदै  िएर यस िष्ड उनले २ 
लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्ानी िनषे अनुमान िरेका छन् 
भने एक कठ्ा जग्ामा आफनै लिानीमा प्ास्टिक टनेल 
बनाई खेती िनषे उनको लक्ष्य छ ।
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बवि्डया वजल्ाको बारबवि्डया निरपावलका, िरा नं.- ९, 
कतवन्डया िाउँका ५६ िषवीय िुः खराम थारूको 
सातजनाको पररिार छ । आफूसँि तीन कठ्ा मात् जग्ा 
भएकाले पररिार र बालबच्ाको पालनपोषणका लावि 
उनले २० िष्डसम्म अरूको घरमा कमैया भएर काम 
िनु्डपययो । 

वर. वस. ए. नेपालको सहयोिमा थारू मवहला उत्ान                     
केन्द्रद्ारा २०७४ सालमा उनको िाउँमा जलिायु–मैत्ी 
जीविकोपाज्डन तथा सुशासन पररयोजना शुरु भएपवछ 
ििन िररएको वमलन कृषक समूहमा उनले पवन 
सिस्यको रूपमा बसे् मौका पाए । त्यसपवछ 
पररयोजनाबाट उनले तरकारीका िेना्ड उत्ािन र नस्डरी, 
बेमौसमी तरकारी खेती लिायत उच्मूल्यका तरकारी 
खेतीसम्बन्ी तावलमहरू वलए । यस्ता तावलम पाएपवछ 
उनले बटैया जग्ामा िररने खेती छारेर आफनै िुई कठ्ा 
जग्ामा तरकारी खेती िन्डथाले । पररयोजनाबाट 

दुः खरामका शुरु भए सुखका रदन

परिित्तनकाे कथा १९ ः बरददि या

िुः खरामले सारकल एिम् मौसमी तथा बेमौसमी 
बीउवबजन लिायतका तावलम र कृवष औजारहरू पवन 
प्राप्त िरे । 

हाल आफूसँि भएको िुई कठ्ा जग्ामा िररएको 
तरकारी खेतीको उत्ािन र वमलन कृषक समूहका 
सिस्यहरूको तरकारी बेचेर िुः खराम थारूले िावष्डक 
िुई लाख पचहत्तर हजार रुपैयाँ आम्ानी िन्डथालेका 
छन् । आफनाे सानो झुप्रो घरमा िुजारा चलाएका उनले 
यसरी आम्ानी बढाउँिै लिेर अवहले पक्की जरान 
सवहत कक्ड टपाताको छाना भएको राम्ो घर समेत 
बनाएका छन् ।
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अछाम वजल्ाको बावन्निढी जयिढ िाउँपावलका, िरा 
नं.- ४, वतमले्न हाराभुिा वनिासी ४८ िषवीय वमनराज 
वतवमले्ना पवहले पेशाले सक्म व्यापारी वथए । तर, 
व्यापारमा घाटा लािेपवछ २०६५ सालमा उनी व्यापार 
व्यिसाय छोर्न बाध् भए । पवछ उनले सामान्य 
वनिा्डहमुखी खेतीपाती िन्ड थाले ।

आफू र आफनो पररिारको सामान्य जीिनयापनका लावि 
खेती िरररहेका उनले मावलका विकास सङ्घ–नेपाल र 
ली–बर्डबाट सञ्ावलत साकार पररयोजनाद्ारा प्राविवधक 
एिम् बीउ–वबजन सहयोि तथा कृवष सामग्ीहरू प्राप्त 
भएपवछ व्यासावयक रूपमा तरकारी तथा आलु खेती िन्ड 
थाले । 

वमनराजको पररिारले अवहले कररब साढे िुई रोपनीमा 
मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती िरररहेका छन् । 
समय–समयमा उनलाई तरकारी खेती र आलु बालीसँि 

आलु रबक्ी नै रमनराजकयो मूल आम्ानीकयो स्योर

परिित्तनकाे कथा २० ः अछाम

सम्बस्न्त तावलमले पवन तरकारी खेती तथा आलु खेती 
िन्ड उते्परणा जिाररहेको छ । घरपररिारका सिस्यले 
पवन उनलाई तरकारी खेतीमा सरसहयोि ििदै  तरकारी 
तथा आलु खेती िन्ड तथा बजारसम्म ढुिानी िरी वबक्री–
वितरण िन्ड सघाररहेका छन् । उनको घरमा तीन छोरी, 
िुई छोरा, आमा–बुबा तथा श्ीमती लिायत नौ जनाको 
पररिार छ । यही व्यिसायबाट उनले एकै वसजनमा १ 
लाख ५० हजारिेस्ख २ लाख रुपैयाँसम्म आम्ानी ििदै  
आएका छन् । यस आम्ानीले हाल एक छोरा र एक 
छोरीलाई उनले कािमारौमँा अध्यन िराउन सफलता 
पाएका छन् । 

उनी आफनो अवहलेको व्यिसायलाई व्यिसावयक रूपमै 
अिावर बढाउन प्रवतबधि छन् । वमनराज तरकारी तथा 
आलु खेतीलाई व्यिसावयक बनाउन कृवष शाखा, 
िाउँपावलका र सहयोिीसंसथा तथा काय्डक्रमबाट 
वनयवमत सुझाि–सल्ाह प्राप्त भररहेकोमा धन्यिाि 
विन चाहनछन् । 
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सुिुर पवचिमको पहारी वजल्ा अछाम, जल, जङ्ल तथा 
जवमनको पया्डप्तता, हािापानी तथा प्राकृवतक श्ोत तथा 
सम्िाले पूण्ड भएता पवन वतनको समुवचत प्रयोि तथा 
सोको विकास वबस्तार िन्ड नसकी रहेको अिसथामा  
वतनको सिमुवचत सिुपयोि िन्ड र आयआज्डन िरी 
अत्मवनभ्डर बनाउन विवभन्न सरकारी तथा िैरसरकारी 
सङ्घ संसथाको प्रयास भएता पवन अझै समुन्नत पान्ड 
असमथ्ड भईरहेको बेलामा वर. वस. ए. नेपालको आवथ्डक 
साझेिारीमा मावलका विकास सङ्घ – नेपालद्ारा सञ्ालन 
भएको साकार पररयोजनाले बावन्निढी जयिढ 
िाउँपावलकाका िरा नं. १ िेस्ख िरा नं. ६ सम्म कृषक 
सहकारी तथा मवहला िहुदे्स्श्यय सहकारी काय्डक्रममा 
समेवटएको छ । सहकारीका माध्ामबाट  कृवष तथा 
पशुपालनका वक्रयाकलापको बारेमा प्राविवधक तथा 
आवथ्डक सहयोि  सथानीय सरकार तथा विषयित शाखा 
काया्डलयको सम्क्ड  र समवियमा अिावर बढाईएको  
छ । कृवष र समुिायको आवथ्डक आयआज्डनसम्मको 
पहँुच वबस्तार, पोषणयुक्त खाद्य पिाथ्डको उपलब्धता 
जीवबकोपाज्डन सुधार िरी िरीबीको रेखा मुवन रहेका 
समुिायको सूचाङ्कमा सकारात्मक सुधार  िन्ड प्रयत्नरत 
छ । यो काय्डक्रमले  सथानीय स्तरका सहकारी संसथाको 
क्मता विकास तथा संसथाित विकास िरी सामावजक 

सरलराकयो रसँढी चढ्दै दना्त सहकारी

परिित्तनकाे कथा २१ ः अछाम

िवतविवध तथा सामावजक विकास िन्ड पे्रररत ििदै  
आईरहेको छ ।  कृषकहरूको छररएर रहेको पुजीलार्ड  
एकवत्त िरी िचत तथा ऋण प्रिाह िन्ड र आयआज्डनका 
वक्रयाकलापहरू िन्ड सहयोि िरी सहकारीका सेयर 
सिस्यको, आवथ्डक समस्या टान्ड  केही हिसम्म सहयोि 
पुया्डएको छ । यसरी सहकारी माफ्ड त सथानीय समुिायको  
आवथ्डक, समावजक, भौवतक  विकासका साथै क्मता 
विकासका वक्रयाकलापमा समेत योििान िरेको छ  ।

िना्ड कृवष सहकारी संसथाको संसथाित विकास, पारिशवी 
तथा व्यिस्सथत लेखा प्रणली, िचत तथा ऋण लिानीका 
प्रवक्रया, संसथा सञ्ालन िन्ड व्यिसथापकीय पक्, 
काया्डलय सञ्ालन तथा कम्डचारी व्यािसथापनको 
अिसथालाई मध्नजर ििदै  मावलका विकास सङ्घ 
नेपालद्ारा आवथ्डक, भाैवतक तथा सामग्ी सहयोि, िना्ड 
के्त्मा उत्ावित कृवष िसु्त ढुिानी िन्ड चार पाङ्गे्  
वजपमा अनुिान सहयोि, तरकारी बाली तथा 
नििेबालीका बीउ वबजन सहयोि क्मता विकासका 
वक्रयाकलापमा लेखा तथा सहकारी व्यािसथापन सम्बन्ी 
तावलम िोष्ी तथा भम्णहरूको आयोजना िरी सहकारी 
संसथाको वििोपनाको लावि पहलहरू भईरहेका छन् ।
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अछाम वजल्ाको बान्नीिढी जयिढ िाउँपावलका, िरा 
नं.- २, जनालीकोट वनिासी यशोिािेिी कुँिर ४० िष्डकी 
वकसान हुन् । उनको सातजनाको पररिारमा ३ छोरा, २ 
छोरी र १ सासूआमा रहेका छन् । उनको पररिार 
िररबीको रेखामुवन एिम् कृवषमा आधाररत छ । 

यशोिाका श्ीमान् रोजिारीका लावि भारतका विवभन्न 
शहरमा जाने–आउने क्रम जारी नै रहेको छ । कोवभर–
१९ शुरु भएपवछ भने भारतमा उनको जािीर सवकएको 
छ । यसैबीच उनी रर र त्ासका साथ भारतबाट घर 
फवक्ड एका छन् । अछाम वजल्ाको आफनाे घर–टोलमा  
परम्राित खेतीपाती िरररहेकी श्ीमती यशोिाले नै 
अवहले पररिारको खच्ड तथा जीविकोपाज्डन धावनरहेकी 
वछन् । 

यो पररिारको आवथ्डक अिसथा त कमजोर छँ िैछ त्यसमा 
पवन परम्राित खेती प्रणाली, पया्डप्त वसँचार सुविधाको 
कमी, आफनाे बारीको ताजा तरकारी उत्ािन िरी 
पोवषलो खानेकुराहरूको उपभोि िनषे बानी नहुनुजस्ता 
अन्य समस्याहरू पवन िष्ँषअवघिेस्ख आररहेका वथए । 
यशोिालाई समूहमा बसेर तरकारी खेतीका बारेमा ज्ञान, 
सीप र सूचना प्राप्त िन्ड सवकनछ भने्नबारे जानकारी समेत 
वथएन । थोपा वसँचार प्रविवधको प्रयोि, प्राङ्ाररक मलको 
प्रयोि र झोलमल बनाउने काय्डका बारेमा समेत उनी 
अनवभज्ञ वथरन् । यसले पवन उनको पाररिाररक आवथ्डक 
अिसथा झनै कमजोर वथयो ।

विित तीन िष्डिेस्ख भने यशोिा मावलका विकास सङ्घ, 
नेपालको सम्क्ड मा आरन् । यस सङ्घको सहजीकरणमा 
ििन िररएको सथानीय चस्ण्डका कृषक समूहमा सिस्य 
बनेपवछ उनी सङ्घको सम्क्ड मा जोवरएकी हुन् । 

ररकारी खेरीबाट आम्ानी वृखद्ध गददै मरहला कृषक

परिित्तनकाे कथा २२ ः अछाम

चस्ण्डका कृषक समूहलाई मावलका विकास सङ्घ, 
नेपालले प्राविवधक तथा सामावजक पररचालनको सहयोि 
माफ्ड त टमाटर, काउली, बन्ा, काँक्रा, मूला, हररयो 
सािपात, धवनयाँ, बेसार, अिुिा, वसमीजस्ता तरकारी 
खेती िन्ड आधुवनक तररकाहरू वसकाएको छ । यस्तो 
वसकारका साथै थोपा वसँचार प्रविवधको प्रयोि, प्राङ्ाररक 
मलको प्रयोि, झोलमल र जैविक विषािी बनाउने ज्ञान, 
सीप र जानकारीहरू पवन उपलब्ध िराएको छ । सङ्घले 
तावलम, बैिक, िोष्ी, आन्तररक भ्रमण र समुिाय तथा 
अन्य सथानमा भएका राम्ा काय्डहरूका बारेमा अनुभि 
आिान–प्रिान िनषे अिसरहरू पवन वसज्डना िरेको छ । 
वकसानहरूका लावि उपयोिी ज्ञान र सीपलाई 
प्रयोिात्मक तररका प्रिश्डन िरी वकसानको क्मता िृस्धि 
िररएको छ । पोली हाउस र थोपा वसँचार प्रविवधको 
प्रयोिका बारेमा समेत प्रयोिात्मक तररकाले थप प्रष्ट पानषे 
कामहरू भएका छन् । यसका लावि आिश्यक पनषे 
सामग्ीहरू पवन वकसानलाई हस्तान्तरण  भएको छ । 
तरकारी बेचेर भएको आम्ानीबाट सहकारीमा िचत 
िनषे बानीको विकासका लावि समेत मावलकाले 
सहजीकरण िरेको छ ।

यशोिा पवन यस्ता सहयोिी वक्रयाकलापबाट लाभास्वित 
भएकी वछन् । हाल उनले अछामको जनालीकोटमा 
रहेको आफनाे एक रोपनी जग्ामा तरकारी खेती िरेकी 
वछन् । उनको बारीमा टमाटर, काउली, बन्ा, आलु, 
काँक्रा, मूला, हररयो सािपात, धवनयाँजस्ता तरकारीहरू 
फलन थालेका छन् । यस्ता उत्ािनहरूलाई उनी 
नवजकका बयालपाटा, कोटघर, जनालीकोट र तेल्ोलने 
जस्ता सथानीय बजारमा वबक्री–वितरण िन्डथालेकी              
वछन् । उनले पोली हाउस र थोपा वसँचार प्रविवधको 
प्रयोि पवन आफनाे बारीमा िरररहेकी वछन् । उनी 
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तरकारी खेतीका बारेमा आिश्यक ज्ञान, सीप र सूचनाले 
क्मतािान भएकी वछन् ।

यशोिाको यो प्रयत्नबाट उनको पररिारका सिस्यहरूले 
आफनै बारीका पोवषलो खानेकुराहरू खान पाएका छन् । 
पररिारले उपभोि िरेर बढी भएका यस्ता उत्ािनहरू 
वबक्री िरी िावष्डक कररब ४० हजार रुपैयाँ समेत आम्ानी 
हुने िरेको छ । हाल यशोिा मावसक एक सय रुपैयाँ  
जनालीकोट मवहला बहुउदे्श्यीय सहकारी संसथामा 
िचत समेत िवछ्ड न् । यसरी आधुवनक एिम् व्यिसावयक 
तररकाबाट खेती िना्डले पररिारको पोषणको अिसथामा 
भएको सुधारर िावष्डक आम्ानीका साथै समुिायमा 

बढेको सम्मानले यशोिा खुसी िेस्खस्नछन् । उनी 
भविष्यमा पवन टमाटर, काउली, बन्ा, आलु, काँक्रा, 
मूला, हररया सािपात, धवनयाँजस्ता तरकारी खेतीलाई 
वनरन्तरता विँिै नवजकका बजारको मािलाई सम्बोधन 
िरी िावष्डक ८० हजार रुपैयाँसम्म आम्ानी िनषे योजनामा 
वछन् ।

यशोिा भस्नछन्, “म र म जस्ता िाउँका वकसानहरूलाई 
नयाँ प्रविवधको प्रयोिबाट तरकारी खेती िनषे सीप, ज्ञान र 
सूचनाहरू प्रिान िरी क्मतािान बनाएकोमा म मावलका 
विकास सङ्घलाई धन्यिाि भन्न चाहनछु र आिामी विनमा 
समेत यसै्त सहयोि र समविय होला भने्न िानेकी छु ।” 



 » अवनता थारू

 » आवशस वसंह 

 » विनेश थारू

 » धम्ड वसंह राना

 » भूवमका महरा

 » माधि भठ्राई

 » वमरा शे्ष् 

 » मुनु्नराम थारू

 » योिेन्द्र ओली 

 » रमेश भुल 

 » ररमा खनाल

 » रोशन राना

 » लक्षी करायत

 » लक्षीबहािुर जोशी 

 » िीर वसंह धामी

लेखकहरू



EDC-Nepal


