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कृतज्ञता
यो परियोजना जलवायु समानुकूलन र पर्यावरण–मैत्री खेती प्रविधि र अभ्यासमा आधारित कृषि मूल्य–शृङ् खला सम्बन्धी
स्थानीय साझेदार संस्थाहरू र सहकारीका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरी गरिब तथा सिमान्तकृ त कृषकहरूको
जीविकोपार्जन र दिगो खाद्य तथा पोषण सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत सञ्चालित परियोजना हो । यसका लागि जीविकोपार्जन
सुधार परियोजना, ड्यान चर्च एड (डि. सि. ए.) नेपालको आर्थिक सहयोग रहे को छ । अगष्ट २०१७ बाट लागू भएको यस
चार वर्षे कार्यक्रमले सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदे शका पाँ चवटा जिल्लाहरू कञ्चनपुर, डोटी, अछाम, दै लेख र
बर्दियामा स्थानीय साझेदार संस्थाहरू समविकास केन्द्र (इ.डि.सि.) नेपाल – डोटी, मालिका विकास सङ्घ (एम.डि.ओ.)
नेपाल – अछाम, नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ (एन.एन.एस.डब्लु.) – कञ्चनपुर, सामाजिक सेवा केन्द्र – दै लेख र
थारू महिला उत्थान केन्द्र, बर्दियाको साझेदारीमा उपरोक्त जिल्लाहरूमा बसोबास गरिरहे का सिमान्तकृत कृषकहरूको
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, आम्दानी र समानुकू लन क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्दे श्यले ‘जैविक विविधता, अनुसन्धान तथा
विकासका लागि स्थानीय पहल (ली–बर्ड )’ को प्राविधिक सहयोगमा आफ्ना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
अगष्ट २०१७ बाट थालनी गरिएको पहिलो चरणको कार्यक्रमले डिसेम्बर २०२१ सम्म आइपुग्दा कार्यक्रममा सहभागी
भएका धेरै घरपरिवारहरूले कार्यक्रमको सहयोग र उनीहरूको मिहिनेतद्वारा आफनो परिवारको आर्थिक तथा
समाजिक अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार ल्याउन सफल भएका छन् । यस कार्यक्रममासहभागी भएकाहरूमध्येबाट २२
जना दिदीबहिनी तथा दाज्ुभाइहरूलाई यसमा समेटिएको छ । यसमा समेटिएका व्यक्तिगत, पारिवारिक, आर्थिक तथा
सामाजिक विवरण उनीहरूको पूर्वअनुमति लिएर समावेश गरिएको छ । हालसम्म यस परियोजनाले बर्दियामा १,५४०
परिवार, कञ्चनपुरमा १,९०६ परिवार, डोटीमा ९६६ परिवार, अछाममा १,५८३ परिवार र दै लेखमा ९९० परिवार गरी
जम्मा ६,९८५ घरपरिवारलाई समेटेको छ । यी घरपरिवारलाई हालको अवस्थासम्म ल्याइ पुयाउन आनो कार्यक्षेत्रमा
अहोरात्र खटिएर विपन्न वर्गका मानिसहरूको खाद्यसुरक्षा, पोषण अवस्था र आम्दानी वृद्धि गर्दै समग्र समानुकू लन
क्षमता बढाउन जिम्मेवारीपूर्वक आफ्नो भूमीका निर्वाह गर्नु हुने समविकास केन्द्र, मालिका विकास सङ्घ, नेपाल राष्ट्रिय
समाज कल्याण सङ्घ, थारू महिला उत्थान केन्द्र, समाज सेवा केन्द्र र ली–बर्ड का कर्मचारी एवम् सहकारीहरूका
पदाधिकारी तथा सम्पूर्ण कर्मचारीहरू विशेष धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ ।
यो पुस्तक तयार पार्न आर्थिक सहयोग गर्ने ड्यान चर्च एड (डि. सि. ए.) नेपाल तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने साझेदार
संस्थाहरूप्रति हामी आभार व्यक्त गर्दछौ ँ । यो पुस्तक तयार पार्ने क्रममा प्रत्यक्ष तथ परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने
सम्पूर्ण महानुभावहरूप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौ ँ ।
परियाेजना टाेली
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डोटी जिल्लाको के. आई. सिंह गाउँ पालिका, वडा नं. ७,

आज उनी प्रगतिशील कृषक समूहका सचिव र अगुवा

भूमीराजमाडौ ँ निवासी धनबहादु र भण्डारी (५२ वर्ष) को

कृषकका रूपमा स्थापित भएका छन् । हिजोसम्म

पाँ चजनाको परिवार छ । जीवन निर्वाहका लागि उनले

‘कृषिबाट पनि आम्दानी हुन्छ र ?’ भन्ने परिवारका

परम्परागत रूपमा खेतीपाती गर्ने गरे का थिए । उनी

सदस्यहरू समेत आज यसैबाट नगद आउँ दा खुसी छन्

पहिले मौसमअनुसार ज्याला मजदु री गर्ने गर्थे तर त्यसले

र यसलाई अझ बढाउन सहयोग गरिरहे का छन् ।

उनलाई आवश्यक आम्दानी र आत्मसन्तुष्टि दिएको
थिएन । उनी अवसरको पर्खाइमा थिए । मौका पाए
आफ्नै खेतीमा पसिना बगाएर आम्दानी गर्नेर परिवारसँगै
बस्ने सोच थियो । त्यस क्रममा उनी समविकास केन्द्र,
डोटीद्वारा सञ्चालित दिगो जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन
परियोजनाबाट प्रेरित भई कार्यक्रमद्वारा गठित प्रगतीशील

धनबहादु र गएको वर्ष टमाटर खेतीबाट घरखर्च कटाएर
८५ हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न सफल भएका थिए । उनी
यस तरकारी व्यवसायबाटै आम्दानी गरी बालबच्चालाई
जिल्ला बाहिर अध्ययन गराउन सफल भएका छन् ।
उनले आफ्नो बारीबाट उत्पादन भएको तरकारी बेचेर

कृषक समूहमा आबद्ध भए ।

केही रकम सहकारीमा वचत समेत गर्ने गरे का छन् ।

समूहमा आबद्ध भएपछि परियोजनाद्वारा सञ्चालित

समूहका लागि दिशा–निर्देशक बनेका छन् भने अन्य

व्यवसायिक कृषक पाठशालामा सहभागी भई कृषि

समुदायका लागि पनि उदाहरणीय कृषक बनेका छन् ।

प्रविधि र मूल्य–श्रृङ्खलाबारे जानकारी पाउने मौका

भविष्यमा तरकारी खेतीलाई अझ विस्तार गर्नका लागि

पाए । उनले परम्परागत कृषि प्रणालीको ठाउँ मा

थप पाँ चवटा प्लास्टिक घर

आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग गर्न शुरु गरे ।
परियोजनाबाटै उनले कम्पोष्ट मल, बायोचारको प्रयोग,
गोठ सुधार, प्याकेज कार्यक्रम, बीउ व्यवस्थापन, झोलमल
बनाउने प्रविधि, एकीकृत घरबगैच
ँ ा व्यवस्थापन आदिका
बारे मा समेत प्राविधिक ज्ञान पाए ।

समानुकूलन जीविकोपार्जन र दिगो खाद्य तथा पोषण
सुरक्षा कार्यक्रम : परिवर्तनका कथाहरू

हाल आएर धनबहादु र भण्डारी आफू संलग्न कृषक

तयार गरी बृहत् रूपमा मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी
उत्पादन गर्नेर डोटी जिल्लाको दिपायल एवम् सिलगढी
बजारको माग पूर्ति गर्ने उनको योजना रहे को छ । अब
उनी विशेषगरी उच्च मूल्यका (अदु वा, बेसार आदि) कृषि
उपज समेत उत्पादन गर्ने योजनामा छन् ।

1

कुलो मर्मतले कृषकको समय र स्रोत–साधनको वचत
परिवर्तनकाे कथा २ ः डाेटी

डोटी जिल्लाको के. आई. सिंह गाउँ पालिका अन्तर्गत

योेजनाअनुसार नै काम सम्पन्न गर्याै ” उपभोक्ता

तीन किलोमिटर लामो ‘घरमुनि सिँचाइ कुलोको निर्माण

समितिका सदस्य गणेश बोहरा भन्छन् । उनी थप्छन्,

पाँ च वर्ष पहिला उपभोक्ता समितिको व्यवस्थापनमा

“पहिले त तरकारी खेती गर्दा कुलोमा पटक–पटक

सम्पन्न भएको थियो । यो सिँचाइ कुलो स्थानीय समुदायले

ओहोर–दोहोर

स्थानीय प्रविधि मार्फ त निर्माण गरे का थिए । तर, विगत

जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन परियोजना र गाउँ पालिकाको

चार वर्षदे खि यसले सही तरिकाले काम गर्न छोडे को

आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगपश्चात यसको मर्मत–

थियो । हाल डि. सि. ए.को आर्थिक सहयोगमा समविकास

सम्भार कार्य सम्पन्न हुँदा आज हामीले योसमस्याबाट

केन्द्रद्वारा सञ्चालित दिगो जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन

छु टकारा पाएका छौ ँ । उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुगेको

परियोजनाअन्तर्गत यसको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न

छ । अहिले नगदे बाली तथा खाद्यान्न बाली समयमा

भएको छ । समुदायको व्यवस्थापनमा यो सिँचाइ योजना

लगाउन सहज भएको छ ।” अर्का लाभान्वित कृषक इन्द्र

पुनर्निर्माण भएपछि पानीको निरन्तर प्रवाहमा सहयोग

विष्टको भनाइ छ, “मेरो पाँ च रोपनी जग्गामा सिँचाइ

पुगेको छ । कुलोबाट वर्षभरि नै पानी आइरहने भएपछि

सुविधा पुगेको छ । यसरी सिँचाइ सुविधा भएपछि मैले र

यसबाट ६० रोपनी (३ हे क्टर) जमिनमा सिँचाइ सुविधा

समूहका अन्य सदस्यहरूले मौसमी तथा बेमौसमी

पुग्नुका साथै ५३ घरधुरी प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।

तरकारी खेती गर्न शुरु गरे का छौ ँ । पटक–पटकको

‘घरमुनि सिँचाइ कुलो उपभोक्ता समिति’का सदस्यका
अनुसार पहिले कुलो पटक–पटक मर्मत गरिरहनु पर्ने
हुन्थ्यो । यसले गर्दा कृषकहरूले मर्मत–सम्भारमै धेरै
समय र स्रोत खर्चनु परे को थियो । “त्यसैले हामीले यो

गरे र

हे रिरहनु

पर्दथ्यो

।

दिगो

मर्मत–सम्भारको समस्याबाट छु ट् कारा पाउनुका साथै
समय र स्रोतको पनि वचत भएको छ । त्यसैले हामी
सहयोगी निकाय र परियोजनालाई हृदयदे खि नै धन्यवाद
दिन चाहन्छौँ ।”

सिँचाइ कुलो राम्रैसँग मर्मत–सम्भार गर्ने योजना बनायौ ँ र
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निर्वाहमुखी खेतीबाट अर्ध–व्यवसायिक खेतीसम्म
परिवर्तनकाे कथा ३ ः डाेटी

डोटी जिल्लाकाे कथा
डोटी जिल्लाको के. आई. सिंह गाउँ पालिका, वडा नं. ६,

आज उनी अगुवा कृषकको रूपमा स्थापित भएका

भूमीराजमाडौ ँ निवासी हरिलाल जैसी (४७ वर्ष) को छ

छन् । हिजोसम्म ‘कृषि पेशाबाट पनि आम्दानी हुन्छ र ?’

जनाको परिवार रहे को छ । परिवारको जीवन निर्वाहका

भन्ने उनका परिवारका सदस्यहरू समेत आज यसैबाट

लागि उनले परम्परागत रूपमा खेतीपाती गर्ने गरे का

नगद आउँ दा खुसी छन् र यसलाई अझ अगाडि बढाउन

थिए । उनी विगतमा मौसमअनुसार ज्याला–मजदु री पनि

सहयोग गरिरहे का छन् । उनले विगत वर्षमा घर खर्च

गर्ने गर्थे तर त्यसले उनलाई आवश्यक आम्दानी र

कटाएर ३ लाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने सफलता

आत्मसन्तुष्टि दिएको थिएन ।

हासिल गरे का छन् । उनी स्थानीय सीताराम कृषि

यस्तै अवस्था झेलिरहे का बेला उनी समविकास केन्द्र,
डोटीद्वारा सञ्चालित दिगो जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन
परियोजनाबाट प्रेरित भई परियोजनाद्वारा गठित शान्ति
कृषक समूहमा आबद्ध भए । समूहमा आबद्ध भएपछि
परियोजनाद्वारा

सञ्चालित

व्यवसायिक

कृषक

पाठशालामा सहभागी भई कृषि प्रविधि र मूल्य–
श्रृङ्खलाबारे जानकारी पाए । यसका साथै कम्पोष्ट मल,

सहकारीमा मासिक रूपमा रु. २००/– का दरले वचत
पनि गर्छ न् । यस ताकारी व्यवसायबाट आफ्ना
बालबच्चालाई हरिलाल जिल्ला बाहिर अध्ययन गराउन
सफल भएका छन् । हरिलाल भन्छन्, “घरका अन्य
सदस्यले पनि कृषिबाट कसरी जीवन चलाउने भन्ने र
पसिना बगाउँ दा सुन फल्छ भन्ने कुरा बुझिसकेका
छन् ।”

बायोचारको प्रयोग, गोठ सुधार, प्याकेज कार्यक्रम,
एकीकृत घरबगैच
ँ ा व्यवस्थापन, बीउ व्यवस्थापन,
झोलमल बनाउने प्रविधिजस्ता विभिन्न कृषि प्रविधिका
बारे मा उनले थप ज्ञान हासिल गरे ।
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प्राङ्गारिक खेतीले परिवारमा ल्याएको खुसी
परिवर्तनकाे कथा ४ ः डाेटी

कमला जोशी (३८ वर्ष) आफ्नाे १० जनाको परिवार

पो उत्पादन गर्नु पर्छ त’ भन्दथे । उनले त्यस्ता बाधा–

सहित डोटी जिल्लाको पूर्वीचौकी गाउँ पालिका, वडा नं.

व्यवधानसँग जुभ्दै आफ्नो कार्यलाई निरन्तर अगाडि

४, सानागाउँ , धौलाबस्तीमा बसोबास गर्छि न् । जीवन

बढाइरहिन् । आज उनी भगवती कृषक समूहकी अध्यक्ष

निर्वाहका लागि उनले परम्परागत रूपमा मौसमी

र अगुवा कृषकको रूपमा स्थापित भएकी छिन् ।

खेतीपाती गर्ने गरे की थिइन् । यस्तो खेतीले उनलाई

परिवारका सदस्यहरू पनि आज त्यसैबाट नगद आउँ दा

आवश्यक आम्दानी र आत्मसन्तुष्टि दिएको थिएन ।

दङ छन् र यसलाई अझै अघि बढाउन सहयोग गरिरहे का

पछि आएर उनी उनी समविकास केन्द्र, डोटीले सञ्चालन
गरे को दिगो जीविकोपार्जन प्रवर्द्धन परियोजना अन्तर्गत
गठित भगवती कृषक समूहको सदस्य बनिन् । सो
परियोजना अन्तर्गत व्यवसायिक कृषक पाठशाला र
कृषि पर्यावरण सम्बन्धी तालिममा सहभागी भई कमलाले
कृषि प्रविधि र मूल्य–श्रृङ्खलाबारे जानकारी पाउने
मौका पाइन् । त्यसपछि कम्पोष्ट मल र बायोचारको
प्रयोग, गोठ सुधार, प्याकेज कार्यक्रम, एकीकृत घरबगैच
ँ ा
व्यवस्थापन तालिम, बीउ व्यवस्थापन, झोलमल बनाउने
प्रविधि, उन्नत जातका तरकारीका बीउ–बिजन आदिको
सहयोग पनि पाइन् । त्यसपछि उनले परम्परागत कृषि

छन् । उनले गएको वर्षमा तरकारीबाटै घरखर्च कटाएर
र आफूले उपभोग गरे र १ लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी
गरिन् । उनी समूहमा मासिक रूपमा रु. १०० वचत गर्ने
गर्छि न्

।

उनलाई

यस

तरकारी

व्यवसायबाट

बालबच्चालाई अध्ययन गराउन सहज भएको छ ।
कमला भन्छिन्, “मैले आफ्नो बारीको तरकारी बेचेर
समूह तथा बैङ्कमा पनि रकम वचत गर्ने गरे की छु ।” हाल
आएर कमला जोशी आफू संलग्न कृषक समूहका लागि
दिशा–निर्देशक र अन्य समुदायका लागि पनि उदाहरण
बनेकी छिन् । उनको भनाइ छ, “परिश्रम नै सबैथोक
रहे छ ।”

प्रणालीको ठाउँ मा आधुनिक एवम् प्राङ्गारिक खेती शुरु

उनी भविष्यमा अरू पाँ चवटा पोलीहाउस तयार गरी

गरिन् ।

बृहत् रूपमा मौसमी तथा बेमौसमी व्यवसायिक तरकारी

उनलाई घरका अन्य सदस्यले पनि ‘तरकारी खेतीबाट
कसरी जीवन चलाउने ? अरूजस्तै परम्परागत धान, गहुँ
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उत्पादन गर्नेर डोटी जिल्लाको चौखुट्टे, साजघाट,
दिपायल, सिलगढी र अछामको साँ फे बगर बजारको
मागलाई पूर्ति गर्न योगदान पुर्या उने योजनामा छिन् ।
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जीविकोपार्जन सुधारतर्फको एक कदम
परिवर्तनकाे कथा ५ ः दै लेख

‘आली’ एउटा पछाडि पारिएको समुदाय हो । यिनीहरू

गरियो । बेमौसमी खेतीका लागि प्लास्टिक घरको

नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदे शको अछाम जिल्लामा पर्ने

सहयोग पनि गरियो । समूह सदस्यहरूलाई कृषिसम्बन्धी

पञ्चदे वल नगरपालिकामा बसोबास गर्दछन् । उनीहरूले

आवश्यकता अनुसारका तालिमहरू दिइयो । समूह

विगतमा बेरोजगारी, अशिक्षा, सिँचाइ र खानेपानीको

सदस्यलाई तरकारीको बीउ र साना कृषि औजारका

अभाव आदि विभिन्न प्रकारका समस्याहरू झेलिरहे का

साथै छानिएका सातजना कृषकलाई बाख्रा तथा

थिए । परिवारको भरण–पोषणका लागि उनीहरू मौसमी

कुखुराहरू समेत सहयोग गरियो ।

ज्यालादारीका रूपमा काम गर्नभारत जाने गर्दथे ।
उनीहरूको स्वामित्वमा केही मात्रामा सिमान्तकृत भूमी
भए पनि सिँचाइको अभाव थियो । त्यसमा मौसमी खेती
मात्र गर्न बाध्य थिए । त्यसैले उनीहरूले खाद्य अभावको

अहिले पानीको सहज उपलब्धता पछि उनीहरूलाई
बालीनाली लगाउन कुनै बाधा छै न । त्यसैले आम्दानीमा
वृद्धि भएको छ । यसका साथै उनीहरूको जीविका,

सामना गर्नु परिरहे को थियो ।

शिक्षा र स्वास्थ्यमा सकारात्मक परिवर्तन आएको छ ।

यस समुदायमा रहे का समस्याहरूको निराकरण गर्दै

छ । यो परिवर्तन दे खेर पञ्चदे वल विनायक नगरपालिकाले

समुदायलाई तरकारी तथा नगदे बालीको खेतीका

समुदायमा शुद्ध खानेपानी उपलब्ध गराउनका लागि

माध्यमबाट मूलधारमा ल्याउने हे तुले डि. सि. ए. नेपालको

पानी शुद्धीकरण यन्त्र जडानका लागि ७ लाख रुपैयाँ

आर्थिक सहयोगमा समाज सेवा केन्द्र (सोसेक) नेपालले

विनियोजन गरे को थियाे । अहिले यस समुदायमा

समूह गठन गर्यो । यस पछि परियोजनाले सिँचाइको

गरिबीको दर घट् दै गएको छ र क्रमशः उनीहरूका

समस्या समाधान गर्न तीनवटा हाइड्रोलिक पम्पहरू

परिवारको आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गएको पाइन्छ ।

मौसमी ज्यालादारीका लागि भारत जाने संख्या घटे को

जडान गरिदियो । यसले तिलीगाढको पानी माथि पठायो।
यो पानी सङ्कलन गर्नका लागि दु ईवटा पोखरीको निर्माण
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तरकारी खेतीले श्रीमानलाई भारत जान रोक्यो
परिवर्तनकाे कथा ६ ः दै लेख

धना माझी कर्णाली प्रदे शमा पर्ने दै लेख जिल्लाको

यसपछि उनले बेमौसमी तरकारी उत्पादन गरे र एकै

आठबीस नगरपालिका– ४ को राकम कर्णालीमा

याममा १ लाख ४० हजार रुपैयाँ को कृषि उत्पादन बिक्री

बस्छिन् । उनको परिवारमा चारजना सदस्यहरू छन् ।

गर्ने सफलता पाइन् । यसबाट ६४ हजार रुपैयाँ खर्च

परिवारको स्वामित्वमा भएको दु ई रोपनी जमिनमा

कटाएर बाँ की रकम खुद नाफाको रूपमा हासिल गर्न

आधुनिक कृषिसम्बन्धी ज्ञानको अभावका कारण धनाको

सफल भइन् । उनले अाफू अावद्ध भएको कृषि समूह र

परिवारले परम्परागत खेती प्रणाली अपनाउँ दै आएको

सहकारीमा क्रमशः रु. २००/– र रु. ५००/– मासिक

थियो । यतिले नपुगेर परिवारको जीविकोपार्जनका लागि

वचत समेत गर्ने गरे की छिन् । तरकारी बेचेको

उनका श्रीमान् मौसमी ज्याला मजदु री गर्न भारत जाने

आम्दानीबाट आफ्ना बालबच्चालाई गुणस्तरीय शिक्षा

गर्दथे । भारतमा बसेका बेला मासिक दश हजार रुपैयाँ

दिन र घरखर्च चलाउन धनालाई सहज भएको छ ।

बचाएको रकम नै यो परिवारको आम्दानीको प्रमुख स्रोत

धनाका श्रीमान् पनि भारतबाट फर्के र खेतीपातीमा

हुन्थ्यो ।

सघाउन थालेका छन् ।

धनाहरूको यस्तो परिस्थितिमा डि. सि. ए. नेपालको
आर्थिक सहयोगमा समाज सेवा केन्द्र (SOSEC) नेपालले
साकार (SACAR) नामक परियोजना लागू गर्यो । यसपछि
धनालेआधुनिक कृषिसम्बन्धी र त्यसमा पनि विशेषगरी
बेमौसमी तरकारी तथा नगदे बाली उत्पादन र
बजारीकरणसम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्ने मौका पाइन् । यस
बाहे क उनलाई झोल मल बनाउने ड्र म, बजारीकरण र
अन्य कृषिसम्बन्धी जानकारी पनि दिइयो ।
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बाख्रापालनले ल्याएको परिवर्तन
परिवर्तनकाे कथा ७

दै लेख जिल्लाकाे कथा

दै लेख जिल्लाको आठबीस नगरपालिका– वडा नं. ४,

हाल उनको खोरमा ११ वटा बाख्रा छन् भने । दु ईवटा

राकम कर्णाली बस्ने गौमती जैसीका चारजना छोराछोरी

बाख्रा उनले १० हजार रुपैयाँ मा बिक्री गरीसकेकी छिन् ।

सहित, छ जनाको परिवार छ । गरिबीका कारण पहिले

यसरी बाख्रापालनबाट भएको प्रगति दे खेर उनका श्रीमान्

परिवारको दै निकी चलाउन उनलाई निकै कठिन थियो ।

पनि भारतबाट फर्के र श्रीमतीकै काममा सघाउन थालेका

त्यसैले उनका श्रीमान् मजदु री गर्न भारत जाने गर्दथे ।

छन् । बाख्रापालनको अलावा उनी तरकारी खेती पनि

यही मजदु रीको कमार्इ नै उनीहरूको आम्दानीको

गर्दै छ�िन् । बाख्राको मल प्रयोग गरे र तरकारीको राम्रो

प्रमुख स्रोत थियो ।

उत्पादन लिन सफल भएकी छिन् । भविष्यलाई ध्यानमा

यस क्षेत्रमा २०७४ सालमा डि. सि. ए. को आर्थिक
सहयोगमा समाज सेवा केन्द्र (SOSEC), दै लेखले साकार

राखेर गौमतीले सहकारीमा वचत पनि गर्न थालेकी
छिन् ।

(SACAR) नामक परियोजना सञ्चालनमा ल्यायो । यो
परियोजनाले गौमतीलाई अति विपन्न तथा जोखिमयुक्त
महिलाका रूपमा पहिचान गर्यो । यसपछि उनलाई २४
हजार रुपैयाँ बराबरका तीनवटा बाख्रा सहयोग गर्यो ।
उनलाई बाख्रापालन र बाख्राको बीमाका सम्बन्धमा
तालिम पनि दियो । बाख्राको उत्पादन वृद्धिका लागि
एउटा उन्नत बोका समेत उपलब्ध गराइयो ।
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तरकारी खेतीले बनाएको परिचय
परिवर्तनकाे कथा ८ ः दै लेख

पवित्रा माझी, कर्णाली प्रदे शमा पर्ने दै लेख जिल्लाको

गर्ने प्रेरणा मिल्यो । उनले परियोजनाबाट बेमौसमी

आठबीस नगरपालिका– वडा नं. ४, राकम कर्णाली

तरकारी खेतीका लागि बीउ र प्लास्टिक घर सहयोग

निवासी कृषक हुन् । उनको छ जनाको परिवार रहे को

पाइन् ।

छ । परिवारको गरिबीका कारण उनका श्रीमान् युवा
अवस्थादे खि नै रोजगारीका लागि भारत जाने गर्दथे ।
पवित्राको परिवारको स्वामित्वमा थोरै मात्र जमिन थियो ।
त्यसमा पनि उनीहरू परम्परागत खेती प्रणाली अपनाई
अन्नबालीको खेती गर्ने गर्दै आएका थिए । उनमा
आधुनिक तथा व्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने ज्ञानको
कमी थियो । गरिबीका कारण उनका छोराछोरीको

हाल उनी प्लास्टिक घरको तरकारी बिक्री गरे र वार्षिक
८० हजार रुपैयाँ खुद नाफा कमाउन सफल भएकी
छिन् । यो आम्दानीले गर्दा उनका बालबच्चालाई
गुणस्तरीय शिक्षा दिन सहज भएको छ । यसैको
परिणामस्वरूप उनको जेठो छोरा लोकसेवा आयोगबाट
अधिकृ तमा नाम निकाल्न सफल भएका छन् । हाल

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि बाधा भइरहे को थियो ।

पवित्रा पनि आफ्नो समूहमा अगुवा कृषकका रूपमा

उनले विक्रम सम्बत् २०७३ मा डि. सि. ए. नेपालको

रूपमा चिनिएकी छिन् ।

स्थापित भएकी छिन् र समाजमा एउटी नमुना कृषकको

आर्थिक सहयोग र समाज सेवा केन्द्र (SOSEC) नेपालको
साझेदारीमा सञ्चालन हुन शुरु भएको साकार (SACAR)
नामक परियोजनाका क्रियाकलापमा संलग्न हुने मौका
पाइन् । पवित्रा स्थानीय ‘बाधगडा कृषक समूह’को
सदस्य बनिन् । यसपछि उनले परियोजनाअन्तर्गत
सञ्चालन भएका तरकारी र नगदे बाली उत्पादनसम्बन्धी
विभिन्न प्रकारका तालिममा भाग लिई ज्ञान हासिल गर्ने
मौका पाइन् । यी तालिमले गर्दा उनलाई तरकारी खेती
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बगर खेतीले ल्यायो जीविकोपार्जनमा सुधार
परिवर्तनकाे कथा ९ ः कञ्चनपुर

कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका– वडा नं. ५,

यसैबीच, उनी जस्तै विपन्न परिवारको उत्थानका निम्ति

भकुण्डा निवासी गंगाराम राना (४६ वर्ष) को १३ जनाको

कृषिका

परिवार रहे को छ । बाल्यकालमा घरको आर्थिक अवस्था

जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याई गरीबी न्यूनीकरणमा

निकै कमजोर भएकाले उनका अभिभावकले बाध्यतावश

सहयोग गर्ने उद्दे श्यले नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ

उनलाई अरूको घरमा मजदु रीका लागि पठाउने गर्थे ।

(NNSWA) र डि. सि. ए. नेपाल (DCANepal) को

शैक्षिक ज्ञान पाउनबाट वञ्चित भएता पनि नैतिक ज्ञान

आर्थिक

भने उनले आफ्ना अभिभावकबाट राम्रैसँग सिकेका

आधारित खाद्य सुरक्षा तथा दिगो जीविकोपार्जन

थिए । यसको फलस्वरूप उनी सानैदेखि मिलनसार,

कार्यक्रम’ शुरु भयो । यस कार्यक्रम अन्तर्गत बेलौरी

सहयोगी र मिहिनेती स्वभावका थिए । उनको मुख्य पेशा

नगरपालिका– वडा नं. ५, भकुण्डामा व्यवसायिक बगर

कृषि नै हो । घरको काम र खेतीपातीसँगै नदीमा रहे को

खेतीमा सहजताका लागि गंगाराम समेत ३३ जनाको

बगरको जमीनलाई फुर्सदको समयमा सदु पयोग गरी

एउटा हरियाली बगर तरकारी समूह गठन गरियो ।

उनले व्यवसायिक रूपमा बगर खेती पनि गर्दै आएका

समूह गठन भएपछि कार्यक्रमबाट बगर खेतीसम्बन्धी

थिए । यद्यपि, शुरुमा भने खासै प्राविधिक तथा

विभिन्न प्राविधिक तालिम, बीउ–बिजन र केही आवश्यक

व्यवसायिक ज्ञान नभएकाले उनले मुनाफा हासिल गर्न

सामग्रीहरू उपलब्ध गराइयो ।

सकेका थिएनन् । त्योसँगै अर्कोतिर दोधा नदीमा बर्सेन�ि
आउने बाढीले लगाएको बालीमा पनि असर गर्दथ्यो ।
यसरी निकै मिहिनेतसाथ बाली लगाई हराभरा बनाएको
बगर पुनः सुख्खा खडे रीमा परिणत हुँदा उनी हतोत्साहित
पनि हुन्थे ।
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माध्यमबाट

तथा

प्राविधिक

आयआर्जन

साझेदारीमा

वृद्धि

गरी

‘समुदायमा

सोही समूहअन्तर्गत गंगाराम रानाले हाल १५ कठ्ठामा
बगर खेती गरे का छन् । कुल २५ हजार रुपैयाँ को
लगानीमा उनले आफ्नाे बगर खेतीमा लौका, काँ क्रा,
तरबुजा, फर्सी र करे ला लगाएका छन् । हाल उनी बगर
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खेतीबाटै वार्षिक १ लाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्न

यसरी आफ्नो जीवन परिवर्तन गराउन सहयोग गरे कोमा

सफल भएका छन् । यो आम्दानीले गंगारामलार्ई घरखर्च

नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ तथा डि. सि. ए. नेपाल

टार्नदे खि लिएर बालबच्चाको पढाइ र केही रकम वचत

दु वै संस्थाप्रति उनी आभार व्यक्त गर्दछन् । आफ्नाे कृषि

गर्ने सफलता समेत हासिल भएको उनी बताउँ छन् ।

व्यवसायप्रतिको लगाव र सफलताले गंगारामले यो

गंगाराम आफ्नाे यस व्यवसायमा अहिले सन्तुष्ट छन् र

व्यवसाय गर्न इच्छु क सबैको ध्यानाकर्षण गराउनुका

बगर खेती हराभरा भएसँगै आफ्नो जीविकोपार्जनमा पनि

साथै उनी प्रेरणाको स्रोत व्यक्तिको उदाहरण पनि बन्न

सुधार आएको उनी उल्लेख गर्छ न् ।

सफल भएका छन् ।
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तरकारी खेतीमा रमाउँ दै
परिवर्तनकाे कथा १० ः कञ्चनपुर

कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका– वडा नं. ५,

सहयोग पाएर १५ कठ्ठा जमीनमा तरकारी खेती

रामनगर निवासी निर्मला चौचरी (२३ वर्ष) को सातजनाको

गर्नथालिन् । यस्तो खेतीलाई अझ राम्ररी मौसमी तथा

परिवार छ । उनी सामान्य घरपरिवारमा विभिन्न

बेमौसमी तरिकाले गर्नका लागि उत्थानशील महिला

किसिमका दु ः ख र पीडा सहे र हुर्के एकी हुन् । उनको

कृषि सहकारी संस्थाबाट उनले २० हजार रुपैयाँ ऋण

मुख्य पेशा कृषि नै हो । तर, उचित स्रोत–साधनको

पनि लिइन् । यसरी रकम जुटाएर उनले दु ईवटा प्लास्टिक

कमीका साथै जलवायुमा भएको परिवर्तनका कारण

टनेल बनाइन् ।

उनको खेती खासै फस्टाउन सकेको थिएन । जग्गाको
नाममा १५ कठ्ठा मात्र भएको र त्यसबाट हुने उत्पादनले
उनको घरमा मुस्किलले पाँ च–छ महिनामात्र खान
पुग्थ्यो । बाँ की समयका लागि उनका श्रीमान् अरूको
घरमा ज्याला–मजदु री गर्नेर अधियाँ –बटै या गरे र गुजारा
चलाउने गर्दथे । त्यो बेलामा एउटा नयाँ साइकल किन्न
समेत सक्ने अवस्था थिएन । परिवारको गुजारा कसरी

अहिले उनी एकै सिजनमा नगद १ लाख ५० हजारदे खि
दु ई लाख रुपैयाँ सम्म आम्दानी गर्न सफल भएको
बताउँ छिन् । यसरी भएको आम्दानीबाट उनी दु ईवटा
प्लास्टिक टनेल थपी ग्रीन नेट किनेर बेमौसमी तरकारी
खेती बढाउने योजनामा छिन् । उनले तरकारी उत्पादनमा
एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापनको विधि समेत अपनाउँ दै

चलाउने भनेर उनीहरू निकै चिन्तित हुन्थे ।

आएकी छिन् ।

वि.सं. २०७४ मा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको

निर्मला भन्छिन्, “तरकारी खेतीमै समय बिताउन आनन्द

समुदायको क्षमता अभिवृद्धिका लागि भनेर नेपाल राष्ट्रिय
समाज कल्याण सङ्घ र डि. सि. ए. नेपालको साझेदारीमा
उनको गाउँ मा पनि ‘समुदायमा आधारित खाद्य सुरक्षा
तथा दिगो जीविकोपार्जन कार्यक्रम’ शुरु भयो ।
कार्यक्रम अन्तर्गत निर्मलाले व्यवसायिक तरकारी

लाग्छ । बाटोमा हिँ ड्ने मानिसहरूले पनि ‘कति राम्रो
तरकारी बारी, कसरी यति राम्ररी तरकारी फलाएछन्’
भन्दा खुसी लाग्छ ।” यसरी आफ्नाे समुदायमा अगुवा
महिला कृषकका रूपमा चिनिन पाउँ दा, तरकारी खेती
गर्नमा

झनै

जोश–जाँ गर

बढे र

अाएकाे

निर्मला

बताउँ छिन् ।

खेतीसम्बन्धी प्राविधिक सीप र तरकारीका बीउ–बिजन
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मिहिनेतको फल पाइने रहे छ
परिवर्तनकाे कथा ११ ः कञ्चनपुर

कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका वडा नं – ५,

जीविकोपार्जन

रामनगर निवासी साइटु चौधरी (वर्ष ३५) को १४ जनाको

व्यवसायिक तरकारी खेतीसम्बन्धी तालिम पाउनुका

परिवार रहे को छ । उनको मुख्य पेशा कृषि हो । तराईको

साथै तरकारीका बीउ–बिजन सहयोग स्वरूप प्राप्त

उर्वर भूमी भर्इ कन पनि उनको जग्गामा मलजलको

गरे ।

उचित व्यवस्था नहुनुका साथै परम्परागत कृषि प्रणालीले
गर्दा सोचेजस्तो उत्पादन भइरहे को थिएन । यसको
अलावा प्राकृतिक विपद् , बाढी, कटानी, डु बानी आदि
समस्याले गर्दा साइटु ले आफ्नो मिहिनेत अनुसारको
उत्पादन लिन सकेका थिएनन् । त्यसैले उनी आफ्नो
परिवारलाई वर्षभरि खानका लागि पर्याप्त अन्न जुटाउन
सक्दै न थिए । परिवारको जीविकोपार्जनका लागि साइटु
पहिले अरूको घरमा काम गर्ने र तरकारीहरू खरिद
गरी नजिकैको बजारमा लगेर बेच्ने पनि गर्दथे । यति गर्दा
पनि बालबच्चाको उचित स्याहार र गुणस्तरीय पढार्इ पूरा
गर्न नसकेपछि उनी केही समय रोजगारीका लागि

कार्यक्रम’

आएपछि

साइटु ले

पनि

अहिले उनी व्यवसायिक तरकारी खेतीमा डटे र लागेका
छन् । पहिले उनको घरमा ताजा तरकारी खान
पाइन्नथ्यो । तर, अहिले उनी १५ कठ्ठा जग्गा करारमा लिई
एक बिगाहामा तरकारी खेती गर्छ न् । यसबाट उनको
परिवारले प्रशस्त ताजा तरकारी उपभोग गर्न र बजारमा
बिक्री गरी नगद आर्जन गर्न सफल भएकाे छ । एक
सिजनमा उनले २ लाखदे खि २ लाख ५० हजार रुपैयाँ सम्म
अाम्दानी गर्ने गरे का छन् । उनी मौसमी तथा बेमौसमी
दु वै किसिमका तरकारी खेती गर्ने गर्दछन् र अाफूले
उत्पादन गरे को तथा अन्य ठाउँ बाट समेत तरकारी खरिद

भारततिर भासिए ।

गरी बजारमा लगेर बिक्री गर्दछन् । उनी घरमा अरू

यस्तो अवस्थामा नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ र

मण्डीमा पुगी थोकमा तरकारी खरिद गर्छ न् र खुद्रा

डि. सि. ए. नेपालको आर्थिक तथा प्राविधिक साझेदारीमा

पसलको मागअनुसार विभिन्न पसलहरूमा तरकारी

सञ्चालित ‘समुदायमा आधारित खाद्य सुरक्षा तथा

पुर्या उने काम गर्छ न् । यसरी नै मिहिनेत गरे र उनले
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तरकारी बिक्री–वितरणमा आफूलाई सहज होस् भनेर र
समयको सदु पयोग गर्न एउटा मोटरसाइकल समेत
किनेका छन् । यसभन्दा अघि भने उनी साइकल प्रयोग
गरे र तरकारी बेच्ने गर्थे । यसरी खुसी मनले उनी
व्यवसायिक तरकारी खेतीमा लागेर आफ्नो समुदायका
लागि उदाहरणीय बनेका छन् ।
साइटु खुशी हुँदै भन्छन्, “जिन्दगी नै सङ्घर्ष हो । सङ्घर्ष
गर्यो भने मिहिनेतको फल अवश्य पाइन्छ । मैले पनि धेरै
मिहिनेत गरे र, आज म समुदायमा अगुवा कृषक हुन
सफल भएको छुँ ।”
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आत्मविश्वासको आधार बन्यो – च्याउ खेती		
परिवर्तनकाे कथा १२ ः कञ्चनपुर

कञ्चनपुर जिल्लाको दक्षिणी भेगमा अवस्थित भारतको

र अथक प्रयासमा नियमित रूपले पालैपालो रे खदे ख हुने

सिमानासँग जोडिएर रहे को बेलौरी नगरपालिकाको

गर्छ । यहाँ २८७ पोकाबाट च्याउ उत्पादन शुरु गरे का

सुदर्शनपुर गाउँ , पानीजन्य विपद् प्रकोप र त्यसमा पनि

उनीहरू नगद रु. १ लाखसम्मको आम्दानी गर्न सफल

विशेषतः

बाढी, डु बानी र कटानीका दृष्टिकोणले

भएका छन् । छोटो समयमा यति फराकिलो उपलब्धि

जोखिमयुक्त समुदायमा पर्दछ । यस समुदायका

गर्न सके को दे खेर अरू त अरू नै भए, सो समूहका

कृषकहरूले परम्परागत खेतीपातीबाट त्यति राम्रो

सदस्य–महिलाहरू आफैँ पनि छक्क परे का थिए । ‘अब

उत्पादन लिन सकिरहे का थिएनन् ।

हामी पुरुषहरूमा भर पर्नु पर्दै न, च्याउखेतीबाट

यहाँ काे समुदायलार्इ लक्षित गरी नेपाल राष्ट्रिय समाज
कल्याण सङ्घ, कञ्चनपुर र डि. सि. ए. नेपालको
साझेदारीमा समुदायमा आधारित खाद्य सुरक्षा तथा दिगो

आत्मनिर्भर बन्न सकिने रहे छ’ भनेर महिलाहरू अझ
बढी डटे र लागे । अहिले पनि उनीहरूले यसलाई
निरन्तरता दिइरहे का छन् ।

जीविकोपार्जन कार्यक्रम सञ्चालनमा अाएकाे थियाे । यस

यो वर्ष (वि.सं. २०७७) मा पनि संस्था, वडा कार्यालय तथा

कार्यक्रम अन्तर्गत वि.सं. २०७४ मा गठन भएकाे श्री

कृषि विकास शाखा, बेलौरीको सहयोगमा ५०%

हजारी आई. पी. एम. कृषक समूहमा व्यवसायिक

अनुदानमा च्याउको बीउ, तालिम र निः शुल्क पराल

च्याउखेती कार्यक्रम शुरु गरिएको थियो ।

काट् ने मेसिन सहयोगमा प्राप्त गरी उनीहरूले दु ईवटा

समूहको आवश्यकतालाई हे रेर कार्यक्रमले व्यवसायिक
च्याउ खेती उत्पादनसम्बन्धी प्राविधिक ज्ञान, तालिम र
च्याउ खेतीका लागि दु ई कोठे फलामे घर एवम् आवश्यक
बीउ तथा सामग्री उपलब्ध गराएको थियो । कुल २८ जना
सदस्य रहे को यस समूहमा सबैको सक्रिय सहभागिता

च्याउघर बनाए । त्यसमा उनीहरूले ७२२ पोका च्याउ
खेती गरे का थिए । यसमा समूहका सबैजनाको
व्यवसायप्रतिको आफ्नाे लगाव, सक्रिय सहभागिता,
एकता र जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले काम गर्ने प्रवृत्ति दे खिएको
छ । उनीहरूले पालैपालो च्याउलाई बजारमा लगेर बेच्ने
तालिका पनि बनाएका छन् । यस वर्ष उनीहरूले १
हजार ३०० के .जी. च्याउ बिक्री गरी लगभग २ लाख ५०
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हजार नगद प्राप्त गरे । यो आम्दानीको प्राप्तिले उनीहरू
निकै हर्षित भएर समूहमा काम गर्न उत्साहित भएका
छन् । यसमा संलग्न कृषक–महिला सिर्जना चौधरी
भन्छिन्, “पहिले–पहिले हामीलाई च्याउ खेतीसम्बन्धी
ज्ञान थिएन । समूहमा कु नै पनि काम गर्नर समुदायको
अगाडि निर्धक्क भई बोल्न समेत साह्रै डर लाग्थ्यो । तर,
जब एन.एन.एस.डब्लु.ए. आयो, यसले हाम्रो आत्मविश्वास
मात्र है न हाम्रो आत्मनिर्भरता पनि बढायो । हामीलाई
च्याउ खेतीसम्बन्धी तालिम दिएर क्षमता अभिवृद्धि गर्यो ।
विभिन्न सङ्घ–संस्थाहरूसँग समन्वय गराई व्यवसायिक
रूपले च्याउ खेती गर्न सिकायो । पहिले हातैले पराल
काट् दा समय र मिहिनेत बढी लाग्थ्यो । तर, अहिले
मेसिन पनि पाइएकाले सजिलो भयो । हामी एकदमै
खुसी छौ ँ ।”
उनीहरू

च्याउ

खेतीबाट

प्राप्त

भएको

मुनाफा

एकआपसमा बाँ ड्ने र के ही पैसा समूहको कोषमा जम्मा
गरी आवश्यक परे को बेला समूहका सदस्यलाई
सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने गर्नथालेका
छन् । उनीहरूले आउँ दो वर्ष गर्नुपर्ने लगानीका लागि
पनि आवश्यक रकम राख्ने गरे का छन् ।
यी कृषकहरू नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घलाई
सामूहिक

च्याउ

खेतीबाट

आफस्हरूको

आत्म

निर्भरतातिरको बाटो दे खाइदिएकोमा आभार व्यक्त
गर्दछन् ।
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साइकलदे खि मोटरसाइकल यात्रामा तरकारी
व्यवसायी धम्मल चौधरी		
परिवर्तनकाे कथा १३ ः कञ्चनपुर

कञ्चनपुर जिल्लाको बेलौरी नगरपालिका – वडा नं. ३,

गरी यसबाट पनि वार्षिक रूपमा ३०–३५ हजार

पडावमा बस्ने धम्मल चौधरी व्यवसायिक तरकारी खेती

रुपैयाँ सम्म आम्दानी गरिरहे का छन् । अझ आजभोलि त

गर्छ न् । उनी भन्छन्, “मेरो बुबाले मलाई गरिबीका कारण

उनले खेर गएको तरकारीलाई सदु पयोग गर्न बँगुर पालन

पढाउन सक्नुभएन । त्यही भएर पनि म कमार्इ गर्नका

समेत गरे का छन् । यसबाट पनि वार्षिक रूपमा २५

लागि भनेर सात महिना विदे शिएको थिएँ । तर पछि,

हजार रुपैयाँ सम्म नाफा हुन्छ । धम्मलका परिवारका

‘यसरी सधै ँ गुजारा चल्दै न’ भन्ने सोचेर २०६३ सालमा

सम्पूर्ण सदस्य यो काममा दत्तचित्त भई लागेका छन् ।

आफ्नै गाउँ फर्के र यो तरकारी व्यवसाय गर्न थालेको

कोभिड–१९ को महामारीका कारण भएको लकडाउनको

हुँ ।”

स्थितिमा परिवारका सबै सदस्य मिलेर काम गर्दा खाली

धम्मलले आफूसँग भएको पाँ च कठ्ठा जमिनबाट शुरु
गरे को व्यवसायिक तरकारी खेती आज आएर नेपाल
राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ (NNSWA) को प्राविधिक
सहयोगमा तालिम तथा बीउ–बिजन पाएकाले थप १०
कठ्ठा जमिन कबुलियतीमा लिई तरकारी खेतीलाई
अगाडि बढाइरहे का छन् । संस्थाको सहयोगमा ग्रीन

समयको सदु पयोग भएको र उत्पादनमा पनि राम्रो
नतिजा प्राप्त गर्न सके को उनको भनाइ छ । मिहिनेतका
साथ काम गर्दा ५० दे खि ५५ हजार रुपैयाँ सम्म सरदर
मासिक आम्दानी हुने गरे को तथा त्यसैबाट घरखर्च
चलेको र बालबच्चालाई विद्यालय पठाउन सके कोमा
उनी सन्तुष्ट छन् ।

हाउस र प्लास्टिक घर निर्माण गरी बेमौसमी तरकारी

पहिला–पहिला उत्पादन भएको तरकारी साइकल वा

खेती समेत उनले मजाले अगाडि बढाएका छन् ।

डल्लबमा लोड गरी गाउँ –गाउँ घुमाउनु पथ्र्यो तर पछि,

तरकारी खेतीबाट दिनहूँ जसो ५०–६० के. जी. बेच्दा ३

एन.एन.एस.डब्लु.ए.को सहयोगमा सङ्कलन केन्द्र स्थापना

दे खि ४ हजारसम्म दै निक आम्दानी गरे को धम्मल उल्लेख

भई सो केन्द्र मार्फ त् बजार पुर्या उन थालिएको छ । यही

गर्छ न् । उनले ८ हजार रुपैयाँ लगानी गरे र बाख्रापालन

व्यवसायको मुनाफाबाट धम्मलले मोटरसाइकल पनि
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किनेका छन् । उनी कञ्चनपुर जिल्लाको पुनर्वास
नगरपालिकामा लाग्ने हाटबजारमा मोटरसाइकलबाटै
तरकारी बेच्न लाने गर्छ न् ।
उनी भन्छन्, “आज मेरो यो उन्नति हुनुमा राष्ट्रिय समाज
कल्याण सङ्घ (NNSWA) को ठूलो योगदान छ । आज म
यो व्यवसायबाट प्रगति गर्दै बैङ्कमा पनि के ही रकम वचत
गरिरहे को छु । यो कुराले मलाई अझै अगाडि बढ् न र
लगनशीलताका साथ काम गर्नथप प्रेरणा दिएको छ ।”
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अनुदानको केन्द्र बन्दै सहकारी
परिवर्तनकाे कथा १४ ः कञ्चनपुर

नेपाल राष्ट्रिय समाज कल्याण सङ्घ (NNSWA), कञ्चनपुर

समूहबाटै आवश्यक पर्ने घरखर्च तथा व्यवसायिकका

र डि. सि. ए. को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा

लागि रकम प्रशस्त हुन पुग्यो । अन्तमा वडा नंं. ३ मा

सञ्चालित ‘समुदायमा आधारित खाद्य सुरक्षा तथा दीगो

एउटा र वडा नं. ५ मा एउटा गरी दु ईवटा सहकारीको

जीविकोपार्जन

बेलौरी

स्थापना गरियो । यसरी सन् २०१७ मा गठित कृषि

नगरपालिकामा गठित १५ वटा कृषि समूहहरूलाई

समूहहरू हाल आएर एउटा सहकारीको रूपमा स्थापना

व्यवसायिक किसान वनाउने उद्दे श्यले मौसमी तथा

हुनुका साथै यिनले विभिन्न निकायबाट अनुदान प्राप्त गरी

वेमौमी तरकारी खेती, प्याज खेती, माछापालन कार्यक्रम

रहे का छन् । स्थानीय तथा प्रादे शिक सरकार मार्फ त

सञ्चालन गरिरहदा वजारिकरनमा सहजताका लागि

कृिष क्षेत्रमा गरिने अनुदानहरू हालसम्म प्रभावकारी

सङ्कलन केन्द्र, सञ्चालन समिति, कृषक समन्वय समिति

रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिरहे को अवस्थामा अहिले

व्यवस्थापन तथा गतिविधिले व्यवसायिक किसानको

सहकारीहरू मार्फ त नै वास्तविक किसानसँग पुग्ने

रूपमा परिणत गर्न सहजता प्राप्त भयो । यसरी गठित

प्रभावकारी माध्यम बनेकाे छ । यसरी महिलाहरूको

समूहलाई तरकारी वेच विखनवाट समूहमा नियमित

मात्र सहकारी र विशुद्ध कृषिमा आधारित महिलाहरूको

मासिक वचतको अवधारण ल्याइयो । जसमा समूहका

सहकारी भएकोले विगत एक डे ढ वर्षको अवधिमा शेयर

सदस्यले पाँ च रुपैयाँ बाट शुरू गरे को वचत यहाँ सम्म

सदस्य समेत दु बै सहकारीको दु ई दु ई सयको हाराहारीमा

आइपुग्दा रु. १०० दे खि रु. १५० सम्म प्रति व्यक्तिले प्रति

र वार्षिक कारोवार पनि २५ लाखको हाराहारीमा

महिना वचत गर्नेे गरे का छन् । वहाँ हरूलाई वचतसँगै

पुगेकाे छ ।

कार्यक्रम’

अन्तर्गत

यस

व्यवसायी बन्नका निम्ति प्रत्येक १५ वटै समूहलाई
रु. २५,००० का दरले घुम्तिकोषको रूपमा यस
परियोजनाद्वारा प्रदान गरिएको थियो । यसरी एउटै
समूहमा दु ई वर्षको अवधिमा समूहमै एकदे खि डे ढ
लाखसम्मको वचत तथा ऋण कारोवार हुन थालेपछि
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यसै परिप्रेक्ष्यमा वडा नं.- ३ मा स्थापित सहकारी श्री
सम्झना महिला कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष श्री
कमला चौधरीका अनुसार, सहकारीले आफ्नै कारोवारका
लागि पान नम्बर र मलखाद विक्री वितरणका लागि
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इजाजत पत्र पनि सम्वन्धित निकायबाट लिई सकेको

तरकारी लगाउनका निमित्त सो क्षेत्रफल जमिनको जग्गा

छ । अनुदानका रूपमा अन्य निकाय नायव नेपालले

धनी लालपूर्जा सङ्कलन गर्ने तथा सम्बन्धित कार्यालयमा

सहकारीको पदाधिकारीहरूको क्षमता विकासका लागि

पेश गर्ने कार्यक्रम पनि सहकारी मार्फ त भैसकेको छ ।

तालिम तथा अभिमूखिकरणमा सहभागी गराई रहे को

ब्लकमा

छ, कृषि शाखा बेलौरीले बीउ बिजन अनुदानमा प्रदान

बजारीकरणका लागि थप एउटा सङ्कलन केन्द्र तथा

गरिरहे को

छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले सिँचाइका लागि

तरकारी ढु वानीका लागि यातायातको साधन पनि

बाे िरङ पम्प सेटमा अनुदानमा प्रदान गर्ने भएको छ ।

उपलब्ध गराउने भएको छ । हालै मात्र कृषि शाखा

यसरी सहकारीमा आवद्ध भएर आम शेयर सदस्यहरूमा

बेलौरीवाट कृषकलाई GI HITECh/Poly House

जीवन स्तर समृद्धितिर उन्मुख भईरहे को छ ।

सहयोगका लागि एक थान सहकारीलाई ५० प्रतिशत

यसै गरी वडा नं. ५ अन्तर्गत गठित सहकारी उत्थानशील
महिला कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष शान्ती चौधरी
भन्नुहुन्छ, “हालै मात्र प्रादे शिक कार्यक्रम अन्तर्गत
मुख्यमन्त्री कृषि आधुनिकरण परियोजना मार्फ त
तरकारी ब्लक क्षेत्र निर्माणका लागि सहकारीलाई नै
जिम्मा दिएको छ । जस अन्तर्गत सहकार्यका लागि दु ई
पक्ष बसी दु ई चरणको प्रारम्भिक बैठक पनि सम्पन्न भई
कार्यक्रम शुभारम्भका लागि १५० विघा क्षेत्रफलमा
तरकार खेती गर्ने कृषकहरूको प्रतिवद्धता सहित

समानुकूलन जीविकोपार्जन र दिगो खाद्य तथा पोषण
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तरकारी

उत्पादन

गरे मा

सहकारीलाई

अनुदानमा प्रदान गर्ने भएको छ र नियमित रूपमा
तरकारीको बीउ पनि अनुदानमा प्राप्त गरिरहे का छन् ।
सिँचाइका लागि बाे रिङ पम्पसेट पनि कृषि ज्ञान केन्द्रले
सहकारी मार्फ त व्यवसायिक किसानहरूलाई अनुदानमा
सहयोग गर्ने भएको छ । अव त ऋणदे खि विभिन्न
निकायवाट प्रदान गरिने सहयोग तथा अनुदानहरू
सहकारी मार्फ त नै प्राप्त गर्न सकिने हुनाले शेयर
सदस्यहरू बन्ने ईच्छु क कृषकहरूको संख्या बढ् नुका
साथै अन्य लघुवित्त तथा अन्य वित्तिय संस्थावाट ऋण
लिनेको संख्या घट् दै गैरहे को अवस्था छ ।
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कमैयादे खि जग्गाधनी
परिवर्तनकाे कथा १५ ः बर्दिया

बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिका, वडा नं. - ४,

हासिल गर्न सकेकी छिन् । पर्नीले बेमौसमी तरकारी

जगतिया निवासी पर्नी थारू (५० वर्ष) र उनका श्रीमान्

खेती गरे र अहिले त १० कठ्ठा जग्गा र पावर टे लर्स रिपर

पहिले अर्काको घरमा कमैया लागेर आफ्ना बालबच्चा

(कृषि यन्त्र) पनि खरिद गरिसकेकी छिन् । तरकारी

पाल्थे । पछि मुक्त कमैयाबाट पाँ च कठ्ठा जग्गा पाएपछि

बेचेको पैसाले उनी घरखर्च चलाउने गर्छि न् र केही वचत

उनीहरूले चार कठ्ठामा धान–गहुँ र एक कठ्ठामा तरकारी

पनि गर्छि न् । पर्नी आजकल बेमौसमी खेतीतर्फ उत्साहित

खेती गर्नथाले । डि. सि. ए. नेपाल र थारू महिला उत्थान

भएकी छिन् । उनले प्रत्येक वर्ष आफ्नाे आम्दानी बढाउने

केन्द्रको

उद्दे श्य लिएकी छिन् ।

साझेदारीमा

२०७४

सालदे खि

सञ्चालित

जलवायु–मैत्री जीविकोपार्जन र सुशासन परियोजना
अन्तर्गत हरियाली कृषक समूहको सदस्यमा उनीहरू
आबद्ध भए । यो आबद्धता पछि परियोजनाबाट
उनीहरूले जलवायु–मैत्री नमुना खेतीसम्बन्धी तालिम,
बेमौसमी तरकारी खेती गर्नका लागि स्थायी टहरा, ड्र म,
प्लास्टिक मल्चिङ, मौसम अनुसारका बीउ–बिजन र
प्राविधिक ज्ञानको सहयोग पाए । त्यसपछि पर्नी थारूले
अहिले आफ्नाे चार कठ्ठा जग्गामा बेमौसमी तरकारी
खेती गरी वार्षिक रूपमा करिब २ लाख रुपैयाँ नाफा
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तरकारी खेतीले वचत गर्न सिकायाे
परिवर्तनकाे कथा १६ ः बर्दिया

बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिका– वडा नं. ५,

हाल जयन्तीको परिवारसँग सबै खाले (मौसमी तथा

धोयिबामा बस्ने जयन्ती चौधरी आफ्नो गाउँ मा पहिले कुनै

बेमौसमी) व्यवसायिक तरकारी खेती गर्ने सीप र ज्ञान

परियोजना नरहे को र आफूले तरकारी खेती पनि

रहे को छ । उनले गाउँ को सामुदायिक विद्यालयमा

व्यवसायिक रूपमा नगरी आफ्नो घरपरिवारलाई खान

पढे का आफ्न छोरीहरूलाई उच्च शिक्षाका लागि

पुग्ने किसिमले मात्र गरे को बताउँ छिन् । तर, २०७४

काठमाडौ ँ पठाएकी छिन् । छोरीहरूको शिक्षाका लागि

सालमा थारू महिला उत्थान केन्द्र, बर्दिया र डि. सि. ए.

आफ्नाे

नेपालको साझेदारीमा आएको परियोजनाबाट भने

आम्दानीबाटै मासिक रूपमा १० हजार रुपैयाँ पठाउने र

उनको यो स्थिति बदलियाे । उनले व्यवसायिक तरकारी

घरको सबै खर्च समेत चलाउने गरे को उनले उल्लेख

खेती गर्नका लागि मौसमी बाली–पात्रो अनुसार विभिन्न

गरिन् । उनी गाँ उकै सहकारीमा समेत सदस्य बनी

मौसममा कसरी तरकारी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा

मासिक रूपमा ४०० रुपैयाँ वचत गर्छि न् । अहिले यो

परियोजनाले सञ्चालन गरे का विभिन्न तालिमहरूबाट

वचतको रकम ५५ हजार रुपैयाँ पुगिसके को उनले

थाहा पाइन् । परियोजनाले तालिमका साथै तरकारीका

बताइन् ।

व्यवसायिक

तरकारी

खेतीबाट

भएको

विभिन्न बीउहरू समेत दिएर बाह्रै मास तरकारी उत्पादन
गर्न र सो तरकारीलाई बजारमा लगी बेच्न समेत
सिकायो । सोही अनुसार उनले हाल १० कठ्ठा जग्गामा
तरकारी खेती गरी तरकारी उत्पादनलाई नै मुख्य पेशा र
आम्दानीको स्रोत बनाएकी छिन् ।
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प्रविधिमैत्री दु ध सङ्कलन केन्द्र
परिवर्तनकाे कथा १७ ः बर्दिया

नेपालमा बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिका,

ल्याक्टोमिटर २ थान प्राप्त भयो । यी सामग्रीको मद्दतले

वडा नं.- २, कुमरा गाउँ मा श्री शिव दू ध सङ्कलन केन्द्र

साँ झ र बिहान दू ध सङ्कलन गर्न सजिलो भई दै निक १००

रहे को छ । यस सङ्कलन के न्द्रको स्थापना वि. सं. २०७५

लि. सम्म दू ध सङ्कलन भइरहे को छ । यसरी साँ झ र

भदौ महिनामा भएको हो । साबिकको बनियाभार

बिहान दु वै समयको दू ध सङ्कलन हुन थालेपछि साँ झको

(हालको वडा नं. १, २ र ३) क्षेत्रमा पहिले एउटा मात्र दु ग्ध

दू ध खेर गइरहे को अवस्थाबाट छु ट् कारा पाई थप

सङ्कलन केन्द्र रहे को थियो । त्यसैले किसानहरूलाई दू ध

आम्दानीमा वृद्धि भएकाले स्थानीय पशुपालक कृषकहरू

बेच्न टाढा जानु परे को र समय लाग्ने गरे काले दु ः ख

खुसी भएका छन् ।

भइरहे को थियो ।
जलवायु–मैत्री जीविकोपार्जन र सुशासन परियोजना शुरु
भएपछि भने यस परियोजना मार्फ त नगरपालिका र
थारू महिला उत्थान केन्द्रको साझेदारीमा सो क्षेत्रमा
चारवटा दु ग्ध सङ्कलन केन्द्रलाई सहयोग गर्नेन�िर्णय
भयो । सोबमोजिम थारू महिला उत्थान केन्द्रबाट डी–
फ्रिज १ थान (५५० लि.), मिल्क क्यान ४ थान र
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तरकारी बेचेर आत्मनिर्भर बनेका हरिराम थारू
परिवर्तनकाे कथा १८ ः बर्दिया

बर्दिया जिल्लाकाे कथा
डि. सि. ए. नेपाल र थारू महिला उत्थान केन्द्र, गुलरियाको

यसबाट उनले आफ्नो घरखर्च र बच्चाबच्चीको पढाइका

साझेदारीमा २०७४ सालबाट सञ्चालित जलवायु–मैत्री

लागि लिएका ऋणहरू तिरे । २०७५ सालको वर्षायाममा

जीविकोपार्जन र सुशासन परियोजनाअन्तर्गत सतखलुवा

उनले फेरि चार कठ्ठा जग्गामा खुर्सा नी र टमाटरकै खेती

कृषक समूह, खैरेनीका हरिराम थारू (५२ वर्ष) पनि

गरे । सो वर्ष पनि १ लाख २० हजार रुपैयाँ आम्दानी

लाभान्वित बने । उनले परियोजनाबाट सञ्चालित

भयो । यसैगरी तरकारी खेती गर्दै गएर यस वर्ष उनले २

बेमौसमी तरकारी खेतीसम्बन्धी तालिममा सहभागी हुने

लाख ५० हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान गरे का छन्

मौका पाए भने टमाटर र खुर्सा नीको बीउ तथा थोपा

भने एक कठ्ठा जग्गामा आफ्नै लगानीमा प्लास्टिक टनेल

सिँचाइ र प्लास्टिक घर पनि पाए ।

बनाई खेती गर्ने उनको लक्ष्य छ ।

यस्तो सहयोग पाएपछि हरिरामले प्लास्टिक घरमा
टमाटर र बाहिर के ही जग्गामा टमाटर तथा खुर्सा नीको
खेती गरे । यसरी करिब दु ई कठ्ठा जग्गामा खेती गरे र २०
क्वीन्टल टमाटर र खुर्सा नीलाई ४० रुपैयाँ का दरले बेचेर
८० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरे ।
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दु ः खरामका शुरु भए सुखका दिन
परिवर्तनकाे कथा १९ ः बर्दिया

बर्दिया जिल्लाको बारबर्दिया नगरपालिका, वडा नं.- ९,

दु ः खरामले साइकल एवम् मौसमी तथा बेमौसमी

कतर्निया गाउँ का ५६ वर्षीय दु ः खराम थारूको

बीउबिजन लगायतका तालिम र कृषि औजारहरू पनि

सातजनाको परिवार छ । आफूसँग तीन कठ्ठा मात्र जग्गा

प्राप्त गरे ।

भएकाले परिवार र बालबच्चाको पालनपोषणका लागि
उनले २० वर्षसम्म अरूको घरमा कमैया भएर काम

हाल आफूसँग भएको दु ई कठ्ठा जग्गामा गरिएको

गर्नुपर्यो ।

तरकारी खेतीको उत्पादन र मिलन कृषक समूहका

डि. सि. ए. नेपालको सहयोगमा थारू महिला उत्थान

दु ई लाख पचहत्तर हजार रुपैयाँ आम्दानी गर्नथालेका

केन्द्रद्वारा २०७४ सालमा उनको गाउँ मा जलवायु–मैत्री

छन् । आफ्नाे सानो झुप्रो घरमा गुजारा चलाएका उनले

जीविकोपार्जन तथा सुशासन परियोजना शुरु भएपछि

यसरी आम्दानी बढाउँ दै लगेर अहिले पक्की जडान

गठन गरिएको मिलन कृषक समूहमा उनले पनि

सहित कर्क टपाताको छाना भएको राम्रो घर समेत

सदस्यको रूपमा बस्ने मौका पाए । त्यसपछि

बनाएका छन् ।

सदस्यहरूको तरकारी बेचेर दु ः खराम थारूले वार्षिक

परियोजनाबाट उनले तरकारीका वेर्ना उत्पादन र नर्सरी,
बेमौसमी तरकारी खेती लगायत उच्चमूल्यका तरकारी
खेतीसम्बन्धी तालिमहरू लिए । यस्ता तालिम पाएपछि
उनले बटै या जग्गामा गरिने खेती छाडे र आफ्नै दु ई कठ्ठा
जग्गामा तरकारी खेती गर्नथाले । परियोजनाबाट
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आलु बिक्री नै मिनराजको मूल आम्दानीको स्रोत
परिवर्तनकाे कथा २० ः अछाम

अछाम जिल्लाको बान्निगढी जयगढ गाउँ पालिका, वडा

सम्बन्धित तालिमले पनि तरकारी खेती तथा आलु खेती

नं.- ४, तिमल्सेन हाडाभुवा निवासी ४८ वर्षीय मिनराज

गर्न उत्प्रेरणा जगाइरहे को छ । घरपरिवारका सदस्यले

तिमिल्सेना पहिले पेशाले सक्षम व्यापारी थिए । तर,

पनि उनलाई तरकारी खेतीमा सरसहयोग गर्दै तरकारी

व्यापारमा घाटा लागेपछि २०६५ सालमा उनी व्यापार

तथा आलु खेती गर्न तथा बजारसम्म ढु वानी गरी बिक्री–

व्यवसाय छोड् न बाध्य भए । पछि उनले सामान्य

वितरण गर्न सघाइरहे का छन् । उनको घरमा तीन छोरी,

निर्वाहमुखी खेतीपाती गर्न थाले ।

दु ई छोरा, आमा–बुबा तथा श्रीमती लगायत नौ जनाको

आफू र आफ्नो परिवारको सामान्य जीवनयापनका लागि
खेती गरिरहे का उनले मालिका विकास सङ्घ–नेपाल र
ली–बर्ड बाट सञ्चालित साकार परियोजनाद्वारा प्राविधिक
एवम् बीउ–बिजन सहयोग तथा कृषि सामग्रीहरू प्राप्त
भएपछि व्यासायिक रूपमा तरकारी तथा आलु खेती गर्न
थाले ।
मिनराजको परिवारले अहिले करिब साढे दु ई रोपनीमा
मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेती गरिरहे का छन् ।
समय–समयमा उनलाई तरकारी खेती र आलु बालीसँग

परिवार छ । यही व्यवसायबाट उनले एकै सिजनमा १
लाख ५० हजारदे खि २ लाख रुपैयाँ सम्म आम्दानी गर्दै
आएका छन् । यस आम्दानीले हाल एक छोरा र एक
छोरीलाई उनले काठमाडौ ँमा अध्ययन गराउन सफलता
पाएका छन् ।
उनी आफ्नो अहिलेको व्यवसायलाई व्यवसायिक रूपमै
अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छन् । मिनराज तरकारी तथा
आलु खेतीलाई व्यवसायिक बनाउन कृषि शाखा,
गाउँ पालिका र सहयोगीसंस्था तथा कार्यक्रमबाट
नियमित सुझाव–सल्लाह प्राप्त भइरहे कोमा धन्यवाद
दिन चाहन्छन् ।
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सफलताको सिँढी चढ् दै दर्ना सहकारी
परिवर्तनकाे कथा २१ ः अछाम

सुदुर पश्चिमको पहाडी जिल्ला अछाम, जल, जङ्गल तथा

गतिविधि तथा सामाजिक विकास गर्न प्रेरित गर्दै

जमिनको पर्याप्तता, हावापानी तथा प्राकृतिक श्रोत तथा

आईरहे को छ । कृषकहरूको छरिएर रहे को पुजीलार्इ

सम्पदाले पूर्ण भएता पनि तिनको समुचित प्रयोग तथा

एकत्रित गरी वचत तथा ऋण प्रवाह गर्न र आयआर्जनका

सोको विकास बिस्तार गर्न नसकी रहे को अवस्थामा

क्रियाकलापहरू गर्न सहयोग गरी सहकारीका सेयर

तिनको सदमुचित सदु पयोग गर्न र आयआर्जन गरी

सदस्यको, आर्थिक समस्या टार्न केही हदसम्म सहयोग

अत्मनिर्भर बनाउन विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी

पुर्या एको छ । यसरी सहकारी मार्फ त स्थानीय समुदायको

सङ्घ संस्थाको प्रयास भएता पनि अझै समुन्नत पार्न

आर्थिक, समाजिक, भौतिक

असमर्थ भईरहे को बेलामा डि. सि. ए. नेपालको आर्थिक

विकासका क्रियाकलापमा समेत योगदान गरे को छ ।

साझेदारीमा मालिका विकास सङ्घ – नेपालद्वारा सञ्चालन
भएको

साकार

परियोजनाले

बान्निगढी

जयगढ

गाउँ पालिकाका वडा नं. १ दे खि वडा नं. ६ सम्म कृषक
सहकारी तथा महिला वहुद्देश्यिय सहकारी कार्यक्रममा
समेटिएको छ । सहकारीका माध्यामबाट कृषि तथा
पशुपालनका क्रियाकलापको बारे मा प्राविधिक तथा
आर्थिक सहयोग स्थानीय सरकार तथा विषयगत शाखा
कार्यालयको सम्पर्क र समन्वयमा अगाडि बढाईएको
छ । कृिष र समुदायको आर्थिक आयआर्जनसम्मको
पहुँच बिस्तार, पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको उपलब्धता
जीबिकोपार्जन सुधार गरी गरीबीको रे खा मुनि रहे का
समुदायको सूचाङ्कमा सकारात्मक सुधार गर्न प्रयत्नरत
छ । यो कार्यक्रमले स्थानीय स्तरका सहकारी संस्थाको

विकासका साथै क्षमता

दर्ना कृषि सहकारी संस्थाको संस्थागत विकास, पारदर्शी
तथा व्यवस्थित लेखा प्रणली, वचत तथा ऋण लगानीका
प्रक्रिया, संस्था सञ्चालन गर्न व्यवस्थापकीय पक्ष,
कार्यालय सञ्चालन तथा कर्मचारी व्यावस्थापनको
अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै मालिका विकास सङ्घ
नेपालद्वारा आर्थिक, भाै तिक तथा सामग्री सहयोग, दर्ना
क्षेत्रमा उत्पादित कृषि वस्तु ढु वानी गर्न चार पाङ्ग्रे
जिपमा

अनुदान

सहयोग,

तरकारी

बाली

तथा

नगदे बालीका बीउ बिजन सहयोग क्षमता विकासका
क्रियाकलापमा लेखा तथा सहकारी व्यावस्थापन सम्बन्धी
तालिम गोष्ठी तथा भम्रणहरूको आयोजना गरी सहकारी
संस्थाको दिगोपनाको लागि पहलहरू भईरहे का छन् ।

क्षमता विकास तथा संस्थागत विकास गरी सामाजिक
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तरकारी खेतीबाट आम्दानी वृद्धि गर्दै महिला कृषक
परिवर्तनकाे कथा २२ ः अछाम

अछाम जिल्लाको बान्नीगढी जयगढ गाउँ पालिका, वडा

चण्डिका कृषक समूहलाई मालिका विकास सङ्घ,

नं.- २, जनालीकोट निवासी यशोदादे वी कँुवर ४० वर्षकी

नेपालले प्राविधिक तथा सामाजिक परिचालनको सहयोग

किसान हुन् । उनको सातजनाको परिवारमा ३ छोरा, २

मार्फ त टमाटर, काउली, बन्दा, काँ क्रा, मूला, हरियो

छोरी र १ सासूआमा रहे का छन् । उनको परिवार

सागपात, धनियाँ , बेसार, अदु वा, सिमीजस्ता तरकारी

गरिबीको रे खामुनि एवम् कृषिमा आधारित छ ।

खेती गर्न आधुनिक तरिकाहरू सिकाएको छ । यस्तो

यशोदाका श्रीमान् रोजगारीका लागि भारतका विभिन्न
शहरमा जाने–आउने क्रम जारी नै रहे को छ । कोभिड–
१९ शुरु भएपछि भने भारतमा उनको जागीर सकिएको
छ । यसैबीच उनी डर र त्रासका साथ भारतबाट घर
फर्कि एका छन् । अछाम जिल्लाको आफ्नाे घर–टोलमा
परम्परागत खेतीपाती गरिरहे की श्रीमती यशोदाले नै
अहिले परिवारको खर्च तथा जीविकोपार्जन धानिरहे की
छिन् ।
यो परिवारको आर्थिक अवस्था त कमजोर छँ दै छ त्यसमा
पनि परम्परागत खेती प्रणाली, पर्याप्त सिँचाइ सुविधाको
कमी, आफ्नाे बारीको ताजा तरकारी उत्पादन गरी
पोषिलो खानेकुराहरूको उपभोग गर्ने बानी नहुनुजस्ता
अन्य समस्याहरू पनि वर्षौँअघिदे खि आइरहे का थिए ।
यशोदालाई समूहमा बसेर तरकारी खेतीका बारे मा ज्ञान,
सीप र सूचना प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्नेबारे जानकारी समेत
थिएन । थोपा सिँचाइ प्रविधिको प्रयोग, प्राङ्गारिक मलको
प्रयोग र झोलमल बनाउने कार्यका बारे मा समेत उनी
अनभिज्ञ थिइन् । यसले पनि उनको पारिवारिक आर्थिक
अवस्था झनै कमजोर थियो ।
विगत तीन वर्षदे खि भने यशोदा मालिका विकास सङ्घ,
नेपालको सम्पर्क मा आइन् । यस सङ्घको सहजीकरणमा
गठन गरिएको स्थानीय चण्डिका कृषक समूहमा सदस्य
बनेपछि उनी सङ्घको सम्पर्क मा जोडिएकी हुन् ।
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सिकाइका साथै थोपा सिँचाइ प्रविधिको प्रयोग, प्राङ्गारिक
मलको प्रयोग, झोलमल र जैविक विषादी बनाउने ज्ञान,
सीप र जानकारीहरू पनि उपलब्ध गराएको छ । सङ्घले
तालिम, बैठक, गोष्ठी, आन्तरिक भ्रमण र समुदाय तथा
अन्य स्थानमा भएका राम्रा कार्यहरूका बारे मा अनुभव
आदान–प्रदान गर्ने अवसरहरू पनि सिर्जना गरे को छ ।
किसानहरूका लागि उपयोगी ज्ञान र सीपलाई
प्रयोगात्मक तरिका प्रदर्शन गरी किसानको क्षमता वृद्धि
गरिएको छ । पोली हाउस र थोपा सिँचाइ प्रविधिको
प्रयोगका बारे मा समेत प्रयोगात्मक तरिकाले थप प्रष्ट पार्ने
कामहरू भएका छन् । यसका लागि आवश्यक पर्ने
सामग्रीहरू पनि किसानलाई हस्तान्तरण भएको छ ।
तरकारी बेचेर भएको आम्दानीबाट सहकारीमा वचत
गर्ने बानीको विकासका लागि समेत मालिकाले
सहजीकरण गरे को छ ।
यशोदा पनि यस्ता सहयोगी क्रियाकलापबाट लाभान्वित
भएकी छिन् । हाल उनले अछामको जनालीकोटमा
रहे को आफ्नाे एक रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गरे की
छिन् । उनको बारीमा टमाटर, काउली, बन्दा, आलु,
काँ क्रा, मूला, हरियो सागपात, धनियाँ जस्ता तरकारीहरू
फल्न थालेका छन् । यस्ता उत्पादनहरूलाई उनी
नजिकका बयालपाटा, कोटघर, जनालीकोट र तेल्ढोल्ने
जस्ता स्थानीय बजारमा बिक्री–वितरण गर्नथालेकी
छिन् । उनले पोली हाउस र थोपा सिँचाइ प्रविधिको
प्रयोग पनि आफ्नाे बारीमा गरिरहे की छिन् । उनी
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तरकारी खेतीका बारे मा आवश्यक ज्ञान, सीप र सूचनाले

बढे को सम्मानले यशोदा खुसी दे खिन्छिन् । उनी

क्षमतावान भएकी छिन् ।

भविष्यमा पनि टमाटर, काउली, बन्दा, आलु, काँ क्रा,

यशोदाको यो प्रयत्नबाट उनको परिवारका सदस्यहरूले
आफ्नै बारीका पोषिलो खानेकुराहरू खान पाएका छन् ।
परिवारले उपभोग गरे र बढी भएका यस्ता उत्पादनहरू
बिक्री गरी वार्षिक करिब ४० हजार रुपैयाँ समेत आम्दानी

मूला, हरिया सागपात, धनियाँ जस्ता तरकारी खेतीलाई
निरन्तरता दिँ दै नजिकका बजारको मागलाई सम्बोधन
गरी वार्षिक ८० हजार रुपैयाँ सम्म आम्दानी गर्ने योजनामा
छिन् ।

हुने गरे को छ । हाल यशोदा मासिक एक सय रुपैयाँ

यशोदा भन्छिन्, “म र म जस्ता गाउँ का किसानहरूलाई

जनालीकोट महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थामा

नयाँ प्रविधिको प्रयोगबाट तरकारी खेती गर्ने सीप, ज्ञान र

वचत समेत गर्छि न् । यसरी आधुनिक एवम् व्यवसायिक

सूचनाहरू प्रदान गरी क्षमतावान बनाएकोमा म मालिका

तरिकाबाट खेती गर्नाले परिवारको पोषणको अवस्थामा

विकास सङ्घलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आगामी दिनमा

भएको सुधारर वार्षिक आम्दानीका साथै समुदायमा

समेत यस्तै सहयोग र समन्वय होला भन्ने ठानेकी छु ।”
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