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कृतज्ञता ज्ञापन
''ग्रामीण उद्यम तथा िवपे्रषण आयोजना समिृद्ध” कृिष तथा गैर कृिष क्षेत्रमा आय आजर्नका 
लािग गिरने कायर्ह को यावसाियकरण गनेर् तथा ग्रामीण, घरेल,ु लघ ु तथा साना 
उद्योगह को सजृना तथा िवकास गदैर् मझौला तथा ठूला उद्योगह सँग स ब ध िव तार 
गरी ग्रामीण क्षेत्रका गिरब, वेरोजगार यवुा, वैदिेशक रोजगारमा रहकेा यिक्तका पिरवार 
तथा वैदिेशक रोजगारबाट फिकर् एका यिक्तलाई आयको दीगो ोत प्रदान गनर् कृिष 
िवकासका लािग अ तरार्ि ट्रय कोषको आिथर्क सहयोगमा नेपाल सरकार उद्योग वािण य 
तथा आपिूतर् म त्रालयद्वारा संचािलत आयोजना हो । आयोजनाको कायर्क्षेत्र मोरङ, 
सनुसरी, धनकुटा, ते थमु, भोजपरु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, उदयपरु, स री, िसरहा, 
धनषुा, महो री, सलार्ही, रौतहट, बारा र िस धलुी गरी १६ िज ला रहकेो छ ।
आयोजना कायार् वयनको दौरानमा िनर तर हुने िसकाई, उ कृ  अ यास तथा उपलि धको 
संकलन गरी स बि धत सरोकारवालाह संग समते िसकाई आदान प्रदान गनेर् उ े यले 
आयोजनामा अ य भागको अलावा ज्ञान यव थापन, योजना अनगुमन तथा मू याङ्कन 
सह-स भागको यव था गिरएको छ । स चािलत कायर्क्रमह का सफल अ यासह लाई 
घटना अ ययन तथा सफलताका कथाका मा यमबाट संकलन गरी यस पिु तका माफर् त 
आयोजनाले हालस म हाँिसल गरेका सफल अ यासह लाई प्र ततु गनेर् जमक  गिरएको 
छ । 
यस पिु तकाले आयोजनाको कायार् वयनका िसलिसलामा िसकेका राम्रा अनभुवह लाई 
सरोकारवाला समक्ष पयुार्यने अपेक्षा गिरएको छ। फलत: नीित िनमार्णको क्रममा सरकारी 
तथा गैरसरकारी िनकायलाई मह वपणूर् पृ पोषण िदने अपेक्षा आयोजनाले िलएको छ । 
य तै दात ृ िनकाय, प्रदशे तथा थानीय सरकार समदुायमा कायार् वनमा रहकेा िविभ न 
आयोजना, पिरयोजना तथा कायर्क्रमह लाई समते यस पिु तकामा संकिलत सफल 
अ यासह  कोशढुेङ्गा हुनेछन ्भ ने अपेक्षा िलएको छु । 
यस पिु तका प्रकाशनका िविभ न चरणमा प्र यक्ष वा अप्र यक्ष पमा संलग्न हुनहुुने ज्ञान 
यव थापन िवज्ञ लगायत आयोजना यव थापन कायार्लय, किरडोर कायार्लय तथा 
िफ डमा कायर्रत स पणूर् कमर्चारीह  तथा आयोजना साझदेार िनकाय -हे भटेास 
नेपालका र कृिष उद्यम के द्रका स पणूर् कमर्चारीह लाई िवशषे ध यवाद िदन चाहा छु । 

………………..
शािलक राम दाहाल
(आयोजना प्रमुख) 

………………
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जीिवकोपाजर्नका लािग मातै्र कृिष क्षेत्रमा नङ्ग्रा िखयाइरहकेा िकसानह ले समिृद्ध 
आयोजनासँग आबद्ध भइसकेपिछ यावसाियक िकसान ब ने आ नो सपनालाई 
साकार बनाएका छन ् । ग्रामीण उद्यम तथा िवपे्रषण आयोजना “समिृद्ध” मा नेपाल 
सरकार उद्योग, वािण य तथा आपिूतर् म त्रालयको नेतृ व तथा कृिष िवकासका लािग 
अ तरार्ि ट्रय कोष(आईफाड)को आिथर्क सहयोग रहकेो छ ।

समिृद्ध आयोजनाले वैदिेशक रोजगारबाट फकेर् का वा िवदशे जान भ दा वदशेमा केही 
उद्यम यवसाय गनर् इ छुक वा वदशेम ै रमाउने र वदशेम ैकमाउने मनसाय भएका 
यवुाह लाई यावसाियक परामशर्, तरकारी उ पादन तथा हारभिे ङ स ब धी तािलम, 
िकसान यापारी िबच अ तरिक्रया (िबटुिब) र बहुसरोकारवाला गो ी ज ता 
गितिविधह  स चालन गरेपिछ अिहले सामा य िकसानका पिन गितिविध फेिरएका 
छन ्।
आयोजनाले तरकारी, बाख्रा, दधू, माछा र सगुि धत जडीबटुी आपिूतर् शङ्ृखलाको 
क्षेत्रमा िकसान समहू तथा सहकारीह लाई उ पादनमा विृद्ध, आधिुनक प्रिविधको 

समृिद्ध आयोजनाले िददैँ छ 
‘ यावसाियक’ ब ने ह सला
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िव तार,प्रािविधक सेवा, िव ीय तथा यावसाियक ज्ञान र बजार स जाल िवकासका 
लािगसमते कायर् गिररहकेो छ ।
आयोजनाले प्रदशे एक, प्रदशे दईु र प्रदशे तीनका १६ िज लाह मा िकसान समहू तथा 
सहकारीका सद यह लाई कृिष क्षेत्रमा यावसाियक उद्यमी बनाउने उ े यले िव ीय 
साक्षरताको ज्ञानसँगै आधिुनक कृिष प्रिविध, प्रािविधक ज्ञान, बजार स जाल िब तार 
लगायतका िक्रयाकलापका मा यमद्वारा कृिष उ पादक वमा विृद्ध गराउन सहयोग 
परु ्याउँद ैआएको बारे आयोजनाका प्रमखु शािलकराम दाहाल प्र याउँछन ्।
आयोजना लाग ुभएका िज लाका िकसानह लाई आयोजना माफर् त िदइएका कृिष 
आधिुनकीकरण स ब धी प्रािविधक तािलम, उ पादक समहूह लाई यवसाय 
िवकासबारे िदइने ज्ञान, वातावरण अनकूुल प्रिविधको प्रयोग र कृषक समहूह लाई 
सहकारी र बैङ्कह  सँगको िव ीय पहुचँको विृद्धले गदार् कृषकह  सीिमत भिूमबाट 
पिन उ पादक व विृद्ध गनर् सफल भएका छन ्।
आयोजनाले िकसान समहूह लाई तरकारी खतेीमा सहज पहुचँ परु ्याउन िमनी तथा 
पावर टे्रलर, लाि टक टनेल, थोपे िसँचाई, लाि टक मि चङ, पावर पे्र, नसर्री टे्र तथा 
लाि टक पोखरी ज ता प्रिविधह  आव यकताअनसुार प्रदान गदैर् आएको छ । साथै 
अगवुा कृषकह लाई आधिुनक कृिष प्रिविधमा दक्ष जनशिक्त िवकास गरी थानीय 
ोत यिक्त तयार गनेर् उ े यले आयोजना स बद्ध अगवुा िकसानह लाई िविभ न 

समयमा ोत यिक्त िवकास तािलम पिन प्रदान गदैर् आएको छ ।
आयोजनाको सहकायर्ले एकातफर्  यवुा तथा मिहलाह  कृिष तफर्  आकिषर्त भएका छन ्
भने अक  तफर्  थानीय तरमा रोजगारीका अवसरह  िसजर्ना भएका छन ् । क्राि त 
अधर् यावसाियक कृषक समहूका अ यक्ष वेद प्रसाद रोइला भ छन,् “समिृद्ध 
आयोजनासँगको आबद्धताले सानो भिूम वािम व भएको िकसानह को आिथर्क 
िक्रयाकलाप र जीिवकोपाजर्नको तर मािथ उठाएको छ  ।”
उनी थ छन,् “िकसानह  अिहले लाि टक घर िभत्रको खतेीमा खलुा खते भ दा 
डेढगणुा उ पादक व बढाउन सफल भएका छन ् ।” यसका साथै बजार माग अनसुार 
तरकारी खतेी गनर् उ पादन योजना तथा कृिष बाली पात्रो तयार गरी तरकारी बालीमा 
िविवधीकरण गनर् हामी सफल भएका छौ ँ।
आयोजनाले समहू र सहकारीको सह–लगानीमा उ पादक वमा बढो री याई 
िकसानलाई यावसाियक बनाउन िविभ न कृिष सामग्री छनौटमा िकसानलाई 
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सहजीकरण गरी परूक अनदुान कायर्क्रम माफर् त िवतरण गदैर् आएको छ। यसमा वैदिेशक 
रोजगारीबाट फकेर् का यवुाह  िवप न गिरब मिहला, यवुा, दिलत, आिदवासी जनजाित 
र मधसेी समदुायका िकसानह  प्र यक्ष पमा लाभाि वत भएका छन ्।
पिछ लो समयमा िकसान समहूह  यावसाियक ढङ्गले तरकारी उ पादनमा समते 
लागेका छन ् । िकसानह ले समिृद्धसँग आबद्ध भएका कृिष समहूह  आयोजनासँग 
सहकायर् गनर् थालेपिछ िकसानको घरघरम ैबजार पगुेको अनभुव आयोजनामा कायर्रत 
कोिश सगरमाथा कोिरडोर संयोजक लोके द्र रावल बताउँछन ्।
िवि वका ताजा तरकारी तथा फलफूल खिरद िबक्री के द्र इटहरीका यावसाियक राम 
बहादरु भ डारी भ छन,् “आयोजनासँगको स ब ध िब तार पिछ कृषक समहूसँग 
सम वय गनर्, पहुचँ बनाउन र सामग्री सङ्कलन गरी याउन धरैे नै सहज भएको छ ।” 
पिछ ला िदनह मा िकसानह का उ पादनह  एकै ठाउँमा सङ्कलन हुने र घ टौ ँ
लामो बाटो पार गरी िबक्री गनेर् समय घटाइ सामिूहक िबक्री गनेर् काम सु  भएकाले 
िकसानह  िनकै खसुी भएका दिेख छन ्।
कृिषमा आधिुनकीकरण, याि त्रकीकरण र यवसायीकरणको नारालाई साथर्क 
बनाउनका लािग ग्रामीण तरमा रहकेा समदुायह को सशक्तीकरणका लािग िव ीय 
िशक्षा तथा यावसाियक ज्ञान तथा लैङ्िगक कायर् िसकाई पद्धित९गा स० कायर्क्रम 
माफर् त स बद्ध िकसानह  पिरचालन गनर् आयोजना िनर तर लािगरहकेो समिृद्ध 
आयोजनाकी ज्ञान यव थापन िवज्ञ सजुना िधताल बताउँिछन ् । उनी थि छन,् 
“समिृद्धको समदुाय पिरचालन स ब धी कायर्क्रमले िव ीय साक्षरता अिभयान तथा 
लैङ्िगक सशक्तीकरण अिभविृद्धमा समदुाय तरमा प्रभावकारी भिूमका खलेेको छ ।”
समिृद्ध आयोजनाको कायर् क्षेत्र रहकेा िज लाह माआयोजनाले सहकायर् स झौता 
गरेका १५० सहकारी सं थाह  माफर् त िव ीय िशक्षा तथा यावसाियक ज्ञान तािलम 
कायर्क्रम सचुा  गिररहकेो आयोजनाका प्रवक्ता अजय वत लाले जानकारी िदए । 
वत लाले हाल स म १६ िज लाका किरब ११ हजार ५ सय घरपिरवारलाई सहकारी 
सं था माफर् त १८ घ टे िव ीय िशक्षा तथा यावसाियक ज्ञान तािलम भाग–१ स प न 
गिरसकेको बताए । यसका अितिरक्त आपिूतर् शङ्ृखला प्रवद्धर्न गनर्का लािग गठन 
गिरएका कृषक, यापारी आिद आयोजनाका लाभग्राही सि मिलत उ पादन समहूह मा 
िव ीय िशक्षा तथा यावसाियक ज्ञान तािलम भाग-२, ३५ ह े तािलम कायर्क्रम पिन 
सचुा  गिररहकेो छ ।
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अ य मलुकुह ले आधिुनक प्रिविधको समिुचत प्रयोगबाट कृिष क्षेत्रमा ती  प्रगित 
गिररहकेो स दभर्मा नेपालमा अझ ैपिन य ता आधिुनक कृिष प्रिविधह को पहुचँ पगु्न 
नसकेको अव था छ । समिृद्ध आयोजनाले कृिष क्षेत्रमा बजारमखुी अवधारणा, 
सामिूहक उ पादन, िव ीय सं थासँग स ब ध िब तार र खतेीपातीको अिभलेखीकरण 
ज ता अवधारणा याएर िकसानलाई यावसाियक कृषक ब न प्रो साहन 
िदलाएको छ ।   
प्र ततु आलेख प्रशासन अनलाईनमा २६ िडसे बर, २०२० मा प्रकािशत भएको हो ।    
िलङ्कःhttps://urlzs.com/BBdje                 
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लाखौ ँनेपाली यवुा वदशेम ैरहरे वरोजगार ब न चाह छन ्। पिछ ला समयमा एकाध 
यवुाबाहके धरैेजसो यवुा स-सानो लगानीमा कुनै उद्यम सु वात गरेर भए पिन आ नै 
दशेमा रहरे सखुी जीवन िजउने सपना दिेखरहकेा भिेट छन ् । यद्यिप घरको आिथर्क 
अव था िनकै कमजोर हुदँा नेपाली यवुाह का उद्यमी बनी वरोजगार हुने  सपनाह  
पिन परूा हुन सिकरहकेा हुदँनैन ्।
स-साना योजनाह  पिन परूा हुन नसकेपिछ आफूलाई बा य बनाएर या त िछमकेी 
मलुकुमा डोर ्याउँछन ्या खाडी मलुकु तफर्  लाग्छन ्। आ नो सपना परूा गनेर् आशामा 

अिन पिरवारको मखुमा माड लगाउने धोको परूा गनर् खाडीमलूकम ैिज दगीको आधा 
समय दःुखको भारी उठाउन बा य ब छन ्। यो अव थामा यवुाह लाई हतो सािहत गनेर् 
हनै सहयोग र साथको खाँचो छ हौसलाको खाँचो छ । सानो हौसला र साथले यवुाले 
दशेमा ठुलो पिरवतर्न र िवकासको ढोका खो न सक्छन ् । पिछ ला िदनमा नेपाली 
यवुाको महुारमा केही हदस म भए पिन चमक याउनका लािग नेपालमा स चािलत 
‘समिृद्ध’ आयोजनाले  िनकै मह वपणूर् भिूमका खलेेको दिेख छ ।
‘समिृद्ध’ आयोजनाले थानीय यवुालाई िविभ न वरोजगार मलूक तािलमह  िदन 
थालेपिछ, अिहले वरोजगार बनेर केही गनर् चाहने यवुाह   लाभाि वत भएका 

समृिद्ध आयोजनाले नेपाली 
युवामा जगाइिदएको आशा
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दिेख छन ्। वदशेम ैबसेर उद्यमी कसरी ब ने भ नेबारेमा आव यक सरस लाह प्रदान 
गनुर्का साथै िवदशेमा रहरे अ ठ्यारोमा परेका नेपाली यवुालाई समते वकालत गरेर 
सहयोग गनेर् भएकाले यवुाह मा पिछ ला िदनमा केही उ साह थिपएको बताउँछन ्
समिृद्ध आयोजना प्रमखु शािलकराम दाहाल ।
कृिष तथा गैर कृिष क्षेत्रमा आय आजर्न स ब धी िक्रयाकलापह  स चालन गरी 
स भा य लघ,ु घरेल ुतथा साना उद्यम प्रवद्धर्न गनेर् तथा ग्रामीण गिरब घर पिरवार, 
आप्रवासी घर पिरवार र आप्रवासनबाट िफतार् भएकाह का लािग िदगो आजर्नको ोत 
प्रदान गनेर् बहृ र उ े य समिृद्ध आयोजनाले िलएको आयोजनाका प्रवक्ता अजय 
वत लाले प्र याए ।
नेपाल सरकार, उद्योग वािण य तथा आपिूतर् म त्रालय र कृिष िवकासका लािग 
अ तरार्ि ट्रय कोष (आईफाड) िबच सन ्२०१५ को िडसे बरमा स झौता भई ७ वषर्का 
लािग आयोजना कायार् वयनमा आएको यस आयोजनाले  प्रदशे १ का ८ िज लाह  
क्रमशः मोरङ, सनुसरी, धनकुटा, ते थमु, भोजपरु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपरु, 
प्रदशे २ अ तगर्तका ७ िज लाह  क्रमशः स री, िसराहा, धनषुा, महो री, सलार्ही, 
रौतहट र बारा तथा प्रदशे ३ को एक मात्र िज ला िस धलुी सिहत गरी ज मा १६ 
िज लाह मा कायर्क्रम कायार् वयनमा याएको छ । नेपाल उद्योग वािण य महासङ्घ 
अ तगर्त रहकेो कृिष उद्यम के द्र र वीस िवकास िनयोगको हे भटास नेपाल 
आयोजनाका प्रमखु साझदेार िनकायह  छन ्।
आयोजनाको सहिजकरणमा गठन भएको िकसान समहूले िनयिमत पमा 
बहुसरोकारवाला गो ीमा यवसाय स बद्ध सरोकारवाला पक्षह सँग छलफल 
गिररहकेो छ । आयोजनाका सहजकतार्ह ले िकसानह लाई सम वया मक सहयोग 
प्रदान गिररहकेो बारे आयोजनामा कायर्रत ज्ञान यव थापन िवज्ञ सजुना िधताल भि छन ्
– ‘िकसानह लाई उ नत कृिष तथा पशपुालन पद्धितको अनसुरण तथा ज्ञान आदान 
प्रदानका लािग अ ययन अवलोकन भ्रमणको आयोजना गरी सफल उद्यमको बारे 
िसक्ने अवसर पिन आयोजनाले िदलाएको छ ।”
आयोजनाको आिथर्क सहयोग र सहकारीको प्रािविधक सहयोगमा सद यह मा 
स चािलत िव ीय िशक्षा र यावसाियक ज्ञान स ब धी तािलमले िकसानह मा 
सकारा मक धारणाको िवकास हुनाको साथै िकसानह को यवहारमा गणुा मक 
पिरवतर्न दिेखएको आयोजनामा कायर्रत िधताल बताउँिछन ्।
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दधूको बजार नपाएर दधू िवक्रीको सम या भोग्द ैआएका चौदि डगढी नगरपािलका, 
वडा नं ९ र १० हिँसयाि थत जनउ थान पश ुतथा कृिष सहकारी सं थामा आबद्ध दगु्ध 
उ पादक कृषकह  ‘समिृद्ध’ आयोजनाको सहजीकरण बाट िनकै लाभाि वत भएका 
छन ्।
थानीय धरान डेरीबाट िनयिमत दधू खिरद गनेर् सहमित गरी ४० जना कृषकह  आबद्ध 
गौरीगोसाई ंदगु्ध उ पादक कृषक समहू गठन गराइएको छ । चौदि डगढी नगरपािलका 
माफर् त आिंशक िव ीय सहयोग तथा हिडया बजार यव थापन सिमितको जग्गा 
सहयोगमा जनो थान सहकारीमा एक हजार िलटर क्षमताको िचिलङ याट, िम क 
एनालाइजर सेट र दगु्ध सङ्कलन के द्र भवनको यव था भएको छ ।
आयोजनाको दगु्ध आपिूतर् शङ्ृखला संयोजक मोती िगरी थ दछन-् “सु मा धरान डेरीले 
समझदारी अनसुार सहकारीको सङ्कलन के द्रमा  ह ाको दईु पटक सङ्किलत ६०० 
िलटर दधू खिरद गदर् यो भने हाल आयोजनाकै सहिजकरणका कारण एक हजार दईु 
सय दधू खिरद हु छ । िवगतमा ३४ दिेख ४२ पैयाँप्रित िलटर मात्र पाइरहकेा कृषकह ले 
हाल ६० पैयाँस म दधूको मू य पाएका छन ्।”
बजार र दधूको िबक्री सिुनि त भएपिछ ल मी बकसँगको सहकायर्मा ५० जना 
कृषकह ले ८५ लाख कजार् प्रा  गनर् सफल भएका छन ्। समहूका अ यक्षको भनाई छ, 
“एक वषर् अिघ पर परागत कृिष उ पादनको पमा िचिनएको हिँडया अिहले िज लाको 
मखु्य दधू उ पादन पकेट क्षेत्रको पमा पिरिचत भएको छ। यसबाट नगरपािलका र 
िज लामा रहकेो दधू उ पादक कृषक, वैदिेशक रोजगारबाट फकेर् र आएका यवुा तथा 
सहकारीह लाई पिन पे्ररणा िमलेको छ” ।
यसरी आयोजना स चालन हुने िज लाह का ग्रामीण तरमा रहकेा लाभग्राहीह लाई 
सहज िव ीय पहुचँ परु ्याउन प्राथिमकतामा रािखएका पािलकाह मा रहकेा सहकारी 
सं थाह को क्षमता िवकास गरी कजार् प्रवाह गनर् र साना िकसानह लाई समदुाय 
तरमा नै वङ्िकङ सेवासँग जोड्न सहिजकरणका लािग समिृद्धले पहल गिररहकेो  
आयोजनाका ग्रामीण िव  संयोजक स तोष अिधकारी बताउँछन ्।
यसैगरी तरकारी उ पादनका क्षेत्रमा बहुसरोकारवाला गो ी र यवसायदिेख यवसाय 
स ब ध(बीटुबी) िवकास कायर्क्रममाफर् त कृषक समहू, यापारी, सेवा प्रदायक र 
सरोकारवाला िनकायह लाई  आयोजनाले जोडेको छ । जसका कारण कृषक समहूमा 
सामिूहक पमा बजारीकरण र यापारीले  माग गरे अनसुार एकै खाले तरकारी खतेी 
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गनेर्, बजारमखुी उ पादन योजना बनाएर तरकारी उ पादन गनेर्, सामिूहक पमा बजारको 
खोजी गनेर् लगायतको बानीको िवकास भएको तरकारी आपिूतर् शङ्ृखला संयोजक 
लोके द्र रावलले बताएका छन ्।
एकातफर्  यवुा तथा मिहलाह  कृिष तफर्  आकिषर्त भएका छन ्भने अक  तफर्  थानीय 
तरमा रोजगारीका अवसरह  िसजर्ना भएका छन।् यसले सानो भिूम वािम व भएको 
िकसानह को आिथर्क िक्रयाकलाप र जीिवकोपाजर्नको तर मािथ उठाएको छ,  
क्राि त अधर् यावसाियक कृषक समहू, धनकुटाका अ यक्ष वेद रोइला भ छन–् “ 
लाि टक घर िभत्रको खतेीले गदार् खलुा खते भ दा डेढ गनुा उ पादक व बढाउन सफल 
भएका छौ”।
कितपय नेपालीले िविभ न कारणले िवदशेम ै यान गमुाउनपुनेर् अव था पिन छन ् । 
घरपिरवार पा नका लािग आिथर्क जोहो गनर् िबदिेसएका  नेपालीले यही ँ यान 
गमुाउनपुरेपिछ उनको पिरवारलाई िनकै सम या परेको दिेख छ । य तो अव थामा 
समिृद्ध आयोजनाले गरेको काम प्रशसंनीय छ । कमाउन भनी िवदशे गएका बारा 
िज ला, सवुणर् गाउँपािलका–६ का लालसा दवेी वैठको ीमान ्वैदिेशक रोजगारका 
क्रममा मृ य ुभएपिछ लालसा र उनका २ बालब चाह का लािग समिृद्ध आयोजना 
दःुखको साथी ब यो । पिरवारमा कमाउने यिक्त गमुाएको िपडा िबचमा आप्रवासी ोत 
के द्र, कलैयाको सहजीकरणमा लालसाले वैदिेशक रोजगार बोडर् र िबमा क पनीबाट 
२० लाख पैयाँ राहत रकम प्रा  गिरन ्। यो रकमबाट लालसा र उनका २ बालब चाको 
लालन पालनमा सहयोग िसद्ध भइरहकेो छ । ऋण ितरेर बाँकी रहकेो केही रकम उनले 
भसीपालन यवसाय गरी रहकेी िछन ् । भसैीपालनले अिहले राम्रो आ दानी िदई 
रहकेोमा लालसा दवेी अिहले खसुी दिेखि छन ्।
यसैगरी साउदी अरबमा रोजगारीका लािग गएका ीमान ् रमशे िघिसङको मृ यकुो 
खबरले अ ािलँद ै धनकुटा आप्रवासी ोत के द्रमा आइपगुेकी पािख्रवास–९, 
धनकुटाकी सखुमाया िघिसङले ोत के द्रको सहायता पाउँदा िनकै राहत महससु गनर् 
सिकन । ोत के द्रको सहजीकरणले उनको ीमानको शव घरमा नै आई पगु्यो । साथै 
उनको ीमानले काम गरेको क पनीबाट ८ लाख ४१ हजार रकम समते प्रा  गिरन ्। 
जसले हाल उनको घरबार चलाउन र बालब चाह लाई पढाउन सहज भएको छ ।
िव भर फैिलएको कोिभड-१९ महामारीबाट नेपाली कामदारह  पिन अछुतो रहन 
सकेनन ्। हजारौ ँ नेपाली कामदारह ले प्रभािवत हुने तथा रोजगार गमुाउने क्रम जारी 
रहकेो छ । ग त य मलुकुमा य ता सम या भएका नेपाली कामदारह ले घरिफतीर्का 
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लािग समते आप्रवासी ोत तथा सचूना कक्षह ले सहयोग पयुार्रहकेो जानकारी 
आयोजनाका आप्रवासन संयोजक जीवन े ले िदएका छन ्।
कोिभड-१९, महामारी कै िबच साउदी अरबमा वैदिेशक रोजगारीमा रहकेा माने 
भ याङ्-५, ओखलढुङ्गाका यवुाको यान गयो। शवलाई वदशेस म याईपरु ्याउन 
गाउँपािलका अ यक्षको सहजीकरण प्रयास मिहनौ ँसमय स म पिन सफल हुन सकेन। 
यसै िबच समिृद्ध आयोजना र िसिद्धचरण नगरपािलकाको साझदेारीमा स चािलत 
आप्रवासी सचूना कक्षको सहजीकरण र वदशे तथा िवदशेमा सम यामा परेका 
नेपालीको सहयोगका लािग काम गदैर् आएको से टर फर माइग्रेसन ए ड ई टर याशनल 
िरलेस र वैदिेशक रोजगार बोडर्को सहयोगमा शव घरस म आइपगु्यो। “चार मिहना स म 
कुदार् पिन असफल भएको शव याउने हाम्रो प्रयास आप्रवासी सचूना कक्षको सहयोगले 
सफल हुन पगु्यो” भनी मानेभ याङ् गाउँ पािलका अ यक्ष मोती राज राई बताउँछन ्।
थानीय सरकार स चालन ऐन, २०७४ ले थानीय तहमा नै रोजगार सेवा के द्रको 
थापना गनेर् र वैदिेशक रोजगारलाई सरुिक्षत, यवि थत, मयार्िदत बनाउन आप्रवासी 
ोत के द्रह  स चालन गनेर् यव था गरेको छ । थानीय तरमा हुने आप्रवासी ोत 

के द्रले वदशेमा उपल ध तािलम तथा रोजगारका अवसरह को बारेमा जानकारी िदई 
वदशेमा नै रोजगार हुन प्रो साहन गनेर् र वैदिेशक रोजगारमा जाने सोच बनाएका 
यिक्तह लाई नेपाल सरकारको िवद्यमान प्रावधान, जाने प्रिक्रया, अपनाउन ु पनेर् 
सावधानी, स भािवत ठगीबाट जोिगने उपायह  र सम या परेमा स पकर्  गनुर् पनेर् 
िनकायह को िववरण उपल ध गराउने गरेका छन ् । आयोजना प्रमखु शािलकराम 
दाहाल प्र याउँ छन ् -‘वैदिेशक रोजगारीका क्रममा ठगीमा परेका, ग त य मलुकुमा 
सम यामा परेका, मृ य,ु अङ्गभङ्ग भएका यिक्त तथा उनका पिरवारह लाई याय 
िदलाउन र राहत, क्षितपिूतर् उपल ध गराउन समिृद्ध आयोजनाको सहजीकरणले सहयोग 
गदैर् आएको  छ ।’
नेपाल सरकारले ‘समदृ्ध नेपाल, सखुी नेपाली’ भ ने नारालाई आ मसात ्गरेको छ । 
नेपाल सरकारका िविभ न िनकायसँगको सहकायर्मा अगाडी बिढरहकेो यस समिृद्ध 
आयोजनाले नेपाली यवुामा िसप िसकेर, थोरै लगानीबाट केही उद्यम गरेर भए पिन 
वदशेम ैबसेर सखुी जीवन िजउन सिक छ भ ने आशा जगाइिदएको छ ।

प्र ततु आलेख प्रशासन अनलाईनमा २६ िडसे बर, २०२० मा प्रकािशत भएको हो । 

 िलङ्कः https://urlzs.com/UPrrC



10 ;kmn cEof;x¿

 * सीता के.सी  .

फुलतोर दवेी साह िहजो आज िनकै खसुी भएको महशसु गदर्िछन ्। "समिृद्ध आयोजनाको 
गा स कायर्क्रममा सहभागी भएपिछ दिैनक जीवनमा हुन ुपनेर् काम कुरा त य तै नै हो िन 
भ ने लाग्यो र आफूँलाई  लिगक कायर् िसकाइ पद्धित(गा स /GALS) तािलम िभतै्र 
पाउन थाल" फूलतोर बताउँिछन ्। महो री गौशाला न.पा. १२ लि मिनयामा ब ने उनी 
लि मिनया तरकारी उ पादन समहूकी सिचव समते रहकेी िछन ्। हाँ द ैउनले थिपन-् 

* आिथर्क िवकास सहजकतार्, महो री

"कृिष समहूमा पिहला पिन बिसयो, तािलम िलइयो, तर गा स तािलमले चािह ंमरेो र 
पिरवारको जीवनमा पिरवतर्न याएको महशसु गरेकी छु ।"                                              

समहूमा रहदँा आिथर्क जीिवकोपाजर्नमा केही सधुार आएता पिन यसरी पिरवारको 
सद यह को यवहारमा नै सकरा मक पिरवर्तन भने गा स तािलमबाट स भव छ,भिन 
उनी िव ास िदलाउँिछन ्।  गत सालको चतै मिहनामा गा स तािलम िलएर घर फकेर् कै 

पिरवतर्न महशुस गरेकी 
फुलतोर देवी
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िदन, उनले तािलममा िसकेको बझुकेा कुराह  सबै भ दा पिहला पितलाई बताइन ्।

पािरवारीक जीवनमा  पित-प नीको भिूमका, आपसी सरसहयोगबाट नै जीवनको 
सपनाह  परुा हुन सक्ने कुरा बारे  पितलाई राम्रोसंग स झाइन ्। यसपिछ क्रमश: सास,ु 
ससरुा, छोरा,छोरी, छरिछमके अिन समहूका अ य सद यह लाई पिन गा स तािलममा 
िसकेका अ यासह  साँिटन ्। "िसकाएका सबै पिरवार सद यले उि कै मह वका साथ 
ग्रहण नगरे पिन ीमानले भने आफंूमा धरैे पिरवतर्न याउन ुभयो, मरेो कुरा विुझिदन ु
भयो"– उनी थि छन ् । घरका मिूल ीमानले पिहला बिुझिददंा घर यवहार तथा 
पिरवारमा पर पर हुने आिथर्क र  यवहारीक दवैु काममा आफूँलाई धरैे सिजलो हु छ 
भ ने उनको िव ास छ ।

"तास धरैे खे ने, समयमा घर नआउने, पािरवारीक द:ुख सखुका कुरा कािनमा खासै 
परवाह नगनेर्, घरको काममा िफिटक्कै सहयोग नगनेर्, खतेीबारीको काम गनुर् पदार् पिन 
धरैे यान निदने मरेा ीमान िहजो आज मरेा हर कुरालाई सकारा मक पमा  हनेर् र सु न 
था न ुभएको छ । ब ल हामी एक रथका दईु पाङग्रा ज तो भएको अनभुव गनर् थालेका 
छ " फूलतोरले सनुाईन ्। उिन थि छन ्- " यित मात्र नभई गाउँमा गा स अ यासबारे  
िसकाउन जाँदा पिन साथ िदने हुन ुभएको छ। जबिक िहजो-अि त घरभ दा बािहर 
िन केर िहडेंकोमा खटपट गनेर् पित आजभोिल सामािजक कृयाकलापमा सामले हुन 
प्रो सािहत गनुर् हु छ । पिरवारको सपना परुा गनर् आ दानी बढाउन ुपनेर्, पािरवािरक 
मलेिमलाप र आपसी समझदारी हुन ुपनेर् बारे आ ना पितले  राम्ररी बु न थालेको कुरा 
फुलतोर दवेी गवर् गदर्िछन ्।

हिँसली फूलतोर दवेीको पिरवारले हाल १० कट्ठामा यवसाियक तरकारी खतेी गिररहकेा 
छन।् समिृद्ध आयोजनाको अनदुानसंग पिन उनी जोिडएर उनले िवद्यमान तरकारी खतेी 
िव तार गरेर १ िबगाहमा गनेर् योजना बनेुकी िछन ्। उनको आिजर्त य तै आ दानीबाट 
िनकट भिव यमा पक्की घर बनाउने, छोरा छोरीलाई राम्रो िशक्षा िदलाउने सपना छ ।
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िव ीय िशक्षा तािलमले सद यलाई 
िनयिमत र यवसायी बनायो

* गणेशप्रसाद ितम सेना

ग्रामीण उद्यम तथा िवपे्रषण आयोजनासँगको सहकायर्मा स चालन भएको िव ीय 
िशक्षा तथा यवसाियक ज्ञान तािलमको प्रभावले याएको सधुारबारे अनभुव सनुाउँद,ै 
सामिुहक वचत तथा ऋण सहकारी सं था िल. भोजपरुकी अ यक्षले बताउन ुभयो - 
मािनसमा पिरवतर्न याउन, ज्ञान आजर्न हुने वातावरणको िसजर्ना गिदर्न सक्न ु पनेर् 
रहछे । िहजो िवि य सं थाबाट ऋण िलएपिछ फिकर् एर नआउने सद य आज िनयिमत 
बचत गदैर् ऋणको िक ता चकु्ता गनर् थालेका छन।् लगानीको सदपुयोग गरी िनयिमत 
आ दानी बढाउन थालेका छन ् । बचत बढेको छ । सहकारीमा नयाँ सद य थिपएका 
छन ्। प्रा  िवपे्रषणलाई उपभोग्य व तमुा मात्र खचर् गदैर् आएका य ता २५ सद यह ले 
उ पादनशील क्षेत्रमा लगानी गनर् थालेका छन ्।

* भोजपरु (आपिूतर् ृखंला सपुरीवेक्षक)
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आयोजनासँग भएको स झौता अनसुार स चालन भएको पाँच वटा तािलम कायर्क्रममा 
ज मा १८४ जनाको सहभािगता रहकेो िथयो । उक्त तािलममा िवशषे गरी पैसाको ोत 
र उपयोग, बचत, ऋण र िवपे्रषणबाट प्रा  आ दािन उ पादन क्षेत्रमा लगानी, पािरवािरक 
बजेट तयारी र अ यास ज ता िवषयलाई समिेटएको िथयो। सद यलाई सहकारी िशक्षा 
प्रदान गनर् तािलमबाट ठूलो सहयोग भयो। सहकारीले पिहलादिेख नै योजना बनाए पिन 
स चालन गनर् सकेको िथएन । सहकारी आसपासका अ य किरब ५० जना म ये पाँच 
जनाले सहकारीको सद यता िलएर िनयिमत कारोबार गनर् थालेका छन ्भने बाँकी 
सहभािगह ले निजकका अ य सहकारीका सद यता िलएका छन ्।
प्रिशक्षकका अनसुार- "दिैनक यवहािरक जीवनसँग स बि धत अ य तै यवहािरक 
िवषयह  भएका कारण अपेक्षाभ दा बढी सद य तथा गैर-सद यको तािलममा 
उ साहबद्धर्क सहभािगता र ो" । यस बाहके सद यले यवसाियक खतेीबाट आ दानी 
बढाउन थालेका, सहभागीह ले यवसाियकता तथा उद्यमशीलता िवकासलाई 
यवहारमा अनसुरण गरेको, अ य लघ ुिव ीय सं थामा भ दा सहकारी  प्रित आकषर्ण 
बढेको पाइएको छ ।  
"तािलमले समदुायमा पारेको प्रभावलाई िव लेषण गदार् यसलाईअझ यापक पमा 
समदुायका त लो तहस म पयुार्उन आव यक दिेख छ । आयोजनाले सहकायर् गरेका 
सबै लाभाि वत यिक्त तथा समहुह लाई यो तािलमसँग जोड्न सके समदुाय तरमा 
याशाियकताबारे यापक जनचतेना अिभवदृ्धी हुने दिेख छ ।"
सहकारीले उ पादनिशल ऋणलाई पिहलो प्रािथमकता िदएकाले भाखा नाघकेो ऋण 
घट्न थालेको छ । तािलमको प्रभावले २ लाखभ दा बढी भाखा नाघकेो ऋण असलुी 
गनर् सहयोग पगुेको कुरा सं थाका यव थापक बताउन ुहु छ ।
ताि ल ममा िव ीय िशक्षा तथा यवसाियक ज्ञानसँगै मिहला प्रजनन ् वा य र पिरवारको 
भिूमका, घरेल ुतथा मिहला िहसंाका िवषयब त ुपिन समिेटएको छ। यो कायर्क्रममा 
सहभािग भए प ात पािरवािरक मलेिमलाप बिृद्ध भई घरेल ुझगडामा कमी भएको, 
अनाव यक खचर् घटेको प्रसंग सहकारीकी प्रिशक्षक तथा मिहला मानव अिधकार 
रक्षक संजालकी िज ला संयोजकले  सनुाउन ुभयो ।
“साना तर िनयिमत पमा हुने चहुावट रोकी पािरवािरक बजेट बनाएर काम गदार् 
सानाितना यवहािरक गज  टरेको उदाहरण धरैे छन ्। य तो तािलम कायर्क्रम ४ - ५ वषर् 
पिहला नै आएको भए हाम्रो आखँा पिह यै खु ने रैछ िन!” - आफूले तरकारी खतेी गनर् 
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िलएको ऋण ितनर् र िनयिमत बचत गनर् आएका भोजपरु नगरपािलका १० िनवासी 
तािलमका सहभागी तथा सहकारीका सद य िडकबहादरु राई तािलमको मह व स झद ै
भ छन ्।
“िव ीय िशक्षा तथा यवसाियक ज्ञान तािलमलाई िवद्यालय तर दिेख समावेश गनर् 
सके जरै दिेख आिथर्क समिृद्ध थािपत गनर् सहयोग िम ने िथयो ।” आ ना धारणा यक्त 
गदैर् प्रिशक्षकले थ न ुभयो ।  तािलमले समदुायमा पारेको प्रभावलाई िव लेषण गदार् 
यसलाईअझ यापक पमा समदुायका त लो तहस म पयुार्उन आव यक दिेख छ । 
आयोजनाले सहकायर् गरेका सबै लाभाि वत यिक्त तथा समहुह लाई यो तािलमसँग 
जोड्न सके समदुाय तरमा याशाियकताबारे यापक जनचतेना अिभवदृ्धी हुने 
दिेख छ ।
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तरकारी खेतीले जीवन िजउने 
आ मािव ास जगायो

* सगं्राम राई

'समिृद्ध' आयोजनाको हिरयो तरकारी आपिूतर् ृखंला तरकारी कृषक समहुमा आबद्ध 
िरता सवेुदीले भोजपरु नगरपािलका वडा नं. १२ पैयाँपानीमा, दश रोपनीजग्गामा तरकारी 
खतेी गरेकी छन ्। भोजपरु बजारबाट किरब ५ िक.िम. िभत्रको थानमा उनले  टमाटर, 
काउली, ब दाकोिभ, फसीर्, काँक्रो, मटरकोसा ज ता मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी 
फलाउँद ैआएकी छन ् । ३७ वषीर्या एकल मिहला िरताको, १७ वषर् अगाडी िववाह 
भएको िथयो, उनको १५ वषर्को एक छोरा पिन छ । तर उनका ीमानले दो ो िववाह 

* भोजपरु (आिथर्क िवकास सहजकतार्)

गरेपिछ दईुजनाको स ब ध िबिग्रन गयो । यहाँ स मकी ीमान ्ले उनलाई नागिरकताका 
लािग िसफािरश िदन पिन ई कार गरे ।  यसपिछ िरता आ ना माता-िपता र छोरा संगै 
भोजपरु नगरपािलकाकै वडा नं.१२ पैयाँपानीमा ब द ैआएकी छन ्। ीमानसँग स ब ध 
िबिग्रएपिछ जीिवकोपाजर्नको खोिजमा अ को जिमन भाडामा िलएकी िरताले चार वषर् 
अगािड १५० बोट टमाटरबाट तरकारी खतेी शु  गरेकी हुन ्। हाल उनी थानीय बजारमा 
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प्रित ह ा ४ हजार दिेख २० हजार पया स मको तरकारी बे ने भएकी छन ्।
उनी भि छन ् “पिहला त हामी मकै कोदो नै रो यौ ँतर वरीपरीका िछमकेीह ले तरकारी 
रोपेको दखे्दा मलाई पिन रहर लाग्यो । मलेै पिन १५० वोट टमाटरको िव वा िकनेर 
रोपे ँ। िनकै  राम्रो फ यो । शिनबारे हाटमा लगेर केही बेचे ँ। यसपिछ गदार् हुने रहछे भ ने 
लाग्यो अिन मकै कोदोको सट्टा तरकारी लगाउन था यौ ँ। आजकाल ह ामा २० हजार 
पया स मको बे दछु ।”
यसैका िबच एकवषर् अगाडी ग्रािमण उद्यम तथा िवपे्रषण आयोजना संग सहकायर् गनेर् 
मौका जयु  र आयोजनमा प्र तावना पिन पेश गिरन ्। आयोजनाको पहलमा यस िकसान 
समहु र थानीय यापारी बीच छलफल भई (िब२िब) स ब ध िव तार भएपिछ 
बजारीकरणमा सहज भएको उनी बताउँिछन ् । "समिृद्ध आयोजनाको सम वयमा 
यापारीह सँग स पकर्  जट्ुयो ।" उनले थिपन ्।  तरकारी खतेीको आ दानीले आ नो 
चार जनाको पारीवारीक खचर् र िपताजीको उपचार गनर् अभाव नभएको, आफूँमा खसुी 
र आ मािव ास बढेको, पिहलाको भ दा अिहले घर चलाउन सिजलो भएको िरता 
बताउंिछन ्।  उनलाई आजकल, वषर्को ३० हजार जग्गाको भाडा साथमा मल, िबउ र 
आव यक सामाग्री िक न तथा चाडवाड मनाउन खासै सम या हुदँनै ।
टमाटरको बा केट भइुमँा राखरे िनधारमा झरेको कपाल पछािड सािरन ्अिन बायाँ 
हातले पिसना पछेुर हाँ द ैभिनन,् -“पित संग स ब ध राम्रो भएको भए म सँग सँगै िजउँथ 
होला, स ब ध राम्रो भएन तरकारीलाई साथी बनाए ँ । तरकारी खतेीले मरेो जीवन 
सिजलो बानाइिदयो । अबको जीवन पिन यही तरकारी फलाएर बाँ न सक्छु ज तो 
लाग्छ ।”
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बजार सिुनि त हुदँा दूध उ पादक 
कृषकह को यवसाियकतामा सधुार

* छत्र प्रसाद िम  र िसता भट्टराई 

सदरमकुाम निजक भएपिन दधूको बजार नपाएका कारण चौदि डगढी नगरपािलका, 
हिँडयाअवि थत जनो थान पश ुतथा कृिष सहकारी सं थाका कृषकह ले दधू िबक्रीका 
लािगिज लािभत्र बािहरका धरैे डेरीह मा चाहानुर् पदर् यो । किहले स री बरमिझयाका 
पेडावाला त किहले गाईघाटका डेरीवालाले दधू िक दथे। तथािप िनयिमत पमा दधू 
नलाने, िम क एनालाइजरबाट पिन मापनमा ठिगने ज ता सम याले कृषकह  
हतो साही िथए । यसैक्रममा ‘समिृद्ध’ आयोजनाको सहजीकरणमा यापारी, 

* कोशी-सगरमाथा किरडोर 

नगरपािलका प्रितिनिध, थानीय सहकारी, सेवा प्रदायक र कृषकह बीच यावसाय 
स ब ध (िब२िब) अ तरिक्रया स चालन भयो । फल व प धरान डेरीबाट िनयिमत दधू 
खरीद गनेर् सहमित भयो । र, समिृद्धकै सहजीकरणमा २०७५ पौषमा ४० जना कृषकह  
आवद्ध गौरीगासाई दगु्ध उ पादक कृषक समहु गठन भयो । चौदि डगढी नगरपािलका, 
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घरेल ुतथा साना उद्योग िबकास सिमित माफर् त िव ीय सहयोग तथा हडीया बजार 
यव थापन सिमितको जग्गा सहयोगमा जनो थान सहकारीमा १००० िलटर क्षमताको 
िचिलङ याट, भवन र िम क एनालाइजर सेटको यव था भयो ।
शु मा धरान डेरीले सहकारीको सङ्ककन के द्रमा सङ्किलत ३०० िल. दिैनक दधू 
खिरद गदर् यो भने हाल १२०० िल. दधू खिरद हु छ । िवगतमा .३४ दिेख .४२ प्रित 
िलटरमात्र पाइरहकेा कृषकह ले हाल  ६० स म दधूको मू य पाएका छन ्। २०७६ 
चतै्र मिहनािभत्र धरान डेरीबाट मात्र करीब . ९००,००० बराबरको दधूको कारोबार 
भएको छ । डेरी र समहुले गरी  ०.५० को क याणकारी कोष खडा गिरएको छ । हाल 
यस थानमा अ य िनिज क्षेत्रको पिन दधू खरीदमा आकषर्ण बढेको छ । गाईघाटका 
राधाकृ ण र पािथभरा डेरी तथा थानीय पिनर उ पादकह बाट दधूको खरीद 
भइरहकेो छ ।
बजार र दधूको िबक्री सनुि त भएपिछ ल मी बकसँगको सहकायर्मा ५० जना 
कृषकह ले .८५,००,००० कजार् प्रा  गनर् सफल भएका छन ्। समहुमा ६७ प्रितशत 
सद यह  वैदिेशक रोजगारीसँग स बि धत छन ् । चौदि डगढी नगरपािलका, वडा 
कायार्लय तथा आयोजनाको साझदेारीमा समहुले उ नत जातको घाँसको खतेीका लािग 
िसंचाई, बीउ बीजन, घाँस काट्ने मिेशन (चाफ कटर), गोठ सधुार तथा प्रािविधक 
परामशर् ज ता कायर्क्रमह  कायार् वयनको चरणमा छ ।
दधू अिधक उ पादन हुने िसजनमा संकिलत दधूको बजारीकरणमा हुने सम याको िदगो 
समाधानका लािग समहू, सहकारी, आयोजना तथा जीवन िवकास डेरी िवराटनगरबाट 
संयकू्त पहल भइरहकेो छ । समहुका अ यक्ष रािधका दाहाल समिृद्ध आयोजनालाई 
ध यबाद िदद ैभि छन,् “एक बषर् अिघ पर परागत कृिष उ पादनको पमा िचिनएको 
हिँडया अिहले िज लाको मखु्य दधू उ पादन पकेट क्षेत्रको पमा पिरिचत भएको छ । 
यसबाट नगरपािलका र िज लामा रहकेो दधू उ पादक कृषक, वैदिेशक रोजगारबाट 
फकेर् र आएका यवूा तथा सहकारीह लाई पिन पे्ररणाको िमलेको छ । यो पशपुालन र 
दधूको कारोवारबाट हामीले घरायसी खपतका अितिरक्त घरखचर् चलाउन र बाल 
ब चालाई िशक्षा, वा य िदलाउनमा ठूलो भरथेग िमलेको छ । अव हामीले सोका 
िनि त कसैको मखु ताक्न पदैर्न ।”
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िकसानह  िव ीय 
िशक्षाको मह व बु दै

* सेिवका बुढाथोकी

धनकुटा नगर पािलका ९ वेलहरा रोइला ब तीका अिधकांश िकसान जीिवको पाजर्नका 
लािग कृिष पेशामा आि त छन ् । तरकारी खतेीमा नाम िचिनएको रोईलावि तको 
तरकारी थानीय सहकारीको मा यमबाट धरानको बजारस म पगु्दछ । यस ब तीका 
यवुा पु षह  वैदिैशक रोजगारीमा जाने प्रविृ  बढ्दो छ । तसथर् गाँउमा बालबािलका, 
मिहला र बदृ्ध, बदृ्धाह  बढी छन ् । प्रािविधक ज्ञानको अभाव, अिशक्षाले गदार् यस 
गाँउका िकसानह  यवशाियक पमा पछािड परेको यथाथर् पिन उि कै सांचो 
हो ।  िव.स. २०७५ सालमा "समिृद्ध" आयोजनाको सहजीकरणमा उक्त ब तीमा क्राि त 

* आिथर्क िवकास सहजकतार्, धनकुटा

तरकारी उ पादक कृषक समहु गठन भयो । समहुमा सद यका पमा आवद्ध भएकी 
सिबना बासतोला सकृय कृषकमा पदर्िछन ्।                                                                               
सोही कृषक समहुमा यवशाियक तथा िव ीय साक्षरता विृद्ध गराउने उ े यले 
आयोजनाले ३५ ह े िव ीय िशक्षा तथा यवशाियक ज्ञान तािलम स चालन गरेको 
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छ । बा तोलाले हामीसँग भिनन ्“हामीलाई ढंुगा खो दा दऊेता भटेे ज तै भएको छ, 
यस िव ीय िशक्षा तािलमले मरेो िजवनमा खिुश याएको  छ” । एक वषर् दिेख उनका 
ीमान ्वैदिेशक 

रोजगारमा गएका छन ्। आिथर्क अव था कमजोर भएका कारण उनलाई घर चलाउन र 
छोरा छोरी पढाउन कठीन छ । घरमा सास,ु एक छोरा र एक छोरी छन ् । दईु रोपनी 
जग्गामा तरकारी खतेी गदैर् आएकी सिवनाले यस तािलमबाट धरै कुरा िसकेकी छन ्। 
तािलम िलनभु दा अगािड अ सँग बो न िहि कचाउने, िहसाब िकताब राम्रो सँग गनर् 
नसक्दा तरकारीको उिचत मु य नपाउने, यापारीले भनेकै भाउमा बे न ुपरेको उनी 
बताउंिछन ् । तािलम पिछ िहसाब िकताब आफैं गनर् सक्ने भएकी छन ् । िवदशेबाट 
ीमानले पठाएको पैसा सदपुयोग गरी उद्यम यवशाय गनेर् र ीमानलाई समते वदशेमा 

बोलाई केही गनेर् सोच बनाएको उनले बताइन ्।
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वैदेिशक रोजगारी छोडेर माछा 
पालनमा रमाउँदै बहरदार पिरवार

* भोला ठाकुर
रंगेली वडा नं. ६ िनवासी गोठीटोल िनवासी वषर् ३५ का सजुार् बहरदार पािरवािरक 
आिथर्क अव था कमजोर भएका कारण िव.सं. २०६० सालमा खाडी मलुकु 
हािनए । १६०,००० पैया थानीय एजे टलाई बझुाएर मलेिशया पगुेका उनको तलब 
खाना सिहत नेपाली पया ४०,००० हुने भिनएपिन १८ घ टा खट्दा पिन ज मा 
२३,००० पया मात्र पािर िमक हात लाग्यो । उनी छाँगाबाट खसेज तो भए र 
ऐजे टसँग कुरा गनर् कोिशस गरे, तर स पकर्  हुन सकेन । तीन वषेर् स झौता सिकएपिछ 
घर फकेर् का उनी पनुः पखु ली पेशामा फिकर् ने िनधो गरे ।

ीमान िवदशेम ैरहदँा किरब दईु कट्ठा जमीनमा रहको दईु वटा पोखरीमा माछा पालन 
गरी सजुार्की ीमती शीलाले दईुजना छोराछोरी र आमालाई जेनतेन पािलरहकेी 

* आिथर्क िवकास सहजकतार्, मोरङ
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िथइन ् । जब सजुार् फिकर् ए, आ नो जग्गा नभएपिछ वािषर्क ९०,००० ितनेर् गरी पाँच 
वषर्का लािग १५ कट्ठा जमीन भाडामा िलए र माछा उ पादनलाई िव तार गरे । संयोगबस 
िव.सं. २०७५ फागनुमा 'समिृद्ध' आयोजनाले गोठीटोललाई माछा उ पादन क्ल टरको 
पमा पिहचान गय  ।

वैदिेशक रोजगारीबाट फकेर् कालाई यस आयोजनाले उ पादनमलूक कायर्मा लाग्न पे्रिरत 
गनेर् काम गछर् भ ने सनेु पिछ शीला पिन आयोजनाद्वारा स चािलत माछा आपिूतर् 
ङ्ृखला  बहुसरोकारवाला गो ीमा सहभािग भइन ् । आयोजनाद्वारा थानीय तरमा 

भएको यवसाय स ब ध (बी२बी) अ तरिक्रयामा पिन सहभािग भएकी उनले उ पादन, 
प्रिविध तथा बजारीकरण ज ता कुराह बारे थाहा पाइन ्र माछापालनलाई यवसाियक 
बनाउने िवचार गिरन ्। यसपिछ ४३ जना माछा उ पादन कृषकह को बहरदार म य 
कृषक समहू गठन भयो, जसमा उनलाई अ यक्षको िज मवेारी िदइयो ।
बी२बी अ तरिक्रया प ात िवराटनगरका एक माछा यापारी र सो समहूबीच माछा 
खरीद–िबिक्र गनेर् स झौता भयो । पोखरीको भाडा ितरेर अिहले सजुार् द पितले वािषर्क 
२,००,००० पया कमाउँछन ्। सजुार्ले हामीसँग भने “घर चलाउने, छोराछोरीको पढाइ 
खचर्, चाडवषर्, वा थ उपचार गरेर केही पैसा बचत गनेर् पिन गछ  । आ नी ीमतीको 
स लाह, सझुाव र साथले िवदशेमा दःुख पाएपिन अिहलो आ नै घरमा बसेर १७, १८ 
हजार मािसक कमाउँछौ” । यापारीलाई बेचरे रहकेो यूँदो माछा आयोजनाको ३० 
प्रितशत अनदुान रहकेो साइकलमा राखरे रंगेली बजारमा बे ने गरेको उनले 
बताए । "पिहलाको तलुनामा उ पादनमा विृद्ध मात्र नभएर िबक्री पिन सहज भएको छ 
"उनीह ले थपे ।
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 *वषार् िति सना 

किरव २ वषर् पिहलेस म पिन दवेानग ज गाउँपािलका वडा नं २ मा रहकेा तरकारी खतेी 
गनेर् िकसानह  थोरै क्षेत्रफलमा आ-आ नै िहसाबले तरकारी खतेी गदर्थे । मौसमी 
तरकारीह  मात्र प्रायः लगाउने गदर्थे । पर परागत कृिष प्रणालीमा आधािरत भएर परानै 
खालका औजारह  तथा हल गो को  प्रयोग गदर्थे । िसंचाईको राम्रो सिुवधा िथएन, वषेर् 
पानीको भरमा खतेीपाती गनेर् गिर यो। उ पािदत तरकारीह  थानीय हाट बजार र 
िवराटनगरको गदु्री बजारमा िबिक्र गदर्थे । तरकारी खतेीमा भएको लगानी तथा िहसाब 
िकताब र लेखाजोखा राख्ने चलन िथएन । थोरै मात्रामा नाफा हुने गदर् यो ।

तर अिहले ग्रामीण उद्यम तथा िवपे्रषण आयोजना (समिृद्ध) को सहजीकरण तथा 
सहयोगमा सनुसरी िज लामा िकसानका लािग उपयोगी कायर्क्रमह  स चालन हुन 
थालेपिछ िकसानह  एकजटु भई सामिूहक पमा अगािड बढ्न ुपदर्छ भ ने महससु ्
गरेका छन।् यसको पिरणाम व प हिरयाली कृिष तथा पशपुालन कृषक समहू, 
दवेानग ज -२,  थानीय दवेानग ज गाउँपािलकामा दतार् भएको छ । समहू गठन पिछ 
मािसक पमा िनयिमत बैठक ब न थािलएको छ। प्रािविधक एवं बजारीकरण 
लगायतका िवषयमा एकआपसमा छलफल गरी समाधान गनेर् सं कारको िवकास भई 
रहकेो छ। । िकसानह ले यावसाियक पमा तरकारी खतेी गनर् खतेी गनेर् जग्गा क्षेत्रफल 
पिन बढाएको ि थित छ । िसंचाईका लािग पिन थप यव था िम द ैआएको छ। । अित 
आव यक आधिुनक मिेशन तथा औजारह  प्रयोगमा याउने क्रम बिढराखकेो छ । 
तरकारी खतेीमा भएका खचर्ह को अिभलेख राख्न थािलएको छ । िकसानह ले 
पिहलो र दो ो वषर्को बािल उ पादन योजना समते बनाएका  छन ्।

बजारको सिुनि तताले 
िकसानह मा ह सला बढायो

* आिथर्क िवकास सहजकतार् 
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आयोजनाको सहजीकरणमा यापारी र कृषकह  िबच यवसाय स ब ध(िब२िब) 
कायर्क्रम स चालन भएपिछ ईटहरी १ हलगडामा रहकेो िवि वका ताजा तरकारी तथा 
फलफुल खिरद िबक्री के द्रले समहू सँग तरकारी खिरद िबक्रीको िद्वपक्षीय स झौता गरी 
उ पािदत तरकारीह  खिरद गनर् थालेका छन ्।  समहूका कृषकह ले उ पादन गरेका 
िविभ न मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीह  उक्त खिरद िबक्री के द्रले सनुसरी धरानको 
दर रेटमा माघ २०७६ को पिहलो ह ाबाट िनयिमत खिरद गनेर् गदर्छ । हाल समहूका सबै 
िकसानह  धरैे खसुी र उ सािहत भएका छन ्। दिैनक १५ दिेख २० िक्व टल अथार्त ्
१५०० केजी दिेख २००० केजी तरकारीह  खिरद िवक्री के द्रले के्रटमा तरकारी राखी 
तरकारी बोक्ने गाडीमा ढुवानी गिर लिगरहकेो कृषक समहूका अ यक्ष बताउँछन ् । 
दिैनक पमा  ४०,००० दिेख ५०,००० पैया बराबरको कारोवार भईरहकेो 
अ यक्षले जानकारी िदनभुयो । कृषकह ले तरकारी िबक्री िवतरण गरी प्रित िकसान 
मािसक पमा . २०,००० भ दा बढी आ दानी गिररहकेा छन ् । आ दानी विृद्ध 
भएका कारणले तरकारी खतेीमा संलग्न ती िकसानह  उ पादनको क्षेत्रफल बढाउन 
उ त दिेख छन ्भने समदुायमा आसपासका िकसानह  पिन तकारी खतेीतफर्  आकिषर्त 
हुदँ ैगएका छन ्। 
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िव ीय साक्षरता तािलमः 
स प नता तफर् को कोशे ढुङ्गा

*  जनकपरु किरडोर संयोजक

* मोित िगरी

िव ीय साक्षरता स ब धी ज्ञानले मािनसमा पैसा आजर्न गनर् मात्र नभएर यो पैसाको  
यव थापन गनर् पिन मद्धत गछर् । िव ीय िशक्षाले कुनै पिन यिक्तसँग भएको आिथर्क 
वा िव ीय ोत–साधनको प्रभावकारी एवम ् िम ययी उपयोग गनेर् ज्ञान समते प्रदान 
गदर्छ । हरेक यिक्तसँग भएको सीिमत ोत र साधनको कुशल उपयोगबारे जानकारी 
िददँ ैआयमलूक क्षेत्रमा लगानी गनेर् र यसबाट आिथर्क उ नित गनेर् ज्ञान, िसप र कला 
प्रदान गनुर् िव ीय साक्षरताको ल य हो । भने प्र येक नागिरकलाई सलुभ तिरकाले 
िव ीय सेवाको पहुचँ पयुार्उन ुिव ीय समावेशीकरणको अवधारणा एवम ्उ े य हो ।

यस स दभर्मा दबे बचत तथा ऋण सहकारी सं था िल. गौरले ग्रामीण उद्यम तथा िवपे्रषण 
आयोजना (समिृद्ध) को आिथर्क तथा प्रािविधक सहयोगमा २०७६ साल माघ मिहनाको 
१७ गते दिेख २९ गते स म रौतहट िज लाको गौर र ई ाथ नगरपािका मिठया अरैया 
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टोलमा १६४ जना लिक्षत समदुायका सद य तथा गैर सद यह लाई समावेश गरी 
िव ीय साक्षरता तथा यवसायीक ज्ञान तािलम प्रदान गरेको छ ।सो सं थाका अ यक्षका 
अनसुार ‘ज तो पछर् य तै टछर्’ भ ने सोच रहकेो अिन साक्षरताको िहसावले पिन 
पछािड रहकेा हाम्रो प्रदशे २ का जनताका लािग केही कुरा िसकाउन ुपछर् र उनीह ले 
रगत पिसना बगाएर कमाएको पैसाको सरुक्षा कसरी गनेर्, बचतलाई कसरी बिृद्व गरी 
स प नताको बाटोमा अगािड बढने भ ने िवषयमा िवमशर् गदैर् हुदँाखाने समदुायलाई 
हुनेखाने बनाउन ु पछर् भ ने ल यका साथ समदुायमा आजका लािग मात्र सो ने 
यिक्तह को मानिसकता पिरवतर्नका लािग यस िकिसमको तािलम अपिरहायर् रहकेो 
छ ।” वा तवमा भोिलको िच ता नगरी आजको दिैनक गजुारा चलाउनका लािग जित 
पाए पिन ऋण िलने र आ नो मात्र नभई भािव स ततीलाई पिन ऋणको भारमा पानेर् 
गरेको हाम्रो समाजमा प्रश त उदाहरणह  छन ्। तसथर् यस िकिसमको यवहािरक तथा 
िव ीय ज्ञान तथा िसपको आव यकता परेको हो । आजको समयमा सहकारी तथा 
िव ीय सं थाह  हरेक ठाँउमा पगु्न ुआव यक छ । हरेक नागिरकको िव ीय गितिविधमा 
सिक्रयता बढ्नपुछर् । सहकारीमा रकम ज मा गनेर्, उद्यम गनर्का लािग कजार् िनका ने 
लगायतका कामह  भइरहनपुछर्। िव ीय सेवाको यनू पहुचँको अव थाबाट मिुक्तको 
लािग िव ीय चतेना वा साक्षरता अिभयान अपिरहायर् छ । िव ीय सेवाको मागपक्षमा 
अथर्पणूर् सधुार याउन नेपालमा पिन िव ीय चतेना एवम ्साक्षरता कायर्क्रम िव तार गनुर् 
अपिरहायर् र मह वपणूर् हुन आउँदछ ।
यसरी रौतहटका ग्रामीण भगेका मिहलाह मा िव ीय साक्षरता तथा यवसाियक ज्ञान 
तािलम कायर्क्रमको सहयोगले आिथर्क चतेना, बचत गनेर् बानी र िसप हाँिसल गरी  
वरोजगारी तफर्  ल कने हुटहुटी जागेको हुदँा समाजको पिछ परेको यो वगर्मा अव 
स प नतातफर्  अग्रसर हुदँ ैजाने आशा जागेको छ ।
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िजउँदो खसीबोका जोखेर बे न पाउँदा 
िकसानलाई उ च मू य प्रा  भयो

*नवराज काकीर्

ओखलढंुगामा पिहलो पटक िजउँद ैखसीबोका जोखरे खरीदिबक्री हुन थालेको छ । 
यसरी खसीबोका जोखरे खरीदिबक्री गनेर् कायर्क्रमको शभुार भ िसिद्धचरण नगरपािलका 
वडा नं. १० का वडा यक्ष दामोदर धमलाले गरेका हुन ्। उनले सोही वडामा रहकेो नमनुा 
बाख्रापालन समहूमा एक कायर्क्रमका बीच अगवुा िकसान घन याम बाँ तोलाका 
खसीबोका जोखरे खरीदिबक्रीको सु वात गराएका िथए । जनु कायर्क्रममा यापारी 
ऋिषकुमार धमलासिहत दईु दजर्नबढी बाख्रापालक िकसान सहभागी िथए ।
सोही अवसरमा बाँ तोलाले २ लाख ८ हजार ६ सय पैयाँ बराबरको १९ वटा 
खसीबोका िबक्री गरेका िथए । उनले खरी जातका ९ वटा बोका, जमनुा पारी ५ वटा 
खसी र बोयर ५० प्रितशत क्रसका ५ वटा खसीबोका यापारीसँग हाताहाती िबक्री 
गरेका हुन ्। काँटा लगाएर आउने तौलमा प्रितकेजी खरी जातका खसीबोकालाई ४ सय 
८० पैयाँ, जमनुा पारी जातका खसीबोकालाई ५ सय २० पैयाँ र बोयर जातका 
खसीबोकालाई ६ सय ५० पैयाँका दरले खरीदिबक्री भएको छ । तौलमा पेटको लादी, 
रौ,ँ खरु, िसङ केहीपिन ासकट्टी नगरी खरीदिबक्री भएको हो ।
जोखरे खसीबोका िबक्री गरेपिछ पाएको रकम बाँ तोलाले एकिछन सु सु याए । मसुकु्क 
मु कुराए र राधरेाध ेभ द ैभगवा को नाम िलए । यो दखेरे उपि थत सबैजना अच ममा 
परे । ‘दखे्न ुभयो त, अनमुानकै भरमा मोलतोल गरेर खसीबोका िबक्री गदार् हामी ठिगँद ै
आएका िथयौ,ँ’ महेनत गरेर आएको रकम ीमतीलाई राख्न िददँ ैबाँ तोलाले भने,’ 
‘जोखरे कारोबार गरेपिछ हामीले ब ल वा तिवक मू य पाएका छौ ँ।’
पिहले खसीबोका बे न बजारम ैलान ुपदर् यो, मा छेले उचालेर अनमुानको भरमा खसी 
मोलतोल हु यो जसका कारण िकसान मारमा िथए भने यापारी पिन य तो अवैज्ञािनक 

* ओखलढंुगा, आपिूतर् ृखंला सपुरभाईजर
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नापतौल िविधबाट स तु  िथएनन ् । तर अिहले िकसानको घरम ै पगुेर यापारीले 
खसीबोका जोखरे खरीद गनर् थालेपिछ यहाँका िकसानह  खसुी भएका छन ्।
नयाँ र राम्रो कामको सु वात भएकोले अ य समहूसँग पिन अबदिेख जोखरैे कारोबार गनेर् 
यापारी धमलाले  बताए । ग्रामीण उद्यम तथा िवपे्रषण आयोजना (समिृद्ध) ले िकसान 
र यापारीबीच यवशाियक स ब ध र सहकायर्को िवकास स ब धी गरेको छलफल 
कायर्क्रम प ात खसीबोका जोखरे खरीदिबक्री गनर् दवैु पक्ष सहमत भएका िथए । 
“समिृद्धले चलाएको छलफलबाटै खसीबोका जोखरे खरीदिबक्री गनेर् िनणर्य भएको 
िथयो, सबैको सहयोगमा अिहले यो कायार् वयनमा आएको छ ।” समहूकी एक सद य 
िसजर्ना बाँ तोलाले भिनन ्।
समिृद्धले प्रदशे नं. १ का ओखलढंुगा, खोटाङ, धनकुटा, भोजपरु, उदयपरु र ते थमु 
िज लाका िकसानलाई लिक्षत गरी न  सधुार, बजार यव थापन, िव ीय सहजीकरण, 
प्रािविधक ज्ञान तथा तािलम र अनदुानलगायतका क्षेत्रमा काम गनेर् र उद्यमिशलता 
िवकास गनेर् कायर्क्रमह  याएको छ । जसअ तगर्त ओखलढंुगा िज लामा 
खसीबोकाको क्षेत्रमा आपिूतर् ृखंला िवकास र प्रवद्धर्न गनर्का लािग पिहलो चरणमा 
बाख्रापालनमा िचिनएका क्षेत्रमा क्ल र िनमार्ण गरी बजार यव थापनको क्षेत्रमा सघाउ 
पयुार्उद ैआएको छ ।
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सहकारीको साथले िम यो 
यवसािय ब ने हौसला

* कोशी सगरमाथा किरडोर

* िसता भट्टराई र सिमर्ला गौतम

हिडया बधुबारे झापा माइती घर भएकी इि दरा फूयाँल–३९ ले मोरङ्ग सु दरहरैचा ब ने 
िब ण ु फुयाँलसँग पे्रम िववाह गिरन ् । िववाह अिघका वपिनल सपना यितवेला 
चकनाचरु भयो जितबेला उनले सात जनाको पिरवारसँगै चरम ्आिथर्क अभाव खे न ु
पय  । केही वषर्पिछ दईु छोरा छोरी सिहत चार जनाको जाहान छुिटएर ब ने िनधो गरे । 
अशंमा परेको १० धरु जग्गा र एक माउ बाख्राले जीिवका च ने कुरै भएन। यसपिछ 
िव ण ुिवदशेितर हािनए । आ ना दईु जना छोरा छोरी र पितका आमा बवुा सिहत स पणूर् 
पिरवार समा ने िज मवेारी थिपंदा पिन १६ वषर्को किललो उमरेमा िववाह गरेकी 
इि दरा संघषर् भने गनर् छािडनन ्। 
िवदिेशएको केही मिहनाम ै ीमान िवरामी भएको भ ने खवरले झन मामार्िहत बनेको 
इि दराको पिरवारले उ टै नेपालबाट पैसा खे नपुनेर् भयो । जेनतेन गरेर अिलकित पैसा त 
जटुाएर पठाए तर ितनर्को लागी फेिर ोत जटुाउन िनकै गा ो भएको बताइन ् । उता 
ीमान घरको आिथर्क अव थालाई स झरे िवदशे जादाँ खरेी लागेको ऋण जसरी भए 
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पिन ितनेर् संक पमा सिकनसिक काममा जिुटराख ेतर यता घरको अव थामा भने खासै 
केही पिन सधुार आएको िथएन । सम या ज ताको त तै । सध यसरी िज दगी चलाउन 
गा ो भएपिछ एक माउ भसी ऋण गरेर इि दराले िकिनन ्र पिछ दधुबाट केही आ दानी 
भयो र अिल सहज भएको महससु गनर् थािलन ्। 
 उता ीमाम भने अव बाँकी रहकेो ऋण कित छ यि  सक्न पाए आ नै दशे फकर् थे 
भनेर िदन ग द ैबसेको अव था िथयो। केही मिहनापिछ ीमान िवदशेबाट फिकर् ए तर 
अव था भने युँकाितँउ नै! लामो सु केरा हा द ैइि दराले भिनन।् यसपिछ साना साना 
काख ेबालक आमाबवुालाई छाडेर इि दरा आफ िवदशे जाने िनधो गिरन।् जसले अवका 
िदनमा पिरि थती के हुने हो झन सोचनीय ब न पगु्यो । आफुसँग साथमा केही रकम 
नहुदँा आफ तसँग सापटी गरेर अभावमा गजु्रकेो िज दगीलाई पणूर्ता िदने आशामा 
आमाको साथको ख लो महससु गरेका किलला छोराछोरीसँगको िबछोड, पिरवार, 
साथीभाई, आफ त,आ नो दशे छोडेर िवदिेशन ुआफैमा िपडादायक त िथयो, िवदशेमा 
मिहनाको ६०,००० िनयिमत तलब बाहके अ य काम गरेर घरमा पैसा पठाउँिथन ्। धरैे 
संघषर् प ात केही रकम जोहो गरेर वदशे फकर् ने िनणर्य गरीन।् यता ीमानले पिन घरमा 
भसैी,बाख्राको संख्या बढाएर केही आ दानी गनर् थािलसकेका िथए। १० कठ्ठा जग्गा 
पिन जोड्ने क्षमता बनाएका फँयाल द पि ले अव केही थािय वको महससु गनर् 
थालेका िथए । 
समिृद्ध आयोजनासँग सहकायर् गिररहकेो सरुक्षा सामािजक सहकारीले गोठ सधुार 
लगायतमा िकसानह लाई सहयोग गनर्को लािग अनदुानका लािग सं थाह मा 
प्र तावना हालेको छ । यव थापक इ द्र कुमार िति सना भ छन ् ‘यिद यो कायर्क्रम 
आयो भने हामी उहाँह लाई केही प्रितशत अनदुान उपल ध गनर् सक्छौ’ ।
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िमनाको जीवनमा आएको पिरवतर्न

* रेखा साह
महो री गौशाला  न.पा. १० 
बडेरवा ब ने िमना दिेव महतोलाई 
कुनै समय चलुो चौका बाट एक 
िछन फुसर्द हुदनै िथयो । ीमानको 
आदशे िबना बािहर िनि कन 
मिु कल िथयो । ीमानको िनणर्य 
नै अि तम िथयो ।उिन पिन यसैमा 
अभय त ज तै भईसकेकी िथइन, 
आ नो वत त्रता केिह िथएन । 
एक बषर् अिघ  ग्रािमण उधम तथा 
िवपेर्षण आयोजना (समिृद्ध)ले 
सोिह गांउमा दगु्ध उ पादक कृषर्क 
समहु गठन गदार् ीमानको 
आदशेमा  उिन पिन समहुमा आवद्ध भएकी िथइन । समहुमा आवद्ध सद यह लाई 
आयोजनाले बेला मौकामा लैङ्िगक कायर् िसकाई िविध (गा स) तािलम िदद ैआईरहकेो 
यिह िमित २०७६ माघ २९ गते भएको तािलममा िमना दवेी महतोलाई पिन तािलममा 
सहभािग गराउने कुरो भयो । तर िनजका ीमान ्ले शु वात मा द ैमानेनन ।आयोजका 
कमर्चारीह ले िनजको ीमानलाई धरैे स झाई बझुाई गरे पिछ ब ल ब ल िदन िदनै  
घरबाट नै आउने जाने गिर समथर्न िदएर उिन तािलममा सहभािग भईन ।           
सात िदनको तािलममा िमना दवेीले धरैे कुरा िसिकन र बिुझन । मिहला अिधकारको 
कुरा, मिहला सहभािगता कुरा, नािर पु ष िबचको समानताका कुरा, यथार्थमा भ न ुपदार् 
िजवनको मह व र िजवन िजउने कलाको कुरा । िबगतका आ ना िजवनको भोगाई प्रित 
उिन आफैर् लाई सहानभुिुत लाग्यो, आ नै िजवन प्रित याय गनर् नसकेकोमा पछुतो 

* गा स सपुरभाइजर (महोतरी)
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लाग्यो । सात िदनको तािलम सीकेर फिकर् दा उन िभत्र एक प्रकारको िह मत र गौरवको 
टुसा अकुंिरत भएको िथयो । आफुले िसकेको कुराह  उनीले ीमानलाई भिनन, 
स झाइन, बझुाइन र िसकाइन पिन । उनका कुरामा शु मा त ीमा ले यानै िदएनन रे 
पिछ पिछ उनका कुराबाट ीमान ्पिन प्रभािवत भएछन । उिनह  आजकाल हरेक 
काममा आपिस सरसहयोग गछर्न, आपिस स लाहमा भिव यका योजना बनाउंछन । 
उनीह को पशपुालन यबसाय पिन राम्रो फ टाएको छ, घर पिरवार सवै हांिस खिुस 
छन ्। उनी जंहा जान पिन वत त्र भएकी िछन ।  आजकाल उिन समहुका अ य उनी 
ज तै अ य िददी बिहनीह लाई गा स तािलम िदद ैआइरहकेी िछन, उनी भि छन  
“ज्ञानले मािनसलाई िह मत बढाउंदो रहछे र िह मतले नै वत त्रता पाइने रहछे ’’।
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समुहको आवद्धताले 
पलाएको आशा

* कोशी सगरमाथा किरडोर

* िसता भट्टराई र सिमर्ला गौतम
मोरङ िज ला, सु दरहरैचा नगरपािलका ७ ब ने बषर् ४७ िक इ द्रमाया खत्री समयलाई 
एकदम ैसव परी ठा ने आ नो पिर ममा िव ास गनेर्, ज तोसकैु पिरि थतीसँग पिन 
जु न तयार इि दराको जीवनमा पिछ लो समय संघषर् र दःुखका िदन सु  भएको 
बताउँिछन ् । िववाह भइसकेपिछ बहुारी भएर थप हुने िज मवेारीले अझ पिरपक्क 
बनाउने अनभुव उनको रहकेो छ ।

ीमानको २५०० तलवले घर चलाउन ुऔषधीउपचार गनुर् सबै यसैमा भर पदार् िनकै 
ह म ेह म ेपनेर्, बेला बेला पिरवारको औषिध उपचार, छोराछोरीको छुटै्ट खचर् धा न 
एकदम ैगा ो भएको िच ता लाग्ने भ द ैलामो आ नो अिततलाई स झना गिछर्न ्।
आफुसँग पैसा नहुदँा माइतबाट िददीभाईसँग सापट गरेर घर यवहार चलाउनपुनेर् बा यता 
पिछ मिहलाह  ज मा भएर ह ाको ५ पैयाबाट बचत सु  गिरयो । त प ात २ प्रितशत 
याजदरमा ऋण लगानी गरेपिछ अिल सिजलो भएको र आ मिव ास पिन बढेको 
बताउँिछन ् ई द्रमाया । यसपिछ उद्यमी ब नपुछर् भ ने आटँ जाँगेको कुरा सनुाईन ् । 
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समहुबाटै सद यह  िमलेर िवजलुीको पैसा ितनर्को लागी घरघर गएर उठाउने जसबापत 
एक घर बराबर  १० समहुमा योगदान गनर् थालेपिछ समहु अझ ैमजबतु भएको र 
कुखरुा, बाख्राको संख्या बढाउन सकेको कुरा बताइन ्। िव.सं. २०७० सालमा सरुक्षा 
सामािजक उद्यमी मिहला सहकारी सं था िल.मा आबद्ध भएप ात अझ सिजलो भएको 
र िवना िधतो ऋण प्रा  भएपिछ अझ ैकाम गनर् जाँगर चलेको पिहलाको स झना गदैर् 
उनले भिनन ्पिहलाको अव थामा ५ हजार नप याउनेले अिहले त सहजै ५ लाख स म 
पिन ऋण िदने अव था छ । १८ कठ्ठा जग्गामा कृिष पेशा अपनाउद ैआएकी उनी केही 
वषर् दिेख बाख्रा पालनलाई अगािड बढाउने सोचमा छन ् । हाल ७ ओटा बाख्रा छन ्
उनको गोठमा । पाहोर साल यूँदो जोखरे प्रित केजी ४६० दरले ५५,००० मा २ वटा 
खिस बेचकेी िथइन ्। 
अिहले बाख्रा पालनमा यवसाियक अवसर धरैे हुनाले आकर् षण बढेको छ । ‘खोरलाई 
सधुार गरेर बाख्रा यवसायलाई बढाउने िवचारमा छु’ उनले भिनन ्। बाख्रा पालनका 
लािग िहउँदमा घाँस जटुाउन धरैे गा ो छ । उ नत जातको न ल नहुदँा उ पादक व विृद्ध 
हुन सकेको छैन । यसैले हामीले गोठ सधुार, चाँप कटर र न  सधुारका लािग परुक 
अनदुान सहयोग “समिृद्ध कोष”का लािग आशय पत्र बझुाएको उनले बताइन ्। हाल 
दगुेर् री सामहुमा आवद्ध भएपिछ समहु सद यबीच अनभुव आदानप्रदान हुने 
प्रित पधार्को भावना बढेको महससु भएको पाइयो । साथै समाजले पिन सरस लाह 
िलन आउने, सामािजक काममा सहभािग हुन बोलाउने गरेका छन ्। “अ यक्षको नाताले 
आगामी िदनमा समहुलाई सही मागर्िनदेर्श गरी यवसाियक पमा सफल बनाउन लागी 
पनेर्छु” अ तमा उनले भिनन ्। समिृद्ध आयोजनासँग आबद्ध भएको सहकारी सं थाले 
हामीलाई िवि य िशक्षा एवम ् यावसाियक ज्ञान तािलम संचालन गनेर् योजनामा हुनहुु छ 
जसबाट पिन हामीलाई धरैे कुराको ज्ञान हु छ की ज तो लागेको छ उ सािहत मदु्रामा 
काकीर् भि छन,् “अ य थप आव यक िक्रयाकलापह मा आयोजनाको सहयोग भए 
नमनुा यावसाय बनाउने हाम्रो उ े य अनु प थप योजना बनाउने िथयौ ँ । दगुेर् री 
बाख्रापालन कृषक समहु गठन गरेर थप कायर्क्रम अगाडी बढाउन समिृद्ध आयोजनामा 
प्र तावना पेश भएको जानकारी गराउद ै अबका िदनमा आउन सक्ने िविभ न 
चनुौतीह लाई पार लगाउन आयोजनाको िनर तर सहयोगको अपेक्षा रहकेो बताइन ्र 
आगामी िदनमा सफलताको उचाइमा पगु्नको लागी आफु लगायत सहकमीर् साथीह लाई 
सँगसँगै अगाडी बढाउने समहुको अ यक्ष भएकाले प्रितबद्धता पिन जाहरे गिरन ्। 
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कागजातको मह व बुझ

* आप्रवासी ोत के द्र, धनकुटा

 *म ज ुराई

मिलन अनहुार, िनमर्ल आखाँह  हदेार् पीडा झ कने, शरीरमा गलुावी रङ्गको कुतार् 
अिन काखमा नावालक व चा यापेर, आखाँमा तु क्क आशँ ुझादर् क को मन दनै 
होला । उिन हुन सखुमाया िघिसङ्ग । उिन भ छन ्आ नो िजवन रहु जेल स म ोत 
के द्रको गणु िवसर्ने छैन, ोत के द्रले ीमानको शव याउन मात्र होइन उनले पाउने 
आिथर्क सहायताको लािग पिन सहयोग गरेको कुरा किहले भु ने छैन र ध यवाद िदन 
चाह छु भ न ुहु छ सखुमाया िघिसङ्ग । खाली खटु्टा िहड्दा नै “सहज” िथयो, िज दगीको 
किठन यात्रा त “जहाज” चढेपिछ सु  भयो भने झ ैसनुौलो संसारको सपना वोकेर 
कमाउन गएका रमशे िघिसङ्ग अ तत साउदी अरेिवया म ैअ ताए । सपना त उनको 
यती ठूलो िथएन मात्र आ नो ीमती र दईु व चाह को लालनपालनको लािग 
वैदिेशक रोजगारीमा गएका िथए उिन । तर २०७६ सालको दशमैा घर फकर् ने उनकी 
ीमतीलाई िदएको वचन, वचनम ैमात्र िसिमत भयो ।

धनकुटा िज ला पािख्रवास 
नगरपािलका वडा नं. ९ िलिस वङु 
हाल मोरङ्ग िज लाको वेलवारीमा 
वसोवास गरद्ैर् आएका रमशे िघिसङ 
वैदिेशक रोजगारीको लािग साउदी 
अरेिवया पगुेका िथए । वैदिेशक 
रोजगार िवभागववाट म वीकृित 
िलएर क पनीमा हे परको काममा  
साउदी अरेिवया पगुेका िथए । रमशे 
िघिसङ साउदी अरेिवया गएको 
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किरव ३ वषर्को अविधमा साउदी अरेिवयामा नै िमित २०७६ असोज १ गते उनको मृ य ु
भएको िथयो ।  उनको मृ य ुपिछ उनको पिरवारमा धरैे संकट आएको िथयो िकन भने 
उनको शवलाई घर ठेगाना स म याउनको लािग कहाँ, क को सहयोग िलने र के गनेर् 
भ ने िथयो र सोही िसलिसलामा आप्रवासी ोत के द्र धनकुटाले सहयोग गनेर् जानकारी 
भए पिछ उहाँको पिरवार अथार्त िपडाले िविछ  मतृकको ीमित सखुमाया िघिसङ 
आ ना दईु साना वालकह लाई िलएर  ोत के द्रमा िनवेदन िलएर आउन ुभयो । 
यसपिछ अक  संकट आई परेको िथयो िक रमशे िघिसङ वैदिेशक रोजगारीमा जाद ैगदार् 
उनले आ ना स पणूर् कागजातको फोटोकपी घरमा छोडेर नगएको कारणले सम या 
परेको िथयो तर पिन ोत के द्र हार नमानीकन शवलाई याउनको लािग कागजात 
जटुाएर केश रेफर गिर  २ मिहना २० िदनको लामो अ तरालमा मात्र उनको शव याउन 
सफल भएका िथय  ।
यसरी रमशे िघिसङको शवलाई उनको पिरवार स म याए पिन उनको पिरवारले 
िनयमानसुार पाउने आिथर्क क्षितपतूीर् भने िदलाउन नसकेको अव था छ । िकनभने 
िनयामानसुार म वीकृित िलएर गएको करार अविध २ वषर्को हु छ र यो अविध 
सिकएको किरव २ मिहना पिछ उनको मृ य ुभएको कारणले  वैदिेशक रोजगार वोडर्वाट 
र िवमा क पिनवाट पाउन ुपनेर् आिथर्क सहायतावाट वि चत भए पिन मतृकले काम गनेर् 
क पिनवाट  ८,४१,०००(अक्षरेपी आठ लाख एक्चािलस हजार पाएको अव था 
छ) । यसरी हदेार् वैदिेशक रोजगार हाम्रो लािग रहर की वा यता ? हो भ ने कुरा मलेै 
अिहले स म ठ याउन सिकरहकेो छैन ।
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समृिद्ध आयोजनाको साथले िवदेशमा 
अलपत्र ‘मिनकुमार’ वदेश फिकर् न पाए

*  आप्रवासी ोत के द्र, धनकुटा

* म जु राई 

काठमाडौ ँ । मिनकुमार राईको खासै ठुलो सपना पिन िथएन । जेनतेन िसपमलूो गरी 
धनकुटा नगरपािलकाम ैरहरे जीवन हाँसीखशुी कटाइरहकेा िथए । िनमार्णस ब धी काम 
िसकेका उनीसँग एकिदन उनका िम ने साथीका नातेदारसँग भटे हु छ । भटेका क्रममा 
उनलाई ती यिक्तले यहाँ गरेजित महेनत िवदशेमा गरेमा मनग्ये पैसा कमाउन सिकने भ द ै
आफैले िवदशे पठाइिदने, उता िवदशेमा आ नै भाईको क पनी भएको बताउँद ैफु ङ्गै 
बनाइ िदए ।

मिनकुमारले पिन िचनेजानेकै मा छेले यसरी भनेपिछ एकप ट जाउँ क तो हुदँोरहछे 
िवदशे अिन पैसा पिन मनग्ये कमाई हुने भए त भिव यमा रामै्र होला भ ठानेर यसपिछ 
उनी िवदशे जानलाई पैसाको चाँजोपाँजो िमलाउन थाले ।
उता मिहनामा एक लाख २० हजार तलब खानेगरी िसपअनसुारकै काम िमलाइिदने 
प्रलोभन दखेाएर दलालले पैसाको ब दोब त गर केही िच ता िलन पदैर्न, उताको सबै 
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प्रिक्रया मलेै आफै िमलाइिद छु भ ने आ ासन मिनकुमारलाई िदए । मिनकुमारले 
िवदशे गएर ट न कमाउने सपना बु न थािलसकेका िथए ।
मिनकुमारले क बोिडया जानका लािग खचर्को तयारी गरी ४ लाख ५० हजार 
दलाललाई िदइसकेका िथए । दलाललाई रकम बझुाईसकेको केही िदनम ैदलालले 
काठमाडौ ँ याई अ सिहत उनलाई क बोिडया परु ्याइिदए ।
‘दलालले मीठो सपना दखेाएका िथए’ मन कटक्क दखुाउँद ैदलाललाई सरा द ैउनले 
भने, ‘ क वोिडयामा मरेो भाईको आ नै िनमार्ण क पनी छ । यहाँ ितमीले यहाँ ज तो 
काम पिन गनर् पदैर्न, ितमीले गनेर् काम भनेको तलब टमटे गनेर् र िलडर हुने हो ।’ ियनै 
श द दलालले भनेर आफूलाई फसाएको सि झदँ ैअिहले उनी भक्कािन छन ्।
दलालका ियनै िच ला कुरामा डुबेर लोभमा पिर वैदिेशक रोजगार िवभागवाट म 
वीकृित नै निलईकन क बोडीया पगु्छ मिनरामको समहू । दलालले भने ज तो आ नै 
भाईको क पनी नभएर उसले यहाँ ठेक्का िलएर काम गनेर् रहछे, यहाँ उनीह ले किरब 
३ मिहना िनमार्णकै काम गरे, िवड बना काम गरेको तलब पिन पाएनन ्उनीह ले ।
क वोिडयामा रहदँा िदनमा ज मा ३ टुक्रा रोटी खाएर आ नो यान बचाएर नेपाल 
फकेर् का उनी आ नो दःुख पोख्द ैभ छन,् ‘क वोिडया पगुेर चाइिनज क पनीमा किरब ३ 
मिहना काम गरे पिन तलब दलालले नै िलएर भाग्छ । एक िदन तलब माग्न भनी क पनी 
मनेेजरसँग कुरा बु दा मात्र थाहा भयो यसपिछ छागाँवाट खसे झै ँभइयो ।’
यित हुदँास म पिन उनीह  दलालह सँग कुरा गरी रहकेा िथए तर केही िदन पिछ 
दलालह  स पकर्  िवहीन हुन पगुे । अव आ नो सहारा कोही नभएपिछ नेपाल फकर् नको 
लािग सामािजक स जाल माफर् त हारगहुार गनर् थाले, िवड बना केही हुन सकेन सबै 
प्रयासह  बेकार भए । उनीह  आि ई सकेका िथए ।
थाइ या डि थत नेपाली दतूावाससँग गहुार मागे र यहाँवाट िविभ न सरकारी 
िनकायह लाई पत्राचार गनेर् कायर् भयो । केही िसप लागेन । हुदँाहुदँ ै७-८ मिहना िबती 
सकेको िथयो, िविभ न सङ्घसं थाह  लागी रहकेा िथए । सोहीवेला धनकुटा 
नगरपािलका र ग्रामीण उद्यम तथा िवपे्रषण आयोजना समिृद्धको साझदेारीमा स चािलत 
आप्रवासी ोत के द्र धनकुटाका सचूना अिधकृत म ज ुराईसँग स पकर्  भयो ।
ोत के द्रले अ तरार्ि ट्रय आप्रवासन सङ्गठन आइओएमसँग स पकर्  गराइ 

क वोिडयामा रहकेो आइओएमको कायार्लयसँग सम वय गरी नेपाल फकार्उन 
मह वपणूर् भिूमका खलेेका कारण किरब १० मिहनामा ज मभिूम फिकर् न पाउँदा अिहले 
मिनकुमार हिषर्त छन ्।
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‘सायद आप्रवासी ोत के द्रको सहयोग नभएको भए अझ ैपिन हामी क वोिडयामा नै 
अलपत्र हुने िथयौ ँभ ने लाग्छ’ मिनकुमार भ छन,् ‘नेपाल फकेर् का छौ ँअव हामीलाई 
अलपत्र पानेर् थानीय दलालह सँग आ नो फसेको रकम उका नको लािग िज ला 
प्रशासन कायार्लय र वैदिेशक रोजगार िवभागमा ोत के द्रको सहयोग र सम वयमा 
उजरुी दतार् गरेका छौ ।’
मिनकुमारले दलालह लाई काननुी दायरामा याई कडा भ दा कडा कारबाही िदलाएरै 
छाड्ने बताएका छन ्। अब फेरी पिन यी दलालह बाट नेपाली दाजभुाइ िददीविहनीह  
कोही नफसनु ्भ ने मिनकुमारको चाहना छ ।
अव िवदशे नजाने र आ नो िसप र पिसनाले ज म भिूममा नै केही गनेर् िवचार गरेको 
मिनकुमारले बताएका छन ्। उनी यिद कोही िवदशे जाने नै भए पिन आप्रवासी ोत 
के द्रमा गएर िव ततृ पमा परामशर् तथा जानकारी िलई अिनवायर् म वीकृित िलएर 
मात्र िवदशे जान सबैलाई अिपल गछर्न ्।
धनकुटा नगरपािलका आप्रवासी ोत के द्रमा सचूना अिधकृतको पमा कायर्रत म ज ु
राईले आप्रवासी ोत के द्रले थानीय तहमा नै वैदिेशक रोजगारबारेमा िव ततृ पमा 
परामशर् तथा जानकारी िददँ ैआएको र अ यायमा परेका यिक्तह लाई याय िदलाउनका 
लािग के द्र लािगपरेको बताउँिछन ्।
प्र ततु आलेख प्रशासन अनलाईनमा ७ फेब्रवरी, २०२१ मा प्रकािशत भएको हो । 

िलङ्कःhttps://urlzs.com/6f4ga
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हातमा िसप छ, वदेशमै केही गछुर्: 
िवदेशको चक्करमा अब फेिर ठिगनु छैन

* आप्रवासी ोत के द्र, बारा 

* प्रभातकुमार  वमार् 

बारा – काम गनेर्, पैसा कमाउने र बवुा-आमालाई सखु िदने रहर कसलाई हुदँनै र । बारा 
कलैयाका आिवद अ सारीलाई पिन यही रहरले प यायो ।आ ना बवुा धन कमाउन 
परदशे लागेपिछ आिवदको मनमा पिन धन कमाउने सोच पलायो । बवुालाई परदशेबाट 
फकार्उनपुछर्, अब आफैले क मर क नपुछर् भनेर आिवद आफै िवदशे जान कि सए ।
एजे टको प जामा पदार् दःुख
घरमा पाँचजना भाइबिहनी । पिरवारको 
छोराछोरीको भिव यकै लािग भनेर आिवदका 
बवुा परदशे लाग्नभुयो । बवुा परदशे गएदिेख 
आिवदलाई पढाइभ दा धनको मह व बढी 
लाग्न था यो । आफ तकोमा िसलाइकटाइ 
िसक्नभुयो । िसलाइकटाइम ैकाम थालेपिछ 
िब तारै कमाइ पिन हुन था यो । यही क्रममा 
पढाइ पिन छुट्यो । तर िदमागमा िवदशे जाने 
सोचले भने गाँठो बाँिधसकेको िथयो । 
‘साथीह  सबै िवदशे जाने कुरा गथेर्, यहाँ गयो भने धरैे कमाइ हु छ भ थे, यही भएर 
मलाई पिन िवदशे जान मन लाग्यो’, आवेदले थ द ैभ नभुयो, ‘तर मलाई के थाहा िथयो 
त, िवदशे पठाउनेह ले नै लट्ुछन ्भनेर ।’
१९ वषर्कै किललो उमरेमा परदशेको आशा गरेर एजे टको हातमा मोटो रकम 
बझुाउनभुयो आिवदले । बिरयापरुका एकजना उपे द्र यादवले िसंगापरुमा फलफुल 
यािकङ गनेर् काम छ, मिहनाको एकलाखभ दा बढी कमाइ हु छ, य तो मौका सध 
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आउँदनै भनेर फकाए । एजे टका य ता िमठा कुरामा आिवदलेाई पिन िव ास लाग्यो । 
एजे टले आफूलाई िभिजट िभसामा पठाउन थालेको हो स म थाहा भएन आिवदलाई ।
सोझो आिवदले उपे द्रको हातमा उनले मागे जित नै दईु लाख पैयाँ बझुाए । बवुाले 
िवदशेमा पिसना बगाएर कमाएको मोटो रकम एजे टको हातमा बझुाउँदा आिवदलाई 
लागेको िथयो, ‘िसँगापरु पगुेपिछ त दईु मिहनाम ैकमाउँछु यित त ।’
२०७५ सालको फागनु मिहना । मौसम िचसो िथयो । तर िसंगापरु जान पाइने र राम्रो 
कमाउने सपनामा डुबेका आिवदलाई भने यो िचसोले छोएन । आिवद लगायत अ  
१३ जनाले पिन यही िव ास गरेर उपे द्रको हातमा उनले मागे जित जनही दईु/दईु लाख 
पैयाँ बझुाए । 
उपे द्रले केिह िदनम ैमिेडकलको लािग फोन गछुर् भनेर सबैको पैसा िलएर काठमा डौ 
आए । समय िब द ैगयो । एक ह ा, दईु ह ा हुदँ ैएक मिहना भयो तर फोन आएन । 
उपे द्रको मोबाइलमा फोन गदार् फोन स पकर्  हुन सकेन । एक मिहना िभत्र उडाउँछु भनेर 
उपे द्र काठमा डौ गएको छ मिहना िबतीसकेको िथयो ।  यसपिछ आिवदलाई डर 
लाग्न था यो । कतै आफूलाई लटेुर भाग्ने त होइन भ ने िपरलोले सताउन था यो ।
संगै जाने भनेर उपे द्रलाई पैसा बझुाएका साथीह लाई स पकर्  गदार् ब ल आिवदले 
थाहा पाउनभुयो, ‘उपे द्र त कारागारमा पो रहछेन ्।’ िसंगापरु जान लागेका १३ जनाम ये 
३ जनाले उपे द्रलाई काठमा डौमा समातेर प्रहरीको िज मा लगाई आफूले बझुाएको 
पैसा िलसकेको रहछेन ्।
आिवदको िवदशे जाने सपना चक्नाचरु भयो । िवदशे भ दा पिन बवुाले रगत पिसना एक 
गरेर कमाएको पैसा कसरी िफतार् गनेर् भ ने िच ताले आिवदलाई िपरो न था यो । 
य तैमा एक वषर् िबितसकेको िथयो । एजे ट उपे द्र काठमा डौबाट छुटेर वीरग ज 
आएको बेला पैसा िलन बाँकी रहकेाह  िमलेर उपे द्रलाई समातेर प्रहरी चौकीमा थनेु । 
यहीबेला उपे द्रका ससरुाले आ नो जमानीमा पैसा ितनेर् भनेर छोडाएर िलए । 
यो बेला सात जनाको पैसा िफतार् गरे यादवले । तर आिवद लगायत अझ ैतीन जनाको 
पैसा िदन आनाकानी गनर् थाले । बाँकी दईु जनाले उपे द्रको ससरुालाई बाटोमा घरेेर 
कुट्ने ध की िदएर पैसा िलए । अब पैसा िलन बाँकी आिवद मात्र रहनभुयो ।
घरमा एक्ला आिवदलाई दखरे उपे द्रले पैसा िदन मानेन । उ टै ‘जे गछर्स ्गर, पैसा 
िद न’ भनेर ध की िदन थाले उपे द्रले । आिवदलाई पैसा पाइदँनै भ ने लाग्न थािलसकेको 
िथयो ।
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आप्रवासी ोत के द्रको सहयोग 
आिवद पैसा पाउने आशा मारेर बसेको लगभग दईु वषर् िब न लािगसकेको िथयो । 
आिवदको हजरुबवुाले कलैया उपमहानगरपािलकाका मयेर राजेशराय यादव सँग 
आ नो सनुाउनभुयो । 
वैदिेशक रोजगार स बि ध सचूना ,परामशर् र सम यामा परेकालाई सु ने शाखा जनु 
ग्रािमण उद्यम तथा िवपे्रषण आयोजना (समिृद्ध) र कलैया उपमहानगरपािलकाको 
साझदेारीमा स चािलत आप्रवासी ोत के द्र रहकेो कुराको जानकारी मयेर राजेश राय 
यादवले उनको हजरुबवुालाई िदनभुयो । यसपिछ कलैयामा रहकेो आप्रवासी ोत 
के द्र पगु्नभुयो आिवद । आप्रवासी ोत के द्रले आिवदबाट एउटा िनवेदन लेख्न 
लगाएर िज ला प्रशासन कायार्लय बारा तथा िज ला प्रहरी कायार्लयको सम वयमा 
एजे ट यादवलाई थानामा याइयो । यसको दश िदनम ैएजे ट उपे द्र यादवले आिवदलाई 
उहाँको पैसा िफतार् गरे ।
‘मलेै त मरेो पैसा सबै डु यो भनेर िच ता मानेर बसेको िथए,ँ आप्रवासी ोत के द्रका 
कारण रकम िफतार् पाए’ँ, खसुी हुदँ ैआिवदले भ नभुयो, ‘के द्रले गरेको यो सहयोग म 
किह यै भिु दन, अब बवुालाई मागेको पैसा उहाँलाई नै िफतार् पठाउँछु ।’
आ नै दशेमा खिचर् छु िसप आफूसँग िसलाइ कटाइको राम्रो िसप हुदँाहुदँ ैपिन िवदशे 
जाने सोच बनाएर यत्रो दःुख पाएको सि झदा पिन निमठो लाग्छ आिवदलाई । अब 
यही पेशामा राम्रो गनेर् उहाँको स च छ । गनर् सके दशेम ैसनु फ छ भ ने  कुरा मनमा 
िलइसक्नभुएको छ आिवदले । 
‘अब वैदिेशक रोजगारमा जाँिदन, वदशेम ैरोजगार गछुर्, आ नो िसप आ नै दशेमा 
लगाउँछु, हिँसलो अनहुार पादैर् आिवदले भ नभुयो, 'गनर् सके त दशेम ैसबै थोक छ, 
हामी बेकारमा िवदशे िवदशे मातै्र भ छ  ।'
प्र ततु ले ख उ यालो अनलाईनमा पसु २३, २०७७ िबिहबार मा प्रकािशत भएको हो ।  
िलङ्कः https://urlzs.com/nMTd7          
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िसप िवनाको वैदेिशक रोजगार: 
रामिकशोर ब नु पय  ठगीको िशकार

* परामशर्कतार् (अप्रवासी ोत के द्र, रौतहट)

* िप्रयंका मेहता

रौतहट िज ला सबगढाका २५ विषर्य रामिकशोर साहको आिथर्क अव था िनकै 
दयनीय िथयो । जसले गदार् उनलाइ आ नो र पिरवारको जीवन धा न िनकै नै गा  ेपय । 
यस ि थितबाट पार पाउनको लािग रामिकशोर साहले िबदशे जाने िवचार गरे । २०७५ 
चतै्र ३० गते एजे टको मा यमबाट १ लाख १० हजार पया ितरेर साउदीको सहव 
िरयाद िलयिजङ क पनीमा लेबर पदमा काम गनर् उडे। यहाँ पगुेपिछ उनले काम त पाए 
तर नेपालमा भिनएको सपुर माकेर् टमा लोिडङ तथा अनलोिडगं गनेर् नभई पो टी फमर्मा 
लेबरको काम मात्र पाए। यो काम पिन २५ िदन गरेपिछ उनले थप काम पाएनन ्। काम 
नपाएपिछ उनलाई खान र ब न समते अपठ्यारो भयो । घरको सम या टारेर पैसा 
कमाउने सपना बोकेर साउदी पगुेका रामिकशोर साहको सपना सपना नै र ो ।
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पिरवारसँग उनको सम याको बारेमा िनयिमत स पकर्  भईरहकेो िथयो । ग्रािमण उद्यम 
तथा िवपे्रषण आयोजना (समदृ्धी) र गौर नगरपािलकाको साझदेारीतामा िज ला प्रशासन 
कायार्लय, गौरमा स चािलत आप्रवासी ोत के द्रले यो सम या समाधान गछर् भ ने 
थाहा पाएर रामिकशोरका भाई साथमा भएको स पणूर् कागजातह  िलएर आप्रवासी 
ोत के द्रमा गए । ठगीमा परेको घटनाको कागजात बझुरे आप्रवासी ोत के द्रले 

रामिकशोरसँग थप कुरा बझुी से टर फर माइग्रेशन ए ड इ टरनेशनल िरलेस स ् (िस.
एम.आइ.आर.) काठमा डौको सहयोगमा उनलाई याहाँ पठाउने काठमा डौ ि थत 
डेि टनेशन लेशमे ट यानपावरसँग रामिकशोरलाई िफतार् पठाउन र जाँने क्रममा ितरेको 
पैसा िफतार्का लािग कुरा भयो । यानपावर क पनीले सम या समाधानमा कुनै त परता 
दखेाएन । यसपिछ यो सम या बैदिेशक रोजगार िबभागमा पयुार्इयो । तर १ लाख १० 
हजार रकम बझुाएको भएता पिन .१० हजारको मात्र रिसद भएकोले एजे टलाई 
बझुाएको सबै रकम िफतार् पाउने ि थित दिेखएन ।
रामिकशोरलाई िफतार् याउन र ितरेको सबै रकम िफतार् िदलाउनका लािग आप्रवासी 
ोत के द्रको सहिजकरणमा िज ला प्रशासन कायार्लयमा िनवेदन िदए प ात ्ईलाका 

प्रहरी कायार्लय, राजपरु नगरपािलकाका प्रमखु र एजे ट संिजव यादव सिहतको छलफल 
भयो । यो छलफल प ात एजे टले िलएको रकम िफतार् िदन र उनलाई साउदीबाट 
फकार्उने सहमित भयो । सो सहमित बमोिजम रामिकशोर २०७६ भदौ २० गते नेपाल 
आइपगुे । यसका साथै उनले यानपावर क पनीबाट . ६० हजार र एजे टबाट .५० 
हजार पिन िफतार् पाउन सफल भए । यसरी आप्रवासी ोत के द्रको सहिजकरणमा 
िस.एम.आइ.आर.िज ला प्रशासन कायार्लय र मयेरको संयकु्  पहलले रामिकशोरलाई 
िफतार् याउन र उनले ितरेको रकम िफतार् गराउन सफल भयो ।
आफूसँग कुनै िसप नभई िमकको काममा एजे ट माफर् त िवदशेमा काम गनर् जाँदा 
ठगीमा परेर िर ो हात फिकर् न ुपरेको कुरा सि झदँ ैरामिकशोर साह आफूलाई सहयोग 
गरेकोमा आप्रवासी ोत के द्रलाई ध यवाद िददँ ैअब वदशेमा नै केिह िजउने सोच 
बनाएका छन ्भने अ लाइ पिन िवना िसप िबदशे नजाने सझुाव िदन चाह छन ्।
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सकारा मक पिरवतर्नको सु वात

* गा स सपुरभाइजर (बारा)

* िवमला यौपाने 

बारा िज ला को हवी नगरपािलका 
वडा नं ५ बोधबन ब ने २०७५ साल 
मिंसर १४ गते थापना भएको बोधबन 
माछापालन समहुकी अ यक्ष ३६ 
बिषर्य सिुगया शाह ४ स तानकी आमा 
हुन । सिुगया शाहले आ ना २ 
स तानको िबवाह गिरसक्नभुएको छ । 
सिुगया शाहकी सासलेु अ य तै साथन 
िदन ुभएको हुनाले अिहले स म सास ु
बहुारीकाो स ब ध आमा छोरीको 
ज तै भएको बताउनहुु छ । ीमा को 
का छी ीमतीको १ छोरा र आ ना दईु छोरी अिन साससुिहत ५ जनाको पिरवार 
बोधबनको सानो घरमा हाँसी खसुी रहद ैआउनभुएको छ सिुगया शाह ।
बािहरबाट झट्ट हदेार् ीमान ् माछा यापारी धनाढ्य ज तो दिेखय पिन उहाँलाई 
निजकबाट बु दा  सात कठ्ठा जग्गामा २ वटा माछा पोखरी रहकेो र पोखरीमा रहु, ग्रास, 
नैनी, िवगेड, िस भर, कमन कापर् लगायतका ६ प्रजातीका माछाका भरुाह  लगाईएको 
छ । ३ मिहनामा बे नको लागी तयार हुने माछा ग्रास प्रजातीका २ केजी र कमन कापर् 
प्रजातीको ५ केजी स म उ पादन गनर् सफल हुनभुएको छ । गाँउमा माछा जितनै उ पादन 
भएपिन काठमांडौ िनकासी हुने हुनाले िबक्री गनर्को लागी कुनै सम या परेको िथयन । 
तर अिहलेको अब थामा िव यापी पमा फैिलएको महामारीको कारण माछा 



46 ;kmn cEof;x¿

िनका ने समय भए पिन बजार नभएको कारण पोखरीमा माछा हुिकर् द ैगएको र दाना पिन 
धरैे खचर् भईरहकेो बताउनहुु छ सिुगया शाह । पोखरीमा रहकेा माछालाई स तिुलत 
आहार तथा रेखदखेको जी मवेारी सिुगया शाहको नै रहकेो छ । आ नो तथा ीमा को 
दो ी ीमतीबाट ज मकेो ब चा सिहत ३ जनाको लालन पालन, पढाई लेखाई स पणुर् 
िज मवेारी िनवार्ह गनर्मा रि भर पछाडी नहट्नभुएकी सिुगया शाहको मनोबल भने 
जबदखेी लैङ्िगक कायर् िसकाई पद्धित (गा सको) तािलम िलनभुयो यस बेलादिेख 
बढेको महससु गनुर्भयो । तािलम िलएप ात समाजमा रहकेा मिहलाह को नेतृ व गनर् 
सक्ने क्षमता रहछे भनेर उ साहा जागेर आएको बताउनहुु छ । पिहला  घरमा आ दानीको 
ोत भनेको माछा मात्र रहकेो र माछाको आ दानीको हरेक िहसाब ीमानसंग हुने 

हुनाले अब आ नो लागी पिन आ दानीको बाटो पिह याएर बारीमा िभ डी, खसुार्नी, 
लौका, फसीर् लगायतका तरकारी बालीह  लगाउनभुएको छ । घरमा प्रयोग गनेर् तरकारी 
िक न ु नपनेर् र बाँकी बचकेो तरकारीलाई िबक्री गरी आ नो यिक्तगत आ दानी 
बढाउनपुछर् भ ने चतेना जागेको हुनाले सोही अनु प काम गरीरहनभुएको छ । समहुमा 
आबद्ध मिहलाह लाई पिन आ दानीका ोतह  बढाउने खालको कामह  िसकाएर 
उ पे्ररणा जगाउनका लािग पिहले आफु उदाहरणको लायक ब न ुपदर्छ भ ने चतेना 
जागेको छ । सिुगया साहले आफुले लगाएको तरकारी िविक्रगरेर साम य घर खचर् 
आ नो यि गत खचर् मोवाइलमा िरचार्जकाडर् ज ता आव यकताह  पिरपिुतर् गनर् 
सहज भएको छ । आ नो खतेीमा भिैसको लािग चािहने पयार्  पराल उ पादन हु ेहुनाले 
भिैस पा ने र भिैसको दधु िबािक्र गनेर् बचकेो दधु घरमा प्रयोग गनेर् अिन भिैसको मलबाट 
बारीमा तरकारी खतेी पिन फ टाउने योजना सिुगया साहको रहकेो छ ।
लैङ्िगक कायर् िसकाइ पद्धित गा सको तािलम िलए प ाल उहाँमा आखँाबाट जालो 
हटेको महशसु भएको बताउन ुहु छ । ीमानको मात्र आ दानीमा भर पिररहकेी सिुगया 
साह अव आफु पिन आय आजर्नको बाटो बढाउने खालको काम गनर् अग्रसर रहकेो 
बतउन ुहु छ । आफ समहुको अ यक्ष भएको हुनाले पिहला आ नो यवहारमा पिरवतर्न 
गिर समहुमा रहकेा मिहलाह लाई उदाहरण बनेर घरत्राट बािहर निनि कने आफु ज ता 
मिहलाह लाई चतेना जगाएर आ दनीको बाटो प ा लगाई अगाडी बढ्ने सोचाई रहकेो 
र सोिह अनसुार काम गरीरहनभुएको छ ।
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म वीकृितले िसकाएको पाठ

बारा – बाबलुाल याङ्तानलाई िवदशेमा 
पाइने काम र दःुख थाहा िथएन । तर 
उहाँलाई लाग् यो, ‘जहाज चढेर जाने 
दशेमा कमाइ त ट नै होला ।’ यही जहाज 
चढेर कमाउन जाने रहरले नै उहाँलाई 
मलेिसया परु ्यायो । मलेिसयामा दःुख मात्र 
होइन, एउटा औलंा नै गमुाउन ु पर ्यो । 
अिहले उहाँलाई लाग्छ, ‘ म अविध 
सिकनासाथ वदशे फिकर् एको भए 
पछुताउन नपनेर् रहछे ।’
साथीभाइले सनुाएको परदशेको सहर र मनको रहरले उहाँ २३ वषर्को उमरेमै सन ्२०१३ 
मा मलेिसया जानभुएको िथयो । एजे टलाई एक लाख २० हजार पैयाँ बझुाउनपुर ्यो, 
मलेिसया जान ।
‘ यो बेला सबैले िवदशे गएपिछ त कित न कमाइ छ भ थे, मलाई पिन य तै लाग् यो,’ 
बाबलुाल भ नहुु छ । यसमािथ घरको आिथर्क अव था पिन कमजोर िथयो । यसैले 
उहाँलाई साथीभाइले भनेको कुरामा लोभ पिन लाग्यो । बाब,ु आमा, पाँच जना 
िददीबिहनी र एक भाइको िज मवेारी पिन कमाएर परूा गनुर् िथयो उहाँलाई । आफूले दईु 
कक्षास म मात्र पढेकाले उहाँलाई भाइबिहनीले पढून ्भ ने िथयो । घरमा आ दानीको 
ोत केही िथएन । यानपावरलाई ितनेर् पैसा पिन बवुाले ऋण गरेरै यव था गिरिदएका 

िथए । मलेिसयामा अ मिुनयम फे्रम बनाउने काम िथयो उहाँको। यहीबाट भएको 
कमाइले घर यवहार टािररहनभुएको िथयो । 
‘घरकै िच ताले म यहाँ पिन िदनरात नभनेर ओभरटाइम गिररहकेो िथए,ँ’ बाबलुाल 
भ नहुु छ, ‘कमाएर सबैलाई सखु िदउँला भ ने िथयो ख के भयो भयो िन ।’ यही 
कमाउने चक्करमा उहाँले म अविध सिक्कंदा पिन घर फिकन पछर् भ ने हके्का नै 
राख्नभुएन । यसै सात वषर् िबितसकेको िथयो । 
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सन ्२०२०, नयाँ वषर्को उमगं िथयो । सबै अगें्रजी नयाँ सालको उल यमा हाँसीखसुी 
काम गदैर् िथए । बाबलुाल पिन काममा हुनहुु यो । ‘अ लाई नयाँ सालले खशुी यायो 
तर मलाई भने दशा लागेछ, यही िदन औलंा कािटयो,’ बाबलुाल सनुाउनहुु छ । िदमाग 
भारी भएको िथयो यो िदन बाबलुालको । के िच ता  िथयो उहाँलाई नै थाहा छैन । काम 
गिररहनभुएको िथयो । आ मिुनयमको फे्रम बनाउने मिेशनले कितबेला औलंा नै काटेछ, 
उहाँले प  ैपाउनभुएन ।
‘साथीले रगत बिगरहकेो दखेरे के भयो भ यो, अिन पो झसङ्ग भए,ँ’ बाबलुाल यो 
निमठो क्षण स झद ैभ नहुु छ, ‘औलंा खोज भिेटएन, मिेशनले यापेर औलंा किटएछ, 
कहाँ हरायो हरायो काटेको औलंा पिन भिेटनँ ।’ क पनीले नै उपचार खचर् त गिरिदयो । 
उपचार त भयो तर धरैे कमाउन आशमा दाइने हातको बढुी औलंा गमुाउन ुपदार् उहाँलाई 
असा यै मन पो छ । 
उहाँसँगै काम गरेका साथी िबदामा घर आएर फिकर् एका िथए । ती साथीले पासपोटर् 
नवीकरण गनर् िज ला प्रशासन कायार्लय बारामा जाँदा ग्रािमण उद्यम तथा िवपे्रषण 
आयोजना "समिृद्ध"   र कलैया  उपमहानगरपािलकाद्वारा स चािलत आप्रवासी ोत 
के द्र कलैयामा सचूना तथा  परामशर् अिधकृतको  िभिजिटङ काडर् िलएका रहछेन ्जहां 
फोन न बर पिन िथयो। न बर पाएपिछ बाबलुालले मलेिसयाबाट आप्रवासी ोत 
के द्रमा फोन गनुर्भयो । के द्रबाट िवदशेमा उपचार गराएको िबलसिहत आउन भनेर 
सझुाव िदइयो । 
गएको माघ २९ गते उपचार गराएको कागजात र कािटएको औलंा िलएर नेपाल 
फिकर् नभुयो । बाबलुाल नेपाल फकर् न साथ आप्रवासी ोत के द्रमा नेपाल सरकारबाट 
केही राहत पाइ छ िक भ द ै पगु्नभुयो उहाँ । तर म अविध सिकएपिछ दघुर्टनामा 
परेकाले उहाँले राहत रकम पाउनभुएन ।
बाबलुाले समयमा नेपाल फिकर् एर पनुः म वीकृित िलएर गएको भए िवदशेमा भएको 
अगंभगंको प्रकृितअनुसुार नेपालमा वैदिेशक रोजगार बोडर्बाट राहत रकम 
पाउनहुु यो । अिहले त म अविध सिकएको एक वषर् पिछस म पिन दघुर्टना परे 
क्षितपिूतर् पाउने िनयम त छ । तर उहाँ त सात वषर्स म ब नभुएकाले यो सिुवधाबाट पिन 
बि चत हुनभुयो । 
बाबलुालका दईु स तान छन ्। सरकारबाट केही राहत पाएको भए छोराछोरी पढाउन 
सहज हु यो भ ने िथयो बाबलुाललाई । तर आ नै लापरबाहीका कारण यो सम या 
भगेकाले बाबलुाल, म अविधभ दा धरैे िवदशेमा काम नगनर् सबैलाई सझुाव 
िदनहुु छ ।
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* प्रभातकुमार वमार् 

बारा – मािनसको जीवनमा कितबेला क तो 
िवपत आइपछर् थाहा हुदँनै । आशा गरेर 
बिसरहकेो बेला एकाएक िनराशाको बादल 
मडािर छ । बाराकी लालसादवेी बैठाको 
जीवनमा पिन य तै भयो । पिरवारको सखुद 
भिव यको लािग वैदिेशक रोजगारीको 
िसलिसलामा मलेिसया पगुेका उहाँका 
ीमान ‘ लड क्या सर’ रोग बोकेर घर 

फिकर् ए । यसपिछ सु  भयो लालसाको 
जीवनमा िनराशा ।
हुन त लालसाको िज दगीमा किह यै पिन 
खशुी छाउन सकेन । आमाबवुाको सात स तानम ये दो ो स तान । छोरीलाई चाँडै िबह े
गरेर पठाइिदए ढुक्क भइ छ भ ने बवुाआमाको सोच । सवुणर् गाउँपािलकाको मझिरयाका 
लालबहादरु बैठासँग सानै उमरेमा लालसाको िबह ेभयो । 
माइतीमा गिरबीको चपेटामा परेकी लालसालाई िबहपेिछ पिन गिरबीले छाडेन । िबहान 
बेलकुाको छाक टानर् इटँाभट्टामा काम गनुर्पनेर् बा यता िथयो लालबहादरुको पिन । खतेी 
गनर्को लािग आ नो जग्गा िथएन । यही भएर घर खचर् टानर्लाई निजकको इटँा भट्टामा 
आ ना दईु दाजभुाइसँगै लालबहादरु पिन काम गनुर्हु यो । िबह ेगरेको केही वषर्म ै
लालसाको छोरो जि मयो । यही बीचमा साहुबाट ऋण िलएर लालबहादरुले गाउँम ैदईु 
धरु जग्गा पिन िक नभुएको िथयो । 
छोराको भिव य र जग्गा िक दाको ऋण ितनर् इटँा भट्टाको कामको कमाइले स भव 

सरकार र बीमाको रकमले बाँ ने 
साहस िदलायो लालसालाई

* आप्रवासी ोत के द्र, बारा  
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नदिेखपेिछ लालबहादरुले िवदशे जाने सोच बनाउनभुयो ।  िवदशे जानको लािग पिन 
पैसा त चािहयो नै । फेिर ऋण काढेर िव.सं २०७३ सालको पसु २६ गते लालबहादरु 
क पनी कामदारको पमा मलेिसया जानभुयो । यतीबेला लालसाको गभर्मा तीन 
मिहनाकी छोरी हुकीर्रहकेी िथई । मलेिसया गएको दईु वषर् भएको िथयो । वा यमा 
सम या दिेखएपिछ लालबहादरुले वा य परीक्षण गनुर्भयो । वा य परीक्षण गदार् 
लड क्या सर भएको थाहा भयो । यसपिछ उहाँका सबै सपना एकाएक चकनाचरु 
भए । 
लालबहादरुलाई काम गनेर् क पनीले िटकट काटेर नेपाल पठाइिदयो । उपचार त 
गनुर्पय  । तर पिरवारसँग पैसा िथएन । भएको पैसा मलेिसयाम ैउपचार गदार् सिकयो । 
काम गनेर् क पनीले पिन उपचार नगिरिदएपिछ गनेर् कसले ?
लालसाले ीमानको उपचारको लािग सकेजित प्रयास गनुर्भयो । नेपालको वीर र 
िशक्षण अ पतालदिेख भारत िबहारको पटनास म पगु्नभुयो । तर ीमानलाई बचाउन 
सक्नभुएन । २०७५ सालको चतैमा ३० वषर्को उमरेमा लालबहादरु सधका लािग छोडेर 
जानभुयोे । ीमा को मृ यपुिछ झन ्बढ्यो सम या, लालसाले ऋण िलएर लालबहादरुको 
उपचारको खचर् जटुाएको िथयो । तर जित खचर् गरे पिन बचाउन सिकएन । मा छे नबच े
पिन ऋण त िफतार् गनुर्पय  । यही कुराले लालसालाई बार बार सताइरह यो । 
लालसा मनोवैज्ञािनक र आिथर्क दवैुितरबाट धरैे कमजोर ब नभुयो । उहाँलाई पिरवारले 
पिन दःुखमा साथ िदएन । ‘मलाई ीमान नहुदँा पिरवारबाट पिन असहयोग भयो’ 
लालसाले ँ द ैभ नभुयो, ‘मरैे ीमानको मृ यदुतार् पत्र पिन पिरवारले िदन मानेनन ्।’
ीमान ्नभएको पिरवार, यसैमािथ गिरबी र पिरवारको असहयोग । छोरीको य तो 

अव था दखेरे लालसाका बवुाले उहाँलाई आ नै घरमा बोलाउनभुयो । बोडर् र बीमाको 
राहतले लालसामा आशा जाग्यो। लालसालाई वैदिेशक रोजगार बोडर्बाट सहायता 
पाइ छ भ ने जानकारी नै िथएन । नेपालबाट म वीकृित िलएर गएका लालबहादरुको 
मृ य ु म अविध नसिकंद ैभएको िथयो । म अविध नसिकँद ै यान गएमा वैदिेशक 
रोजगार बोडर्बाट आिथर्क सहयोग पाउने यव था छ । तर ीमानको मृ य ुभएको आठ 
मिहनापिछ मातै्र लालसाले आ नो मामाबाट यसबारे थाहा पाउनभुयो ।
उहाँको मामाले ग्रािमण उद्यम तथा िवपे्रषण आयोजना (समिृद्ध) र कलैया 
उपमहानगरपािलकाकोे साझदेारीमा िज ला प्रशासन कायार्लय बारामा स चािलत 
आप्रवासी ोत के द्रबाट सचूना िलनभुएको िथयो । छोराछोरीलाई पढ्नको लािग 
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छात्रविृ  पाउने भनेपिछ लालसाको अनहुारमा अिलकित खसुी छायो । यसैको बारेमा 
बु न आप्रवासी ोत के द्रमा पगु्नभुयो । यहाँ पगुेपिछ उहाँले थप बीमा र वैदिेशक 
रोजगार बोडर्बाट थप आिथर्क सहायताको लािग आप्रवासी ोत के द्रले सबै 
कागजातह  िमलाएर काठमा डौ पठायो ।
राहत रकम पाइ छ भ ने थाहा पाउन नसकेकी लालसालाई आप्रवासी ोत के द्रले 
सहयोग गिरिदयो । लालसाले बीमा क पनीबाट १३ लाख र वैदिेशक रोजगार बोडर्बाट 
७ लाख गरी २० लाख पैयाँ राहत पाउनभुयो । राहत रकम पाएपिछ उहाँको अनहुारमा 
अिलकित उ यालो छाएको छ ।
‘राहत रकमले घर यवहार धा ने आशा पलाएको छ’ उहाँले भ नभुयो, ‘आप्रवासी 
के द्रको सहयोगले गदार् मलेै राहत रकम पाउन सफल भए ँ।’वैदिेशक रोजगारीमा गएका 
कामदारको करार अविधिभत्र ग त य दशेमा वा वदशेम ैपिन कुनै कारणले मृ य ुभएमा 
पिरवारका सद यले सात लाख पैयाँ राहत रकम पाउने यव था छ।
प्र ततु लेख उ यालो अनलाईनमा माघ १२, २०७६ िबिहबार मा प्रकािशत भएको हो ।  

िलङ्कः https://urlzs.com/rMErp
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सगुि धत तेल बालीबाट 
जनसमुदायको आ दानीमा विृद्ध

* सलार्ही, आपिूतर् ृखंला सपुरभाईजर

* पशुपित सवेुदी  

आजभ दा ४ वषर् अगािडस म आ दानीको ोत नभएको लालव दी नगर पािलका १०, 
सलार्ही च द्रपरुका मिहलाह  आजभोिल जिडवटुी खतेीमा काम गरेर आय आजर्न गनर् 
सफल भएका छन,् घरायसी अ य कामबाट फुसर्द िम नासाथ उनीह  निजकै रहकेा 
आ नो कविुलयत बनके्षत्र िभत्रको लटमा लेमनग्रास, िसट्रोनेला, पामारोजा काट्न, 
रो न, गोडमले गनर्, सकुाउन र प्रशोधनको लािग प्रशोधन य त्रस म पयुार्याउने काममा 
य त रहकेा छन ्।

५३ विषर्य क पना पािख्रन र ५७ विषर्य रामकिल िव.क. लगायत ३६ जना जनजाती, 
दिलत र मधशेी मिहलाह  िमलेर िज ला वन कायार्लय, सलार्हीबाट ७ वटा कविुलयत 
वनको २८ ह.े क्षेत्रफल म ये ११ ह.े क्षत्रफलमा सगुि धत तेलज य जिडवटुी खतेी 
गिररहकेा छन ्। जसबाट उनीह लाई वािषर्क ७० दिेख ११४ हजार पैयास म आ दानी 
भइरहकेो छ । यसबाट यहांका िकसानह ले घरपिरवार, वालब चाको खचर् र औषधी 
उपचार गनर् समते पयुार्एका छन ्।
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अिहले यस क्षेत्रका मिहलाह ले जिडवटुी खतेीबाट आ दानी गरेको दिेख लालव दी 
नगरपािलकाका अ य वाडर्ह मा समते जिडवटुी खतेी गरी आय आजर्न गनेर् 
मिहलाह को संख्या उ लेख्य पमा विृद्घभएको िज ला वन कायार्लय सलार्हीको 
त यांक रहकेो छ । यसम ये लालव दी नगरपािलका क्षेत्रमा मातै्र २७ बटा कविुलयत 
वन िवप न गिरवलाई उपल ध गराइएको यहोरा यस क्षेत्रका रे जर बताउन ु हु छ । 
सलार्हीको त यांक रहकेो छ । यसम ये लालव दी नगरपािलका क्षेत्रमा मातै्र २७ बटा 
कविुलयत वन िवप न गिरवलाई उपल ध गराइएको यहोरा यस क्षेत्रका रे जर बताउन ु
हु छ ।
यसै क्रममा सलार्ही िज ला अ तगर्त लालव दी नगरपािलका मा ग्रामीण उद्यम तथा 
िवपे्रषण आयोजना (समिृद्घ) कायार् वयन गनेर् स झौता भएपिछ यस क्षेत्रमा िकसान 
यापारी, प्रशोधनकतार् किमसन एजे ट लगायत सरोकारवाला िनकायसँग गएको वषर् 
महो रीको बिदर्बास नगरपािलकामा बहुसरोकारवाला गो ीको आयोजनाबाट यस 
क्षेत्रमा खतेी गनेर् मिहलाह को जोस र जाँगरमा थप हौसला प्रा  भएको छ । िकनिक 
सगुि धत जिडवटुीको यापारी र खिरदकतार् वीचको व थ प्रित पधार्का कारण तेल को 
मू य प्रित के.जी ४०० दिेख ६०० स म विृद्घ भएको छ र उनीह  जिडवटुीको खतेी 
िव तारको लािग  'समिृद्ध´ आयोजनासँग  आिथर्क तथा प्रािविधक सहयोग माग 
गिररहकेा  छन।् आउने वषार्याममा २० ह.े थप क्षेत्रफलमा लेमनग्रास, िसट्रोनेला र 
पामारोजा खतेी िव तार गनर् प्रितवद्ध रहकेा छन ्।
यसै गरी यस क्षेत्रमा जिडवटुी खतेी बढ्ने र क्षेत्र समते िव तार हुने दखेरे िनजी क्षेत्रका 
यपारीले थप २ वटा प्रशोधन य त्र समते जडान गरी प्रशोधन गिररहकेा छन ्।यसरी खरे 
गएको वन क्षेत्रको जग्गा थानीय समदुायलाई ह ता तरण गरी कविुलयत वन िदएपिछ 
यस क्षेत्रमा बोट िव वा  पनु:उ पादन भई वनको हिैसयत समते सिुध्रएको र थारै भएपिन 
जलवाय ुपिरवतर्नको असरलाई यनूीकरण गरी जलवाय ुपिरवतर्नको प्रभावबाट ब ने 
प्रयास यस क्षेत्रका मिहला िददी बिहनीह ले गनुर्भएको छ। यसलाई आफँैमा 
सकारा मक तथा सरहािनय प्रयास मा न सिक छ ।
लालव दी नगरपािलका १० च द्रपरुका मिहलाह ले खरे गएको जंगललाई कविुलयत 
वनको पमा िलई जिडवटुीबाट आय आजर्न गरेका त छन ् नै समाजमा हुने अ य 
सामािजक िवसंगित समते हुन नपाइ आ नो खाली समयको भरपरु उपयोग गरी जिडवटुी 
िवकास सहकारी सं था िल. को थापनाबाट थप आ मिव ास समते बढाएका छन ्।
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* मोित िगरी 

गौशला नगरपािलका मोह रीका वाडर् न १२, का तीबजार आसपासका करीब ५०० 
घर पिरवारका साना िकसानह को आ दानीको मखू्य ोतको पमा रहकेो पशपुालन 
तथा दगु्ध उ पादन कायर्लाई यवि थत  बनाउने उ े यले किरब ४ वषर् अिघ साना 
िकसान कृिष सहकारी सं थाको थापना गिरएको िथयो ।  दगु्धको बजार सिुनि त गनर् 
साना िकसानह को अग्रसरतामा थानीय उपभोक्ता तथा डेरीह लाई दगु्ध बे ने गिर 
सहकारीले िकसानह को दधु खिरद गनेर् कायर् प्रार भ गय  । िदन प्रितिदन सहकारी संग 
िकसानह को आवद्धता बढ्द ैगयो र दगु्ध संकलनको मात्रा पिन बढ्द ैजादा दिैनक ५-७ 
सय लीटर दगु्ध संकलन हुन था यो ।

काि तवजारका 
िकसानमा उजार् थिपयो

* जनकपरु किरडोर कायार्लय

एकाितर दगु्ध संकलनको मात्रा बिृद्ध हुद ैजान ुर बजारको यव थापन गनुर् सहकारीको 
िनि त मखु्य चनुौती िथयो भने अक  ितर िकसानह को दगु्ध िनयिमत िबक्री नहुदँा 
िकसानह मा आ नो यवसाय प्रित नै नैरा यता बढ्द ैजान ुअक  सम या िथयो । तर 
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समिृद्ध आयो बजार पिन यायो, यी सबै सम याह को सामाधान पिन भयो भ द ै
सहकारीका अ यक्ष हिरहर महतोले खशुी यक्त गनुर् भयो ।
महो री िज लाको गौशला नगरपािलका र ग्रामीण उ यम तथा िवपे्रषण आयोजना 
(समिृद्ध) कायार् वायन गनेर्  स झौता प ात काि तबजार वरपरका िकसानह मा उ साह 
थिपएको छ । आयोजनाको सहयोगमा संचािलत पशपुालन तथा पश ुआहार, याहार र 
उपचार स व धी तािलम र बारा ि थत सहकारी सं थाको अ ययन अवलोकल भ्रमण 
प ात िकसानह को यवहारमा गणुा मक पिरवतर्न आएको छ ।  आयोजनाको 
आिथर्क सहयोग र सहकारीको प्रािविधक सहयोगमा सद यह मा संचािलत िवि य 
िशक्षा र यवसाियक ज्ञान स व धी तािलमले िकसानह मा सकारा मक धारणाको 
िवकास भएको छ ।  
पिहले हाम्रो दगु्ध िवक्री हुदनै िथयो । २ पैसा कम ैिदए पिन मरेो दगु्ध िबक्री होस ज तो 
लग् यो तर अिहले हामी सबै दगु्ध सहकारीलाई िद छौ र आव यक परे सहकारीबाटै 
िक छौ । सबैको दगु्ध िबक्री भएको छ । हामीले नसोचकेो मू य प्रा  गरेका छौ । यसका 
लािग आयोजनालाई ध यवाद भ द ैिशव कुमार महतोले आभार यक्त गनुर् भयो । ४० 
वषीर्य िशव कुमार महतोले अव सहकारीबाटै ऋण िलएर भए पिन उ नतजातको गाई 
भसी थप गनेर् योजना सनुाउंद ैअब बजारको सम या नहुने भएकोले अब यवसाय प्रित 
िब त रहकेो धारणा यक्त गरे ।
आयोजनाको पहलमा  साना िकसान सहकारी र नेपाल डेरीको बीचमा यवसायीक 
छलफल प ात ह ाको ३ िदन दिैनक १००० िलटर दगु्ध खिरद िबक्री गनेर् स झौता 
भएको छ । सो स झौता  कायार् वायन को प्रभाव काि तबजार वरपरका  िकसानह मा 
दिेखएको छ । िकसानह को सहयोग र िवकासका िनि त  िकसान,सहकारी र नेपाल 
डेरीको सहमितमा िकसान क याण कोष थापना गिरएको छ  र सो कोषमा िकसान र 
सहकारीले प्रित िलटर २५-२५ पैसा र नेपाल डेरीले ५० पैसा रकम लगानी रहनेछ ।  
स झौतामा ईमा दारीता र यवसायमा दीगोपना याउन सबै िकसान लािग परेका 
छन ्। िकसानह को साझा प्रय न मनन योग्य छ । छरिछमके,आफ तको नाममा आ नो 
यवसायमा घात नगनेर् प्रण गरेका छन ्। उ पािदत सबै दगु्ध सहकारीमा िदने र आव यक 
परे सहकारीकाबाटै िलने पर पराको थालनी गरेका छन । जनु बजार प्रबद्धर्नको 
ि कोणले काशढंुेगा नै बनेको छ ।
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अवसर र मेहनतले 
िमलेको सफलता

* अनगुमन अिधकृत, हे भटेास नेपाल

* सपना िघिमरे 

अिनता पिरयार धनकुटा िज ला हालको 
छथरजोरपाटी गाँउपािलका वडा नं. ३ 
को थायी बािस दा हुन । तर िबगत 
लामो समय दिेख उनी धनकुटा 
नगरपािलका ब द ैआईरहकेी छन ्। उनी 
सानै हुदँा उनकी आमाको मृ य ुभयो र 
बवुाले अक  िववाह गरेर छाडेर गए दिेख 
उनी आ ना ठुलो बवुा ठुली आमा सँग 
ब न थािलन । ठुलो बबुाको आिथर्क 
अव था यित राम्रो नभएकोले उनी सानै 
दिेख अक को घरमा भाँडा माझन काम 
गदेर् सरकारी कुलमा भनार् भइन र 
एसएलसी उितर्ण पिन गिरन तर यो भ दा मािथको अ ययनलाई िनयिमतता िदन भने 
सिकरहकेी िथईनन ्। सानै दिेख काम गनेर् बानी परेकी अिनता किहले काही ँफूसर्िदलो 
भएको बेला घरमा भएको ठुली आमाको परुानो मिेसनबाट फाटेका परुानो कपडा 
िसलाउने गिथर्न । यसबाट पिन अिल पैसा आउने भएकोले उनलाई िसलाईकटाईमा थप 
िसप िसकेर अ को घरमा काम गनुर्को सट्टा यसलाई न पेशा बनाउन पाए हु यो भ ने 
चाहाना िथयो । तर चाहाना मात्र गरेर के गनुर् ? पैसा ितरेर तािलम िलने क्षमता उनमा 
िथएन र िछमकेमा अ य साथीह  िसलाई िसक्न गएको दखेरे अिनतालाई पिन 
िसलाईको रहर लाग् यो तर रहर दबाएर ब न ुिसवाय उनमा अ  िवक प िथएन । 
उनको िदनचयार् यसरी नै िबितरहकेो िथयो । एक िदन उनको िछमकेी बिहनीबाट  िसलाई 
स बि ध िनःशु क तािलम संचालन हुन गइरहकेो बारे जानकारी पाइन तर अिनताले 
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य तो तािलममा िचनजानका यिक्तलाई मात्र राख्छन ्होला भनेर खासै चासो िदईनन ्। 
तर ितनै बिहनीले एक पटक बभुm्न त बझुौ ँभनेर सा ै कर गरेपिछ धनकुटा नगरपािलका 
वडा नं. ४ को कायार्लयमा तािलम बारेमा बु न गईन ्। 
नेपाल सरकारको उद्योग, वािण य तथा आपिूतर् म त्रालयको वयव थापनमा कृिष 
िवकासका लािग अ तरार्ि ट्रय कोषको आिथर्क सहयोग तथा हे भटेास नेपालको 
प्रािविधक सहयोगमा संचािलत ग्रािमण उद्यम तथा िवपे्रषण आयोजना (समदृ्धी) को 
आिथर्क सहयोगदमक टेिक्नकल एजकेुशन फाउ डेसन प्रा.िल, दमकद्वारा संचालन हुने 
तािलममा आबेदन िदन ुपनेर् र अ तवार्तार्मा पास हुनसके मात्र तािलममा सहभागी हुन 
पाउने िनःशु क तािलम रहकेो जानकारी उनले प्रा  गिरन ् । तािलममा सहभागी हुने 
ई छा त भयो तर आबेदन िदन आव यक पनेर् नागिरकता भने बिनसकेको िथएन । उनी 
भि छन ्“नागिरकता बनाउनको लािग वडा अ यक्षसँग अनरुोध गरे उहाँको सहयोगले 
बबुा आमा नभएपिन एक िदनमा नै नागिरकता ब यो । यसपिछ तािलमको लािग 
आबेदन िदए । तािलम छनौटका स पणूर् प्रिक्रया परुा गरेर तािलममा छनौट पिन भए” ।
िनयिमत ६५ िदन नै तािलममा सहभागी भएकी अिनताले मसुकु्क मु काउद ैतािलमका 
सु वाती िदनह को मरण गदैर् भिनन ्“म पिहला दिेख नै मशेीनसँग पिरिचत भएर होला 
अ  साथीह को ज तो मशेीन उ टो घु ने, िसयो भाँिचने सम या मलेै भोग्न ुपरेन ्।” 
तािलम अविधभर सा ै लगनिशल सहभागीको पमा पिरिचत अिनताले तािलमको 
क्रममा बजारमा टेलिरङ्क यवसाय गदैर् गरेकी एक जना िचनजानको माइजसँूग 
रोजगारको लािग कुरा गरेकी रहिेछन ् । फल व प  तािलम सिकए लग  ैदिेख उनी 
धनकुटा बजारमा रहकेो दगुार् टेलसर्मा काम गिररहकेी छन ्। उनी भि छन,् “आजकाल 
मरेो काम भनेको िबहानै आएर पसल खो ने, कपडा अडर्र िलने जानेको जित िसलाउने 
अिन ढुक्कले पसलको िज मा िलने हो ।  
औषतमा मिहनाको . १५०००।– स म आ दानी गिररहकेी अिनताले महेनत र 
इमा दािरताको साथ काम गरेको भएर उनकी माइज ुतथा ग्राहकको मन िज न सफल 
भएकी रहिेछन ् । आगामी िदनको योजनाको बारेमा सो दा उनी भि छन, “आ नै 
कमाईबाट कलेजको खचर् पयुार्उन सक्ने भएकी छु’ यसैले अब अक  बषर्बाट पढाईलाई 
पिन िनर तरता िदने सोचकेी छु । साथै यिह कामलाई िनर तरता िदद ै थप िसपह  पिन 
िसक्नेछु अिन १-२ बषर् िभत्र आफै टेलिरङ्क पसल संचालन गनेर्छु” । अिल ग भीर 
मदु्रामा उनले आ नो िवचार यक्त गिरन, “िनता त एक्लो (टुहुरो) बालपन दिेख यो 
अव थास म आईपगु्दा आफुले ठूलै प्रगित गरे ज तो लाग्छ । समदृ्धी पिरयोजनाबाट 
तािलम प्रा  भएकाले मातै्र यो सफलता प्रा य भएको हो ।” 
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िसप पाए पिछ पुनः िवदेिशनु  परेन

* अनगुमन अिधकृत, हे भटेास नेपाल

* प्रितमा गु ङ्ग 

बागमती–५, सलार्हीका ४२ बिषर्य ह त बहादरु अिधकारी कुवेतमा छ बषर् कायार्लय 
सहयोगीको पमा काम गरी २०७४ सालमा नेपाल फकेर् का िथए । यस अिघ उनी 
सलार्हीमा खतेीपातीको काममा मजदरुी गथेर् । नेपाल फकेर्  पिछ पिन न त खतेीपातीको 
आ दानीले घर यवहार धा न सिजलो िथयो न कुनै काम गिर खानका िनि त िसप नै 
िथयो । पाँच  जनाको पिरवार र तीन जना बालब चाह को पढाइ खचर् कसरी धा न 
भ ने िच ताले उनलाई िदनरात सताइरहकेो िथयो उनीलाई । फेिर पिन िवदशेीनी नै  
सोचाइ बनाए उनले । तर यो पटक िवदशे जान यित सिजलो भएन ् । काठमा डौका 
यानपावर क पनीले कुनै 
िसप िवना िवदशे पठाउन 
नमाने पिछ यो प्रयास उनका 
लािग िनथर्क सािबत भयो  ।  
२०७६ बैशाख को अि तम 
साताितरको कुरा हो । उनी 
चौतारीमा बिसरहकेो बेला 
गाउँकै एक जना  साथीले 
उनीह कै गाँउमा जिुनयर 
ल बर तह–१ को िनःशु क 
तािलम संचालन हुन गैरहकेो र यसमा सहभागी हुनका लािग आफू आवेदन िदन जान 
लागेको कुरा अवगत गराए । ह त बहादरुलाई यो कुरा थाह पाँउदा ‘ढंुगा खो दा दउेता 
भटेे झ लाग्यो । उनै साथी संगै वडा कायार्लयमा पगुेर उनले पिन आवेदन फाराम भरे । 
नेपाल सरकारको उद्योग, वािण य तथा आपिूतर् म त्रालयको वयव थापनमा कृिष 
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िवकासका लािग अ तरार्ि ट्रय कोषको आिथर्क सहयोग तथा हे भटेास नेपालको 
प्रािविधक सहयोगमा संचािलत ग्रािमण उद्यम तथा िवपे्रषण आयोजना (समिृद्ध) को 
आिथर्क सहयोग र वडर् वाइड टेिक्नकल तािलम प्रा. िल. ले गाउँम ैयो अवसर जटुाएको 
िथयो ।
शु मा तािलम नै नहुने हो िक भ ने अशकंा िथयो । ल वरको पिन तािलम हु छ र भ थे 
मािनसह  । ४० वषर् कटेका उनलाई अक  डर िथयो कतै उमरे हदब धीका कारण 
तािलम िलन नपाइने पो हो िक भ ने । तर अ ततोग वा उनी तािलमका िनि त छनौट 
भए । आव यक तयारी र प्रकृया परुा भएपिछ गाउँकै एक सामदुाियक भवनमा २०७६ 
जे  १२ गतेबाट जिुनएर ल बर तह–१ को ६५ िदने तािलम शु  भयो ।
बैदिेशक रोजगारीको क्रममा िविभ न ह डर खाएका ह त बहादरुले लगानिशलताका 
साथ िसप िसके । ६५ िदने तािलम िसिद्धएको उनलाई प  ैभएन । मखु्य प्रिशक्षक र 
सह–प्रिशक्षकले िसकाइमा कुनै किम हुन िदएनन ्। चाह ेकक्षा कोठामा हुने सैद्धाि तक 
कक्षा होस वा वकर् सपमा हुने प्रयोगा कम कक्षा होस उनले खवु महेनतका साथ 
सहभािगता जनाए । वा तिवक कायर् थलमा समते प्रयोगा मक काम (ओ.जे.टी.) गरेर 
िसक्ने अवसर पाएका िथए उनले । यसले ग्राहकको प्रितिक्रया र स तिु  बु नमा म त 
पयुार्एको िथयो । िसक्दा कुनै शु क ितनुर् नपरेको र खाजाको समते यव था आयोजकले 
नै गरेकोले आ नो खचर् नभएको उनी बताउँछन ्। 
“म बैदिेशक रोजगारीमा दःुख पाएको मा छे । मलाई पिर म गनर् कुनै अ ठ्यारो 
लाग्दनै । यसमा पिन पिरवारसँगै बसेर महेनत गदार् त झन कुनै सम या नै हुदनै ्नी ।” उनी 
उ साही भएर बताउँछन ्। तािलम पिछ शु मा उनले यवसाियक कुखरुा फमर्मा पानीधारा 
र शौचालय जोडेर रामै्र आ दानी गनेर् मौका पाए । अिहले आ नै गाँउका घरह मा 
धारापानी जोड्ने काम गिररहकेा छन ्। उनलाई दिैनक कि तमा .५०० सय कमाई गनर् 
कुनै सम या छैन । किहलेकाही त संगै तािलम िलएका ३÷४ जना साथीह लाई समते 
संगै काममा लैजाने गदर्छन ्उनी । 
उनले प्रिशक्षक धन िसह राजीसंगै काम गनर् सखुेर्त गएर काम गनेर् मौका पिन पाए । 
सखुेर्तमा प्रिशक्षकको िनगरानीमा काम गदार् िसपमा िनखार आइ आ दानी  पिन बढेर 
दिैनक  ९०० हुन था यो । उनी िनि तताका साथ भ छन,् “बे चा समाउन नजा ने 
हातले रे च ुचलाउन िसिकसकेपिछ कमाइ त हुने नै त भयो ।”  
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तािलम पाएर यामीबाट ठेकेदार 
बने सरुज िव कमार्

* क्ल र अनगुमन अिधकृत,हे भटेास नेपाल

* राजकुमार सेतीमहर 

२३ बिषर्य सरुज ईटहरी उपमहानगरपािलका 
वाडर् नं. ५ बज्राहाका थािनय बािस दा 
हुन । उनको पिरवारमा ५ जना सद यह  
बवुा, आमा, भाइ र ीमती रहकेा छन ् । 
उनको पिरवार सकुु बासी ब तीमा सरकारले 
उपल ध गराएको १० धरु ऐलनी जग्गामा 
एउटा सानो घर बनाएर बसेको छ । उनको 
पिरवारको िजिवकोपाजर्नको मखु्य ोत 
याला मजदरुी हो, तर याला मजदरुीको 
काम पिन िनयिमत नपाइने हुदँा कुनै कुनै िदन 
उनको घरको चु हो नै ब दनै यो केही 
अिघस म । आिथर्क संकटका कारण सरुजले 
८ कक्षा पास गरेपिछ आ नो पढाईलाई पणूर्िवराम नै लगाउन ुपनेर् बा यता आइलाग्यो । 
पढाई छोडेपिछ किललो उमरेम ैसामान याउनेपरु ्य्ाउने काममा सहयोग गनेर् भनेर उनको 
गाउँकै दाइ नातापनेर् ल बरसंग यामीको पमा काम गनर्  थाले । यसरी सहयोगी भएर 
काम गदार् उनले दिैनक .२००।– दिेख .२५०।– पैया स म पाउँथे । काम त िदन प्रित 
िदन िसक्दथे तर यामी काम गरेर आिथर्क हिैसयत सधुार गनर् सिकदनै भ ने उनलाई 
लािगरहकेो िथयो । उनलाई िबजलुीको कामबाट राम्रो आ दानी हु छ भ ने कुरा यामी 
काम गनर् जादाँ साथीभाइबाट सनेुका िथए । िबजलुी कै काम स बि ध तािलम िलन पाए 
आ दानी राम्रो गनर् सिक यो भ ने सोच उनमा िथयो । यसका लािग उनले थपैु्र ठाउँमा 
बझु ेपिन तर िनःशु क तािलम कतै पाइएन ् । स–शु कमा तािलम िलनसक्ने उनको 
आिथर्क हिैसयत िथएन ्। यसैले उनी पिहलेकै यामी काममा फिकर् ए । िवजलुीको िसप 
िसक्ने ई छा भने मरेको िथएन ्।
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कुनै एउटा घरमा यामी काम गरिरहकैे बेला यहीको यिक्तबाट बेरोजगार तथा विप न 
यवुाह कालािग िबि डंग ईलेिक्ट्रिसयनको िनःशु क तािलम संचालन हुन गइरहकेो 
जानकारी उनले पाए । जानकारी पाउना साथ उनी फारम भनर्का लािग व ड िलंक 
टेिक्नकल टे्रिनंग ई यटु प्रा.िल. शाखा कायार्लय ईटहरीमा गए र फारम भरे ।  अ ततः 
अ तवातार्मा उनी छनौट भए र ३ मिहने अथार्त ६५ िदने तािलम ई.सं. २०१९को 
अ यतीर कुशलतापवूर्क स प न गरे । 
तािलम स प न भए लग  ै अ यासका लािग उनले थािनय ठेकेदारसंग काम गनर् शु  
गरे । उनको महेनत दखेरे ठेकेदारले उनलाई खाजा खचर् भनेर दिैनक .२५०।– दिेख 
.३००।– पैया स म िदने गदर्थे । यही अ यासले उनको िसपमा िनखार आउनकुो साथ 
साथै आ मािव ास समते बढ्द ै गयो । फल व प, चाँडै नै उनले पिहलो पटक 
.३०,०००।– बराबरको घरको वायिरंगको ठेक्का पाए । उक्त ठेक्का उनले आ नै २ 
जना सहपाठीह को सहयोगमा १२ िदनम ैस प न गिरिदए । उनले सोही आ दानीबाट 
.१५०००।– बराबरको अित आव यक मिेसन र औजारह  खिरद गरे । हालस म 
उनले ७ वटा घरह  ठेक्का िलएर किरब .१,१०,०००।– पैया कमाई गिरसकेका 
छन ् । उनले आ नो कमाईबाट स पणूर् घरखचर् चलाउनकुो साथै ीमतीलाई  गहना 
खिरद गनुर्का साथै बैकमा खाता खोलेर बचत गनर् पिन शु   गरेका छन ्। 
हातमा िपलास र पेचकसको सहायताले पाईप िभत्र रहकेो तारलाई ता द ैसिकर् टमा 
जोड्द ैगिररहकेा सरुज िब कमार् आ नो वतर्मान अव थाप्रित खसुी हुद ैभ छन ्“तािलम 
प ात म यितक्कै  घरमा िबरलै बसेको छु । सध ैकामम ै य त हु छु । बेलाबेलामा 
कामका लािग खोजी हुद ै फोन आइरह छ । तािलमको दौरानमा अनेकौ  ठेकेदारह संग 
छलफल र अ तरिक्रया गनेर् अवसर िमलाई िदएकाले कामको अभाव अिहले स म 
भएको छैन ्। अिहले छरिछमकेी र साथीभाईले ठेकेदारसाप भनेर बोलाउँदा सा ै गवर् 
लाग्छ । अबको २ बषर् िभत्र ठूलै ठेकेदार ब ने र कि तमा १० जनालाई प्र यक्ष रोजगार 
िदने योजना रहकेो छ ।”
उनलाई तािलम दान गरी यामीबाट ठेकेदार ब न सक्षम बनाउने समदृ्धी परियोजना, 
हे भटेास नेपाल र व ड िलंक टेिक्नकल टे्रिनंग ईि ट यटु प्रा.िल.प्रित कृतज्ञता यक्त 
गदैर् उनी थ छन, “दशे यवुाले बनाउने हो यसैले आिथर्क क्राि तका लािग बेरोजगारलाई 
िसप माफर् त रोजगार बनाउन अित आव यक छ । मरेो िबनम्र अनरुोध छ दरुदराजमा 
रहकेा यवुाह लाई बजार मागअनसुारको िसप िसकाई मलाई ज तै सक्षम ब ने मौका 
िमलोस ्।”
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तािलमले वाबल बी 
बनाएको एउटा कथा

* कल र अनगुमन अिधकृत, हे भटेास नेपाल

* रमा ितमि सना 

काम गनेर् उ साह र िसपले नै 
मािनसलाई सफल बनाउँछ भ ने 
उदारण हुन ुभएको छ धनगढी १०, 
िसराहाकी २६ विषर्य र जकुुमारी 
यादव । घरध दा र पिरवारको 
याहार ससुारमा नै र जकुा 
िदनह  िबितरहकेा िथए ँ। उहाँको 
ीमान थािनय बजारमा नै मजदरुी 

गनुर्हु छ । दईु जना जना छोराछोरी 
र आफु सिहत ४ जनाको पिरवारको 
खचर् धा न ीमानकोमो कमाईले 
याद ै थोरै िथयो । आफूले पिन 
केही काम गनर् पाए हु यो ज तो उनलाई सध ैलािगरह यो तर काम गनर् घर वािहर जान 
पिन थपैु्र यवधानह  िथए । जसम ये िसपको अभाव पिन एउटा िथयो ।   िसपको 
खोजीमा  रहन ु भएकी र जलेु आ नै टोलको यटूीपालर्र यवसाय गनेर् साथीका 
मा यमबाट िनःशु क सहायक यटूीिसयनको तािलममा भनार् हुनका लािग आवेदन 
खिुलरहकेो जानकारी पाउँन ुभयो । 
२०७६ सालको जे  मिहनामा ग्रािमण उद्यम तथा िवपे्रषण आयोजना (समदृ्धी) अ तगर्त 
िक्रयिटभ की स प्रा.िल. ले संचालन गरेको सहायक यिूटिसयन तह १ तािलमका 
लािग वहाँ छनौटमा पनुर् ुभयो । आ नो चीको पेशा र आव यकता दवैुले गदार् धनगढी 
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दिेख लाहान स म गएर र जलेु महेनतपवूर्क तािलम परूा गनुर्भयो । उहाँ भ नहुु छ 
“मलाई िछटो भ दा िछटो आ दानी हुने काम शु  गिरहा न ु िथयो । यसैले तािलम 
सिकएको केिह िदनमा नै धनगढी १० थीत आ नै घरमा साल ु यटूीपालर्रको थापना 
थापना गर ।” यवसाय थापना गनर्का लािग लगानी जटुाउँने, मिेशन औजार तथा 
फिनर्चरह को यव थापन गनेर् आिद कामका लािग वहाँले धरैे संघषर् गनुर्परेको िथयो । 
शु मा चनुौतीपणूर् लागे पिन आफुले गरेको आटँ र प्रगितलाई दखेरे अिहले खसुी लाग्ने 
उँहा वताउँन ु हु छ । उहाँले यवसायलाई वैधािनकता प्रदान गनर्का लािग घरेल ुतथा 
साना उद्योग कायार्लयमा दतार्को प्रकृया समते अगािड बढाइसक्न ुभएकोछ । यटूीपालर्र 
संचालनका साथ साथै उहाँले ङ्ृगारका सामाग्रीह  समतेको यापार गनुर् गनुर्हु छ । 
चाडवाड र िववाहको मौसममा यवसाय थापना गरेकाले शु कै अव था दिेख नै राम्रो 
यापार भएको र मिहनामा सरदर . १५००० जित आ दानी भईरहकेो उहाँ 
वताउँनहुु छ । 
तािलम िलएपिछ धरैे कुरा बदिलएको अनभुव गनेर् र ज ुभ न ु हु छ “आ नो चीको 
काम गनर् पाउँदा र घर पिरवारको आव यकता परूा गनर् पाउँदा धरैे खसुी लाग्छ ।”  
छोराछोरीको पढाई खचर् आजभोली र ज ुआफैले कमाएको पैसाले बेहोनुर्हु छ र वचत 
पिन राम्रो हुन थालेको वताउँन ुहु छ । आफुसँग िसप र काम प्रितको लगनिशलता भए 
घरम ैबसेर पिन पैसा आजर्न गनर् सिकने रहछे भ ने उहाँको अनभुव छ । यवसाय गरेर 
आिथर्क उपाजर्नका साथ साथै समाजमा पिन आ नो छुटै्ट पिहचान भएकोमा उहाँलाई 
अझ विढ खसुी लागेको छ । आगामी िदनमा यिह यवसायलाई िव तार गदैर् लैजाने र 
तािलम के द्रको पमा पिन िवकास गनेर् उहाँको योजना छ । साथै दतार् प्रकृया परूा 
भएपिछ अ  थप कामदार राखरे यवसायलाई बढाउँद ै लैजाने उहाँको सोच छ । 
तािलमले नै आफुलाई उद्यमको बाटोमा डो¥याएको र आफुलाई यस थान स म आउँन 
सफल भएकोमा असा य खसुी लागेको उहाँ वताउँन ुहु छ । 
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िसप िसकेर िसकेर 
वाबल बी बनेका हातह

* अनगुमन अिधकृत, हे भटेास नेपाल

* रोशन दनार्ल

बिवता कुमारी चौधरी उदयपरु िज ला वेलका गा. पा. वडा नं. २ नयां टोलकी बािस दा 
हुन ्। दईु वषर् पिहलेस म उनको स पणूर् पिरवार खतेीपाती र कृिष मजदरुीको आ दानीमा 
िनभर्र िथयो तर यो आ दानीले पिरवारलाई गजुारा चलाउन प्रया  िथएन  । बिवता 
रोजगारीको खोजीमा िथइन तर उनीसंग रोजगारी शु  गनर्का िनि त आव यक पनेर् कुनै 
िसप भने िथएन । बालब चाको लालनपालन, पढाइ र पिरवारको खचर् जटुाउन 
यालामजदरुी गनुर्पनेर् बा यता िथयो । गितलो आ दानीको ोतको खोजीमा िथइन 
उनी । गत २०७५ साल बैशाख ितरको कुरा हो, एक थानीय एफ एम रेिडयोबाट 
प्रसारण भएको िवज्ञापनले उनलाई िसलाई उद्यमीको यात्रामा अग्रसर गरायो ।  िवज्ञापन 
सनेुको आधारमा उनीले िसलाइकटाइ तालीम िलएर िसलाइ कटाइको काम गिर 
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जीिवकोपाजर्न गनेर्  िनणर्य िलइन । तािलमको छनौट प्रिक्रयामा सफल भएर उनी ३ 
मिहने (३९० घ टा) सीलाइकटाइ तािलममा भनार् भइन ् । उक्त तािलम प चक या 
टे्रिनङ्ग इि यटु माफर् त नेपाल सरकारको उद्योग, वािण य तथा आपिूतर् म त्रालयको 
वयव थापनमा कृिष िवकासका लािग अ तरार्ि ट्रय कोषको आिथर्क सहयोग तथा 
हे भटेास नेपालको प्रािविधक सहयोगमा संचािलत ग्रािमण उद्यम तथा िवपे्रषण 
पिरयोजना (समिृद्ध) अ तगत स कोशी  नगरपािलकाको फ पेरूमा स चालन भएको 
िथयो ।
िनयिमत पमा सहभािग भई बिबताले तािलम परूा गिरन । तािलम परूा गरेर शु मा उनले 
केही रकम ज मा गरी २ वटा सेके ड ा ड िसलाइ मशेीन खरीद गरेर घर निजकैको 
एउटा चोकमा कपडा िसलाइको काम शु  गिरन । उनको सेवा िलन  िव तारै ग्राहकह  
बढ्द ै िथए ।  ग्राहकह  उनको कामबाट स तु  िथए । यसले उनलाई िसलाइ उद्यम 
स चालन गिररहन  र बााकीरहकेो समयमा गिृहणीह लाई िसलाइकटाइ िसकाउन 
हौसला िम यो । उनको मनमा आ नै टोलको मात्र कपडा िसलाइ गरेर आ दानी बढाउँन 
सिक न भ ने लाग्यो । ग्राहकक को िभडभाड हुने थानमा िसलाई पसल राख्नपुनेर् कुरा 
उनले तािलमकै दौरान प्रदान गिरएको यवसाियक िसपको कक्षाबाट िसकेकी िथइन ्। 
यसैले उनले आ नो घरदिेख अिलकित टाढा उदयपरूको परुनधारा बजार निजकै 
िसलाई पसल खोिलन । थानीय मिहलाह  तिलम िलनका लािग पिन उनको पसलमा 
आउन थाले । आजभोली उनको राम्रो आ दानी  हुन थालेको छ । यसैबाट घरखचर् पिन 
चलेको छ । उनी खशुी हुद ैभि छन ्“यो सबै िसप िसकेको कारण स भव भएको हो । ”
हाल उनी सानै भए पिन एउटा िसलाइ पसलको मािलक बनेकी िछन । उनले जे सोचकेी 
िथइन प्रा  गिरन र यसले उनको जीवनमा खिुशयाली याएको छ । आजभोली उनी 
गाउंका अ  वेरोजगार मिहलाह लाई पिन आ म िनभर्र ब न सकून भ ने द्येयले  
रोजगारमलूक िसप िसक्नका लािग प्रो सािहत गिररहकेी हुि छन ्। “भरपद  आ दानी 
गनर् केही गनेर् सोचाइ बोकेका यवुाह का लािग गाउँम ैअवसरह  उपल ध छन ् । 
आफूमा जाँगर चाही हुन ुपछर्।” बिवता बताउँिछन।् 
हाल उनले सामा य िडजाइनका कपडाह  मतै्र िसलाइरहकेी हुन । आ नो िसलाइ 
पसलबाट हुने आ दानीलाई अझ बढाउने र थानीय यवुाह लाई रोजगारी िदने उनको 
सपना छ । यसका लािग थप लगानी र पिर कृत िसपको खाँचो छ । य तो अवसरको 
खोजीमा िछन ्उनी ।
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िसपले वरोजगार भएका एम कुमार

* कोशी सगरमाथा किरडोर संयोजक

* लोके द्र रावल
भिन छ ई छा भए उपाय कित कित । वदसेमा केही रोजगारीका अवसरह  नदखेी 
दिैनक हजारौ यवुाह  िबदिेशरहकेो स दभर्मा गाँउम ै रमाउने गाँउम ैकमाउने र अ य 
यवुाह का मागर्दशर्क ब न सफल एम कुमार राई सवैका पे्ररणाका ोत व न सफल 
भएका छन ्।

धनकुटा िज लाको िबकट सिहदभमुी गाउँपािलका वडा नँ   ३ डाँडागाउँमा जि मएका 
उनी सानै दखेी गाउँम ैकेही काम गनुर्पछर् र समाजमा नमनुा ब न ुपछर् भ ने यिक्तगत 
िवचार अनसुार आफै कृिष यावसायमा लािग परेका कृषक म येमा पदर्छन ् ।  ५५ 
जनजातीह को घरधरुी रहकेो यस डाँडागाउँ क्ल रमा अिधकांश यवुाह  बैदिेशक 
रोजगारीमा रहकेा छन ्।   
जनजातीह को वसोवास रहकेो यस सिहदभिुम गाउँपािलकाका अिधकांश घरधरुीह मा 
यावसाियक तरकारी खतेी प्रणालीका वारेमा प्रािविधक ज्ञानको अभाव रहकेो र मौसम 
अनसुार गोलभडा खतेी मात्र गनेर्, अ यािधक रासायिनक मल तथा िबषादीको प्रयोग 
गनेर् प्रचलन रहकेो दिेख छ ।
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समिृद्ध आयोजनाले बजारको माग अनसुार उ पादन गनर् र िकसान यपारी िबच खिरद 
िबक्रीको स झौता, प्रिबिधमा पहुचँ, प्रािविधक सेवा प्रवाह र मौसम तथा बेमौसममा 
पिन उ नत तिरकाले खतेी गनेर् तिरकाको सहिजकरण गरे पिछ हाल िकसानह  उ सािहत 
भएर लागेको दिेख छ ।
यितमात्र हनै आयोजनाले िकसानह ले भोग्द ैआएका सम याह  म ये मखु्य सम याको 
पमा रहकेो प्रािविधक सेवाको पहुचँमा किम र आधिुनक कृिष प्रिविधको प्रयोग 
स बि ध ज्ञानको अभावलाई समाधान गनर् ८ िज लाका २० जना िकसानह लाई 
थािनय ोत यिक्त िवकास तािलम संचालन गय  ।
आयोजनाले िकसानह लाई आधिुनक तिरकाले तरकारी खिेत स वि ध तािलम 
संचालन गरेपिछ तािलममा सहभागी कृषकह को िदनचयार् नै फेिरएको छ । आफूँले 
िसकेको िसप पिहले यम वहादरुले आ नै करेसावारीमा प्रयोग गरेर दखेाए । दईुवटा 
आधिुनक लाि क घर िनमार्ण गिर समदुायका सद यह लाई पिन वेमौसमी तरकारी 
खतेीवाट हुने फाईदावारे जानकारी गराए । िचिटक्क परेका दईु वटा लाि क घरमा 
मि चङ, थोपे िसँचाई, एग्रोनेट, ि टिकङ डोरी, नसर्री टे्र माफर् त िब वा उ पादन गिर सवै 
िकसानह लाई नमनुा दखेाए । यम कुमारले गरेको दखेरे उनका गाउँमा य तै खालको 
लाि क घर िनमार्ण गिरिदन माग आउन था यो । शु मा आ नै कृषक समहुका १० 
सद यह को १० वटा टनेल िनमार्ण गिर समहुका सद यह लाई िनःशु क प्रािविधक 
िसप िसकाउन ुभयो । यितमातै्र होईन उनको िसपको चचार् पािलका भरी फैिलन था यो 
। पािलका िभत्रका ई छुक यावसाियक िकसानह पिन आ नो लाि क टनेल बनाउन 
उनलाई बोलाउन थालेका छन ् । ज मा उनले १५ वटा जित नमनुा लाि क घर 
बनाईसकेका छन ् । प्रित लाि क घर बनाए वापत प्रितिदन दक्ष याला र तािलम 
प्रिशक्षण वापत उनले अिहले आ नो पािर िमक तोक्ने गरेका छन ्। प्रितिदनको याला 
र प्रिशक्षण वापत उनले सरदर ३००० रकम पािर िमक बु ने यम कुमारले तािलम 
िलएदखेी हाल स म ४ मिहनाको अविधमा ज मा  ७५,००० कमाई सकेका छन ्। 
तािलम तथा लाि क घर िनमार्ण स बि ध तािलम िदन अ य िज लावाट पिन माग 
आउन थालेको छ । उनलाई गत पषु मिहनामा भोजपरु िज लाको षडान द 
नगरपािलकाको वडा नं १३ र १४ ले प्रिशक्षकको पमा आम त्रण गदार् सा ै गवर्को 
महशसु भएको बताउन ुभयो । यसपछी उनी हाल स म खािलहात ब न ुपरेको छैन । 
उनको यो िसप र िवज्ञताको वारेमा जानकारी पाएपछी भोजपरु िज लामा कायर्रत ताजा 
तरकारी नसर्री र िशतलादवेी कृषक समहुले २/२ िदनको आधिुनक तरकारी खतेी 
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तािलम संचालनको लािग प्रिशक्षकको पमा आम त्रण गरे । यावहारीक कक्षा र िसपनै 
प्रभावकारी हुने भिन लाि क घर िनमार्ण, नसर्री याड बनाउने तिरका, झोलमल बनाउने 
तिरका आिद िसकाउने भएकोले सहभागीह ले उनलाई िनक्कै चाए । 

कृिष िबषयमा प्रािबिधक एस. एल. सी. पास गरेका उनलाई कृिषका वारेमा थाहा नै 
नभएको होईन । पढेर भ दा यावाहािरक तिरकाले िसकेको िसपनै िजवनोपयोगी हुने 
रहछे भ द ैयम कुमार थ छन-् “मलाई समिृद्ध आयोजनाले संचालन गरेको पाँच िदने 
थािनय ोत यिक्त िवकास तािलमले आखँा खोिलिदयो । नेपाल एग्रोलाईभ प्रा.िल. 
काठमा डौको प्रािबिधक सहयोग र समिृद्ध आयोजनाको आिथर्क सहयोगमा संचािलत 
तािलमवाट आफूँले िसकेको ज्ञानलाई ितखानर् र आधिुनक कृिष प्रिविधको प्रयोग गनेर् 
िवषयमा िवज्ञता हाँिसल भएको बताउन ुभयो । 

अबका िदनमा यही िसपलाई िबिक्र गिर वरोजगार ब ने यमकुमारको अिभलासा छ । 
िहजो अदक्ष कामदारको पािर िमकको पमा िच वझुाउने उनले आजभोली दिैनक  
२००० दखेी ३५०० स म िल छन । साथै आ नै १५ रोपनी जित बािरमा प्राङ्गारीक 
तरकारी खतेी गिर वािषर्क मनग्गे आ दानी पिन गरेका छन ्। यम कुमार अगाडी भ छन ्
–सवै जना यवुाह  यसै गिर यावसायमा लाग्ने हो भने नेपाललाई प्राङ्गािरक कृिष 
उ पादन गनेर् क्षेत्रको पमा पिरिचत गराउन सिक छ र अव यवुाह  िबदशे जान ुपदैर्न । 
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पढाइ छोडी सफल भएका 
यावसािय कृ ण

* कोशी सगरमाथा किरडोर

* सीता भट्टराई

नौ जना सद य भएको कृ ण 
बहरदारको पिरवार रंगेली, वडा नं. ६ 
मा कुनै समय सफल माछा 
यवसाियको पमा िचिन थे । परुाना 
माछा यवसािय उनका बाबलुाई 
यवसायमा सहयोग गनेर् पिरवारमा 
कोही भएनन ् । एक्लो बलबतुाले 
धा न छाडृपिछ छ ओटा पोखरीबाट 
दईु ओटामा झय  । यवसायको 
आ दानीबाट गाँउमा जग्गा जोडेका 
उनलाई अ ततः घर चलाउन समते 
गाह  भयो । थानीय कुलमा आठ 
कक्षामा पढ्द ैगरेका कृ णलाई यस कुराले सधै ँ िपरोिलरह यो । पढाई सकेर जािगर 
खाने बेलास म पिखर्न सकेनन ्। यसैले पिरवारको आिथर्क िज मवेारीको काँध था न 
पढाइ छाडेरे माछा यवसाय स हा ने िनणर्य िलए । 
उनी हाल समिृद्ध आयोजनाको साझदेारीमा गठन भएको बहरदार म य कृषक समहु, 
रंगेलीका सिचव हुन ् । ‘समहुमा आवद्ध भएपिछ सामदुाियक पमा अगािड बढ्न 
सिजलो भयो । एकअकार्बाट िसकेर सबैजनाको यवसाय राम्रो भएको छ,’ उनी 
भ छन ्। आयोजनाले जनकपरुमा आयोजना गरेको बहुसरोकारवाला गो ीमा सहभािग 
भएर यावसाियक र प्रािविधक ज्ञान हाँिसल गरेको बताउँछन ्। समिृद्ध आयोजनाले यस 
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समहुमा बजारीकरणका लािग साइकल र माछा मानेर् जालमा सहयोग गरेको छ । “पिहले 
गदु्री बजारमा लगेर माछा आफै बे यौ ँ। अिहले यापारी आफै आउँछन ्। अडर्र गरेर 
पिन मगाउँछन ्”।  दरबेसा, रंगेली, पिसर्या, डेिनया ज ता बजारमा लगेर माछा बे छन ्
कृ ण । पिहला १५० दिेख २०० पैया प्रित के.जी मात्र भाउ पाएको माछाले अिहले 
४०० दिेख ५०० स म पाउने गरेको पाइयो । एक वषर् अगािड चार लाखको कारोबार 
बढेर अिहले १५ लाख बराबर हु छ । पिहले माछा पा ने उनको घर मात्र िथयो अिहले 
नक्कल गरेर यहाँका ७७ घरधरुीले माछा पा छन ्।
हाल उनीसँग १४ ओटा पोखरी छन ्। ती म ये १२ ओटा चाँही वािषर्क ५० हजारमा 
ठेक्कामा िलएका हुन ्। उनलाई ाचबाट राम्रो आ दानी हु छ । चतै्र दिेख भरूाको िसजन 
हु छ, सात सयस म प्रित केजी िबिक्र हु छ । उनले माग पयुार्उनै नसकेको बताए । 
५,००० को भरूाबाट ५०,००० दिेख ७०,००० स म कमाउन सिक छ । सबै गरी 
मिहनामा एक लाख कमाउने उनले दिैनक ५०० बचत गनेर् गदर्छन ्। 
सफल यवसाियको िचनारी िदन सकेकोमा उनी खिुश छन ्। अब १० कठ्ठामा पोखरी 
थ ने िवचार भएको उनले थानीय तरमा आधिुनक माछा उ पादन गनेर् प्रिविध िसक्न 
चाहकेो बताए । 


