
एकको �पमा ब�लयो

 यो पुस्तक उपलब्ध गराउने सस्थाँह�



यस पुिस्तका ��ए�टभ कमन्स ए��ब्युसन ४.० अनपोट�ड लाइसेन्स अन्तगर्त इजाजत �ा� छ।
�योगकतार्ह�ले िन� काम गनर् स�ेछन्:

•  साझेदारी गनर् - �ितिलिप गनर्, िवतरण गनर् र कायर् �सारण गनर्। (सहभागी सम्पकर् ह�को ठेगाना िबना)
•  सिम�ण गनर् - काम अनुकूलन गनर्

िन� शतर्ह� अन्तगर्त:
•  �ेय- �योगकतार्ह�ले लेखकले �योगकतार् वा �योगकतार्को कामको �योगलाई समथर्न नगन� त�रकाले कामको �ेय लेखकलाई �दनुपछर् ।

स्वीकृ�त
यस िफ्लपबुक क्यानाडाको अन्तरार्ि�य िवकास अनुसन्धान केन्�को  
 अनुदान नम्बर १०९०६२-००१ को अंशको �पमा उत्पादन 
 ग�रएको िथयो।
यो िफ्लप पुस्तक पशुधन भ्यािक्सन इनोभेसन कोष �ारा सम्भव भएको हो। पशुपंक्षी खोप आिवस्कार कोष िबल र मे�लडा 
 गेट्स फाउन्डसेन (BMFG), ग्लोबल अफैसर् क्यानाडा (GAC) र क्यानाडा को अन्तरार्ि�य िवकास अनुसन्धान केन्�   
(IDRC) को सहयोगमा संचािलत छ ।
यस हाते पुिस्तकालाई नेपाली सन्दभार्त्मक बनाउन र नेपाली भाषामा अनुबाद गनर् सहयोग गनुर्�ने कायर्�म अिधकृत किबता दवेकोटा तथा 
कायर्�म सहायक काजोल काक�लाई धन्यवाद �दन चाहन्छौ ।

अस्वीकरण
यहाँ �� ग�रएका धारणा/ िवचारह�ले IDRC वा यसको बोडर् अफ 
 गभनर्रका िवचारह�को �ितिनिधत्व गद�न।
�सफािरस गिरएको उ�रण
पांग्गीय �काशन र फ्लो�रडा िव�िव�ालय। (२०२१)। एकको �पमा बिलयो। नेपालमा पशुधन खोप मूल्य शृङ्खलासँग 
 काम गन� गाउँपािलका पशु स्वास्थ्यकम�ह�सँग �योगको लािग िफ्लपबुक। फ्लो�रडा िव�िव�ालय: ग�िस्भल 
 फ्लो�रडा
आवरण र र�खा�च�ह�का �ेय
िफ्लपबुकमा �योग ग�रएका रेखािच�ह� पांग्गीय �काशन �ारा िडजाइन ग�रएको िथयो।



दगुार् िहिडरहके� बेला उनले �खमुिन मािनसह�को समूह दिेखन्। जब 
उनी त्यहाँ पुिगन् मािनसह�ले समुदायका सबैलाई पशुपन्छी रोगसँग 
लड्न संल� गन� बारेमा कुरा गरेको सुिनन्। उनको गाउँमा धेरै पशुह� 
िबरामी परेका �नाले दगुार्ले यो िवचारमा चासो दखेाइन्। 
गाउँपािलकाका पशु स्वास्थ्यकम� दवेनाले बताइन् कुनै पिन रोगलाई 
हटाउनको लािग सबैले एक समुदायको �पमा िमलेर काम गनुर्पछर्. 
दिलत वा �ा�ण मा िभ�ता जस्ता पुराना परम्पराह� जुनसुकै भए 
पिन मिहला, पु�ष, युवा र वृ�वृ�ाले एकअकार्लाई साथ र सहयोग 
गनुर्पछर् । दगुार्ले तािलममा रहकेा मािनसह�लाई ह�ेरन। त्यहाँ �ा�ण र 
दिलत; पु�ष, मिहला, वृ� र युवाह� िथए । यो दखेेर उिनलाई आ�यर् 
लाग्यो र सोिचन, येसैगरी आफ्नो गाउँका सबैलाई एकै �किसमले संल� 
गराउनु कि�को सम्भव होला भनेर ।
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दगुार्ले घर फ�कएपिछ आफ्ना वृ� �नु भएका आमा बुवासँग यस वारे 
कुरा ग�रन् । उनीले भिनन्, आज वडा नं ८ मा पशु सेवा महाशाखा 
निजकै पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी तािलम भएको रहछे । तािलममा मिहला 
र पु�ष, युवा तथा वृ�, �ा�ण र दिलत सबै सहभागी िथए। “साचै ! के 
ितनीह� सँगै िथए?" दगुार्क� आमा िव�ले आस्चयर् मान्द ैसोिधन् । हो 
िन उनीह� एक अकार् संगै मा�ै नभई आ–आफ्नो समुदायमा पनर् स�े 
समस्याका बारेमा पिन कुराकानी ग�ररहकेा िथए। मैले हा�ो गाउँमा 
यस्तो पिहले किहले दखेेको िथईन,” दगुार्ले जवाफ �दइन्। हा�ो गाउँमा 
यस्तो काम गनुर् रा�ो �नेछ, ”उनका बुबा कुमारले भने।
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दगुार्ले निजकैको खेतमा भएका पशुह�लाई हरेीन। उनका बुबाले 
खोपका लािग पशुह� िलएर गए पिन दगुार्लाई भने दिलत समुदायका 
पशुह�को िचन्ता िथयो। उनले आफ्ना िछमेक� दवेलजीको बारेमा 
सोिचन, जो दिलत र अपाङ्ग िथए र आफ्नो बा�ाह�लाई खोप 
स्थलमा लैजान नस�े िथए। उनले आफ्नै गाउ �क एक एकल मिहला र� 
को बारेमा पिन सोिचन्।  गत मिहना र� लाई कसैले बा�ा लाई खोप 
लगाउने  जानकारी नगराएकाले उिनले त्यस कारण आफ्ना दईुवटा 
बा�ालाई गुमाउनु परेको िथयो।  य�द मािनसह�ले आफ्नो गाईवस्तु 
यसै ग�र गुमाईराखे भने सम्पूणर् गाउँ समस्यामा पन�छ। केटाकेटी 
िव�ालय जान पाउँदनैन् र प�रवारसँग खाना �क� पैसा �दँनै, दगुार् ले 
सोिचन ।

५





भोिलपल्ट, दगुार्ले आफ्ना साथीह�सँग पानीको इनार निजकै  भे�टन्। 
उनीह�मध्ये धेरैले तािलम नदखेेका िथए न त थाहा नै पाएका िथए । 
दगुार्ले उनीह�लाई गाउँपािलकाको पशु स्वास्थ्य कायर्कतार्ले समुदायले 
एउटै टोलीका �पमा काम गन�बारे भनेका सबै कुरा सुनाइन्। दगुार्क� 
साथी गीताले भिनन्, हामी गाउँमा साना समूहह� बनाउन सक्छ� जहाँ 
मािनसह� एक अकार्लाई म�त गनर् सक्छन्। हामीले हा�ा साना 
समूहह�मा �ितिनिधह� छनोट गन�छ� जसले गाँउको पशु स्वास्थ्य 
कायर्कतार्सँग तािलम वा बैठकमा भाग िलनेछन्। �ितिनिधह� त्यसपिछ 
आफ्नो समूहमा फकर् नेछन्, सबै समूहका सदस्यह�सँग जानकारी साझा 
र छलफल गन�छन्, " । 

७





यो सोचेर दगुार् उत्सािहत भइन् । घर पुगेपिछ उनले आमाबुवालाई यो 
कुरा सुनाइन् । उनीह�लाई गाउँलेह� एकअकार्सँग जानकारी साझा गनर् 
सानो समूहमा भेला �ने िवचार मन पय�। त्यितकैमा दगुार्को भाइ 
स्कुलबाट फ�कयो । उसले आफ्ना आमाबाबु र बिहनीले  छलफल 
ग�ररहकेो कुरा सुन्यो। उसले सोध्यो ‘’के म केटाह�लाई पिन यस 
समूहमा समावेश गनर् सक्छु?" । स�कन्छ �कन नस�ु ?" िव�, दगुार् र 
कुमारले सहमितमा मुन्टो हल्लाए। उनीह�ले अब मािनसह�लाई 
प�रचालन ग�र  एक समुदायको �पमा िमलेर काम गनुर् पछर् भनने कुरा 
मा सहमत भए। 
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    केिह �दन पिछ, समुदायका अिधकांश सदस्यह�  पशु स्वास्थ्यको 
बारेमा छलफल गनर् आयोजना ग�रएको बैठकमा उपिस्थत भए। धेरै 
पु�ष र मिहलाह�ले आफुले पालेको पशु गुमाएको कारण ले दखुी मान्द ै
यस रोगको बारेमा गुनासो गरे।  दगुार्ले भिनन्, "य�द हामीले रोगलाई 
हटाउने हो भने हामी िमलेर काम गनुर्पछर्। यो सुनेर धेरैले सहमितमा 
मुन्टो  हल्लाए । "तर हामीले यो कसरी गनर् सक्छ�?" एक वृ� दिलत 
मिहलाले सोिधन् । “हामी हा�ो गाउँमा समूह बनाउन सक्छ�। हामी 
हा�ो समूहबाट एक जना �ितिनिधलाई मनोनयन गन�छौ जस्ले अन्य 
समूहका �ितिनिधसँग काम गन�छ, ”िव�ले भिनन। "िविभ� समूहका 
सदस्यह�ले एकअकार्लाई म�त गनर् सक्छन्," कुमारले थपे। 
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दगुार् �क आमा िव�ले भिनन्, "हामी घरमा पिन एक अकार्लाई म�त 
गनर् सक्छ� िन " । यो सुनेर केिह  वृ� पु�ष र मिहला हाँसे । 
"मिहलाह� धेरै कमजोर �न्छन । उनीह�ले हामीलाई पशुह�को 
हरेचाह गनर् कसरी म�त गनर् सक्छन्, भन्द ै"एकजना पु�ष हाँसे। “
मिहलाह� कमजोर छैनन्। उदाहरणका लािग मेरी छोरीलाई िलनुहोस्, 
उनले गनर् नस�े केही छैन,’ कुमारले जवाफ �दए। "िहजो मा� मैले 
कुमारक� छोरी दगुार्लाई गाईलाई काबुमा ल्याउद ैगरेको दखेेँको िथए ," 
त्यहाँ उपिस्थत एक मािनसले भने। 
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केही �दन पिछ, आफ्ना गाउँका मािनस�लाई िलएर समुदायका 
सदस्यह�ले सानो समूह बनाए। सदस्यह� िविभ� आवश्यकताह� 
पिहचान गनर् र एकअकार्लाई म�त गनर् ह�ामा एक पटक भेट्न सहमत 
भए। ितनीह� आफ्नो घर फ�कएपिछ, समूहका �त्येक सदस्यको लािग 
रा�ो पशु खोर िनमार्ण गनर् िमलेर काम गरे। उनीह�ले एकअकार्लाई 
पशु स्वास्थ्य सम्बन्धी रा�ो अभ्यासह� पिन िसकाए। 
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एक मिहनापिछ स्थानीय पशु सेवा महाशाखाले समुदायमा स्वास्थ्य 
अिभयान स�ालन गरे । स्वास्थ्य अिभयानको खबर गाउँको छेउछाउमा 
ब�े लगायत सबै समुदायका सदस्यह�मा फैिलयो। िबरामी बा�ालाई 
उपचार गनर् र स्वस्थलाई खोप लगाउन धेरै मािनसह� सँगै गए । त्येस 
अिभयानमा  मिहला, पु�ष, वृ� र युवाह�ले खोप र उपचार गन� 
�ममा आआफ्ना पशुह�लाई काबुमा राखे । यसमा सबै िमलेर काम गरे। 
युवाह�ले वृ� र अपाङ्गह�लाई सहयोग गरे। मिहना �दन पिछ, 
पशुह�ले आफ्नो स्वास्थ्य पुन: �ा� गरे, र संगसंगै पशुह�मा रोग पिन 
हराउन थाले।  
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धेरै मिहना िबते पिछ, साना समूहह�ले एक सहकारी गठन गरे जहाँ 
ितनीह�ले बजारमा आफ्ना पशुह�को लािग रा�ो मूल्यको लािग 
सम्झौता गरे। ितनीह�ले पशुमा खोप लगाउन र समुदायका 
सदस्यह�लाई रा�ो पशुपालन अभ्यासह� र �कनार् िनयन्�णमा िशिक्षत 
गनर् पशुधन स्वास्थ्य अिभयानह� पिन आयोजना गरे। मिहलाह�लाई 
पिन सहकारीमा सहभागी �न सश� ग�रएको छ । सहकारी बोडर्मा 
िव� र गीता िनवार्िचत भए । त्येसैगारी सहकारी माफर् त सबैले 
आ-आफ्ना पशुह�का लािग सूचना र सेवाह� पाउँन थाले । 

१९






