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हििर्ल ड् नपेाल भोजपुर 

हजहिस स्थानीय हिकास कोष भोजपुर 

ग्राहिण हिकासका लाहि हितेरी नपेाल भोजपुर 

सिरिाथा हिकास ससं्था भोजपुर 

सािहुिक अहभयान भोजपुर  



 

यस भित्र 

 भोजपुरमा गरीवी निवारण कोष 

 आ.व. २०७३/७४ मा सञ्चालित 
कार्यक्रमहरु  

 सञ्चालित भौनतक पूवायधारका 
र्ोजिाहरु 

 सञ्चालित आर्आजयिका 
कृर्ाकिापहरु  

 घुम्ततकोष पररचाििको अवस्था  

  कमयचारीहरुको वववरण 

 सफिताका कथाहरु 

यो प्रकाशन अन्तर्गत 
प्रकाशि प्रनत       : २५० प्रनत 

सवायधधकार           : प्रकाशकमा 
सुरक्षित  

आवरण तस्वीर :  म्जल्िा स्तरीर् 
पशु ववमा तालिम समापि पश्चात 
गररवव निवारण कोष तथा साझदेार 
संस्थाहरुका कमयचारीको सामुहहक 
तश्वीर   

सतपादक मण्डि 
विमला थापा 

सबुास कुमार शे्रष्ठ 

सविना राई 

विपेन्द्र शे्रष्ठ 

उत्तर कुमार राई  



 

प्रकाशकीय 

गरीिी वनिारण कोषको आवथिक सहयोगमा संञ्चावलत गरीिी वनिारण कायिक्रम  भोजपरु वजल्लाका साविकका 

३२ िटा गा. वि. स.हरुमा संञ्चावलत छ ।  उल्लेवित गाविसहरुमा कायिक्रम संचालन गनिका लावग स्थानीय 

विकास कोष, ग्रावमण विकासका लावग वमतेरी नेपाल¸ वहहल् ि् नेपाल¸ सामवुहक अवभयान भोजपरु र सगरमाथा 

विकास संस्था भोजपरु  गरी जम्मा ५ िटा स्थानीय गैह्र सरकारी संस्थाहरुले सेिा प्रिाह गरररहेका छन् ।  

िाद्य सरुक्षा, विक्षामा पह ूँच, सचुना संचार र रोजगारी र स्िास््य के्षत्रमा उपलव्ध पह ूँचको आधारमा 

प्राथवमवककरण गरी विपन्द्नताका स्तर िाट भोजपरु वजल्लाका साविकका गाविसहरु मध्ये ५० प्रवतित 

गाविसहरुमा यो कायिक्रम संचावलत छ भने स्थानीय विकास कोष र सगरमाथा विकास संस्थाले ७/७ िटा र 

ग्रावमण विकासका लावग वमतेरी नेपाल¸ वहहल् ि् नेपाल र  सामवुहक अवभयान भोजपरुले िटा गैह्रसरकारी 

संस्थाले  ६/६  िटा साविकका गाविसमा कायिक्रमलाई अगा्ी िढाइरहेका छन । यस कायिक्रमको मखु्य 

उद्धशे्य ग्रावमण के्षत्रमा रहेका लवक्षत तथा विपन्द्न घरधरुीका मावनसहरुको वजविकोपाजिनमा सधुार ल्याउन 

सामावजक पररचालनको माध्यमबाट क्षमता विकास गराउि ैआय आजिन र साना ग्रावमण भौवतक पिुािधार 

विकासको लावग उनीहरुलाईनै संलग्न गराउि ै स्थानीय साधन तथा श्रोतको पवहचान गरी अवधकतम  

सिपुयोग गनि स्ियं उनीहरुलाई  विकास प्रकृयामा योजनाको तजुिमा ,पवहचान, कायािन्द्ियन र सम्पन्द्न पवछ 

ममित संभार प्रकृयामा समेत  उनीहरुको सकृयसहभावगका साथ अगाव् बढाउन  पे्रररत गनुि हो ।  

यो अिवधमा गरीिी वनिारण कायिक्रमले समिुाय पररचालन, आयआजिन कायिक्रम लगायत भौवतक पिुािधार 

वनमािणका के्षत्रमा प्रसस्त कायिहरु संचालन गरकेो छ । यसका साथसाथै समिुायमा रहेका लवक्षत िगिको क्षमता 

विकास गरर नेततृ्ि विकास तथा सिविकरणको लावग योगिान पयुािउन ुयस कायिक्रमको अको सनु्द्िर पक्ष 

रहेको छ । यही कायिक्रमहरुलाई आगामी विनमा प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गनिका लावग हाल सम्म भएका 

गावतविवधहरुलाई यो प्रकािन मार्ि त पाठकहरु समक्ष प्रस्ततु गने चेष्टा गरकेा छौ । सिै पाठक िगिहरुिाट 

रचनात्मक पषु्ठपोषण,सल्लाह सझुािको अपेक्षा रािेका छौ । 

                                                          प्रकािक 
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१. भोजपुर जजल्लामा गरीवी जिवारण कोष   
 आवथिक उपाजिनका दृवष्टकोणले पछा्ी परकेो भोजपरु वजल्लाको गरीिीलाई घटाउने उद्धशे्यानरुुप २०७१ सालको 

उत्तराधििाट यस वजल्लामा गरीवि 

वनिारण कोषको कायिक्रम िरुु भएको 

हो । यो कायिक्रम भोजपरु वजल्लाका 

तत्कावलन ६३ गाविस मध्ये ३२ िटा 

गाविसमा संचावलत छ ।  

कोषको कायिक्रमलाई सहजीकरण 

गनिका लावग यो वजल्लामा ५ िटा गैह्र 

सरकारी संस्थाहरु साझेिार संस्थाको 

रुपमा पररचालन रहेकाछन जसमध्ये 

वजविस स्थानीय विकास कोष 

भोजपरु र सगरमाथा विकास ससं्था 

ले ७/७ िटा गाविस तथा वहहल् ि्  

नेपाल¸ग्रावमण विकासका लावग वमतेरी 

नेपाल र सामवुहक अवभयान 

भोजपरुले ६/६ िटा  गाविसमा 

सामावजक पररचालनको काम 

गरररहेकाछन । साविकको वजल्ला 

विकास सवमवत भोजपरुले गरकेो 

गरीिी मापनका आधारमा 

अवतगरीिको सचुीिाट क्रमि ३२ िटा गाविसहरु छनौट भएकाछन । भौगोवलक वहसािले हेिाि  वजल्लाको सिुरु 

िक्षीण िवेि सिुरु उत्तर सम्म सिैवतर छररएर रहेकाछन । उल्लेवित कायिके्षत्र हेिाि  वहहल् ि् नेपाल¸ सगरमाथा विकास 

संस्था र सामवुहक अवभयान भोजपरुको  कायिके्षत्र एकैठाउमा केवन्द्रत छ भने वमतेरी नेपाल तथा वजविस स्थानीय 

विकास कोषको कायिके्षत्र छररएकोछ । 

२. काययक्रमका आधारस्तम्भहरु 

 सामावजक पररचालन¸ क्षमता विकास¸ आयआजिन र सामिुावयक/ग्रावमण पिुािधार विकास गरीिी वनिारण कोषका 

मखु्य ४ आधारस्तम्भहरु हुन जसको माद्यमिाट ििेका विवभन्द्न ५५ वजल्लामा कोषले आफ्ना गवतविवधहरु 

संचालन गरकेोछ ।  
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२.१. सामाजजक पररचालि 

गरीवि वनिारण कोषका ४ आधार स्तम्भ मध्ये सामावजक पररचालन अन्द्य तीन स्तम्भलाई प्रभािकारी बनाउनका 

लावग अवत आिश्यक र महत्िपणुि स्तम्भ हो । सामिुावयक संस्था गठन भएिवेि नै सामावजक पररचालनको 

माद्यमिाट स्थानीय साधन श्रोतको पवहचान तथा पररचालन गरर योजना िनाउने कायि सरुु हुने गििछ । सामावजक 

पररचालनकै माद्यमिाट आफ्ना आिश्यकता हरु पवहचान गनि सक्ने िनाउन क्षमता विकासका गवतविवधहरु सचंालन 

हुने गििछन भने सामिुावयक ससं्था मार्ि त पवहचान भएका आयआजिन तथा सामिुावयक पिुािधार विकासका 

गवतविवधहरु संचालन गरी सामिुावयक संस्थामा आिद्ध सिस्यहरुको जीविकोपाजिनमा सधुार ल्याउने  भएकाले 

कोषले आधार स्तम्भको रुपमा ग्रहण गरकेो हो । 

भोजपरु वजल्लामा गत आ.ि.०७२/७३ संचालनमा रहेका १८ िटा भौवतक पिुािधार र १६८ िटा आय आजिनका 

उप पररयोजनाहरु सम्पन्द्न भईसकेको छ । यस आ.ि.०७३/७४ मा थप ९१ िटा सामिुावयक संस्था तथा २ िटा 

Federation हरु कोषमा िताि भए भने ११३ िटा उपपररयोजनाहरु कायािन्द्ियनका लावग संझौता गररएका छन् । 

जसमा १०७ िटा आय आजिनसंग सम्बवन्द्धत छन् भने बाूँकी ६ िटा भौवतक पिुािधारसंग सम्बवन्द्धत छन् । हाल सम्म 

जम्मा ३८२ िटा सामिुावयक ससं्था गठन भएकोमा २७८ िताि भइसकेकाछन भने १०४ िटा ितािको प्रकृयमा 

रहेकाछन ।  कोष संग सम्िवन्द्धत भोजपरु वजल्लाको समग्र त्यांकीय जानकारी तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

तावलका नं १: कोष सगं सम्िवन्द्धत समग्र त्यांकीय जानकारी 

हिषडक संख्या र रकि 

हििरण 
आ ि २०७२/०७३ आ ि २०७३/०७४ िाल सम्िको जम्िा 

संख्या  रकि संख्या  रकि संख्या  रकि 

सामिुावयक 

संस्था 

सामिुावयक संस्था गठन २९१ - ९१ - ३८२ ० 

कोषमा िताि १६९ - १०७ - २७६ ० 

सा सं सञ्जाल गठन २६ - ६ - ३२ ० 

कोषको लगानी 

संझौता १८७ ८३३२३१६२ ११३ ४८७१६९३० ३०४ १३२०४००९२ 

आयआजिन तर्ि  १६९ ५९१७३४६१ १०७ ४२९२६६२५ २७६ १०२१०००८६ 

भौवतक पिुािधार तर्ि  १८ २६२६६८४७ ६ ५७९०३०५ २४ ३२०५७१५२ 

सहयोगी संस्था ५ 
 

१ 
 

१ ० 

कायिक्रम पगेुका गाविसहरु ३२ 
 

० 
 

३२ ० 
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सािदुाहयक संस्थािा आिद्ध घरधुरी 

हििरण आ ि २०७२/०७३ आ ि २०७३/०७४ कूल आिद्ध घरधुरी 

गरीिी िगीकरण 

अवतगरीि "क" ३०७० १०१४ ४२% 

मध्यम गरीि "ि" ३०७२ ९२४ ४२% 

गरीि "ग" ११२९ ४२२ १६% 

वलंगका आधारमा 
मवहला ४९१२ १४५९ ६६% 

परुुष २३५९ ९०१ ३४% 

जातीगत आधारमा 

िवलत  ९९० २१२ १३% 

जनजाती ४९७८ १५९९ ६८% 

अन्द्य १३०३ ५४९ १९% 

 

२.२. क्षमता जवकास  

गरीिी वनिारण कोषको िोश्रो महत्िपणुि आधार स्तम्भ क्षमता विकास हो । क्षमता विकासलाइ मखु्य रुपमा 

सामावजक पररचालन र सामिुावयक विकासको संपकि  सतु्रको रुपमा वलइन्द्छ । समिुायको आफ्नो आिश्यकता 

पवहचान िवेि कृयाकलाप संचालनका लावग सिै चरणमा विविष्ट क्षमताको आिश्यकता पने भएको हुनाले  यसलाइ 

मखु्य रुपमा २ िण््मा विभि गररएको छ । पवहलो साझेिार संस्थाका कमिचाररहरुको र िोश्रो सामिुावयक 

संस्थाको क्षमता विकास हो । जसको वििरण तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

२.१.१. सहयोगी संस्थाका कमयचारीको क्षमता जवकास 

भोजपरु वजल्लामा गरीिी वनिारण कोषले कायिक्रम सञ्चालन गरकेो सरुुिाती िषि भएका कारण कायिक्रम संचालन 

वनिवेिकाका िारमेा अवभमिुीकरण¸ सामिुावयक संस्थामा 

व्यिसाय छनौटका लावग आिश्यकीय "आफ्नो व्यिसाय सरुु 

तथा सधुार गरौ" तालीम¸ घवुम्तकोष पररचालन वनिवेिका 

सम्िवन्द्ध अवभमिुीकरण, पि ुविमा तावलम  र MIS सम्बवन्द्ध 

संचालन गररएकोछ । यस वजल्लामा रहेका ५ िटै साझेिार 

संस्थाहरुका सिै कमिचारीहरुलाई एकैस्थानमा रािेर मावथ 

उल्लेवित क्षमता विकासका गवतविवधहरु सचंालन गररएको 

वथयो । सिै तालीमहरुको आयोजना वजल्ला वस्थत ५ िटा 

 

कायिक्रम अवभमवुिकरणमा सहभागी, प्रविक्षक तथा 

आयोजकहरु  
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साझेिार ससं्थाहरुले संयिुरुपमा गरकेा वथए । तालीममा सहभागीहरुको वििरण तावलकामा प्रस्ततु गररएकोछ ।   

ताहलका न ं५: सियोिी ससं्थाका किडचाररिरुका लाहि सचंालन भएका ताहलि र सिभािी हििरण 

क्र. स.ं तालीि तथा िहतहिहधको नाि 
सिभािीिरु 

दहलत जनजाती अन्य जम्िा िहिला पुरुष 

१ 

कायिक्रम संचालन  वनिवेिका 

अवभमिुीकरण 
४ २४ ११ ३९ १७ २२ 

२ 

आफ्नो व्यिसाय सरुु तथा सधुार गरौ 

(SIYB) 
४ २४ ११ ३९ १७ २२ 

३ पि ुविमा तावलम तालीम ४ २४ ११ ३९ १७ २२ 

४ 

Environment Management 

Framework (ToT) 
० ० १ १ १ ० 

५ MIS Web ० ४ १ ५ २ ३ 

  जम्मा १२ ७६ ३५ १२३ ५४ ६९ 

२.१.२. सामुदाजयक संस्थाका सदस्यहरुको क्षमता जवकास 

सहयोगी संस्थाहरु मार्ि त सामिुावयक संस्थाको प्रमिु पिावधकारीहरुको लावग लेिाव्यिस्थापन, नेततृ्ि विकास 

घमु्तीकोष व्यिस्थापन तालीम तथा पि ुविमा तावलम संचालन भएका छन् भने व्यिसाय विकासका लावग व्यिसाय 

अनसुार बाख्रापालन, िंगरुपालन, तरकारी तथा र्लरु्ल िेती¸ अलैची 

िेती सम्बवन्द्ध तालीमहरु र अन्द्य वसप विकाससंग सम्बवन्द्धत 

तावलमहरु समेत संचालन गररएका छन् । सामिुावयक संस्थाको 

संस्थागत विकास अन्द्तगरगत प्रिान गररएका तावलमहरु सहयोगी 

संस्थाको आयोजनामा सञ्चालन भएका वथए भने व्यािसावयक विकास 

का लावग प्रिान गररएका तावलमहरु सामिुावयक संस्थाको आयोजनामा 

धेरजैसो कृयाकलाप  विषयगत सरकारी कायािलयहरु कृवष विकास 

कायािलय तथा पिसु्िास््य कायािलिाट प्राविवधकहरु िोलाएर सञ्चालन 

गररएको वथयोभने केहीमा स्थानीय श्रोत व्यविहरु पररचालन गररे 

संचालन गररएको वथयो ।  

सामिुावयक संस्थाहरुलाई प्रिान गररएका तावलममा सहभावगहरुको 

वििरण तलको तावलकामा प्रस्ततु गररएको छ । 
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तावलका नं ६: सास पिावधकारी तथा सिस्यहरुका लावग सचंालन भएका तावलम र सहभागी वििरण 

क्र स तालीि तथा िहतहिहधको नाि 
सिभािीिरु 

दहलत जनजाती अन्य जम्िा िहिला पुरुष 

१ लेिा/अवभलेि व्यािस्थापन तालीम ८५ ६६६ २१३ ९६४ ६३६ ३२८ 

२ पिपुालन तथा कृवष सम्िन्द्धी तालीम १५५ ३४५ १९५ ६९५ ५६६ १२९ 

३ समहु व्यिस्थापन तथा नेततृ्ि विकास तालीम ८० ६२५ २२३ ९२८ ६४४ २८४ 

४ पि ुविमा तावलम ११० ५८१ २४२ ९३३ ७१५ २१८ 

  जम्िा ४३० २२१७ ८७३ ३५२० २५६१ ९५९ 

२.३. आयआजयि   

गरीिी वनिारण कोषको तेश्रो महत्िपणुि आधारस्तम्भ आयआजिन हो । यस वजल्लामा आयआजिन अन्द्तरगत विवभन्द्न 

के्षत्रहरु जस्तै पिपुालनतर्ि  बाख्रापालन,भे्ा पालन¸ भैंसीपालन, गाईपालन, कुिरुापालन आवि छन् भने कृवष तर्ि  

 मौसमी तथा िेमौसमी तरकारी उत्पािन, अििुा तथा अलैची 

िेतीमा लगानी भएकोछ । अन्द्य आयआजिन तर्ि  र्लललु 

िेती,  वकराना पसल  आवि प्रमिु छन् । यसरी 

आयआजिनका लावग कोषबाट उपलब्ध गरािईएको रकमलाई 

समिुायले घमु्तीकोषको रुपमा पररचालन गििछन् । गरीब 

समिुायमा यो घमु्ती कोषको रकम सामावजक प ूँजीका रुपमा 

स्थापना भएको हुूँिा गरीबी वनिारण कोषले यसलाई 

सामावजक कोषको रुपमा व्याख्या गरकेो छ । 

पिपुालन तर्ि  धेरकैो माग बाख्रापालनमा िवेिन्द्छ । यसको 

कारण कोषको कायिक्रममा आबद्घ घरधरुीहरु आफ्नो जग्गा 

जवमन वक न्द्य न भएका या हुूँि ै नभएका भएका कारण 

उनीहरुका लावग बाख्रापाल्न सवजलो हुने, र्ाइिा हुूँिा धेर ै

हुने र कुनै कारणिस नोक्िानी भयो भनेपवन धेर ै ठ लो 

जायजेथा गमुाउन नपने भएको हुूँिा त्यसप्रवत गरीबहरुको आकषिण बढेको िवेिन्द्छ भने कसैका लावग बाध्यता पवन 

िवेिन्द्छ ।  

 

घुम्तीकोष लर्ानीबाट संचाभलत ब्यवसाय, साबबत्री राई ,सानोदमु्मा 
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यस आ.ि. ०७३/०७४ मा १०७ िटा आयआजिन उपपररयोजनामा सम्झौता भएको छ । आयआजिन अन्द्तगित 

विवभन्द्न के्षत्रमा भएको लगानीलाई तलको तावलकामा प्रस्ततु गररएको छ । 

 

ताहलका न ं२: आयआजडन अन्तरितका क्षते्रिरुिा भएको लिानी 

 

विषिक 

आि 

२०७२।०७३ को 

लगानी 

आि 

२०७३।०७४  

को लगानी 

हाल सम्मको 

जम्मा लगानी 
प्रवतित 

आयआजिनका 

विवभन्द्न के्षत्रमा 

भएको लगानी रु 

पिपुालन ३०७०३६१६ २९०२३२९७ ५९७२६९१३ ५८.८ 

कृवष १०६९९४८७ ४५४४८४३ १५२४४३३० १५ 

उत्पािनमलुक १०४३५६६ १६००००० २६४३५६६ २.७७ 

व्यापार ७२९६१६५ ४७४४५२३ १२०४०६८८ ११.८७ 

सेिा के्षत्र ० १३०००० १३०००० ०.१२ 

क्षमता विकास २०९९२८७ ८७८९१५ २९७८२०२ २.९४ 

अनगुमन मलु्याङकन ७३३१३४० १३९३७९० ८७२५१३० ८.७ 

कुल जम्मा ५९१७३४६१ ४२३१५३६८ १०१४८८८२९ १०० 

 

२.३.१. घुम्तीकोषको जस्थजत  

सामिुावयक संस्थाको िीगोपनाको प्रमिु आधार भनेको उनीहरुलाई कोषले उपलव्ध गराएको घमु्तीकोष हो । यो 

कोषको पररचालनले सामिुावयक सस्था तथा व्यािसाय सञ्चालन ििैुमा प्रभािकारी भवुमका वनिािह गरकेोछ । 

एकातर्ि  कवम्तमा सामिुावयक ससं्थाका सिस्यहरुको १० प्रवतित लगानी तथा ५० प्रवतित सिस्यलाइ मात्र 

घमु्तीकोष उपलव्ध गराउने नीवतले िाूँकी ५० प्रवतित सिस्यले पवहलो असलुी पवछ मात्र रकम पाउने भएकाले  

लगानी लाइ सही सिपुयोग गनि सामिुावयक सस्था वभतै्र अनगुमन तथा मलु्याङकन हुने ¸भािा नाघ्न नविने 

गवतविवधहरु सञ्चालन भइरहेकाछन हाल भोजपरु वजल्लामा १६९ िटा सामिुावयक सस्था ले घमु्तीकोष प्राप्त ग गरी 

आयमलुक व्यािसायहरु सचालन गरररहेकाछन । भोजपरु वजल्लाको घमु्तीकोष सम्िन्द्धी वििरण तल प्रस्त ु

गरीएकोछ । 
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ताहलका न ं३: घमु्ती कोषको हििरण 

क्र स सचुक इकाई 

आ.ब. 

०७२।०७३ 

को 

आ.ब. 

०७३।०७४ 

को 

जम्िा 

१ आयआजिनकृयाकलापमा सहयोग प्राप्त ग गने 

सा.स.ं 
संख्या १६९ १०७ २९४ 

२ घवुम्तकोष पररचालन गरररहेका 

सामिुावयक संस्था 

संख्या १६९ १०७ २९४ 

३ गरीिी वनिारण कोष िाट प्राप्त ग घमु्तीकोष रुपैया ५१४७७३९९ ३३३५३२९५ ८४८३०६९४ 

४ सामिुावयक संस्थाको घमु्तीकोषमा स्ि लगानी रुपैया ५९२८३९० ४४५८४९५ १०३८६८८५ 

५ जम्मा घमु्तीकोष रकम रुपैया ५७४०५७८९ ३७८११७९० ९५२१७५७९ 

६ हाल  लगानीमा रहेको रकम रुपैया ५७४०५७८९ ३७८११७९० ९५२१७५७९ 

७ भािा नाघेको जम्मा रकम रुपैया ० ० ० 

८ भािा ननाघेको रकम रुपैया ५७४०५७८९ ३७८११७९० ९५२१७५७९ 

१० औषत व्याजिर प्रवतित ६ प्रवतित 

११ घमु्तीकोष प्राप्त ग गने जम्मा सिस्य संख्या १९६३ ३०२३ ४९८६ 

२.३.२. आयआजयि सम्वन्धी सम्पन्ि पपपररयोजिाहरु 

आफ्नो वजविकोपाजिनको मखु्यपेिा का अवतररि समयमा गरीने कृयाकलाप िाट प्राप्त ग आम्िीलाई आयआजिन 

भवनन्द्छ तर कवतपय अिस्थामा आयआजिन  नै वजविको पाजिनको मखु्य पेिा िन्द्ने गरकेा उिाहरणहरु िवेिएकाछन 

। भोजपरु वजल्लाका ९० प्रवतित भन्द्िा िढी घरधरुीहरु प्रत्यक्ष रुपमा कृवष पेिा र त्यस वभत्र पवन धान िेतीमा 

आवश्रत छन भने केवहले रुराक्ष िेती िाट आम्िानी हासील गरररहेकाछन । यातायातको वहसािले अत्यन्द्तै िगुिम 

मावनने यो वजल्लामा अझै पवन िषाियाममा गा्ीहरु सिरमकुाम सम्म आउन सक्िनैन भने गाउूँ गाउूँमा पगु्ने त 

संभािना नै छैन त्यस कारण यो वजल्लामा तरकारी लगायत अन्द्न समेत िावहर िाट ल्याउन नसवकने र ल्याइहाले 

पवन अत्यन्द्तै महंगो पने भएको हुनाले व्यपारीहरु आकवषित िवेििनैन ।  विगत केही िषि िवेि परकेो ि्ेरीका कारण 

धान िेती हुन छो्ेपवछ संकटमा परकेो यो वजल्लामा हाल धानका अवतररि अन्द्यिालीहरुको िेती गने ताजा 

तरकारी अििुा र्लरु्ल िेती गनि अलैची तथा रुराक्ष िेती गने िेतिासका सामावग्रहरु उत्पािन तथा विवक्रवितरण 
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गने तर्ि  यहाका कृषकहरु संलग्न रहेको पाइन्द्छ । उल्लेवित कृयाकलापहरुमा  गरीिी वनिारण कोषले गरकेो सहयोग 

प्रत्यक्ष रुपमा सहयोगी भएकोछ । सामिुावयक संस्थाका सिस्यहरुको इच्छामा आधारीत कृयाकलाप भएको र 

पवहलो सिस्यले असलुी गरपेवछ िोश्रोले पाउने भएको हुनाले सही व्यािसायमा लगानी गरकेो पाइएको छ । गरीिी 

वनिारण कोषको सहयोगमा हाल सम्मम १६९ िटा आयआजिनका  संचालन गरकोमा ११९ िटा सम्पन्द्न भई 

अन्द्तीम लेिापरीक्षण गराइरहेकाछन भने िाूँकी ५० िटा ले पवहलो वकस्ता प्राप्त ग गरर संचालनको चरणमा रहेकाछन । 

२.४. भौजतक पुवायधार  

िासगरी गरीबीको कुचक्रबाट बावहर आउनका लावग गरीबी संग प्रत्यक्ष जोव्एका र तीनै गरीिहरुको 

वजविकोपाजिनका लावग सहयोग पयुािउने साना भौवतकपिुािधारहरुको विकास महत्िपणुि हुन्द्छ ।भौगोवलक विविधता 

भएको यो भोजपरु वजल्लालाई हेिाि  सिरमकुामिाट उत्तर तर्ि  पानीको प्रसस्त श्रोतहरु िवेिन्द्छन भने िवक्षण तर्ि  

िानेपानीको हाहाकार िवेिन्द्छ । वजल्लाका ९० प्रवतित भन्द्िा िढी जनसंख्या कृवषमा वनभिर रहेको हुनाले पानी 

अत्यन्द्तै महत्िपणुि र पवहलो आिश्यकताहो । यवह 

आिश्यकता लाई मद्यनजर गरी पवहलो प्राथवमकताका 

रुपमा िानेपानी तथा वसंचाइका योजनाहरु संचालन 

हुने भएकाछन । हाल १८ िटा भौवतक पिुािधारका 

योजनाहरु जसमा ९ िटा वसंचाइका र िाूँकी ९ िटा 

िानेपानीका योजनाहरु संझौता भएर पवहलो वकस्ता 

रकम प्राप्त ग गररसकेको अिस्थामा रहेकाछन । 

योजनाहरु संझौता नै २०७३ सालको असार मवहनामा 

भएको हुनाले िषाियाममा काम नगररएको हो अि 

२०७३ साल मंसीर मवहनािाट उि कायिक्रमहरु 

संचालन हुनेछन ।  

योजनाहरु छनौट गिाि  पारिविि होस भन्द्नका लावग प्रस्तावित योजनाहरु वजल्ला विकास सवमवतको योजना 

वकतािमा समाविष्ट हुनपने प्रािधानलाई क्ाइकासाथ लाग ुगररएको छ भने गाउूँ विकास सवमवतको वसर्ाररस तथा 

साझेिारीलाई न्द्य नतम सति िनाइएकोछ । गाविसिाट गररने साझेिारी रकम कवत रह्यो भन्द्ने कुरालाई प्राथवमकता 

विइएन वकनवक नीवतगत रुपमा धेर ैथोरो जती छुट्याउनपवन सििपक्षीय सामझिारी जरुरी हुने भएकोले राजनैवतक 

िलको सहभावगता िवेिने र योजनाका िारमेा अनविज्ञता प्रकट गने प्रिवृतको अन्द्त्य हुने साथै  अनगुमनमा समेत 

सहयोग पगु्ने िवेिन्द्छ । योजनाको लावग बजेट वनकािा हुने विवत्तकै योजना स्थलमा सचुनापाटी टाूँस गररे मात्र काम 

सरुुगनुि पने । वनधािररत समयमा अवनिायि सम्पन्द्न गनुिपने िरीि गररएका सामाग्रीको अवनिायि VAT विल वलनपुने 

जस्ता प्रािधानहरुलाई छलर्ल संझौता गररएको हुनाले वनधािररत समयमा वनधािररत गणुस्तर सहीत कायि सम्पन्द्न 

 सम्पन्न खाम्ताङ् पाईप हसचंाई आयोजना – िाहसङ्थपुड 
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हुने विश्वास वलइएकोछ । उल्लेवित भौवतक प िाधािरबाट  रानीिास िैराङ  जस्ता अवत सकु्िा ग्रस्त गा.वि.स.का 

समिुायहरु िानेपानीको सवुिधा उपयोग गनि पाउनेछन भने अन्द्य गासमा पानीको श्रोत भएर पवन उपयोग गनि 

नपाएका गरीि घरधरुीले सवुिधा प्राप्त ग गनेछन । यसले एकातर्ि  िानेपानीको जजिर समस्यािाट मवुि विनेछ भने 

करसेािारी िेती िाट ताजा तरकारी उत्पािनमा समेत सहयोग पगु्नेछ । भोजपरु वजल्लामा भएको भौवतक पिुािधारका 

योजनाहरुको लगानी र लाभावन्द्ित घरधरुीहरुको वििरण तल प्रस्ततु गररएकोछ ।  

 ताहलका न ं४: भौहतक पुिाडधार¸लिानी र लाभाहन्ित घरधुरी 

हिषडक 

आि २०७२/०७३ िा 

सम्पन्न योजना 

यस आि २०७४/०७५ 

सचंाहलत योजना 

जम्िा 

सखं्या रकि सखं्या रकि सखं्या रकि 

भौवतक 

पिुािधारको 

क्षते्रमा 

भएको 

लगानी 

िानेपानी  ९ १३२६२७७६ ४ ३४२७४३४ १३ १६६९०२१० 

वसन्द्चाई ९ १३००४०७१ २ २३६२७७१ ११ १५३६६८४२ 

जम्मा १८ २६२६६८४७ १८ ५७९०२०५ २४ ३२०५७०५२ 

३. ज्ञाि व्यवस्थापि 

भोजपरु वजल्लामा ज्ञान व्यिस्थापन अन्द्तरगत स्थानीय एर् एम रवे्यो िाट साप्त गावहक रुपमा "गरीिीका कुरा" 

नामक रवे्यो कायिक्रम सचालन भइरहेकोछ ।वजल्लामा संचावलत कोषका गवतविवधहरु¸ साझेिार संस्थाका 

अनभुिहरु¸ आयआजिन कृयाकलापमा संलग्न सामिुावयक संस्थाका सिस्यहरुको अनभुि लगायत ट सवमवतले 

कायिक्रमलाई कसरी हेरीरहेकाछन भन्द्ने विषयमा कायिक्रम तयार गरी हरके मंगलिार िेलकुी ७:१५ िवेि ७:३० 
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सम्म चोमोलङु्मा सामिुावयक रवे्यो िाट तथा हरके िधुिार िेलकुी ८:०० िवेि८:१५ सम्म भोजपरु सामिुावयक 

रवे्योिाट प्रसारण भइरहेकोछ । 

उि कायिक्रममा पवहलो ५ वमनेट गवतविवध र िोश्रो १० वमनेट अन्द्तरिाताि  प्रस्ततु गिै गरकेो अिस्थाछ जसिाट 

साप्त गावहक रुपमा भएका सिै गवतविवधहरु प्रसारण हुने गरकेोले पारिवििता तथा अद्यािवधकतालाई जो् विएकोछ ।  

यसैगरी यहाूँका साझेिार संस्थाहरुको व्यिस्थापनमा नेपालका रावरिय स्तरका पवत्रकाका पत्रकारहरु ले गरीिी 

वनिारण कोषको कायिके्षत्र अनगुमन गरकेा छन । अनगुमनपवछ रावरिय िवैनक पवत्रका तथा अनलाइन पवत्रकाहरुमा 

समाचारहरु प्रकािन भएकाछन भने स्थानीय पवत्रकाहरुिाट पवन वनयवमत रुपमा प्रकािन भइरहेकोछ । यसरी 

विवभन्द्न समयमा कायिक्रमको समाचार प्रकािनमा उल्लेख्य योगिान गर ेबापत भोजपरुका पत्रकार श्री विद्या राई राई 

गरीवि वनिारण कोषबाट सम्मान गररएको छ ।  

४. सहयोगी संस्था 

वजल्लामा कोषको प्रिेि २०७१ मा भएपवन समिुायमा कामको िरुुिात भने २०७२ को जेष्ठ मवहना  िवेि िरुु 

भएको हो । समिुायमा सामावजक पररचालन, सहजीकरण, प्राविवधक सहयोग, अनगुमन आवि जस्ता कायि 

समिुायको नवजकमा रहेर गनिका लावग भोजपरु वजल्लामा ५ िटा गैरसरकारी संस्थाहरुले कोषका सहयोगी 

संस्थाका रुपमा कायि गरररहेका छन् । समिुायमा आधाररत गैर सरकारी संस्थाहरु स्थानीय वनकाय, अन्द्य सेिा 

प्रिायक प्राइभेट वनकायहरु समेत कोषका संभाव्य सहयोगी संस्थाहरु हुन सक्ने कोषको प्राबधान रहेको छ । यी 

सहयोगी संस्थाहरुको काम समिुाय पररचालन, सहजीकरण, सामिुावयक संस्थाहरुको क्षमता विकासमा सहयोग 

पयुािउनकुो अलिा सामिुावयक आयोजनाको पवहचान, योजना तजुिमा, कायािन्द्ियन, वनमािण तथा संचालन र ममित 

संभारमा सहयोग पयुािउन ुहो । साझेिार संस्था र कायिके्षत्रको वििरण तल प्रस्ततु गररएकोछ । 

ताहलका न ं७: सियोिी ससं्था र कायडरत िाहिसिरु सम्िन्धी हििरण 

क्र स सियोिी ससं्थाको नाि कायडरत साहिकिा िाहिसिरु 

१ वजविस स्थानीय विकास कोष िैकुन्द्ठे¸मानेभन्द््याङ¸भलु्के¸िावसिोरा¸कोट¸ओखे्र र  लेिकि  

२ सगरमाथा विकास संस्था रानीिास¸होमताङ¸िैराङ¸हसनपरु¸ििेानटार¸पािला र पात्लेपानी 

३ ग्रावमण विकासका लावग वमतेरी नेपाल सानोिमु्मा¸चरम्िी¸िावस्तम¸हेलौछा¸वतम्मा र याकु 

४ सामवुहक अवभयान िमु्माना¸पाङ्चा¸वथविङ्िा¸िालांिा¸य ुर िावसङथपुि 

५ वहहल् ि् नेपाल िोभाने¸िाटम्मा¸चौवक्ां्ा¸कुलङु¸नेपाले्ाू्ँ ा र कुिाककाउले 
 

४.१. सहयोगी संस्थामा काययरत जिश्ी 

गरीिी वनिारण कोष को कायिक्रमलाइ प्रभािकारीरुपमा कायािन्द्ियन गनिका लावग भोजपरु वजल्लमा ५ िटा सहयोगी 

संस्था अन्द्तरगत ३५ जना कमिचारी कायिरत रहेकाछन । जातीगत आधारमा  िवलत २  जानजाती २६ र िाहुन के्षत्री 
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७   जना रहेकाछन भने मवहला १७ तथा परुुष १८ जना रहेकाछन ।भोजपरु वजल्लामा गरीिी वनिारण कोषको 

साझेिार ससं्थामा कायिरत कमिचारीहरुको वििरण अनसुचुीमा समािेि गररएकोछ । 

५. संस्थागत जवकास तथा दीगोपिा 

समिुायको क्षमता र संस्थागत विकासमा कोषले जो् विएको छ । समिुायको संस्थागत विकास िाटै उनीहरुको 

जीिनस्तरमा सधुार ल्याउन सवकन्द्छ भन्द्ने उद्देश्य अनसुार समिुायको संस्थागत विकासका लावग सामिुावयक 

संस्थाका पिावधकारी एिं सिस्यहरुलाई संस्थागत विकास तावलम प्रिान गररएको छ । त्यस्तै लेिाव्यिस्थापन, 

िचत तथा ऋण पररचालन जस्ता तावलमले उनीहरुको संस्थागत विकासमा सहयोग पयुािएको छ । संस्थाका 

सिस्यहरु मवहनाको एउटा तोवकएको विनमा भेला भई िैठक िस्ने, आफ्ना समस्याका बारमेा छलर्ल गने र 

समस्या समाधानका लावग योजना बनाउने, सम्बवन्द्धत वनकायको सामवुहक प्रयासद्धारा ध्यानाकषिण गराउने जस्ता 

कामले उनीहरुको संस्थागत विकासमा सहयोग गरकेो छ ।त्यसै गरी समिुायले गरकेो काम िीगो हुन ुपििछ । त्यसका 

लावग संस्थागत विकासका सगै उनीहरुलाई आिश्यक अन्द्य प्राविवधक सहयोगको पवन आश्यक पििछ । समिुायले 

आिश्कता महससु गरकेा कृवष, भेटेनरी, इवन्द्जवनयररगं जस्ता सेिाहरु उपलब्ध गराइएका छन् यवतहुूँिा हुूँिपैवन 

उनीहरुको िीगोपनाको प्रमिु आधार भनेको कोषबाट आयआजिनका लावग घमु्तीकोष रुपमा संचालन गनि प्रिान 

गररएको रकम नै हो । यसको सवह सिपुयोगका लावग उल्लेवित सहयोगहरु प्रिान गररएको हो । यसका अवतररि 

विवभन्द्न सेिा प्रिायक वनकायहरुसंगको सम्बन्द्ध विकास पवन सामिुावयक संस्थाहरुको िीगोपनालाई सहयोग 

वमल्िछ ।  

५.१. सामुदाजयक संस्थाका सञ्जाल 

विवभन्द्न के्षत्रमा छररएर रहेका सामिुावयक संस्थाहरुलाई एउटा छाता संगठन वभत्र आबद्ध गरी आफ्ना 

समस्याहरुलाई सामवुहक रुपमा बलुन्द्ि गराउन सक्ने िातािरणलाई सहज बनाउन सामिुावयक संस्थाहरुको 

गा.वि.स.स्तरीय संजालहरु वनमािण भएका छन् भने वनयवमत रुपमा मावसक िैठक सञ्चालन भइ एक अकािका 

अनभुि आिान प्रिान गने काम भइरहेकोछ । यवह नेटिकि मा छलर्ल गरी हरके समिुावयक ससं्थाहरुलाई गाविसको 

अवभलेिमा सवुचकृत गररएकोछ । गवठत गाविस स्तरीय सञ्जालमा हरके सामिुावयक संस्थािाट िढीमा २ जना 

प्रवतवनवध रहने व्यिस्था गररएकोछ । 
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६. अिुगमि तथा मुल्याङकि 

गरीिी वनिारण कोषको कायिक्रमलाई प्रभािकारी तुल्याउनका लावग अनुगमन तथा मलु्याङकनका कामहरु 

वनरन्द्तर रुपमा गररएकोछ । कायिक्रममा संलग्न सामावजक पररचालक र सपुररिेक्षक वनमयवमत रुपमा 

वर्ल््मानै रही वनयवमत रुपमा सामिुावयक 

संस्थाहरुमा आिाश्यक सहयोग र संचालन 

भएका गवतविधीहरुको अनगुमन तथा 

म ल्याकंनबाट प्राप्त ग नवतजाको आधारमा पषृ्ठपोषण 

आिान प्रिान हुने गरकेो छ । त्यसै गरी हरके 

मवहना कायिक्रम संयोजकको अनगुमन¸ आिश्यता 

अनसुार कायिप्रिन्द्धकको अनगुमन¸ साझेिार 

संस्थाका पिावधकारीहरुको अनगुमन¸ गाूँउ 

विकास सवमवतको अनगुमन तथा वजल्ला 

विकास सवमवतको अनगुमन वनयवमत रुपमा भई 

नै रह्यो ।  सामिुावयक संस्था स्तरमा समेत आरै्ले अनगुमन उपसवमवत बनाई आफ्ना सिस्यहरुले गरकेा 

विवभन्द्न वक्रयाकलापहरुको अनगुमन गने व्यिस्था भए अनरुुप नै अनगुमन गने काम भयो त्यस्तै सामिुावयक 

संस्थाहरुको संजालले पवन आफ्ना सिस्य संस्थाका सिस्यहरुले गरकेा वक्रयाकलापहरु जस्तै माग 

अनसुारको वक्रयाकलाप संचालन गर ेनगरकेो अनगुमन गने गरकेा छन ् । यसबाट कायिक्रमका राम्रा तथा 

कमजोर पक्षहरुको पवहचान भई सधुारका प्रयासहरु पवन भएका छन् ।  

७. सृजिजशलता तथा पत्कृष्ट प्रयासहरु 

भोजपरु वजल्लामा गरीिी वनिारण कोषको 

कायिक्रमलाइ प्रभािकारी रुपमा पररचालन 

गनिका लावग केही उत्कृष्ट प्रयासहरु 

गररएकाछन ।  

 सामिुावयक संस्थामा आिश्यक पने  तर 

संझौतामा उल्लेि नगररएका सामावजक 

कामहरु जस्तोोः समिुाय वभत्रको वनराक्षतार  १० वमनेट िान िाट िम्बे िोलामा काठेपलु वनमािण गिै 

वकरात सासका , पािला- ८का सिस्यहरु  

बंखुवा खोला कुलो ननमागण फिल्ड अनुर्मन नतम्मा 
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उन्द्मलुन गने̧  रावरिय िोपहरुका िारमेा जानकारी गराउने̧  सधुाररएको चलु्हो वनमािण अवभयानमा 

सहयोग गने, सामिुावयक संस्था वभत्रको र्जलु िचि गणना गने र घटाउने योजना िनाउने¸ स्कुल जान े

उमेर पगेुका र स्कुल नगएका िालिावलकाहरुलाई विद्यालय पठाउने आिी कामको सचुी तयार गरी 

िावषिक कायियोजनामा समाविष्ट 

गरकेो । 

 सामिुावयक संस्थाका 

सिस्यहरुलाई सामावजक कामको 

महत्ि िझुाउन र उनीहरुिाटै 

त्यसको सरुुिात गराउनका लावग 

सामिुावयक संस्थाका सिस्यहरुको 

लावग प्रवतिद्धता पत्र तयार गरी 

हरके िैठकमा िाचन गने गरकेो । 

 सामिुावयक संस्थाका सिस्यहरु 

को िवैनक १० वमनेट समय िचत 

कायिक्रम संचालन गरी मावसक 

रुपमा िचत भएको समय सामिुावयक विकासमा िान गने नीवत तजुिमा गरी कायािन्द्ियन गरकेो ।  

 समय िचतका लागी पासिकु तयार गरी “हामै्र हो मनको अठोट, गाउूँलाई हासी िुिी समदृ्ध िनाउन िान 

गरौ ििै वमनेट” िोलको गीत कभरमा रािी सिै सिस्यहरुले गाउने  िातािरण तयार गरकेो । 

 १० वमनेट िान गने सिस्यहरुको र्ोटोवभव्यो तयार गरी उनीहरुको मोिाइलमा राविविएको । 

 सामिुावयक संस्थाको हरके िैठकमा २० वमनेट अवतररि कृयाकलाप गने ( विकास संग सम्िवन्द्धत गीत 

नतृ्य  कविता गोष्ठी ििृत्िकला जस्ता कायिक्रमहरु संचालन गने ) कायियोजना तयार गरीएको 

कायािन्द्ियन गररएको । 

 सामिुावयक संस्थामा संचालन भएका उपपररयोजना अन्द्तरगत घवुम्तकोष लगानी हुन ुभन्द्िा पवहलेनै  सा 

स को िैठक स्थलमा कायिक्रमको सचुना पाटी टाूँस गने व्यिस्था वमलाएको । 

 सामिुावयक संस्थामा संचालन भएका सिै कृयाकलापलाइ प्रचार प्रसार गनि स्थानीय FM  रवे्यो संग 

समन्द्िय गरी अलग अलग ३ िटा रवे्योमा SM लाई सम्िाििाता िनाएको । 

प्रर्नतभशल सामुदानयक संस्था हेलौछाले आयोजना र्रेको बक्तृत्वकला कायगक्रम 
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 मावसक चौमावसक प्रवतिेिनको एकरुपताका लावग र्मािट तयार गरी  प्रयोगमा ल्याएको । 

 साविकका ३२ िटै गाविसमा नम ना सामिुावयक संस्था छनौट  भई साम वहक भेष भषुा,  पररचय पत्र 

८. सम्पकय  तथा समन्वय 

गरीबी वनिारण जस्तो कवठन विषयलाई संबोधन गनि कसैको पवन एक्लो प्रयासले सम्भि हुूँिनै त्यसैले यसमा 

सबै सरोकारिाला पक्षहरुको सहभावगता आिश्यक हुन्द्छ भन्द्न ेसबैले स्िीकारकेो वनविििाि विषयलाई कोषले 

पवन आत्मसात गरकेो छ र त्यसै अनरुुप यो भोजपरु वजल्लामा पवन सरोकारिाला वनकायहरुसंग वनरन्द्तर 

समन्द्पिय र सम्पकि  रवहरहकेो छ ।  

८.१. स्थािीय सरकार तथा जिकायसगं समन्वय तथा सम्वन्ध 

गरीिी वनिारण कोष ले भोजपरु वजल्लामा सञ्चालन गरकेा गवतविवधहरु स्थानीय सरकारले अपनत्ि ग्रहण 

गरकेोछ । हालसम्म संझौता भइसकेका भौवतक पिुािधारका १८ िटा मध्य े १५ िटा योजनाहरुमा गाउ 

विकास सवमवतले साझेिारी गरकेोछ । त्यस्तै आयआजिन तथा भौवतक पिुािधारका योजनाहरुलाइ गाविसले 

आफ्नो िावषिक कायिक्रममा रािेकोछ भने सिै भौवतक पिुािधारका योजनाहरुलाई वजल्ला विकास सवमवतले 

आफ्नो योजना वकतािमा समािेस गरकेोछ । वजल्ला विकास सवमवतमा माग भइ आएका योजनाहरुमा 

वजविस कै अग्रसरतामा िैठक िोलाइ समन्द्िय गने काम भएकोछ ।  आि ०७३।०७४ क लावग गाविस 

विस्तार गनि वजल्ला पररषिले वनणिय गरी गरीवि वनिारण कोषमा पठाएकोछ । मावथ उल्लेवित सि ै

गवतविवधहरु स्थानीय वनकाय संगको कुिल सम्पकि  समन्द्ियका उिाहरणहरु हुन । 

८.२. अन्य गैह्रसरकारी जिकाय संगको समन्वय तथा सम्वन्ध 

भोजपरु वजल्लामा काम गरररहेका गैह्रसरकारी संस्थाहरुविच वनयवमत रुपमा छलर्लको कायिक्रम आयोजना 

हुने गििछ । जसमा गैससको कायियोजना तथा समन्द्िय गनि सवकने के्षत्रहरुका िारमेा छलर्ल हुने गििछ । 

साझेिार संस्थाहरुले नै अन्द्य विवभन्द्न िातृवनकायहरुको सहयोगमा विवभन्द्न कायिहरु संचालन गरररहकेो 

अिस्थामा समन्द्िय गनि वमल्ने के्षत्रहरु पवहचान गरी छलर्ल कायिक्रम संचालन गरकेो र आगामी विनमा 

साझेिारी गररे अगा्ी िढ्ने योजना िनाएकोछ । यी र यस्ता गवतविवधहरुिाट वजल्लामा गरीिी वनिारण कोष 

तथा सरकारी र अन्द्य गैह्र सरकारी संघ संस्थाहरु विच समुधरु सम्िन्द्धको विकास भएकोछ ।  
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९. जजल्लामा देजिएका संभाव्यताहरु 

यस वजल्लाको सामावजक आवथिक विकासका लावग थुप्रै संभाव्यताहरु िवेिन्द्छन । ठुलो वजल्ला¸ 

िनजंगलको प्रचरुता¸ ठा्ा िोला र १४ िटा गाविस अरुण निीको वकनारमा रहन ु यो वजल्लाका 

वििेषताहुन । अरुण निीको वकनारमा िाख्रापालनको प्रचरु संभािना रहकेोछ ।  भोजपरु वजल्लाको करीि 

३९ प्रवतित भाग िन जंगलले ढाकेको हुनाले िनजन्द्य उत्पािनको प्रचरु संभािना रहकेोछ । लोिा¸अल्लो 

वचराइतो मवजटो¸सतुिा¸मावलङ्गो लगायतका अन्द्य गैह्रकाष्ठ िन पैिािारहरुको प्रिधिन गनि सके आवथिक 

क्रान्द्ती नै हुने संभािना रहकेोछ । रुराक्ष¸ अलैची तथा अििुा यो वजल्लाको प्रमिु नगि े िाली भएकोले  

यसको प्रिधिन ले गरीिी न्द्यनुीकरणमा महत्िपणुि भुवमका वनिािह गने स्पस्ट छ । यो वजल्लामा र्लरु्लको 

हकमा सनु्द्तोला कागती लगायतका अवमलो प्रजातीको संभािना प्रसस्त रहकेोछ ।  त्यस्तै भौवतक पिुािधार 

तर्ि  स्क¸्ेरी, वचस्यान केन्द्र, संकलन केन्द्र,  िानेपानी, सानावसंचाई पररयोजनाहरु प्रिल सम्भािना र 

असाध्यै आिश्यक िवेिन्द्छन् । जसको कायािन्द्ियनले गरीब समिुाय र वजल्लाको सामावजक आवथिक 

अिस्थामा व्यापक सधुार हुने िवेिन्द्छ । यो वजल्ला भरिर ैमात्र रावरिय स्क सञ्जालमा जोव्एको छ । 

मध्य पहा्ी लोकमागि यस वजल्लाको मध्यभागबाट िारपार भईसकेको छ ।  मध्य पहा्ी लोकमागिको यस 

वजल्लामा पन ेिण््मा कालोपते्र हुने प्रवक्रया अगाव् िढी सकेको छ । यसरी वजल्ला र सम्पणुि गा.वि.स.हरु 

स्क सञ्जालमा जोव् सकेपवछ वजल्लाको विकासको गवतले तीव्रता पाउने सम्भािना िवेिन्द्छ । वजल्लाको 

अवधकांस भ -भाग कृवष उत्पािनको दृवष्टले उििर रहकेो छ भने वसचाईका लावग प्रिस्त पानीका स्रोतहरु 

उपलब्ध छन ्त्यस्ता स्रोतहरुको सम वचत प्रयोग गनि सवकएमा कृवष के्षत्रको उत्पािन र उत्पािकतत्ि बढाउन 

सवकने  तथा मौसमी एिम बेमौसमी तरकारी िेती, अलैंची, सनु्द्तला, कागती, बेसार, अििुा,ज्ीबटुी तथा 

नगिे बालीको िेती वबस्तार गरी कृषकको जीिनस्तरमा सधुार गनि सवकने प्रिस्त सम्भािना िवेिन्द्छ ।  

१०. काययक्रमका  सकारात्मक प्रभावहरु 

वजल्लामा गररएको लगानीको समग्र प्रभाि कस्तो रहृयो भन्द्न ेसम्बन्द्धमा लाभावन्द्ित सामिुावयक संस्थाका 

सिस्यहरुसंग गररएको अन्द्तरवक्रया, छलर्ल आविबाट िवेिएका केवह प्रभािहरु िहेाय अनसुार छन्  

 हरके समिुयमा विपन्द्न पररिारको नेतृत्िामा कोष स्थापना भएको हुनाले अवधकारको रुपमा ऋण पाउन 

थालेकाछन यस अघी साहु संग अनरुोध गररे ऋण वलन ुप्यो । 

 ऋणी आरै्ले व्याजिर वनधािरण गनुि  ले व्याज ऋण वलन र व्याज वतनिमा समस्या नभएको । 

 गररिी वनिारण कोषको कायिक्रमले विपन्द्नलाइ मावलक िनाएको हुूँिा अपनत्िको भािना िवृद्ध भएको 
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 चलुा चौकामा वसवमत मवहला हरुले बैकमा गइ चेक काटेर रकम वनकाल्िा¸समिुायमा आफ्ना नेतृत्िमा 

आयआजिन तथा भौवतक पिुिधारका गवतविवधहरु सञ्चालन गिाि¸गाउूँका अगिुाहरुले सल्लाह सझुाि 

वििा र आरु्लाइ भेट्न आउिा मवहलाहरुमा हौसला िवृद्ध भइ िैठकमा जाने छलर्ल गने विवभन्द्न 

सामावजक गवतविवधहरुमा सहभागी हुने कुरामा स्ि स्रु्ति िनाएकोछ । 

 सामावजक गवतविवधहरु¸योजनातजुिमा गोष्ठी को महत्िका िारमेा सचेत भएका मवहलाहरुको उल्लेवित 

गवतविवधहरु मा सहभावगतामा िवृद्ध भएकोछ । 

 गररवि वनिारण कोषले सोझै सामिुावयक संस्थालाइ रकम उपलव्ध गराएको तथा प्राविवधक िचि कुनैपवन 

नलागेको हुनाले अन्द्य वनकाय संग समेत गरीवि वनिारण कोष जस्तै हुनपुयो भनी समिुायिाट माग आउन 

सरुु गरकेोछ । 

 योजनाको िजेट वििरण को सचुना पाटी योजना स्थलमा राख्नलेु सिै सरोकारिाला वनकायहरुलाइ 

सचेत गराएकोछ  

 िि वमनेट समय िचत तथा िान कायिक्रम प्रभािकारी रुपमा संचालन हुिा सामिुावयक विकासका कैयौ 

कामहरु संचालन भएकाछन भने समयको महत्ि समिुायमा िझुाउन सहज भएकोछ । 

११. यो अवधीमा भएका मुख्य जसकाइहरु  

 कायिक्रमको सुरुिातमा नै िावषिक रुपमा संचालन गने कायिक्रमलाई वजम्मेिारी िा्र्ाू्ँ  तथा संभि 

भए संम्म छोटो अिधीको कायियोजना तयार गिाि  वनधाि ररत समयमा कायि सम्पन्द्न गनि  र अनगुमन 

तथा मलु्याङकनको योजना िनाउन सहज हुने । 

 योजनाको तयारी िेवि कायािन्द्ियनका सबै प्रवक्रया र तहमा समिुायको प्रत्यक्ष संलग्नताले 

समिुायले सहजै स्िावमत्ि ग्रहण गने । 

 कायिक्रम संचालन वनिेविकालाई साझेिार संस्था स्तरीय क्िीज कायिक्रम संचालन गररे सहज 

रुपमा िुझाउन सवकने  

 रवे्यो कायिक्रमिाट आफ्ना भनाइ राख्न पाउिा सामिुावयक संस्थामा स्िस्थ प्रवतश्पधािको भािना 

विकास हुने । 

 हरके तहमा पारिवििता कायम गिाि  योजनामा साझेिारी कायम गनि सहज हुने¸तथा श्रमिान गनि 

समिुाय तयार हुने । 
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 मवहलाहरुको सहभावगताले कायिक्रम अनिुावसत हुने । 

१२. यो अवधीमा देजिएका मुख्य चुिौतीहरु 

 सामान्द्य साक्षार पिावधकारीिाट सामिुावयक संस्थाको िढ्िो कोष ्कुमेन्द्टेसन गनि । 

 घवुम्तकोषको व्यिस्थापन र व्यिवस्थत रुपमा संचालन गरी त्यसलाई िीघिजीिी बनाउन । 

 जोिीमयिु पिहुरुको विमा गराई जोिीम कम गनि । 

 समिुायको उत्पािनलाई बजार सम्मको पहुूँचका साथै प्रवतरपधी बनाउन । 

 समिुायको बढ्िो मागलाई सवह समयमा संबोधन गनि ।  

 कान नी मान्द्यता प्राप्त ग संस्थाको रुप वलई िीघिकाल सम्म संचालन हुन सक्ने बनाउन ।  

 अन्द्य सेिा प्रिायक वनकायहरुसंगको सेिा वलन सक्ने बनाउन । 

१३. आगामी कायययोजिा 

 पानीको अत्यन्द्तै समस्या रहेको िमु्मानाको िेउरालीमा वलफ्ट विवधिाट िानेपानी योजना संचालन 

गने । 

  समिुायले माग गरकेो आधारमा १०० िटा सामिुावयक संस्थामा आयआजिनका कृयाकलापहरु 

संचालन गने । 

 सामिुावयक संस्थाहरुलाई आरै् संचालन गनि सक्ने बनाउन उनीहरुको संस्थागत विकास तथा 

क्षमता विकास जस्ता तावलमहरु संचालन गने । जसले सामिुावयक संस्थाहरुलाई कान नी मान्द्यता 

प्राप्त ग संस्थाहरु बन्द्न सहयोग पयुािउने छ । 

 अलैची¸सनु्द्तला मह तथा िेतिासका पकेट के्षत्र विकास गने  

 समिुायमा सामिुावयक पि ु बीमा सवमवत बनाई आफ्ना पिहुरुको िीमा गने र सो सम्बवन्द्ध 

आिश्यक योजना बनाउन सहयोग गने । 

 गरीबीको के्षत्रमा काम गने विवभन्द्न सरोकारिाला वनकायहरुसंग समन्द्िय तथा सम्बन्द्ध विस्तार गने   

 १० वमनेट समय िचत तथा िान कायिक्रमलाई प्रभािकारी रुपमा विस्तार गने ¸्कुमेन्द्िी िनाउने 

तथा प्रचार प्रसार गने । 
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१४. जिष्कषय 

गरीिी वनिारण कोषको विगत २ िषि िेविको सहयोगले यो वजल्ला अन्द्गतरगतका सामिुावयक 

संस्थालाई प्रत्यक्ष रुपमा र्ाइिा पगेुकोछ । कोषको आगामी ३,४ िषि सम्म वनरन्द्तर सहयोग रहेमा र 

सामिुावयक संस्थाका सिश्यहरुलाई व्यिसाय तर्ि  आकवषित गनि  सवकने र बजारको पहुूँच अवभिवृद्ध 

गरर गरीिी न्द्यनुीकरण गनि सवकन्द्छ । 
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अनसुचुीिरु 

अनसुचुी १: सर्लताका कथा 

गररवी जिवारण कोषले ल्यायो पररवतयि 

                                                          सन्द्तोषी राई, वतम्मा 

सामावजक पररचालक (वमतेरी नेपाल) 

भोजपरु वजल्लाको पविमी भागमा रहेको गाविस वतम्मा हो । िाद्यान्द्न उत्पािनको वहसाबले वपछ्ीएको भएता पवन 

प्राकृवतक सौन्द्ियिले भररप णि सवजएको छ वतम्मा । प्रवसद्ध हाूँस पोिरी र मैयङ्ुग ्ाू्ँ ाको स्पिि लगायत थपैु्र ्ाू्ँ ा–

काू्ँ ा िनपािा ताल पोिरी लगायत धावमिक स्थल भएको वतम्मा । 

यस मनुी रहेको वतम्मा गाविस ि्ा नं ३ पाङिाङ ।  

वतम्मा – ३ पाङिाङमा गररिी वनिारण कोष कायिक्रम संचालन 

पवहलो पटक २०७२ असार ३ मा लवक्षत िगिहरुको पवहचान गरर 

बाूँझे र माझटोलमा सामिुावयक संस्था गठन भयो । यस सामिुावयक 

संस्थाको नाम सप्त गकन्द्या सामिुावयक संस्था रावियो । यस 

सामिुावयक संस्थामा ३४ जना सिस्यहरुको समहु गठन भयो । यस 

संस्थाको वनयवमत बैठक प्रत्येक मवहनाको ३ गते बस्ने वनणिय भयो । 

यस टोलमा अन्द्य संघ संस्थामा आबद्ध कम मात्रमा भएका छन् । संघ संस्थामा आबद्ध भएपवछ के गनुिपििछ र यसका 

काम कतिव्य केहो भन्द्ने कुराको ज्ञान वथएन । उनीहरुले संघ संस्थाबाट ऋण वलएर उिशे्य अनरुुप काम गने गरकेा 

वथएनन् । उनीहरु बढी जाू्ँ  रवक्स सेिन गने ठाउूँमा कसरी संस्था चलाउूँछन भन्द्ने गथे । साूँवच्च िास्तविकता पवन 

यही वथयो । कुनै पवन सामावजक काममा सहभागी नहुने , बैठकमा आरु् पवन नजाने र अरुलाई पवन जान 

वनरुत्सावहत गने । बैठकमा आइहाले पवन अरुको कुरा नसनु्द्ने । उपवस्थती गरर अन्द्त्यमा बैठकको वनणिय नसवुन जाने 

जस्ता प्रिवृत्त  ििेेर सामावजक पररचालकको मन वनराि भएको वथयो । सामावजक पररचाकले सोच्ि ैरचनात्मक 

ढंगबाट प्रोत्सावहत गने प्रयास गिै गइन ।  

समय वबत्ने क्रममा आज संस्थाको जन्द्म भएको एक िषिको िौ्ानमा पवुगसकेको छ । पररितिनका लहर वनरन्द्तर 

रुपमा चवलरहेको छ । सामिुावयक संस्थामा वनरन्द्तर रुपमा सामावजक पररचालक जान थाले । सामावजक 

पररचालकले उनीहरुलाई रचनात्मक ढंगबाट उत्सावहत गराउूँि ै उनीहरु माझ िि वमनेट बचत गरर सामावजक 

काममा िान गने र यसबाट परुस्कार पाउने र उनीहरुलाई सहयोग गनि थाले । सापले भवनन् “ हेनुिस अब तपाइहरु 

जाू्ँ रक्सी कम गने र सामावजक काम गन ुपछि  अवन आउूँिो साल परुस्कृत हुने प्रयास गनुिपछि  । तपाइहरुलाई अन्द्य 

ठाउूँका मावनसहरुले मिुि गछि न् तर अब तपाइहरुले मिुिबाट स्जन बनेर यो संस्थालाई नमनुा सामिुावयक संस्था 

बनाउन ुपछि  । ” भि ैसंस्थाका सिस्यहरुको काम, कतिव्य, अवधकार, वजम्मेिारी  र अनिुासन वसकाउूँि ैगए । र्ल 

स्िरुप आज उनीहरु बैठकमा आएपवछ वजम्मेिार काम गछि न् । वनयवमत उपवस्थती, बचत, स्िऐवच्छक बचत, समय 

बचत र िान गछि न् । सबै बैठकमा आउूँिा एकै पोिाकमा उपवस्थत हुन्द्छन् । भििर ैमात्र सामिुावयक भिनमा धारा 

बनाएका छन् । वहजो उनीहरु जाू्ँ  रक्सी िाएर वहू्ँ ् ने मावनस आज छरवछमेकीलाई कम गनि सरसल्लाह विन्द्छन् ।  



िावषिक प्रगवत प्रवतिेिन २०७३।०७४                                                                           भोजपरु                                                                                                                     

 

गरीवि वनिारण कोष  20 

 

सप्त गकन्द्या  सामिुावयक संस्थाका सिस्यहरु भन्द्छन्,“यस्ता थपैु्र सघं संस्था आए तर हामी गररबहरुको आिज सनु्द्ने 

गररबी वनिारण कोष आएर धेर ैपररितिन भयो वकनकी पवहला हामी बैठकमा नआउने, जाू्ँ रवक्स िाने, सामावजक 

काममा सहभागी नहुने, बैठकको वनणिय नसवुन जाने तर आज बैठकको अन्द्त्य सम्म बसेर वनणिय सनुी बन्द्ि गने, 

आफ्नो काम कतिव्य र अनिुासनको पालना गनि सक्ने भयौ ूँ । धरे ैसंघ संस्था आए पवन यस्तो पररितिन गराउन 

सकेको वथएन तर गररबी वनिारण कायिक्रमले पररितिनको जाि ुचलाइविएको छ । त्यसैले गररबी वनिारण कायिक्रमको 

वमतेरी नेपाल र तपाई सामावजक पररचालक बवहनीलाई धेर ै–धेर ैधन्द्यिाि । 

 

६ मजहिामै एक लाि पजचचस हजार 

                                                                                                                                                                       भविन्द्र राई 

सामावजक पररचालक ( साम वहक अवभयान ) 

भोजपरु वजल्ला सिरमकुाम ििेी १२ कोष िरुीमा िावसङ्गथपुि गाविस पििछ । विगत २ िषि ििेी गरीवि वनिारण 

कोष र सामवुहक अवभयान भोजपरुको सहकायि संचावलत गरीिी वनिारण कायिक्रम अन्द्तगित साम वहक अवभयान 

भोजपरुको सहजीकरणमा १९ जना विपन्द्न िगिहरु आिद्ध भई िीप्योती साम िावयक सूँस्था गठन भएको वथयो । 

संस्था गठन पिात वनयवमत रुपमा बचत तथा ऋण पररचालन, समय बचत र िान र क्षमता अवभिवृद्धका 

वक्रयाकलापहरु संचालन भई संस्थाका विपन्द्न 

सिस्यहरुले लाभ वलि ैआएको छ । यस बाहेक गरीवि 

वनिारण कोषको नीवत अनसुार संस्थाको आयआजिन 

उपपररयोजना कायािन्द्ियन गनि  घमु्तीकोष सहयोग गिै 

आएको छ । यसै अनसार हाल १० जना 

सिस्यहरुलाई घमु्तीकोष वलई आफ्नो ब्यिसाय 

गरररहेका छन् । ती नै १० जना मध्ये वमठे िजी पवन १ 

जना सिस्य हुन् । बाजेको पालाको परुाना मेवसन 

भएपवन विग्रीरहने कारण िीप भएर पवन काम काज गनि 

असाध्य समस्या वथयो । नया मेवसन िररि गनि 

स्रोतको अभाि वथयो । तर गरीिको पवन विन वर्छि  भनेझै गरीिी वनिारण कोष र सामवुहक अवभयान भोजपरुको 

सहयोगमा उनले पवन आफ्नो योजना अनसुार घवुम्तकोष बापत प्राप्त ग रु २५,०००। प्राप्त ग गर े। यसबाट रु १२५०० 

मा मेविन र बाूँकी १२५०० रकमले आिश्यक सामाग्री िररि गरी वसलाई कटाईको ब्यिसाय  गनि थाले जसबाट 

उनले छ मवहनाको अिधीमा १,२५,०००। आम्िानी गररे पवहलो वकस्ता रकम १२५००। समेत संस्थामा 

बझुाईसकेको छन् । आफ्ना भािी योजना सनुाउि ैउनी भन्द्छन् कायिक्रमको सहयोगबाट संचालन गरकेो ब्यिसायबाट 
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मेरा घरपरीिारको राम्रोसूँग जीविकोपाजिन हुन थालेको छ र िाल िच्चाको पढाईमा पवन सहयोग पगेुको छ । अि यस 

आम्िानीबाट इन्द्टरलक मेवसन िररि गरी आफ्नै गाूँउमै ब्यिसायलाई राम्ररी चलाउने योजना छ । यसबाट अझ 

आम्िानी गनि सवकने कुरामा म ढुक्क छु ।   

 

भैसीले पुछीजदयो वषौ देजि बगेका आसुहरु 

                                                                                                      सवुश्रला राई 

सामावजक पररचालक (स्थानीय विकास कोष) 

 वि.स. २०४६ सालमा िैिावहक जीिनमा िाूँधीए पवछ भोजपरुको िवक्षणी के्षत्र पने भ ल्के गाविस ि्ा न. ७ मा 

िसोिास गिै आएकी छु । ििुा नरिहािरु मगर र आमा राम्री मगरको सन्द्तानकी रुपमा २०२२ सालमा जन्द्मेकी म 

गणुमाया मगर धोिले्िानी ९ मा मेरो जन्द्म भएको हो भन्द्ि ैकम्मरमा िाूँधेको रातो पटुकामा हवसया वसउररे मेरो साम ु

आएर भट्याउन थालीन गनुामाया ।  

वििाह पिात जनुसकैु िाधा अ््चन आइलागे पवन आफ्नो घर 

िेती सूँगै गाूँउघरको विकासको वनम्ती चासो राख्ि ै म हरके 

िैठकरुमा जाने नै गरकेी  छु । मेरो श्रीमान् घरको मलुकी 

भएपवन प्राय गाविसको र अन्द्य िैठकहरुमा म नै उपवस्थती 

हुन्द्थे आर्  िैठकहरुमा वह्ेपवछ मेरो श्रीमान घरको काम भन्द्यो 

भन्द्ि ैररसाउन ुत हुन्द््यो नै । यसरी संघषि गिै पवन घरमा अन्द्य 

आम्िानीको लावग िस्त ुभाउ पवन पाल्ने गरकैे वथयौ तर प्राय 

िोका,िाख्रा र िेतीिारी जोत्नको लावग भन्द्ि ैगोरु मात्र पाल््यौ । गोरु पाले पवछ मात्र आर् ले भनेको िेला िेत िारी 

जोत्न पाइन्द्छ भन्द्ने सोच वथयो ।हाम्रो िास्तविकता पवन यवह वथयो । जसले गोरु पाल्िनै उसको िेत िारी रोपाई 

अरुले गरी सकेपवछ मात्र पालो आउ्यो । यसरी जीिन चयि काट्ने क्रममा हाम्रो ि्ा नागररक मञ्चका संयोजक पे्रम 

राई िाट २०७२ सालमा गरीिी वनिारण कायिक्रम आउछ र ेर गररिलाई छान्द्ने कायिक्रममा भ ल्के गाविस भिनमा 

जानरु ेभन्द्ने ििर पाए र तोकीएको समय ,स्थानमा म पवन गए सिै छलर्ल सनेुर सामिुायीक संस्था गठनमा पवन 

गए र म पवन यस गरीिी वनिारण कायिक्रमले संचालन गरकेो सामिुावयक संस्थामा आिद्ध भए र हाम्रो सामिुायीक 

संस्थाको नाम सगरमाथा सामिुावयक संस्था राख्यौ संस्थाको वनयम िमोवजम हामीले हाम्रो कायिलाई अगा्ी लाने 

क्रममा मैले पिपुालनको योजना छाने । भैसी वकन्द्न लाग्ने ठुलो रकम (वकन्द्ने पैसा) का कारण मेरो धेर ै पवहला 

िवेिको भैसी पाल्ने रहर अधरुो भएको वथयो । सस्तो व्याजमा घमु्तीकोष पाएपवछ मैले पवन आूँट गररे भैसीपालन 

रोजे र २०७२ साल र्ागनुमा घमु्तीकोष पाए रकम हातमा पने विवत्तकै  मैले ५० हजारको िहुुना भैसी पा्ा संगै 

वकनेर ल्याए ! भैसी पाल्न सरुु गरपेवछ अवहले पवहला भन्द्िा अवल िवढ घास काट्न ुत पछि  नै तर पवन एकिमै राम्रो 

भएको छ । मलाई भैसीपालेपवछ घरपररिारमा मेलवमलाप पवन  आएको छ । िधु ,िवह , मोही  िाना पाएको छौं । सिै 

भन्द्िा सधुार मेरो श्रीमानमा सध ैविमाग सर्ा रहन्द्छ ।जाू्ँ  र रक्सीको ठाउमा मोही वपउन ुहुन्द्छ मोही िाए पवछ सध ै

विमाग सर्ा रहन्द्छ । जाू्ँ ले जस्तो मात्िनै मात्न ुपवन हुन्द्न । अवहले पवन जा् रक्सी िान ुह न्द्छ तर वसवमत रुपमा 

िान ुहुन्द्छ । भोक लागेपवन वतिाि लागे पवन पवहला जा् विन ुपथ्र्यौ तर आजभोवल िही र  मोही विन्द्छु यसले मात्िनै 
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पवन त्यसैले यहाूँ पवन ििुी हुनहुुन्द्छ र म पवन ििुी छु । पवहला जा् रक्सी िािाूँ घर झग्ा सधै हुन्द््यो राम्रो भन्द्िा 

नराम्रो सनु्द्न ुहुन्द््यो म सधै वपरमा प¥थे तर आज भोवल मैले भैसी पालेकोले हाम्रो घर झग्ा नै कम भएको छ  भन्द्ि ै

िन्द्ते लहरी िात ििेाएर रातो वटका वनधारमा लगाएर हास्ि ैवमस मलाई त वचन्द्ता छैन केही  सानो वतनो गजो वघऊ 

बेचेर परुा भएको छ भने पा्ो विन विनै मेरो नगि बवढरहेकोछ ।  

मलाई कोकाकोला पवन यवह रे्न्द्टा पवन यवह वियर पवन यवह पो भयो भन्द्ि ैवगत गाईन् । 

  

१० जमिेट समय दािले फेररयो टोलको मुहार 

                                                                                                 सेकेण्ड बहादरु बस्नेत 

सामाजिक पररचालक (जहहर्लडड नपेाल) 

भोिपरु जिर्ललाको उत्तरी क्षते्र कुलङु गाजिसको िडा नं ७ को जिकट टोल हो सानोताल । कररि २२/२३ घरधरुी भएको 

सो टोलका माजनसहरु आफ्नै काममा मात्र  व्यस्त हुने तर अजहले सामदुाजयक संस्थामा आबद्ध सामाजिक काममा 

लागेरआफ्न ैखचडले बनाउने सामदुाजयक भिन । 

भोिपरु जिर्ललाको उत्तरी क्षते्र कुलुङ गाजिसको िडा नं ७ को 

जिकट टोल हो सानोताल । कररि २२/२३ घरधरुी भएको सो 

टोलका माजनसहरु आफ्न ैकाममा मात्र  व्यस्त हुन्थे सामाजिक 

काममा कोजह अजघ सदनैथे । त्यस टोलमा २०७२ साल िेष्ठमा 

गररबी जनिारण कोष कायडक्रमका २ िटा सामदुाजयक संस्था 

गठन गररयो  र सो टोलका २ घर बाहके सब ै घरको आजथडक 

अिस्था कमिोर भएकोले १९ घरधरुी संलग्न एउटा संस्था 

गठन गररयो  सो संस्थाको नाम सानोताल सामदुाजयक संस्था 

राजखयो । सामदुाजयक ससु्थाको जनयमअनसुार हरेक मजहनाको ५ गते बैठक बस्न,ेसबै सदस्य अजनिायड उपजस्थजत हुनपुन े

जथयो । यो सामदुाजयक संस्थाको यसरी नै समय जबजतरहकेो जथयो । त्यस टोलमा कुनै पजन सामदुाजयक भिन जथएन । 

संस्थामा आबद्ध नभएको माजनसको घर अजल फराजकलो भएकोले त्यजह घरमा संस्थाको जनयजमत बैटक बस्द ैआएको 

जथयो । बैठक यसरी बस्नपुदाड साहै्र असजिलो भइरहकेो जथयो । एकजदन जनयजमत बैठक सहिीकरण गदाड सामाजिक 

पररचालकले अब १० जमनेट समय दान गनुडपर्ड र हामीले बस्तीमा मजहनाको १ जदन समदुायलाई जहत हुने खालको काम 

गनुडपर्ड भन्दा सबै सदस्यहरुसले यो कुरालाई राम्रो मानेर हामी गनड तयार र्ौं भनेपजर् र संस्थका सदस्य सम्भ ूथापाले 

सबैको सहमत भए अब हामीले एउटा सामदुाजयक भिन बनाउनपुर्ड सधै अकाडको घरमा जमजटङ बस्न राम्रो हुुँदनै फेरर 

उहाुँ संस्थामा जन हुनहुुन्न अब हाजमले सामदुाजयक भिन बनाउनपुर्ड भनपेजर् सबै सदस्यहरुलाई समथडन गनुडभयो यो 

कामका लाजग िागरुक हुनभुयो र त्यजह बैठकमा ससु्थाका सदस्य राम बहादरु थापाले सामदुाजयक संस्थाको भिन 

बनाउनका लाजग िग्गा जनशरु्लक जदन्रु् भन्नभुयो र सबै सदस्यहरुले सो भिन बनाउन १५/१५ जदन काम गनुडपने जनयम 

बनइयो । भिन जनमाडणमा दक्षले बनाउन लाग्नपुने र निान्नलेे ढुङ्गा फोन,ेमाटो मछु्न ेलगायतका काम गनुडपने जनयम 

बनाइयो । सबै सदस्यहरु रािीखसुी भइ सबैले आ आफ्नो जिम्मिेारी परूा गन े भनी बैठक समापन गररयो । सोही 

मतुाजिक सम्पणूड सदस्यहरुले भिन जनमाडण गनडका लाजग काममा खटे र काम सम्पन्न गररयो । अब सो भिनलाई 
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िस्ता,काठ, जसमेन्टको आिाश्यकता जथयो । त्यसको व्यिस्थापनका लाजग संस्थाका अजलक धनी सदस्यहरुले १/१ 

हिार र सो टोलका क्लब,मजहला समहू र स्थानीयबासीसुँग सहयोग गरे । अजहले सो टोलमा बीचमा जचजटक्क परेको 

भिन जनमाडण भएको र् । अजहले त्यो टोलका माजनसहरु सामजुहक काममा अजघ सनड थालेका र्न भने टोलमा केही 

र्लफल गनुडपने भयो भन ेत्यजह भिनमा भलेा भएर गने गर्डन । सो संस्थाको १० जमनटे समय दान अन्तगडत अजहले पजन 

सामाजिक काम भइरहकेा र्न र गाउुँका बाटाघाटा, पाटी पौिा र धारा कुिाहरु सफा भएका र्न ्साच्चै भन्नपुदाड १० 

जमनेट समय दानले टोलको महुार न ैफेररएको र् ।  
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अनसुचुी २.१. सािदुाहयक ससं्था सम्िन्धी जानकारी 

वस 

नं 
सहयोगी संस्था 

स्थापना 

भएका CO 

िताि 

भएका 

CO  

सझंौता 

भएका 

CO  

सझंौता भएका CO  मध्ये 
िताि 

भएर 

सझंौता 

नभएका  

CO  

संझौता भएका सामिुावयक संस्थाहरु कै

वर्

य

त 

INFRA 

मात्र 

पाएक 

IGA  

मात्र पाएका 

ििुै 

पाएका 

वकस्ता 

नपाएका  

१ वकस्ता  

पाएका 

 २ वकस्ता 

पाएका 

सिै 

वकस्ता  

पाएका 

१ 
वजविस / स्थानीय 

विकास कोष 
६७ ५८ ५६ ० ५६ ६ २ २ ३१ २५ २५ 

 

२ वमतेरी नेपाल ७८ ६० ६० ० ५२ ८ ० ० १९ ४१ ४१   

३ सगरमाथा विकास संस्था ९३ ६२ ६२ ० ६२ ७ ० ० २० ४२ ४२ 
 

४ सामवुहक अवभयान ५४ ५४ ५४ ० ५१ ३ १ ० २३ ३१ ३१   

५ वहहल् ि् नेपाल ७२ ५४ ५४ ० ४९ ५ ० ० २५ २९ २९ 
 

  जम्िा २९१ १७१ १६९ १ १५७ १२ १ ० ५८ ११९ ११९ 
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अनुसुची २.२.सािदुाहयक ससं्थाका उप पररयोजना  सञ्जाल सम्िन्धी जानकारी 

वस 

नं 
सहयोगी संस्था 

स्थाप

ना 

भएका 

Fed 

िताि 

भएका 

Fed 

संझौ

ता 

भएका 

Fed  

संझौता भएका Fed को 

प्रकारको अिस्था 

िताि 

भएर 

संझौता 

नभए

का 

Fed  

संझौता भएका Federation हरु 

कैवर्यत 

INFRA 
IG

A 
ििैु 

वकस्ता 

नपाएका  

१ वकस्ता  

पाएका 

 २ वकस्ता 

पाएका 

सिै 

वकस्ता  

पाएका 

१ 
वजविस / स्थानीय विकास 

कोष 
२ २ २ २ ० ० ० १ ० १ १ 

 

२ वमतेरी नेपाल २ २ २ २ ० ० ० १ ० १ १   

३ सगरमाथा विकास संस्था २ २ २ २ ० ० ० ० ० २ २ 
 

४ सामवुहक अवभयान १ १ १ १ ० ० ० ० ० १ १   

५ वहहल् ि् नेपाल १ १ ० ० ० ० ० ० ० ० ० 
 

  जम्िा ५ ५ ५ ५ ० ० ० ० ५ ० ०   

 



िावषिक प्रगवत प्रवतिेिन २०७३/ ०७४                                                                         भोजपरु                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

गररवी निवारण कोष  26 

 

अनुसुची २.३.सािदुाहयक ससं्थािा िचतकोष को हस्थहत 

वस न ं सहयोगी संस्थाको नाम 
गाविस 

संख्या 
CO संख्या 

सा सं सिस्य संख्या मावसक 

िचत िर 

व्याज 

प्रवत 

िषि % 

कुल िचत 

रकम 
मवहला परुुष 

१ स्थानीय विकास कोष ७ ६७ १५८८ ५३ २० ६ ५८४३०८ 

२ वमतेरी नेपाल 
६ ७८ ११५४ ७५५ ५-१०० ६ ८२८०१६ 

३ सगरमाथा विकास संस्था ७ ६३ १५७१ ९०० १०-५० ६ ६७७२७५ 

४ सामवुहक अवभयान 
६ ७२ १०२४ ७८३ १०-५० ६ ३२३६९२ 

५ वहहल् ि् नेपाल 
६ ७२ १०५८ ६५६ २०-३० ६ ६४६५३५ 

  जम्िा 
३२ ३८२ ६४३५ ३१६७ 

  

३०५९८२६ 

अनसुचुी ३.१. आि २०७३।०७४ िा सझंौता भएका भौहतक उप पररयोजनािरुको हििरण 

क्र 

स 
योजनाको नाम ठेगाना सामिुावयक संस्था सहयोगी सस्था संझौता वमवत 

१ धारािोला िानेपानी योजना िावसङ्थपुि -२ िीप्योती सामवुहक अवभयान २०७४ असार 
२ िाम्तले िानेपानी आयोजना चरम्िी कायिमलुक समहु वमतेरी नेपाल २०७४ असार 

३  वपउर े पाइप वसंचाइ आयोजना हलेौछा प्रगवतिील वमतेरी नेपाल २०७४ असार 

४ ढा्ेम हान िानेपानी योजना कुलुङ्-६ पंचकन्द्या वहहल् ि् नेपाल २०७४ असार 

५ 
बामराङ्िोला पाईप वसंचाइ योजना पािला-२ िाराङ्िोला सगरमाथा २०७४ असार 

६ 
्यावमरधेारा िानेपानी आयोजना मानेभञ्जाङ्- ४  कायिमलुक समहु एल व् एर् २०७४ असार 

७ तलधारी िानेपानी आयोजना लेिकि -५ वसंहििेी एल व् एर् २०७४ असार 

अनसुचुी ३.२: आि २०७३।०७४ सम्ि िठन तथा सझंौता  भएका  सािदुाहयक ससं्थािरुको हििरण 

क्र स 
सामिुावयक 

संस्था 
ठेगाना संझौता वमवत 

क्र 

स 

सामिुावयक 

संस्था 
ठेगाना संझौता वमवत 

सगरमाथा जवकास ससं्था 

१ वभमसेनथान  रानीिास-९  २०७२।०९।२७ ४८ एकता हसनपरु-२   २०७४।०१।०७ 

२ भगितीथान  रानीिास-९  २०७२।०९।२७ ४९ सनुौलो  हसनपरु-५  २०७४।०१।०७ 
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क्र स 
सामिुावयक 

संस्था 
ठेगाना संझौता वमवत 

क्र 

स 

सामिुावयक 

संस्था 
ठेगाना संझौता वमवत 

३ पञ्चकन्द्या  रानीिास-९   २०७२।०९।२७ ५० वमवलजलुी  पात्लेपानी-८  २०७४।०१।०७ 

४ मकाल ु रानीिास-१ २०७२।०९।२७ ५१ संघषिवसल  पात्लेपानी-१  २०७४।०१।०७ 

५ लावलगुूँरास  रानीिास-१  २०७२।०९।२७ ५२ छेन्द्िीकोप्मा  पात्लेपानी-९  २०७४।०१।०७ 

६ मेलवमलाप  रानीिास-६ २०७२।०९।२७ ५३ पौरिी  पात्लेपानी-९  २०७४।०१।०७ 

७ वसंहिेिी  िेिानटार-५  २०७२।०९।२७ ५४ साकेन्द्िालङु  पात्लेपानी-१  २०७४।०१।०७ 

८ वमवलजलुी  िेिानटार-६ २०७२।०९।२७ ५५ सल्लेरी  रानीिास-७   २०७४।०१।०७ 

९ जलकन्द्या  िेिानटार-५  २०७२।०९।२७ ५६ हतिुागवढ  रानीिास-८  २०७४।०१।०७ 

१० संयोग  िेिानटार-२  २०७२।०९।२७ ५७ मनकामना  रानीिास-५  २०७४।०१।०७ 

११ वमलन  िेिानटार-२  २०७२।०९।२७ ५८ रचेक  रानीिास-२  २०७४।०१।०७ 

१२ जनउत्थान  िेिानटार-३   २०७२।०९।२७ ५९ वियाना  होमताङ-५  २०७४।०१।०७ 

१३ जलकन्द्या  पािला-१ २०७२।०९।२७ ६० िाढाहाङमी होमताङ-८  २०७४।०१।०७ 

१४ चवण््का  पािला-७   २०७२।०९।२७ ६१ प्रगतीवसल  िेिान्द्टार-६  २०७४।०१।०७ 

१५ ्िली  पािला-६ ,  २०७२।०९।२७ ६२ सजृनवसल  िेिान्द्टार-४  २०७४।०१।०७ 

१६ छत्रिेिी  पािला-९ २०७२।०९।२७ ६३ वजमीथानी  पािला-५  संझौता नभएको 

१७ िाराङिोला  पािला-२   २०७२।०९।२७ ६४ मवझयाटार  हसनपरु-४  संझौता नभएको 

१८ वकराूँत  पािला-८  २०७२।०९।२७ ६५ भालिुोप  हसनपरु-४  संझौता नभएको 

१९ सप्त गरङ्गी  होम्ताङ-६ २०७२।०९।२७ ६६ ियािोप  हसनपरु-४  संझौता नभएको 

२० हेन्द्िामा  होम्ताङ-१ २०७२।०९।२७ ६७ वििालय  पात्लेपानी-४  संझौता नभएको 

२१ विथारा  होम्ताङ-२ २०७२।०९।२७ ६८ हाथीसिा  पात्लेपानी-३  संझौता नभएको 

२२ उन्द्नवतवसल  होम्ताङ-७ २०७२।०९।२७ ६९ चङमािङु  पात्लेपानी-५  संझौता नभएको 

२३ वहमचलुी  होम्ताङ-४  २०७२।०९।२७ ७० िकैुला  पात्लेपानी-३  संझौता नभएको 

२४ नयाूँ कोवपला  होम्ताङ-३  २०७२।०९।२७ ७१ कटहर े िैराङ-६  संझौता नभएको 

२५ गौरुङटार  पात्लेपानी-६  २०७२।०९।२७ ७२ रु्लिारी  िैराङ-६  संझौता नभएको 

२६ माङथाना  पात्लेपानी-७  २०७२।०९।२७ ७३ वसलाढुङगा  िैराङ-७  संझौता नभएको 

२७ िाखे्रम  पात्लेपानी-७  २०७२।०९।२७ ७४ गरीिी उत्थान  िैराङ-७  संझौता नभएको 

२८ वकंरात साकेन्द्िा  पात्लेपानी-६  २०७२।०९।२७ ७५ लालीगरुाूँस  िैराङ-१  संझौता नभएको 
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क्र स 
सामिुावयक 

संस्था 
ठेगाना संझौता वमवत 

क्र 

स 

सामिुावयक 

संस्था 
ठेगाना संझौता वमवत 

२९ महाङकाली  पात्लेपानी-२  २०७२।०९।२७ ७६ सवुम्नमा  िैराङ-१  संझौता नभएको 

३० सभापोिरी  पात्लेपानी-२  २०७२।०९।२७ ७७ अमतृ  िैराङ-९  संझौता नभएको 

३१ प्रगतीवसल  हसनपरु-१  २०७२।०९।२७ ७८ अजम्िरी  होमताङ-४  संझौता नभएको 

३२ चेममुा  हसनपरु-६  २०७२।०९।२७ ७९ नम ना  होमताङ- ७  संझौता नभएको 

३३ पञ्चकन्द्या  हसनपरु-८  २०७२।०९।२७ ८० चवण््का  होमताङ-९  संझौता नभएको 

३४ उ््िल  हसनपरु-७  २०७२।०९।२७ ८१ सापे्त गन  रानीिास-३  संझौता नभएको 

३५ संघषिवसल  हसनपरु-१ २०७२।०९।२७ ८२ अितारी  रानीिास-५  संझौता नभएको 

३६ सजृनवसल  हसनपरु-१  २०७२।०९।२७ ८३ ्ाू्ँ ागाउूँ  रानीिास-४  संझौता नभएको 

३७ नाकथान  िैराङ-२  २०७२।०९।२७ ८४ सायपत्री  रानीिास-६  संझौता नभएको 

३८ लङुथङु  िैराङ-४  २०७२।०९।२७ ८५ वहमचलुी  िेिानटार-९  संझौता नभएको 

३९ िातेन्द्िा  िैराङ-४   २०७२।०९।२७ ८६ छेन्द्िीथङ  िेिानटार-७  संझौता नभएको 

४० गरीिी यिुा  िैराङ-४  २०७२।०९।२७ ८७ गौरीिंकर  िेिानटार-१  संझौता नभएको 

४१ जनजागरण  िैराङ-८  २०७२।०९।२७ ८८ सप्त गरङगी  िेिानटार-१  संझौता नभएको 

४२ जनउद्धार  िैराङ-८   २०७२।०९।२७ ८९ मनकामना  िेिानटार-४  संझौता नभएको 

४३ जनउद्धारसाम ु िैराङ-३  २०७४।०३।१२ ९० गोिािरी  िेिानटार-८  संझौता नभएको 

४४ माङतेन  िैराङ-५  २०७४।०१।०७ ९१ वमतेरी  िेिानटार-८  संझौता नभएको 

४५ छापगाउूँ  हसनपरु-९  २०७४।०१।०७ ९२ जाल्पा  पािला-३  संझौता नभएको 

४६ जनजागरण  हसनपरु-२  २०७४।०१।०७ ९३ लवमम  पािला-४  संझौता नभएको 

४७ 
सरस्िती जागरण  हसनपरु-३  २०७४।०१।०७     

जमतेरी िेपाल 

१ कावलकाििेी   याकु १  २०७२।०९।२७ ४० सिाबहार बावस्तम-९  २०७३।०३।१४ 

२ वसंहििेी   याकु १  २०७२।०९।२७ ४१ लावलगरुाूँस सानोिमु्मा -१  २०७३।०३।१४ 

३ प्रगवतविल   चरम्बी ४  २०७२।०९।२७ ४२ गरुाूँस हेलौछा २०७३।१२।२९ 

४ सनुिुार टोल   चरम्बी ३  २०७२।०९।२७ ४३ सजृनिील हेलौछा २०७३।१२।२९ 

५ महाबदु्ध   हेलौछा १  २०७२।०९।२७ ४४ कुिापानी हेलौछा २०७३।१२।२९ 

६ प्रगवतविल   हेलौछा ८  २०७२।०९।२७ ४५ यचु्चबुङ्ु वतम्मा २०७३।१२।२९ 
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७ राधाकृरण   हेलौछा ७  २०७२।०९।२७ ४६ वछमालङ्ु वतम्मा २०७३।१२।२९ 

८ जालपाििेी  बावस्तम २  २०७२।०९।२७ ४७ नबजागरण सानोिमु्मा २०७३।१२।२९ 

९ मनकामना  बावस्तम २  २०७२।०९।२७ ४८ नमनुा सानोिमु्मा २०७३।१२।२९ 

१० वसद्धकाली  बावस्तम १  २०७२।०९।२७ ४९ िाकेला सानोिमु्मा २०७३।१२।२९ 

११ छेन्द्िी  सानो िमु्मा ४  २०७२।०९।२७ ५० पिुारटोल सानोिमु्मा २०७३।१२।२९ 

१२ हेन्द्िामाबङु  सानो िमु्मा ४  २०७२।०९।२७ ५१ सजृना बावस्तम २०७३।१२।२९ 

१३ कन्द्चनजंघा  सानो िमु्मा १  २०७२।०९।२७ ५२ लोककल्याणकारी बावस्तम २०७३।१२।२९ 

१४ सनुािरी  सानो िमु्मा १  २०७२।०९।२७ ५३ नब-प्रवतभा बावस्तम २०७३।१२।२९ 

१५ अजम्बरी   वतम्मा ५  २०७२।०९।२७ ५४ पन्द्चकन्द्या  याकु २०७३।१२।२९ 

१६ िाक्बङु   वतम्मा ७  २०७२।०९।२७ ५५ िंिािेबी याकु २०७३।१२।२९ 

१७ प्रवतक्षा   वतम्मा १  २०७२।०९।२७ ५६ वितलािेबी याकु २०७३।१२।२९ 

१८ परुपाञ्जली   वतम्मा ६  २०७२।०९।२७ ५७ छ्याङ्ग्रीिेबी  चरम्बी २०७३।१२।२९ 

१९ सप्त गकन्द्या   वतम्मा ३  २०७२।०९।२७ ५८ सनुगाभा चरम्बी २०७३।१२।२९ 

२० प्रगवतविल  वतम्मा १  २०७३।०२।०४ ५९ प्रवतभा चरम्बी २०७३।१२।२९ 

२१ सयपत्री  वतम्मा ८  २०७३।०२।०४ ६० उ्िल चरम्बी २०७३।१२।२९ 

२२ उन्द्नती  वतम्मा २  २०७३।०२।०४ ६१ रिकाली सानोिमु्मा सम्झौता नभएको 

२३ पिपुवत  हेलौछा ३  २०७३।०२।०४ ६२ साकेिा सानोिमु्मा सम्झौता नभएको 

२४ लालीगरुाूँस सानोिमु्मा १  २०७३।०२।०४ ६३ हररवसद्धी सानोिमु्मा सम्झौता नभएको 

२५ प्रगवत  सानोिमु्मा १  २०७३।०२।०४ ६४ सेतीिेबी बावस्तम सम्झौता नभएको 

२६ जनुतारा हेलौछा ९  २०७३।०३।१४ ६५ विविर बावस्तम सम्झौता नभएको 

२७ मन्द्जशु्री हेलौछा २  २०७३।०३।१४ ६६ मलुपानी बावस्तम सम्झौता नभएको 

२८ वसंहििेी हेलौछा-५  २०७३।०३।१४ ६७ चापटार हेलौछा सम्झौता नभएको 

२९ उन्द्नवत हेलौछा -८   २०७३।०३।१४ ६८ वसवलचङ्ुग हेलौछा सम्झौता नभएको 

३० वमलन याकु-३  २०७३।०३।१४ ६९ सनु्द्तलाकागती हेलौछा सम्झौता नभएको 

३१ नि्योती याकु -२  २०७३।०३।१४ ७० यिुमुा वतम्मा सम्झौता नभएको 

३२ समाजउत्थान याकु-३  २०७३।०३।१४ ७१ सपु्त गलुङ्ुग वतम्मा सम्झौता नभएको 
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३३ ग्रावमण याकु -२  २०७३।०३।१४ ७२ प्रकृवतिप्रिन्द्न वतम्मा सम्झौता नभएको 

३४ बैद्य गाउ चरम्बी २   २०७३।०३।१४ ७३ आईतबारे याकु- सम्झौता नभएको 

३५ लालुपाते चरम्बी -१  २०७३।०३।१४ ७४ वजमीगाउूँ याकु- सम्झौता नभएको 

३६ रकैर चरम्बी -३   २०७३।०३।१४ ७५ मकाल ु याकु- सम्झौता नभएको 

३७ उन्द्नवत वतम्मा -२  २०७३।०३।१४ ७६ अरुण चरम्बी सम्झौता नभएको 

३८ अजम्बरी बावस्तम -९   २०७३।०३।१४ ७७ बरुण चरम्बी सम्झौता नभएको 

३९ वहमालय बावस्तम -१   २०७३।०३।१४ ७८ महेश्वरािेबी चरम्बी सम्झौता नभएको 

सामुजहक अजभयाि 

१ जनजागतृी य ूँ- ९ ०७३।११।२३ १२ सावित्रा  िमु्माना-७ २०७३।०२।०४ 

२ सप्त गरङी  य ूँ- ६ ०७३।११।२३ १३ वमवमिर े युूँ-२  २०७३।०२।०४ 

३ सनुगाभा िावसङ्गथपुि - २ ०७३।११।२३ १४ आम्चोक  युूँ -१ २०७३।०२।०४ 

४ रिकाली िावसङ्गथपुि८ ०७३।११।२३ १५  नम ना जलेश्वरी  िावसङ्गथपुि ७ २०७३।०२।०४ 

५ लाूँलीगरुास वथवििंा ४ ०७३।११।२३ १६ गोिािरी  िावसङ्गथपि३ २०७३।०२।०४ 

६ 
गोिािरी 

वथवििंा – ३ 

र ७ 
०७३।११।२३ १७ 

 जाल्पा 

जनकल्याण  

वथवििंा -६  २०७३।०२।०४ 

७ पंचमी पांचा – ७ ०७३।११।२३ १८ पसलभञ््याङ  वथवििंा -५ २०७३।०२।०४ 

८ साकेन्द्िा पांचा - ८ ०७३।११।२३ १९ छौंिा  िालांिा -१ २०७३।०२।०४ 

९ पंचकन्द्या िालंिा - ९ ०७३।११।२३ २० गैयाथान  िालांिा - ३ र६ २०७३।०२।०४ 

१० पणेु िालंिा - ९ ०७३।११।२३ २१ जनउद्धार  पांचा - ३ २०७३।०२।०४ 

११ पञ्चकन्द्या  िमु्माना -२ ०७३।११।२३ २२ जनिवि  पाङ्चा - ५  २०७३।०२।०४ 

१ विप ्योती  िासीङ थपुि २ २०७२।०९।२७ १७ विसाङ्ला वथविङ्िा ८ २०७३।०२।०४ 

२ रु्लिारी िावसङथपुि ८ २०७२।०९।२७ १८ अजम्िरी वथविङिा ८ २०७३।०२।०४ 

३ लाली गरुाूँस िावसङथपुि ९ २०७२।०९।२७ १९ जाल्पािवेि िालांिा २ २०७३।०२।०४ 

४ भन्द््याङ पोिरी िावसङथपुि ६ २०७२।०९।२७ २० कन्द्याििेीिङु बालांिा १ २०७३।०२।०४ 

५ सयपत्री य ु१ र ३ २०७२।०९।२७ २१ वसंहििेी िालांिा ८ २०७३।०२।०४ 

६ िाक्िरुाङ युूँ ७ २०७२।०९।२७ २२ चन्द्रकलािवेि िालांिा ८ २०७३।०२।०४ 
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७ वमल्ाू्ँ ा  िमु्माना १ २०७२।०९।२७ २३ सनुौलो िालांिा ८ २०७३।०२।०४ 

८ गैरी गाउूँ  िमु्माना ६ २०७२।०९।२७ २४ जनवहत पाङचा ३¸६ २०७३।०२।०४ 

९ लात्राङ िमु्माना ३ २०७२।०९।२७ २५ माकुहाङ पाङचा ९ २०७३।०२।०४ 

१० पिपुती िमु्माना ९ २०७२।०९।२७ २६ वसद्धिवेि पाङ्चा १ २०७३।०२।०४ 

११ िउेराली  िमु्माना ८ २०७३।०२।०४ २७ सजृनविल पाङ्चा २ २०७३।०२।०४ 

१२ रवमते िमु्माना ५ २०७३।०२।०४ २८ पन्द्चकन्द्या पाङ्चा ४ २०७३।०२।०४ 

१३ जागरण िमु्माना ४ २०७३।०२।०४ २९ जलकन्द्या य ु८ २०७३।०२।०४ 

१४ निजागरण वथविङ्िा ९ २०७३।०२।०४ ३० सवुम्नमा य ु५ २०७३।०२।०४ 

१५ चमुराङ 
वथविङ्िा 

५¸६ 
२०७३।०२।०४ ३१ जाल्पा य ु१ २०७३।०२।०४ 

१६ गरु्भीर झाूँक्री  वथविङ्िा २ २०७३।०२।०४ ३२ ्ाू्ँ ािकि  िावसङथपुि ६ २०७३।०२।०४ 

जहहल् य् िेपाल  

१ योगमाया  नेपाले्ाू्ँ ा ४ २०७२।०९।२७ ३७ साकेचङ  चौकी्ाू्ँ ा-८ २०७३।११।२३ 

२ अरुण वत्रिेणी  नेपाले्ाू्ँ ा ४  २०७२।०९।२७ ३८ जलेश्वर  चौकी्ाू्ँ ा-७ २०७३।११।२३ 

३ अलैचे  नेपाले्ाू्ँ ा ८  २०७२।०९।२७ ३९ ताम्लङु   चौकी्ाू्ँ ा-६ २०७३।११।२३ 

४ जाल्पा  नेपाले्ाू्ँ ा ७  २०७२।०९।२७ ४० पन्द्चकन्द्या चौकी्ाू्ँ ा-३ २०७३।११।२३ 

५ प्रगवतिील  नेपाले्ाू्ँ ा ७  २०७२।०९।२७ ४१ कुलङु बढेुनी   कुिाककाउले -६ २०७३।११।२३ 

६ सिाबहार  नेपाले्ाू्ँ ा ४  २०७२।०९।२७ ४२ सैहििेी   चौकी्ाू्ँ ा-३, २०७३।११।२३ 

७ वसंह वसताला  नेपाले्ाू्ँ ा ७  २०७२।०९।२७ ४३ भमेुिबेी  
चौकी्ाू्ँ ा ८  २०७४।०१।०७ 

८ याूँगी जौटार  कुलङु ५ याूँगी २०७२।०९।२७ ४४ गोवपवन बेल्िो 
कुिाककाउले -३ २०७४।१२।२९ 

९ सानोताल  कुलङु ७  २०७२।०९।२७ ४५ वसद्दथान 
कुिाककाउले ३, २०७४।०१।१० 

१० िधुकुण््  िोभाने ५  २०७२।०९।२७ ४६ िबेीथान  
नेपाले्ाू्ँ ा-१ २०७४।०१।१० 

११ आहाले पोिरी  िोभाने ६  २०७२।०९।२७ ४७ सवुम्नमा पारुहाङ  
नेपाले्ाू्ँ ा-८ २०७४।१२।२९ 

१२ ईिुििा  िोभाने ८  २०७२।०९।२७ ४८ वब््मा पञ्चकन्द्या 
िोभाने ६¸  २०७४।१२।२९ 

१३ सयपत्री  िोभाने ५  २०७२।०९।२७ ४९ लािा  
िोभाने ७ २०७४।०१।०७ 

१४ वसवलचङु  िोभाने ८  २०७२।०९।२७ ५० वसजिनिील 
िोभाने ७,तल्लो  २०७४।०१।०७ 

१५ रे्िी  िोभाने ८ रे्िी २०७२।०९।२७ ५१ प्रगवतविल  
कुलङु-९,तल्लो  २०७४।१२।२९ 
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क्र स 
सामिुावयक 

संस्था 
ठेगाना संझौता वमवत 

क्र 

स 

सामिुावयक 

संस्था 
ठेगाना संझौता वमवत 

१६ धोिीिोला  चौकी्ाू्ँ ा ४  २०७२।०९।२७ ५२ लगनिील  
कुलङु-५, २०७४।१२।२९ 

१७ तिुमुी  िोभाने ७  २०७२।०९।२७ ५३ चेतनविल  
िाटाम्मा- ७ २०७४।१२।२९ 

१८ छौंसा  चौकी्ाू्ँ ा ७  २०७२।०९।२७ ५४ पाथीभरा  
िाटाम्मा- ७¸ २०७४।१२।२९ 

१९ ईन्द्र्योवत  कुलङु ८  २०७२।०९।२७ ५५ श्यामा  िोभान-े३,  सम्झौता नभएको 

२० विब कंकली  कुिाककाउले ६  २०७२।०९।२७ ५६ ओसेप्ला  िोभान-े१,  सम्झौता नभएको 

२१ कृषक  िाटाम्मा ९  २०७२।०९।२७ ५७ इलाम्िा  िोभान-े२,  सम्झौता नभएको 

२२ िोतोमोलङु  िाटाम्मा १  २०७२।०९।२७ ५८ च्यावक्िला  िोभान-े९,  सम्झौता नभएको 

२३ जनजागवृत  िाटाम्मा ६  २०७२।०९।२७ ५९ िउेराली  कुलङु-९ सम्झौता नभएको 

२४ वभरकुना  िाटाम्मा ४  २०७२।०९।२७ ६० वभ.एस.के.  कुलङु-८  सम्झौता नभएको 

२५ नागी्ाू्ँ ा  कुिाककाउले ६  २०७२।०९।२७ ६१ एस.व्.भी.  चौकी्ाू्ँ ा -८, सम्झौता नभएको 

२६ जनजागरण  कुिाककाउले १  २०७२।०९।२७ ६२ िेम्पालङु  चौकी्ाू्ँ ा -८ सम्झौता नभएको 

२७ चन्द्रस यि  कुिाककाउले १ २०७२।०९।२७ ६३ सयुि्योती  कुिाककाउले-४ सम्झौता नभएको 

२८ तीनघर े कुिाककाउले ९  २०७२।०९।२७ ६४ जनवप्रय  कुिाककाउले-३ सम्झौता नभएको 

२९ पञ्चकन्द्या  कुिाककाउले ६  २०७२।०९।२७ ६५ वननाम्मा  नेपाले्ाू्ँ ा-१ सम्झौता नभएको 

३० कमलाििेी   कुलङु-७ २०७३।११।२३ ६६ ्ाू्ँ ागाउ  नेपाले्ाू्ँ ा-९,  सम्झौता नभएको 

३१  कावलका  कुलङु-७, २०७३।११।२३ ६७ कुलङु एकता  नेपाले्ाू्ँ ा-५,  सम्झौता नभएको 

३२ िहर े  कुलङु-७ २०७३।११।२३ ६८ सयपत्री  नेपाले्ाू्ँ ा-३ सम्झौता नभएको 

३३  वसंहििेी कावतके  कुलङु-६, २०७३।११।२३ ६९ साउने कुलङु  िाटाम्मा-७,  सम्झौता नभएको 

३४ वतनतामा  िाटाम्मा ९¸  २०७३।११।२३ ७० लावलगरुाूँस  िाटाम्मा-६,  सम्झौता नभएको 

३५ जाल्पा  िाटाम्मा ५  २०७३।११।२३ ७१ सत्यभवुम  िाटाम्मा-२,  सम्झौता नभएको 

३६ कैलाििारी  िाटाम्मा ७  २०७३।११।२३ ७२ वसद्दधारा  िाटाम्मा-२,  सम्झौता नभएको 

वजविस/स्थानीय विकास कोष 

१  िक्षीणकाली मानेभन्द््याङ २ र ३ २०७२।०९।२७ २९ नि्िती  मानेभन्द््याङ ८ २०७३।११।२३ 

२ सगरमाथा भलु्के ७ २०७२।०९।२७ ३० छाप्मा िोला  िावसिोरा ६ २०७३।११।२३ 

३ च्यान्ाू्ँ ा भलु्के २ र ३ २०७२।०९।२७ ३१ छमालङ्ुग िावसिोरा ९ २०७३।११।२३ 

४ अजम्िरी भलु्के १ र ९ २०७२।०९।२७ ३२ गरीिी वनिारण भ ल्के६ २०७३।११।२३ 
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क्र 

स 

सामिुावयक 

संस्था 
ठेगाना संझौता वमवत 

५ चवण््थान ओखे्र ४ र ५ २०७२।०९।२७ ३३ जनजागरण भ ल्के८ २०७३।११।२३ 

६ कावलका ओखे्र १ र २ २०७२।०९।२७ ३४ सयपत्री भ ल्के४र५ २०७३।११।२३ 

७ जलेश्वरी  ओखे्र ९ २०७२।०९।२७ ३५ हरीयाली  ओख्र ३ २०७३।११।२३ 

८ काभे्र  लेिकि  ६ २०७२।०९।२७ ३६ पञ्चकन्द्या  ओखे्र७ २०७३।११।२३ 

९ सगरमाथा लेिकि  ४ २०७२।०९।२७ ३७ वसंहिेिी ओखे्र६र८ २०७३।११।२३ 

१० नम ना लेिकि  ८ २०७२।०९।२७ ३८ झ्याउपोिरी लेिकि ९ २०७३।११।२३ 

११ वसंहििेी  लेिकि  ५ २०७२।०९।२७ ३९ पचंकन्द्या लेिकि ९ २०७३।११।२३ 

१२ प्रगवतविल िैकुन्द्ठे १ र २ २०७२।०९।२७ ४० संिकाली बावसिोरा ४ २०७३।१२।२९ 

१३ जलकन्द्या िैकुन्द्ठे ५ २०७२।०९।२७ ४१ भमुीिेिी बावसिोरा२ ०७४।१।१० 

१४ नागछाूँगा िैकुन्द्ठे ३ र ४ २०७२।०९।२७ ४२ रत्तमाला बावसिोरा५ ०७३।१२।२९ 

१५ मंगलाििेी िावसिोरा १ २०७२।०९।२७ ४३ समु्नीमा िैकुणठे १र७ २०७३।११।२३ 

१६ साकेन्द्िा िावसिोरा ३ २०७२।०९।२७ ४४ सयपत्री  िैकुणठे ४र३ २०७३।११।२३ 

१७ समाजसधुार िावसिोरा ४ २०७२।०९।२७ ४५ सजृिनविलता  िैकुणठे ८र९ २०७३।११।२३ 

१८ पििुाििेी िावसिोरा ७ २०७२।०९।२७ ४६ ििेुवलटाङ बावसिोरा३ 
०७४।१।१० 

१९ लालीगरुाूँस मानेभन्द््याङ ४ र ६ २०७२।०९।२७ ४७ चोकोरीमा बावसिोरा५ 
०७४।१।७ 

२० प्रगतीविल कोट ९ २०७३।०२।०४ ४८ बोहोरी लेिकि २ 
०७३।१२।२९ 

२१ रु्लिारी कोट ६ २०७३।०२।०४ ४९ उत्साह लेिकि ४ ०७३।१२।२९ 

२२ सहयात्री कोट १ २०७३।०२।०४ ५० सेल्मे लेिकि ३ 
७३।१२।२९ 

२३ वसंहििेी कोट ४ २०७३।०२।०४ ५१ मिमली  लेिकि ७ 
०७३।१२।२९ 

२४ थानीसन्द्तगीरी कोट ८ २०७३।०२।०४ ५२ रुपाथवुम्क लेिकि ७ ०७३।१२।२९ 

२५ एकतासधुार कोट १ २०७३।०२।०४ ५३ वसरजनवसल 
कोट२ ०७३।१२।२९ 

२६ िेहेरशे्वर  मानेभन्द््याग१र२ २०७३।११।२३ ५४ मिमली  
कोट८ ०७३।१२।२९ 

२७ जाल्पािेिी  मानेभन्द््याग ५र७ २०७३।११।२३ ५५ उन्द्नती 
कोट६ ०७३।१२।२९ 

२८ मिमली  मानेभन्द््याग ९ २०७३।११।२३ ५६ वसद्धेश्वर 
कोट२ ०७४।१।१० 
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अिुसुची  ४: काययक्रमसँ सम्बजन्धत तजस्बर झलकहरु  

 

 

   

 

 

 

 कायडसम्पन्न दाक्बुराङ खा.पा योजना   -यु िाहिस 

sflnsf ;f=;=sf] j}7s n]vs{ 

k~rsGo ;f=;=ejg,cf]v]| 
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सप्तरङ्िी सा स बैठक–यूूँ 

 

१० हिनटे सियदान¸ पंचिी¸ पाचंा 

िााँगीडााँडा सासका कुदाककाउिे ६ माधथल्िो भोटेछाप म्स्थत 
श्र्ामकिा भट्टराईकोमा रहेको भेडा पािि 

 

दधुकुण्ड माहादेव िमुिा सास दोभािे मालसक 
बैठक पश्चात 
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 प्रगनतशीि सास िेपािेडााँडाको बैठक पस्चात साप अरुणा थुिुङ 
राई जेहटए अनिि बस्िेत तथा सास पदाधधकारी र सदस्र्हरु  भौनतक निमायण अलभमुखिकरण सास पदाधधकारी र सदस्र्हरु 

 घुततीकोष िगािीबाट संचालित पसि 
 घुततीकोष िगािीबाट संचालित पसि 
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 योजना तजुगमा तथा सभमक्षा बठैक चरम्बी 

 

 सास अनरु्मन छलिल नतम्मा 

सास र्ठन सानोदमु्मा सामाजजक श्रोत नक्सा बनाउँदै िोटो नं १२ नछमालुङ्र् सासबाट समयदान र्री ननभमगत काठेपुल 
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अिुसुची  ५: कमयचारीहरुको जववरण 

क्र स किडचारीको 

नाि 

पद साझदेार ससं्था कायडक्षते्र िोिाइल न ं
कैहफयत 

१ सबुास कुमार शे्रष्ठ कायिक्रम संयोजक वमतेरी नेपाल ६ गाविस ९८४२२२५२५३  

२ सविना राई कायिक्रम संयोजक स्थानीय विकास कोष ७ गाविस ९८५२०५२२७७  

३ उत्तर कुमार राई कायिक्रम संयोजक सगरमाथा ७ गाविस ९८५२०४९२०३  

४ विपेन्द्र शे्रष्ठ  कायिक्रम संयोजक सामवुहक अवभयान ६ गाविस ९८४२२२५२५२  

५ वबमला थापा कायिक्रम संयोजक वहहल् ि् नेपाल ६ गाविस ९८४९८८८५०६  

६ समुन पौ्ेल सपुरभाइजर /लेिापाल वमतेरी नेपाल ६ गाविस ९८१२३५५३३६  

७ मवन्द्िरा राई सपुरभाइजर /लेिापाल वहहल् ि् नेपाल ६ गाविस ९८१४३२२७३०  

८ िेग बहािरु ठकुरी सपुरभाइजर /लेिापाल सगरमाथा ७ गाविस ९८४२३३८८२१  

९ वलला कु रणपहेली सपुरभाइजर /लेिापाल सामवुहक अवभयान ६ गाविस ९८४२१५१२१४  

१० वमना िोगटी सपुरभाइजर /लेिापाल स्थानीय विकास कोष ७ गाविस ९८६२६३७०१९  

११ नगेन्द्र राई सब ओभरसीयर सबै POs २० गाविस  ९८१७३८१०२२  

१२ विक्रम रुम्बा सब ओभरसीयर सबै POs २० गाविस ९८६२१२८७८७  

१३ मन कुमार वलम्ब ु सब ओभरसीयर सबै POs ३२ गाविस  ९८१७३३७४८०  

१४ ईन्द्रराज ठकुरी सब ओभरसीयर वमतेरी/वहहल् ि्  १२ गाविस    

१५ उवमिला राई सामावजक पररचालक स्थानीय विकास कोष िावसिोरा ९८६२१४०९९४  

१६ सविता राई सामावजक पररचालक स्थानीय विकास कोष मानेभन्द््याङ ९८४२२११०१२  

१७ िशु्रीला राई सामावजक पररचालक स्थानीय विकास कोष भलु्के /ओख्रे ९८४२१०७२०७  

१८ प्रवतक्षा राई सामावजक पररचालक स्थानीय विकास कोष कोट ९८६२१७७६९४  

१९ पजुना राई सामावजक पररचालक स्थानीय विकास कोष लेिकि  ९८५२०५२८७४  

२० लममी थापा सामावजक पररचालक वमतेरी नेपाल बावस्तम ९८४२२१७०५९  

२१ सन्द्तोषी राई सामावजक पररचालक वमतेरी नेपाल वतम्मा ९७४२०८६०३९  

२२ िोभा राई सामावजक पररचालक वमतेरी नेपाल हेलौछा ९८६२०१००६१  
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क्र स किडचारीको 

नाि 

पद साझदेार ससं्था कायडक्षते्र िोिाइल न ं
कैहफयत 

२३ रमा वघवमर े सामावजक पररचालक वमतेरी नेपाल चरम्िी ९८१७३८७०८८  

२४ वििनारायण जोिी सामावजक पररचालक सामवुहक अवभयान िमु्माना ९७४३०७९९५३  

२५ अवम्िका ित्री ( राई) सामावजक पररचालक सामवुहक अवभयान वथवििंा/य ु ९७४२०४०१६०  

२६ जीिनकुमारी तामाङ सामावजक पररचालक सामवुहक अवभयान िालंिा ९७४२१०२२९५  

२७ भविन्द्र राई सामावजक पररचालक सामवुहक अवभयान िावसङथपुि ९८४२०९५७५७  

२८ बषृ बहािरु वि क सामावजक पररचालक सामवुहक अवभयान पाङ्चा ९८६२०४६०४०  

२९ भोटमान राई सामावजक पररचालक सगरमाथा हसनपरु ९८०५३४२८६९  

३० समुन विष्ट सामावजक पररचालक सगरमाथा पात्लेपानी ९८०३८८६४०९  

३१ कृरण राई सामावजक पररचालक सगरमाथा रानीिास ९८०५३७७९६९  

३२ सजना िजी सामावजक पररचालक सगरमाथा िैराङ ९८१२३८६४७६  

३३ िवृषका राई सामावजक पररचालक सगरमाथा िेिानटार ९८४२१५४२०५  

३४ वनमिला राई सामावजक पररचालक सगरमाथा िेिानटार ९८४२५०५८०२  

३४ रमेि ित्री सामावजक पररचालक वहहल् ि् नेपाल िोभाने ९८४२३०३३६८  

३५ सौगता गौतम सामावजक पररचालक वहहल् ि् नेपाल नेपाले्ाू्ँ ा ९८५२०५८५३२  

३३ मकेुि राई सामावजक पररचालक वहहल् ि् नेपाल िाटम्मा/ ९८१००९९३५०  

३४ सेकेन्द्् ि िस्नेत सामावजक पररचालक वहहल् ि् नेपाल कुलङु ९८०७३३१६३०  

३५ वसताराम गरुुङ सामावजक पररचालक वहहल् ि्  नेपाल कुिाककाउल े ९८०७३०९३८६  
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अिुसुची ६: सामुदाजयक संस्थाको प्रजतवद्धता पत्र  

सामुदाजयक ससं्थाका पदाजधकारीहरुको 

 िािी िाम्रो सािदुाहयक संस्था िाफड त िाम्रा खराि िानीिरु िटाउछौ र आम्दानी िढाउने काििरु िनेछौ ।  

 िािीले िाम्रो सािदुाहयक संस्थालाई आफ्नै पररिार जस्तै िाया िछौ र यसलाई दीिो भरपदो र स्िाभलम्िी 

िनाउछौ । 

 िािी संस्थाले तोहकए ििोजीिको िैठकिा अहनिायड उपहस्थत भइ सकृय रुपिा भाि हलन्छौ र िैठकले िरकेा 

हनणडयिरुको पालना िदडछौ । 

 िािी िाम्रो सिदुाय हभत्र रिकेा प्राकृहतक भौहतक सािाहजक  आहथडक र िानिीय सम्पत्तीिरुको एकएक िररे 

सुक्ष्ि रुपिा अध्ययन िरी पहिचान िनेछौ । 

 िािी अन्याय िदैनौ । िहिला िालिाहलका¸असक्त अपाङि र हपछह्एका जातीका व्यहक्तिरुको  अहधकार 

प्राहप्तका हनहम्त कायडरत रिन्छौ । 

 िािी िाम्रो िचत चा्ो चाूँ्ो िढ्न ेउपाय िछौ । र जम्िा भएको िचतलाई िामै्र आम्दानी िढाउन ेकाििा िािीले 

नै ऋण हलइ सििु िचतको  राम्रो उपयोि िदडछौ । 

 िािीले संस्थाको घहुम्तकोष िाट हलएको ऋण तोहकएकै काििा खचड िछौ र किलु िरकैे हदन सािा व्याज 

िझुाउने छौ । 

 िािीले िाम्रो पररिार र िाउूँ सिाजिा रिकेो कुलत फजुल खचड अन्धहिश्वास घरलुे हिसंा िटाउछौ । 

 िािी िाम्रो संस्थालाई राजनीहत िाट अलग्ि राख्छौ । 

 िािी िाम्रो सिदुायका लाहि िरके हदन १० हिनटे सिय िचत  िनेछौ र आिश्यक क्षते्रिा दान िनेछौ । 

 िािी िाम्रो सिदुायिा भएका जेष्ठ नािररक¸िालिाहलका¸एकल िहिला¸िभडिती िहिला र सुत्केरी िहिलािरुको 

हििरण अद्यािहधक राख्छौ र आिश्यक सियोि  िनेछौ । 

 िािी िाम्रो सिदुायिा रिकेा हनराक्षरता कायडयोजना िानाइ  हिस्तारै िटाउनेछौ । 

 िािी िाम्रो सिदुाहयक संस्था हभत्र  िादहििाद¸िहक्तत्िकला कहिता प्रहतयोहिता जस्ता अहतररक्त 

कृयाकलापिरु सिते संचालन िरी िोर्लने र तकड  िने िानीको हिकास िनेछौ । 

 िािी िाम्रा छोराछोरी लाइ भेदभाि निरी स्कुल पठाउछौ  साथै असल िानी व्यिोरा हसकाउछौ  
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अिुसुची ७: दश जमिेट दािको गीत  

दाि गरौ दशै जमिेट 

 

हामै्र हो मिको अठोट । 

गापँलाई  हासीिुशी समृद्ध  विापि दाि गरौ दशै जमिेट ।। 

XXX              XXX       XXX 

आफै गरौ (िहेरौ वाटो) २ 

विाऔ सफा सुग्घर दोवाटो चौवाटो 

हामै्र हो मिको अठोट 

गापँलाई सफासुग्घर सुजकलो विापि दाि ्गरौ दशै जमिेट 

XXX              XXX       XXX 

 

स्वचछ िािा (साँझ र जवहाि) २ 

संरक्षण गरौ हामी पािीका मुहाि 

हामै्र हो मिको अठोट 

गापँलाइ हरीयाली रसीलो विापि दाि गरौ दशै जमिेट 

XXX              XXX       XXX 

 

भौजतक अजि (प्राकृजतक सम्पत्ती )२ 

पपभोग गिय पापि ्ती भावी सन्तती 

हामै्र हो मिको अठोट 

गापँमा पययटक वोलापि दाि गरौ दशै जमिेट 




