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काशकः गरीवी िनवारण कोष भोजपुर िज ला ि थत साझेदार सं थाह

काशक य
गरीवी िनवारण कोषको आिथक सहयोगमा सं चािलत गरीवी िनवारण काय म भोजपुर िज लाका ३२ वटा गा. िव.
स.ह मा सं चािलत छ । उ लेिखत गािवसह मा काय म संचालन गनका लािग िज ला िवकास सिमित थानीय
िवकास कोष, ािमण िवकासका लािग िमतेरी नेपाल¸ िहह ड नेपाल¸ सामुिहक अिभयान भोजपरु र सगरमाथा िवकास
सं था भोजपुर गरी ज मा ५ वटा थानीय गै सरकारी सं थाह छनौट ग रएको छ । खा सरु ा, िश ामा पहंच,
सचु ना संचार र रोजगारी र वा य े मा उपल ध पहंचको आधारमा ाथिमिककरण गरी िवप नताका तर वाट
भोजपुर िज लाका कुल ६३ (हाल २ वटा नगरपािलका भएको हनाले ५४ वटा गािवस र २ वटा नगरपािलका छन )
म ये ५० ितशत गािवसह मा यो काय म संचािलत छ भने िजिवस थानीय िवकास कोष र सगरमाथा िवसका सं था
ले सात सात वटा र वाक ३ वटा गै सरकारी सं थाले छ¸छ वटा गािवसमा काय मलाई अगाडी वढाइरहेका छन । यस
काय मको मु य उ े य ािमण े मा रहेका लि त तथा िवप न घरधरु ीका मािनसह को िजिवकोपाजनमा सधु ार
याउन सामािजक प रचालनको मा यमबाट मता िवकास गराउदै आय आजन र साना ािमण भौितक पुवाधार
िवकासको लािग उनीह लाईनै संल न गराउदै थानीय साधन तथा ोतको पिहचान गरी अिधकतम सदपु योग गन
वयम उनीह लाई िवकास कृयामा योजनाको तजमा
ु ,पिहचान, काया वयन र स प न पिछ ममत संभार कृयामा
समेत उनीह को सकृयसहभािगका साथ अगािड बढाउन े रत गनु हो । उ लेिखत ल प रपुितका लािग संचालन
भइरहेको काय म ले यो िज लामा डेढ वषपुरा ग रसके को छ ।
यो अविधमा गरीवी िनवारण काय मले सामुदाय प रचालन आयआजन काय म लगायत भौितक पवु ाधार िनमाणका
े मा स त कायह संचालन गरेको छ । यसका साथसाथै समुदायमा रहेका लि त वगको मता िवकास ग र नेतृ व
िवकास तथा सशि करणको लािग योगदान पुयाउनु यस काय मको अक सु दर प रहेको छ । यही काय मह लाई
आगामी िदनमा भावकारी पमा स चालन गनका लािग हाल स म भएका गाितिविधह लाई यो काशन माफत
पाठकह सम
ततु गन चे ा गरेका छौ । सवै पाठक वगह वाट रचना मक पु पोषण,स लाह सझ
ु ावको अपे ा
राखेका छौ ।
काशक
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१. भोजपुर िज लामा गरीिव िनवारण कोष
आिथक उपाजनका ि कोणले पछाडी परेको भोजपरु
िज लाको गरीवीलाई घटाउने उ े यानु प २०७१
सालको उ राधवाट यस िज लामा गरीिव िनवारण
कोषको काय म शु भएको हो । यो काय म भोजपरु
िज लाका त कािलन ६३ गािवस म ये (हाल २
नगरपािलका भएको हनाले ५४ गािवस मा छन ) ३२ वटा
गािवसमा संचािलत छ ।
कोषको काय मलाई सहजीकरण गनका लािग यो
िज लामा ५ वटा गै सरकारी सं थाह साझेदार
सं थाको पमा प रचालन रहेकाछन जसम ये िजिवस
थानीय िवकास कोष भोजपरु र सगरमाथा िवकास सं था
ले ७/७ वटा गािवस तथा िहह ड नेपाल¸ ािमण िवकासका
लािग िमतेरी नेपाल र सामुिहक अिभयान भोजपुरले ६/६
वटा गािवसमा सामािजक प रचालनको काम ग ररहेकाछन
। िज ला िवकास सिमित भोजपरु ले गरेको गरीवी मापनका
आधारमा अितगरीवको सचु ीवाट मश ३२ वटा
गािवसह छनौट भएकाछन । भौगोिलक िहसावले हेदा िज लाको सदु रु द ीण देिख सदु रु उ र स म सवैितर छ रएर रहेकाछन ।
उ लेिखत काय े हेदा िहह ड नेपाल¸ सगरमाथा िवकास सं था र सामिु हक अिभयान भोजपरु को काय े एकै ठाउमा के ि त
छ भने िमतेरी नेपाल तथा िजिवस थानीय िवकास कोषको काय े छ रएकोछ ।

२. काय मका आधार त भह
सामािजक प रचालन¸ मता िवकास¸ आयआजन र सामदु ाियक/ ािमण पवु ाधार िवकास गरीवी िनवारण कोषका मु य ४
आधार त भह हन जसको मा मवाट देशका िविभ न ५५ िज लामा कोषले आ ना गितिविधह संचालन गरेकोछ ।

२.१. सामािजक प रचालन
गरीिव िनवारण कोषका ४ आधार त भ म ये सामािजक प रचालन अ य तीन त भलाई भावकारी बनाउनका लािग अित
आव यक र मह वपणु त भ हो । सामदु ाियक सं था गठन भएदेिख नै सामािजक प रचालनको मा मवाट थानीय साधन
ोतको पिहचान तथा प रचालन ग र योजना वनाउने काय सु हने गदछ । सामािजक प रचालनकै मा मवाट आ ना
आव यकता ह पिहचान गन स ने वनाउन मता िवकासका गितिविधह संचालन हने गदछन भने सामदु ाियक सं था माफत
पिहचान भएका आयआजन तथा सामदु ाियक पुवाधार िवकासका गितिविधह संचालन गरी सामदु ाियक सं थामा आव
सद यह को जीिवकोपाजनमा सधु ार याउने भएकाले कोषले आधार त भको पमा हण गरेको हो ।
भोजपरु िज लामा आ.व.०७२/७३ मा ८१ वटा सामदु ाियक सं था तथा ५ वटा Federation ह कोषमा दता भए भने १८७
वटा उपप रयोजनाह काया वयनका लािग संझौता ग रएका छन् । जसमा १६९ वटा आय आजनसंग स बि धत छन् भने बाँक
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१८ वटा भौितक पवु ाधारसंग स बि धत छन् । हाल स म ज मा २९१ वाटा सामदु ाियक सं था गठन भएकोमा १७१ दता
भइसके काछन भने १२० वटा दताको कृ यमा रहेकाछन । कोष संग स वि धत भोजपरु िज लाको सम त यांक य जानकारी
तल तुत ग रएकोछ ।
तािलका नं १: कोष संग स वि धत सम त यांक य जानकारी

िशषक

सं या र रकम
आ व २०७२/०७३
सु देिख हाल स मको
िववरण
सं या
रकम
सं या
रकम
सामुदाियक सं था गठन ८१
२९१
सामुदाियक
कोषमा दता
१७१
१७१
सं था
सा सं स जाल गठन
५
५
संझौता
१८७ ८३३२३१६२ १८७ ८३३२३१६२
कोषको
आयआजन तफ
१६९ ५९१७३४६१ १६९ ५९१७३४६१
लगानी
भौितक पुवाधार तफ
१८ २४१४९७०१ १८ २४१४९७०१
सहयोगी सं था
५
५
काय म पुगेका गािवसह
३२
३२
सामदु ाियक सं थामा आव घरधरु ी
ितशत
ज मा
अितगरीव "क"
३०७०
४२%
गरीवी
म यम गरीव "ख"
३०७२
४२%
वग करण
गरीव "ग"
११२९
१६%
मिहला
४९१२
िलंगका
६८%
आधारमा पु ष
२३५९
३२%
दिलत
९९०
१४%
जातीगत
जनजाती
४९७८
६८%
आधारमा
अय
१३०३
१८%

कै िफयत

२.२. मता िवकास
गरीवी िनवारण कोषको दो ो मह वपणु आधार त भ मता िवकास हो । मता िवकासलाइ मु य पमा सामािजक प रचालन
र सामदु ाियक िवकासको संपक सु को पमा िलइ छ । समुदायको आ नो आव यकता पिहचान देिख कृ याकलाप संचालनका
लािग सवै चरणमा िविश मताको आव यकता पन भएको हनाले यसलाइ म ु य पमा २ ख डमा िवभ ग रएको छ । पिहलो
साझेदार सं थाका कमचा रह को र दो ो सामदु ाियक सं थाको मता िवकास हो । जसको िववरण तल ततु ग रएकोछ ।
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२.१.१. सहयोगी सं थाका कमचारीको मता िवकास
भोजपरु िज लामा गरीवी िनवारण कोषले काय म स चालन गरेको सु वाती वष भएका कारण काय म संचालन िनदिशकाका
वारेमा अिभमख
ु ीकरण¸ सामदु ाियक सं थामा यवसाय छनौटका लािग आव यक य "आ नो यवसाय स ु तथा सधु ार गरौ"
तालीम¸ घिु तकोष प रचालन िनदिशका स वि ध
अिभमख
ु ीकरण¸ घटना अ ययन लेखन तालीम तथा
मािसक चौमािसक र वािषक ितवेदनह तयारी
अिभमख
ु ीकरण तथा अनिु श ण काय मह
संचालन ग रएकोछ । यस िज लामा रहेका ५ वटै
साझेदार सं थाह का सवै कमचारीह लाई
एकै थानमा राखेर मािथ उ लेिखत मता
िवकासका गितिविधह संचालन ग रएको िथयो ।
उ लेिखत गितिविधह म ये "आ नो यवसाय सु
तथा सधु ार गरौ" तालीमका लािग वा िश क
SIYB तालीमका सहभागी िश क तथा आयोजकह
प रचालन ग रएको िथयो भने वाँक सवै काय
व धक के शवराज ढुंगेलले सहजीकरण गनभएको
िथयो भने सवै तालीमह को आयोजना िज ला ि थत ५ वटा साझेदार
ु
सं थाह ले संयु पमा गरेका िथए । तालीममा सहभागीह को िववरण तािलकामा ततु ग रएकोछ ।
तािलका नं ५: सहयोगी सं थाका कमचा रह का लािग संचालन भएका तािलम र सहभागी िववरण

स
१
२
३

तालीम तथा गितिविधको नाम
काय म संचालन िनदिशका अिभमुखीकरण
आ नो यवसाय सु तथा सधु ार गरौ (SIYB)
घटना अ ययन लेखन तालीम

ज मा

दिलत
३
३
३
९

सहभागीह
जनजाती अ य ज मा मिहला
२३
५
३१
१६
२६
७
३६
१८
२६
७
३६
१८
७५
१९ १०३ ५२

पु ष
१५
१८
१८
५१

२.१.२. सामुदाियक सं थाका सद यह को मता िवकास
सहयोगी सं थाह माफत सामुदाियक सं थाको मुख पदािधकारीह को लािग लेखा यव थापन, नेतृ व िवकास घु तीकोष
यव थापन तालीमह संचालन भएका छन् भने यवसाय िवकासका लािग यवसाय अनस
ु ार बा ापालन, वंगुरपालन, तरकारी
तथा फलफुल खेती¸अलैची खेती स बि ध तालीमह र अ य िसप िवकाससंग स बि धत तािलमह समेत संचालन ग रएका
छन् । सामदु ाियक सं थाको सं थागत िवकास अ तगरगत दान ग रएका तािलमह सहयोगी सं थाको आयोजनामा स चालन
भएका िथए भने यावसाियक िवकास का लािग दान ग रएका तािलमह सामदु ाियक सं थाको आयोजनामा धेरज
ै सो
कृ याकलाप िवषयगत सरकारी कायालयह कृ िष िवकास कायालय तथा पशु वा य कायालवाट ािविधकह वोलाएर
स चालन ग रएको िथयोभने के हीमा थानीय ोत यि ह प रचालन गरेर संचालन ग रएको िथयो ।
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सामुदाियक सं थाह लाई दान ग रएका तािलममा सहभािगह को िववरण तलको तािलकामा ततु ग रएको छ ।
तािलका नं ६: सास पदािधकारी तथा सद यह का लािग संचालन भएका तािलम र सहभागी िववरण

स
१
२
३

तालीम तथा गितिविधको नाम
लेखा/अिभलेख याव थापन तालीम
पशपु ालन तथा कृिष स व धी तालीम
समुह यव थापन तथा नेतृ व िवकास तालीम
ज मा

सहभागीह
दिलत जनजाती अ य ज मा मिहला पु ष
९९
७०६ १७६ ९८१ ५४६ ४३५
४५२ २०७५ ४७८ ३००५ २११२ ८९३
७८
४३६ ११५ ६२९ ३६७ २६२
६२९ ३२१७ ७६९ ४६१५ ३०२५ १५९०

२.३. आयआजन
गरीवी िनवारण कोषको ते ो मह वपुण आधार त भ आयआजन हो । यस िज लामा आयआजन अ तरगत िविभ न े ह
ज तै पशपु ालनतफ बा ापालन,भेडा पालन¸ भसीपालन, गाईपालन, कुखरु ापालन आिद छन् भने कृ िष तफ मौसमी तथा
वेमौसमी तरकारी उ पादन, अदवु ा तथा अलैची खेतीमा लगानी भएकोछ । अ य आयआजन तफ फलललु खेती, िकराना पसल
आिद मुख छन् । यसरी आयआजनका लािग कोषबाट उपल ध गराईएको रकमलाई समदु ायले घ ु तीकोषको पमा प रचालन
गदछन् । गरीब समदु ायमा यो घ ु ती कोषको रकम सामािजक पूज
ँ ीका पमा थापना भएको हँदा गरीबी िनवारण कोषले यसलाई
सामािजक कोषको पमा या या गरेको छ ।
पशुपालन तफ धेरैको माग बा ापालनमा देिख छ । यसको कारण कोषको काय ममा आब घरधरु ीह आ नो ज गा जिमन िक
यून भएका या हँदै नभएका भएका कारण उनीह का लािग बा ापा न सिजलो हने, फाइदा हँदा धेरै हने र कुनै कारणवस
नो शानी भयो भनेपिन धेरै ठूलो जायजेथा गमु ाउन नपन भएको हँदा यस ित गरीबह को आकषण बढे को देिख छ भने कसैका
लािग बा यता पिन देिख छ ।
यस आ.व. ०७२/०७३ मा १६९ वटा आयआजन उपप रयोजनामा स झौता भएको छ । आयआजन अ तगत िविभ न े मा
भएको लगानीलाई तलको तािलकामा ततु ग रएको छ ।
तािलका नं २: आयआजन अ तरगतका े ह मा भएको लगानी

िशषक
पशपु ालन
कृ िष
आयआजनका उ पादनमुलक
िविभ न े मा यापार
भएको लगानी सेवा े
मता िवकास
अनगु मन मु याङकन
कुल ज मा
ग रिव िनवारण कोष

आव २०७२।०७३को लगानी हाल स मको ज मा लगानी

३५६९६५७१
९९६७०३९
१०४३५६६
६०८६१६५
०
२०९९२८७
७३३१३४०
६२२२३९६८

३५६९६५७१
९९६७०३९
१०४३५६६
६०८६१६५
०
२०९९२८७
७३३१३४०
६२२२३९६८

ितशत
५७
१६
२
१०
०
३
१२
१००
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२.३.१. घु तीकोषको ि थित
सामुदाियक सं थाको दीगोपनाको मुख आधार भनेको उनीह लाई कोषले उपल ध गराएको घु तीकोष हो । यो कोषको
प रचालनले सामुदाियक स था तथा यावसाय स चालन दवु ैमा भावकारी भिु मका िनवाह गरेकोछ । एकातफ कि तमा
सामदु ाियक सं थाका सद यह को १० ितशत लगानी तथा ५० ितशत सद यलाइ मा घ ु तीकोष उपल ध गराउने नीितले
वाँक ५० ितशत सद यले पिहलो असल
ु ी पिछ मा रकम पाउने भएकाले लगानी लाइ सही सदुपयोग गन सामदु ाियक स था
िभ ै अनगु मन तथा मु याङकन हने ¸भाखा ना न निदने गितिविधह स चालन भइरहेकाछन हाल भोजपरु िज लामा १६९ वटा
सामदु ाियक स था ले घु तीकोष ा गरी आयमलु क यावसायह सचालन ग ररहेकाछन । भोजपरु िज लाको घु तीकोष
स व धी िववरण तल तु गरीएकोछ ।
तािलका नं ३: घु ती कोषको िववरण

स

सच
ु क

इकाई

प रमाण

कै िफयत

१

आयआजनकृ याकलापमा सहयोग ा गन सा.सं.

सं या

१६९

२

घिु तकोष प रचालन ग ररहेका सामदु ाियक सं था

सं या

१६९

३

गरीवी िनवारण कोष वाट ा घ ु तीकोष

पैया

५२२७६८१५

४

सामदु ाियक सं थाको घु तीकोषमा व लगानी

पैया

५९२८३९०

५

अ य िनकायवाट घु तीकोषका लािग ा सहयोग

पैया

०

६

याज तथा हजना वाट ा आ दानी

पैया

०

७

ज मा घु तीकोष रकम

पैया

५६०४६६०५

८

हाल स मको Cumulative लगानी रकम

पैया

९

हाल स मको Cumulative असल
ु ी रकम

पैया

०

१०

हाल लगानीमा रहीरहेको ज मा रकम

पैया

५६०४६६०५

११

भाखा नाघेको ज मा रकम

पैया

०

१२

भाखा ननाघेको रकम

पैया

५६०४६६०५

१३

घ ु तीकोष असल
ु ी दर

ितशत

१००

१४

औषत याजदर

ितशत

६

१५

घ ु तीकोष ा गन ज मा सद य

१६
१७

५६०४६६०५

सं या

१९६३

हाल स मको अिधकतम ित या ऋण लगानी

पैया

११०७९२

हाल स मको यनु तम ित या ऋण लगानी

पैया

५७०५

ग रिव िनवारण कोष
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२.३.२. आयआजन स व धी स प न उपप रयोजनाह
आ नो िजिवकोपाजनको म ु यपेशा का अित र समयमा गरीने कृ याकलाप वाट ा आ दीलाई आयआजन भिन छ तर
कितपय अव थामा आयआजन नै िजिवको पाजनको मु य पेशा व ने गरेका उदाहरणह देिखएकाछन । भोजपरु िज लाका ९०
ितशत भ दा वढी घरधुरीह य पमा कृ िष पेशा र यस
िभ पिन धान खेतीमा आि त छन भने के िहले ा खेती
वाट आ दानी हासील ग ररहेकाछन । यातायातको िहसावले
अ य तै दगु म मािनने यो िज लामा अझै पिन वषायाममा
गाडीह सदरमुकाम स म आउन स दैनन भने गाउँ गाउँमा
पु ने त संभावना नै छै न यस कारण यो िज लामा तरकारी
लगायत अ न समेत वािहर वाट याउन नसिकने र याइहाले
पिन अ य तै महंगो पन भएको हनाले यपारीह आकिषत
देिखदैनन । िवगत के ही वष देिख परेको खडेरीका कारण धान
खेती हन छोडेपिछ संकटमा परेको यो िज लामा हाल धानका
अित र अ यवालीह को खेती गन ताजा तरकारी अदवु ा
फलफुल खेती गन अलैची तथा ा खेती गन वेतवासका
सामाि ह उ पादन तथा िवि िवतरण गन तफ यहाका
कृ षकह संल न रहेको पाइ छ । उ लेिखत कृ याकलापह मा
गरीवी िनवारण कोषले गरेको सहयोग य पमा सहयोगी
भएकोछ । सामदु ाियक सं थाका सद यह को इ छामा िदथारा सा सं होमताङका सद यह ले उ पादन गरेको नाङ् लो
आधारीत कृ याकलाप भएको र पिहलो सद यले असल
ु ी
गरेपिछ दो ोले पाउने भएको हनाले सही यावसायमा लगानी गरेको पाइएको छ । गरीवी िनवारण कोषको सहयोगमा हाल स मम
१६९ वटा आयआजनका संचालन गरकोमा ११९ वटा स प न भई अ तीम लेखापरी ण गराइरहेकाछन भने वाँक ५० वटा ले
पिहलो िक ता ा ग र संचालनको चरणमा रहेकाछन ।

२.४. भौितक पुवाधार
खासगरी गरीबीको कुच बाट बािहर आउनका लािग गरीबी संग य जोिडएका र तीनै गरीवह को िजिवकोपाजनका लािग
सहयोग पयु ाउने साना भौितकपवु ाधारह को िवकास मह वपुण ह छ ।भौगोिलक िविवधता भएको यो भोजपरु िज लालाई हेदा
सदरमक
ु ामवाट उ र तफ पानीको स त ोतह देिख छन भने दि ण तफ खानेपानीको हाहाकार देिख छ । िज लाका ९०
ितशत भ दा वढी जनसं या कृ िषमा िनभर रहेको हनाले पानी अ य तै मह वपणु र पिहलो आव यकताहो । यिह आव यकता
लाई म नजर गरी पिहलो ाथिमकताका पमा खानेपानी तथा िसंचाइका योजनाह संचालन हने भएकाछन । हाल १८ वटा
भौितक पवु ाधारका योजनाह जसमा ९ वटा िसंचाइका र वाँक ९ वटा खानेपानीका योजनाह संझौता भएर पिहलो िक ता
रकम ा ग रसके को अव थामा रहेकाछन । योजनाह संझौता नै २०७३ सालको असार मिहनामा भएको हनाले वषायाममा
काम नग रएको हो अव २०७३ साल मंसीर मिहनावाट उ काय मह संचालन हनेछन ।
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योजनाह छनौट गदा पारदिश होस भ नका लािग तािवत योजनाह िज ला िवकास सिमितको योजना िकतावमा समािव
हनपन ावधानलाई कडाइकासाथ लागु ग रएको छ भने गाउँ िवकास सिमितको िसफा रस तथा साझेदारीलाई यूनतम सत
वनाइएकोछ । गािवसवाट ग रने साझेदारी रकम
कित र ो भ ने कुरालाई ाथिमकता िदइएन
िकनिक नीितगत पमा धेर ै थोरो जती
छुट्याउनपिन सवप ीय सामझदारी ज री हने
भएकोले राजनैितक दलको सहभािगता देिखने र
योजनाका वारेमा अनिव ता कट गन वृितको
अ य हने साथै अनुगमनमा समेत सहयोग पु ने
देिख छ । योजनाको लािग बजेट िनकाशा हने
िवि कै योजना थलमा सुचनापाटी टाँस गरेर मा
काम सु गनु पन । िनधा रत समयमा अिनवाय
स प न गनपन
ु खरीद ग रएका सामा ीको अिनवाय
VAT िवल िलनपु न ज ता ावधानह लाई छलफल देउराली िल ट खापायोमा पानीको मता ना दै ािविधक – द माना
ु
संझौता ग रएको हनाले िनधा रत समयमा िनधा रत
गणु तर सहीत काय स प न हने िव ास िलइएकोछ । उ लेिखत भौितक पूवाधारबाट रानीवास खैराङ ज ता अित सु खा
त गा.िव.स.का समदु ायह खानेपानीको सिु वधा उपयोग गन पाउनेछन भने अ य गासमा पानीको ोत भएर पिन उपयोग गन
नपाएका गरीव घरधरु ीले सिु वधा ा गनछन । यसले एकातफ खानेपानीको जजर सम यावाट मिु िदनेछ भने करेसावारी खेती
वाट ताजा तरकारी उ पादनमा समेत सहयोग पु नेछ । भोजपरु िज लामा भएको भौितक पुवाधारका योजनाह को लगानी र
लाभाि वत घरधुरीह को िववरण तल तुत ग रएकोछ ।
तािलका नं ४: भौितक पुव ाधार¸लगानी र लाभाि वत घरधु री
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हाल स मको ज मा

सं या
रकम
९ १३२६२७७६
९ १३००४०७१
१८ २६२६६८४७

सं या
रकम
९
१३२६२७७६
९
१३००४०७१
१८ २६२६६८४७

िशषक
खानेपानी
भौितक पुवाधारको
िस चाई
े मा भएको लगानी
ज मा

लाभा वीत
घरधरु ी

गािवस
सं या

१२६५
४७४
१६५२

७
१०
१७

३. ान यव थापन
भोजपरु िज लामा ान यव थापन अ तरगत थानीय एफ एम रेिडयो वाट सा ािहक पमा "गरीवीका कुरा" नामक रेिडयो
काय म सचालन भइरहेकोछ ।िज लामा संचािलत कोषका गितिविधह ¸साझेदार सं थाका अनभु वह ¸आयआजन
कृ याकलापमा संल न सामुदाियक सं थाका सद यह को अनभु व लगायत िज ला िवकास सिमित तथा गाउँ िवकास सिमितले
काय मलाई कसरी हेरीरहेकाछन भ ने िवषयमा काय म तयार गरी हरेक मंगलवार वेलक
ु ७:१५ देिख ७:३० स म चोमोलु ा
सामदु ाियक रेिडयो वाट तथा हरेक वधु वार वेलक
ु ८:०० देिख८:१५ स म भोजपरु सामदु ाियक रेिडयोवाट सारण भइरहेकोछ

ग रिव िनवारण कोष
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उ काय ममा पिहलो ५ िमनेट गितिविध र दो ो १० िमनेट अ तरवाता ततु गद गरेको अव थाछ जसवाट सा ािहक पमा
भएका सवै गितिविधह
सारण हने गरेकोले
पारदिशता तथा अ ाविधकतालाई जोड िदएकोछ ।
२०७३ साल वैसाखको अ यवाट सु भएको
काय म "गरीवीका कुरा" १ वष स म संचालन गन गरी
संझौता ग रएकोछ । यसैगरी यहका साझेदार
सं थाह को यव थापनमा नेपालका राि य तरका
पि काका प कारह ले गरीवी िनवारण कोषको
काय े अनुगमन गरेका छन । अनगु मनपिछ एक पिछ
अक गद राि य दैिनक पि का तथा अनलाइन
पि काह मा समाचारह काशन भएकाछन भने
थानीय पि काह वाट पिन िनयिमत पमा काशन
भइरहेकोछ । गरीवी िनवारण कोषको काय मलाई कुनै
पिन मा मवाट चार सार गन नछुटोस भनेर ३ जना
सामािजक प रचालकह लाई फरक फरक ३ वटा
रेिडयोको प कार वनाउन सहजीकरण ग रएको छ । घि तकोषवाट वा ापालन गरेक ित मा ३ िक राममाया राइको समाचार
ु
जसअनुसार भोजपुर एफ एम मा िवण मगर¸चोमोलु ा
एफ.एम मा काश िसं राई र संखवु ासभाको लािलगुराँस एफ एम मा सौगात गौतम संवाददाताको पमा काम ग ररहेकाछन ।
यसैगरी "गरीवी िनवारण कोष भोजपुर" को नाममा फे सवक
ु पेज वनाई िनयिमत पमा अ ाविधक ग ररहेकोछ ।

४. सहयोगी सं था
िज लामा कोषको वेश २०७१ मा भएपिन समदु ायमा कामको शु वात भने २०७२ को जे मिहना देिख शु भएको हो ।
समदु ायमा सामािजक प रचालन, सहजीकरण, ािविधक सहयोग, अनगु मन आिद ज ता काय समदु ायको निजकमा रहेर गनका
लािग भोजपरु िज लामा ५ वटा गैरसरकारी सं थाह ले कोषका सहयोगी सं थाका पमा काय ग ररहेका छन् । समदु ायमा
आधा रत गैर सरकारी सं थाह थानीय िनकाय, अ य सेवा दायक ाइभेट िनकायह समेत कोषका संभा य सहयोगी
सं थाह हन स ने कोषको ाबधान रहेको छ । यी सहयोगी सं थाह को काम समदु ाय प रचालन, सहजीकरण, सामदु ाियक
सं थाह को मता िवकासमा सहयोग पयु ाउनुको अलवा सामदु ाियक आयोजनाको पिहचान, योजना तजमा,
ु काया वयन,
िनमाण तथा संचालन र ममत संभारमा सहयोग पयु ाउनु हो । साझेदार सं था र काय े को िववरण तल तुत ग रएकोछ ।
तािलका नं ७: सहयोगी सं था र कायरत गािवसह स व धी िववरण

स
१
२
३
४
५

सहयोगी सं थाको नाम
िजिवस थानीय िवकास कोष
सगरमाथा िवकास सं था
ािमण िवकासका लािग िमतेरी नेपाल
सामिु हक अिभयान
िहह ड नेपाल

ग रिव िनवारण कोष

कायरत गािवसह
वैकु ठे¸मानेभ याङ¸भु के ¸वािसखोरा¸कोट¸ओ े र लेखक
रानीवास¸होमताङ¸खैराङ¸हसनपरु ¸देवानटार¸पावला र पा लेपानी
सानोद ु मा¸चर वी¸वाि तम¸हेलौछा¸ित मा र याकु
दु माना¸पाङ् चा¸िथिदङ् खा¸वालांखा¸यु र वािसङथपु
दोभाने¸खाट मा¸चौिकडांडा¸कुलुङ¸नेपालेडाँडा र कुदाककाउले
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४.१. सहयोगी सं थामा कायरत जनश
गरीवी िनवारण कोष को काय मलाइ भावकारी पमा काया वयन गनका लािग भोजपरु िज लमा ५ वटा सहयोगी सं था
अ तरगत ३५ जना कमचारी कायरत रहेकाछन । जातीगत आधारमा दिलत २ जानजाती २६ र वाहन े ी ७ जना रहेकाछन
भने मिहला १७ तथा पु ष १८ जना रहेकाछन ।भोजपरु िज लामा गरीवी िनवारण कोषको साझेदार सं थामा कायरत
कमचारीह को िववरण अनस
ु चु ीमा समावेश ग रएकोछ ।

५. सं थागत िवकास तथा दीगोपना
समदु ायको मता र सं थागत िवकासमा कोषले जोड िदएको छ । समदु ायको सं थागत िवकास वाटै उनीह को जीवन तरमा
सधु ार याउन सिक छ भ ने उ े य अनस
ु ार समदु ायको सं थागत िवकासका लािग सामदु ाियक सं थाका पदािधकारी एवं
सद यह लाई सं थागत िवकास तािलम दान ग रएको छ । य तै लेखा यव थापन, वचत तथा ऋण प रचालन ज ता
तािलमले उनीह को सं थागत िवकासमा सहयोग पयु ाएको छ । सं थाका सद यह मिहनाको एउटा तोिकएको िदनमा भेला भई
वैठक व ने, आ ना सम याका बारेमा छलफल गन र सम या समाधानका लािग योजना बनाउने, स बि धत िनकायको
सामिु हक यास ारा यानाकषण गराउने ज ता कामले उनीह को सं थागत िवकासमा सहयोग गरेको छ । यसै गरी समदु ायले
गरेको काम दीगो हनु पदछ । यसका लािग सं थागत िवकासका सगै उनीह लाई आव यक अ य ािविधक सहयोगको पिन
आ यक पदछ । समदु ायले आव कता महससु गरेका कृ िष, भेटेनरी, इि जिनय रगं ज ता सेवाह उपल ध गराइएका छन्
यितहँदा हँदैपिन उनीह को दीगोपनाको मुख आधार भनेको कोषबाट आयआजनका लािग घु तीकोष पमा संचालन गन
दान ग रएको रकम नै हो । यसको सिह सदपु योगका लािग उ लेिखत सहयोगह दान ग रएको हो । यसका अित र िविभ न
सेवा दायक िनकायह संगको स ब ध िवकास पिन सामदु ाियक सं थाह को दीगोपनालाई सहयोग िम दछ ।

५.१. सामुदाियक सं थाका स जाल
िविभ न े मा छ रएर रहेका सामदु ाियक सं थाह लाई एउटा छाता संगठन िभ आब गरी आ ना सम याह लाई सामिु हक
पमा बल
ु द गराउन स ने वातावरणलाई सहज बनाउन सामदु ाियक सं थाह को गा.िव.स. तरीय संजालह िनमाण भएका
छन् । भोजपरु िज लामा काय म संचालन भएको १ वष पुरा हनु भ दा पिहले नै गािवस तरीय स जाल िनमाण गरी िनयिमत
पमा मािसक वैठक स चालन भइरहेको छ भने एक अकाका अनुभव आदान दान गन काम भइरहेकोछ । यिह नेटवकमा
छलफल गरी हरेक समदु ाियक सं थाह लाई गािवसको अिभलेखमा सिु चकृ त ग रएकोछ फल व प गािवस तरीय
गितिविधह मा प रचािलत हनका लािग सामदु ाियक सं थाह लाइ सहज भएकोछ । गिठत गािवस तरीय स जालमा हरेक
सामदु ाियक सं थावाट वढीमा २ जना ितिनिध रहने यव था ग रएकोछ ।

६. अनुगमन तथा मु याङकन
गरीवी िनवारण कोषको काय मलाई भावकारी तु याउनका लािग अनगु मन तथा मु याङकनका कामह िनर तर पमा
ग रएकोछ । ग रवी िनवारण कोषले लगानी गरेको पिहलो वषमा नै १८७ वटा उपप रयोजनाह संझौता भएको हनाले पिन
अनगु नमनमा संवेदनिशलता अवल वन ग रएको िथयो । हरेक मिहना काय म संयोजक को अनगु मन¸आव यता अनुसार
काय व धकको अनगु मन¸ साझेदार सं थाका पदािधकारीह को अनगु मन¸गाउ िवकास सिमितको अनगु मन तथा िज ला
िवकास सिमितको अनगु मन िनयिमत पमा भई नै र ो । सामदु ाियक सं था तरमा समेत आफै ले अनगु मन उपसिमित बनाई
आ ना सद यह ले गरेका िविभ न ि याकलापह को अनगु मन गन यव था भए अनु प नै अनगु मन गन काम भयो य तै

ग रिव िनवारण कोष
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सामदु ाियक सं थाह को संजाल बनेपिछ संजालले पिन आ ना सद य सं थाका सद यह ले गरेका ि याकलापह ज तै माग
अनस
ु ारको ि याकलाप संचालन गरे नगरेको अनगु मन गन गरेका छन् । यसबाट काय मका रा ा तथा कमजोर प ह को
पिहचान भई सधु ारका यासह पिन भएका छन् ।

७. सज
ृ निशलता तथा उ कृ

यासह

भोजपरु िज लामा गरीवी िनवारण कोषको काय मलाइ भावकारी पमा प रचालन गनका लािग के ही उ कृ यासह
ग रएकाछन ।
 सामदु ाियक सं थामा आव यक पन तर संझौतामा उ लेख नग रएका सामािजक कामह ज तोः समदु ाय िभ को िनरा तार
उ मल
ु न गन¸राि य खोपह का वारेमा जानकारी गराउने¸सामदु ाियक सं था िभ को फजुल खच गणना गन र घटाउने
योजना वनाउने¸ कुल जाने उमेर पगु क
े ा र कुल नगएका वालवािलकाह लाई िव ालय पठाउने आदी कामको सचु ी तयार
गरी वािषक काययोजनामा समािव गरेको ।
 सामदु ाियक सं थाका सद यह लाई
सामािजक कामको मह व वझ
ु ाउन र
उनीह वाटै यसको सु वात गराउनका
लािग सामुदाियक सं थाका सद यह को
लािग ितव ता प तयार गरी हरेक
वैठकमा वाचन गन गरेको ।
 सामदु ाियक सं थाका सद यह को दैिनक
१० िमनेट समय वचत काय म संचालन
गरी मािसक पमा वचत भएको समय
सामदु ाियक िवकासमा दान गन नीित तजमा
ु १० िमनेट दान वाट वैठक घर िनमाण गद मालङु सास सद यह – वासीखोरा
गरी काया वयन गरेको ।
 समय वचतका लागी पासवुक तयार गरी “हा ै हो मनको अठोट, गाउँलाई हासी खशु ी समृ वनाउन दान गरौ दशै िमनेट”
वोलको गीत कभरमा राखी सवै सद यह ले गाउने वातावरण तयार गरेको ।
 १० िमनेट दान गन सद यह को फोटोिभिडयो तयार गरी उनीह को मोवाइलमा रािखिदएको ।
 सामदु ाियक सं थाको हरेक वैठकमा २० िमनेट अित र कृ याकलाप गन ( िवकास संग स वि धत गीत नृ य किवता गो ी
व ृ वकला ज ता काय मह संचालन गन ) काययोजना तयार गरीएको काया वयन ग रएको ।
 सामुदाियक सं थामा संचालन भएका उपप रयोजना अ तरगत घुि तकोष लगानी हनु भ दा पिहलेनै सा स को वैठक
थलमा काय मको सचु ना पाटी टाँस गन यव था िमलाएको ।
 सामदु ाियक सं थामा संचालन भएका सवै कृ याकलापलाइ चार सार गन थानीय FM रेिडयो संग सम वय गरी अलग
अलग ३ वटा रेिडयोमा SM लाई स वाददाता वनाएको ।
 मािसक चौमािसक ितवेदनको एक पताका लािग फमाट तयार गरी योगमा याएको ।
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८. स पक तथा सम वय
गरीबी िनवारण ज तो किठन िवषयलाई संबोधन गन कसैको पिन ए लो यासले स भव हँदैन यसैले यसमा सबै सरोकारवाला
प ह को सहभािगता आव यक ह छ भ ने सबैले वीकारेको िनिववाद िवषयलाई कोषले पिन आ मसात गरेको छ र यसै
अनु प यो भोजपरु िज लामा पिन सरोकारवाला िनकायह संग िनर तर सम पवय र स पक रिहरहेको छ ।

८.१. थानीय सरकार तथा िनकायसंग सम वय तथा स व ध
गरीवी िनवारण कोष ले भोजपुर िज लामा स चालन गरेका गितिविधह थानीय सरकारले अपन व हण गरेकोछ । हालस म
संझौता भइसके का भौितक पुवाधारका १८ वटा म ये १५ वटा योजनाह मा गाउ िवकास सिमितले साझेदारी गरेकोछ । य तै
आयआजन तथा भौितक पवु ाधारका योजनाह लाइ गािवसले आ नो वािषक काय ममा राखेकोछ भने सवै भौितक पुवाधारका
योजनाह लाई िज ला िवकास सिमितले आ नो योजना िकतावमा समावेस गरेकोछ । िज ला िवकास सिमितमा माग भइ
आएका योजनाह मा िजिवस कै अ सरतामा वैठक वोलाइ सम वय गन काम भएकोछ । आव ०७३।०७४ क लािग गािवस
िव तार गन िज ला प रषदले िनणय गरी गरीिव िनवारण कोषमा पठाएकोछ । मािथ उ लेिखत सवै गितिविधह थानीय िनकाय
संगको कुशल स पक सम वयका उदाहरणह हन ।

८.२. अ य गै सरकारी िनकाय संगको सम वय तथा स व ध
भोजपरु िज लामा काम ग ररहेका गै सरकारी सं थाह िवच िनयिमत पमा छलफलको काय म आयोजना हने गदछ । जसमा
गैससको काययोजना तथा सम वय गन सिकने े ह का वारेमा छलफल हने गदछ । साझेदार सं थाह ले नै अ य िविभ न
दातृिनकायह को सहयोगमा िविभ न कायह संचालन ग ररहेको अव थामा सम वय गन िम ने े ह पिहचान गरी छलफल
काय म संचालन गरेको र आगामी िदनमा साझेदारी गरेर अगाडी वढ् ने योजना वनाएकोछ । यी र य ता गितिविधह वाट
िज लामा गरीवी िनवारण कोष तथा सरकारी र अ य गै सरकारी संघ सं थाह िवच समु धरु स व धको िवकास भएकोछ ।

९. िज लामा देिखएका सभ
ं ा यताह
यस िज लाको सामािजक आिथक िवकासका लािग थु ै संभा यताह देिख छन । ठुलो िज ला¸ वनजंगलको चरु ता¸ ठाडा
खोला र १४ वटा गािवस अ ण नदीको िकनारमा रहनु यो िज लाका िवशेषताहन । अ ण नदीको िकनारमा वा ापालनको चरु
संभावना रहेकोछ । भोजपुर िज लाको करीव ३९ ितशत भाग वन जंगलले ढाके को हनाले वनज य उ पादनको चरु संभावना
रहेकोछ । लो ा¸अ लो िचराइतो मिजटो¸सतवु ा¸मािलङ् गो लगायतका अ य गै का वन पैदावारह को वधन गन सके आिथक
ा ती नै हने संभावना रहेकोछ । ा ¸ अलैची तथा अदुवा यो िज लाको मुख नगदे वाली भएकोले यसको वधन ले गरीवी
यनु ीकरणमा मह वपणु भिु मका िनवाह गन प ट छ । यो िज लामा फलफुलको हकमा सु तोला कागती लगायतका अिमलो
जातीको संभावना स त रहेकोछ । य तै भौितक पवु ाधार तफ सडक¸डेरी, िच यान के , संकलन के , खानेपानी,
सानािसंचाई प रयोजनाह वल स भावना र असा यै आव यक देिख छन् । जसको काया वयनले गरीब समदु ाय र िज लाको
सामािजक आिथक अव थामा यापक सधु ार हने देिख छ । यो िज ला भरखरै मा राि य सडक स जालमा जोिडएको छ ।
म य पहाडी लोकमाग यस िज लाको म यभागबाट वारपार भईसके को छ । म य पहाडी लोकमागको यस िज लामा पन
ख डमा कालोप े हने ि या अगािड वढी सके को छ । यसरी िज ला र स पणु गा.िव.स.ह सडक स जालमा जोिड सके पिछ
िज लाको िवकासको गितले ती ता पाउने स भावना देिख छ । िज लाको अिधकांस भू-भाग कृ िष उ पादनको ि ले उवर
रहेको छ भने िसचाईका लािग श त पानीका ोतह उपल ध छन् य ता ोतह को समूिचत योग गन सिकएमा कृ िष
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े को उ पादन र उ पादकत व बढाउन सिकने तथा मौसमी एवम बेमौसमी तरकारी खेती, अलची, सु तला, कागती, बेसार,
अदवु ा,जडीबटु ी तथा नगदे बालीको खेती िब तार गरी कृ षकको जीवन तरमा सधु ार गन सिकने श त स भावना देिख छ ।

१०. काय मका सकारा मक भावह
िज लामा ग रएको लगानीको सम भाव क तो र यो भ ने स ब धमा लाभाि वत सामुदाियक सं थाका सद यह संग
ग रएको अ तरि या, छलफल आिदबाट देिखएका के िह भावह देहाय अनस
ु ार छन्
 हरेक समुदयमा िवप न प रवारको नेतृ वामा कोष थापना भएको हनाले अिधकारको पमा ऋण पाउन थालेकाछन
यस अघी साह संग अनरु ोध गरेर ऋण िलनु प य ।
 ऋणी आफै ले याजदर िनधारण गनु ले याज ऋण िलन र याज ितनमा सम या नभएको ।
 ग रवी िनवारण कोषको काय मले िवप नलाइ मािलक वनाएको हँदा अपन वको भावना विृ भएको
 चल
ु ा चौकामा िसिमत मिहला ह ले बैकमा गइ चेक काटे र रकम िनका दा¸समुदायमा आ ना नेतृ वमा आयआजन
तथा भौितक पवु धारका गितिविधह स चालन गदा¸गाउँका अगुवाह ले स लाह सझ
ु ाव िददा र आफुलाइ भेट्न
आउदा मिहलाह मा हौसला विृ भइ वैठकमा जाने छलफल गन िविभ न सामािजक गितिविधह मा सहभागी हने
कुरामा व फुत वनाएकोछ ।
 सामािजक गितिविधह ¸योजनातजमा
ु गो ी को मह वका वारेमा सचेत भएका मिहलाह को उ लेिखत गितिविधह
मा सहभािगतामा विृ भएकोछ ।
 ग रिव िनवारण कोषले सोझै सामुदाियक सं थालाइ रकम उपल ध गराएको तथा ािविधक खच कुनैपिन नलागेको
हनाले अ य िनकाय संग समेत गरीिव िनवारण कोष ज तै हनपु य भनी समुदायवाट माग आउन सु गरेकोछ ।
 योजनाको वजेट िववरण को सच
ु ना पाटी योजना थलमा रा नल
ु े सवै सरोकारवाला िनकायह लाइ सचेत गराएकोछ
 दश िमनेट समय वचत तथा दान काय म भावकारी पमा संचालन हदा सामुदाियक िवकासका कै यौ कामह
संचालन भएकाछन भने समयको मह व समुदायमा वझ
ु ाउन सहज भएकोछ ।

११. यो अवधीमा भएका मु य िसकाइह
 काय मको सु वातमा नै वािषक पमा संचालन गन काय मलाई िज मेवारी वाडफाँड तथा संभव भए सं म छोटो







अवधीको काययोजना तयार गदा िनधा रत समयमा काय स प न गन र अनुगमन तथा मु याङकनको योजना वनाउन
सहज हने ।
योजनाको तयारी देिख काया वयनका सबै ि या र तहमा समुदायको य संल नताले समुदायले सहजै वािम व
हण गन ।
काय म संचालन िनदिशकालाई साझेदार सं था तरीय वीज काय म संचालन गरेर सहज पमा वझ
ु ाउन सिकने
रेिडयो काय मवाट आ ना भनाइ रा न पाउदा सामदु ाियक सं थामा व थ ित पधाको भावना िवकास हने ।
हरेक तहमा पारदिशता कायम गदा योजनामा साझेदारी कायम गन सहज हने¸तथा मदान गन समुदाय तयार हने ।
मिहलाह को सहभािगताले काय म अनशु ािसत हने
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१२. यो अवधीमा देिखएका मु य चुनौतीह
 सामा य सा ार पदािधकारीवाट सामदु ाियक सं थाको वढ् दो कोष डकुमे टेसन गन ।
 घिु तकोषको यव थापन र यवि थत पमा संचालन गरी यसलाई दीघजीवी बनाउन ।





जोखीमयु पशुह को िवमा गराई जोखीम कम गन ।
समदु ायको उ पादनलाई बजार स मको पहँचका साथै ित पध बनाउन ।
समदु ायको बढ् दो मागलाई सिह समयमा संबोधन गन ।
कानूनी मा यता ा सं थाको प िलई दीघकाल स म संचालन हन स ने बनाउन ।
 अ य सेवा दायक िनकायह संगको सेवा िलन स ने बनाउन ।

१३. आगामी काययोजना
 पानीको अ य तै सम या रहेको दु मानाको देउरालीमा िल ट िविधवाट खानेपानी योजना संचालन गन ।
 समदु ायले माग गरेको आधारमा १०० वटा सामदु ाियक सं थामा आयआजनका कृयाकलापह संचालन गन ।
 सामुदाियक सं थाह लाई आफै संचालन गन स ने बनाउन उनीह को सं थागत िवकास तथा मता िवकास ज ता





तािलमह संचालन गन । जसले सामुदाियक सं थाह लाई कानूनी मा यता ा सं थाह ब न सहयोग पयु ाउने छ ।
अलैची¸मह तथा वेतवासका पके ट े िवकास गन
समुदायमा सामुदाियक पशु बीमा सिमित बनाई आ ना पशहु को वीमा गन र सो स बि ध आव यक योजना बनाउन
सहयोग गन ।
गरीबीको े मा काम गन िविभ न सरोकारवाला िनकायह संग सम वय तथा स ब ध िव तार गन ।
१० िमनेट समय वचत तथा दान काय मलाई भावकारी पमा िव तार गन ¸डकुमे ी वनाउने तथा चार सार
गन ।

१४. िन कष
गरीवी िनवारण कोषको िवगत २ वष देिखको सहयोगले यो िज ला अ गतरगतका सामुदाियक सं थालाई य पमा
फाइदा पगु ेकोछ । कोषको आगामी ३,४ वष स म िनर तर सहयोग रहेमा र सामुदाियक सं थाका सद यह लाई
यवसाय तफ आकिषत गन सिकने र बजारको पहँच अिभविृ ग र गरीवी यनु ीकरण गन सिक छ ।
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अनुसुचीह
अनस
ु चु ी १: सफलताका कथा

मलेिसयालाई िज यो वा ा यवसायले
स तोषी राई
सामािजक प रचालक ( िमतेरी नेपाल)
भोजपुर िज लाको पि म पिट रहेको ित मा गा.िव.स वडा न ७ मा
ब छन् छ वहादरु राई । ग रवी िनवारण कोष काय म ारा िमतेरी
नेपाल भोजपुरको सहयोगमा ित मा ७ रमिचमका दा वुङ सामुदाियक
सँ था गठन भई सो सँ थाको कोषा य को पदमा चिु नए उनै छ
वहादुर राई । मे रो घरमा िवहान वेलुक ा आगो चुलोमा गा ो िथयो। साना
साना छोरा छोरी र रोगी ीमती । आथ क अव था कमजोर भएको
कारण िवहान वेलक
ु ा छोरा छोरी लाई खान िदन धौ धौ पथ । न त मेरो
जागीर नत यवसाय । मा कृ षक खेतवारीमा जे जती उ पादन ह छ यो
भ दा वढी अ के ही िजिवकोपाजन वाटो िथएन। किहले काही काठ
काट् न जा थ त किहले घर ठे का गथ। यवसाय गन चाहा थे तर पैसा
िथएन। साह महाजन काहाँ गएर ऋण मा दा तलाई िकन चािहयो छै न
भनेर टाथ । र म िनराश भई घर फिक थे । घरमा छोरा छोरी भोक भोकै
रह थे ीमित औषधी नपाएर छट् पटाउिथन्।

यसरी समय िव दै गय । एक िदन मनमा िवदेश जाने क पना गरी
प रवरसँग स लाह गरे। तर क ले िदने पैसा । साइली सानीलाई
कु रा गरे पैसाको लािग। यस पिछ जाने नै भए िठकै छ त म िदउला
छ वहादुर राई साथीह संग (वा ा) साथीकै घरमा
भ नु भयो। यसपिछ म २०५६ मा मलेिसया गए । अिल अिल त
कमाइ भो तर घर खच छोराछारी पढाउन औषधी गदा पैसा वचाउन सिकएन। ितन बषमा मलेिसयमबाट फक तर खािल हात
आए
२०७२ असार १५ मा हा ो ित मा गा.िव.स वडा न ७ रमिचममा ग रवी िनवारण कोष काय म अ तगत दा बङ
ु सामदु ाियक
सँ थाको गठन भयो। यस काय मबाट स तो याजमा घु तीकोष पाईने रहेछ । यावसाय पिन इ छा अनुसार गन पाइने । सा ै
रा ो ला यो। प रयोजना छनोट भदौ २२ गते भयो । मैले बा ापालन यवसाय माग गरे । २०७२ फा गूण १५ गते प चीस हजार
िलएर ५ वटा बा ा िकनेको छु । यस वा ालाई पिन धेरै माया गरेर पालेको छु। अिहले ५ वटा ले १२ वटा भएको छ। उनले
बा ाको पाठा समाउदै भने - पिहलो िक ता यो वेचेर ितन हो । हेन स न बिहनी मलेिसया गएर ३ वष दुख गरेर अव नेपालमा
गाँउघरमा वसेर ३ वषमा मलेिसयामा भ दा वदी पैसा कमाउन स छु। यसरी फािपिदयो भने मलेिसयालाई िज छ बा ाले ।
वा ापालन यवसायले आ नो देशमा वसेर “ प र म गरे फ छ सनु ” भ दै सामािजक प रचालकलाई आ ना वा ाका पाठाह
सु सु याउदै वािषक आ दामी लगभग ६० हजार वढी हने कुरा सनु ाए ।

ग रिव िनवारण कोष

14

वािषक गित ितवेदन २०७२/०७३

भोजपुर

चाहाना र मन नै काफ छ
अ बीका ख ी (राई)
सामािजक प रचालक
भोजपरु िज लाको दि िण े मा पन पांचा गािवसको धारापानी व तीमा रहेको सानो गाउँ छ । हालसालै भोजपुर िज ला
सदरमक
ु ाम बाट िपखवु ा खोला
मानेभ याङ् ग, रानीवास, देवानटार,
वालांखा हँदै पगु ेको ािमण सडकको
मािथ लो भागमा आधा गा ो र आधा
टाटी बारको अिन खरको छानो भएको
एउटा सानो घर छ । यही त लो बारीको
ग ामा लान इ टरनेशनल ारा िनमाण
गरीएको सु दर सफा पानीखाने धारो
पिन छ । यही ँ मािथको सानो घर
मंगलीमाया मगरको हो ।
उनका ीमान ५ छोरी र २ छोराम ये
एक छोरा िसलाङ् ग भारत गएका
आजस म अ ोप ो छैन् । उनले दःु ख
सख
ु का साथ आ ना धेरै िदन दःु खमा नै
यतीत गद आएक , आ नो खेतबारीको उ जाउले िवहान बेलक
ु ाको छाक टान स म गा ो हने उनी आ ना बालक छोराछारीह
िलएर अकाको मेलापात स म पिन पु ने गदिथन् । यसरी उनले आ ना िदनचया यतीत गरीरहेक तथा आ नो प रवार
धानीरहेक मंगलीमाया उता ज मजात का छा छोरी ओ यानमा नै िदसाव िपसाव भएर सधैभरी सतु ीरहेका १७ वष छोराको
मृ यक
ु ो िपडाले पिन मंगली मानिसक पमा िपिडत हँदै गएक उनलाई ला छ बलेको आगो सबैले ता दा रहेछन् िनभेको आगो
कसैले पिन वा ता नगन रहेछन् । मानिसक, आिथक तथा सामािजक पमा नै कमजोर हँदै गएक म कुनै अवसर र मौका पिन
छै न भ दै गु दै घरीघरी आ नो िदनचया िवताईरहने मंगली ।
तर, आज गरीबी िनवारण काय मले पांचा गािवस वडा नं. ६ धारापानी व तीमा गठन गरेको जनिहत सामूदाियक सं थामा सु
अव था बाटै मंगलीमाया पिन संगिठत हँदै आएक छन् । उनी िनयिमत सामूदाियक सं थाको बैठकमा आउने, बचत गन र यस
गरीबी िनवारण काय मको ल य उ े य बारे रा री चासो िदने गदिछन र आ नो आयआजन कसरी िछटो बढाउने भ ने पिन
सोच गद भि छन । अब “म िवतेका दःु ख र िपडा स झेर ँ दै नबसी आउने भिव यलाई सोचेर अगाडी बढ् न चाहा छु ।” मंगली
माया आ नो आयआजन बडाउने सोचलाई अगाडी रा दै उनी समूहमा पिन खल
ु रे बो न थालेक िछन् ।
आज सामूदाियक सं थामा ज मा हने मािसक बचत घ ु तीकोषको पमा लगानी हने ऋण िलएर उनी बा ापालन गन र आ नो
गाउँघरमा सहु ाउने खा को फड् के यापार पिन गद आउँदैिछन् । यसैगरी उनी सामूदाियक सं थामा आएर सामा य पमा आ नो
नाम मा ले न स ने मंगलीमाया आजभोली नाम ले नाका साथ साथै आ नो प रचय घर न वर र वग सिहत प पमा िददै ँ
आफुले मिहनाभरी भए गरेका ि याकलापसमेत भ न स ने भएक छन् । उनी भि छन “चाहाना र मन लगायो भने आयआजनमा
प रवतन भई जीवन सफल ह छ ।” सा नै िमहेनत र प र म गरे सफलतामा अव य पु न सिक छ भ ने कुरा िस ह छ ।
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बा ताङ्गे मा टरनीको सलुट छ रे गरीवी िनबारणलाई
शु ीला राई
सामािजक प रचालक
ग रवी िनबारण काय म भोजपरु िज ला मा लागु भए संगै म पिन यस काय मको सा पको पमा भु के र ओ े गािवसको
सामािजक प रचालकको िज मेवारीमा कायरत छु ।
काय मको िसलिसलामा िवभी न मा छेह संग
भेटघाट र िविभ न कारको अनभु िू त िलदै कायरत छु ।
यसै ममा िमित २०७२ फागनु १३ गते ओ े गािवस
बडा नं ९ अ तरगतको ग रवी िनबारण काय म
थानीय िवकास कोष ारा संचािलत ी जले री सा
सको िनयिमत बैठकमा जाने ममा ओ े गािवस वडा
नं ५ खेना िसरानमा एकजना िदिद संग भेट भयो । उहाँ
मेरो अगाडी िहड् दै हनहु यो । मोटो यान िश कको
ेस लगाउनु भएको िथयो । यसैले मैले अनमु ान
ग रसके को िथए उहाँ प कै िश क हनहु छ । एक िछन
हामी आपसमा नवोली िहिडर ौ । मैले नै एक िछन
पिछ उहाँलाई सोधे िदिद हजरु कुन िवधालयमा काम
गनु ह छ ? उहाँले जवाफ िदनु भयो बा ताग ।अिन
CO का सद यले १० िमनेट दान अ तरगत वनाएको फड्केप ल
ु
हजुरको घर हवु िक ? िकन िबहानै िबधालय िहड् नु भयो
त िदिद ? उहाँले जवाफ िदनु भयो प र ा िवहानै देिख चिलरहेको छ । गफ गदागद हामी २० िमनेटमा बा ताग िवधालयमा पु यौ ।
याहाँ उपि थत पासाग सर, कोिपला िमस लगाएत सबै जले री सा सको पदािधकारीह लाई नम कार गरे । िवधालयको
प र ालाई यान िददै हामी पछाडी पिट गयौ र सिचब यूलाई िनयिमत बैठकको काय म अगाडी बढाउन अनरु ोध गरे । सबै
िबिध परु ा गद आजको बैठकको बारेमा काय मको िवषय रािखिदनु मलाई अनुरोध गनु भयो । मैले मेरो भनाई रा दा समहु को
िविभ न िवषयमा छलफल गराए र बा ताग खोलामा िकन पल
ु लगाउन ज री छ भ ने बारेमा पिन पारे । कारण हा ो अि म
२०७२ माघ को बैठकले यो समय बचत काय म बाट िनमाण गन िनणय ग र सके का िथयौ । जव मैले यस कुरालाई जोड िदए
तव सबै सद यह ले यस खोलाको सम याको बारेमा धेरै कुरा िनका न था नु भयो मशः कसैको च पल बगाई िदएको कसैको
स मी बजारमा बे न लगेको साग स जी नै बगाई िदएको त कसैको िकनेर याउदै गरेको धानको धो ो नै बगाई िदएको
िवधालयमा आउने िवधाथ तथा िश कलाई बाढीले समयमा आउन निदएको आदी । यस पिछ याहाँ पल
ु को मह व कित रहेछ त
? भनेर भ दा सबैले एक वरमा भने अितनै आव यक छ । यसो भए हामी यस पल
ु लाई के गन त भ दा उहाँह ले नै भ नु भयो
हामी यस पलु लाई २०७२ चै २० गते बनाउनु पछ । मेरो म त यलाई अ य गरे र मशः अ य यूले िनयिमत बैठकको
समापन ग र हामी फिकयौ । म िफद गदा कोषा य सिहत अगाडी ला यौ उहाँले खाना नखाई मलाई िफन िदनु भएन उहाँ संगै म
खाना खाई गािवस तफ लागे ।हा ो समूहको िनणय बमोिजम पनु अका मिहना चै २० को िनयिमत बैठक तथा समय बचत
काय म माफत पलु िनमाण गन थान गरे ।बैठकको सबै काम सिक सबैले चाडो खाना खाई खाजा बोके र पल
ु िनमाण तफ
ला ने स लाह भयो । स लाह बमोिजम हामी सबै आव यक सामा ीका साथमा खोला पु यौ । सबै उ साह का साथ कोही काठ
काट् ने त कोही ढुगा बटु ने काम गन था यौ । हामी १० वजे काममा लागेको िठक २:३०मा पल
ु बनाई सिकयो । खाजा खाई
फोटो िखिच हामी आ आ नो ग त य तफ ला यौ । िफद गदा पनु म बा ताग िवधालय पगु े याहाका सबै िश कह िवदा भई घर
जान तयारी अव थामा हनहु दो रहेछ । यहँका िमस..................... संग मेरो बाटो एकै ितर परेकाले हामी संगै बाटो ला यौ ।
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उहाँले तपाईले पुल बनाउने भ दैहनुह यो िन यो के भयो । आज बनाएर िफद गरेको िमस भने । उहाँले आ य मा दै भ नु भयो
सा ची िमस !! मैले हजरु भने यसो भए पुल ब यो ! हो त ब यो िमस उहाँ त आ य मा नु भयो ।उहाँले िसंगो गािवस बािसको
तफबाट मलाई ध यबाद िदनु भयो । यस पल
ु ले धरै मािनसलाई सेवा िदने छ । सबै तपाई ित ध य ब ने छन् । मत झन् िदनै
िप छे यस पल
ु मा िहड् नु पछ । यो खोला िहउदमा सानो पानी भएकाले गािवस िजिवस तथा यहाँका नाग रकले पुल बनाउने
योजना गरेनन् तर बषा याममा ठाडो खोला यसको सारै ठूलो सम या िथयो । म त कित पटक समयमा िवधालय पु न सिकन भने
िवधालयबाट िफदा बािढले रोके र वा र नै बास परेको छु यित मा ै काहाँ हो र बाढी रोिकने आशामा घ टौ यस जंगलमा जुका
संग लड् दै नुनको पोकोले जक
ु ा माद ब थे मलाई धेरै पटक यस खोलाको बाढीले मेरो जािगर नै छाड् ने सोच पिन आएको िथयो ।
ध य छ तपाईलाई रा य तथा जनताले गन नसके को काम तपाईले समूहको प र म बाट गन सफल हनु भयो । बधाई तथा
ध यबाद छ तपाईलाई यो गािवसको तफबाट िमस .... यो ध यबाद त ग रवी िनबारण काय मलाई िदनु पछ कारण म यस
काय मको ितिनिध मा ह यिद यस काय ममा म सा प नभएको भए यहाँ आएर यो काम गिदन िथए िय सबै काय मको ल य
मा पदछन् । यित गफ गद हामी डाडाको चौतारोमा पु यौ । िमस चौतारोमा थच क ब दै उनको सेतो दाँतको हासो देखाउदै मेरो
मख
ु ितर हे र यसो भए हजारौ काय म यस गािवसमा आए तर समाजको य तो काम गन चाही मलाई थाहा छै न । यस ग रवी
िनबारण काय मलाई मेरो दस औला जोडेर नम कार , बधाई र सलोट पिन छ । मेरो हषको खवर सबै तपाईको िटमलाई सनु ाई
िदनस
ु है मीस ।

ग रिव िनवारण कोष
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भोजपुर

टे क बहादुरले िवसाए ढाकर र तो मा
सजना दज
सामािजक प रचालक

रािनबास गािबस वडा नं. ९ हका भोजपुर िज लाको दि णी भेग अनुमािनत १४ कोष टाढा पन अ य तै िवकट गाउँमा
मेरो ज म भएको हो । स तानको पमा म जेठो छोरो भएर यस िवकट गाउँमा ज म पाए । सायद गरीवीको कारणले मैले
िव ालय जानस म पाईन । गाउकै प चक या िव ालयमा क ा ४ स म मा पढ् न पाए भ छन् टेक बहादरु नेपाली ।
िदनरात अ को भरमा वा नु पन भएकोले म गाउमा अकाको भारी वो ने काम गथ । वावा र आमाले यिह भारी
वो ने िसप िसकाउनु भयो र म पिन धनकु टाको िहले वजार र सुनसरीको धरान चताराबाट घोडेटार वजार र गाउँको
भारी ओसार पसार गन िदनचयामा िदन िव दै िथयो । मलाई भारी वो दा ला यो मेरो घर कावा खोलाको गाउँमा जंगल
निजक छ, वा ा पालेर आ नो िजिवकोपाजन गन पाए यस र पिसना पु दै भारी वो नु पन िथएन होला ।
कसैले मलाई भोजपुर िज लामा गरीवी िनवारण काय म स चालन हने कु रा सुनाएको िथयो । काय म क तो
होला मलाई के ही थाहा िथएन । भा य वस हा ो रानीवास गािवस वडा नं. ९ पिन गरीवी िनवारण काय म स चालन भयो
र सामुदायीक सं था गठन हने भयो । यस काय ममा म वयम सहभागी भए । प चक या सामुदाियक सं था गठन भयो
। यस भेलामा रािनवास गािवसका िज मेवार राजनैितक दलले मलाई पिन छनौट गनुभयो म पिन प चक या
सामुादाियक काय म अ तगत भयो र म पिन यस
सं थाको सद य भए ।
सामुदाियक सं थामा आव भएपिछ िनयिमत
वैठकमा सहभागी भई गरीवी िनवारण कोष काय मको
िनदशन अनस
ु ार यवशाय संचालन गन घिु तकोष माग
ग रयो । मेरो इ छा पिहला देिख नै वा ा पा ने रहेकोले
मैले वा ापालन यवशाय छनौट गरे । वा ापालन
यवसाय संचालन गन मैले . २६,०००। ऋण माग गरे ।
२०७२ सालको फागुन मिहनामा पिहलो िक ता रकम
. ३०,०००। पाइयो । मे रो पिहला देिखको इ छा िथयो
बा ा पा ने यो पुरा भएको छ भ छन् टे क बहादरु
नेपाली । पिहलो िक ता रकमबाट मैले ६ वटा वा ा घिु तकोषवाट सास सद य टेक व नेपालीले को वा ापालन
रानीवास
िकने । मेरो दइु वटा वा ाह ले यायर ८ वटा भएपिछ
थप दो ो िक ता रकम पाएं । दो ो िक ताले १ वटा गरी मैले ज मा ७ वटा वा ा िकने । तर अिहले मे रा वा ाह १०
वटा भएको छ । मैले यवसायीक पमा वा ापालन पा न शु गरेको छु । अव मेरो “ढाकर र तो मा” िवसाएर
वा ापालन यवसायले मेरो जीिवकोपाजनमा सधु ार याउछ भ ने लागेक ो छ, भ छन् नेपाली । मे रो खो पाखा वारीमा
पिन अव यी वा ाका मलले अ न उ पादनमा टेवा पु ने िव ास गरेको छु । र उ पादन वढे मा मकै कोदो भए पिन खान
पु छ भ ने िव ासमा छु भ छन् नेपाली ।

ग रिव िनवारण कोष
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भोजपुर

अनुसुची २.१. सामदु ाियक सं था स व धी जानकारी
िस
नं

१
२
३
४
५

सहयोगी सं था

थापना दता संझौता संझौता भएका CO म ये
भएका भएका भएका
दुवै
INFRA IGA
CO
CO CO मा पाएक मा पाएक पाएका

६३ २६ २६
१
िमतेरी नेपाल
६० ४१ ४१
०
सगरमाथा िवकास सं था
६० ४२ ४२
०
सामुिहक अिभयान
५४ ३३ ३२
०
५४ २९ २९
०
िहह ड नेपाल
२९१ १७१ १६९ १
ज मा
अनुसुची २.२.सामदु ाियक सं थाका स जाल स व धी जानकारी
िस
नं

१
२
३
४
५

िजिवस / थानीय िवकास कोष

सहयोगी सं था

िजिवस / थानीय िवकास कोष
िमतेरी नेपाल
सगरमाथा िवकास सं था
सामुिहक अिभयान
िहह ड नेपाल

ज मा

ग रिव िनवारण कोष

२२
३८
४२
३०
२५
१५७

३
३
०
२
४
१२

संझौता भएका Fed को
थापना दता संझौता
कारको अव था
भएका भएका भएका
Fed Fed Fed INFRA IGA दुवै

१
१
२
१
०
५

१
१
२
१
०
५

१
१
२
१
०
५

१
१
२
१
०
५

०
०
०
०
०
०

०
०
०
०
०
०

दता भएर
संझौता
नभएका
CO

०
०
०
१
०
१
दता भएर
संझौता
नभएका
Fed

०
०
०
०
०
०

संझौता भएका सामुद ाियक सं थाह
कै िफयत

िक ता १ िक ता २ िक ता सवै िक ता
नपाएका पाएका पाएका
पाएका

०
०
०
०
०
०

७
२५
०
२२
४
५८

१९
१९
४२
१०
२९
११९

१९
१९
४२
१०
२९
११९

संझौता भएका Federation ह
कै िफयत

िक ता १ िक ता २ िक ता सवै िक ता
नपाएका पाएका पाएका
पाएका

०
०
०
०
०
०

१
१
२
१
०
५

०
०
०
०
०
०

०
०
०
०
०
०
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अनुसुची २.३.सामदु ाियक सं थामा वचतकोष को ि थित
िस नं

१
२
३
४
५

सा सं सद य सं या

गािवस
सं या

CO सं या
मिहला

पु ष

मािसक
वचत दर

िजिवस / थानीय िवकास कोष

७

६०

१४७०

५५

२०

६

२०९००२

िमतेरी नेपाल

६

६०

९२६

६१८

५-१००

६

२५७३८०

सगरमाथा िवकास सं था

७

६३

१०१७

६२२

१०-५०

६

२०६९५९

सामुिहक अिभयान

६

५४

७८३

५७६

२०-५०

६

२५३२६५

िहह ड नेपाल

६

५४

७१६

४८८

२०-३०

६

२५३२४९

३२

२९१

४९१२

२३५९

१८५५७

३०

११७९८५५

सहयोगी सं थाको नाम

ज मा

याज ित
वष %

कु ल वचत
रकम

अनुसुची ३.१. आव २०७२।०७३ मा सं झौता भएका भौितक उप प रयोजनाह को िववरण
स
सामुदाियक सं था
योजनाको नाम
ठे गाना
सहयोगी स था
१ वंखवु ाखोला कुलो िसंचाइ
ित मा ७,८,९ कायमल
ु क समहु िमतेरी नेपाल
२ होमखाम िसंचाई योजना
िमतेरी नेपाल
वा तीम ९
अज वरी
३ फलाठेखोला पाइप िसंचाइ
िमतेरी नेपाल
हेलौछा ३
पशुपती
४ गोपीिन खोला कुलो िसंचाइ
िमतेरी नेपाल
हेलौछा ५
पाकुरदेिव
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

खा ताङ िसंचाइ
दा वरु ाङ खापायो
कािकछाप खापायो
छङछङे मल
ु खापायो
ता लाखोला खापायो
आहालपानी खापायो
ठोट् ने खोला पाइप िसंचाई
लंखवु ा खोला कुलो िसंचाई
ठुलो खो सी कुलो िसंचाई
सा के महिभर खापायो
अ रङगाले खापायो
ओडारेखोला खापायो
भालख
ु ोप खापायो

१८ हलवु ा टारी िसरान िसंचाइ योजना

ग रिव िनवारण कोष

वािसङथपु ८
यु ७
पाङ् चा ४
खैराङ ४
रानीवास ९
चौक डाँडा ८
दोभाने ५
कुदाककाउले १
कुलङ
ु ५
वैकु ठ ३,४

कायमल
ु क समहु
दा वरु ाङ
प चक या
कायमल
ु क समहु
कायलक
ु समहु
खहरे
सयप ी
जनजागरण
याँगी जौटार
नागछाँगा

सामुिहक अिभयान
सामिु हक अिभयान
सामिु हक अिभयान
सगरमाथा िवकास
सगरमाथा िवकास

िहह ड नेपाल
िहह ड नेपाल
िहह ड नेपाल
िहह ड नेपाल
एल िड एफ
ु क समहु एल िड एफ
भु के १,२¸३¸९ कायमल
जले री
एल िड एफ
ओ े९
छा माखोला
एल िड एफ
वािसखोरा ६
कोट ८
थानी स तिगरी एल िड एफ

संझौता िमित
२०७३।०३।१०
२०७३।०३।१०
२०७३।०३।१०
२०७३।०३।१०
२०७३।०३।१०
२०७३।०३।१०
२०७३।०३।१०
२०७३।०३।१०
२०७३।०३।१०
२०७३।०३।१०
२०७३।०३।१०
२०७३।०३।१०
२०७३।०३।१०
२०७३।०३।१०
२०७३।०३।१०
२०७३।०३।१०
२०७३।०३।१०
२०७३।०३।१०
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अनस
ु ुची ३.२: आव २०७०।०७१ मा संझौता भएका आयआजन उप प रयोजनाह को िववरण
सामुदाियक
सामुदाियक
स
ठे गाना
संझौता िमित
सं था
स
सं था
सगरमाथा िवकास सं था
१ िभमसेनथान
रानीवास-९ त लोहका, २०७२।०९।२७ २२ उ नितिसल
२ भगवतीथान
रानीवास-९ कालापानी २०७२।०९।२७ २३ िहमचुली
रानीवास-९
३
२०७२।०९।२७ २४
प चक या
नयाँ कोिपला
कूलटोल,
४
२५
२०७२।०९।२७
मकालु
गौ ङटार
रानीवास-१ आङताङ,
५ लािलगरास
रानीवास-१ फलाटे , २०७२।०९।२७ २६ माङथाना
ुँ
६ मेलिमलाप
रानीवास-६ डाँड ाटोल, २०७२।०९।२७ २७ वा ेम
७ िसंहदेवी
देवानटार-५ सेिपखा ताङ, २०७२।०९।२७ २८ िकं रात साके वा
८ िमिलजली
देवानटार-६ वा दले, २०७२।०९।२७ २९ महाङकाली
ु
९ जलक या
देवानटार-५ सावक
ु , २०७२।०९।२७ ३० सभापोखरी
१० संयोग
११ िमलन
१२ जनउ थान
१३ जलक या
१४ चि डका
१५ डवली
१६ छ देवी
१७ वाराङखोला
१८ िकराँत
१९ स रङ् गी
२० हे खामा
२१ िदथारा
िमतरी नेपाल
१ कािलका देवी
२
३

िसंह देवी
गितिशल

ग रिव िनवारण कोष

ठे गाना

संझौता िमित

हो ताङ-७ िस रसे,
हो ताङ-४ माझेव ती,

२०७२।०९।२७
२०७२।०९।२७

हो ताङ-३ वासीराङ,
पा लेपानी-६
ग लीभेन,

२०७२।०९।२७
२०७२।०९।२७

पा लेपानी-७ आहालटोल २०७२।०९।२७

पा लेपानी-७ वा मे

२०७२।०९।२७

पा लेपानी-६ डाँडाटोल

२०७२।०९।२७

पा लेपानी-२ रो ाङ

२०७२।०९।२७

पा लेपानी-२ शाि तटोल

२०७२।०९।२७

हसनपरु -१ िति भ याङ

२०७२।०९।२७

हसनपरु -६ म ु ताङ

२०७२।०९।२७

हसनपरु -८ यािमरे

२०७२।०९।२७

२०७२।०९।२७ ३४ उ वल
पावला-७ चि डकाटोल, २०७२।०९।२७ ३५ संघषिसल
पावला-६ डवली वि त, २०७२।०९।२७ ३६ सृजनिसल

हसनपरु -७ थ ुि क

२०७२।०९।२७

हसनपरु -१ हलेदे

२०७२।०९।२७

हसनपरु -१ िदलकराते

२०७२।०९।२७

२०७२।०९।२७ ३७ नाकथान
पावला-२ वाराङखोला, २०७२।०९।२७ ३८ लुङथु ङ
पावला-८ िकराँतटोल, २०७२।०९।२७ ३९ खाते खा
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५४००००००
४८६०००००
११५३२८५७
९२२६२८५

गती
१८
१६९

गती %
१२०%
१३५%

२४१४९७०१
१९२६२८१५
५९१७३४६१
५६१३१६३५
१०५०७०००
८४०५०००

१०७%
१०७%
११०%
११५%
९१%
९१%

कै िफयत
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अनस
ु च
ु ी ५: कमचारीह को िववरण
स
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५

कमचारीको नाम
सभु ाष े
देवराज सवु ेदी
सिवना राई
उ र कुमार राई
िदपे े
िवमल रन पहेली
लके श राई
िमलन थापा
मि दरा राई
सर वती तामाङ
िदपक आचाय
िमना वोगटी
सरोज े
उिमला राई
सिवता राई
शु ीला राई
ित ा राई
पज
ु ना राई
ल मी थापा
स तोषी राई
काश िसं राई
आकृ ित राई
रमा िघिमरे
िशवनारायण जोशी

६ गािवस
६ गािवस
६ गािवस
७ गािवस
६ गािवस
थानीय िवकास कोष
७ गािवस
३२ गािवस सवै
ओभरसीयर
सवै POs
सामािजक प रचालक थानीय िवकास कोष
वािसखोरा
सामािजक प रचालक थानीय िवकास कोष मानेभ याङ/वैकु ठे
सामािजक प रचालक थानीय िवकास कोष भु के /ओ े
सामािजक प रचालक थानीय िवकास कोष कोट
सामािजक प रचालक थानीय िवकास कोष लेखक
सामािजक प रचालक िमतेरी नेपाल
बाि तम/सानोद ु मा
सामािजक प रचालक िमतेरी नेपाल
ित मा
सामािजक प रचालक िमतेरी नेपाल
हेलौछा
सामािजक प रचालक िमतेरी नेपाल
याकु/सानोद ु मा
सामािजक प रचालक िमतेरी नेपाल
चर वी
सामािजक प रचालक सामुिहक अिभयान
दु माना
अि वका ख ी ( राई) सामािजक प रचालक सामुिहक अिभयान
पाङ् चा
जीवनकुमारी तामाङ सामािजक प रचालक सामुिहक अिभयान
िथिदंखा/वालंखा
सामािजक प रचालक सामुिहक अिभयान
य/ु वािसङथपु
भिव राई
भोटमान राई
सामािजक प रचालक सगरमाथा
हसनपुर
िवनकुमार राई
सामािजक प रचालक सगरमाथा
पा लेपानी
रामसोरी राई
सामािजक प रचालक सगरमाथा
होमताङ/रानीवास
सजना दज
सामािजक प रचालक सगरमाथा
खैराङ/रानीवास
िवण मगर
सामािजक प रचालक सगरमाथा
देवानटार/ पावला
रमेश ख ी
सामािजक प रचालक िहह ड नेपाल
दोभाने
सौगता गौतम
सामािजक प रचालक िहह ड नेपाल
नेपालेड ाँड ा
मक
सामािजक प रचालक िहह ड नेपाल
खाट मा/चौिकडाँडा
ु े श राई
सेके ड व व नेत
सामािजक प रचालक िहह ड नेपाल
कुलङ
ु /चौिकडाँडा

मोवाइल नं
९८४२२२५२५३
९८१३२५५४४६
९८५२०५२२७७
९८५२०४९२०३
९८४२२२५२५२
९८५२०५२२६६
९८५२०५२०७२
९८४२१०६४३८
९८१४३२२७३०
९८०५३५१७२१
९८४२१२०५६३
९८६२६३७०१९
९८४२२१२२०८
९८६२१४०९९४
९८४२२११०१२
९८४२१०७२०७
९८६२१७७६९४
९८५२०५२८७४
९८४२२१७०५९
९७४२०८६०३९
९८४२३९२८९७
९८०७०४२८६१
९८१७३८७०८८
९७४३०७९९५३
९७४२०४०१६०
९७४२१०२२९५
९८४२०९५७५७
९८०५३४२८६९
९८००९३५२६३
९८४२३०२४७९
९८१२३८६४७६
९८४२४४४२०४
९८४२३०३३६८
९८५२०५८५३२
९८१००९९३५०
९८०७३३१६३०

िसताराम गु ङ

९८०७३०९३८६

ग रिव िनवारण कोष

पद
म संयोजक
म संयोजक
म संयोजक
म संयोजक

साझेदार सं था
िमतेरी नेपाल
िमतेरी नेपाल
सगरमाथा

काय े
६ गािवस
६ गािवस
७ गािवस
७ गािवस

काय म संयोजक

सामुिहक अिभयान

६ गािवस

काय
काय
काय
काय

काय म संयोजक

सुपरभाइजर /लेखापाल
सुपरभाइजर /लेखापाल
सुपरभाइजर /लेखापाल
सुपरभाइजर /लेखापाल
सुपरभाइजर /लेखापाल

सामािजक प रचालक

थानीय िवकास कोष

िहह ड नेपाल
िमतेरी नेपाल
िहह ड नेपाल
सगरमाथा
सामिु हक अिभयान

िहह ड नेपाल

कु दाककाउले

कै िफयत
०७२ माघ १ देिख
०७२ पुष २९ स म

०७३ जे १ देिख
०७३ वैसाख ३० स म

हाल छोिडसके को
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अनस
ु च
ु ी ६: सामुदाियक सं थाको ितव ता प
सामुद ाियक सं थाका पदािधकारीह को




















हामी हा ो सामुदाियक सं था माफत हा ा खराव वानीह हटाउछौ र आ दानी वढाउने कामह गनछौ ।
हामीले हा ो सामुदाियक सं थालाई आ नै प रवार ज तै माया गछ र यसलाई दीगो भरपद र वाभल वी वनाउछौ ।
हामी सं थाले तोिकए वमोजीमको वैठकमा अिनवाय उपि थत भइ सकृय पमा भाग िल छौ र वैठकले गरेका िनणयह को पालना
गदछौ ।
हामी हा ो समदु ाय िभ रहेका ाकृितक भौितक सामािजक आिथक र मानवीय स प ीह को एकएक गरेर सु म पमा अ ययन
गरी पिहचान गनछौ ।
हामी अ याय गदनौ । मिहला वालवािलका¸अस अपाङग र िपछिडएका जातीका यि ह को अिधकार ाि का िनि त कायरत
रह छौ ।
हामी हा ो वचत चाडो चाँडो वढ् ने उपाय गछ । र ज मा भएको वचतलाई हा ै आ दानी वढाउने काममा हामीले नै ऋण िलइ समहु
वचतको रा ो उपयोग गदछौ ।
हामीले सं थाको घुि तकोष वाट िलएको ऋण तोिकएकै काममा खच गछ र कवुल गरेकै िदन सावा याज वझ
ु ाउने छौ ।
हामीले हा ो प रवार र गाउँ समाजमा रहेको कुलत फजुल खच अ धिव ास घरेलु िहंसा हटाउछौ ।
हामी हा ो सं थालाई राजनीित वाट अल ग रा छौ ।
हामी हा ो समदु ायका लािग हरेक िदन १० िमनेट समय वचत गनछौ र आव यक े मा दान गनछौ ।
हामी हा ो समदु ायमा भएका जे नाग रक¸वालवािलका¸एकल मिहला¸गभवती मिहला र सु के री मिहलाह को िववरण अ ाविधक
रा छौ र आव यक सहयोग गनछौ ।
हामी हा ो समदु ायमा रहेका िनरा रता काययोजना वानाइ िव तारै हटाउनेछौ ।
हामी हा ो समदु ाियक सं था िभ वादिववाद¸वि वकला किवता ितयोिगता ज ता अित र कृयाकलापह समेत संचालन
गरी वो ने र तक गन वानीको िवकास गनछौ ।
हामी हा ा छोराछोरी लाइ भेदभाव नगरी कुल पठाउछौ साथै असल वानी यहोरा िसकाउछौ ।
हामी हा ो घरमा चप वनाउछौ र यसको उपयोग सही त रकाले गनछौ ।
हामी हा ो घर आँगन तथा पानीका मूलह सफा सु घर रा छौ र नीरोगी हन कोिशस गदछौ ।
हामी खाली ठाउँह मा वृ ारोपण गछ र हा ो सामािजक स पि ह को याहार संभार गदछौ ।
हामीलाइ चािहदो सीप िस दछौ खचह मा िकफायती त रका अपनाउछौ र सानो प रवार सुखी प रवारको भावनालाइ आ मसात
गदछौ ।

ग रिव िनवारण कोष
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अनस
ु च
ु ी ७: दश िमनेट दानको गीत

दान गरौ दशै िमने ट
हा ै हो मनको अठोट ।
गाउँलाई हासीखुशी समृ वनाउन दान गरौ दशै िमनेट ।।
XXX

XXX

XXX

आफै गरौ (नहेरौ वाटो) २
वनाऔ सफा सु घर दोवाटो चौवाटो
हा ै हो मनको अठोट
गाउँलाई सफासु घर सुिकलो वनाउन दान् गरौ दशै िमनेट
XXX

XXX

XXX

व छ खाना (साँझ र िवहान) २
संर ण गरौ हामी पानीका मुहान
हा ै हो मनको अठोट
गाउँलाइ हरीयाली रसीलो वनाउन दान गरौ दशै िमनेट
XXX

XXX

XXX

भौितक अिन ( ाकृितक स प ी )२
उपभोग गन पाउन् ती भावी स तती
हा ै हो मनको अठोट
गाउँमा पयटक वोलाउन दान गरौ दशै िमनेट

ग रिव िनवारण कोष
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