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गररबी तनबारण कोर्ष िेह्रथम
ु
वावर्षिक प्रगति प्रतिवेदन
आ.व. २०७२।०७३

१ तेह्रथमु जजल्लाको संजिप्त पररचय
वि. स .१९५२ मा सत्रथमु मध्ये वमत्लङ
ु पहाड झलहरा िेलहरा र पाांचथरथमु धनकुटामा रवह िाांकी ाअठरााइ फे दाप याङरुप पाांचथर
ताप्लेजङ
ु मैिाखोला तमोर खोला पाांचखपन दशमवझया चैनपरु सभा ाईत्तर र सांखिु ाईत्तर गरर तेह्रथमु थमु हरुको वतरो ाईठााईने गरर तेह्रथमु
मालको स्थापना भएको वथयो । २०१८ सालमा नेपाललााइ १४ ाऄञ्चल र ७५ वजल्लामा विभाजन गररएपवछ यो वजल्ला एक वजल्लाका
रुपमा हालसम्म ाऄवस्तत्िमा रहेकोछ । भौगोवलक वस्थवत ाऄनस
ु ार तेह्रथमु वजल्ला २६ वडग्री ६६ वमनेट देवख २७ वडग्री ३० वमनेट ाईत्तरी
ाअक्ाांस र ८७ वडग्री २५ वमनेट देवख ८७ वडग्री ४५ वमनेट पूिी देशान्तर वभत्र पदि छ । यस वजल्लाको क्ेत्रफल ६७९ िगि वकलोवमटर छ । यो
वजल्लाको पूिितफि ताप्लरेजङ
ु र पाांचथर वजल्ला पविम तफि धनकुटा वजल्ला ाईत्तर तफि ताप्लेजङ
ु र सांखिु ासभा तथा दवक्ण तफि धनकुटा
र पाांचथर वजल्ला पदि छ । तेह्रथमु वजल्लालााइ ३२ गाविसमा विभाजन गररएकोछ भने सांसवदय वनिाि चन क्ेत्र १ र ाइलाका ११ रहेकाछन ।
यस वजल्लाको सदरमक
ु ाम म्याङलङ
ु हो । यो वजल्ला समन्ु री सतहिाट ३२२ वमटर देवख ३०३४ वमटर सम्मको ाईचााआमा रहेको पााआन्छ ।
नेपालको रावरिय जनगणना २०६८ ाऄनस
ु ार तेह्रथमु वजल्लाको कूल जनसङ् ्या १०१७०९ रहेकोछ । जनु २०५८ को जनसांङ््या
भन्दा १०।८ प्रवतशतले कवम हो । ाईक्त समयमा तेह्रथमु को जनसांङ््या ११३१११ वथयो । २०६८ को जनगणना ाऄनस
ु ार तेह्रथमु
वजल्लाको जनसांङ््यामा परुु षको जनसांङ््या ४७ प्रवतशत तथा मवहलाको जनसांङ््या ५३ प्रवतशत रहेको छ । जावतगत ाअधारमा
तेह्रथमु वजल्लामा जनजातीको जनसांङ््या ५१।४ प्रवतशत रहेकोछ भने िाहुन क्ेत्रीको जनसांङ््या ४३।६ प्रवतशत रहेकोछ यसै गरर
दवलतको जनसांङ््या करीि १३ प्रवतशत रहेकोछ भने िााँकी ाऄन्य जातजातीहरु करीि १ प्रवतशत रहेकाछन् ।
यस वजल्लामा िरीिी
वनिारण कोषले २०६६ साल माघ मवहनादेखी हालसम्म
वनरन्तररुपमा सामावजक पररचालन
ाअयाअजि न भौवतक
पूिाि धार वनमाि ण तथा क्मता विकासका क्ेत्रमा सहयोग ाईपलब्ध
गरााआरहेकोछ ।
१.१ तेह्रथमु जजल्लामा गरीजि जनिारण कोष
ाअवथि क ाईपाजि नका दृविकोणले तेह्रथमु वजल्लाको गरीिी लााआ
घटााईने ाईद्धेश्यानरुु प २०६६ सालको ाईत्तराधि िाट यस
वजल्लामा कोषको कायि क्रम शरुु भएको हो । यो कायि क्रम तेह्रथमु
वजल्लाका तत्कावलन ३२ गाविस मध्ये (हाल २ नगरपावलका
भएको हुनाले २१ गाविस मात्र छन ) १६ िटा गाविसमा सांचावलत
छ । भने बाांकी रहेका नगर बाहेक का ९ गाबीसमा समेत यस ाअि
बाट कायि क्रम सन्चालन गने वनणयि भाआसके को छ ।
कोषको कायि क्रमलााइ सहजीकरण गनि का लावग ४ िटा गैससहरु
सझेदार सांस्थाको रुपमा छनौट भाआ ४¸४ िटा गाविसमा
सहजीकरण गरररहेकाछन । हाल सम्म तेह्रथमु वजल्लामा २७४
सामदु ावयक सांस्था गरीिी वनिारण कोषमा दताि भएकाछन भने ती
सांस्थाहरु माफित १० ८ िटा भौवतक पिु ाि धार तथा २७० िटा
ाअयाअजि नका पररयोजनाहरु सांझौता भएका छन । सांझौता भएका भौवतक पिु ाि धार ाईप पररयोजना मध्ये २ िटा वििादका कारण सञ्चालन
हुन सके नन¸ ८९ िटा प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन भाआ कायि सम्पन्न भएका छन र १७ िटा नया सांझौता सम्पन्न भाआ सन्चालन को
चरणामा छन ।ाईल्लेवखत योजना हरुिाट सामदु ावयक सांस्थाका ७१६९ तथा िावहर का पवन प्रसस्त घरधरु ीहरु प्रत्यक्रुपमा लाभावन्ित
भएकाछन ।
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२ काययक्रमका आधारस्तम्भहरु
सामावजक पररचालन कोषको चार ाअधार स्तम्भहरु सामावजक परीचालन र चेतना विकास‚ ाअय ाअजि न र रोजगारी वसजि ना¸ साना
सामदु ायीक पिु ाि धार विकास र क्मता ाऄवभबवृ द्ध मध्ये एक र ाऄन्य तीन स्तम्भलााइ प्रभािकारी बनााईनका लावग ाऄवत ाअिश्यक र महत्िपणु ि
स्तम्भ हो ।
२.१ समाजजक पररचालन
सामावजक परीचालन र चेतना विकास को माध्यमबाट लवक्त समदु ायहरु खास गरी मवहला¸ दलीत ¸जनजाती तथा मधेसी र वपछडीएका
समदु ायलााआ ाऄबद्ध गरााआ सामदु ावयक सांस्था गठन गरी गरीबी वनिारण कोषमा दताि गररएको छ।जस्मा ४२ प्रवतशत ाऄवतगररि ३३ प्रवतशत
मध्यम गररि र २५ प्रवतशत गररि घरधरु ीहरु सामदु ावयक सांस्थामा ाऄिद्ध भएका छन। त्यस पिात
सामावजक पररचालनकै माद्ममद्रारा
सामदु ावयक सांस्थाका सदस्यहरुले ाअपसमा छलफल गरी ाअफ्नो ठााईाँमा ाईपलब्ध श्रोत साधनको पवहचान गदै ाअफ्ना ाअिश्कता पररपूतीका
लावग योजनाहरु बनााईाँछन् । यसै प्रवक्रयाद्रारा हाल सम्म कोषमा दताि भएका सामदु ावयक सांस्था र सांझौताको ाऄिस्था तल तावलकामा
देखााआएको छ । यस ाअ.ि.०७२/७३ मा २ िटा Federation हरु कोषमा दताि भए भने १७ िटा ाईपपररयोजनाहरु कायाि न्ियनका लावग
सांझौता गररएका छन् । जसमा ाअय ाअजि न का लागी सम्पणि बस्तीका लक्ीत घरधरु ी समेट्टी सकीएके ले ाअय ाअजि नसांग सम्बवन्धत कुनै
सांझौता भएका छै नन भने १७ िटा भौवतक पिु ाि धारका सांझौता भएका छन । यसरी तेह्रथमु वजल्लामा कुल २७२ सांस्थाहरु कोषमा दताि भाइ
३७९ ाईपपररयोजनाहरु सांझौता भएकाछन भने ३६२ िटा योजनाहरु सम्पन्न भाआसके काछन त्यस्तै १७ िटा योजनाहरु कायाि न्ियन को
चरणामा छन् भने २ िटा योजनाहरु कायाि न्ियन हुन सके काछै नन । सांभौता देाईरली सोसााआटी ाऄन्तरगत जलजले गाविसमा निजागरुक
खापायो तथा फे कोफन तेह्रथमु ाऄन्तगरगत ाअम्िङ
ु गाविसको कावमडाडा वसमल चौतारा ग्रावमण सडक वििादका कारण सञ्चालन हुन
सके काछै नन । कोष सांग सम्िवन्धत तेह्रथमु वजल्लाको समग्र तथयाांकीय जानकारी तल प्रस्ततु गररएकोछ ।
ताजलका नं १: कोष संग सम्िजन्धत समग्र तथयांकीय जानकारी
वशषि क
वििरण
सामदु ावयक
सांस्था

कोषको लगानी

सामदु ावयक सांस्था गठन
कोषमा दताि

सां्या र रकम
ाअ ि २०७२/०७३
सां्या रकम
२

सरुु देवख हाल सम्मको
सां्या रकम

२

२७४
२७२

सा सां सञ्जाल गठन

२

२४

सांझौता

१७

२०५६२०३६

३७९

१५४५५७२०९

ाअयाअजि न तफि

०

०

२७०

५७५८६०८६

भौवतक पिु ाि धार तफि

१७

२०५६२०३६

१०९

९९०५२७०७

सहयोगी सांस्था

४

४

कायि क्रम पगु ेका गाविसहरु

१६

१६

सामदु ावयक सांस्थामा ाअिद्ध घरधरु ी
जम्मा
गरीिी िगीकरण ाऄवतगरीि क
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कै वफयत

प्रवतशत
७१६९

१००

३०१६

४२
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वलांगका
ाअधारमा
जातीगत
ाअधारमा

मध्यम गरीि ख

२३७८

३३

गरीि ग

१७७५

२५

मवहला

५०३८

७०

परुु ष

२१३१

३०

दवलत

७८१

११

जनजाती

४७२१

६६

ाऄन्य

१६६७

२३

सामद
ु ायीक सॊस्थामा गररववको

चर्ि नॊ १ : सामुदायीक सॊस्थामा ऱैगगॊक िथा

अवस्था

जातिय अवस्था

८०००

७१ ६९

७०००
६०००

५०००

५०३८

गरीव ग

४७२१

25%

४०००
३०००
२०००
१ ०००

व क

मध्यम

२१ ३१
७८१

१ ६६७

अतिगरी
42%

गरीव ख
33%

०
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२.२. आयआजयन
यस वजल्लामा ाअयाअजि न ाऄन्तरगत विवभन्न क्ेत्रहरु जस्तै पशपु ालनतफि बाख्रापालन, भैंसीपालन, गााइ, गोरु, कुखरु ापालन ाअवद छन् भने
कृवष तफिमौसमी तथा िेमौसमी तरकारी ाईत्पादन, ाऄकबरे, ाऄदिु ा तथा ाऄलैची खेतीमा लगानी भएको देवखन्छ । ाऄन्य ाअयाअजि नतफि
सन्ु तला खेती, खरु ा तथा होटल व्यिसाय ाअवद प्रमख
ु छन् । यसरी ाअयाअजि नका लावग कोषबाट ाईपलब्ध गराि ाइएका रकमलााइ समदु ायले
चक्रकोषको रुपमा पररचालन गदि छन् । गरीब समदु ायमा यो चक्र कोषको रकम सामावजक पूज
ाँ ीका रुपमा स्थापना भएको हुदाँ ा गरीबी वनिारण
कोषले यसलााआ सामावजक कोषको रुपमा वलएर वबसेस वनवत बनााआ सन्चालन गदै ाऄएके छ ।
पशपु ालन तफिधेरक
ै ो माग बाख्रापालनमा देवखन्छ । यसको कारण कोषको कायि क्रममा ाअबद् घरधरु ीहरु ाअफ्नो जग्गा जवमन यात ाऄसाध्यै
न्यून भएका या हुदाँ ै नभएका कारण ाईनीहरुका लावग बाख्रापाल्न सवजलो हुने, फााआदा पवन धेरै हुने हुदाँ ा र कुनै कारणिस नोक्शानी भयो
भनेपवन धेरै ठूलो
चर्ि नॊ २: आयआजिनमा ऱगातनका ऺेत्रहरु
ज्यायजेथा गमु ााईन
नपने भएको हुदाँ ा
1%
2%
त्यसप्रवत
1%
1%
गरीबहरुको
1%
पशुपाऱन
ाअकषाि णा बढेको 21%
कृषष
देवखन्छ भने कसैका
उत्पादनमुऱक
लावग बाध्यता पवन
व्यापार
देवखन्छ ।
73%
सेवा ऺेत्र
यस
ाअ.ि.
ऺमता षवकास
०७२/०७३ मा
अनग
ाअयाअजि न
ु मन मल्
ु याङकन
ाईपपररयोजनामा
सम्झौता भएको छै न
भने हाल सम्म कूल
२७० िटा ाअयाअजि न वक्रयाकलापहरु सञ्चावलत छन् । ाअयाअजि न ाऄन्ति गित विवभन्न क्ेत्रमा भएको लगानीलााइ तलको तावलकामा प्रस्ततु
गररएको छ ।
ताजलका नं २: आयआजयन अन्तरगतका िेत्रहरुमा भएको लगानी
ाअि २०७२।०७३
वशषि क

ाअयाअजि नका विवभन्न
क्ेत्रमा भएको लगानी रु

हाल सम्मको

प्रवतशत

पशपु ालन

०

४२०३३८४

७३

कृवष

०

१२०९१९३

२१

ाईत्पादनमल
ु क

०

५७५८१

१

व्यापार

०

११५१६१

२

सेिा क्ेत्र

०

५७५८१

१

क्मता विकास

०

५७५८१

१

ाऄनगु मन मल्ु याङकन

०

५७५८१

१

कुल जम्मा

०

५७५८०६०

१००
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ाईल्लेवखत क्ेत्रहरु मध्ये सबै भन्दा बढी ाऄथाि त ७३% पशपु ालन व्यिसाय तफिदेवखन्छ त्यस पवछ दोश्रोमा कृवष क्ेत्रमा २१ %
लगानी भएको छ । त्यस्तै व्यापारा क्ेत्रमा २% छ भने ाऄन्य सबै क्ेत्रमा१¸१ प्रवतशत देवखन्छ । त्यस्तै क्मता विकासमा १ % लगानी भएको छ
। यसरी पशपु ालनमा बढी लगानी हुनक
ु ो कारण कोषका लवक्त िगि ाअफ्नै जग्गाजवमन हुदाँ ै नभएका िा ाऄसाध्यै कम भएका भएको हुदाँ ा
ाईनीहरुको ाऄन्य व्यिसायमा त्यवत्त रुची देवखदैन । कृवषका लावग ाईब्जााई जवमन र वसञ्चााइ दिु ै ाअिश्यक हुने र वत दिु ै देवख ाईनीहरु टाढा
भएको हुदाँ ा कृवषमा कम माग भएको देवखन्छ । ाऄको कुरा पशपु ालनमा पवन धेरै जसो बाख्राको माग देवखन्छ । यसले के सांकेत गदि छ भने बाख्रा
गरीबका लावग नोक्सान हुदाँ ा कम हुने र नाफा हुदाँ ा धेरै हुने हुदाँ ा पवन गरीबलााइ यो व्यिसाय सहज भएको हो । त्यसका लावग ाअफ्नै धेरै जग्गा
जवमनको पवन ाअिश्यक नपने देवखन्छ ।

२.२.१. चक्रकोषको जस्थजत
सामदु ावयक सांस्थाको दीगोपनाको प्रमख
ु ाअधार भनेको ाईनीहरुलााआ कोषले ाईपलव्ध गराएको चक्रकोष हो । यो कोषको पररचालनले
सामदु ावयक सस्था तथा व्यािसाय सञ्चालन दिु ैमा प्रभािकारी भवु मका वनिाि ह गरेकोछ । एकातफि कवम्तमा सामदु ावयक सांस्थाका
सदस्यहरुको १० प्रवतशत लगानी तथा ५० प्रवतशत सदस्यलााआ मात्र चक्रकोष ाईपलव्ध गरााईने नीवतले िााँकी ५० प्रवतशत सदस्यले पवहलो
ाऄसल
ु ी पवछ मात्र रकम पााईने भएकाले लगानी लााआ सही सदपु योग गनि सामदु ावयक सस्था वभत्रै ाऄनगु मन तथा मल्ु याङकन हुने ¸भाखा नाघ्न
नवदने गवतविवधहरु सञ्चालन भाआरहेकाछन हाल तेह्रथमु वजल्लामा २ ७० िटा सामदु ावयक सस्था ले चक्रकोष प्राप्त गरी ाअयमल
ु क
व्यािसायहरु सचालन गरररहेकाछन ।
ताजलका नं ३: तेह्रथमु जजल्लाको चक्र कोषको जििरण
क्र स
सचु क
इकाइ
पररमाण
कै जफयत
१

घवु म्तकोष पररचालन गरररहेका सामदु ावयक सांस्था

सां्या

२७०

२

गरीिी वनिारण कोष िाट प्राप्त घम्ु तीकोष

रुपैया

४९१५७४४१

३

सामदु ावयक सांस्थाको घम्ु तीकोषमा स्ि लगानी

रुपैया

५४७८४८१

४

ाऄन्य वनकायिाट घम्ु तीकोषका लावग प्राप्त सहयोग

रुपैया

५५०२८९

५

व्याज तथा हजि ना िाट प्राप्त ाअम्दानी

रुपैया

२०१६७६००

६

घवु म्तकोष ाअम्दानी िाट भएको खचि

रुपैया

१२५३९५

७

जम्मा घम्ु तीकोष रकम

रुपैया

७५२२८४१६

८

हाल सम्मको Cumulative लगानी रकम

रुपैया

२५१६६७०६९

९

हाल सम्मको Cumulative ाऄसल
ु ी रकम

रुपैया

१९७५६३२४७

१०

हाल लगानीमा रहीरहेको जम्मा रकम

रुपैया

७४२७१४२२

११

िैक मौज्दात

रुपैया

२३६०४७६

१२

सामदु ावयक सांस्थामा रहेको नगद

रुपैया

९०६९९४

१३

भाखा नाघेको जम्मा रकम

रुपैया

०

१४

भाखा ननाघेको रकम

रुपैया

७४२७१४२२
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क्र स

सचु क

इकाइ

पररमाण

१५

घम्ु तीकोष ाऄसल
ु ी दर

प्रवतशत

१००

१६

औषत व्याजदर

प्रवतशत

९

१७

घम्ु तीकोष प्रप्त गने जम्मा सदस्य

सां्या

६५१७

१६

एकपटक मात्र घम्ु तीकोष प्राप्त गने सदस्य

सां्या

१०४३

१७

दाआु पटक घम्ु तीकोष प्राप्त गने सदस्य

सां्या

१६२५

१८

दाआु पटक भन्दा िढी घवु म्तकोष प्राप्त गने सदस्य

सां्या

३८४९

१९

हाल सम्मको ाऄवधकतम प्रवत व्याक्ती ऋण लगानी

रुपैया

७२०००

कै जफयत

२०
हाल सम्मको न्यनु तम प्रवत व्याक्ती ऋण लगानी
रुपैया
१४३२
यसका ाऄवतररक्त वनयवमत िचत रकमलााआ पवन कवतपय सामदु ावयक सांस्थाले घम्ु तीकोषका रुपमा नै पररचालन गरेका छन तर त्यसको
वििरण मावथ ाईल्लेवखत तावलकामा समािेश गररएको छै न ।

२.२.२. आयआजयन सम्िन्धी सम्पन्न उपपररयोजनाहरु
ाअफ्नो वजविकोपाजि नको म्ु यपेशा का ाऄवतररक्त समयमा गरीने कृयाकलाप िाट प्राप्त ाअम्दीलााआ ाअयाअजि न भवनन्छ । तर कवतपय
ाऄिस्थामा ाअयाअजि न नै वजविको पाजि नको म्ु य
पेशा िन्ने गरेका ाईदाहरणहरु देवखएकाछन ।
तेह्रथमु वजल्लाका९० प्रवतशत भन्दा िढी
घरधरु ीहरु प्रत्यक् रुपमा कृवष पेशा र त्यस वभत्र
धान मकै तथा कोदो खेतीमा ाअवश्रत छन ।विगत
के ही िषि देवख परेको खडेरीका कारण धान खेती
हुन छोडेपवछ ताजा तरकारी ाऄदिु ा ाऄकबरे
फलफुल खेती सरुु िात गरेका छन भने पशपु ालन
तफि िाख्रा िांगरु पालनमा सहभावगता िवृ द्ध भएकोछ
। गरीिी वनिारण कोषले गरेको सहयोग प्रत्यक्
रुपमा सहयोगी भएकोछ । सामदु ावयक सांस्थाका
सदस्यहरुको ाआच्छामा ाअधारीत कृयाकलाप भएको
िरकारी खेिी िथा बाख्रा ऩाऱन ब्यवसाय
र पवहलो सदस्यले ाऄसल
ु ी गरेपवछ दोश्रोले पााईने
भएको हुनाले सही व्यािसायमा लगानी गरेको पााआएको छ । गरीिी वनिारण कोषको सहयोगमा हाल सम्मम २७० िटा ाअयाअजि नका सबै
कृयाकलापहरु सम्पनन भाआसके काछन ।
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२.३. भौजतक पुिायधार
खासगरी गरीबीको चक्रबाट बावहर ाअाईनका लावग गरीबीसांग प्रत्यक् जोवडएका र ाईनीहरुको वजविकोपाजि नका लावग सहयोग पयु ाि ाईने साना
भौवतकपिु ाि धारहरुको विकास महत्िपणु ि हुन्छ ।
शद्ध
ु खानेपानी, वसांचााइ, लघज
ु लविद्यतु ,सडक
जस्ता पिु ाि धारहरुले ाईनीहरुको जीिनस्तरमा
सहजता ल्याएको छ । यो तेह्रथमु वजल्लामा
हाल सम्म खानेपानी, वसांचााइ, सडक¸लघु
जलविद्यतु जस्ता भौवतक पिाि धारहरु सांचालन
भाआसके काछन । यस ाअ.ि.०७२/०७३ मा
१७ िटा गरी हाल सम्म जम्मा १०८ िटा
विवभन्न प्रकारका भौवतक पिाि धार वनमाि णका
लावग सांझौता भएकोमा ८९ िटा सम्पन्न
भाआसके का छन भने २ िटा वििादका कारण
पवहले नै स्थवगत भएकोमा¸स्थगीत भएका
योजनाहरुको िजेट रोक्का गरर वफताि को
प्रकृया ाऄगाडी िढााआएकोछ । िााँकी १७ िटा
योजनाहरु भरखर सांझौता मात्र भएकाछन ।
भौवतक पिाि धारमा गररएको लगानी, लाभावन्ित
घरधरु ी तल तावलकामा प्रस्ततु गररएको छ ।
चर्ि नॊ २: भौतिक ऩव
ु ािधारमा ऱगानीका ऺेत्रहरु

5%

6%

20%
58%

11%

खानेपानी
ससचाइ कुऱो
हहउदे स्प्री°ऱ ससचाइ
ग्रासमण सडक

ताजलका नं ३ : भौजतक पुिायधारको लगानी र
लाभाजन्ित घरधुरी
वशषि क

भौवतक पिु ाि धारको क्ेत्रमा
भएको लगानी

खानेपानी
वसन्चााआ
विध्यतु
सडक
जम्मा

ाअि २०७२/०७३

हाल सम्मको जम्मा

सां्या
१२
५
०

रकम
१२२४१०६६
४२३२८२८
०

सां्या
६५
३३
५

०
१७

०
१६४७३८९४

५
१०८
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५८९०७०३४
२६१६९९४६
१०८४५५३९

लाभान्िीत
घरधरु ी

गाविस

१८६७
१०७५

१३
१२
४

३२५
७३५८०५२
३३५
१०३२८०५७१ ३६०२

५
१६
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ाईल्लेवखत तावलकामा देखााआको लगानी र लाभावन्ितको तल
ु ना गदाि ३६०२ घरधरु ीका १७५७३ जनसां्या भौवतक पिाि धारका
पररयोजनाबाट प्रत्यक् लाभावन्ित भएका छन् । जबकी प्रवतव्यवक्त लागत कररब ५४६९ पदि छ । यी भौवतक पूिाधाि रबाट चहु ान्डााँडा तथा
थोक्लङ
ु र वसम्ले जस्ता ाऄवत सक्ु खा ग्रस्त गा.वि.स.का समदु ायहरु खानेपानीको सवु िधा ाईपयोग गरीरहेका छन । भने सम्दु ाआसीिु वसम्ले
तथा खाम्लालङ
ु गाविसका गरीि घरधरु ी वसन्चााआ र विद्मतु विस्तारले ाअयाअजि नका ाऄिसरहरुको ाईपयोग गरररहेकाछन । सरकारी तथा
ाऄन्य विवभन्न दातृ वनकायको सहयोग मा वजल्लाका दगु ि म मावनएका गाविसहरु सडक सञ्जालले सदरमक
ु ाम सांग जोवडएकोहुनाले ताजा
तरकारी तथा ाऄदिु ा ाऄलैची ाऄकिरे जस्ता नगदेिालीहरुले प्रत्यक् रुपमा बजार भेट्टाएकोछ । एकातफि भौवतक पिु ाि धार िाट वसन्चााआ र ाऄको
तफि ाअयाअनि कृयाकलाप िाट ताजा तरकारी खेती मा सहयोग प्राप्त गरेका वकसानहरुको िावषि क ाअम्दानीमा समेत िवृ द्ध भएकोछ ।
२.३.१. ममयत सम्भार कोष ब्यिस्थापन
कोषको सहयोगमा सन्चालन वगरएका ाईपाअयोजनाको वदगो ब्यिस्थापनका लागी ाऄिस्यक परेको बेला ममि त गनि सवकयोस भनेर सम्पन्न
गरीएका सबै ाअयोजनामा ममि त सम्भार कोष ब्यिस्थापन वनवत तयार गरी परीचालन गररएको ाऄिस्था छ । यो ाअ.ि. मा सञ्चावलत भाइ
सम्पन्न भएका विवभन्न १४ िटा तथा सो भन्दा ाऄगाडी सम्पन्न भौवतक पूिाि धार योजनाको ममि त सांभार कोष स्थापना भएकोछ ।
सञ्चावलत योजनाहरुमा गरीिी वनिारण कोषले ाईपलव्ध गराएको रकम समदु ायले गणु स्तरीय काम गरर िचाएमा पवन कोषले वफताि नलैजाने
नीवत ाऄिलम्िन गरेको हुनाले समदु ायले श्रमदान गरी बजेट िचाएको ाऄिस्था छ भने यस सगै मावसक रुपमा वनवित रकम सामदु ावयक
सांस्थामा जम्मा गने गरेको ाऄिस्था छ । यो ाअ .ि. मा सम्पन्न भएका योजनाहरुको ममि त सांभार कोष सम्िन्धी वििरण तल प्रस्ततु
गररएकोछ ।
ताजलका नं ४: ममि त सांभार कोष तथा योजना वििरण
ममि त सांभार कोष ब्यिस्थापन गने
सम्पन्न तथा सन्चावलत योजना सां्या
योजना सां्या र रकम
सहयोवग सांस्था
गत साल
ाअि
हाल सम्मको जम्मा योजना सां्या
सम्मको
२०७२।०७
३
रकम
२२
४
२६
२०
वजविस स्थानीय विकास कोष
७३५७५९
२३
४
२७
१९
फे कोफन तेह्रथुम
६६३७२२
२५
४
२९
२०
६११७९९
देाईराली सोसााआटी
२१
५
२६
१९
९९३४८५
दवलत सचेतना समाज
जम्मा
९१
१७
१०८
८८
३००४४६५
२.४. िमता जिकास
गरीिी वनिारण कोषको कायि क्रमलााआ प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन गनि का लावग
सहयोगी सांस्था तथा सामदु ावयक सांस्था तहमा क्मता विकासका गवतविवध हरु
सञ्चालन गरेकोछ जसको छुट्टाछुट्टै वििरण तल प्रस्ततु गररएकोछ ।
२.४.१. सहयोगी संस्थाका कमयचारीको िमता जिकास
तेह्रथमु वजल्लामा गरीिी वनिारण कोषले कायि क्रम सञ्चालन गरेको ६ िषि परु ा भएको
ाऄिस्थामा सामदु ावयक सांस्थाहरु को स्तर ाईन्नती मापन गने¸ सामदु ावयक सांसथाको
घवु म्तकोष ब्यिस्थापन तथा पभाि बकारी पतीबेदन सैली विकास गने ाईदेस्यले क्मता
वबकासका गवतविवधहरु सञ्चालन गररएकोछ ।कोषाले सञ्चालन गररएका
गवतविवधहरुमा वजल्ला वस्थत ४ िटै साझेदार सांस्थाका कमि चारीहरुलााइ स्तर ाईन्नती
मापन तथा सामदु ावयक सांसथाको घवु म्तकोष ब्यिस्थापन तावलम प्रदान गररएको वथयो भने सामदु ावयक सांस्थाहरु को स्तर ाईन्नती मापन¸
घवु म्तकोष पररचालन विषयमा कायपबि न्धक माफित सहजीकरण गररएको वथयो ।
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ताजलका नं ५: सहयोगी संस्थाका कमयचाररहरुका लाजग संचालन भएका ताजलम र सहभागी जििरण
सहभागीहरु
क्र स तालीम तथा गवतविवधको नाम
दवलत जनजाती
ाऄन्य
सामदु ावयक सांस्थाहरुको स्तर ाईन्नती मापन
१
ाऄनवु सक्ण तालीम
५
१०
८
घवु म्तकोष ब्यिस्थापन तथा पभाि बकारी पतीबेदन
२
सैली विकास तावलम
५
१०
८
जम्मा

१०

२०

१६

जम्मा

मवहला

परुु ष

२२

५

१७

२२

५

१७

४४

१०

३४

२.४.२. सामदु ाजयक संस्थाका सदस्यहरुको िमता जिकास
सहयोगी सांस्थाहरु माफित सामदु ावयक सांस्थाको प्रमख
ु पदावधकारीहरुको लावग हाल सम्म विवभन्न समयमा सहकारी सीप विकास तालीम
गाविस स्तरमा सञ्चालन गररएकोछ भने व्यिसाय विकासका लावग व्यिसाय ाऄनस
ु ार बाख्रापालन, िांगरु पालन, तरकारी तथा फलफुल खेती
सम्बवन्ध र वसप विकाससांग सम्बवन्धत तावलमहरु समेत सांचालन गररएका छन् । सामदु ावयक सांस्थाको सांस्थागत विकास ाऄन्तगरगत प्रदान
गररएका तावलमहरु सहयोगी सांस्थाको ाअयोजनामा सञ्चालन भएका वथए भने व्यािसावयक विकास का लावग प्रदान गररएका तावलमहरु
सामदु ावयक सांस्थाको ाअयोजनामा विषयगत सरकारी कायाि लयहरु कृवष विकास कायाि लय तथा पशस्ु िास्थय कायाि लिाट प्राविवधकहरु
िोलाएर सञ्चालन गररएको वथयो ।
यस ाअि २०७२। ०७३ मा सामदु ावयक सांस्थाहरुलााइ प्रदान गररएका तावलम र तावलममा सहभावगहरुको जानकारी तलको तावलकामा
प्रस्ततु गररएको छ ।
ताजलका नं ६: सास पदाजधकारी तथा सदस्यहरुका लाजग संचालन भएका ताजलम र सहभागी जििरण
क्र स

तालीम तथा गवतविवधको नाम

सहभागीहरु
दवलत

जनजाती

ाऄन्य

जम्मा

मवहला

परुु ष

१

सहकारी वसक्ा तावलम

२८

१४५

९७

२७०

२००

७०

२

सन्जाल बैठक तालीम

२८

१४५

९७

२७०

२००

७०

जम्मा
५६
२९०
१८७ ५४०
४००
१४०
ाईल्लेवखत तालीमका ाऄवतररक्त ाऄन्य गैह्रसरकारी सांघ सांस्था हरु सांग समन्िय गरी ाऄलैची खेती तथा सहरकारी व्यािस्थापन तालीम समेत सामदु ावयक
सांस्थाका पदावधकारीहरुलााआ प्रदान गररएकोछ ।
३. सहयोगी संस्था
वजल्लामा कोषको प्रिेश २०६६ मा भएपवन समदु ायमा कामको शरुु िात भने लगभग ाअ .ि.२०६७ देवख शरुु भएको हो । समदु ायमा
सामावजक पररचालन, सहजीकरण, प्राविवधक सहयोग, ाऄनगु मन ाअवद जस्ता कायि समदु ायको नवजकमा रहेर गनि का लावग तेह्रथमु वजल्लामा
४ िटा गैरसरकारी सांस्थाहरुले कोषका सहयोगी सांस्थाका रुपमा कायि गरररहेका छन् । समदु ायमा ाअधाररत गैर सरकारी सांस्थाहरु स्थानीय
वनकाय, ाऄन्य सेिा प्रदायक प्रााआभेट वनकायहरु समेत कोषका सांभाव्य सहयोगी सांस्थाहरु हुन सक्ने कोषको प्राबधान रहेको छ । वय सहयोगी
सांस्थाहरुको काम समदु ाय पररचालन, सहजीकरण, सामदु ावयक सांस्थाहरुको क्मता विकासमा सहयोग पयु ाि ाईनक
ु ो ाऄलिा सामदु ावयक
ाअयोजनाको पवहचान, योजना तजि मु ा, कायाि न्ियन, वनमाि ण तथा सांचालन र ममि त सांभारमा सहयोग पयु ाि ाईनु हो । यसरी तेह्रथमु वजल्लाका
१६ गा.वि.स.मा सहयोगी सांस्थाहरुले सामदु ावयक सांस्थाहरुलााइ ाईल्लेवखत सहजीकरणमा सहयोग पयु ाि एका छन् ।
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ताजलका नं ७: सहयोगी संस्था र काययरत गाजिसहरु सम्िन्धी जििरण
क्र स
सहयोगी सांस्थाको नाम
कायि रत गाविसहरु
कै वफयत
वजविस स्थानीय विकास कोष
छातेढुांगा, चहु ान्डााँडा, थोक्लङु र खाम्लालङु
१
फे कोफन तेह्रथुम
ाआिा, ाआसीि,ु सम्दु र ाअम्िङु
२
देाईराली सोसााआटी
वसम्ले, जलजले, ओयाक्जङु र सोल्मा
३
दवलत सचेतना समाज
सङ
४
ु नाम,फाक्चामारा, िसन्तपरु र सदु ाप
३.१. सहयोगी संस्थामा काययरत जनशक्ती
गरीिी वनिारण कोष को कायि क्रमलााआ प्रभािकारीरुपमा कायाि न्ियन गनि का लावग तेह्रथुम वजल्लमा ४ िटा सहयोगी सांस्था ाऄन्तरगत २८ जना कमि चारी
कायि रत रहेकाछन । जातीगत ाअधारमा दवलत २३% जानजाती ३०% र िाहुन क्ेत्री % प्रवतशत रहेकाछन भने मवहला २०% तथा परुु ष ८०% प्रवतशत
रहेकाछन ।
३.२. सहयोगी संस्थालाइ जनकाशा
सामदु ावयक सांस्थाहरुलााइ सामावजक पररचालन, सहजीकरण, प्राविवधक सहयोग ाअवद सेिा ाईपलब्ध गरााईन कोषको मापदण्ड ाऄनस
ु ार
प्रवतस्पधाि का ाअधारमा छनौट भएका ४ िटा सहयोगी सांस्थाहले यो तेह्रथमु वजल्लामा काम गदै ाअाआरहेका छन् । हाल सम्म कोषले यी
सहयोगी सांस्थाहरुसांग ाईनीहरुको कायि सम्पादन मूल्याांकनका ाअधारमा िावषकि रुपमा सांझौता गदै ाअाआरहेको छ । ाईल्लेवखत कायि गनि का
लावग सहयोगी सांस्थाहरुसांग कोषले ाऄलग्गै सांझौता गदि छ ।
यस जील्लामा २०६६ देखी हाल सम्म सहयोवग सांस्था तफि कोष बाट रु ४४७६९३२४ को सांझैता गरी रु ३०३१७७७० नीकासा भाआ
सके को छ भने यस ाअ .ि.०७२/७३ मा कुल रकम रु. ६६८४२८६ सांझौता गररएकोमा रु ५१४४१८५ नीकासा भाआ सके को छ भने रु
१२२०४६९ नीकासा हुन बाांकी रहेको छ । जहााँ ५५% सामावजक पररचालनमा २५% प्राविवधक सहयोगमा, ४% क्मता विकासमा, ३%
ाऄनगु मन, मूल्याांकन तथा प्रवतिेदनमा र १२% रकम वशषाि भार तथा कायाि लय सांचालनमा वथयो । सामावजक पररचालन ाऄन्तरगत सहयोगी
सांस्थाका कमि चारीहरुको तलब र दघि टना विमा, सामदु ावयक सांस्थाहरुको पररयोजना प्रस्तािना तयारी ाअवद जस्ता खचि हरु समािेश छन्
भने प्राविवधक सहयोग ाऄन्तरगत सामदु ावयक भौवतक पिु ाि धार वनमाि णको लावग पिु ि सांभाव्यता ाऄध्ययन, विस्ततृ प्रवतिेदन, प्रस्तािना तयारी र
ाआवन्जवनयररङ खचि समािेश छ । यसैगरी क्मता विकास ाऄन्तरगत सामदु ावयक सांस्थाका सदस्यहरुलााइ लेखाव्यिस्थापन, िचत तथा ऋण
व्यिस्थापन जस्ता तावलम प्रदान गररएको छ त्यस्तै कोषको कायि क्रमलााइ प्रभािकारी रुपमा सांचालन गनि का लावग वजल्ला वस्थत विवभन्न
विषयगत कायाि लयहरु, राजनीवतकदलहरु र स्िांय सहयोगी सांस्थाका कायि कारीहरुबाट ाऄनगु मन तथा मूल्याांकनका लावग ाईल्लेवखत रकम सो
वशषि कमा छुट्टााआएको वथयो र सोवह ाऄनस
ु ार ाऄनगु मन गने कायि पवन भएको छ ।
३.२. सहयोगी संस्थाहरुको मल्ु याङ् कन
गरीिी वनिारण कोषले वजल्लामा कायि रत सहयोगी सांस्थाको िावषि क रुपमा मल्ु याङकन गरी ाअगामी िषि को कायि क्रम सांम्झौता गदै ाअएको मा
यस िषि सहयोगी सांस्थाको सङ्या घटााईनु पने भएकोले ाऄगावम सांम्झौताका लागी सहयोगी सांस्था छनौट गनि स्थानीय मल्ु यङ् कन सम्पन्न
गरी प्राप्त पररयोजना प्रस्तािना को मल्ु यङ् कनर कायि जारी रहेको ाऄिस्था छ ।
४. संस्थागत जिकास तथा दीगोपना
समदु ायको क्मता र सांस्थागत विकासमा कोषले जोड वदएको छ । समदु ायको सांस्थागत विकास िाटै ाईनीहरुको जीिनस्तरमा सधु ार ल्यााईन
सवकन्छ भन्ने ाईद्देश्य ाऄनस
ु ार समदु ायको सांस्थागत विकासका लावग सामदु ावयक सांस्थाका पदावधकारी एिां सदस्यहरुलााइ सांस्थागत विकास
तावलम प्रदान गररएको छ । त्यस्तै लेखाव्यिस्थापन, िचत तथा ऋण पररचालन जस्ता तावलमले ाईनीहरुको सांस्थागत विकासमा सहयोग
पयु ाि एको छ । सांस्थाका सदस्यहरु मवहनाको एाईटा तोवकएको वदनमा भेला भाइ िैठक िस्ने, ाअफ्ना समस्याका बारेमा छलफल गने र समस्या
समाधानका लावग योजना बनााईने, सम्बवन्धत वनकायको सामवु हक प्रयासद्धारा ध्यानाकषि ण गरााईने जस्ता कामले ाईनीहरुको सांस्थागत
विकासमा सहयोग गरेको छ ।त्यसै गरी समदु ायले गरेको काम दीगो हुनु पदि छ । त्यसका लावग सांस्थागत विकासका सगै ाईनीहरुलााइ ाअिश्यक
ाऄन्य प्राविवधक सहयोगको पवन ाअश्यक पदि छ । समदु ायले ाअिश्कता महसस
ु गरेका कृवष, भेटेनरी, ाआवन्जवनयररगां जस्ता सेिाहरु ाईपलब्ध
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गरााआएका छन् ।भने त्यस्ता ाअधारभूत सेिा प्रदान गने जनशवक्त समदु ायमा नै ाईपलब्ध गरााईनका लावग समदु ायले प्रस्ताि गरेको व्यवक्तलााइ
वजल्ला वस्थत सहयोगी सांस्थाहरुले ाऄन्य सरकारी तथा गैह्रसरकारी दातृ वनकायहरु सांग समन्िय गरी ग्रावमण पशस्ु िास्थय कायि कताि ¸कृवष
कायि कताि हााईस िााआरीङ गने कताि सधु ाररएको चल्ु हो वनमाि ण कताि जस्ता श्रोत व्याक्तीहरु विकासमा सहयोग पयु ाि ाईांदै ाअएको छ। यवतहुदाँ ा
हुदाँ पै वन ाईनीहरुको दीगोपनाको प्रमख
ु ाअधार भनेको कोषबाट ाअयाअजि नका लावग चक्रकोष रुपमा सांचालन गनि प्रदान गररएको रकम नै
प्रमख
ु हो । यसको सवह सदपु योगका लावग ाईल्लेवखत सहयोगहरु प्रदान गररएको हो ।
४.१. स्थानीय स्रोत ब्याजक्त पररचालन
हाल सम्म यस वजल्लामा स्थानीय स्रोत ब्यावक्त पररचालन गरीएको नभए पनी यस ाअि िाट स्रोतको ाऄध्यायन र ब्यिस्थापन को ाऄिस्था र
ाअिस्यक पररचालनको क्ेत्र हेरी स्रोत ब्यावक्त पररचालन गने तयारी भाआरहेकि ाऄिस्था छ ।
४.२. सामदु ाजयक संस्थाका सञ्जाल
छररएर रहेका सामदु ावयक सांस्थाहरुलााइ एाईटा छाता सांगठन वभत्र ाअबद्ध गरी ाअफ्ना समस्याहरुलााइ सामवु हक रुपमा बल
ु न्द गरााईन सक्ने
िातािरणलााइ सहज बनााईन सामदु ावयक सांस्थाहरुको गा.वि.स.स्तरीय सांजालहरु वनमाि ण भएका छन् । यस ाऄिवधमा १६ गा.वि.स.मा १६
िटा सांजालहरु वनमाि ण भएका छन् । के ही साल पवहले नै स्थापना भएका यी गाविस स्तरीय सञ्जालहरुको वनयवमत रुपमा मावसक िैठक
सञ्चालन भाआरहेको छ भने एक ाऄकाि का ाऄनभु ि ाअदान प्रदान गने काम भाआरहेकोछ ।के ही सन्जाल हरुले ाअफ्नो सामदु ायीक भिन वनमाि ण
गररसके का छन । सन्जाल हरु पनी परीपक्कताको वदसामा ाऄगाडी बढेको दे्न सकीन्छ ।
४.३. सहकारीहरुको स्थापना तथा कायय
सामदु ावयक सांस्थाको सांस्थागत विकास तथा वदगोपनाका लावग ाईनीहरुसांग भएको घम्ु तीकोष तथा वनयवमत िचतको रकम लााआ सरु वक्त र
प्रभािकारी रुपमा कायाि न्ियन गनि ु नै हो ।यसका लावग तेह्रथमु वजल्लामा ाऄलग ाऄलग प्रकारका बचत ऋण सहकारी सांस्था स्थापना
गररएकोछ । फे कोफन तेह्रथमु ाऄन्तरगत ाआिा गाविसमा तथा स्थानीय विकास कोष ाऄन्तरगत छातेढुांगा गाविसमा विवभन्न गैह्रसरकारी तथा
सरकारी वनकाय िाट गठन गररएका समदु ायमा ाअधाररत समहु हरुको सामदु ावयक सांलग्नतामा क्रमश "ाआिा िचत तथा ऋण सहकारी सांस्था
वलवमटेड" र छातेढुांगा बचत तथा ऋण सहकारी सांस्था वलवमटेड , श्री चहु नडाांडा बचत तथा ऋण सहकारी सांस्था वलवमटेड र कन्चनजघा
बचत तथा ऋण सहकारी सांस्था वलवमटेड ठोक्लङ
ु स्थापना गरी वनयवमत रुपमा सञ्चालन भाआरहेकोछ । तेस्तै छातेढुङा मा छातेढुङा कृषी
सहकारी सांस्था स्थापना भाआ बाख्रापालन पके ट क्ेत्र विकास कायक्रिम सन्चान भाआरहेको ाऄिस्था छ ।सहकारीमा सिै समहु हरुले ाअन्तररक
कोष लगेर जम्मा गरेकाछन भने घवु म्तकोषको रकम भने समदु ावयक सांस्थामा नै छ । त्यस्तै देाईराली सोसााआटी ाऄन्तरगत ओयाक्जङ
ु
गाविसमा गरीवि वनिारण कोष ाऄन्तरगत मात्र गवठत समहु हरुको सांलग्नतामा देाईराली बचत तथा ऋण सहकारी सांस्था वलवमटेड र सीम्ले
गाविसमा फक्ताङलङ
ु बचत तथा ऋण सहकारी सांस्था वलवमटेड गठन गरी सञ्चालन भाआरहेकोछ भने दवलत सचेतना समाज ाऄन्तरगत
सङ
ु नाम गाविस ाऄन्तरगत का सामदु ावयक सांस्थाहरु नमनु ा िचत तथा ऋण सहकारी सांस्थामा ाअिद्ध भएकाछन ।ाईल्लेवखत प्रकारका
सहकारी सांस्थाहरु सबै गाविसमा गठनको ाऄिस्थामा छन । सहकारी गठन रहकारीमा सामदु ावयक सांस्थाको सांलग्नता बारे स्पि वनवत तयार
गरी सांस्थागत रुपमा सामदु ायीक सांस्था लााआ सहकारी मा ाअिद्धता गनि सके सास सदस्यलााआ बढी फााआदा हुने तथा कोषको प्रभािकारीता
स्पस्ट हुने वथयो ।
४.४. अन्य संस्थागत जिकासका प्रयास
सामदु ावयक सांस्थाको सांस्थागत विकासका लावग मावथ ाईल्लेवखत गवतविवधहरुका ाऄवतररक्त ाऄन्य गवतविवधहरु समेत सञ्चालन गररएकोछ ।
सामदु ावयक सांस्थाको िावषि क रुपमा स्तराईन्नती मापन माफित कमजोर रहेको क्ेत्र पवहचान गरी सहयोग गररएकोछ । गाविस स्तरमा ताजा
तरकारी¸ाऄलैची¸ाऄदिु ा तथा पशस्ु िास्थ सांग सम्िन्धीवत स्थानीय श्रोत व्याक्तीहरु विकास गरी पररचालन भाआरहेकाछन । सामदु ावयक
सांस्थाका सांञ्जालहरुको सकृयतामा कृवष विकास कायाि लयमा समन्िय गने काम भाआरहेकोछ । हाल गरीिी वनिारण कोषको कायि क्रम क्ेत्रमा
ताजातरकारी खेती ¸ाऄलैची खेती ाऄदिु ा खेती र पशस्ु िास्थय सांग सम्िवन्धत स्थानीय श्रोत व्यावक्तहरु विकास गरर पररचालन गने तयारी
भाआरहेको छ।
५. अनगु मन तथा मल्ु याङकन
ाऄनगु मन तथा मल्ु याङकनलााआ वनरन्तरता वदने गरी ाऄवघल्ला ाअ.ि.मा जस्तै यस ाअ.ि.२०७२/७३ मा पवन सांचावलत कायि क्रमको विवभन्न
तह र वनकायबाट ाऄनगु मन गने काम भयो । सामदु ावयक सांस्था ाअफै ले ाऄनगु मन ाईपसवमवत बनााइ ाअफ्ना सदस्यहरुले गरेका विवभन्न
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वक्रयाकलापहरुको ाऄनगु मन गने व्यिस्था भए ाऄनरुु प नै ाऄनगु मन गरेको देवखन्छ । त्यस्तै सामदु ावयक सांस्थाहरुको सांजाल बनेपवछ सांजालले
पवन ाअफ्ना सदस्य सांस्थाका सदस्यहरुले गरेका वक्रयाकलापहरु जस्तै माग ाऄनस
ु ारको वक्रयाकलाप सांचालन गरे नगरेको, समयमा चक्रकोष
तथा सो को व्याज ाऄसल
ु ी भए नभएको ाऄनगु मन गने गरेका छन् । त्यस्तै सहयोगी सांस्थाका कमि चारी तथा पदावधकारी/सदस्यहरुबाट पवन
कायि क्रमको ाऄनगु मन भाआरहेको छ । त्यसै गरी गरीबी वनिारण कोषबाट वनरन्तर ाऄनगु मन भाआरेहको छ । यसरी हुने ाऄनगु मनमा कायि क्रम
सांचालन प्रवक्रयामा ाऄनगु मन, स्िीकृत माग ाऄनस
ु ारको श्रोत साधन समदु ायमा पगु ेनपगु ेको, त्यस ाऄनस
ु ारको काम भए नभएको जस्ता
कायि क्रम शरुु देवख त्यसले वदने ाऄवन्तम प्रवतफल सम्मको ाऄनगु मन भएका छन् । त्यस्तै सहयेगी सांस्थाले ाअफ्नो कायि क्ेत्र वभत्रका
कायि क्रमको ाऄनगु मन तथा मूल्याांकनको लावग वजल्ला वस्थत सबै सरोकारिाला वनकायहरु जस्तैाः वज.वि.स., विषयगत कायाि लय, राजनीवतक
दलका प्रवतवनवधहरु, पत्रकारहरुको सांयक्त
ु टोवलबाट ाऄनगु मन तथा मूल्याांकन गरााईने काम हुने गरेको छ भने धेरै जसो गा.वि.स.मा गा.वि.स.
सवचिहरुद्धारा ाऄनगु मन तथा मूल्याांकन भएको छ । यसबाट कायि क्रमका राम्रा तथा कमजोर पक्हरुको पवहचान भाइ सधु ारका प्रयासहरु पवन
भएका छन् । ाऄवघल्ला ाअ ि हरुमा विशेष गरी ाऄसार मा ाऄनगु मन मल्ु याङकन हुने गरेको र िषाि याममा वजल्लाको दगु ि म क्ेत्रमा गाडी नजाने
भएकाले वसवमत क्ेत्रमा मात्र ाऄनगु मन भएकोमा यस ाअ ि मा वहाईदको समय बाट नै वनरन्तर ाऄनगु मन कायि क्रम सञ्चालन गररएकोछ । एस
साल बाट कोषको तफि बाट ाआकााआ कायाि लय बाट वनयवमत ाऄनगु मन गने प्रणालीको वबकास गरी वबवभन्न ाईप ाअयोजनाको ाऄनगु मन गररएको
छ । वबवभन्न स्थान र समयमा प्रमख
ु वजल्ला ाऄवधकारी मरु ारी िस्ती , स्थानीय विकास ाऄवधकारी प्रल्हाद कुमार काकी सवहत वजल्ला
वस्थत सरोकारिाला सिै कायाि लयका प्रमख
ु तथा प्रवतवनवध¸पत्रकार र राजनैवतक दलका नेताहरुसमेतको सहभावगता ाऄनगु मन कायि सम्पन्न
गररएको छ ।
६. सज
ृ नवशलता तथा ाईत्कृि प्रयासहरु (Innovation and Best practices)
तेह्रथमु वजल्लामा गरीिी वनिारण कोषको कायि क्रमलााआ प्रभािकारी रुपमा पररचालन गनि का लावग के ही ाईत्कृि प्रयासहरु गररएकाछन ।
कोषका कायि क्ेत्रका गाविसलााआ गरीिी मक्त
ु गाविस घोषणा गने योजना रहेकोछ । गरीिीको ाऄन्त्यका लावग पवहचान गररएका सचु कहरु
वनम्नानस
ार
छन
।
ु
१. सिसिै घरधरु ी सामदु ायीक सांस्था िचत तथा ऋण समहु मा तथा सहकारीमा ाअिद्ध भाआ िचत सांकलनमा सांलग्न हुनछ
े न।
२. सिै घरधरु ीमा व्यिवस्थत शौचालय वनमाि ण ३ वमनेटको दरु ीमा स्िच्छ खानेपानीको व्यािस्था र घर ाअाँगन तथा सािि जावनक स्थलको
वनयवमत सरसफााआ गने िानीको विकास भएको हुनेछ ।
३. ाऄसक्त ाऄपाङ् ग िाहेक ाईमेर पगु ेका सिै िालिावलका विद्यालय गएका हुनेछन भने गाविस िाट वनराक्रता ाईन्मल
ु न भएको हुनेछ ।
४. सिै िालिावलकाहरुले ाअिश्यक खोपहरु पाएका हुनेछन भने िाल तथा मातृ मत्ृ यदु र १ प्रवतशत भन्दा कम भएको हुनेछ ।
५. सिै गभि िती ाअमाहरु र नि वशसक
ु ो न्यनु तम (४ पटक) स्िास्थय जााँच भएको हुनेछ र स्िास्थय सांस्थामा गएर प्रसतु ी गरााईांने बावनको
विकास भएको हुनेछ ।
६. मवहला तथा घरेलु वहांसाको ाऄन्त्य भएको हुनेछ ।
७. सािि जावनक स्थलमा धम्रु पान मद्यपान पणु ि रुपमा वनषेध भएको हुनेछ साथै प्रत्येक घरमा विजल
ु ी ित्ती (सोलार¸मााआक्रो हााआड्रो) िलेको
हुनेछ ।
८. विवभन्न क्ेत्रमा विवभन्न पके ट क्ेत्रको रुपमा विकास भएको हुनछ
े भने सिै घरधरु ी कुनै न कुनै व्यािसायमा सांलग्न भएका हुनछ
े न।
९. हरेक सािि जावनक कृयाकलापको हरेक चरणमा सािि जावनक सनु िु ााआ भएको हुनेछ ।
१०. सिै िाडि लााआ जोड् ने सडक सञ्जाल वनमाि ण भएको हुनेछ र यस सांगै पयि टनको विकास र प्रिद्धि न भएको हुनेछ ।
११. पशु तथा बाली िीमाको सरुु िात भएको हुनेछ भने ाऄाअधवु नक कृवष प्रणालीको विकास गरी समदु ायको वजिन स्तरमा ब्यापक पररबति न
भएको हुने छ ।
मावथ ाईल्लेवखत सचु कहरु प्राप्तीका लावग प्रमख
ु रुपमा पके ट क्ेत्र विकास खानेपानी समस्या समाधान तथा पशवु िमाका लागी पशु कायाि लय
सांग सहयोग माग्ने साथै सोलार वितरण सडक वनमाि ण शौचालय वनमाि ण को लावग गाविसले वनवित िजेट विवनयोजन गने र सामावजक
पररचालनका काम सिै सांघ सांस्था वमलेर गने समेत योजना तयार भएकोछ ।
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७. सामदु ायीक संस्थाको पुन सामाजजक जिश्लेषण र स्तरबृिी मापन अिस्था
यो ाअ.ि. ०७२/०७३ मा घवु म्तकोष प्राप्त गरेको कम्तीमा ३ िषि परु ा भएका ४८ िटा सामदु ावयक सांस्थामा पनु सामावजक विश्लेषण र २५२
सामदु ायीक सांस्थाको स्तरकबवृ द्ध मापन कृय गररएको छ ।
7=1=;fd'bflos ;+:yfsf] k'gMlaZn]if)f

o; cf=a=df k|To]s ;xof]uLx?af^ 12
j^f ;fd'bflos ;+:yfsf b/n] hDdf
48 ;+:yfx?sf] ;fdflhs k'gMlaZn]if)f
ug{] sfo{;DkGg ePsf]% . ;fd'bflos
;+:yfdf
cfj$
;bzox?sf]
u/LjL
lgjf/)f sf]if sfo{qmdsf] ;xof]udf s]
s:tf] glthf k|fKt eof]< eGg] laZn]if)f
ug{sf] nflu of] s[ofsnfk ;+rfng
ul/sf] xf] . o;/L sf]if sfo{qmd
;+rfng k'j{ pQm a:tLdf laZn]if)f
kmf/d dfkm{t a]znfOg *f^f lnPsf]
tYof°nfO{
cfwf/
dfgL
6
aif{sf]
;oofjlw s/La 20 j^f d'Vo d'Vo
;"rsx?sf] k'gMlaZn]if)f u/] dWo] /]vf lrqdf
tYof°Lo laZn]if)f /]vf lrqdf k|:t't u/LPsf]% .

pNn]v

u/LP

adf]lhd

glthf

k|fKt

ePsf]%

.

h;sf]

७=2=;fd'bflos ;+:yfsf] :t/a[l$ dfkg
u/LaL lgjf/)f sf]if sfo{qmd cGt/ut u&g ePsf ;fd'bflos ;+:yfx?nfO{ ;Ifd, cfTdlge{/
kl/rfng x'g ;Sg] agfO{ ;xof]uL ;+:yfsf]
;xlhs/)f #^fpb} n}hfg] x]t'n] ;fd'bflos
डी ,
;+:yfx?sf]
;+:yfut
:t/a[l$
dfkg
lgb{l] zsf -Co Graduation Assessment
Guideline_ adf]lhd o; calwdf 252
;fd'bflos
;+:yfx?sf]
:t/a[l$
dfkg
बी , ५२
u/]sf]% . pQm sfo{lalw cg';f/ s
;fd'bflos
;+:yf
;xof]uL
;+:yfsf]
सी , ४१
;xlhs/)faf^ x^fpg], v ;Ifd ;+:yfsf]
ए , २७
?kdf ;'lrs[t ug{], u ;'b[( ;+:yfsf]
?kdf ;'lrs[t ug{] / # sdhf]/ ;+:yfsf]
?kdf ;'lrs[t u/Lg] Joa:yf ul/Psf]% .
o;/L dfyL pNn]lvt :t/a[l$ dfkgaf^
k|fKt glhtf cg';f/sf ;fd'bflos ;+:yfx?
dWo] s :t/df kg{] ;+:yf Ifdtf lasf;, cfly{s kl/rfng, dfglao >f]t ;Dk')f{ lx;fjn]
kl/rfng x'g ;Sg] ;fd'bflos ;+:yfx?sf] ?kdf lasf; u/L sf]if afxL/Lg] lgtL cg'?k lgodLt

/ :jt:km't{
१ ३२

bLuf] ?kdf
ug]{ u/LPsf]

% .
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८. परम्परगत जसप तथा ब्यिसायीक्ता जबकास एिं उत्पाजदत िस्तुहरुका लाजग बजार प्रििन तथा पके ट िेत्र जिकास काययक्रम
८.१ पके ट िेत्र जिकास काययक्रम
तेह्रथमु वजल्लामा तत्काल सड् ने खालका िालीहरुका लावग के ही गाविसहरुमा मात्र बजारको पहुचाँ पगु ेकोछ¸त्यसैले हाल वजल्लाका दगु ि म
गाविसहरुमा तत्काल नसड् ने खालका िालीहरुको पवहचान गरी ाअयाअजि न कृयाकलाप सञ्चालन गररएकोछ । ताजा तरकारी ाऄन्तरगत
ाअल¸ु बन्दा¸ाऄकबरे र मटर¸प्याज खेतीलााआ प्राथवमकता प्रदान गरेको र नगदेिालीहरु ाऄदिु ा ाऄलैचीको लावग िजार समस्या नभएको हुदा यो
वजल्लालााइ िजार पणु ि ता भएको वजल्ला मान्न सवकन्छ । मावथ ाईल्लेवखत िालीहरु सिै वहाईद याममा वनस्कने हुनाले साथै वहाईद याममा यो
वजल्लाका सिै गाविसहरुमा यातायातका साधनहरु पग्ु ने भएको हुनाले पवन समस्या रहेकोछै न । सवदयौ देवख गज
ु ारामख
ु ी ाईत्पादन गदै ाअएको
यो वजल्ला र दगु ि म गाविसहरुलााआ व्यािसावयकतामा ल्यााईन ाऄझै समय लाग्ने देवखन्छ । तै पवन के ही सांभाव्य क्ेत्रहरुलााआ पवहचान गरी पके ट
क्ेत्रको रुपमा विकास गनि सरुु गररएकोछ । छातेढुांगा गाविसलााआ िाख्रा पालन पके ट क्ेत्र र सङ
ु नाम िसन्तपरु लााआ ताजा तरकारीको पके ट
क्ेत्रको रुपमा काम सरु गरीएको छ भने ¸खाम्लालङ
ु गाविसलााआ िेत िााँस तथा लोक्ताको पके ट क्ेत्र¸सम्दु तथा ाआसीिु गाविसलााआ ाऄलैचीको
पके ट क्ेत्र¸वसम्ले जलजले ओयाक्जङ
ु लााआ ाऄदिु ा पके ट क्ेत्रको रुपमा साथै यस वजल्लालााआ ढाका वबशेस पके ट क्ेत्रका रुपमा वबकास गने
तयारी गररएको छ ।
८.२ परम्परगत जसप तथा ब्यिसायीक्ता जबकास काययक्रम / JSDF
कोषको सहयोगमा यस वजल्लमा जापान सामावजक वबकास कोष JSDF प्रदत्त नेपालमा द्धन्द प्रभावितका लागी बजार वनमाि ण पररयोजना
ाऄन्तरगत परम्परगत वसप तथा ब्यिसायीक्ता वबकास कायि क्रम सन्चावलत
छ जस ाऄनरुु प नेपाल मै पैचान बनााईांन सफल ढाका ाईत्पादन ब्यिसाय
लााआ समय सापेक्ीत रुपमा हस्तकला कि थप प्रिद्धन गदै परम्परगत वसप
तथा ब्यिसायीक्ता वबकास लााआ टेिा पयु ाि ाईांने ाईदेश्यले लवक्त बगि का
मवहलालााआ ाईत्पादन समहु मा ाअिद्ध गरााआ ाईनीहरुको समावजक पररचालन
क्मता वबकास र वसपवबकासका गवतवबवध २०७१ बैषाक देखी सन्चालन
हुदै ाअाआरहेको ाऄिस्था छ । हाल सम्म १० जना ढाका ाईद्यमी
मवहलाहरुलााआ ढाका बनु ााआ वडजााआन सम्बन्धी ५ ११ र १४ वदने तावलम
ाईपलब्ध गरााईांने कायि सम्पन्न भाआसके को छ । भने ाअयाअजि न सधु ार मा
सहयोगका लागी ाअि २०७२।०७३ मा ६ िटा ढाका ाईत्पादन
सामदु ायीक सांस्था वनमाि ण गरी कोषमा दताि गरी ३९ लाख ८१ हजार
रपैयाां घवु म्तकोष रकम ाऄनदु ान प्रदान गरीसवकएको छ। ढाका ाईत्पादन सामदु ायीक सांस्था ले ढाका ब्यिसाय सन्चालनका लागी ढाका
ाईद्यमी लााआ घवु म्तकोष ऋण ाईपलब्ध गराएर हाल १२१ जनाले ढाका ब्यिसाय सन्चालन गरररहेका छन ।
९. सम्पकय तथा समन्िय
गरीबी वनिारण जस्तो कवठन विषयलााइ सांबोधन गनि कसैको पवन एक्लो प्रयासले सम्भि हुदाँ नै त्यसैले यसमा सबै सरोकारिाला पक्हरुको
सहभावगता ाअिश्यक हुन्छ भन्ने सबैले स्िीकारेको वनविि िाद विषयलााइ कोषले पवन ाअत्मसात गरेको छ र त्यसै ाऄनरुु प यो तेह्रथमु वजल्लामा
पवन सरोकारिाला वनकायहरुसांग वनरन्तर समन्पिय र सम्पि किमा रवहरहेको छ ।
९.१. जजल्ला गरीिी नीिारण समन्िय सजमजत
गरीिी वनिारण कोष तेह्रथमु का कायि क्रम एिां गवतविवधहरुलााआ स्थानीय सरकारको ाऄपनत्ि मा बवृ द्ध गरााआ गरीिी वनिारण कायि क्रमलााआ थप
ब्यिवस्थत बनााआ सन्चालन गनि कोषको ाआकााआ कायाि लय वजल्ला वबकास समीतीमा स्थापना गरी सन्चालन गररएको छ । कायाि लय सन्चालन
एिां ब्यिस्थापनमा सहयोगका लागी कोषले वजविसमा २ लाख रुपैया समेत ाईपलब्ध गराएको छ जस मध्ए रु ७५ हजार कायाि लय
ब्यिस्थापन कायि मा र रु १ लाख २५ हजार गरीिी वनिारण कोष तेह्रथमु का कायि क्रम एिां गवतविवधहरुकि ाऄनगु मनमा खचि गने वगरएको छ ।
भने सो कायि को ब्यिवस्थत ब्यिस्थापनका लागी यस वजल्लामा कोषले ब्यिस्था गरेको वनयम बमोजीम स्थावनय वबकास ाऄवधकारीको
सांयोजकत्िमा तोकीएका सरकारी कायाि लयहरु सदस्य रहेको वजल्ला गरीिी नीिारण समन्िय सवमवत गठन कायि सम्पन्न गरी वनयवमत
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चैमासीक र ाअिस्यक्ता ाऄनस
ु ार थप बैठक सन्चालन गने वनवत तय गररएको छ । यसले कायि क्रमको प्रभािकाररता बढाएको महशस
ु सरकारी
कायाि लयहरुलााआ समेत भएको भनााआ सन्ु न थावलएको छ ।
९.२. स्थानीय सरकार तथा जनकायसंग समन्िय तथा सम्िन्ध
गरीिी वनिारण कोष ले तेह्रथमु वजल्लामा सञ्चालन गरेका गवतविवधहरु स्थानीय सरकारले ाऄपनत्ि ग्रहण गरेकोछ । हाल सम्म सञ्चावलत
भौवतक पिु ाि धारका ाऄवधकाांस योजनाहरुमा गााई विकास सवमवतले साझेदारी गरेकोछ । ाअि ०७३।०७४ मा सञ्चालन हुने योजनाहरुमा
गाविसले ४ लाख ५० हजार रुपैया साझेदारी गरेकोछ भने हाल सम्म कररब ४० लाख रुपैया नगद साझेदारी गरेकोछ । त्यस्तै ाअयाअजि न
तथा भौवतक पिु ाि धारका योजनाहरुलााआ गाविसले ाअफ्नो िावषि क कायि क्रममा राखेकोछ भने सिै भौवतक पिु ाि धारका योजनाहरुलााआ वजल्ला
विकास सवमवतले ाअफ्नो योजना वकतािमा समािेस गरेकोछ । वजल्ला विकास सवमवतमा माग भाआ ाअएका योजनाहरुमा वजविस कै
ाऄग्रसरतामा िैठक िोलााआ समन्िय गने काम भएकोछ । वजल्ला विकास सवमवतले सोल्मा तथासङ
ु नाम गाविसमा एक एक िटा सामदु ावयक
सांस्था (वनलवगरी र प्रगतीवशल) लााआ रु ५०००० का दरले घम्ु तीकोष थप गरेकोछ¸त्यस्तै सोल्मा गाविसले सिै सामदु ावयक सांस्थालााआ
घम्ु तीकोषमा १ लाख ३० हजार रुपैया थप गररवदएकोछ । त्यस्तै सहयोगी सांस्थाहरुले चौमावसक प्रगती प्रवतिेदन वजल्ला विकास
सवमवतलााआ वनयवमत रुपमा िझ
ु ााईने गरेकोछ । िावषि क रुपमा वजविस गाविस लगायत ाऄन्य सिै सरोकार िाला वनकायहरुको सहभावगतामा
ाऄनगु मन मल्ु याङकन गने गरेको छ । गाविस विस्तार गनि वजल्ला पररषदले वनणि य गरे बमोजीम ाअि ०७३।०७४ बाट लागु हुने गरी यस
वजल्लाका नगर बहाएकका ९ गवबसमा कायि क्ेत्र थप गने नीणयि भएको छ भने ाईक्त गावबसमा गररब घरधरु ीको पैचान गरी सामदु ायीक स्स्था
गठन गने कायि योजना तयारी कायि सम्पन्न भय सके को छ।
९.३. अन्य सरकारी जिकास साझेदार संगको समन्िय तथा सम्िन्ध
तेह्रथमु वजल्लामा गाविस वजविस िाहेक ाऄन्य सरकारी कायाि लयहरु सांग पवन राम्रो सम्िन्ध विकास भएकोछ । विशेष गरी वजल्ला कृवष
विकास कायाि लय¸वजल्ला पशस
ु ेिा कायाि लय तथा ाऄन्य कायाि लय सांग समन्िय गरी विवभन्न कृयाकलापहरु सञ्चालन भएकाछन ।ाअि
२०७२।०७३ मा वजल्ला कृवष विकास कायाि लयले बसन्तपरु गाविसमा गाआ सामदु ावयक सांस्थाको िैठकमा तजा तरकारी ाईत्पादनका लागी
ताजा तरकारी पके ट क्ेत्र विकास गनि प्राविवधक सहयोग गरेकोछ । साथै स्थानीय कृवष सेिा के न्र हरुिाट ाअयाअजि नक कृयाकलापमा क्मता
विकासका गवतविवधहरु सञ्चालन गनि सहयोग पयु ाि एकोछ । तेस्तै वजल्ला पशस
ु ेिा कायाि लयबाट छातेढुांगा गावबसमा बाख्रा पालन पके ट क्ेत्र
विकास गनि प्राविवधक सहयोग गरेकोछ । त्यस्तै वजल्ला पशस
ु ेिा कायाि लयले गरीिी वनिारण कोष माफित िाख्रा िांगरु पालन कायि क्रम
सञ्चालन गरेका सामदु ावयक सांस्था मा वनशल्ु क जक
ु ाको औषधी खिु ााईने काम गरेकोछ । गाविस स्तरीय सञ्जालको मावसक िैठकमा
स्थानीय सेिा के न्र तथा ाईप के न्रलााआ ाअमन्त्रण गरी छलफलमा सहभागी गरााईने गरेकोछ । ाईल्लेवखत गवतविवधहरुले वजल्लामा गरीिी
वनिारण कोषका समन्िय प्रभािकारी रुपमा सञ्चालन भएको पिु ी गरेकोछ ।
९.४. अन्य गैह्रसरकारी जनकाय संगको समन्िय तथा सम्िन्ध
तेह्रथमु वजल्लमा काम गरररहेका गैह्रसरकारी सांस्थाहरुविच वनयवमत रुपमा छलफलको कायि क्रम ाअयोजना हुने गदि छ । जसमा गैससको
कायि योजना तथा समन्िय गनि सवकने क्ेत्रहरुका िारेमा छलफल हुने गदि छ । यही प्रकृया ाऄनस
ु ार गरीिी वनिारण कोष माफित सांचावलत
भौवतक पिु ाि धारका योजनाहरुमा हाल सम्म कररि ६० लाख रुपैया साझेदारी ाऄन्य गैसस माफित भएकोछ । यसका ाऄवतररक्त योजना
सञ्चालनमा दोहोरोपना ाअाईन नवदन हरेक चौमावसक िैठकमा सञ्चावलत योजना र ाअएका मागहरुका िारेमा छलफल गररने गरेकोछ ।
यी सिै गवतविवधहरुिाट वजल्लामा गरीिी वनिारण कोष तथा सरकारी र ाऄन्य गैह्र सरकारी सांघ सांस्थाहरु विच समु धरु सम्िन्धको विकास
भएकोछ ।वजल्लामा सन्चावलत LGCDP, UNNATI, MEDEP लगाएतका सांस्थाहरु सग विकास मा साझेदारी गरर समदु ायका
ाईपभोक्ताहरु सिै वनकाय सांग वमलाएर प्यके जका रुपमा कायि क्रमहरु माग गनि थालेकाछन । साथसाथै कुनै पवन वनकायहरुले वजल्ला विकास
योजनामा समािेस नभएको योजनालााआ सहयोग नगरेको हुनाले दोहोरोपनाको समस्या समाधान नै भएकोछ भने सोसि लगाएर काम गरााईने
प्रिवृ तको ाऄन्त्य भएकोछ ।
१०. ज्ञान ब्यिस्थापन तथा सञ्चार सम्िन्ध
१०.१. रेवडयो कायि क्रम
तेह्रथमु वजल्लामा गरीिी वनिारण कोषको सञ्चार सम्िन्ध ाईदाहरणीय रहेकोछ । यो वजल्लामा सञ्चारका माद्यमहरुमा २ िटा एफ एम
रेवडयो¸२ िटा साप्तावहक पवत्रका स्थानीय रुपमा सञ्चावलत छन भने सिै रावरिय पत्रपवत्रका तथा रेवडयो टेवलवभजनका पत्रकारहरु रहेकाछन ।
साप्ताजहक १५जमनेट रेजडयो काययक्रम समबृजिका पाक्इलाहरु स्थावनय एफ एम सांग सांझौता गरी बैषाख २०७३ बाट वनयवमत कोषका
गवतविवधहरु प्रशारण एिां प्रकाशन गने गररएको छ ।कोषको सहयोगमा रेजडयो काययक्रम समबृजिका पाक्इलाहरु रेवडयो मेन्छयायम बाट
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ाईत्पादन गरी रेवडयो मेन्छयायम तेह्रथमु ¸ रेवडयो तेह्रथमु र ाआगल एफ एम पाांचथर बाट प्रतेक हप्ता मांगलबार ¸वबवशबार¸ शक्र
ु बार र सवनबार
वनयवमच प्रशारण गने गररएको छ । गरीिी वनिारण कोषको सहयोगमा सञ्चावलत कायि क्रमका ाईपलव्धीहरु सफलताका कथाहरु रािीय दैवनक
नागरीक ाईज्यालो नेटिकि काट र वनयवमत रुपमा स्थानीय"वतनजरु े " वदनकले प्रकाशन शरु गरररहेकोछ । पत्रकार द्रारा पवन योजनाहरुको
ाऄनगु मन तथा लेखन प्रसारण वनयवमत रुपमा भाआरहेकोछ । हरेक समाचार प्रकासन तथा प्रसारण पिु ि कोषको ाआकााआ कायाि लय सांग छलफल
गने गरेको हुनाले भल
गररदै
ु िस कुनैपवन भ्रामक समाचार समदु ायमा गएकोछै न । सहयोगी सांस्था हरु माफित गत साल सम्म सञ्चालन
ाअएकोमा ाअि २०७३।०७४ बाट कोष माफित स्थानीय रेवडयो सांग सांझैता गरी कोष माफित नै १५वमनेट रेवडयो कायि क्रम ाईत्पादन गरी
प्रशारण गररदै ाअएको ाऄिस्था छ ।
१०.२. पुरश्कार प्रधान काययक्रम ( Innovation Awared):
के षले यस बषि बाट ाईदारवणय काम गरी ाअपानो वजिन स्तर सधु ार गनि सक्म ३ िटा सामदु ावयक सांस्था तथा २ जना
सामसदायीक
सांस्थाका सदस्य लााआ परु स्कार ाईपलब्ध गरााईांने तयारी गरी सफल सांस्था एिां ाईधमी छनोट कयि सम्पन्न भाईको छ । के षले ३ िटा
सामदु ावयक सांस्था लााआ रु १५ हजार का दरले र २ जना ाईधवम लााआ रु १२ हजार ५०० को दरले परु स्कारकि ब्यिस्था गरेको छ ।
११. जजल्लामा देजिएका संभाव्यताहरु
यस वजल्लाको सामावजक ाअवथि क विकासका लावग थप्रु ै सांभाव्यताहरु देवखन्छन । सानो वजल्ला िनजांगलको प्रचरु ता ठाडा खोला १३ िटा
गाविस तमोर नदीको वकनारमा रहनु यो वजल्लाका विशेषताहुन । तमोर नदीको वकनारमा िाख्रापालनको प्रचरु सांभािना रहेकोछ । तेह्रथमु
वजल्लाको करीि ३५ प्रवतशत भन्दा िढी भाग िन जांगलले ढाके को हुनाले िनजन्य ाईत्पादनको प्रचरु सांभािना रहेकोछ । लोक्ता¸ाऄल्लो
वचरााआतो मवजटो¸सतिु ा¸मावलङ् गो लगायतका ाऄन्य गैह्रकाष्ठ िन पैदािारहरुको प्रिधि न गनि सके ाअवथि क क्रान्ती नै हुने सांभािना रहेकोछ ।
ाऄलैची तथा ाऄदिु ा यो वजल्लाको प्रमख
ु नगदे िाली भएकोले यसको प्रिधि न ले गरीिी न्यनु ीकरणमा महत्िपणु ि भवु मका वनिाि ह गने स्पस्टछ ।
यो वजल्लामा फलफुलको हकमा सन्ु तोला कागती लगायतका ाऄवमलो प्रजातीको सांभािना प्रसस्त रहेकोछ । यो वजल्ला गरु ााँसको राजधानी
भएको र यहााँ २८ प्रजातीका गरु ााँसहरु पााआने भएकोहुनाले यसको सांरक्ण गनि सके पयि टन व्यािसायिाट ाऄवधकतम ाअम्दानी गनि सवकन्छ ।
त्यस्तै भौवतक पिु ाि धार तफि सडक¸डेरी , वचस्यान के न्र, सांकलन के न्र, खानेपानी, सानावसांचााइ पररयोजनाहरु प्रिल सम्भािना र ाऄसाध्यै
ाअिश्यक देवखन्छन् । जसको कायाि न्ियनले गरीब समदु ाय र वजल्लाको सामावजक ाअवथि क ाऄिस्थामा व्यापक सधु ार हुने देवखन्छ ।
१२. कोषको सहयोगमा जजल्लामा सञ्चाजलत काययक्रमिाट देजिएका के ही सकारात्मक प्रभािहरु
वजल्लामा गररएको लगानीको समग्र प्रभाि कस्तो रहृयो भन्ने सम्बन्धमा लाभावन्ित सामदु ावयक सांस्थाका सदस्यहरुसांग गररएको
ाऄन्तरवक्रया, छलफल ाअवदबाट देवखएका के वह प्रभािहरु देहाय ाऄनस
ु ार छन्
 हरेक समदु यमा विपन्न पररिारको नेतत्ृ िामा कोष स्थापना भएको हुनाले ाऄवधकारको रुपमा ऋण पााईन थालेकाछन यस ाऄघी साहु सांग
ाऄनरु ोध गरेर चको ब्याजमा ऋण वलनु पथयो ।
 ऋणी ाअफै ले व्याजदर वनधाि रण गनि ु ले व्याज ऋण वलन र व्याज वतनि मा समस्या नभएको ।
 गररिी वनिारण कोषको कायि क्रमले विपन्नलााआ मावलक िनाएको हुदाँ ा ाऄपनत्िको भािना िवृ द्ध भएको
 चल
ु ा चौकामा वसवमत मवहला हरुले बैकमा गाआ चेक काटेर रकम वनकाल्दा¸समदु ायमा ाअफ्ना नेतत्ृ िमा ाअयाअजि न तथा भौवतक
पिु ि धारका गवतविवधहरु सञ्चालन गदाि ¸गााईाँका ाऄगिु ाहरुले सल्लाह सझ
ु ाि वददा र ाअफुलााआ भेट्न ाअाईदा मवहलाहरुमा हौसला िवृ द्ध भाआ
िैठकमा जाने छलफल गने विवभन्न सामावजक गवतविवधहरुमा सहभागी हुने कुरामा स्ि स्फुति िनाएकोछ ।
 सामावजक गवतविवधहरु¸योजना तजि मु ा गोष्ठी को महत्िका िारेमा सचेत भएका मवहलाहरुको ाईल्लेवखत गवतविवधहरुमा सहभावगतामा िवृ द्ध
भएकोछ ।
 गररवि वनिारण कोषले सोझै सामदु ावयक सांस्थालााआ रकम ाईपलव्ध गराएको तथा प्राविवधक खचि कुनैपवन नलागेको हुनाले ाऄन्य वनकाय
सांग समेत गरीवि वनिारण कोष जस्तै हुनपु यो भनी समदु ायिाट माग ाअाईन सरुु गरेकोछ ।
 योजनाको िजेट वििरण को सचु ना पाटी योजना स्थलमा रा्नल
ु े सिै सरोकारिाला वनकायहरुलााआ सचेत गराएकोछ
 समदु ायको प्रवतव्याक्ती ाअयमा िवृ द्ध भएकोछ ।
 सामदु ायीक सांस्थाको ाऄन्य सरोकारिाला वनकाय सग सम्बन्ध र समन्िय बढको र ाअिस्य क यिजना माग को ाऄभ्यस भाआरहेको छ र
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१३. यो अिधीमा भएका मख्ु य जसकाइहरु
 योजनाको तयारी देवख कायाि न्ियनका सबै प्रवक्रया र तहमा समदु ायको प्रत्यक् सांलग्नताले समदु ायले सहजै स्िावमत्ि ग्रहण गने
 रेवडयो कायि क्रमिाट ाअफ्ना भनााआ रा्न पााईदा सामदु ावयक सांस्थामा स्िस्थ प्रवतश्पधाि को भािना विकास हुने र कायि क्रम बारे सही सन्देस प्रिाह हुने गरेको र
 वजल्ला वस्थत कायाि लय प्रमख
ु हरुको सामदु ावयक सांस्थाको स्थलगत ाऄिलोकनले सामदु ावयक सांस्थालााआ वजम्मेिारी िोध हुने ।
 सफलताको कथा पवत्रकामा प्रकाशन हुदाँ ा ाऄन्य सोही प्रकारको व्यािसाय गने हरु ाअफ्नो पवन कथा प्रकाशनका लावग सकृ य हुने ।
 हरेक तहमा पारदवशि ता कायम गदाि योजनामा साझेदारी कायम गनि सहज हुने¸तथा श्रमदान गनि समदु ाय तयार हुने ।
 मवहलाहरुको सहभावगताले कायि क्रम ाऄनशु ावसत हुने
 विवभन्न वनकाय र व्यवक्तहरुबाट हुने कायि क्रमको वनरन्तर ाऄनगु मन प्रवक्रयाले समदु ायलााइ ाअफुले सांचालन गरेका कामप्रवत ाईत्तरदावयत्ि िोध हुने
१४. यो अिधीमा देजिएका मख्ु य चनु ौतीहरु
 सामान्य साक्ार पदावधकारीिाट सामदु ावयक सांस्थाको िढ् दो कोष डकुमेन्टेसन गनि साथै घवु म्तकोषको व्यिस्थापन र व्यिवस्थत रुपमा सांचालन गरी त्यसलााइ
दीघि जीिी बनााईन ।
घवु म्तकोषको ाईच्चतम सदपु येग गरी ाअयाअजि न कृ याकलाप लााआ बयिवस्थत गदै सच्चा ाईधमीहरुको विकास गनि ।
जोवखमयक्त
ु पशहु रु जस्तै बाख्रा बांगरु जस्ता पशहु रुको विमा गराि ाइ जोवखम कम गनि ।
समदु ायको ाईत्पादनलााइ बजार सम्मको पहुचाँ का साथै प्रवतरपधी बनााईन ।
समदु ायको बढ् दो मागलााइ सवह समयमा सांबोधन गनि ।
कानूनी मान्यता प्राप्त ाईच्च तहको सांस्थाको रुप वलाइ दीघि काल सम्म सांचालन हुन सक्ने बनााईन ।
ाऄन्य सेिा प्रदायक वनकायहरुसांगको सेिा वलन सक्ने बनााईन ।







१५. आगामी कायययोजना
 सहयोगी सांस्थाको सां्या न्यनु ीकरण गरी सम्झौता गरी कायि क्रम सन्चालन गरााईांने ।
 ाअगमी ाअ.ि.२०७३/७४ वभत्र वजल्लाका नगरपालीका बाहेकका सबै गा.वि.स. (बााँकी ९ गावबस) मा कायि क्रम विस्तार गने ।
 गरीिी नीिारण वजल्ला समन्िय सवमवतको वनयमीत चौवमसीक बैठक बसी कोष सग सम्बवन्धत छलफल गरी प्रभाबकारी तिरले कायि क्रम सन्चालनको िातािरण





वनमाि ण गने ।
घवु म्तकोषको ाईच्चतम सदपु येग गरी ाअयाअजि न कृ याकलाप लााआ बयिवस्थत गदै सच्चा ाईधमीहरुको विकास गने ।
श्रोत भएरपवन शद्ध
ु खानेपानी नभएका गरीब समदु ायमा शद्ध
ु खानेपानी पयु ाि ाईन तथा श्रोत भएरपवन वसचााआ नभएर स्ु खा ग्रस्त क्ेध बनेका क्ेत्रमा वसचााआ मा
सहयोग गने ।
ाऄन्य ाअधारभूत भौवतक पिाि धार जसले गरीबको जीविकोपाजि न प्रत्यक् सहयोग गदि छ, वनमाि ण तथा सांचालन गनि सहयोग तथा सहजीकरण गने ।
सामदु ावयक सांस्थाहरुलााइ ाअफै सांचालन गनि सक्ने बनााईन ाईनीहरुको सांस्थागत विकास तथा क्मता विकास जस्ता तावलमहरु सांचालन गने । जसले
सामदु ावयक सांस्थाहरुलााइ कानूनी मान्यता प्राप्त सांस्थाहरु बन्न सहयोग पयु ाि ाईने छ ।
सामदु ावयक सांस्थाहरुलााइ सहकारीकरणमा समाहीत गदै ाईच्च तहको कानूनी मान्यता प्राप्त सांस्थाहरु बन्न सहयोग पयु ाि ाईने र
पके ट क्ेत्र विकास गरी िाख्रा तथा ताजा तरकारीमा व्यािसायीकरण गने
समदु ायमा सामदु ावयक पशु विमा सवमवत बनााइ ाअफ्ना पशहु रुको विमा गने र सो सम्बवन्ध ाअिश्यक योजना बनााईन सहयोग गने ।
समदु ायलााइ ाअिश्यक पने ग्रामीण ।शु स्िास्थय कायि कताि तयार गनि ाअिश्यक सहयोग ाईपलब्ध गरााईने ।
नमनु ा गाविस िनााईन र ाअगामी ३ िषि वभत्र गरीिी मक्त
ु गाविस िनााईनका लावग सहयोगी सांस्थालााआ ाअबश्यक सहयोग गने ।
कायि सम्पादनका ाअधारमा सहयोगी सांस्थालााआ परु स्कृ त तथा दवण्डत गने व्यािस्था वमलााईने ।
गरीबीको क्ेत्रमा काम गने विवभन्न सरोकारिाला वनकायहरुसांग समन्िय तथा सम्बन्ध विस्तार गने ।








१६. जनष्कषय

गरीिी वनिारण कोषको विगत ७ िषि देवखको वनरन्तर सहयोगले यो वजल्ला ाऄन्गतरगतका सामदु ावयक सांस्थालााइ प्रत्यक् रुपमा फााआदा पगु ेकोछ । कोषको सहयोग
ाअगामी के हीिषि सम्म वनरन्तर रहे मात्र सामदु ावयक सांस्थाका सदश्यहरुलााइ व्यिसाय तफि ाअकवषि त गनि सवकने साथै ाईधमी वनमाि ण गरााआ बजारको पहुचाँ ाऄवभिृवद्ध
गरर गरीिी न्यनु ीकरण समभि हुने देवखन्छ ।
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अनुसुजच १
सफलताका कथाहरु
१=

Ps af6 rf/ ufO{,d':s'/fpb} ledf e§/fO{ Û
भभमा भट्टराइको सुरुको एक गाइ

t]x|y'd lhNnf vfDnfn'Ë uf=lj= ;= j8f g+= ( df lhlj;⁄:yfgLo
ljsf; sf]if t]x|y'dsf] ;xlhs/0fdf u/LaL lgjf/0f sf]if sfo{qmd cGtu{t
ul7t ;fdyË ;fd'bflos ;:yfsf] sf]iffWoIf ledf e§/fO{sf 3/ 5]pdf
/x]sf] uf]7df nx/} afw]sf rf/ j6f ufO / tLg j6f af5f b]Vbf d
cfZro+{n] rlst eP . rlst gx'g' klg lsg / < b'O aif{ cl3 ;fd'bflos
;:yfsf] a}7sdf C0f dfUg] qmddf— æufOsf] gfddf Pp6f ;fgf] af5L
dfq 5 . af/Ldf dn gk'u]/ ?vf] eO ds} sf]bf] klg sd kmN5 . aif{ lbg
vfgsf] nflu wf} wf} k5{ . vfgnfO{ C0f kfg jf c? s'g} pkfo gu/L w/}
5}g . ;fx'sf] C0f ?=b'O nfv k'u]sf] 5 . s]6fs]6L nfO{ af]l8{Ë :s'ndf
k9fpg] /x/nfO{f bjfP/ 3/ dfl:t/sf] ;fd'bflos ljBfnodf k9fpg afWo
5f} . Pp6f ufO lsg]/ kfNg kfP aRrfn] lg:tf] vfgf vfg' af6 klg d'lQm
kfpg] lyP / b'w a]r]/ cfpg] k};fn] xfn b]lvPsf ;a} ;d:of qmdzM ;dfwfg ub}{ hfg] lyPÚÚ— egL lg/f; cg'xf/ kf/]/
ledfhLn] jtfpg'ePsf] clxn] h:tf] nfU5 .
pxfsf] l5d]sL tyf ;fdyf'Ë ;fd'bflos ;:yfsL ;lrj 6Lsf 9+'ufgfsf cg';f/ ;fdyf'Ë ;fd'bflos ;+:yfdf u/LaL
lgjf/0f sf]ifsf] cg'bfgdf 3'DtL sf]if :yfkgf ePkl5 pQm 3'DtL sf]ifaf6 ledf e§/fOnfO{ ufO kfngsf nflu @)&! >fj0fdf
;fd'bflos ;:yfn] !* xhf/ C0f pknAw u/fPsf] lyof] . pxfn] lnPsf] ?=!* xhf/ C0f /sddf ?=@ xhf/ yk]/ Pp6f b'x'g]
ufO{ vl/b ug'{eof] . To; ufOn] lbPsf] b'w kljf/nfO{ v'jfP/ klg b}lgs ;ft ln6/ lalqm ug{ ;kmn x'g'eof] . ;fdyf'Ësf] 8]/Ldf
k|lt ln6/ ?=@% sf b/n] b'w lalqm u/L dfl;s % xhf/ sdfO
ऩतछ भए चार गाइ
ug{ yfNg'eof] . 5 dlxgfdf pQm C0f r'Stf u/L k'gM ?=@& xhf/
C0f lnP/ bf]>f] ufO vl/b ug'{eof] . b'O6fsf] dfl;s !@ xhf/ sf]
b'w ljlqm ug{ yfNg'eof] . To;sf] tLg dlxgf kl5 b'wsf] /sdaf6
t]>f] ufO vl/b ug'{eof] . To; kl5 tLg j6fsf] b}lgs rf}la;
ln6/ b'w k|lt ln6/ ?=#) sf b/n] lalqm u/L dfl;s @! xhf/
dfly sdfO ug{ yfNg'eof] . 5 dlxgfdf pQm bf]>f] k6s lnPsf]
C0f r'Stf u/L ;Sg' ePsf]n] ;fd'bflos ;:yfn] pxfnfO{ k'gM
ufOsf] bfgfkfgLsf nflu !! xhf/ C0f pknAw u/fPsf] 5 .
……cfk'm ;Fu klxn] b]lv ePsf] Aofpg nfu]sf] af5L ;lxt
xfn cfk'm ;Fu rf/ j6f ufO 5g\ . jf/Ldf dn k'Ub} uPsf]n]
aflngfnL af6 /fd|f] pTkfbg x'g yfn]sf]n] aif{ lbg vfgnfO{ s'g} ;d:of 5}g . ;fx'sf] ?=b'O nfv C0fsf] ;fjf Aofh e'StfgL
eO;s]sf] 5 . 5f]/f 5f]/L b'w eft vfP/ ;qmflGt ahf/sf] c+u|]hL af]l8{Ë :s'ndf qmdzM sIff # / ( df k9\b}5g\ . dfl;s @)
xhf/ eGbf dflysf] lgoldt cfDbfgLsf] ;'lglZrt u/]sf 5f} . cfk\mgf kltsf] ;fy ;xof]u kfPsf]n] ufOsf] dnsf] pkof]u ub}{
cn}rL clDn;f] h:tf /fd|f] d"No ePsf gub] jflnsf] v]tL ;d]t ;'? ul/;s]sf 5f} . xfd|f] Aojxf/n] km8\sf] dfl/;s]sf] 5 .
xfdLnfO{ o; cj:yfdf cfOk'Ug ;xof]u k'/\ofpg] u/LaL lgjf/0f sf]if / xfd|f] ;fdyf'Ë ;fd'bflos ;:yfnfO{ wGojfb lbg rfxfG5'
ÚÚ. cfk\mgf kltlt/ k'n'Ss x]/]/ d':s'/fpb} ledf e§/fO{n] atfpg' eof] .
v]djxfb'/ sfsL{
;fdflhskl/rfns
lhlj;⁄:yfgLo ljsf; sf]if t]x|y'd
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२ पानी आयो काकाकुल भाग्यो
ओयाक्जांगु गावबस िाडि नां.९ लुम्मा बस्ती सामावजक वहसािले जोगी, भज
ु ेल र सनु िु ार जस्ता ाऄवधक मात्रामा वसमान्तकृत िगि हरुको
बसोिास रहेकोछ । यस बस्तीमा ाअवथि क, सामावजक, राजनैवतक, शैवक्क
वहसािले ाऄत्यन्तै पछावड परेको िगि तथा समदु ायको बाहुल्यता छ भने
पढेलेखेका र बज्र
ु क
ु िगि भने ाऄत्यन्तै कम मात्र रहेकाछन् ।
लम्ु मा बस्तीमा गररिी वनिारण कोषको ाअवथि क सहयोग र देाईराली सोसाि ाइटी
तेह्रथुमको सहजीकरणमा २०६७ सालमा ाऄन्नपणु ि सामदु ावयक सांस्था
नामाकरण गरर एक सामदु ावयक सांस्था देाईराली सोसाि ाइटी तेह्रथुमको
सहजीकरणमा गठन गरेको हो । यस लुम्मा िस्तीमा बसोिास गने जोगीहरुले
घरघरमा फे री बजाएर कमााईनु पवहलो ाअम्दानीको श्रोत वथयो । भने ाऄन्य
सनु िु ार र भज
े भने भएको थोरै जग्गामा कृवष खेती गने गदि थे । यसरी साना
ु ल
ाईमेरका नानीहरुलााइ वलएर माग्दै वहड् ने प्रथा जोगी पररिारमा ाऄवहले पवन
चवलरहेको नै छ भने ाऄन्य समदु ायको वदनचयाि परम्परागत कृवष खेतीमा नै
वबतााआ रहेकाछन् । ाअफ्नो गााईमा के भएको छ के ाअिश्यक छ के वह महसस
ु नभाइ ाअम्दानीको स्रोत ाअफ्नै गााईघरमा भए पवन के वह
महसस
ु नगरी खानेपानी १ घण्टा परको खोल्सामा गाग्री थापेर थोपा थोपा पानी कुरेर बसीरहेको मवहला वददी बवहनीको समस्या कुनै
पवन सांघसस्थाले यस िस्तीमा चासो वलएको वथएनन् । यो िस्तीमा सामदु ावयक सांस्था गठन पिात क्मता विकासका लावग नेतत्ृ ि
वबकास, लेखा ाऄवभलेख व्यबस्थापन, योजना सांचालन जस्ता तावलमहरु ाईपलब्ध गराए पवछ २९ जना सदस्य मध्ये सिै जना नै
मवहलाहरु रहेको सांस्था हो ाऄन्नपणु ि । सांस्थामा सदस्यहरु सबै एक भएर बस्ने ाअिश्यक योजनाहरु माग्ने ाअफुले बेहोनि ु पने रकम
श्रम गने प्रवतबद्धता जनाए पवछ ाऄलैची ाअलु खेतीलााइ फोकस गरेर गररवि वनिारण कोषको सहयोगमा रु.२००९०० र दश प्रवतशत
िरािर स्िाःलगानी रु.२१०००। जम्मा रु.२२१९००। रुपैया ाअयाअजि नको लावग घम्ु तीकोष पररचालन भैरहेको छ । यस िस्तीमा
खानेपानीको ाऄभाि र टाढा मात्र श्रोत रहेको हुनाले मवहला वददी बवहनीले काकाकुल बन्ने ाऄबस्थामा गवु ज्ररहेका वथए । यस्तो
समस्याहरु खेवपरहेका यस सांस्थाका मवहला वददी बवहनीहरुले भौवतक परु ि ि् ाधार योजना माग गरर कायि क्रमको नीवत ाऄनस
ु ार ाऄगाडी
बढ् यो । एका वतर थोपा पानी कनि ु पने भने ाऄको तफि योजना सांचालन गदाि ठुलो रकम श्रमदान व्यहोनि ु पने बाध्यतालााइ सामना गने
वनर्ण््िाााागरी सम्पणु ि बस्तीलााइ पग्ु ने वहसािले २ िटा श्रोत माफि खानेपानी योजना सांचालन गने वहम्मत कसे पवछ ाईक्त योजना
सांचालन गनि देाईराली सोसााआटी गरीबी वनिारण कारि यक्रमबाट रु.१०लाख, ३०हजार, २९६ र समदु ायको जनश्रमदान रु.५लाख,
५४हजार, ७७४ र गावबसको साझेदारी रु.५०हजार मा खानेपानी सम्पन्न भए पिात ाऄवहले त्यहाका मवहलाहरुले सबै ाअिश्यकता
परु ा भएको महसस
ु गरर खाएर बढी भएको पानीबाट ाऄकबरे खर्िसानी, ाऄलैची जस्ता नगदे बाली प्रसस्त मात्रामा यस सामदु ावयक
सस्थामा दे्न पााआन्छ । "हामी मवहलाहरुलााइ यवत ठुलो सहयोग गने जस्ता सांस्था पवन यस तेह्रथुम वजल्लामा जन्मेका रहेछन"
भवन्छन नेतृत्ि प्राप्त गरेकी ाऄन्नपणु ि सामदु ावयक सांस्थाकी ाऄध्यक् देिीमाया भज
ु ेल । साहुको चको ब्याजबाट सरल व्याजमा व्यबसाय
सांचालन गनि र पानीको ाऄभािबाट मक्त
ु भएकोछ तसि थ यस बस्तीमा पानी ाअयो काकाकुल भाग्यो ।
कमला सनु िु ार
सवचि
ाऄन्नपणु सामदु ावयक सांस्था ओयाक्जांगु ९, तेह्रथुम ।

३ कमय गरे फल पाइन्छ, तर कसै न कसैको साथ चाजहन्छ ।
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"कमि गर तर फलको ाअस नगर " भन्ने भनााआि साथि क भए झै लाग्यो ाअम्िङ
ु ९ कोिेककीसवु नता तामाङ लााआि । २०५९ सालमा कोिेकलााइ
कमि थलो बनाएकी ाईनको पररिार ६ जना हुदै ८ जना िढ् दै गयो , लेकको मकै मात्रै फल्ने ४ रोपनी बारीको कमााआि बाट त्यो पररिारलााआि विहान
िेलक
,
ु ा छाक टानि कररि २ मवहना पवन नपग्ु ने भए पवछ ाअफुहरुले दैवनक जसो ज्याला मजदरु ी गनि नगए सबै पररिारको पेट ररत्तो न्थयो
तसथि ाऄकाि को ज्याला गनि ु वशिाय ाऄरु विकल्प वथएन, भवन्छन ाईनी ।
यसरी नै वदन वित्दै गए , जग्गा जवमन थोरै भए पवन हात पाखरु ा बवलया
सतु निा िामाङ िरकारीबारीमा काम गदै
भएकोले ाऄकाि को काम गरेर भए पवन जेनतेन पररिार को गज
ु रा
चवलरह्यो,यसै वसलवसलामा ०६८ सालमा गररिीवनिारण कायि क्रम माफित
सामदु ावयक सांस्था गठन भयो । ाअवथि क ाऄिस्था विश्लेषणमा ाअफु पनी
'क' िगि मा परेको र ाअफु पवन सामान्य लेखपढ गनि सक्ने भएकोले
सांस्थाको कोषाध्यक् पदमा वनयक्त
ु ी भाआ वनयवमत िैठक िचत गदै
सामदु ावयक सांस्थाका ाअधा सदस्य ले एाईटा व्यािसाय ाऄलैवच खेवतका
लागी रकम माग भए ाऄनस
ु ार रकम त प्राप्त भयो तर सामदु ावयक सांस्थाले
पवन १० प्रवतशत वनकाल्नु पने वथयो ाईक्त रकम समेत ाअफुल ऋण
खोज्नु परेको वततो तर यथाथि कुरा भािक
ु मरु ामा ितााईाँवछन, सवु नता ।
के ही समय पवछ ाऄलैवच खेवतका लागी गररिीवनिारण कोषबाट
रकम प्राप्त भाइ मैले पवन१६ हजार ऋण वलाआ ाऄलैचीका विरुिा खररद गरी
रोपेकोमा खडेरीले ाअधा विरुिा मरे फे री ६ मवहना पवछ वलएको ऋणको
ाअधा वकस्ता रकम व्याज वतने रकम ाअफु सांग नभए पवछ पून : साहु
महाजनबाट ऋण वलाइ सांस्थाको ऋण वतनि ु पदाि मलााइ लाग्यो हामी जस्ता
गरीिलााआि प्रकृवत भनौ ाँ िा भगिानले समेत ठग्दा रहेछन , कमि गरे पवन
त्यसको फल प्राप्त नहुने रहेछ । म ाऄवत नै दु :वखत र पीडीत भए ाअवखर
कुनै सांस्थामा िस्नक
ु ो ाऄथि पवन रहेनछ, भन्ने लागेको परु ानो कुरा ितााईाँवछन, सवु नता
समय वित्न के बेर दोश्रो वकस्ता रकम वतनि समय ाअाआ सके छ , मैले सापटी ऋण वलएर वकस्ता चक्त
ु ा गरी तरकारी खेवत गनि को लागी पून : २०
हजार वलएर ाअफ्नो परु ानो िसोिास भएको घर जग्गा भन्दा ाऄवल माथी िावषि क ४ हजार ठेक्का िझ
ु ााईने गरी घर समेत भएको ५ रोपनी जग्गा
वलएर फुलकोपी, िन्दा र वसमी खेवत गरेकोमा कााईली प्रवत के .वज. रु. ८० सम्मका दरले समेत विक्री गदाि कररि ७५ हजार ाअम्दानी गरेको र
ाअफुले वलएको ऋण ाऄसल
ु गदै पून: ऋण वलदै तरकारी खेवतलााइ वनरन्तरता वदाआरहेको कुरा सनु ााईाँवछन ।
ाऄवहले तरकारी खेवत गनि थालेको कररि ३ िषि भयो, िावषि क रुपमा ९० हजार देवख १ लाख सम्मको ाअम्दानी हुन्छ । ाऄलै ाँवच लगाएको क्ेत्रमा
पवन वसाँचााआको लावग कायि क्रमले सहयोग गरे पवछ गत २ िषि यता ६० /७० के वज सम्म फलेर त्यसबाट पवन १ लाख मावथ ाअम्दानी हुन
थालेको छ । हाल यही तरकारी र ाऄलैवचको ाअम्दानी ले २ छोरा िोवडङ् ग पठााईन , घरखचि चलााईन धेरै सहज भएको छ । गत िषि को
ाअम्दानी ले श्रीमान पवन विदेश जानभु एको छ । ाईनी भवन्छन तरकारी खेवत ाऄझै विस्तार गने सोच वथयो तर विवक्र गनि बजार सम्म लैजान
गावड बाटो नभएकोले मावनसले बोक्न खचि धेरै लाग्ने र बोक्ने मावनस पवन नपााआि ने हुनाले समस्या छ । तथापी ाअफुले तरकारी खेवत वनरन्तर
गरी ाअम्दानी गने ,सोच छ । ाईनलााआि यस बेला लाग्छ ,"कमि गरे फल पााआन्छ , तर कसै न कसैको साथ चावहन्छ । गरीिको ाअाँखा खोवल वदने
हाम्रो ाअगनमा ाअएको गरीिीवनिारणजस्तो कायि क्रमले नै कमि को फल पााईन सघाएकोमा ाऄवहले सवु नता म्ख वछन ।
तारािीर काकी
सामावजक पररचालक, ाअम्बङ
ु

४ गरीिलाई हेने भगिान छ भन्थे, भगिान भनेको त गरीिी जनिारण पो र'छ

Poverty Alleviation Fund Terhathum

Page /20

गररवि वनिारण कोष तेह्रथमु िावषि क प्रगवत प्रवतिेदन ाअि २०७२/०७३

तेह्रथुम वजल्ला सम्दु गा.वि.स. िडा नां ९ मा िस्ने बचरी रााआि , एक गरीि
बचरी राईका श्रीमान र उनकी छोरी बॊगुर ऱाई दाना ददॉ दै
पररिारकी सदस्य वथाआन । ाईनका २ छोरा २ छोरी र श्रीमान श्रीमती गरी ६
जनाको पररिार बस्दै ाअएका छन । पररिारको ाऄिस्था एकदमै कमजोर वथयो ।
ाऄकाि को जग्गामा बस्छन कवहले दाआु छाक खान्थयौ ाँ, त कवहले एक छाक मात्र
खान्थयौ ाँ, साहुको भारी िोक्न सक्रावन्त बजार, वजररवखम्ती तेह्रथुम सम्म धााईने
गथयय,ाँ भारी बोक्दा बोक्दै वदक्क लाग्थयो ाऄरु के ही व्यािसाय गरुाँ भन्दा पैसा
वथएन, साहुको महाँगो व्याजमा ल्यााआनपु थयो । १२० के वज सम्मको
चामल,ननु को भारीबोक्थयौ ाँ । यसरी नै वजिन वबत्दै वथयो, ाईनले भवनन, खान
सम्म पवन राम्ररी पााआदैनथयोत्यवत बेला लाग्थयो दख
ु ीलााइ भगिानले हेथे भन्थे
तर हामीलााइ न त भगिानले नै हेरे न त ाऄरुले नै । तर पवन जीिन त चलााईनु
नै वथयो, चल्दै वथयो ।
जि समय वित्दै जााँदा २०६६ /०६७ सालवतर गााईाँमा गरीिीवनिारण भन्ने
कायि क्रम ाअयो । त्यहााँ म पवन गएकी वथएाँ , त्यो कायि क्रममा ाऄत्यन्त गरीि
घरधरु ी समेटर समहु िनााआएदो रहेछ , त्यही समहु मा म पवन छावनएाँ र फलााँटे
समहु को सदस्य भएाँ । सदस्य भए पवछ त्यही कायि क्रमको माध्यमबाट फलााँटे
सामदु ावयक सांस्थालााइ गरीि विपन्नको ब्यबशायमा लगानी गनि घम्ु तीकोष
बापतरकम पाए पवछ मैले पवन िांगरु पालन गने ाआच्छा ाअयो र समहु िाट १०
हजार ऋण लगे ाँ । त्यसैका माध्यमिाट िांगरु पालन व्यिसाय गनि थाले।ाँ
बांगरु पालनबाट मैले सोचे जस्तै राम्रो हुदाँ ै गयो । यसबाट बषेनी ५० हजार जवत ाअम्दानी हुन्छ । यसले गदाि ाऄकाि को जग्गामा िसेर
व्यािसाय गनि थालेको ाऄवहले ाअएर घर खचि , नानीहरु पढााईन,खान लगााईन राम्रो सांग पगु ेको छ । भखि रै मात्र ३५हजारमा १४ िटा
पाठा बेचे ाँभवन्छन बचरी रााइ । बचरी रााआि का श्रीमानले भने पवहले जस्तो खान लााईन माग्नपु रेको छै न , ाअफ्नै व्यिसायबाट पगु ेको छ ।
त्यस्तो ाऄिस्थाबाट ाऄवहलेको ाऄिस्था सम्म ाअाआपगु ेका छौ । लाग्छ मलााइ त सफलतै सफलता वमलेको छ । वहजोको दख
ु बाट र
ाअजको ाऄिस्था सांझदा म ाअफै लााआि खुशी लागेको छ बचरी रााइका श्रीमान बालकृरण रााआि ले भने ।
ाअज हामी यही कायि क्रमका कारणले यो ाऄिस्थामा पगु ेका छौ ाँ, हाम्रो लावग भगिान भनेको त यही गरीिी वनिारण नै भएको
छ । ाऄब हामी यसलााइ ब्यबशायकै रुपमा ाऄगावड बढााईाँछौ ाँ,सांस्थाको सहयोग प्रवत हामी धेरै खुशी भएको छौ ाँ,भन्छन रााइ दम्पती ।
वनशा सापकोटा
सामावजक पररचालक, सम्दु
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५ jfv|fkfng Joj;fon] ;"lw|of] lnnfdf+ofsf] hLjg
u+uf ab]{jf
;fdflhs kl/rfns kmfSrfdf/f
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;dfhsf]
Joj:yfkgdf
kmfSrfdf/f
uflj;sf]
o;
xfSkf/f jl:tdf klg ;d"x u&g ul/of] .
lnnfdf+of lnDj' klg ;d'xsf] ;b:o eOg .
;d"xjf^ cfocfh{gsf nfuL u/LjL lgjf/)f
sf]ifdf kl/of]hgf k|:tfjgf k]z ul/of] .
cfocfh{gsf nfuL u/LjL lgjf/)f sf]ifjf^ ?
270000. k|fKt eof] . h;jf^ lnnfdf+of
lnDj"n]
klg
20000.
?k}+of
jfv|fkfng
Joj;fosf] nfuL C)f lnOg . vfO{ gvfO{
jrfPsf] 10000. ?k}of yk u/L
5 j^f
dfp jfv|f vl/b u/L Joj;fo ;"? ul/g
lnnfdf+ofn] . jfv|fkfng Joj;fo kmfkm\b}
ufof] lbgfg"lbg cfDbfgLsf] >f]t jGg yfNof]
jfv|fkfng Joj;fo lnnfdf+ofnfO{ .

ljxfgLsf] ;"o{ pbfPem} d]/f] g+of hLjg sxf+gL em"NsLPsf] %
.
kmfSrfdf/f l:yt j*f g+ 1 sf] xfSkf/f *f+*f uf+p kftnf
#/x? %/LP/ jg]sf] j:tL % .kflg ljh"nL jlQm cem} klg
of] jl:tdf k"u]sf] %}g . cefj} cefjn] el/Psf] jl:tdf
j;f]jf; u/]sf kl/jf/x?sf] cjZyf klg To:t} lyof] . To;}
kl/jf/ leq kg{] lnnfdf+of lnDjsf] kl/jf/ klg xf] . lj=;+
2054 ;fndf ljjfx u/L o; jl:tdf cfPsL lyOg
lnnfdf+of . kfl/jf/Ls cjZyf cToGt} gfh"s lyof] . hUuf
hldgsf] gfddf 2 /f]kgL dfq lyof] .Tof] klg kfvf] /]vf]
dfq .pTkfbg Hofb} sd x"GYof] . cfkm\gf] hUuf hldgsf]
cfDbfgLn] tLg dlxgf klg vfg wf} wf} kYof}{ . kl/jf/
;+Vof
j(\b}
lyof]
.
emg
;d:of
ylk+b}
lyof]
.
lhjLsf]kfh{gsf] nfuL csf{sf] #/df jlgj"t fug{ hfg} kYof]{ .
^= jt{dfg cj:yf Mxfn cfP/ pQm Joj;fosf] cfDbfgLjf^
k/Ljf/ rnfpg ;xh ePs]f % . :jf:Yo lzIffsf nfuL
;fgf] ltgf] /sd vr{ ug{ ;fx"dxfhgsf] df jlg j"tf] ug{
hfg" kb{}g . xfn cfP/ lnnfdf+of;+u dfp / kf&f u/L
hDdf tL; j^f jfv|f ePsf %g . jfv|fkfng Joj;fojf^
ePsf] cfDbfgLnfO{ vr{ ub{} kl/jf/ wfGb} dfl;s ;d"xdf
100. ?k}+of jrt klg ub{} cfPsL %Lg .
;dfhn] x]g{]
b[li^sf])fdf ;d]t kl/jt{g cfPsf] % . lxhf] b"Ohgf dfG%]sf]
%]pdf jf]Ng ufx|f] x"GYof] eg] xfn cfP/ ;d'xdf cfkm\gf
s"/f /fVg ;Sg] ePsL %g lnnfdf+of lnDj" .

&= kl/jt{gsf] sf/0f Mul/jL lgjf/0f sf]ifsf] cfly{s ;xof]u /

blnt ;r]tgf ;dfhsf] Joj:yfkgdf ;~rflnt sfo{s|djf6 ;d'x
u7g u/L 3'lDtsf]ifjf6 C0f lnO d]x]gtsf ;fy jfv|fkfng
Joj;fo ;~rfng ug'{ .

*= l;sfO{ M

Poverty Alleviation Fund Terhathum
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^, e};L uf]7df, xf+;f] cf]7df Û
of] Joj;flos shf{ /x]% . xfdL h:tf Go'g cfo ePsf ;b:osf nfuL hLljsf]kfh{g ug{] cfwf/ ePsf] % . ;:tf]
Jofh cgL ;/n k|s[ofn] Joj;foLx?nfO{ u/]sf] % eG%g,
;+:yfsf cWoIf sdnf e'h]n / ;lrj uf]ljGb jfubfz .

!=gfd
M sdnf e'h]n
@=7]ufgf M ;'bfk ^
#=;+u7g M cfxfn8f+8f ;f=;
$=k[i7e"ld -kl/jf/ tyf e'uf]n_ Mt]x|y"d

;fx' dxfhgn] klg ;fgf]ltgf] /sd
;d]t
gkTofO{/x]sf]
;dodf
2069.2.1 ;fndf u/LjL lgjf/)f
sf]ifsf]
;xof]udf
cfxfn*f+*f
;fd"bflos ;+:yf u&g x"g k"Uof] .
;DkGgtf :t/Ls/)f ubf{ v ju{df
k/]sL OlGb/f klg ;d'xsL ;b:o
eOg . ;d"xdf u/LjL lgjf/)f
sf]ifjf^ ?. / ;d"xsf] :jnufgL
cGt{ut ? u/L hDdf ? nufgL
ul/of] . To;} cGtu{t pgL klxnf]
k|fyldstfdf
kl/
klxnf]
k^s
e+};Lkfngsf
nfuL
?
20000. /sd C)f :j?k lnOg .
vl/b ;ldltsf] ;xof]udf 1 j^f
e}+;L vl/b u/Lg .;"?sf] lbgdf 1
ln^/ b'w ljs|L x"g yfNof] /
dlxgfdf ;ft;o krf;
cfDbfgL
x"g yfNof] . e}+;LnfO{ /fd|f] :ofxf/
;"/f/ ub}{ uOg h;sf] kmn:j?k
OlGb/fsf klg lbgx? kms{+b} cfP .
;d"xsf] C)f r"Stf ub{} g+of
l;if{sdf C)f ln+b} Joj;fo ub{}
cfPsL %g OlGb/f .

७ गाजिस सचीिले भने, -"गरीिी

Poverty Alleviation Fund Terhathum

lhNnfsf] ;'bfk
uflj;sf] j*f g+ 6 k"jL{
g]kfnsf] Ps kxf*L lhNnfsf] Ps uflj; xf] .
%= ljutsf cjZyf tyf b[Zo Mt]x|y'd lhNnfsf] km'n]s uflj;df hGd eO{ xfn ;'bfk
uflj; j*f g+ 6 df :yfO ?kdf j;f]jf; ub} cfPsL cfxfn*f+*f ;f=;sL cWoIf
sdnf e'h]nnfO{ dflg;nfO{ hf+u/ / ;fx;n] ;kmntfsf] dfu{df k'of{pg ;xof]u
u%{ elgG% .s"g} ;d'xdf cfj$ gePsL sdnf e'h]nsf] cfly{s cjZyf cToGt}
Go'g lyof] . pd]/n] 48 jif{ k"u]sL sdnf e"h]n n]vk(df x:tfIf/ dfq ug{
;Sg] lyOg . 3 %f]/f 1 ;f;' / plg u/L 5 hgfsf] dfq kl/jf/ ;+Vof ePklg
kl/jf/ wfGg] d"Vo cfwf/ v]tLkflt lyof] .;dod} >Ldfgsf] d[To' ePkl% ;Gtfg
x"sf{pg cToGt} si^ lyof] . Psn dlxnf ePs} sf/)f ;dfhjf^ ckx]lnt ePsL
lyOg sdnf e"h]n .cGo Joj;fosf] s"g} tl/sf / ?k}of gePsf sf/)f ghLs}sf]
vf]nfjf^ lgu"/f] l^kL jhf/df j]Rb} b}lgs u"hf/f rnfpg] uly{g . %f]/f%f]/L
k(fplyg, :jf:Yo pkrf/ u/fplyg .
x"g ;s]g .

^= jt{dfg cj:yf Mxfn pgsf] #/df 2 dfp e}+l; kf*f , jfv|f 12 j^f
/x]sf %g . jfv|f / e}+;L u/L hDdf ?k}ofdf lx;fj ub{f ? 2 nfv
hltsf] h]yf] /x]sf] % . x/]s lbg
10 b]vL 14 ln^/ ;Dd j]r]sf]
b'wsf] cfDbfgLjf^ kl/jf/df s] vfp s] nfp eGg] ;d:of x^]sf] %
.dfl;s 13000 hlt kmfObf x'G% . ;fdfGo lj/fdL x"+bf cf}iflw lsGg
;d]t ;fx" dxfhgsf] d"v tfSg" kg{] ;d:of x^]sf] % . %f]/fx?nfO{
k(fpg ;xh ePsf] % .%F]/Fx? SofDk; k(\g hfg yfn]sf %g .
;d'xsf] ls:tf ltb}{ ljleGg ;+:yfdf dfl;s 1500. jrt klg ul%}g .
Joj;fo ug{sf nfuL ;d"xjf^ /sd k|fKt x"g yfn]sf] % . b}lgs hLjg
ofkg ug{ ;fx'dxfhgsf] d"v klg tfSg" kb{}g / b}lgs Hofnfbf/Ldf klg
hfg" kb{}g . jfv|f e}+;Ljf^ k|;:t dn k|fKt ePsf]n] hUuf hldg klg
jl( sdfpg yfn]sf %g . / cfkm\g} jf/Ldf klg k|;:t pTkfbg x"g
yfn]sf] % . cj plgn] j+u'/kfng Joj;fo ug{] of]hgf jgfO vf]/ tof/
u/L;s]sL %g .

&= kl/jt{gsf] sf/0f Mul/jL lgjf/0f sf]ifsf] cfly{s ;xof]u / blnt ;r]tgf ;dfhsf]
Joj:yfkgdf ;~rflnt sfo{s|djf6 ;d'x u7g u/L 3'lDtsf]ifjf6 C0f lnO d]x]gtsf
;fy kz'kfng Joj;fo ;~rfng ug'{ .
*= l;sfO{ M
lg/Gt/ nfuL/x\of] eg] Pslbg cjZo ;kmn x'Obf] /x]% .
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"गररजि जनिारण काययक्रम, हाम्रो आफ्नै काययक्रम हो ।"
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८ yflgo tyf /fli^o kqklqsfdf ul/la lgjf/)f sfo{qmd M
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अनस
ु चु ी २.१. सामदु ाजयक संस्था सम्िन्धी जानकारी

वस नां

सहयोगी सांस्था

दताि
स्थापना
भएका
भएका CO
CO

सांझौता
भएका
CO

सांझौता भएका CO को
प्रकारको ाऄिस्था
दताि भएर
सांझौता
नभएका CO
INFRA IGA
दिु ै

सांझौता भएका सामदु ावयक सांस्थाहरु

१

फे कोफन

५७

५६

५४

२७

५४

८४

२

२

दवलत सचेतना समाज

६४

६४

६४

२६

६४

९०

०

०

५

८५

८५

३

देाईराली सोसााआटी

८३

८३

८२

२९

८२

१११

१

१

४

१०७

१०७

४

स्थानीय विकास कोष

७०

७०

७०

२६

७०

९६

०

०

४

९२

९२

२७०

१०८

२७०

३७८

३

१

१७

३६१

३६१

२७४
२७३
जम्मा
अनुसुची २.२.सामदु ाजयक संस्थाका सञ्जाल सम्िन्धी जानकारी

दताि
भएका
Fed

सांझौता
भएका
Fed

सांझौता भएका Fed को
प्रकारको ाऄिस्था
दताि भएर
सांझौता
नभएका Fed
INFRA IGA
दिु ै

वस नां

सहयोगी सांस्था

स्थापना
भएका
Fed

१

फे कोफन

४

४

४

४

०

०

२

दवलत सचेतना समाज

९

९

९

९

०

३

देाईराली सोसााआटी

६

६

६

६

४

स्थानीय विकास कोष

७

७

७

जम्मा

२६

२६

२६
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दाआु
वकस्ता
पाएका
८०

कै वफयत

एक
कुनै वकस्ता
वकस्ता
नपाएका
पाएका
०
४

सिै वकस्ता
पाएका
८०

सांझौता भएका Federation हरु
एक
कुनै वकस्ता
वकस्ता
नपाएका
पाएका

दाआु
वकस्ता
पाएका

सिै वकस्ता
पाएका

०

०

०

४

४

०

०

०

१

८

८

०

०

०

०

०

६

६

७

०

०

०

०

०

७

७

२६

०

०

०

०

१

२५

२५
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अनुसुची २.३.सामदु ाजयक संस्थामा िचतकोष को जस्थजत
वस नां

सहयोगी सांस्थाको नाम

गाविस
सां्या

CO
सां्या

सा सां को सदस्य सां्या
मवहला
परुु ष

मावसक
िचत दर

व्याज प्रवत िषि
%

१
२
३
४

स्थानीय विकास कोष
देाईराली सोसााआटी
दवलत सचेतना समाज
फे कोफन

४
४
४
४

७०
८२
६४
५४

१०७६
१९२२
११३८
९२४

६४२
२४५
६७१
५५०

२०
२०
२०
२०

१२
१२
१२
१८

जम्मा

१६

२७०

५०६०

२१०८

२०

१४

कुल िचत रकम
2211687
1541480
1336291
907447
5996905

अनुसुची २.४ सामदु ाजयक संस्थामा रहेको सिै प्रकारको कोषको संजिप्त जबिरण:
क्र
स

कायि क्ेत्र

लगानीमा रहेको लगानीमा रहेको भौवतक पिु ाि धार विकास
ाअन्तररक कोष घवु म्तकोष
ममि त सांभार कोष

औषधी ाईपचार बैकमा रहेको कोषाध्यक्सांग
कोष
रकम
रहेको रकम

१

स्थानीय विकास कोष

२२१ १ ६८७

15491591

२२६०७७५

३६७०७३

३९०१ ७

२०८५५

२

१ ५४१ ४८०

16916700

५९५६९९

२१ ५०००

१ ७६५९५८

२६८७६६

३

देाईराली सोसााआटी
दवलत सचेतना समाज

१ ३३६२९१

23924636

९९२०५२

३१ ५०००

४४४५०१

८३०६३

४

फे कोफन

६३०७२२

४२४५००

१ १ १ ०००

५५०८५

४४७९२४८

१३२१५७३

२३६०४७६

४२७७६९

९०७४४७

17938495

५९९६९०५

74271422

अनस
ु चु ी २.५ JSDF तफय ढाका उत्पादन सामदु ाजयक संस्थामा आयआजयनका लागी आि २०७२।०७३मा उपलब्ध गराएको अनदु ान:
qm=;+=

;fd'bflos ;+:yfsf] gfd

k|ultlzn 9fsf pTkfbg
;fd'bfoLs ;+:yf
h'gtf/f 9fsf pTkfbg
२ ;fd'bfoLs ;+:yf
ltgh'/] 9fsf pTkfbg
३ ;fd'bfoLs ;+:yf
d]G5\ofod 9fsf pTkfbg
;fd'bfoLs ;+:yf

Nflnu'/f; g=kf= !) t]x|y'd

१

Nflnu'/f; g=kf= ( / !)
t]x|y'd
Dofªn'ª gu/kflnsf jf8{
g+=!/@, t]x|y'd
Dofªn'ª gu/kflnsf jf8{
g+=!,@,!!,!@ t]x|y'd

४

५

7]ufgf

g'dfkm'ª 9fsf pTkfbg
;fd'bfoLs ;+:yf

Dofªn'ª gu/kflnsf jf8{ g+=!
t]x|y'd

cf]ofsh'ª 9fsf pTkfbg
६ ;fd'bfoLs ;+:yf

Cf]ofSh'ª ufla; jf8{
g+=^,&,*,(, t]x|y'd

a}Í vftf g+

u=lg=sf]
cg'bfg

:ff=;=sf] hd\df /sd
:jnufgL

982460

74800

1057260

1087160

81600

1168760

629860

54400

684260

664640

61300

725940

804480

54400

858880

807660

51000

858660

4976260

377500

5353760

0 5401006246143000001
0 5401006246134000001
0 5401006246167000001

0 5401006246178000001

0 5401006246176000001
0 5401006246158000001

hDdf
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अनस
ु चु ी २.६ भौजतक पुिायधार जिकास तफय आि २०७२।०७३मा उपलब्ध गराएको अनदु ान:
क्रस

1
2
3
4
5

सहयोगग सॊस्था

स्थानीय विकास कोष
स्थानीय विकास कोष
स्थानीय विकास कोष
स्थानीय विकास कोष
दवलत सचेतना समाज
दवलत सचेतना समाज

6
7

दवलत सचेतना समाज

सामदु ायीक
संस्थाको नाम

थोक्लङ
ु ८

36.069.070.269

2073.03.15

674228.3

पांचकन्या

पररयोजनाको नाम
खोपिु ा ढोडेनी खाने पानी ाईप
ाअयोजना
डेाईडे पांचकन्या खाने पानी ाईप
ाअयोजना

छातेढुङ्गा ४

36.067.068.06

2073.03.15

767751.1

चावलसे

चनौटे खाने पानी ाईप ाअयोजना

चहु ाण्डाडा ६

36.068.069.208

2073.03.15

1320442

बतोले

गोगने खाने पानी ाईप ाअयोजना

छातेढुङ्गा ४

36.068.069.145

2073.03.15

636026.9

फुलिारी
वसररसे खाने पानी ाईप ाअयोजना
डुढखोला वसांचााआ डुढखोला वहाईदे वसांचााआ ाईप
कायि मल
ु क सवमवत ाअयोजना

सङ
ु नाम २

36.068.069.195

2073.03.15

1083404

सङ
ु नाम ९

36.072.073.

f

2073.03.19

1943251

गवतवशल

मल
ु ाबारी खाने पानी ाईप ाअयोजना

सङ
ु नाम ७

36.068.069.122

2073.03.15

1123630

फाक्चामारा
८

36.068.069.202

2073.03.15

1762091

बसन्तपरु ६

36.070.071.281

2073.03.15

1311324

लानपा १०

36.067.068.41

2073.03.15

1710175

ओयाक्जङ
ु ६

36.068.069.68

2073.03.15

738219

एकता

दवलत सचेतना समाज

ठेगाना

कोषको
संझौता रकम
संझौता जमजत
रु

दताय न

10

देाईराली सोसााआटी

मेघा

लगु ाधनु े धोरेखोला वसांचााआ ाईप
ाअयोजना
वसस्नेमहु ान खाने पानी ाईप
ाअयोजना
एवशयाली कुलो वसांचााआ ाईप
ाअयोजना

11

देाईराली सोसााआटी

योपालङ
ु

वतनधारे खाने पानी ाईप ाअयोजना

12

देाईराली सोसााआटी

याङवशला

पधेरधे ारा खाने पानी ाईप ाअयोजना जलजले ९

36.069.070.243

2073.03.15

1028896

13

देाईराली सोसााआटी
फे कोफन

सल्लेरी

सन्ु तोले खाने पानी ाईप ाअयोजना वसम्ले ८
जोराईवत्तस पोखरी वसांचााआ ाईप
ाअयोजना
ाअम्बङ
ु ६
वसांहतपा ज्यावमरे कुलो वसांचााआ ाईप
ाअयोजना
ाआवसबु २

36.070.071.280

2073.03.15

804625

36.069.070.248

2073.03.17

1440227

36.068.069.179

2073.03.15

1465226

मल
ु पानी खाने पानी ाईप ाअयोजना
गोपालधारा खाने पानी ाईप
ाअयोजना

सम्दु ९

36.067.068.481

2073.03.15

1143809

ाआिा २

36.067.068.53

2073.03.15

1608711

8
9

14
15
16
17

सेतीवशला
दवलत सचेतना समाज
ाआन्रेणी

वमरवमरे
फे कोफन
कावलका जागरुक
फे कोफन

फलाटे

फे कोफन
वतनसल्ले

जम्मा

२०५६२०३६

नरेन्र प्रसाद कटुिाल
काययप्रिन्धक तेह्रथमु
२०७२।०५।०७

Poverty Alleviation Fund Terhathum
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