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० ६ ० १०७१६ १०७१६

० १३ ० ७६१३ ७६१३
० १ ० १५ १५

० ० ० ० ०

० ८ ० १११० १११०
० २८ ० १९४५४ १९४५४

गरीवी िनवारण कोष िज�ला इकाई काया�लय दैलेख
अ�ाविधक �ितवेदन को सारासं

जातीय आधारमा सा स सद�यको िववरण िलङ्गीय आधारमा सास सद�यको िववरण१.साझेदार सं�था र सामुदाियक सं�थाको िववरण

अिघ�लो वष� स�मको  यो वष�को हाल स�मको ज�मा

३.वचत तथा घुि�तकोष प�रचालन

अिघ�लो वष� स�मको  यो वष�को हाल स�मको ज�मा

िलगंीय आधारमा तालीम सहभागीह�

सिं�� िववरण: गरीवी िनवारण कोषले  दैलेख िज�लाका कुल ११ �थानीय

सरकारका ९० वटा वा।ड म�ये ८३ वटा वाड� समेटेकोछ । पिछ�लो समय यो

िज�लामा कोषका ५ वटा साझेदार स�ंथाह� रहेका िथए । हाल यो िज�लामा

७४० वटा सा.स (जसमा JSDF का ४५ वटा उ�पादन समहु-उ.स), ३७ वटा

 महासघं र २७२१६ सद�य रहेकाछन ।

साझदेार स�ंथा
वाड� 

स�ंया

सद�य 

स�ंया

 स�ंथा स�ंया

२. �मता िवकास
सिं�� िववरण: PAF ले �मता िवकास अ�तरगत सामदुाियक स�ंथालाई र साझेदार स�ंथालाई सगंठना�मक िवकास तथा सीप िवकास का लािग तालीम

तथा अिभमिुखकरण काय��म सचंालन गद� आएकोछ ।  यो िज�लामा सासलाई समहु तथा अिभलेख �यव�थापन ,ToPe ToSe तािलम ,IGA सगं

स�वि�धत ,िसलाइ कटाई ,डकम� ,पशु�वा��य तािलम सचंालन भएका िथए भने PO लाई सामािजक प�रचालन ,PRA,सहकारी

�यव�थापन ,MIS,पशवुीमा ,SIYB लगायत तालीम सचंालन भएका छन ।

 सा सं �तरीय तालीम सहभागीह� साझदेार सं�था �तरीय तािलम 

अि�तम  िक�ता वाकँ�

एभरे� �लव

सोसेक

सिं�� िववरणः CO ले सचंालन गरकेा हरके उपप�रयोजना ह�मा  �थानीय िनकाय तथा अ�य

दात ृ िनकाय ह�को  उ�लेखनीय सहभािगता रहकेोछ ।   कुल १०१ वटा योजना म�ये २८ वटा

योजनामा अ�य िनकायको साझेदारी रकम �ा� भएकोछ भने कुल १ करोड ९४ लाख ५४ हजार

�पयैा साझेदारी  भएको छ । कि�तमा १५ हजार दिेख ५५ लाख स�म एउटा योजनामा अ�य

दात ृ िनकायह�को साझेदारी भएको छ । साना जलिव�ुत आयोजनाको एउटा योजनामा ५५

लाख �पयैा REDP ले साझेदारी गरकेो हो ।

हाल स�मको मािसक वचत रकम 

�ोत साझदेारी रकम (०००)

५.अ�य संघ सं�थावाट �ोत �ा� गरेका उपप�रयोजनाह�को िववरण

साझदेार सं�था
�ोत साझदेारी 

िसिडिप

सेफ

एल िड एफ

सचंािलत योजना

४.सामुदाियक सं�थामा उपप�रयोजना संचालन स�वि�ध िववरण

ज�मा

सिं�� िववरण : हाल स�म यो िज�लमा कुल ७४० वटा CO र यी अ�तरगत वनकेा ३७ वटा फेडरेसेनमा ७४० आयआज�न  र

१०१  वटा  भौितक पुवा�धारका योजनाह� सचंालन भएकाछन । २ वटा योजना सझंौता भएर पिहलो िक�ता पिन नगएको ह�नाले

गणना ग�रएको छैन । हाल स�म कुल ८४१ म�य े ७८९ वटा योजनाल े अि�तम �रपोट� पेश गरकेाछन ।

साझेदार सं�था योजन �थिगतकुल 

प�रयोज

अि�तम �रपोट  अि�तम �रपोट वाकँ�

घुि�तकोष वाट �ा� �याज

सिं�� िववरण :  सामदुाियक स�ंथाह�ल े िनयिमत मािसक वैठकमा वचत सकंलन गन� गरकेाछन । हाल

सामदुाियक स�ंथाको मािसक वचत दर � १० दिेख ५० स�म रहेकोछ । सामदुाियक स�ंथाले ज�मा गरकेो वचत

रकम िवशेष गरी �यवसायमा भ�दा  घरखच�मा लगानी गरकेाछन । वचतकोष लगानीमा �याजदर १२% रहेकोछ

।अक�तफ�  हाल स�म ज�मा ७४० वटा CO ल ेगिनको वाट घिु�तकोष �ा� गरकेाछन । घिु�त कोषमा �याजदर

६% दिेख १२% स�म रहेकोछ । घिु�तकोष २ दिेख ३ िक�तामा ितन� गरी १ वष�का लािग एकपटकमा  वढीमा

५०% सद�यह�लाइ लगानी ग�रएकोछ । हाल ७४० सामदुाियक स�ंथाका १६३५७ सद�यलाइ कुल �

४४१११५५४४  लगानीमा रहेकोछ जस म�य े २४% रकम भाखा नाघकेोछ ।

१०६४६७५७१
३७८५
२४%

िज�लाःदैलेख

उपप�रयोजनाको �गित िववरण

३३४०६५४५०
३७११८३८०
८८६१८५०१
२१२९४१८०

१६३५७
४४१११५५४४

४८१०९६५११

लगानीमा रहकेो घिु�तकोष रकम
लगानीमा रहकेो घिु�तकोष स�ंया
भाखा नाघकेो घुि�तकोष रकम 
भाखा नाघकेो घुि�तकोष स�ंया
भाखा नाघकेो  घिु�तकोष  रकम (%)

ज�मा कोष
गिनको वाट �ा� घूि�तकोष
घुि�तकोषमा सासको साझदेारी

D
35%

J
17%

B/C
48%

Male
24%

Female
76%

Male
23%

Female
77%

789 

46 
- 4 2 
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संजाल 

सं�या
संल�न सास 

सं�या

सहकारी 

सं�या

संल�न 

CO 

संल�न 

सद�य 

सहकारी 

सं�या

समायोजन 

भएका Co 

समायोजन 

भएका सद�य 
२०० १३ १९० १ १ ३५ १ १० १९२

१६५ १२ १८० ० ० ० ० ० ०

७६ ० ० ३ ६ १६२ ० ० ०

४० ० ० ० ० ० ३ ६ १४८

१५० ० ० ३ ९ २८१ ३ ९ १२५

ज�मा ६३१ २५ ३७० ७ १६ ४७८ ७ २५ ४६५

संझौता िनकाशा संझौता िनकाशा संझौता िनकाशा

एभरे� �लव १३ २० ३१५८१ २९१७५ ३७१२ ४७४४ ३५२९३ ३३९१९

सोसेक १३ ८ २९६१३ २७३५७ ११२० १३२९ ३०७३३ २८६८६

िसिडिप ३ ७ ७६३५ ७०५३ ६८१ १०७९ ८३१६ ८१३२

सेफ ३ ७ १०२६७ ९४८४ ६४२ ७६९ १०९०९ १०२५३

एल िड एफ १३ ९ २४४४५ २२५८२ ९९९ १४४९ २५४४४ २४०३१

Total ५१ १०३५४१ ९५६५१ ७१५४ ९३७० ११०६९५ १०५०२१

१०. िसकाई तथा रा�ा अ�यासह�

१. �थानीय तहमा सामदुाियक स�ंथा सिुचकृत गदा� �थानीय �तरमा काय��म काया��वयन गन� सहज ह�न े ।

२. साझदेार स�ंथालाई आवको अ��यमा िनकाशा िददा �यव�थापनका िहसावल े सहज ह�न े ।

३.LLG को अनगुमन र  िसफा�रसमा अि�तम िक�ता रकम िनकाशा गदा�  अपन�व  �हण ह�न े ।

४.पर�परागत पेशा �यववसायलाइ सवलीकरण गदा� त�काल उपल�धी िलन सिकन े ।

९.काय��म अवधीका मु�य मु�य उपलि�धह�
१. अित िवप�न प�रवारको सामदुाियक नतृे�व र आिथ�क गितिवध

२. ४५ करोड भ�दा वढीको घिु�तकोष �थापना 

३.सामदुाियक वचत र वैिकङ कारोवार

४. िज�लाका ५६% (४८९१९ को)  घरधरुीको समहुमा आव�ता

नोटः २ वटा साझदेार स�थाह� (िवगतमा काय��म छोडकेा ) SUDEC र SWC ल ेखच� गरकेो रकम िफ�ड  िज�मा िलन े साझदेार स�ंथामा सलं�न ग�रएकोछ

गरीवी िनवारण कोषले समुदायका गरीव तथा िपछिडएको समुदायलाई ��य� �पमा सहयोग पयु�एकोछ । कोषको �थापना ह�दाका वखतको ज�तो अव�था ऐले छैन ।

सवंधैािनक राजत�� भएको मुलुक ऐले गणत�� �थापना भएको पिन १२ वष� िवित सकेको छ भने सघंीय शाशन �यव�थाको शि�शाली �थानीय तथा �दशे सरकार िनमा�ण

भइसकेकोछ । यो अव�थामा ग�रवी िनवारण कोषले समयानुकुल आ�नो सरंचना तथा काय��म सचंानल गन� िविध �कृयालाइ प�रवत�न गद� लैजानु पछ� ।  समुदायमा रहकेो

पिुजको ( करीव २० अरब ) सरं�ण सिहतको प�रचालन र �यवसाियक वातावरण �थापनाथ� भौितक पवुा�धारमा सहयोग गररे रोजगा�रको सृजना गनु�  पछ�  जसले गदा�

सरकारले राखकेो गरीिव अ��यको नारा यथाथ�मा प�रणत ह�न स�छ ।

१३. िन�कष�

उपलि�ध

सोसेक

 LLG मा 

सचुीकृत 

CO स�ंया

CO सजंाल िववरण

िसिडिप

सेफ

१२.आगमी िदनका चुनौतीह� ११. काय��मका सकारा�मक �भावह�
१.  समदुायका सामािजक र आिथ�क �पमा अित िवप�न समदुायको ��य� सहभािगता तथा नेत�ृवले 

सामािजक  स�ाव �थापना भएको

२. गरीवी िनवारण कोषबाट �ा� घ�ुतीकोष को िनर�तर विृ�लाई सकारा�मक �पमा िलइएकोछ  PAF 

ले िदएको  घिु�तकोष रकम ३३ करोड ४० लाख ६५ हजार ६५० वढेर ४५ करोड ९८ लाख २ हजार 

३३१ पगुकेो छ जनु स�ुवातको रकमको ३७ �ितशतले वढी हो । 

१.सामा�य सा�ार पदािधकारीवाट CO को वढ्दो कोष डकुम�ेटसेन गन� ।

२.PO ले छोिडसकेको र LLG ले अपन�व �हण नग�रसकेको वत�मान अव�थामा 

RF �यव�थापन र �यवि�थत �पमा सचंालन गरी �यसलाई दीघ�जीवी बनाउन ।

३. PO िविहनता र PM  अपया��ताका िवचमा आगामी काय��म तय गन�  ।

यस आव कोसाझेदार सं�था 

६.सा सं वजेट योजना र खच� िववरण

८.साझेदार सं�थाको अवधी जनशि� र वजेट िनकाशा स�वि�ध िववरण 

कामगरकेो

 अवधी 

(वष� )

 कम�चारी 

स�ंया

 साझेदार स�ंथाको वजेट (000)

गत आव स�मको

सिं�� िववरणः  हाल स�म ��तािवत  तथा सझंौता ग�रएका

८४१ कृयाकलाप म�य े ८३५ योजनाह�  स�प�न भएकाछन ।

वाकँ� रहकेा म�य े४ वटा को अि�तम िक�ता रकम िनकाशा ह�न

वाकँ� रहकेो छ भन े२ वटा योजनाह� सामदुाियक स�ंथाको

वमैानीका कारण िवचमैा �थिगत ग�रएको छ ।

एल िड एफ

नया सहकारी गठनसिं�� िववरणः सा स को सजंाल िनमा�ण , �थानीय तहमा

सिुचकृत , परुाना सहकारीमा आव�ता तथा नया सहकारी गठन

ज�ता कृयाकलापह�  यसका अगंह� ह�न । यस िज�लामा हाल

स�ममा   ६३१  सास ंLLG मा सिुचकृत ग�रएको छ भने   २५

वटा  सजंाल   िनमा�ण  ग�रएको छ जसमा ३७० सास आव� छन

। हाल स�म ग�रवी िनवारण कोषको सहजीकरणमा ७ वटा

सहकारी गठन भएका छन भने ७ वटा परुाना सहकारीमा २५

सासका  ४६५  जना सद�य आव� भएकाछन ।

एभरे� �लव

कृयाकलाप स�ंया वजटे (000)

हाल स�मको ज�मा

परुाना सहकारीमा समायोजन

साझदेार स�ंथा 

कृयाकलाप र वजेट योजना

कृयाकलाप स�ंया बजटे (000)

७.सामुदाियक सं�थाको सं�थागत िवकासका लािग सम�वय र संजाल िव�तार

साझेदार स�ंथा

80 77 

IG  Activities No

Plan Achievement

17 

13 

Infra Structure No

Plan Achievement

Agreement Disbursed

7154

9370

IGA INfra

740

101

Activities No

आव ६२/ ६३ देिख  ७४/७५ स�मको  �गती यो वष�को �गती

Agreement Disbursed

110695
105021

२०६३ दिेख हाल स�मको PO बजेट (000)यो वष�को PO बजेट (000)

8,886 8,610 8,610 

IG Budget (000)

Plan Agreement Disbursed

6,257 
5,268 5,268 

Infra Budget (000)

Plan Agreement Disbursed

Agreement disbursed

5069 4899

Amount Rs (00000)
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१. दैलेख िज�लामा गरीिव िनवारण कोष   
�ाकृितक साधन र �ोतले भ�रपणु� भएर पिन िवकासको गतीमा भख�र ैबामे स�द� गरेको दैलेख िज�ला कणा�ली �देशमा 
एउटा दगु�म पहाडी िज�ला हो । राजधानी काठमाड� देखी ८८६ िक.मी. टाढा रहेको यस िज�लाको िवकासको लागी 
िविभ�न सरकारी तथा गै�सरकरी संघसं�थाह� ि�यािशल रहेका छन । 
दैलेख िज�लाको पवु�मा जाजरकोट ,पि�ममा अछाम,उ�र कािलकोट र दि�णमा दैलेख िज�ला पद�छ । २०६८ सालको 
जनगणना अनुरा योिज�लाको कुल जनसं�या २६१७७० म�ये मिहला १३४७८० (५१.४९%) �ितशत र प�ुष 
१२६९९० (४८.५१% ) रहेका छन् । वष�भरी कुल आव�यक खा�ा�न ४८७२८.२२ मेिट्रक टन भए पिन  कुल 
खा�ा�न उ�पादन ७४४.१८  मेि�क टन मा� ह��छ । आधा भ�दा बढी जनसं�या ओगटेका मिहलाको राजिनितक 
,सा�कृितक ,आिथ�क र शैि�क अवसरह�मा कमैको मा� पह�च भएको देिख�छ । ५२.९ �ितशत मिहला सामा�य सा�र 
छन ्। यहाको आिथ�क ि�थितलाई हेदा� २.५ �ितशत �यापार नोकरी ,�याला मजदरुी ६.५ �ितशत छ भने  ९१ �ितशत 
कृिषमा आधा�रत छ । अिश�ा ,ग�रबी र बेरोजगारीकै कारण वािष�क मातृ म�ृयदुर ३४.३६ �ितहजार र िशश ुम�ृयदुर 
४६.० �ितहजार रहेको छ । यस िज�लामा हाल िविभ�न दात ृ िनकायह�ले काय��म संचालन गरेता पिन खास गरेर 
िनरपे� गरीबीको रेखामूनी रहद ैआएका, िवकासको िहसावले पिछ परेका जनसं�याको त�लो तहलाई �भावकारी �पमा 
लाभाि�वत गराउन गरेका �यासह� पया�� छैनन । िज�लाको त��याकंलाई हदेा�  अिधकासं मािनसह� गरीवीको 
रेखामिुन पद�छन । गािवसह�को आिथ�क प�लाई केलाएर हेदा� अिधकासं प�रवार ३ मिहना मा� आ�नो खेती वाट खान 
प�ुने देिख�छन भने िजवनयापन गन�का लािग दैलेख सदरमकुाम र भारत तफ�  रोजगारी गन�  यवुा जनशि� पलायन भएको 
पाई�छ । यसरी सामािजक प�ितर हेदा� प�ुषले मिहलामािथ, धिनले गरीब मािथ, अ�य जातले दिलत मािथ र दिलतले 
दिलत मािथ भेदभाव गन� �चलन अझैपिन िव�मान रहेको छ ।  
यी मािथका सम�याह�लाई केलाएर हेदा� गरीवी िनवारण कोषले िव�मान चरम गरीवी घटाउने र आिथ�क िहसावले 
अ�य�तै नाजुक अव�थामा रहेका गरीव र िपछिडएका वग�ह�को समिृ�को खोजी गन�¸गरीब¸मिहला, दिलत, जनजाित र 
िपछिडएका वग�को समावेशी र सशि�करण गन�¸लि�त समूदायको आव�यकता र मागमा आधा�रत काय��मको तजू�मा 
समदुाय �तरमा नै गन�¸समदुायले तयार गरेका मागमा आधा�रत काय��म काया��वयन तथा �यव�थापन गन�¸ काय��म 
काया��वयन �ि�याका हरेक चरणमा र िब�ीय कारोवारमा पारदिश�ता कायम ग�रने । सामदुाियक सं�थाह�ले संचालन 
गद� आएका काय�ह�लाई िनर�तरता िदई िदगो �पमा संचालन गन�  स�ने गरी उनीह�को सं�थागत िवकास गन� ज�ता 
आधारभूत िस�ा�त िलई काय��म संचालन गन� भएकाले गरीवी �यूिनकरण गन�  यो काय��म सफल र स�म ह�ने ह�दा 
आव�यक भएको महशसु ग�रएको छ । यसै गरी लि�त समूदायको सम� िवकासका लािग लि�त समूदायकै मागमा 
आधा�रत काय��म संचालनका लािग समािजक प�रचालन गन�, �मता अिभवृि� गन�, आय आज�न बढाउने, �ामीण 
पवुा�धार िवकास ज�ता काय� गन� ि�याकलापह�ले गरीवी �यूिनकरण नहोला भ�ने दईुमत रहदैन । 
ग�रवी िनवारण कोषले आ.व. ०६२/०६३ को अि�तम चौमािसकबाट यस िज�लाका त�कािलन ५५ गािवस र १ 
नगरपािलका म�ये १० वटा गािवसमा काय��म संचालन गरी सु�वात गरेको हो । �यसपिछ आ.व.०६३/०६४ मा १५ 
वटा गािवसमा थप भई ज�मा २५ वटा गािवसमा काय��म संचालन  भयो । आिथ�क वष�०६८ /०६९ देखी िज�लाका १ 
न.पा र ७ गा.िव.स. मा काय��म िव�तार भएको िथयो । यसै गरी आ.व. ०७१/०७२ ते�ो चौमासीकमा यस िज�लाका 
१२ गािवस थप ग�रएको िथयो । पिछ�लो समयमा ग�रवी िनवारण कोषले  दैलेख िज�लाका त�कािलन ४ वटा  गािवस 
(हालका ७ वटा वाड�) वाहेक सवै गािवसमा काय��म संचालन भएको छ । 
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आव ०६२।०६३ वाट सु� भएको काय��म संचालनका लािग कोषले ५ वटा साझेदार सं�थाह� िलएको िथयो ।िपछ�लो 
समयमा काय��म िव�तार ह�दा २०७१।०२ मा पनु २ वटा सं�थाह� िलएर ७ वटा पगेुको िथयो¸पिछ�लो समयमा 
कोषको साझेदार स�ंथा घटाउने नीित अनसुार भएको म�ुयाङ्कनमा यहाका २ वटा साझेदार स�ंथाह� हटेपछी पनु ५ 
वटा मा� साझेदार सं�थाह� रहकेाछन । जसमा एभर�े �लव दैलेख¸सामािजक सेवा के��¸सामदुाियक िवकास 
काय��म¸सामदुाियक �वा��य तथा वातावरण संर�ण म�च र िजसस सथानीय िवकास कोष रहकेाछन  भने आव 
०७४।०७५ चै� मिहना देिख कोषका कुनैपिन साझेदार सं�था छैनन । त�कालिन ५ वटा साझेदार सं�थाले दैलेख 
िज�लाका कुल ९० म�ये ८३ वटा वाड�मा काय��म सहजीकरण ग�ररहकेाछन जसको िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ । 

�.सं 
सहयोगी 

सं�थाको नाम 
सािवकका गािवस नया ँसंरचनाअनसुार नगरपालीका र गाउपँािलका 

१  एभर�े �लव  �म,जगनाथ,खरीगैरा,रानीवन,काशँीकाधँ,भवा
नी,िव�दवासीनी,नारायण नपा, स�लेरी,  
वालुवाटार, �ारी, कािलका र नौमुले 

भगवती माइ गापा वाड� नः २,४ 
महाव ुगाउपािलका वाड� नः१,४,५,६ 
नारायण नपा वाड� नः १,२,३,४,५,१०,११ 
नौमलेु गापाः २,३,४,५,६,७ 

२ सामािजक 
सेवा के��  

नारायण नपा, िपपलकोट, िसंहासैन 
राकमकणा�ली, सा�ला, िसंगौडी, ितलेपाटा 
िवशाला, वडाखोला, बासँी, रावतकोट र 
कुसापानी 

नारायण नपा वाड� नः६,९ 
आठवीस नपा वाड� नः १,२,३,४,५,६,७,८  र ९ 
ठाटँीकाधँ गापा वाड� नः३,४ 
महाव ुगापा वाड� नः २,३ 
भैरबी गापा वाड� नः१,२,३,६,७ 

३ सामदाियक 
िवकास 
काय��म  

मेहेलतोली,पगनाथ,क�ी,बडाभैरब,डाडापरा
जली, अवलपराजलु, िपलाडी, लालीकाडँा 

भगवती माइ गापा वाड�नः १,३,५,६,७ 
डंुगे�र गापा वाड� नः ३,४,५,६ 
गरुासँ गापा वाड� नः ६,७,८ 

४ �थानीय 
िवकास कोष  

वेलपाटा,�यािटिव��ा सैनी, लका��ा, 
तेलीजैसी, खड्कावाडा, चामु�डा, 
ज�मुकाधँ,सेरी, वराह लाकुँरी र  वड्ल�जी 

डंुगे�र गापा वाड� नः १,२ 
चामु�डा िव��ासैनी नपा वाड� नः १,२,३,४,५, ६,७, ८, ९ 

ठािँटकाधँ गापा वाड� नः१,२,५,६ 
गरुासँ गापा वाड� नः१,२,३,४ 
द�ुल ुनपा वाड� न ं८ 

५  �वा��य तथा 
वातावरण 
संर�ण म�च 

नाउलेकटुवाल,नेपा,पादकुा,द�ुल,ुिछउिड 
पसुाकोट,मािलका,गौरी,कालभैरब,गमौडी 

द�ुलु नपा वाड�  
नः१,२,३,४,५,६,७,९,१०,११,१२,१३ 

मािथ उ�लेिखत िववरण अनुसार  �थानीय िवकास कोष र सामािजक सेवा के�� ले ५ /५ वटा तथा एभरे� �लवले ४ 
वटा �थानीय तहमा काय��म संचालन गरेको छ । �यसैगरी पिछ�लो समयमा थप ग�रएका सामदुाियक िवकास काय��म 
(CDP) र सामदुाियक �वा��य तथा वातावरण सरं�ण म�च (CHEPF) ले �मश ३ र १ वटा �थानीय तहमा काय��म 
संचालन गरेकाछन । साझेदार सं�थाले काय��म संचालन गरेका त�कािलन गािवस तथा हालका �थानीय तह र 
वाड�ह�को सं�या�मक िववरण तल ��तुत ग�रएकोछ ।   
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�.सं. सहयोगी सं�थाको नाम 
सािवकका 

गािवस सं�या 
 �थानीय तह 

सं�या 
 काय��म लाग ुभएका 

वाड� सं�या 
१  एभर�े �लव  १३ ४ १९ 

२ सामािजक सेवा के��  १२ ५ २० 

३ सामदाियक िवकास काय��म  ८ ३ १२ 
४ �थानीय िवकास कोष  १० ५ २० 
५  �वा��य तथा वातावरण संर�ण म�च ९ १ १२ 

 
ज�मा ५२ ९ ८३ 

काय��म लाग ुभएका वाड�ह�को िववरण न�शामा तल ��ततु ग�रएकोछ  

  



 
वािष�क �गित �ितवेदन २०७४/०७५                                                                                                                  दैलेख 
 

ग�रिव िनवारण कोष  4 
 

मािथ उ�लेिखत न�शामा हेदा� ग�रवी िनवारण कोष ले यो िज�लाका ७ वटा पािलकाह� (आठिवस नगरपािलका¸ 

ठाटँीकाधँगाउपँािलका¸चाम�ुडा िव��ासैनी नगरपािलका¸महाव ु गाउपँािलका¸ डंुगे�र गाउपँािलका¸द�ुल ु नगरपािलका र 

भगवतीमाई गाउपँािलका)  परु ैसमेटेको छ भने नारायण नगरपािलकाका ११ म�ये ९ वाड� नौमलेुका ८ म�ये ६ वाड� गरुासँ 

गाउपँािलकाका ८ म�य े७ वाड� र भैरबी गाउपँािलकका ७ म�य े५ वाड�मा काय��म संचालन भएकोछ ।  

२. काय��मका आधार �त�भह� 
  सामािजक प�रचालन¸ �मता िवकास¸ आयआज�न र सामदुाियक/�ािमण पवुा�धार िवकास गरीवी िनवारण कोषका म�ुय ४ 

आधार�त�भह� ह�न जसको मा�मवाट  दलेैख  िज�लामा कोषले आ�ना गितिविधह� संचालन गरकेोछ ।  

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 । सामदुाियक सं�था गठन भएदिेख नै सामािजक प�रचालनको मा�मवाट �थानीय साधन 

�ोतको पिहचान तथा प�रचालन ग�र योजना वनाउने काय� स�ु ह�ने गद�छ । सामािजक प�रचालनकै मा�मवाट आ�ना 

आव�यकता ह� पिहचान गन� स�ने वनाउन �मता िवकासका गितिविधह� संचालन ह�ने गद�छन भने सामदुाियक सं�था 

माफ� त पिहचान भएका आयआज�न तथा सामदुाियक पवुा�धार िवकासका गितिविधह� संचालन गरी सामदुाियक सं�थामा 

आव� सद�यह�को जीिवकोपाज�नमा सधुार �याउने  भएकाले कोषले आधार �त�भको �पमा �हण गरकेो हो । 

दलेैख िज�लामा आ.व.०७४/७५ मा कुनै पिन नया सामदुाियक स�ंथा गठन ग�रएको छैन । साझेदार सं�था संग ५ मिहनाका 

लािग मा� सझंौता ग�रएको यो आवमा गत आवमा सझंौता भई संचालनमा रहेका ८० वटा म�ये ७७ वटाआयआज�न 

कृयाकलाप र १७ म�ये १३ वटा वटा भौितक पवुा�धारका योजनाह�को दो�ो िक�ता रकम िनकाशाको मा� काम भएको छ । 

दलेैख िज�लाको सम� त�यांक�य जानकारी तल ��ततु ग�रएकोछ । 

िशष�क सं�या र रकम 
कैिफयत 

िववरण 
आ व २०७४/०७५ सु�देिख हाल स�मको 

सं�या  रकम सं�या  रकम 

सामदुाियक 

सं�था 

सामदुाियक सं�था गठन ० ७४० JSDF ४५ सिहत 

कोषमा दता� ० ७४०   

सा सं स�जाल गठन ० ३७ JSDF २ सिहत 

कोषको 

लगानी 

 कुल ज�मा ० १३८७८००० ८४१ ४८९९१७०००   

आयआज�न तफ�  ० ८६१००००      ७४० ३६९९१७००० JSDF १०२०४०३० 

भौितक पवुा�धार तफ�  ० ५२६८००० १०१ १२००००००० JSDF १७१९७७० 

सहयोगी सं�था ५ ५   
काय��म पगेुका  �थानीय तह ११ ११   

काय��म पगेुका �थानीय तहका वाड�सं�या २४ ८३  
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सामदुाियक सं�थामा आव� घरधरुी �ितशत   

 आव�  ज�मा  घरधरुी  २७२१६  महासघं समेत 

गरीवी 

वग�करण 

अितगरीव "क" १६१९७ ६०%   

म�यम गरीव "ख" ७५६७ २८%   

गरीव "ग" ३४५२ १३%   

िलंगका 

आधारमा 

मिहला १९९८२ ७७%   

प�ुष ५४८४ २३%   

जातीगत 

आधारमा 

दिलत  ९४२८ ३५%   

जनजाती ४६३१ १७%   

अ�य १३१५७ ४८%   

२.२. �मता िवकास  
गरीवी िनवारण कोषको दो�ो मह�वपणु� आधार �त�भ �मता िवकास हो । �मता िवकासलाई म�ुय �पमा सामािजक 

प�रचालन र सामदुाियक िवकासको संपक�  स�ुको �पमा िलइ�छ । समदुायको आ�नो आव�यकता पिहचान दिेख कृयाकलाप 

संचालनका लािग सवै चरणमा िविश� �मताको आव�यकता पन� भएको ह�नाले  यसलाइ म�ुय �पमा २ ख�डमा िवभ� 

ग�रएको छ । पिहलो साझेदार सं�थाका कम�चा�रह�को र दो�ो सामदुाियक सं�थाको �मता िवकास हो । जसको िववरण तल 

��ततु ग�रएकोछ । 

२.२.१. सहयोगी सं�थाका कम�चारीको �मता िवकास 
दैलेख िज�लामा गरीवी िनवारण कोषले काय��म  अ�तरगत साझेदार सं�थाका कम�चारीह�लाई सफलताको कथा 

लेखन स�वि�ध तालीम र MIS अ�ाविधक गन� तालीम �दान ग�रएकोछ । सफलताको कथा लेखन तालीममा  

साझेदार  सं�थाका कम�चारी तथा काय�सिमितका पदािधकारी गरी २५ जनाको सहभािगता रहकेो िथयो भने MIS 
अ�ाविधक गन� तालीममा साझेदार सं�थाका काय��म सयंोजक र लेखा सुपरभाइजरको सहभािगता रहकेो िथयो ।  

उ�लेिखत दवैु वटा तालीम कोषका काय� �व�धकले ४  िदन  (२ िदन /२ िदन )स�म संचालन गनु�  भएको िथयो । 

साझेदार सं�थाह�ले नै आयोजना गरेको सफलताको कथा लेखन तालीममा आिथ�क िहसावले ग�रिव िनवारण कोषको 

कुनै पिन सहभािगता रहकेो छैन । उ� तालीमका सहभागीह�को जातीय तथा िलङ्गीय िववरण तल ��ततु 

ग�रएकोछः 

� स तालीम तथा गितिविधको नाम 
सहभागीह� 

दिलत जनजाती अ�य ज�मा मिहला प�ुष 

१ MIS अ�ाविधक तािलम १ १ ६ ८ ५ ३ 
२ सफलताको कथा लेखन तालीम ६ ४ १५ २५ १३ १२ 

  ज�मा ७ ५ २१ ३३ १८ १५ 
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२.२.२. सामुदाियक सं�थाका सद�यह�को �मता िवकास 
सहयोगी सं�थाह� माफ� त सामदुाियक सं�थाको �मखु पदािधकारीह�को लािग लेखा�यव�थापन, नेत�ृव िवकास घ�ुतीकोष 

�यव�थापन तालीमह� िवगतवाट नै संचालन 

भएका छन् भने �यवसाय िवकासका लािग 

�यवसाय अनसुार बा�ापालन,  भेडापालन, 

तरकारी तथा फलफुल खेती¸अलैची खेती 

स�बि�ध तालीमह� र अ�य िसप िवकाससंग 

स�बि�धत तािलमह� समेत संचालन 

भइसकेका छन ् । सामदुाियक 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� 

सामदुाियक सं�थाको आयोजनामा धेरजैसो 

कृयाकलाप  िवषयगत सरकारी काया�लयह� 

कृिष िवकास काया�लय तथा पश�ुवा��य काया�लवाट �ािविधकह� वोलाएर स�चालन ग�रएको िथयो । अ�य केहीमा �थानीय 

�ोत �यि�ह� प�रचालन गररे संचालन ग�रएको िथयो । यो आवमा िवशेष गररे JSDF काय��म अ�तगरत  छाला सामा�ी 

िनमा�ण¸राडी उ�पादन  तथा भेडा पालन वासँ सामा�ी िनमा�ण ढाका वनुाइ लगायतका िविभ�न तालीमह� संचालन ग�रएको 

िथयो । ग�रवी िनवारण कोषको िनयिमत काय��म तफ�  भने सामदुाियक सं�थाह�का पदािधकारीह� समावेस गररे १४ 

�थानमा  सहकारी िश�ाका िवषयमा अिभमखुीकरण काय��म संचालन ग�रएको िथयो  उ� तािलमका सहभािगह�को 

िववरण तलको तािलकामा ��तुत ग�रएको छ । 

� स तालीम तथा गितिविधको नाम 
सहभागीह� 

दिलत जनजाती अ�य ज�मा मिहला प�ुष 

२ सहाकारी िश�ा स�वि�ध तालीम ६६ १०३ ९६ २६५ १९४ ७१ 

  ज�मा ६६ १०३ ९६ २६५ १९४ ७१ 
 

२.२.३.  �थानीय तथा �देशसरकारका जन�ितिनिधह�लाई अिभमुखीकरण  
०७४।०७५ मा ग�रवी िनवारण कोषको इितहासमा पिहलो पटक �थानीय तहह�मा जन िनवा�िचत �ितिनिधह� 

आएका िथए  �यसैले ती जन �ितिनिधह�लाई कोषको काय��म िवषयमा सवै �थानीय तहमा अिभमखुीकरण काय��म 

संचालन ग�रएको िथयो भने �देश �तरमा समेत सवै �थानीय तह र �देश सरकारका म��ीह� समेतको सहभािगतमा 

कोषको वत�मान अव�था र भावी रणनीितका वारेमा सहजीकरण ग�रएको भने भिव�यमा कोषले काय��म संचालन गन�  

ठाटँीकाधँ गापा - २  लका��ामा सास सद�यका लािग सचंािलत तािलम 
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चाहेका िवषय �े� र संभा�यताका वारेमा �थानीय तह लगायत �देश सरकारको समेत सुझाव िलइएको िथयो । 

�थानीय तहमा ग�रएका काय��मह�मा साझेदार सं�थाले सहजीकरण गरेका िथए भने �देश �तरमा भएको काय��ममा 

कोषका उपा�य�¸काय�कारी िनद�शक लागयत महाशाखा �मखुले सहिजकरण गनु�  भएको िथयो । उ� काय��ममा  

कणा�ली �देशका ८९ �थानीय तह र �देश सरकारका �ितिनिध समेत गरी २१२ जनाको सहभािगता रहेको िथयो ।  

 

२.३. आयआज�न   
गरीवी िनवारण कोषको ते�ो मह�वपणु� आधार�त�भ आयआज�न हो । यस िज�लामा आयआज�न अ�तरगत िविभ�न 

�े�ह� ज�तै पशपुालनतफ�  बा�ापालन,भेडा पालन¸ भ�सीपालन, गाईपालन, कुखुरापालन आिद छन ्भने कृिष तफ�  

मौसमी तथा वेमौसमी तरकारी उ�पादन, अदवुा तथा अलैची खेतीमा लगानी भएकोछ । अ�य आयआज�न तफ�  

फललुल खेती,  िकराना पसल  आिद �मखु छन ् । यसरी आयआज�नका लािग कोषबाट उपल�ध गएको रकमलाई 

समदुायले घ�ुतीकोषको �पमा प�रचालन गद�छन् । गरीब समदुायमा यो घ�ुती कोषको रकम सामािजक पूजँीका �पमा 

�थापना भएको ह�दँा गरीबी िनवारण कोषले यसलाई सामािजक कोषको �पमा �या�या गरेको छ । 

पशपुालन तफ�  धेरैको माग बा�ा पालनमा देिख�छ । यसको कारण कोषको काय��ममा आब� घरधरुीह� आ�नो ज�गा 

जिमन िक �यून भएका या ह�दँै नभएका भएका कारण उनीह�का लािग बा�ापा�न सिजलो ह�ने, फाइदा ह�दँा धेर ैह�ने र 

कुनै कारणवस नो�शानी भयो भनेपिन धेरै ठूलो जायजेथा गमुाउन नपन� भएको ह�दँा �यस�ित गरीबह�को आकष�ण 

बढेको देिख�छ भने कसैका लािग बा�यता पिन देिख�छ ।  

यस आ.व. ०७४/०७५ मा नया कुनैपिन आयआज�नका कृयाकलाप संझौता भएका छैनन गत आवमा नै संझौता 

भएका ८० वटा आयआज�नका कृयाकलापह� म�ये  ७७ वटा प�रयोजनाको दो�ो िक�ता रकम िनकाशा ग�रएकोछ । 

कुल ७७ वटा उपप�रयोजनाह� म�ये िनयिमत काय��म तफ�  ३२ वटा को र  JSDF काय��म अ�तरगत ४५ वटा को 

अ�तरकृया काय��मलाई सवंोधन गद� कणा�ली �देशका मु�य म��ी  महे�� वहादरु  शाही तथा कृिष सहकारी  म��ी िवमला केसी 
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िनकाशा भएको हो । आयआज�न कृयाकलापमा ग�रिव िनवारण कोषले िनकाशा गरेको कुल रकम म�ये ७०% रकम 

पशपुालनमा लगानी ग�रएको छ भने  दो�ोमा �यापारमा ९% लगानी ग�रएकोछ । कोषले िनकाशा गरेको कुल रकम 

म�ये ४ % �मता िवकासमा र ५ % अनुगमन म�ुयाङ्कनमा खच� भएकोछ भने १% रकम  औषधी उपचार कोषमा 

रािखएकोछ यसरी कुल १०% रकम अ�य िशष�कमा खच� गरी ९०% रकम घिु�तकोषको �पमा लगानी ग�रएकोछ । 

आयआज�न अ�तग�त िविभ�न �े�मा भएको लगानीलाई तलको तािलकामा ��तुत ग�रएको छ ।  

लगानीका 
�े�ह�  

साझेदार स�ंथाह� 
ज�मा �ितशत 

एभर�े �लव सोसेक िसिडिप सेप एल िड एफ 

पशपुालन ७८७७६१९१ ६५५८०२८४ २०४४४७८१ ३१९५४४७३ ६२५४९३४४ २५९३०५०७२ ७०% 

कृिष २६६७६२९ ७०९२३८९ ५००८५६८ २६६६१२९ ५१२५३२९ २२५६००४४ ६% 

उ�पादनमलुक ५२८१८२ ५६५३५४१ ७३५४६० १५४०७०६ २९६१८३१ ११४१९७२० ३% 

�यापार ९९१४४२७ ८४८०२९८ २७७९५८६ ४१६०७३६ ७९९८५३९ ३३३३३५८६ ९% 

सेवा �े� २०७९६०७ २०५२८०५ ५६५५८० ९४०६८१ १८०८३५३ ७४४७०२६ २% 

औषधी उचपार कोष १३३१२०७ ४१५३१० २६९०५ ४५४६६५ ६४९९३८ २८७८०२५ १% 

�मता िवकास ३५५८४७२ ३६८०९८८ ७०१०२५ १९८५७८४ ३३६९२३६ १३२९५५०६ ४% 

अनगुमन मु�याङकन ५६६४०२५ ४७८२०८६ १७४६६८० २८०९१७२ ४९५२१०५ १९९५४०६७ ५% 

कुल ज�मा १०४५१९७४१ ९७७३७७०१ ३२००८५८५ ४६५१२३४७ ८९४१४६७४ ३७०१९३०४७  

 

२.३.१. घु�तीकोषको ि�थित  
सामदुाियक सं�थाको दीगोपनाको �मखु आधार भनेको उनीह�लाई कोषले उपल�ध गराएको घ�ुतीकोष हो । यो 

कोषको प�रचालनले सामदुाियक स�था तथा �यावसाय स�चालन दवैुमा �भावकारी भिुमका िनवा�ह गरकेोछ । एकातफ�  

कि�तमा सामदुाियक स�ंथाका सद�यह�को १० �ितशत लगानी तथा ५० �ितशत सद�यलाई मा� घ�ुतीकोष 

उपल�ध गराउने नीितले वाकँ� ५० �ितशत सद�यले पिहलो असुली पिछ मा� रकम पाउने भएकाले  लगानी लाई 

सही सदपुयोग गन�  सामदुाियक स�था िभ�ै अनुगमन तथा म�ुयाङकन ह�ने ¸भाखा ना�न निदने गितिविधह� स�चालन 

भइरहेकाछन हाल दैलेख िज�लामा ७४० वटा सामदुाियक स�था ले घ�ुतीकोष �ा� गरी आयमलुक �यावसायह� 

सचालन ग�ररहकेाछन । दैलेख िज�लाको घ�ुतीकोष स�व�धी िववरण तल ��तु गरीएकोछ । 

� स सुचक इकाई प�रमाण कैिफयत 

१ आयआज�नकृयाकलापमा सहयोग �ा� गन� सा.स.ं सं�या ७४०  

२ घिु�तकोष प�रचालन ग�ररहेका सामदुाियक सं�था सं�या ७४०  
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� स सुचक इकाई प�रमाण कैिफयत 

३ गरीवी िनवारण कोष वाट �ा� घ�ुतीकोष �पयैा ३०४०६५४५०  

४ सामदुाियक सं�थाको घ�ुतीकोषमा �व लगानी  �पयैा ३७११८३८०  

५ अ�य िनकायवाट घ�ुतीकोषका लािग �ा� सहयोग �पयैा ०  

६ �याज तथा हज�ना वाट �ा� आ�दानी  �पयैा ८८६१८५०१  

७ ज�मा घ�ुतीकोष रकम  �पयैा ४५९८०२३३१  

८ हाल लगानीमा रहीरहेको ज�मा रकम  �पयैा ४४१११५५४४  

९ भाखा नाघेको ज�मा रकम �पयैा १०६४७६५७१  

१० भाखा ननाघेको रकम  �पयैा ३३४६४७९७३  

११ घ�ुतीकोष असलुी दर �ितशत ७६%  

१२ औषत �याजदर �ितशत ८  

१३ घ�ुतीकोष �ा� गन� ज�मा सद�य सं�या २५९८१  

१४ हाल स�मको अिधकतम �ित �या�� ऋण लगानी  �पयैा १२००००  

१५ हाल स�मको �यनुतम �ित �या�� ऋण लगानी  �पयैा ५०००  

 

२.३.२. आयआज�न स�व�धी स�प�न उपप�रयोजनाह� 
आ�नो िजिवकोपाज�नको म�ुयपेशा का अित�र� समयमा 

गरीने कृयाकलाप वाट �ा� आ�दीलाई आयआज�न भिन�छ 

तर कितपय अव�थामा आयआज�न  नै िजिवको पाज�नको 

म�ुय पेशा व�ने गरेका उदाहरणह� देिखएकाछन । दलेैख 

िज�लाका ८० �ितशत भ�दा वढी घरधरुीह� ��य� �पमा 

कृिष पेशा र �यस िभ� पिन अ�नवाली खेतीमा आि�त छन 

भने वाकँ� घरधरुीह� वैदेिशक रोजगा�रमा आि�त छन ।  

वैदेिशक रोजगार अ�तरगत पिन योज िज�लाका अिधकासं 

घरधरुी वाट भारत जाने गद�छन ।म� पहाडी लोकमाग�ले यो 

िज�लालाई वारपार परुा दइु भागमा िवभाजन गरेको ह�नाले 

म�ुय म�ुय �े�मा यातायातको िहसावले  सुगम भएपिन अझै  हातेमालो सास क� सद�य रंगा सावदको घिु�तकोष 
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धेरे �थानमा जानका लािग क�ची वाटोको या�ा तथा पैदल या�ा गनु�  पन� अव�था छ । सामदुाियक सं�थाका 

सद�यह�को इ�छामा आधारीत कृयाकलाप भएको र पिहलो सद�यले असुली गरेपिछ दो�ोले पाउने भएको ह�नाले 

सही �यावसायमा लगानी गरेको पाइएको छ । यो िज�लामा घिु�तकोषको ७०% रकम पशपुालनमा लगानीगरेको वाट 

पिन के �प�ट भएको छ भने यहाका सामदुाियक 

सं�थाका सद�यह� तलुाना�मक �पमा कम जोखीम 

िलने खालका �यवसयाह� रो�ने गरेकाछन । हाल नेपाल 

सरकारले पिन पश ु वीमाको लािग सहयोग ग�ररहेको 

ह�नाले अिधकासं सद�यह�ले पशवुीमा गरेकाछन जसले 

गदा� पशमु�ृयकुा कारण ह�ने जोखीमवाट म�ु भएका छन 

।गरीवी िनवारण कोषको सहयोगमा यो आवमा  ७७ वटा 

आयआज�नका कृयाकलापलाइ दो�ो िक�ता रकम 

िनकाशा भएकोमा सवै सामदुाियक सं�थाले अिथ�क 

लेखापरी�ण सिहत काय� स�प�न �ितवेदन साझेदार 

सं�थालाई पेश गरेकाछन भने गरीिव िनवारण कोषको 

िज�ला इकाई काया�लयमा भने आउन वािँक रहकेोछ ।  

२.४. भौितक पुवा�धार  
खासगरी गरीबीको कुच�बाट बािहर आउनका लािग गरीबी संग ��य� जोिडएका र तीनै गरीवह�को िजिवकोपाज�नका 

लािग सहयोग पयुा�उने साना 

भौितकपवुा�धारह�को िवकास मह�वपणु� ह��छ 

।भौगोिलक िविवधता भएको यो दैलेख 

िज�लालाई हेदा� सदरमकुाम लगायत अ�य धेर ै

�े�ह�मा  खानेपानीको सम�या रहेकोमा हाल 

सदरमकुाममा भने पानीको पया��ता रहेकोछ । 

िज�लाका  धरेै जनसं�या कृिषमा िनभ�र रहकेो 

ह�नाले 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 भएकाछन । हाल स�म १०१ वटा भौितक पवुा�धारका योजनाह� संचालन भएको यो 

िज�लमा १०१ म�ये ५१ वटा खानेपानीका योजनाह� रहेकाछन भने ३६ वटा सामदुाियक भवनका योजनाह� 

रहेकाछन �यसैगरी िसंचाइका १२ र िव�तुका ४ वटा योजनाह� रहकेाछन । आव ०७४।०७५ का लािग कुल १७ 

PAF को सहयोगमा िनिम�त अमरिस ंपोखरी िसंचाइ आयोजना  को पोखरी 

हालेमालो सासका सद�य तुलाराम सावदको व�दा खेनी 
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वटा योजनाह� स�प�न गन� योजना रहेकोमा २ वटा योजनाको काम नभएका कारण �थगीत ग�रएको छ भने एउटा 

योजनालाइ पिहलो र दो�ो िक�ता रकम वाटै सवै काम सिकएको ह�नाले थप वजेट िनकाशा ग�रएन । वाकँ� रहकेा १४ 

म�ये १३ वटा योजनाको सवै िक�ता आईसकेकोछ भने एउटा योजनाको अि�तम िक�ता िनकाशा ह�न वाकँ� रहेकोछ । 

स�प�न योजनाह�को अि�तम �ितवेदन  साझेदार सं�थामा पेश भएपिन कोषको काया�लयमा भने पेश भएको छैन ।  

योजनाह� छनौट गदा� पारदिश� होस भ�नका 

लािग ��तािवत योजनाह� त�कािलन िज�ला 

िवकास सिमितको योजना िकतावमा समािव� 

ह�नपन� �ावधानलाई कडाइकासाथ लाग ुग�रएका 

योजनाह�को अि�तम िक�ता रकम िनकाशाका 

लािग �थानीय गाउ ँ तथा नगरपािलकाको 

िसफा�रसलाई अिनवाय� ग�रएको िथयो जसले 

गदा� �थानीय सरकारले पिन अनुगमन गन� र 

अपन�व िलने अव�था सृजना भएकोछ ।  

योजनाको लािग बजेट िनकाशा ह�ने िवि�कै 

योजना �थलमा सुचनापाटी टासँ गरेर मा� काम 

सु�गनु�  पन� । िनधा��रत समयमा अिनवाय� स�प�न गनु�पन� खरीद ग�रएका सामा�ीको अिनवाय� VAT िवल िलनुपन� 

ज�ता �ावधानह�लाई छलफल संझौता ग�रएको ह�नाले िनधा��रत समयमा िनधा��रत गणु�तर सहीत काय� स�प�न 

भएकाछन । संचािलत भौितक पवुा�धारका योजनाह�ले खानेपािनको सम�यालाइ सहज �पमा िनराकरण गरेको छ भने 

िसंचाइ अभावमा छट्पटीएको समदुालयलाई िहउद वषा� दवैु समय िसंचाइको सुिवधा उपल�ध भएकोछ ।  

िशष�क 
आव २०७४/०७५ हाल स�मको ज�मा लाभा�वीत 

घरधरुी सं�या रकम सं�या रकम 

भौितक पवुा�धारको 

�े�मा भएको लगानी 

खानपेानी  ५ १५२४१९४ ५१ ५०५६३४२१ २०५६ 

िस�चाई ४ ११७३९२७ १२ १०८३३८८० ४५६ 

सामदुाियक भवन (JSDF) २ १७१९७७० २ १७१९७७० १४८ 

िव�ालय भवन २ ८५१३९५ ३२ ४९६२६४१८ ३३०३ 

साना जलिव�तु ० ० ४ ८२४६२९५ ६४२ 

ज�मा १४ ५२६९२८६ १०१ १२०९८९७८४ ६६०५ 
नोटः एउटा योजना को अि�तम िक�ता िवनानै काम स�प�न भएकोले १३ वटा िनकाशा भए पिन स�ंयामा १४ रािखएको हो  

 सर�वती CO ले PAF को सहयोगमा िनमा�ण गरकेो  िव�ालय ठाटीकाधँ ६ तीलेजैसी 
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२.५. मम�त संभार  
िवगतमा िनमा�ण भएका भौितक  पवुा�धार िवकास योजनाह�को आव�यक परेको वेला कोष उठाएर मम�त संभार गन� 

ग�रएको छ भने यो आवमा स�प�न भएका १४ वटा योजनाको  क�तीमा  २ �ितशतका दरले १४६५४३ �पैया मम�त 

संभार कोषको लािग सामदुाियक सं�थामा ज�मा ग�रएकोछ । उ� रकम सामदुाियक सं�था तथा वािहरका  लाभाि�वत 

घरधरुी वाट कोष संकलन गरी ज�मा ग�रएकोहो ।  

३. �ान �यव�थापन 
दलेैख िज�लामा �ान �यव�थापन अ�तरगत सामदुाियक सं�था सजृनिशलता परु�कारका लािग सं�था तथा सद�य छनौटको 

काम स�प�न भएकोछ भने घोषणा गन� वाकँ� 

रहेकोछ । यो िज�लामा  गत वष� समेत �थानीय 

रिेडयो सगंको काय��म संझौत नभएको ह�नाले यो 

आवमा पिन �यसलाइ संचालन गन� सिकएन । 

साझेदार सं�थाह� पिन नभएको र समाचार 

संकलन तथा �सारणमा समेत सम�या ह�ने 

दिेखएको  ह�नाले यो काय��म संचालन नग�रएको 

हो  । एफ एम रिेडयो वाट िनयिमत काय��म 

�सारण नभएपिन समाचार तथा गितिविधह� 

�सारण भइरहेकाछन । यसैगरी यहका साझेदार 

सं�थाह�को �यव�थापनमा नेपालका राि��य 

�तरका पि�काका प�कारह� ले गरीवी िनवारण 

कोषको काय��े� अनगुमन गरकेा छन । 

अनगुमनपिछ एक पिछ अक� गद� दिैनक पि�का तथा अनलाइन पि�काह�मा समाचारह� �काशन भएकाछन भने �थानीय 

पि�काह�वाट पिन िनयिमत �पमा �काशन भइरहेकोछ । २०७० सालको गरीिव िनवारण प�का�रता परु�कार वाट यो 

िज�लाका नाग�रक दिैनकका प�कार गोिव�द केसी स�मािनत भएपछी प�कारह� आफैपिन उ�सािहत भएको पाइएको छ र यो 

िज�लाका गितिविध तथा सफलताका कथाह� प�पि�कामा �माशन भइरहेकाछन । 
 

४. सहयोगी सं�थामा काय�रत जनश�� 
िज�लाका ५ सहयोगी सं�थाह� र ग�रबी िनवारण कोष बीच स�प�न स�झौता अनसुार सं�थाले ११ वटा �थानीय तहका ८३ 

वाड�मा आ�नो काय��े� बनाई काय��म संचालन गद�आइरहेको छ । काय��म संयोजकको नेत�ृवमा  रहेको कम�चारीह�बाट 

सामदुाियक सं�थालाई सहजीकरण गन�, िविभ�न सरकारी तथा गैरसरकारी िनकाय तथा राजनीितक  पाट� लगायत 

सरोकारवाला िनकायसंग सम�वय र स�पक� का लािग कम�चारीह� प�रचालन ह�दआैएका छन् । हरकेा आिथ�क वष� सामदुाियक 

सं�थाको सं�या र िविभ�न आय आज�न र भौितक पवुा�धार योजना स�वि�ध उप प�रयोजनाको सं�यामा ह�ने विृ� तर 

काय��ममको श�ुवाती चरणमा रहेको मानवीय �ोत प�रवत�न नह�दा केिह सम�या आएको िथयो । हाल िज�लामा साझेदार 

 PAF को �भाव वारे नगा�रक दैिनकमा �कािशत समाचार 
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सं�थाह� काय�रत अव�मा छैनन तथापी आव ०७४।०७५ मा काम गन� साझेदार सं�थाह�मा कुल ५१ जना कम�चारीह� 

प�रचालन भएका िथए  ।  

 पिछ�लो समयमा  ५ सहयोगी स�थाह�मा रहेका कम�चारीह�को जातीय तथा लीङ्गीय िववरण तल ��ततु ग�रएको छ भने  

िव�ततृ िववरण अनसुचुीमा समावेश ग�रएकोछ । 

�.सं. सहयोगी सं�थाको नाम 
कम�चारीको जाितय िलङ्गीय िववरण 

दिलत जनजाती अ�य ज�मा पु�ष मिहला 

१  एभरे� �लव ४ ३ १५ १४ ८ २२ 

२ सामािजक सेवा के�� (SOSEC) १ १ ६ ५ ३ ८ 

३ सामुदाियक िवकास काय��म (CDP) ० १ ५ ५ १ ६ 

४ सामदुाियक �वा��य तथा वातावरण 
संर�ण म�च (CHEPF) २ ० ४ ४ २ ६ 

५ िजसस �थानीय िवकास कोष ३ २ ४ ६ ३ ९ 

  ज�मा १० ७ ३४ ३४ १७ ५१ 
 

५. सं�थागत िवकास तथा दीगोपना 
समदुायको �मता र सं�थागत िवकासमा कोषले जोड िदएको छ । समदुायको सं�थागत िवकास वाटै उनीह�को 

जीवन�तरमा सुधार �याउन सिक�छ भ�ने उ�े�य अनसुार समदुायको सं�थागत िवकासका लािग सामदुाियक 

सं�थाका पदािधकारी एवं सद�यह�लाई सं�थागत िवकास स�व�धमा अिभमखुीकरण ग�रएकोछ । �य�तै िवगतमा 

संचालन ग�रएका लेखा�यव�थापन, वचत तथा ऋण प�रचालन ज�ता तािलमले उनीह�को सं�थागत िवकासमा 

सहयोग पयुा�एको छ । साझेदार स�ंथाका कम�चारीह�ले  मािसक �पमा वैठक व�ने, आ�ना सम�याका बारेमा 

छलफल गन� र सम�या समाधानका लािग योजना बनाउने, स�बि�धत िनकायको सामिुहक �यास�ारा �यानाकष�ण 

गराउने ज�ता कामले उनीह�को सं�थागत िवकासमा समेत सहयोग गरेको छ ।�यसै गरी समदुायले गरेको काम दीगो 

ह�नु पद�छ । �यसका लािग सं�थागत िवकासका सगै उनीह�लाई आव�यक अ�य �ािविधक सहयोगको पिन आ�यक 

पद�छ । समदुायले आव�कता महसुस गरेका कृिष, भेटेनरी, इि�जिनय�रग ं ज�ता सेवाह� समय समयमा  उपल�ध 

गराइएका छन् यितह�दँा ह�दँैपिन उनीह�को दीगोपनाको �मुख आधार भनेको कोषबाट आयआज�नका लािग घ�ुतीकोष 

�पमा संचालन गन�  �दान ग�रएको रकम नै हो । यसको सिह सदपुयोगका लािग उ�लेिखत सहयोगह� �दान ग�रएको 

हो । यसका अित�र� िविभ�न सेवा �दायक िनकायह�संगको स�ब�ध िवकास पिन सामदुाियक सं�थाह�को 

दीगोपनालाई सहयोग िम�दछ ।  
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५.१. सामुदाियक सं�था �थानीय तहमा सुिचकृत  
ग�रवी िनवारण कोषको  काय��म संचालनको िहसाबले संझौता अवधीको उ�राध�मा पगेुको र �थानीय िनकायह�मा 

समेत जन�ितिनिधह� आइसकेको ह�नाले हाल स�म दैलेख िज�लामा ७४० सामदुाियक सं�था म�ये ६३१ वटा 

सामदुाियक सं�थालाइ �थानीय िनकायह�मा सुिचकृत ग�रएकोछ । सामदुाियक सं�थाले �थानीय तहमा संझौता गन�  

काय��मह� संझौता गन�  समेत सुिचकृत ह�नुपन� �यव�था भएका कारण सवै सं�थाह�लाई �थानीय साझेदार स�ंथाको 

सहयोग र सम�वयमा सिचकृत ग�रएकोछ । यसैका आधारमा सामदुाियक सं�थाह� �थानीय तहलाई ह�ता�तरण 

समेत ग�रएको िथयो । सुिचकृत तथा ह�ता�तरण ग�रएका सामदुाियक सं�थाको सं�या�मक �थानीय तह �तरीय 

�पमा तल ��तुत ग�रएकोछः 

� स 
�थानीय िनकायको 

नाम 
सुिचकृत प�मा ह�ता�र 

कता� 
साझेदार सं�थाको 

नाम 
सुिचकृत भएका 

सास सं�या 

१ आठिवस नगरपािलका �मखु �शासक�य अिधकृत SOSEC ८६ 

२ ठािँटकाधँ गाउपँािलका �मखु �शासक�य अिधकृत LDF,SOSEC ६१ 

३ चाम�ुडा िव��सैनी नपा �मखु �शासक�य अिधकृत LDF ७७ 

४ भैरवी गाउपँािलका �मखु �शासक�य अिधकृत LDF,SOSEC ३७ 

५ महाव ुगाउपँािलका �मखु �शासक�य अिधकृत SOSEC,EVEREST ६५ 

६ नारायण नगरपािलका �मखु �शासक�य अिधकृत SOSEC,EVEREST ७३ 

७ नौमलेु गाउपँािलका वाड�अ�य� EVEREST ६४ 

८ भगवतीमाई गाउपँािलका �मखु �शासक�य अिधकृत EVEREST,CDP ७१ 

९ डंुगे�र गाउपँािलका �मखु �शासक�य अिधकृत CDP,LDF ३४ 

१० गरुासँ गाउपँािलका �मखु �शासक�य अिधकृत CDP,LDF ४२ 

११ द�ुलु नगरपािलका �मखु �शासक�य अिधकृत LDF २१ 

  ज�मा     ६३१ 

५.२. सामुदाियक सं�थाका स�जाल 
िविभ�न �े�मा छ�रएर रहेका सामदुाियक सं�थाह�लाई एउटा छाता संगठन िभ� आब� गरी आ�ना सम�याह�लाई 

सामिुहक �पमा बलु�द गराउन स�न े वातावरणलाई सहज बनाउन सामदुाियक सं�थाह�को गा.िव.स.�तरीय संजालह� 

िनमा�ण भएका छन ् । दलेैख िज�लामा  त�कािलन २५ वटा गािवसह�मा सामदुाियक सं�था सजंाल िनमा�ण ग�रएकोछ  ती 

गािवस �तरीय स�जाल  ह� िनयिमत �पमा मािसक वैठक स�चालन भइरहेको छ  भने एक अका�का अनभुव आदान �दान 

गन� काम भइरहेकोछ ।  गिठत गािवस �तरीय स�जालमा हरके सामदुाियक सं�थावाट वढीमा २ जना �ितिनिध रहने �यव�था 

ग�रएकोछ । हाल १३ वटा संजालमा एकजना �थानीय �ोत �य��को �यव�था ग�रएको छ । उ� �ोत �य�� संजालको पदने 

सचीव रहेन �यव�था भएकोले  सवै वैठक संचालन गनु�  पन� सामदुाियक सं�थामा वैठक संचालन एवम अिभलेख �यव�थापन 
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को िज�मा िदइएको छ ।  यो िज�लामा कुल २५ वटा सजंालमा ३७० वटा सामदुाियक सं�थावाट ४४१ जना सद�यह� 

समावेस भएकाछन । जसको नाम ठेगाना तथा सद�यह�को जातीय तथा िलंगीय िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ । 

� 
स सजंालकोनाम 

सजंालको ठेगाना 
सलं�न 
सा स 
स�ंया 

जातीय आधार 

ज�मा 

लैिगक आधार 

पु�ष मिहला दिलत जनजाती अ�य 

१ िपपलकोट सास सजंाल आठिवस न पा ५ १२ ३ ५ ४ १२ ५ ७ 

२ राकमकणा�ली सास संजाल आठिवस न पा ४ १२ ५ ० ७ १२ ५ ७ 

३ िसहंासैन सास सजंाल आठिवस न पा ६ - ९ २४ ७ ५ १२ २४ १० १४ 

४ रावतकोट सास सजंाल भैरवी गा पा १ र २ १५ ४ ० ११ १५ ६ ९ 

५ कुसापानी सास सजंाल भैरवी गा पा ६ र ७ ७ २ ३ २ ७ ३ ४ 

६ वडाखोला सास सजंाल महाबु गा पा २ ९ २ ५ २ ९ ४ ५ 

७ बासँी सास सजंाल महाबु गा पा ३ १० ५ ० ५ १० ४ ६ 

८ िवशाला सास सजंाल ठाटँीकाधँ गा पा ३ र ४ २५ ५ ११ ४ २० ८ १२ 

९ नारायण सास सजंाल नारायण न पा ८ र ९ ९ ४ २ ३ ९ ३ ६ 

१० सा�ला सास सजंाल आठिवस न पा १ १८ ५ ० ६ ११ २ ९ 

११ िसगंौडी सास संजाल आठिवस न पा २ र ३ २० ५ ४ ११ २० ९ ११ 

१२ ितलेपाटा सास सजंाल आठिवस न पा ८ र ९ १९ ५ ० १४ १९ ७ १२ 

१३ भवानी  सास सजंाल नानपा १० १० ८ ६ १६ ३० ९ २१ 

१४ िव�दवािसनी सास सजंाल नानपा ११ १७ १५ ८ २८ ५१ १५ ३६ 

१५ खरीगैरा सास सजंाल महाव ु१ १२ २ ७ ३ १२ ४ ८ 
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६. अनुगमन तथा मु�याङकन 
गरीवी िनवारण कोषको काय��मलाई �भावकारी तु�याउनका लािग अनुगमन तथा म�ुयाङकनका कामह� िनर�तर 

�पमा ग�रएकोछ । ग�रवी िनवारण कोषले यो िज�ला मा कुल ८४१ वटा योजनामा करीव  ५०करोड लगानी गरेको छ 

। जसको कारण पिन अनुगमन तथा म�ुयाङ्कन अिनवाय� आव�यकताको �पमा रहेकोछ । हरेक मिहना काय��म 

संयोजक को अनुगमन¸आव�यता अनुसार काय��व�धकको अनुगमन¸ साझेदार स�ंथाका पदािधकारीह�को अनुगमन¸ 

गाउपँािलका तथा नगरपािलकाको अनुगमन आव�यकता अनु�प भई नै र�ो ।  सामदुाियक सं�था �तरमा समेत 

आफैले अनुगमन उपसिमित बनाई आ�ना सद�यह�ले गरेका िविभ�न ि�याकलापह�को अनुगमन गन� �यव�था भए 

अनु�प नै अनुगमन गन� काम भयो �य�तै सामदुाियक सं�थाह�को संजाल बनेपिछ संजालले पिन आ�ना सद�य 

सं�थाका सद�यह�ले गरेका ि�याकलापह� ज�तै माग अनुसारको ि�याकलाप संचालन गरे नगरेको अनुगमन गन� 

गरेका छन ्। यसबाट काय��मका रा�ा तथा कमजोर प�ह�को पिहचान भई सुधारका �यासह� पिन भएका छन् ।  

सामदुाियक स�ंथावाट अनुगमन  

सहयोिग सं�थाह�को सहिजकरणमा सामदुाियक सं�थाले तयार गरेको उप प�रयोजना ��तावना ग�रबी िनवारण 

कोषबाट �वीकृत भए प�ात आयआज�न तथा 

भौितक पूवा�धारका ि�याकलाप संचालन गन� 

�ममा सामदुाियक सं�थावाट अनुगमन ह�ने 

गद�छ । सामदुाियक सं�था िभ� एउटा छु�ै 

अनुगमन सिमित गठन ग�रएको ह��छ । समय 

समयमा उ� अनुगमन सिमितले काय��मको 

अनुगमन ग�र िविभ�न स�लाह र सुझावह� 

सामदुाियक सं�थालाई िदने गद�छ र सोिह 

आधारमा सामदुाियक सं�थाले ि�याकलाप 

अगािड वढाउदछ । यसले गदा� सामदुाियक 

सं�थालाई प�रयोजना संचालनका �ममा भएका �ुिटह� स�याउने अवसर िम�दछ । ग�रवी िनवारण कोषले 

आयआज�न तथा भौितक पवुा�धारका योजनाह�को िक�ता िनकाशा गदा� अनुगमन सिमितको �ितवेदनलाइ अिनवाय� 

गरेको िथयो जसले गदा� यो सिमित सकृय रहेको र उपल�धी हासील गन�  समेत सहज भएको   िथयो । 

सहयोगी सं�था वाट अनुगमन 

सहयोगी सं�थाह�का कम�चारीह�ले सामदुाियक सं�थाले संचालन गरेका िविभ�न ि�याकलापह�को अनुगमन गन� 

गरेको छ । ि�याकलाप संचालनका �मका प�रयोजनाको िनयिमत �पमा अनुगमन ग�र आव�यकता अनुसार स�लाह 

तथा सुझाव िदने काय� सहयोगी स�थाका कम�चारीह�ले ग�ररहेका छन । साथै सहयोगी सं�थाह�का काय� सिमितका 

असल वजार सासको अनुगमन सिमित ले अनुमगन पिछ छलफल गद� 
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पदािधकारी तथा सद�यह�ले समेत समय समयमा काय��मको अनुगमन ग�र आव�यक स�लाह सुझाव िददै 

आइरहेका छन । जसले गदा� सामदुाियक 

सं�थाले संचालन गरेका ि�याकलापको 

�भावकारीतामा वृि� भएको छ ।  

िवशेष गरी सहयोगी सं�थामा पिन सवै 

काय��मको अनुगमन तथा म�याङ्क को 

लािग सिमित गठन ग�रएको ह�दा उ� 

सिमितले पिन काय��ममको अनुगमन गरी 

आव�यक स�लाह सुझाव िददै आईरहकेो 

छ । यस आिथ�क वषा� पिन ग�रवी िनवारण 

कोष माफ� त सहयोगी सं�थाको 

काय��े�मा  �थानीय तहका पदािधकारी 

सि�मिलत टोलीले   सामदुाियक 

सं�थाका िविभ�न कृयाकलापह�को 

अनुगमन ग�र आव�यक प�ृपोषण �दान  गरेको िथयो । 

गरीबी िनवारण कोष  

गरीवी िनवारण कोषको आिथ�क सहयोगमा सामदुाियक स�ंथाले संचालन गरेका ि�याकलापह�लाई कोषको तफा�ट 

परामश�दाता, काय��व�धक वाट समय समयमा अनुगमन गरी सामदुाियक सं�थामा भए गरेका किम कमजोरीह�मा 

अनुमगन पिछ सामुिहक त�वीर िखचाउदै CDP का पदािधका�र तथा कम�चारी र �थानीय 
िनकायका �ितिनिधह�   

रातामाटा खापायो को अनुगमन र  सा स ंमा योजना सचंालन पछीको फाइदाका वारेमा छलफल गद� काय� �व�धक केशव ढंुगेल 
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स�दभ�मा िविभ�न सुझाव िदने र काय��मलाई दीगो�पमा संचालन गन�का लािग सहयोगी सं�थालाई िदशािनद�शन गन� 

तथा सामदुाियक सं�थालाई आव�यक सहयोग उपल�ध गराउने काम भईरहेकोछ । दैलेखमा सामदुाियक सं�था तथा 

उ�पादन समहुका उ�मी�ारा उ�पादन ग�रएका राडी  ढाका वासँ सामा�ी तथा छाला जु�ालाई वजारीकरणमा 

सहयोग परुाउने उ�े�यका साथ यस आिथ�क वषा� मा नेपाल टेिलिभजन माफ� त �सारण ह�ने समिृ�का पाइला 

काय��ममा २ वटा  अंक यीनै िवषयमा तयार पा�रएको िथयो  । 

७. सृजनिशलता तथा उ�कृ� �यासह� 
दैलेख िज�लामा गरीवी िनवारण कोषको काय��मलाइ �भावकारी �पमा प�रचालन गन�का लािग केही उ�कृ� 

�यासह� ग�रएकाछन । पाचँ सहयोगी स�थाह��ारा गिठत सामदुाियक सं�थाले स�चालन गरेका आयआज�न तथा 

साना भौितक पवुा� उप-प�रयोजनाको �भावकारी काया��वयन, िदगो िवकास र िवकासका हरेक योजनामा समदुायकको 

अपन�व अिभवृि� गरी समदुायको जीवन�तर सुधार गन�  िन�न अनुसारका िसज�निशलता तथा नयापँनका �यासह� 

ग�रएको छ । 

  कुल ६३१ वटा सामदुाियक स�ंथाह�लाई �थानीय िनकायमा सुिचकृत ग�रएकोछ ।  

 सामदुाियक सं�थाको कारोवार वैक माफ� त गराइएकोछ । 

 सवै सामदुाियक सं�थालाई एउटै फ�या�टमा लेखापरी�ण गन� गरी अिभमखुीकरण गरी एउटै फ�या�टमा सवै 

सामदुाियक सं�थाको लेखापरी�ण गराइएकोछ । 

 गरीवी िनवारण कोषको इितहासमा नै  पिहलो पटक �थानीय िनकायह�मा िनवा�िचत जन�ितिनिधह� आएको ह�दा 

�थानीय सरकार संग �ी प�ीय संझौता गरी काय��म काया��वयन ग�रएकोछ । 

 सामदुाियक सं�थामा सामािजक लेखा प�र�ण ,साव�जािनक सुनुवाई र  वािष�क�पमा लेखाप�र�ण गन� गरेका छन् 

ज�ले सामदुाियक सं�थाको आिथ�क पारदिश�ता कायम गन�  र सं�था �ितको जवाफदेिहत वृि� गन�  सहयोग पगेुको 

छ । 

 सामदुाियक सं�थाको िदगो �यव�थापनको लािग सािवकका गािवसमा २५ वटा सामदुाियक सं�थाको संजाल 

िनमा�ण ग�रएकोछ ।   

 सामदुाियक सं�थाको लेखा �यव�थापनको लािग सामदुाियक सं�था संजाल माफ� त १३ वटा संजालमा १/१ जना 

�थानीय �ोत �यि� छनौट ग�र लेखा �यव�थापन तालीम �दान गनु�का साथै अिभलेख �यव�थापनमा सहयोग 

पयुा�उन सहयोग घिु�तकोष बाट �ा� �याज म�ये वाट �यनुतम पा�र�िमक िदने �यव�था ग�रएको छ । 

 सामदुाियक सं�था तथा सं�थाका सद�य�ारा ग�रएका कामह�लाई �थानीय तथा राि��य प�पि�कामा �काशन 

गन� ग�रएको छ साथै �थानीय एफ.एम रेिडयो बाट सफलताका कथा तथा सामदुाियक सं�थाले गरेका कामह�को 

वारेमा जानकारी गराइएको छ । 
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 सामदुाियक सं�थाका सद�यले घिु�तकोष बाट ग�रएका पशपुालन �यवसायको जोिखम कम गन�को लािग �थानीय 

िवमा क�पनी संग सहकाय� ग�र पश ुिवमा ग�रएकोछ । 

 सामदुाियक सं�थामा आव�यक पन�  तर संझौतामा उ�लेख नग�रएका सामािजक कामह� ज�तोः समदुाय िभ�को 

िनरा�तार उ�मलुन गन�¸राि��य खोपह�का वारेमा जानकारी गराउने¸सामदुाियक स�ंथा िभ�को फजलु खच� गणना 

गन� र घटाउने योजना वनाउने¸�कुल जाने उमेर पगेुका र �कुल नगएका वालवािलकाह�लाई िव�ालय पठाउने 

आदी कामको सुची तयार गरी वािष�क काय�योजनामा समािव� गरेको । 

 मािसक चौमािसक �ितवेदनको एक�पताका लािग फमा�ट तयार गरी  �योगमा �याएको । 

८. स�पक�  तथा सम�वय 
गरीबी िनवारण ज�तो किठन िवषयलाई संबोधन गन�  कसैको पिन ए�लो �यासले स�भव ह�दँैन �यसैले यसमा सबै 

सरोकारवाला प�ह�को सहभािगता आव�यक ह��छ भ�ने सबैले �वीकारकेो िनिव�वाद िवषयलाई कोषले पिन 

आ�मसात गरेको छ र �यसै अनु�प यो दैलेख ि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 दैलेख िज�लामा स�चालन गरेका गितिविधह� �थानीय सरकारले अपन�व �हण गरेकोछ । 

हालस�म सझंौता भइ काय� स�प�न भइसकेका 

भौितक पवुा�धारका १०१ वटा  म�ये २४ वटा 

योजनाह�मा �थानीय सरकारले  ३९ लाख ७५ 

हजार २५१ �पैया साझेदारी गरेकोछ । भौितक 

पवुा�धार योजनाको   िनयिमत �पमा अनुगमन 

गरी अि�तम िक�ता रकम  िनकाशाका लािग यो 

आवमा संचालन भएका १४ वटा योजनाह�को 

िसफा�रस समेत गरेकोछ भने आयआज�नका 

गितिविधह� समेत अनुगमन गरेकोछ । यो 

आवमा नया ँ योजना ह� संझौता नभएको र 

परुाना योजनाह�मा पिहले नै बजेट िनधा�रण 

भइसकेको ह�नाले आिथ�क �पमा उ�लेखनीय 

साझेदारी ह�न सकेको छैन तर पिन िनमा�ण काय� 

स�प�न गन�  किठन भएपछी नारायण नगरपािलका ६ ि�थित �रकुना पाइप िसंचाई आयोजनाको पाइप िव�तार गन�का 

लािग नगरपािलकाको  तफ�  वाट १ लाख ५० हजार रकम िनकाशा भएको िथयो भने ग�रबी िनवारण कोषको तफ�  वाट 

पिन थप २ लाख �पैया िनकाशा भएको िथयो । यो �थानीय सरकार संगको सम�वयको रा�ो उदाहरण हो । 

द�ुलु नगरपािलका �ारा धारखोला सामुदाियक स�ंथाको अनुगमन 
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८.२. अ�य गै�सरकारी िनकाय संगको सम�वय तथा स�व�ध 
दैलेख िज�लामा काम ग�ररहेका गै� सरकारी सं�थाह�िवच िनयिमत �पमा छलफलको काय��म आयोजना ह�ने गद�छ 

। जसमा गैससको काय�योजना तथा सम�वय गन�  सिकने �े�ह�का वारेमा छलफल ह�ने गद�छ । साझेदार सं�थाह�ले नै 

अ�य िविभ�न दातृिनकायह�को सहयोगमा िविभ�न काय�ह� संचालन ग�ररहेको अव�थामा सम�वय गन�  िम�ने �े�ह� 

पिहचान गरी छलफल काय��म संचालन गरेको र आगामी िदनमा साझेदारी गरेर अगाडी वढ्ने योजना वनाएकोछ । यी 

र य�ता गितिविधह�वाट िज�लामा गरीवी िनवारण कोष तथा सरकारी र अ�य गै� सरकारी संघ सं�थाह� िवच 

सुमधरु स�व�धको िवकास भएकोछ । ग�रवी िनवारण कोषको तफ�  वाट साझेदारी गन�  स�ने अव�था यो आवमा 

नभएका कारण कुनै खास उपल�धी ह�न सकेन तरपिन िवगत देिख हेदा� कोषले सु�वात गरेका योजनाह�मा 

उ�लेखनीय साझेदारी अ�य िनकायह� वाट पिन भएकोछ । कुल १२ वटा योजनामा अ�य िनकायह�ले साझेदारी 

गरेको रकम � १ करोड ५३ लाख ७९ हजार ५४० रहकेो छ ।  

९. िज�लामा देिखएका संभा�यताह� 
सामा�यतया दैलेख िज�ला म�य पहाडी भागमा पन� केही अ�ला पहाड र बेसी तथा फाटह� िमलेर बनेको �ाकृितक 

सु�दरताले भ�रपणु� रहेकोछ । यहाको जिमन अ�य�त उव�र रहेको छ भने, �ाकृितक ��यले जो कसैको मन लो�याउछ 

। �ाचीन कालदेिख नै दवेभूमी र पिव� भूमीका �पमा �िस� दैलेख िज�लामा करीब ९९.५% िह�दू धमा�वल�बीह� 

छन् र ियनीह�को राि��य भाषा नेपाली हो । िज�लाका �मखु धािम�क �थलह�मा �ी�थान, नाभी�थान, 

पादकुा�थान, त�लोडुंगे�र कोिटला र धलेु�र पद�छन्, जसलाई प�चकोिश पिन भिन�छ । ियनीह� म�ये �ी�थान, 

नािभ�थान र पादकुा�थानमा परापूव�कालदेिख �वाला ��वि�लत छन् । नारायण, बेलासपरु भैरव, ब�भैरव, गणेश, 

चाम�ुडा देवी, कािलकादेवी, भवानी, डुगे�र, िव��ासैनी, छडदेवी, मािलकादेवी, बिुकमाई, भैरवी, आिद दैलेख 

िज�लामा भएका मू�य मि�दरह� ह�न् । 

महावुगाथ, कोतगढी, प�चदेवल, क�ित�ख�बा, पाथरनाउली, द�ुल,ु धाउखानी गफुा, लालीकाडंाको गफुा, धौलापडा 

गफुा, द�ुलुको पौवा, सातख�ब, भैरवकु�ड, �ारीको झरना, तोिलजैसीको ठूली छहारी, घोडाताल, िवस�ला मदान 

ताल, कुइकाना दवेल, लका��, िभमको पाइला, बागढुगा, नेपाली भाषाको परुानो र पिहलो िशला िशलालेख (द�ुलु), 

जाहरकोट, राइली, ि�पानी, बडाभैरवको िशखर, आिद दैलेख िज�लाका �मखु ऐितहािसक एवं परुाताि�वक र 

पय�टक�य मह�वका �थलह� ह�न् । 

दैलेख िज�लामा देिखएका म�ुय संभा�यताह� िन�नानुसार रहेका छन । 

 यो िज�ला फलफुल अ�तरगत सु�तोलाका लािग अ�य�तै �िस� मािन�छ देशको राजधानी स�म दैलेखको 

सु�तोलाले वजार ओगटेकोछ । यसले गदा� यसको खेित तथा िव�तारको �चरु संभावना रहकेोछ । 

 तरकारी वालीमा आलु ले यो िज�लाको पिहचान वनाएकोछ । यसको िव�तार र भ�डारण गन�  सके वजारको कुनै 

अभाव रहेको छैन । 
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 िविभ�न �कारका कृिष उपजह�को उ�पादन ह�ने जसम�ये उ�च मू�य भएका मसला बालीह� (अदवुा, बेसार), 

मौसमी तथा बेमौसमी तरकारीह� । 

 �श�त चरन �े� भएकाले पश ुपालन (बा�ा, गाई भैसी) का साथै यसबाट उ�पादन ह�ने ब�तुह� मासु, दधु को 

बजार �यव�था र उिचत खपतको गन�  बजार संगको स�ब�ध ।  

 �थानीय �ोत र साधनको उपल�धता र ितिनह�को प�रचालन बाट िविभ�न �कारका भौितक संरचना र उ�ोग 

ध�दाका िनि�त आव�यक क�चा पदाथ�ह� (मसला बाली, आल ुर अ�य अ�न बालीह�) उपल�ध गराउन सिकने ।  

 िविवध सौ�दय�ता, �ाकृितक धािम�क तथा पय�टक�य �थलह�, जैिवक िविवधता भएकोले पय�टिकय स�भावना 

भएको ।  

 समदुायको लगनिशलता, स�भावनाको अव�था हेदा� समाज प�रचालन, आयअज�न, �मता िवकास र भौितक 

पवुा�धार िवकासको मा�यमबाट �वरोजगार, आ�म िनभ�र, उ�पादन मलुक र सृजनिशल बनाउन सिकने । 

 यो िज�लाको राकम कण�ली िसगौडी वेलपाटा लाकुरी �े�मा �यवसाियक �पमा दाल वाली तथा तेल वाली को 

िव�तार गन�  सिकने । 

 अ�न वालीको पिन �चरु मा�ामा उ�पादन िव�तार गन�  सिकने अव�था रहेकोछ । यो िज�लाको डाडापराजुल 

अवल पराजुल �े�मा धान मकै जौ को खेती गन�  सिकने संभावना रहेकोछ । 

 िबिभ�न �यापार �यवसाय, घरेल ु उ�ोग, सीप िवकास के��, गाडी मम�त संभार के��, तरकारी संकलन तथा 

�शोधन के��, सुचना तथा संचार के��ह�, होम �टे, का साथै कृिष उ�पादनलाई �यालु चेन को मा�यमबाट 

िबकास गन�  स�ने ।  

 तरकारी �यवसाय, माछा पालन, हासँ कुखुरा पालन लगायतको पकेट �े�को �पमा िवकास गरी, �यवसायीकता र 

आ�मिनभ�रता बनाउन सिकने ।  

 धािम�क पय�टनका लािग चिच�त यो िज�लामा समेत सो अनसुार काम गन�  सिकने । 

१०. काय��मका  सकारा�मक �भावह� 
िज�लामा ग�रएको लगानीको सम� �भाव क�तो र�यो भ�ने स�ब�धमा लाभाि�वत सामदुाियक सं�थाका सद�यह� 

संग ग�रएको अ�तरि�या, छलफल आिदबाट देिखएका केिह �भावह� देहाय अनसुार छन्  

 समदुायका सामािजक र आिथ�क �पमा अित िवप�न समदुायको ��य� सहभािगता तथा नेतृ�वले सामािजक  

स�ाव �थापना भएको 

  गरीवी िनवारण कोषबाट �ा� घ�ुतीकोष को िनर�तर वृि�लाई सकारा�मक �पमा िलइएकोछ  PAF ले िदएको  

घिु�तकोष रकम ३३ करोड ४० लाख ६५ हजार ६५० वढेर ४५ करोड ९८ लाख २ हजार ३३१ पगेुको छ जुन 

सु�वातको रकमको ३७ �ितशतले वढी हो । 
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 सुमदुाियक �तरमा अनौपचा�रक िश�ा, �वा��य तथा सरसफाई लगायत जनचेतनामलुक ि�याकलाप संचालनले 

सामदुाियक सं�थाका सद�यह� तथा समदुायका अ�य �यि�को आनीबानीमा प�रव�तन भई �मता िवकास ह�न ु। 

 सामदुाियक सं�थाको िदगो �यव�थापनको आव�य�ा पिहचान ग�र सामदुाियक सं�था संजाल गठन तथा �थानीय 

�ोत �यि� माफ� त संजाल संचालन । 

 गरीवी िनवारण कोष बाट �ा� भएको घ�ुतीकोष समदुायले अप��वको महसुस गरेको । 

 गरीवी िनवारण कोषले तोकेको लेखा �णाली अनुसार समदुायले खाता �िव�ी गन� नसकेपनी आिथ�क कारोबार 

समदुाय �वयमले नै गरेको । 

 अित िवकट बि�त तथा समदुाय स�म आिथ�क �ोत सहज �पमा उपल�ध गराउदा उिनह�को आिथ�क पह�च र 

िनय��ण प�ुदा आिथ�क प�रचालनमा म�त पगेुको छ र सानो ितनो �यवसाय संचालन गन�  साह� संग चक� 

�याजदरमा ऋण िलन ुनपन� । 

 सामदुाियक सं�थाका पदािधकारी तथा सद�यह�को �मता िवकास भएको ।  

 �थानीय सरकारले अप�तव �हण गरी सामदुाियक भौितक पवुा�धारका योजनाह�को िनयिमित अनुगमन गरी 

िक�ता िनकाशाका लािग िसफा�रस गनु�  प�रयोजनाको अप��वको रा�ो उदाहरण । 

 स�पणु� ि�याकलापह� समदुायको सहभािगतामा िनण�य गरी, काय�योजना िनमा�ण गरेर काया��वयन गन�  ह�दा 

अपन�वको िवकास भई आ�मिव�ासमा वृि� भएको छ । 

 अित ग�रव र अित िवकट समदुायमा िवकासको पह�च नभइरहेको अव�थामा कोष�ारा संचािलत भौितक पवुा�धार 

प�रयोजनाह�ले उ� समदुायमा हौसला �दान गरेको छ । 

 हरेक समदुयमा िवप�न प�रवारको नेतृ�वामा कोष �थापना भएको ह�नाले अिधकारको �पमा ऋण पाउन 

थालेकाछन यस अघी साह� संग अनरुोध गरेर ऋण िलनु प�य� । 

 ऋणी आफैले �याजदर िनधा�रण गनु�  ले �याज ऋण िलन र �याज ितन�मा सम�या नभएको । 

 ग�रवी िनवारण कोषको काय��मले िवप�नलाइ मािलक वनाएको ह�दँा अपन�वको भावना वृि� भएको 

 चलुा चौकामा िसिमत मिहला ह�ले बैकमा गइ चेक काटेर रकम िनका�दा¸समदुायमा आ�ना नेतृ�वमा आयआज�न 

तथा भौितक पवु�धारका गितिविधह� स�चालन गदा�¸गाउकँा अगवुाह�ले स�लाह सझुाव िददा र आफुलाइ भेट्न 

आउदा मिहलाह�मा हौसला वृि� भइ वैठकमा जाने छलफल गन� िविभ�न सामािजक गितिविधह�मा सहभागी ह�ने 

कुरामा �व �फुत�  वनाएकोछ । 

 सामािजक गितिविधह�¸योजनातजु�मा गो�ी को मह�वका वारेमा सचेत भएका मिहलाह�को उ�लेिखत गितिविधह� 

मा सहभािगतामा वृि� भएकोछ । 

 ग�रिव िनवारण कोषले सोझै सामदुाियक सं�थालाइ रकम उपल�ध गराएको तथा �ािविधक खच� कुनैपिन नलागेको 

ह�नाले अ�य िनकाय संग समेत गरीिव िनवारण कोष ज�तै ह�नुपय� भनी समदुायवाट माग आउन सु� गरेकोछ । 
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 योजनाको वजेट िववरण को सुचना पाटी योजना �थलमा रा�नुले सवै सरोकारवाला िनकायह�लाइ सचेत 

गराएकोछ  

११. यो अवधीमा भएका मु�य िसकाइह�  
 साझेदार स�ंथालाई आवको अ��यमा िनकाशा िददा �यव�थापनका िहसावले सहज ह�ने । 

 �थानीय सरकारको िसफा�रसमा अि�तम िक�ता रकम िनकाशा गदा� �थानीय तह वाट पिन अनुगमन ह�ने र 

अपन�व पिन �हण ह�ने । 

 �थानीय तहमा सामदुाियक सं�था सुिचकृत गदा� �थानीय �तरमा काय��म काया��वयन गन�  सहज ह�ने । 

 �थानीय तह संग �ी प�ीय ( �थानीय सरकार ¸गरीवी िनवारण कोष र साझेदार स�ंथा) संझौता गरी काय��म 

काया��वयन गदा� तीनै प� जी�मेवार ह�ने ।  

 एकल �यवसाय भ�दा सामदुाियक �पमा ग�रने �यवसायलाई उप प�रयोजना िनमा�णमा समेट्न सके उप प�रयोजना 

काया��वयनमा सहज आउने 

 वािषक�  �काशन वाट सफताका कथाह� �काशन गदा�  िवप�न वग�लाई उ��ेरणा िम�ने । 

 भौितक  पवुा�धारका योजनामा �थानीय िनकायको संपरुककोष िलई योजना स�चालन गदा� �थािनय िनकायको 

अपन�व वढ्ने ।  

 काय��मको सु�वातमा नै वािष�क �पमा संचालन गन� काय��मलाई िज�मेवारी वाडफाडँ तथा संभव भए सं�म छोटो 

अवधीको काय�योजना तयार गदा� िनधा��रत समयमा काय� स�प�न गन�  र अनुगमन तथा म�ुयाङकनको योजना 

वनाउन सहज ह�ने । 

 योजनाको तयारी देिख काया��वयनका सबै �ि�या र तहमा समदुायको ��य� संल�नताले समदुायले सहजै 

�वािम�व �हण गन� । 

 मिहलाह�को सहभािगताले काय��म अनुशािसत ह�ने  

१२. यो अवधीमा देिखएका मु�य चुनौतीह� 
 सामा�य सा�ार पदािधकारीवाट सामदुाियक सं�थाको वढ्दो कोष डकुमे�टेसन गन� । 

 साझेदार सं�थाले छोिडसकेको र �थानीय सरकारले अपन�व �हण नग�रसकेको वत�मान अव�थामा घिु�तकोषको 

�यव�थापन र �यवि�थत �पमा संचालन गरी �यसलाई दीघ�जीवी बनाउन । 

 साझेदार सं�था िविहनता र काय� �व�धकको अपया��ताका िवचमा आगामी काय��म तय गन� । 

 जोखीमय�ु पशहु�को िवमा गराई जोखीम कम गन� । 

 समदुायको उ�पादनलाई बजार स�मको पह�चँका साथ ै�ित�पध� बनाउन । 

 समदुायको बढ्दो मागलाई सिह समयमा संबोधन गन� ।  

 कानूनी मा�यता �ा� सं�थाको �प िलई दीघ�काल स�म संचालन ह�न स�न ेबनाउन ।  
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 अ�य सेवा �दायक िनकायह�संगको सेवा िलन स�न ेबनाउन । 

१३. आगामी काय�योजना 
गरीवी िनवारण कोषको समयवधी हाललाइ सिकने चरणमा पगेुको र िनकट भिव�यमा कसरी जाने भ�ने वारेमा 
छलफलकै चरणमा रहेको छ । तथापी कोषलाइ आगामी िदनमा प�रणाम मखुी वनाउनको लािग िन�नानुसार योजना 
ह� िनमा�ण गनु�  पद�छः  

 आयआज�न कृयाकलाप भ�दा मािथ उठेर �यवसाियक कृयाकलाप संचालन गनु� पछ�  र �यसकालािग �यवसाियक योजना 
तयारी र सीप िवकास मा सहयोग गनु�  पछ�  तर �यवसाय संचालनका लािग अनदुान िदन ुह�दनै ऋणको �यव�था गनु�पछ�  । ( 
जनु �थानीय �तरमा भएको वचत तथा घिु�तकोष �योग गररे िनमा�ण ग�रएको सामदुाियक कोष वाट ऋण उपल�ध गराउने 
वातावरण तयार गनु�  पछ�  ) 

 �यवसाियक आयआज�न कृयाकलाप संग जोडीएका र सामिुहक उपयोग ह�ने खालका भौितक पवुा�धार तथा मेशीन 
 औजारमा सहयोग गनु� पछ�  । यसले �यवसाियकता र आयआज�नलाई ��य� सहयोग पयुा�उछ । 

उ�लेिखत २ वटा प�लाइ संग ै लैजान ेहो भने �थानीय �तरमा रहेको पुजँी सम�ृ �पमा प�रचालन ह�ने र रोजगारी सजृना  
ह��छ । �यसले ग�रबी �यनुीकरणमा ��य� सहयोग पयुा�उछ ।यसो गदा� कोषको काम पिन मापनीय ह��छ । 

१४.  िसफा�रसह� 
गरीवी िनवारण कोष तथा काय��मलाई आगामी िदनमा �भावकारी �पमा काया��वयनको लािग िन�नानसुार सझुावह� ��ततु 
ग�रएकोछः 
 

१. गरीवी िनवारण कोषमा दता� भएका  सामदुाियक सं�थाह�लाई समदुायमा आधा�रत सं�थाको �पमा सरकारी 
मा�यता �दान गनु�  पछ�  । कोषमा दता� भएको नं हाले पिछ सरकारी िनकायमा अ�य सं�था सरह संझौता गन� काम 
गन� हैिसयत �दान गनु�  पछ�  जसले गदा� दगु�म �े�मा रहेका यी सं�थाह� दीघ�काल स�म जीव�त रहनेछन । 

२. सामदुाियक सं�थामा रहेको घूि�तकोषलाई सहकारी माफ� त एक�कृत गनु�  पछ�  । तर यसो गदा� सामदुाियक 
सं�थाह�  आ�नो सं�थामा रहेको कोष सहकारीमा लैजान तयार ह�दैनन �यसैले �यो कोषलाइ हाल सामदुाियक 
सं�थामा रहेका कुल सद�य सं�याले कुल कोषलाइ भाग गरेर आएको भागफललाई �यि�को नाममा सेयर खरीद 
गन� तर उ� सेयर िफता�  िलन नपाउने (िवि� गन�  चािह पाउने ) �यव�था गरेर �थानीय �तरमा वचत तथा ऋण 
सहकारी सं�था िनमा�ण गन� । यसो गदा� कोषको द�ुपयोग ह�ने संभावना कम ह��छ । 

३. गरीवी िनवारण कोषको सहयोगमा िनमा�ण भएका भौितक पवुा�धारका योजनाह�को लगत तयार गनु�  पछ�  । हाल 
कुन अव�थामा रहकेाछन भ�ने कुरा �प�ट भएपिछ ती योजनाह� सथानीय िनकायलाइ औपचा�रक �पमा 
ह�ता�तरण गनु�  पछ�  । कोषले  आ�नो �थापनाकाल देिख नै िनमा�ण गरेका कुनैपिन योजनाह� �थानीय तह 
(हाल �थानीय सरकार) लाई औपचा�रक �पमा ह�ता�तरण गरेको छैन । अव उ�ा�त िनमा�ण स�प�न ह�ने 
योजनाह�को �थानीय तहलाइ ह�ता�तरण पिछ मा� काय� स�प�न भएको मािनने गरी नीित िनमा�ण गनु�  पछ�  । 

४. �यवसाय संर�णको लािग ती �यवसायह�को िववरण तयार गरी �थानीय सरोकारवाला काया�लय �थानीय 
गाउ/ँनगरपािलका¸ कृिष िवकास काया�लय¸ पशसेुवा काया�लय¸ घरेलु तथा साना उ�ोग िवकास काया�लय 
लगायत संग अ�तरकृया काय��म संचालन गरी �यवसाय �व��न र वजारीकरणका लािग  सहयोग गन� । 

५.  हाल ग�रवी िनवारण कोषको सहयोगमा  वनेका �यवसायीह�को िववरण तयार गन� र  �थानीय सरकारलाई 
वुझाउने । 
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६. घिु�तकोषको सदपुयोगको लािग सवैभ�दा पिहले �थानीय तह संग सम�वय गरेर  समदुायमा रहेको कोषको 
सहकारीकरणका लािग काय�योजना तयार गन� ।  

७. सामदुाियक सं�थामा रहेको कोषलाई सामदुाियक सं�थाका सद�यह�को नाम मा सेयर िवतरण गन� । यसो गदा�  
स�थाका सद�यह� सहकारी �ित आकिष�त ह��छन । 

८. �यि�को नाममा सेयर िवतरण भएपिन सेयर िफता� िलन नपाउने (वसाइ सरी जाने वा अ�य कुनै िविश� 
प�रि�थित सजृना भएमा साधारण सभाले अनुमोदन गन� गरी िफता� िदने ) तर िवि� गन�  भने पाउने नीित तयार 
गन� जसले गदा� सहका�रमा कोष कमी ह�दैन र सं�थाका सद�यह� समेत कमी ह�दैनन । 

९. ऋण नीित तयार गदा� हरेक सद�यले ऋण िलनको लािग सामदुाियक सं�थाको िसफा�रस अिनवाय� गन� जसले 
गदा� सामदुाियक सं�था िन�कृय ह�न पाउदैन । 

१०. सामदुाियक सं�थाले नै सहकारीवाट ऋण िलएर पिन आ�ना सद�यलाई लगानी गन� स�ने नीित तयार गन� । 
११. सहकारी िनमा�ण गदा� वचत तथा ऋण सहकारी िनमा�ण गन� तर यसो गदा� सवै सहकारीको िवचको नाम "ग�रबी 

िनवारण" रा�ने ज�तै " �गतीिशल ग�रवी िनवारण वचत तथा ऋण सहकारी सं�था िलिमटेड" "िमिलजलुी ग�रबी 
िनवारण वचत तथा ऋण सहकारी स�ंथा िलिमटेड"जसले देशभर िनमा�ण ह�ने सवै सहकारीमा एक�पता आउछ  
। 

१२. हरेक गाउपँािलका/नगरपािलका �तरमा सहकारीह�को छाता संजाल िनमा�ण गन� । उ� संजाललाई सहकारी 

सं�थाह�ले आ�नो आ�दानीको िनि�त % रकम सिहत �ैमािसक �पमा �ितवेदन (prescribe format ) 
वुझाउने  नीित तयार गन� । सवै सहका�रको �ितवेदन क�पायल गरी  महासंघ ले �थानीय सरकारलाई �ैमािसक 
�तवेदन  वुझाउने ।  

१३. सहकारी महासंघको काया�लय �यव�थापनको लािग गाउ/ँनगर पािलका संग सम�वय गरी उपल�ध गराउने । र 
वािष�क �पमा िनि�त रकम िविनयोजन गन� वातावरण िमलाउने (काया�लय �यव�थापन तथा संचालनको लािग )   

१४. आव�यकताका आधारमा उ� सहकारी संजाललाई िज�ला �देश र के��ीय �तर स�म पिन िनमा�ण गन�  सिक�छ 
जसले गदा� माछा मान� जाल ज�तो एउटै डोरीले देशभरको सामदुाियक सं�था स�मको िनय��ण गन�  सिक�छ  

१५. यसरी समदुायमा रहेको ५०% घिु�तकोष रकमलाई मा� पिन �यवि�थत गन�  सकेमा (करीव १० अरव) पिन ठुलो 
उपलि�ध ह��छ । �यवसाियक कजा� ह�ने भएकोले ऋण फ�ने संभावना अ�य�तै कम ह�न जा�छ र वािष�क �पमा 
हजारौको सं�यामा रोजगारी सजृना ह�दै जा�छ ।  

 १५. िन�कष� 
गरीवी िनवारण कोषले समदुायका गरीव तथा िपछिडएको समदुायलाई ��य� �पमा सहयोग पयु�एकोछ । कोषको 

�थापना ह�दाका वखतको ज�तो अव�था ऐले छैन । संवैधािनक राजत�� भएको मलुुक ऐले गणत�� �थापना भएको 

पिन १२ वष� िवित सकेको छ भने संघीय शाशन �यव�थाको शि�शाली �थानीय तथा �देश सरकार िनमा�ण 

भइसकेकोछ । यो अव�थामा ग�रवी िनवारण कोषले समयानुकुल आ�नो सरंचना तथा काय��म संचानल गन� िविध 

�कृयालाइ प�रवत�न गद� लैजानु पछ�  ।  समदुायमा रहेको पुिजको ( करीव २० अरब) संर�ण सिहतको प�रचालन र 

�यवसाियक वातावरण �थापनाथ�  भौितक पवुा�धारमा सहयोग गरेर रोजगा�रको सृजना गनु�  पछ�   जसले गदा� सरकारले 

राखेको गरीिव अ��यको नारा यथाथ�मा प�रणत ह�न स�छ ।  



 
वािष�क �गित �ितवेदन २०७४/०७५                                                                                                                  दैलेख 
 

ग�रिव िनवारण कोष  26 
 

अनुसुचीह� 
अनुसुची १: सफलताका कथा 

ढाकाका व�तुको बजार वढ्यो 
दैलेख िज�ला को डुगे�र गाउपािलका वाड� नं १ च�ुा जस �े� दैलेख िज�ला सदरमकुाम देिख क�रब ८ क�लोमीटर 

टाढा रहेको छ यस �े�मा िबषेश गरी दिलत, जनजाित, �ा�मण, �ेि�, र अ�य जातजाित ह� को बसोबास रहेको छ 

यस �े�मा अ�नबािल ज�तै धान, गह�, मकै, कोदो ,आिद अ�न बालीह� फलाउने गद�छन् यो  ब�ती ह�मा दिलत 

जनजाित र अ�य  मािनस ह� बसोबास गद�छन य�तो िकिसमको ब�तुको �यवसाय ले दैलेख िज�लामा उधिम ह�लाइ 

पिहलो नमनुाको �पमा  प�रिचत रहेको छ ।  

डुङ्गे�र गाउपािलका वडा नं. १ बेलपाटामा आमा अमूता नेपाली र बबुा खड्क बहादरु नेपाली को कोखबाट िब.स. 

२०३१ सालमा जेठी स�तानको �पमा ज�मनु भएक� मसा�ती भ�डारी अिहले ४३ बष� ह�नुभयो । उहाको प�रवारमा १ 

जना बिहनी र ६ जना दाज ुभाई गरी ७ जनाको प�रवार रहेको छ । उहा ग�रब प�रवारमा ज�मन ु भएकोले उहाको 

बा�यकाल दखैु दखुको अभाबमय िजबन िबताउद ै आउनु भयो र उहा सबैभ�दा ठुलो भएकाले सानैदखेी भाई 

बिहनीह�को धरालो गदा� गद� बा�यकाल िब�यो र उहाले जेनतेन क�ा ३ स�म मा� पढ्न सफल ह�नुभयो । 

�यसै �ममा उहाको बबुा आमाले द ुख गद�  आ�नो छोराछोरीह�को पेट पा�न िठ�क ह�ने ह�दा मसा�ती भ�डारीको 

१६ बष� उमेरमा िबबाह ब�धनमा बािधनु 

परयो । र सानै उमेरमा अका�को घरमा 

अ�तरजाितय िबबाहले गदा� उहाले िबबाह 

पिछ झन ठुलो दःुख भो�न ु परेको िथयो । र 

उहा किहले घर किहले भारत गद� उहाको िदन 

चया� िब�दा िब�दै उहाको एउटा छोरीको पिन 

ज�म भयो । �यसै �ममा उहाको �ीमानले 

छोडेर भारत पलायन ह�नुभयो र उहाको छोरी 

१४ बष� ह�दास�म उहाको �ीमान घर फ� कन ु

भएको छैन ् । �यसैले मसा�ती भ�डारी ले 

आ�नो िदनचया�ह� अका�को भारी बोक� 

दैिनक २५०दखेी ३५० स�म �याला मजदरुी 

गरी आफु र आ�नो छोरी को पेट पा�ने गदा� 

गद�र ्उहाको िदनचया� िब�द ैगएको िथयो । 

 गाउ िबकास सिमितको काया�लयले ३ मिहनाको ढाका बनुाईु तािलम िदयो । र उहाले सामा�य �पमा ढाकाको सामान 

बनाउन िस�न ुभयो  र पनु घरेल ुलघ ुउ�म िबकास काय��मवाट पनुरताजगी तािलम िदएर िबिभ�न िडजाइनका ढाका 

मसा�ती भ�डारीले आ�नै तानमा ढाका वु�दै गरेको 
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कपडा बनाउन िस�न ुभयो । र उहाको घर भ�दा क�रब २ घ�टा तल चपुा्र गिहरीमा साझा सुिबधा के�� �थापना 

गनु�भयो र �यसै िसलिसलामा नेपालमा ��द श�ु भयो । दैलेख िज�ला पिन एक ��� �भािवत िज�लाका �पमा 

िचिनन था�यो । �यसै ग�र जापान सामदुाियक िवकास कोष �द� नेपालमा ��� �भािवतका लागी बजार िनमा�ण 

प�रयोजना श�ु भयो । र दैलेख िज�ला डुङ्गे�र गाउपािलका वडा नं. १ बेलपाटामा ढाका उ�पादन ग�ररहेका 

मािनसह�लाई भेला  गराई गाउमा १५ जना सद�यह�को उ�पादन समहु गठन ग�रयो । �यसप�ात काय��मबाट १५ 

जनाको सद�यह�ले घिु�तकोष वापत अनुदान �याउन ुभयो र ढाका सम�धी क�चा पदाथ� ख�रद गन�  सहज बनेको छ 

। ढाकाको भवनमा ८ जना उ�मीह�ले िनर�तर काम गनु�भएको छ । मसा�ती भ�डारी िबिभ�न ठाउह�मा �िश�ण 

भएर काम पिन गनु�  भएको छ । उहाको आिथ�क अिहलेको अव�था िबिभ�न  समहु बैङ्क आदी ठाउमा पैसा समेत 

ज�मा गरी बचत गरी रा�न ुभएको छ । एकल मिहलाको काय� देखेर स�पु�ण मिहलाह� चिकत पनु�  भएको छ । अिहलेको 

अव�थामा मसा�ती भ�डारीले ढाकाको ब�तु उ�पादन गन�  �याई ुन�याई भएको छ । 

दैलेख िज�ला पिन एक िवकट र गरीवीको रेखामनुी रहेको िज�लाको �पमा िचिनने भएकाले गरीवी िनवारण कोष 

दैलेख िज�लाका िवकट गा.िव.स. ह�मा साझेदार सं�था माफ� त काय��म संचालन गन�  थािलयो । गरीवी िनवारण कोष 

बाट सामा�ी ख�रदका लागी अनुदान रकमको �यव�था भएको िथयो भने िसप तथा �मता िवकासका लागी तािलम 

�मणको �यव�था िमलाइएको िथयो ।   तािलम तथा अ�तर �मणले नया नया ब�तु अवलोकन गन� मौका पाइयो । 

कोषको काय��मले आ�दानीको �ोत बढायो ।  जसका कारण �थानीय �तरमा रहेको ब�तुको अिधकतम �योग ग�र 

�थानीय �तरमा �वरोजगारीको अवसर िमलेको र तािलम प�ात नया िडजाइनका सामान उ�पादन गन�   थािलएको 

जसका कारण आ�दानी बढेका आ�दानीका कारण िश�ा �वा��यमा पह�च बढेको पाइयो । 

यो काय��मको मातहतमा रही गरेका निवन काय�ह� सामािजक भावनाको िवकास भएको मािसक वचत गन� तथा नया 

नया खालका सामा�ी उ�पादन गन� मौका िमलेको छ । काय��मले अिहले िविभ�न खालका नया औजार तथा 

मेिसनबाट कम समयमा नै धेर ैआ�दानी ह�ने काम ग�रएको छ । अिहले आएर दैिनक ५०० देखी १००० �पैयास�म 

बचत भएको छ ।   यस काय��मको म�ुय िसकाईह�ले गदा� उहाको आिथ�क अब�था अिहले बिलयो भएको छ । म 

लगायत ८ जना मिहला िदिद बिहनीह�ले रोजगारीको अबसर पाएका छन ्। ढाकँा स�बि�ध क�चा पदाथ�  खरीद गन�  

सिजलो भएको छ । िसज�निशलताका ब�तुह� उ�पादन भएका छन् । मेरो भाबी योजना भनेको ढाकँा स�बि�ध नया ँ

िडजाइनका सामा�ीह� उ�पादन गरी बजारीकरण गन� र  ८ जना पिहलाका र ८ जना म ज�तै साहारा नपाएका एकल 

र दःुख पाएका मिहला िदिद बिहनीह�लाई िसप िसकाई रोजगारीको अबसर �दान गरी  आधिुनक खालका मेिसन�ारा 

गणु�त�रय  ढाकँा ब�तु उ�पादन गरी �थािनय�तरको बजार देखी राि��य तथा अ�तराि��य बजार स�म परुा�ई रा�ो 

आ�दानीको �ोत बढाउने भाबी  योजना रहेको छ ।  
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छालाका व�तुले �याएको प�रवत�न 
 

दैलेख िज�लामा छालाका ब�तुह� पर�परागत �पमा िनमा�ण गद� आएको देिख�छ । िवशेष ग�र छालाका ब�तुह� दिलत 

जातीले उ�पादन गरेको पाई�छ । पिहला पिहला घरायसी सम�या समाधान गन�  बालीघरे �थाको �यव�था िथयो । कामको 

�याला वापत  धान,मकै,गह� ज�ता खा�ा�न संकलन ग�र िजिवको पाज�न गरेको पाइ�छ । िवशेष ग�र छालाको काम दैलेख 

सदरमकुाम दैलेखको उ�री ख�डमा अवि�थत जगनाथ गा.िव.स.द�ुल ुडाडीमाडी आिदमा छालाको काम गरेको पाई�छ । 

 दैलेख िज�ला नारायण नगरपािलका वडा न.ं १ परुानो बजार िनबासी आमा गगंा साक� र बबुा बदुे साक�को का�छो 

स�तानको �पमा िब.स. २०१८ सालमा ज�मन ु भएको इ�� ब. साक� िबिभ�न आरोह अवरोह पार गद� आउनु भएको छ  । 

उहा अिहले ५६ वष� ह�न ुभएको छ । उहाको वुवाले पर�परा देखी नै छालाको साम�ीह� उ�पादन गद� आईरहेकोले इ�� ब ं

साक�ले पिन उ� पेशामा आव� भई काम गद� आउनु भयो । उहाको प�रवार आिथ�क र शैि�क �पमा कमजोर भएकोले 

उहाले पिन धेर ैपढ्न पाउनु भएन र उहाको पढा�ई सामा�य लेखपढ मा� गनु�  भएको छ । �यसरी नै बबुा आमा िब�न ुभयो । र 

उहाले सानै उमेरमा िबवाह ब�धनमा बािधन ुभएको िथयो । उहाको १ छोरा ३ छोरी बढुा बढुी सिहत ६ जनाको प�रवार 

रहेको छ । 

इ�� बहादरु साक�ले २०४६ सालमा दैलेख सदरमकुाममा छाला जु�ाको पशल खोली छालाका ब�तुह� उ�पादन गद� 

आउनु भएको िथयो । आधिुनक खालको उपकरण नह�दा ब�तु उ�पादन गन�  बिढ समय ला�ने कम म�ुयमा ब�तु बे�नु पन� 

भएकाले द.ुख अनुसारको �यालाको �ब�ध िथयन । जव 

२०६३ साल देिख दैलेख िज�लामा गरीवी िनवारण 

कोषको काय��म लाग ु भयो तव दैलेख िज�लामा गरीव 

ब�तीह�मा साना ितना लघ ु उ�मका लागी अनुदान 

रकमको �यव�था भयो । �यसै िसलिसलामा नेपालमा 

��द श�ु भयो । दैलेख िज�ला पिन एक ��� �भािवत 

िज�लाका �पमा िचिनन था�यो । �यसै ग�र जापान 

सामदुाियक िवकास कोष �द� नेपालमा ��� 

�भािवतका लागी बजार िनमा�ण प�रयोजना श�ु भयो । र 

दैलेख बजारमा रहेका पर�परागत �पमा छालाका 

सामा�ी उ�पादन ग�ररहेका मािनसह�लाई भेला गरा�ई 

उ�पादन समहु गठन ग�रयो । उ�पादन समहु गठन प�ात 

उ�पादन समहुलाई धेर ै �कारका  सामा�ी िनमा�ण गन�  सहज होस भ�ने िहसावमा तािलमको �यव�था गरीवी िनवारण 

कोषले गय� ।  दैलेखमा पिहला छालाको काम प�ुषह�ले मा� गथ� भने तािलम प�ात मिहलाले पिन यो काम श�ु गरे 

अिहले ज�तै हाते पस�  झोला जे�स र लेिडज पस�  ज�ता सामा�ीह� उ�पादन गन�  थाले । शू�मा पर�परागत काम गदा�  

इ�� वहादुर साक�को �यवसाियक छाला ज�ता उ�म र पसल 
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दैिनक �याला २०० देिख ३०० स�म िथयो भने अिहले आएर सामा�य हाते पस�  उ�पादन गन� उ�मीले िदनको ४०० 

देिख ५०० स�म कमाउने गद�छन ।भने छाला जु�ाको काम गन� उ�मीले िदनको १००० देिख १२०० स�म कमाउने 

गद�छन । यीनै छाला जु�ा उ�मी म�यका रा�ो उ�मी ह�न इ�� बहादरु साक� ।   

दैलेख िज�ला पिन एक िवकट र गरीवीको रेखामनुी रहेको िज�लाको �पमा िचिनने भएकाले गरीवी िनवारण कोष दैलेख 

िज�लाका िवकट गा.िव.स. ह�मा साझेदार सं�था माफ� त काय��म संचालन गन�  थािलयो । गरीवी िनवारण कोष बाट 

सामा�ी ख�रदका लागी अनुदान रकमको �यव�था भएको िथयो भने िसप तथा �मता िवकासका लागी तािलम �मणको 

�यव�था िमलाइएको िथयो । िसपका लागी बािहय िज�लाबाट �िश�क िझकाई छालाका नया िडजाइनका सामान 

उ�पादन गन�  िसकाइएको िथयो । तािलम तथा अ�तर �मणले नया नया ब�तु अवलोकन गन� मौका पाइयो । कोषको 

काय��मले आ�दानीको �ोत बढायो ।  जसका कारण �थानीय �तरमा रहेको ब�तुको अिधकतम �योग ग�र �थानीय 

�तरमा �वरोजगारीको अवसर िमलेको र तािलम प�ात नया िडजाइनका सामान उ�पादन गन�   थािलएको जसका कारण 

आ�दानी बढेका आ�दानीका कारण िश�ा �वा��यमा पह�च बढेको पाइयो । 

यो काय��मको मातहतमा रही गरेका निवन काय�ह� सामािजक भावनाको िवकास भएको मािसक वचत गन� तथा नया नया 

खालका सामा�ी उ�पादन गन� मौका िमलेको काय��मले नसमेट्दा पर�परागत �पमा �यवसाय संचालन ग�रएको िथयो 

भने अिहले िविभ�न खालका नया औजार तथा मेिसनबाट कम समयमा नै धेरै आ�दानी ह�ने काम ग�रएको छ । यो 

काय��मले आयआज�न ि�याकलाप मा� नभई समाजका रहेका कु�ित अ�धिव�ास ज�ता कुसं�कारलाई समेत अ�त 

गन�  मदत पगेुको छ । भने काय��म लागू ह�नु भ�दा पिहला १ िदन काम गरेको �याला २०० देिख ३०० िथयो भने हाल 

आएर िदनमा झ�डै १००० देिख १२०० स�म कमाउन सफल बनाएको छ । यस काय��मका म�ुय िसकाइ भनेको 

पर�परागत �पमा काम गदा�  सामान उ�पादन गन�  बिढ समय ला�ने र काय��म संचालन प�ात आधिुनक खालका उपकरण 

�योग गदा�  थोर ै समयमा धेरै सामान उ�पादन गन� सिकने भएकाले मजदरुीको �याला स�तोष जनक देिख�छ । भने 

छालाका सामान उ�पादनको भावी योजना भने दैलेख िज�लामा उ�पादन ग�रएको सावर तथा अ�लोका नया 

िडजाइनका सामान उ�पादन ग�र दैलेख िज�लालाई नमनुा ब�तु उ�पादन िज�लाको �पमा िचनाउने भावी योजना छ । 

भने दैलेख िज�लामा उ�पादन ग�रएका ब�तुलाई राि��य तथा अ�तराि��य बजार स�म परुा�ई रा�ो आ�दानीको �ोत 

बनाउने योजना छ । भने छाला जु�ाको उ�ोग खोली िछमेक� लगायत यूवाह�लाई �थानीय गाउ घरमा रोजगारीको 

�यव�था िमलाउने समेत योजना रहेको छ 

 

िसलाइ मेशीन व�यो �ेमको जीवन सहारा 
 

रा�नी कािटया, कणा�ली नदीको िकनारमा अवि�थत दैलेख िज�लाको  आठिवस नगरापािलका वडा न.ं ६ राकम 

कणा�लीमा पद�छ । यस व�तीमा ३१ घरधरुी दिलत र १ घरधरुी गैरदिलत ग�र ज�मा ३२ घरधरुी बसोबास गद�छन ्। यस 

समदुायमा बसोबास गन� वािस�दाह�को कुनै पिन सेवा र सुिवधामा पह�“च प�ुदैन् । जसले गदा�  यस समदुायका 
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सद�यह�को जीवनशैली अ�य समदुायको भ�दा िभ�न देिखदैन । मौषमी कमाईकाजका लािग भारत जाने र गाउ“घरमै 

�याला मजदरुी गनु�  यस व�तीका सद�यह�को िदनचया� भएको िथयो ।  

�ेम नेपाली आठिवस नगरापािलका वडा न.ं ६ राकम 

कणा�लीका �थानीय वािस�दा ह�न ् । प�ुय�ली पेशा कपडा 

िसलाउन अ�य सद�यह�को ज�तै यीनको प�रवारको 

जीवन पिन अभावमा िवितरहकेो िथयो । उनको प�रवारमा 

४जना प�ुष र २ जना गरी ज�मा ६ जनाको प�रवार छ । 

गाउ“घरमै गरेको �याला मजदरुीको आ�दानी र भारतका 

शहरह�मा गई मौषमी रोजगारीले प�रवारलाई मिु�कलले ६ 

मिहना खान प�ु�यो ।  

गरीबी िनवारण कोष, नेपालको आिथ�क तथा �ािविधक 

सहयोगमा सामािजक सेवा के�� -सोसेक)ले २०६४ साल 

बैशाखमा त�कािलन राकमकणा�ली गािवसमा गरीबी 

िनवारणका लािग एक�कृत सामदुाियक िवकास प�रयोजना लाग ु गरय्ो । प�रयोजनामा काय�रत कम�चारीह�को 

सहजीकरणमा गािवस �तरीय, वडा �तरीय र व�ती �तरीय काय��म स�बि�ध अिभमिुखकरण प�ात �यस व�तीमा ३२ 

सद�यीय रा�नीकािटया सामदुाियक सं�था गठन भयो । मािसक बैठक, मािसक वचत संकलन, सामािजक लेखाजोखा 

फाराम भन�, सामािजक न�शाकंन, माग संकलन, प�रयोजना ��तावना तयारी पिछ २०६४ साल आषाढ १४ गते यस 

सामदुाियक सं�था गरीबी िनवारण कोष, नेपालमा दता� भई आयआज�न ि�याकलाप संचालन गन�  स�झौता भयो । बै�ता 

�ा� गरी सामदुाियक सं�थामा आव� सद�यह�को सि�यतामा आयाआज�न ि�याकलाप संचालनका लािग कोषबाट 

अनुदान �ा� रकम र सामदुाियक सं�थाको �वलगानीबाट आ�नो �यवसाय श�ु गरय्ो ।  

सामदुाियक सं�थाको घ�ुतीकोषबाट माग ग�रएको िसलाई कटाई तािलम िलए । तािलमबाट हौिसएका उनले सामदुाियक 

सं�थाको घ�ुतीकोषबाट �. ६,०००/ ऋण िलइ १ वटा िसलाई मेिशन र आव�यक सामा�ी ख�रद गरी २०६४ साल 

मिंसर देिख �थानीय तारबजार राकमकणा�लीमा �यवसियक िसलाईकटा�ई �यवसाय श�ु गरे । प�ुय�ली बालीघर े र 

सामा�य कपडा िसलाईबाट भएको आ�दानीले प�रवारको आव�यकता पिुत�  गन� गरेका �ेमबहादरुले �यवसाय श�ु गरेको 

केही समयमै रा�ो आ�दानी गन�  थाले । शा�ररीक �पले अपागं �ेमले �यवसायलाई िव�सिनय बनाउदै �थानीय बजारको 

मागलाई �यानमा राखी �यवसायमा सुधार गद� गए ।  

 �ेमको लगनिशलता र प�र�मी बानीका कारण उनले आ�नो िसप र �ानलाई बिृ� गन�  अवसर िमले स�मका तािलमह� 

िलद ैगए । हाल उनले संचालन गरेको �यवसायमा उनी सिहत २ जना �थानीय यवुाह�ले रोजगारी पाएका छन ्। िसलाई 

कटा�ई �यवसाय संचालनबाट भएको आ�दानीले उनले ३ वटा िसलाई मेिशन राखी �यवसाय ग�ररहेकाछन ् ।  उनी 

आ�नो �यवसायमा  काम गद� �ेम नेपाली 
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भ�दछन् " हाल दैिनक �. ५ सय देिख ७ सय स�मको �यापार ह��छ । कामको चापले किहले का“ही अबेर स�मै पसलमा 

�य�त ह�नपुछ�  ।"  

उनी बताउछन् " यसै �यवसायको कमाईबाट अिहले स�ममा सामदुाियक सं�थाको ऋण च�ुा ग�र १ लाख ५ हजार 

लगानी गरी ज�गा ख�रद गरी ब�ने बास -घर) बनाएको छु । साथै ब�चाह�को शैि�क खच� देिख प�रवारको औषधोपचारका 

लािग पिन यसैको आ�दानीबाट पगेुको छ ।" ब�चाह� निजकैको जन�योती मा.िव.मा क�ा ७, ३ र २ क�ामा अ�ययनरत 

छन ्।"  

अ��यमा उनी भ�छन्, " हामीलाई आिथ�क सहयोग गरी जीवनयापन सहज वनाइिदने गरीबी िनवारण कोष, नेपाल, 

काय��म लाग ुगन� सहयोगी सं�था सोसेक, प�रयोजनामा काय�रत कम�चारी जसले मलाई �यवसाय संचालन गन�  उ�साह 

�दान गनु�  भयो उहा“ह� सबै�ित कृत�ता �ापन गद� म ज�ता िनमखुाह�लाई प�र�मी र लगनिशल भई काय� गरेमा सबै 

काय�मा सफलता िम�दो रहेछ भ�न चाहा�छु । 

 
बमबहादुरको  जीवनमा प�रवत�न �यायो साना �यापारले 

 

दैलेख िज�लाको िव��यावािसनी गािवस वडा नं ३ मा पद�छ जा�ने ब�ती । यस ब�तीमा १०२ मिहला र ९० प�ुष गरी 

१९२ जनसं�या सिहत ३६ घरधरुी दिलत बसोबास गद�छन् । यस ब�तीमा बसोबास गन� समदुाय अिशि�त, गरीब र 

सामािजक �पले अछुत भिन�छन् । सबै �े�बाट �दान ग�रने सेवा र सुिवधाह�मा यस समदुायको अित नै कम पह�“च छ । 

समदुायका �ायः जसो सद�यह� जीवनयापनका लािग दैिनक �यालादारीको काम गन�  बा�यछन् ।  

िव��यावािसनी गािवसको जा�ने ब�तीका �थायी 

वािस�दा बमबहादरुको जीवनशैली पिन व�तीका अ�य 

सद�यह�को भ�दा िभ�न छैन ् । यीनको प�रवारमा ४ 

प�ुष र ३ मिहला गरी ज�मा ७ जनाको सं�या रहेको छ । 

उनी भ�दछन्, " �याला मजदरुी नै मेरो िजउने एउटा मा�ै 

�ोत हो । जसको आ�दानीबाट प�रवारलाई वष�भ�र 

भरणपोषण गन�  मिु�कल पद�छ । स�तानलाई िव�ालय 

पठाउन ु मेरो प�रवारको दो�ो कुरा हो । आिथ�क र 

सामािजक कारणले मेरो जीवन मानवीय जीवन िथएन ्। 

अिहले उनी संग िव��यावािसनी गािवसको वडा न ं ३ 

माखुमा एउटा सानो पसल छ । उनी भ�छन्, " २०६३ 

साल बैशाखमा सामािजक सेवा के�� -सोसेक), दैलेखका कम�चारीह� आई हा�ो गािवसमा गािवस �तरीय, वडा �तरीय र 

व�ती �तरीय अिभमिुखकरण संचालन गरी हामीलाई समूह बनाउन उ��ेरण िदन ु भयो । सं�थाका कम�चारीको 
सहजीकरणमा हा�ो व�ती जा�नेमा हामीले एउटा सामदुाियक सं�थाको गठन गरय्ौ । जसमा ३६ जना सद�यह� 

बम वहादरुले घिु�तकोषवाट स�ु गरेको कपडा पसल 
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ह�नुह��छ र उ� सामदुाियक सं�थाको नाम म�ाथान सामदुाियक सं�था रा�य� । सं�थामा काय�रत कम�चारीह�को 
सहजीकरणमा सामदुाियक सं�थाको ��तावना तयारी भई गरीबी िनवारण कोष, नेपालमा दता�  र स�झौता प�ात हामीले 

आ�नो मागमा आधा�रत आयआज�न ि�याकलापका लािग अनुदान रकम पाय� । �यस पिछ मैले समदुाियक सं�थाबाट 

माग ग�रए अनुसारको साना �यापारमा �. १७,०००/ ऋण िलई �यवसाय संचालन गरे । �यवसाय संचालन पिछ मेरो 
प�रवारको जीवनमा खुिशयाली छायो । मैले पसलमा का“चो कपडाको िबि� श�ुवात गरे । पसल स“गस“गै मैले कपडा 
िसलाई पिन गन�  थाले, जसले मेरो आ�दानीमा थप सहयोग गरय्ो। िव�तारै मेरो आ�दानीमा वृि� ह�“दै गयो, जसको 
फल�व�प पसलमा पिन वृि� ह�द ैगयो ।  
हाल पसलबाट मािसक आ�दानी ६,०००/ ह�ने गद�छ । जसबाट प�रवारको आव�यकता प�रपतु� ह�नुका साथै, प�रवारको 
िश�ा, �वा��य उपचार गन�  समेत म स�म भएको छु । अिहले मेरो पसलमा खु�ा र कपडा ग�र ध�नै �. २,५०,०००/ 

स�मको सामा�ी रहेको छ । अिहले म मेरो �यवसायबाट स�तु� छु जसले मलाई �वरोजगार बनायो । जुन काय��मले मेरो 
जीवनशैिलमा नै प�रवत�न �यायो ।  
समदुायमा सामदुाियक सं�थाको गठन प�ात म ज�तै पह�“च नभएका केही गरी हालौ भ�ने सद�यह�लाई गरीबी िनवारण 

कोषले गरेको सानो सहयोगले धेर ै ठूलो टेवा परुय्ाएको छ । यसैलाई िवउ मानी हामीले समदुायमै छ�रएर रहेको पूिँज 

संकलन ग�र आिथ�क �ोत जुटाई व�ती मै केही गन�  सिकने रहेछ भ�ने पाठ िसकेका छ� ।  
�यसैले हामीलाई आिथ�क सहयोग गन� गरीबी िनवारण कोष, नेपाल, काय��म संचालन गन� सं�था सोसेक, काय�रत 

कम�चारीह� साथै अ�य सरोकारवाला िनकाय र समदुाय जसले मलाई साना �यापार श�ुवात गन�  उ�साह िदयो ती 
सबैलाई ध�यवाद िद�छु । आिथ�क अव�थाले नै सामािजक जीवन शैलीमा प�रवत�न �याउदो रहेछ ।  
अ��यमा यिद प�र�म र इमा�दर भई काय� गरेमा कुनै पिन कुरा अस�भव रहेनछ, मौका आउछ �यसलाई छोपी उिचत 

�य�थापन गन�  सकेमा हामी ज�ता गरीब र पह�“च िहन �ामीण र िपछिडएका समदुायले केही गन�  स�छौ भिन म सबैलाई 

अनुरोध गद�छु ।  
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अनुसुची २ िवि�य अव�था 

� स कृयाकलाप इकाई ल� �गती �गती % कैिफयत 

१ भौितक पवुा�धार योजना स�ंया १७ १४ ८२% २ वटा dorpped 

२ आयआज�न कृयाकलाप स�ंया ८० ७७ ९६% पुराना योजना 

३ भौितक पवुा�धार  िनकाशा बजेट � ६२५७००० ५२६८००० ८४% 

 ६ IGA  बजेट िनकाशा � ८८८६००० ८६१००००     ९७% 

 ७ POs बजेट संझौता � ७१५४००० ७१५४००० १००% 

 ८ POs  बजेट  िनकाशा � ९९५०००० ९३७०००० ९४% गत आवको समेत गरी 
 

अनुसुची  ३: कम�चारीह�को िववरण 

� 
स 

कम�चारीको नाम पद साझेदार स�ंथा 

१ टेक वहादरु केसी काय��म सयंोजक एभरे� �लव 

२ िदपक राना िफ�ड सुपरभाइजर एभरे� �लव 

३ ि�मा शाही सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 

४ िवनोद शािह सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 

५ यामराज कटुवाल सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 

६ टंकमाया िवक सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 

७ र�न िवक सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 

८ जगत वहादरु शाही सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 

९ अजु�न िवक ओभरिसयर एभरे� �लव 

१० थ�व वहादरु ख�ी सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 

११ रेशम वहादरु थापा सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 

१२ िवमल खड्का सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 

१३ न�दा आचाय� सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 

१४ न�द िवक सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 

१५ भपुाल रेगामी मगर सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 

१६ िशला शमा� सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 
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कम�चारीको नाम पद साझेदार स�ंथा 

१७ िमन वहादरु शािह सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 

१८ ड�वर �वाली सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 

१९ याम कुमारी थापा सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 

२० आशा थापा मगर सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 

२१ इ��ा थापा मगर सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 

२२ मन कुमारी काक� सामािजक प�रचालक एभरे� �लव 

२३ ड�बरबहादरु काक� काय��म संयोजक सामािजक सेवा के�� (SOSEC) 

२४ �भाकुमार िव क  िफ�ड सुपरभाइजर सामािजक सेवा के�� (SOSEC) 

२५ सीता �रजाल सामािजक प�रचालक सामािजक सेवा के�� (SOSEC) 

२६ गगनबहादरु शाही सामािजक प�रचालक सामािजक सेवा के�� (SOSEC) 

२७ िटका पौड्यल सामािजक प�रचालक सामािजक सेवा के�� (SOSEC) 

२८ पदम आलेमगर  सामािजक प�रचालक सामािजक सेवा के�� (SOSEC) 

२९ भिवसरा सावद सामािजक प�रचालक सामािजक सेवा के�� (SOSEC) 

३० महे��बहादरु रावत सामािजक प�रचालक सामािजक सेवा के�� (SOSEC) 

३१ पवन कुमार काक� काय��म संयोजक सामदुाियक िवकास काय��म (CDP) 

३२ गोिव�द के.सी. सामािजक प�रचालक सामदुाियक िवकास काय��म (CDP) 

३३ िच�ा डागी सामािजक प�रचालक सामदुाियक िवकास काय��म (CDP) 

३४ ह�त अिधकारी सामािजक प�रचालक सामदुाियक िवकास काय��म (CDP) 

३५ सुमन �े� सामािजक प�रचालक सामदुाियक िवकास काय��म (CDP) 

३६ िदनेश िव.सी. सामािजक प�रचालक सामदुाियक िवकास काय��म (CDP) 

३७ भपेु�� प�रयार काय��म संयोजक सामदुाियक �वा��य तथा वातावरण संर�ण म�च (CHEPF) 

३८ उमा काक� सामािजक प�रचालक सामदुाियक �वा��य तथा वातावरण संर�ण म�च (CHEPF) 

३९ मनोज नेपाली सामािजक प�रचालक सामदुाियक �वा��य तथा वातावरण संर�ण म�च (CHEPF) 

४० खगे�� बहादरु थापा सामािजक प�रचालक सामदुाियक �वा��य तथा वातावरण संर�ण म�च (CHEPF) 

४१ ल�मी कुमारी थापा सामािजक प�रचालक सामदुाियक �वा��य तथा वातावरण संर�ण म�च (CHEPF) 

४२ िदपक ब  खड्का सामािजक प�रचालक सामदुाियक �वा��य तथा वातावरण संर�ण म�च (CHEPF) 
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कम�चारीको नाम पद साझेदार स�ंथा 

४३ अनुपमा �े�  काय��म संयोजक िजसस �थानीय िवकास कोष (LDF) 

४४ केशव थापा  लेखा सुपरभाईजर  िजसस �थानीय िवकास कोष (LDF) 

४५ भूवन सुनार  साप /भेट जे.टी.ए. िजसस �थानीय िवकास कोष (LDF) 

४६ सम�ु�ा कुमारी योगी सामािजक प�रचालक िजसस �थानीय िवकास कोष (LDF) 

४७ सुनीता ख�ी 
पराजुली 

सामािजक प�रचालक िजसस �थानीय िवकास कोष (LDF) 

४८ तु�सी कुमारी िव.क. सामािजक प�रचालक िजसस �थानीय िवकास कोष (LDF) 

४९ केशव नेपाली  सामािजक प�रचालक िजसस �थानीय िवकास कोष (LDF) 

५० उदयराम रावत सामािजक प�रचालक िजसस �थानीय िवकास कोष (LDF) 

५१ िशव कंडेल  सामािजक प�रचालक िजसस �थानीय िवकास कोष (LDF) 

 
 
 
 
 

  


