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गरीवी िनवारण कोष िज�ला इकाई काया�लय सुख�त
अ�ाविधक �ितवेदन 

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

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 सखु�त िज�लाका  ९ �थानीय तहका

९९ वाड� म�ये ५४ समेटेकोछ । यो िज�लामा कोषका ५ वटा साझेदार

स�ंथाह� रहेकाछन । हाल स�म ५४ वाड�मा २६४ सामदुाियक स�ंथा, ३ वटा

महासघं र ८०९८ सद�य रहेकाछन । गिठत २६४ वटै सामुदाियक स�ंथा र ३

वटै महासघं  गरीिव िनवारण कोषमा दता� भएका छन ।

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 सामुदाियक 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 ,छाला सामा�ी,पश�ुवा��य तािलम सचंालन भएका िथए भने PO लाई सामािजक प�रचालन,सफलताका कथा लेखन ,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�

कोडेड नेपाल

�याक नेपाल

सिं�� िववरणः सामदुाियक स�ंथाले सचंालन गरकेा हरके उपप�रयोजना ह�मा िजिवस

नगरपािलका तथा गािवस ह�को अपन�वका लािग �ाथिमकता �दान ग�रएको िथयो ।  भौितक

पवुा�धारका योजनाह�मा �थानीय िनकायको सहभािगतालाइ सुिनि�त गन� पहल ग�रएको िथयो ।

हाल स�म यो िज�लामा भौितक पवुा�धारका योजनाह� सचंालन मा �थानीय िनकाय वाट ९ लाख

४० हजार �ोत साझेदारी भएको छ ।आयआज�न कृयाकलापमा पशसुवेा काया�लय र कृिष िवकास

काया�लयले �ािविधक सहयोग उपल�ध गराए पिन आिथ�क सहयोग भने उपल�ध गराएको छैन ।

हाल स�मको मािसक वचत रकम 

�ोत साझदेारी रकम (०००)

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

साझदेार स�ंथा
�ोत साझदेारी 

िवएनए 

एलिडएफ

वाम नेपाल

सचंािलत योजना

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

ज�मा

सिं�� िववरण: हाल स�म यो िज�लमा कुल २४७  वटा CO मा  आयआज�न  र  २२ वटा  भौितक पुवा�धारका योजनाह�

सचंालन भएकाछन ।  हाल स�म आयआज�नका सवै उपप�रयोजनाह� ल ेकाय� स�प�न �ितवेदन पेश ग�रसकेका छन भन े भौितक

पुवा�धार तफ�  ८ वटा योजनाह�को अि�तम िक�ता रकम िनकाशा िढलो भएको ह�नाल े काम सिकएको तर �ितवेदन वािँक रहेको छ

साझदेार सं�था योजन �थिगतकुल 

प�रयोज

अि�तम �रपोट  अि�तम �रपोट वाकँ�

घिु�तकोष वाट �ा� �याज

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

सामदुाियक स�ंथाको मािसक वचत दर � १० दिेख ५० स�म रहेकोछ । सामदुाियक स�ंथाल े ज�मा गरेको वचत

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

१८% स�म रहेकोछ ।अक�तफ�  हाल स�म ज�मा २४७ वटा सामदुाियक स�ंथाल े गिनको वाट घिु�तकोष �ा�

गरेकाछन । 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 २४७ सामदुाियक स�ंथाका

३८९९ सद�यलाइ कुल १०९७७३६३१ रकम लगानीमा रहेकोछ ।

०
०

०%

िज�लाःसुख�त

उपप�रयोजनाको �गित िववरण

९५७७७३३२
९०१७२१२

१११२६७७७
२७८६५१८

३८९९
१०९७७३६३१

११८७०७८३९

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

ज�मा कोष
गिनको वाट �ा� घूि�तकोष
घिु�तकोषमा सासको साझेदारी

D
39%

J
22%

B/C
38% 1%

Male
26%

Female
74%

Male
24%

Female
76%

261 

8 - - -

आव ७१/ ७२  देिख  ७४/७५ स�मको  �गती यो वष�को �गती



 

 

IGA Infra  IGA  Infra IGA Infra  IGA  Infra 

कोडेड नेपाल २१ १ २०७७ २२२ २१ १ २०७७ २२२

�याक नेपाल १९ १ १३०९ २७३ १९ १ १३०९ २२२
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सं�या

सहकारी 

सं�या

संल�न 

CO 

संल�न 

सद�य 

सहकारी 

सं�या

समायोजन 

भएका Co 

समायोजन 
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५१ ६ ५१ ० ० ० ० ० ०
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५० ६ ५० ० ० ० ० ० ०

ज�मा २६४ ३२ २६४ ० ० ० ० ० ०

संझौता िनकाशा संझौता िनकाशा संझौता िनकाशा

कोडेड नेपाल ३ ५ ४००० ३७२३ ७२५ ७२१ ४७२५ ४४४४

�याक नेपाल ३ ६ ४३४४ ४००५ ७२५ ७०१ ५०६९ ४७०६

िवएनए ३ ५ ४०८६ ३७४६ ६०० ५७३ ४६८६ ४३१९

एलिडएफ ३ ९ ४४२३ ४०२९ ७१० ६८० ५१३३ ४७०९

वाम नेपाल ३ ५ ४०१६ ३७२३ ६१५ ५८७ ४६३१ ४३१०

Total ३० २०८६९ १९२२६ ३३७५ ३२६२ २४२४४ २२४८८

१०. िसकाई तथा रा�ा अ�यासह�

नया सहकारी गठनसिं�� िववरणः वाड� �तरीय सजंाल िनमा�ण गन�,

�थानीय तहमा सिुचकृत गन�, परुाना सहकारीमा

आव� गराउने तथा नया सहकारी गठन गन� ज�ता

कृयाकलापह� सम�वय तथा स�जाल िव�तारका

म�ुय अगंह� ह�न । हाल स�ममा   २६४  सासं

गािवसमा सिुचकृत ग�रएको छ भने  त�कािलन गािवस

�तरीय सजंाल ३२ वटा गािवसमा   िनमा�ण भएकोछ ।

कोडेड नेपाल

कृयाकलाप स�ंया वजटे (000)

परुाना सहकारीमा समायोजन

साझदेार स�ंथा 

कृयाकलाप र वजेट योजना

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

कृयाकलाप म�य े १००%   योजनाह�  स�प�न भएकाछन ।

��तािवत १०१ वटै IGA  स�प�न  भएका छन भन े��तािवत

८ वटा भौितक पवुा�धारका योजनाह�  समते स�प�न

भएकाछन ।  हाल स�म IGA  तफ� १००% र भौितक पवुा�धार

तफ�  पिन १००% वजेट खच� भएकोछ ।

वाम नेपाल

हाल स�मको ज�मा

कृयाकलाप स�ंया बजटे (000)

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

साझेदार स�ंथा

गरीवी िनवारण कोषले समदुायका 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� ।  समदुायमा रहकेो

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

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

१३. िन�कष�

उपलि�ध

�याक नेपाल

 LLG मा 

सचुीकृत 

CO स�ंया

CO सजंाल िववरण

िवएनए 

एलिडएफ

१२.आगमी िदनका चुनौतीह� ११. काय��मका सकारा�मक �भावह�
१. सहयोगी स�ंथाको िसप िवकास तािलम प�ात हाल ८६ जना सामदुाियक स�ंथाका सद�य उ�मीमा 

प�रणत भई िविभ�न उ�पादनमुलक �यवसाय गरी आ�नो िजिवको पाज�न ग�ररहेकोमा हाल यो स�ंया 

विृ� भएर १५३ पगेुको छ ।

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

स�ुवाती यहाको घिु�तकोष रकम १० करोड ४७ लाख ९४ हजार ५४४ वढेर ११ करोड ५९ लाख 

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 कोसाझदेार सं�था 

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. ११ करोड ५० लाख भ�दा वढीको घिु�तकोष �थापना 

३.सामदुाियक वचत र वैिकङ कारोवार

४. १५६ जना उ�मीको नया उ�म �थापना

101 101 
IG  Activities No

Plan Achievement

8 8 

Infra Structure No

Plan Achievement

Agreement Disbursed

3375
3262

IGA INfra

247

22

Activities No

आव ७१/ ७२  देिख  ७४/७५ स�मको  �गती यो वष�को �गती

Agreement Disbursed

24244
22488

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

8,336 8,336 8,336 

IG Budget (000)

Plan Agreement Disbursed

2,471 2,471 2,471 

Infra Budget (000)

Plan Agreement Disbursed

1435

1327

Amount Rs (00000)

Agreement disbursed
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१. सुख�त िज�लामा गरीिव िनवारण कोष   
सामािजक प�रचालनको मा�यम बाट िपछिडएका मिहला, दिलत, जनजाित तथा िवप�न बग�को आिथ�क, सामािजक र चेतनाको 
िवकास गराउन तथा उिनह�लाई �वरोजगार बनाइ िजवन �तरमा सधुार �याउने उ�े�यले नेपालमा गरीवी िनवारण कोषले 
आ�नो काय��म संचालन गद� आएको छ । गरीवी िनवारण कोषको अ�यादशे २०६० र पिछ गरीवी िनवारण कोष ऐन २०६३ 
अनसुार एक �वाय� सं�थाको �पमा गठन भएको हो ।  
के��ीय त�याकं िवभागले दशेलाई गरीबीका आधारमा गरकेो विग�करणमा २१ औ ं�थानमा रहेको यो िज�लाको गरीबीलाई कम 

गन� कोषको उ�े�य अन�ुप नै यस िज�लामा कोषको काय��म श�ु भएको हो । यो काय��म सखु�त िज�लाका त�कािलन ५२ 

गािवस म�य े ३२ वटा गािवसमा संचािलत छ भने हाल िज�लाका ९ वटै �थानीय तहमा संचािलत छ ।आिथ�क वष�०७१।०७२ 

दिेख संचालन भएको कोषको काय��मलाई सहजीकरण गन�का लािग यो िज�लामा ५ वटा ग�ै सरकारी सं�थाह� साझेदार 

सं�थाको �पमा प�रचालन  ग�रएको िथयो जसम�ये िजिवस �थानीय िवकास कोष सखु�त र  समाज जागरण के��ले ७/७ वटा 

गािवस तथा  स�ुदर नेपाल सं�था¸दिलत तथा जनजाती िवकास के��¸िसमा�तकृत मिहलाह�का लािग मिहला सं�था सखु�तले 

६/६ वटा गािवसमा सामािजक प�रचालनको काम ग�ररहेकाछन । त�कािलन गािवसह�का आधारमा हेदा� हाल ९ वटा �थानीय 

िनकायका िन�नानसुार वाड�ह�मा पद�छन । सखु�त िज�लामा रहेका कुल ९९ वटा वाड� म�य ेग�रवी िनवारण कोषले ५४ वटा 

वाड�ह� समेटेकोछ । जसको िववरण तल ��ततु ग�रएकोछ । 

�.स.ं सहयोगी सं�थाको नाम 
सािवकका गािवस 

सं�या 
 �थानीय तह सं�या 

 �थानीय तहमा काय��म लाग ु
भएका वाड� सं�या 

१ �याक नेपाल  ७ ३ १४ 
२ स�ुदर नेपाल सं�था  ६ २ १२ 
३ वाम  सं�था  ६ २ ७ 
४ �थानीय िवकास कोष  ७ ३ ११ 
५ कोडेड नेपाल ६ ४ १० 
 ज�मा ३२ ९ ५४ 
नोटः एउटै �थानीय तहमा २ भ�दा वढी साझेदार सं�थाले काम गरकेो ह�नाले �थानीय तह सं�या वढी दिेखएको हो । 

�.सं सहयोगी सं�थाको नाम सािवकका गािवस नया ँसंरचनाअनसुार नगरपालीका र गाउपँािलका 
१ �याक नेपाल  छा�े, सालकोट, पोखरीकाडंा, 

ह�रहरपुर,तरगंा, लेखगाउ र उतर गंगा  
प�चपरुी  नपा वडा नं १,२,३ र ७ वराहताल  गापा वडा नं 
१,२,३,४,६,७,९ र १० वीर��नगर नपा वडा नं २ र ३ 

२ स�ुदर नेपाल सं�था  लगाम, वेतान, िवजौरा, घाटगाउ, 
तातापानी र गटूु 

प�चपरुी नगरपालीका वडा ९ र १० चौकुने गाउपँािलका 
वडा १,२,३,४,५,६,७,८,९,१० 

३ वाम  सं�था  काफलकोट, रानीवास, रजेना, 
पा�का, अवलिचड र मटेला 

िचंगाड गाउपँािलका वडा न १,२,३,४,५  र ६ िस�ता 
गाउपँािलका वडा नं २ 

४ �थानीय िवकास 
कोष  

गढी, लाटीकोइली , लेखपराजुल, 
रामघाट, क�याण, साटाखानी र नेटा 

वीर�े�नगर नपा वडा १०,११ र १४ लेखवेशी नपा वडा नं 
८,९ र १० भेरीगंगा नपा वडा नं १,२,३,११ र १३ 

५ कोडेड नेपाल गूमी, लेखफसा� मैनतडा, धारापानी, 
घोरटेा र आ�ीगाउ  

लेखवेशी नपा वडा नं १र २ गुभा�कोट नपा वडा नं ३,१३ र 
१४ िस�ता गापा वडा नं १र ३ साथै भेरीगंगा  नपा वडा नं 
७,८ र९ 
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मािथ उ�लेिखत न�शामा हेदा� ग�रवी िनवारण कोष ले यो िज�लाका २ वटा गाउपँािलकाह� चौकुने र िचङ्गाडलाई परु ै

समेटेको छ भने प�चपरुी नगरपािलकाका ११ म�ये ६ वटा वराहताल गाउपँािलकाका १० म�ये ८ वटा िवर�े� नगर 

नगरपािलकाका १६ म�ये ५ वटा भेरीगंगा नगरपािलकाका १३ म�ये ८ वटा गभुा�कोट नगरपािलकाका १४ म�ये ३ वटा 

लेकवसेी नगरपािलकाका १० म�ये ५ वटा र सी�ता गाउपँािलकाका ९ म�ये ३ वटा वाड�मा काय��म संचालन भएको छ ।  

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 दशेका िविभ�न ५५ ि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 । 

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

लािग मा� संझौता ग�रएको यो आवमा गत आवमा संझौता भई संचालनमा रहेका १०१ वटा आयआज�न कृयाकलाप र ८ वटा 

भौितक पवुा�धारका योजनाह�को दो�ो िक�ता रकम िनकाशाको मा� काम भएको छ । सखु�त िज�लाको सम� त�याकं�य 

जानकारी तल ��ततु ग�रएकोछ । 

तािलका नं १: कोष संग स�वि�धत सम� त�यांक�य जानकारी 

ि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 ० ३०७   

कोषमा दता� ० २६१   

सा सं स�जाल गठन ० ३   

कोषको 

लगानी 

संझौता ० १०८०७००० २६९ १३२६८७०००   

आयआज�न तफ�  ० ८३३६०००         २४७ १०५२५२०००   

भौितक पवुा�धार तफ�  ० २४७१००० २२ २७४३५०००   

सहयोगी सं�था ५ ५   
काय��म पगेुका  �थानीय तह ९ ९   

काय��म पगेुका �थानीय तहका वाड�सं�या २१ ५४  
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सामदुाियक सं�थामा आव� घरधरुी �ितशत   

ज�मा (गिनकोमा दता� भएको मा�) ८०५४   

गरीवी 

वग�करण 

अितगरीव "क" ५३९६ ६७%   

म�यम गरीव "ख" १८५२ २३%   

गरीव "ग" ८०५ १०%   

िलंगका 

आधारमा 

मिहला ६१३६ ७६%   

प�ुष १९१८ २४%   

जातीगत 

आधारमा 

दिलत  ३१९७ ४०%   

जनजाती १७५१ २२%   

अ�य ३१०६ ३९%   

२.२. �मता िवकास  
गरीवी िनवारण कोषको दो�ो मह�वपणु� आधार �त�भ �मता िवकास हो । �मता िवकासलाइ 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 
सखु�त िज�लामा गरीवी िनवारण कोषले काय��म  अ�तरगत साझेदार सं�थाका कम�चारीह�लाई सफलताको कथा लेखन 

स�वि�ध तालीम �दान ग�रएकोछ । काय��ममा साझेदार  सं�थाका कम�चारी तथा काय�सिमितका पदािधकारी गरी ३५ 

जनाको सहभािगता रहेको िथयो । सफलताको कथा लेखन तालीम कोषका काय� �व�धकले २ िदन स�म संचालन गनु�  भएको 

िथयो ।  

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, वंगरुपालन, 

तरकारी तथा फलफुल खेती¸अलैची खेती स�बि�ध तालीमह� र 

अ�य िसप िवकाससगं 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  
दालमोठ उ�पादन तालीमको समापन काय��म 
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िवषयगत सरकारी काया�लयह� कृिष िवकास काया�लय तथा पश�ुवा��य काया�लवाट �ािविधकह� वोलाएर स�चालन 

ग�रएको िथयोभने केहीमा �थानीय �ोत �यि�ह� प�रचालन गररे संचालन ग�रएको िथयो । यो आवमा सामदुाियक सं�थामा 

सहकारी िश�ाका िवषयमा अिभमखुीकरण काय��म संचालन ग�रएको िथयो भने सीप िवकास अ�तरगत संभािवत 

उ�मीह�लाइ दालमोठ वनाउने तालीम �दान ग�रएको िथयो । 

 सामदुाियक सं�थाह�लाई �दान ग�रएका तािलममा सहभािगह�को िववरण तलको तािलकामा ��तुत ग�रएको छ । 
तािलका नं ६: सास पदािधकारी तथा सद�यह�का लािग संचालन भएका तािलम र सहभागी िववरण 

� स तालीम तथा गितिविधको नाम 
सहभागीह� 

दिलत जनजाती अ�य ज�मा मिहला प�ुष 

१ दालमोठ उ�पादन तालीम १४ ० १ १५ १५ ० 

२ सहाकारी िश�ा स�वि�ध तालीम १४ ३१ ४१ ८६ ५८ २८ 

  ज�मा २८ ३१ ४२ १०१ ७३ २८ 
 

२.२.३.  �थानीय तहका जन�ितिनिधह�लाई अिभमुखीकरण  
आव ०७४।०७५ मा ग�रवी िनवारण कोषको इितहासमा पिहलो पटक �थानीय तहह�मा जनिनवा�िचत �ितिनिधह� 

आएका िथए  �यसैले ती जन�ितिनिधह�लाई 

कोषको काय��म िवषयमा सवै �थानीय तहमा 

अिभमखुीकरण काय��म संचालन ग�रएकोछ ।  

कोषको वत�मा अव�था¸काय��म संचालन गन� 

रणिनित तथा िविधका वारेमा जानकारी 

गराइएको िथयो भने भिव�यमा कोषले 

काय��म संचालन गन�  चाहेका िवषय �े � 

र संभा�यताका वारेमा �थानीय तह �तरीय 

काय��मह� संचालन ग�रएको िथयो । यसमा 

म�ुय �पमा साझेदार सं�थाले काय��म 

आयोजना गरेको िथयो भने कोषको  तफ�  वाट 

काय� �व�धकले सहिजकरण गनु�  भएको ि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 
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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 भने १०१ वटा आयआज�न 

उपप�रयोजनाको दो�ो िक�ता रकम िनकाशा ग�रएकोछ । आयआज�न अ�तग�त िविभ�न �े�मा भएको लगानीलाई 

तलको तािलकामा ��तुत ग�रएको छ । 
तािलका न ं२: आयआज�न अ�तरगतका �े�ह�मा भएको लगानी 

लगानीका �े�ह�  
हाल स�मको लगानीको अव�था लगानी 

�ितशत ०७२।०७३ ०७३।०७४ ०७४।०७५ ज�मा 

पशपुालन ३८४७२८५५ ३३१४९८९१ ५३२४४३७ ७६९४७१८३ ७३% 

कृिष १२५००२० ३४७८७३८ १३०४३८२ ६०३३१३९ ६% 

उ�पादनमलुक २४७५०० २३२८९८८ १९१५३६ २७६८०२४ ३% 

�यापार ४६४५७८६ ४१५९४९२ ६०९९८१ ९४१५२५८ ९% 

सेवा �े� ९७४४८० १००६८७८ १४७२९४ २१२८६५२ २% 

औषधी ८७२५० ७००७ ७००७ १०१२६४ ०% 

वृ�ारोपण २२४६९० ४४४०११ ४९७११ ७१८४१३ १% 

�मता िवकास १०४३७६२ १४१२०८८ १८२५६८ २६३८४१८ ३% 

अनुगमन म�ुयाङकन २०३०४०० १९५२१६४ ५१९०८४ ४५०१६४८ ४% 

कुल ज�मा ४८९७६७४३ ४७९३९२५७ ८३३६००० १०५२५२००० १००% 

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

भइरहेकाछन हाल सखु�त िज�लामा २४७ वटा सामदुाियक स�था ले घ�ुतीकोष �ा� गरी आयमलुक �यावसायह� 

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

तािलका न ं३: घु�ती कोषको िववरण 

� स सुचक इकाई प�रमाण कैिफयत 

१ आयआज�नकृयाकलापमा सहयोग �ा� गन� सा.स.ं सं�या २४७  

२ घिु�तकोष प�रचालन ग�ररहेका सामदुाियक सं�था सं�या २४७  

३ गरीवी िनवारण कोष वाट �ा� घ�ुतीकोष �पयैा ९५७७७३३२  

४ सामदुाियक सं�थाको घ�ुतीकोषमा �व लगानी  �पयैा ९०१७२१२  

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

६ �याज तथा हज�ना वाट �ा� आ�दानी  �पयैा १११२६७७७  

७ ज�मा घ�ुतीकोष रकम  �पयैा ११५९२१३२१  

८ हाल स�मको Cumulative लगानी रकम �पयैा २५९८३४२९३  

९ हाल स�मको Cumulative  असलुी रकम �पयैा १५००६०६६२  

१० हाल लगानीमा रहीरहेको ज�मा रकम  �पयैा १०९७७३६३१  

११ भाखा नाघेको ज�मा रकम �पयैा ०  

१२ भाखा ननाघेको रकम  �पयैा १०९७७३६३१  

१३ घ�ुतीकोष असलुी दर �ितशत १००  

१४ औषत �याजदर �ितशत ८  

१५ घ�ुतीकोष �ा� गन� ज�मा सद�य सं�या ७४०५  

१६ हाल स�मको अिधकतम �ित �या�� ऋण लगानी  �पयैा ८००००  

१७ हाल स�मको �यनुतम �ित �या�� ऋण लगानी  �पयैा ५०००  
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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 । सखु�त 

ि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�ुय म�ुय �े�मा यातायातको िहसावले  सुगम 

भएपिन अझै 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 । गरीवी िनवारण कोषको सहयोगमा यो आवमा  १०१ वटा 

आयआज�नका कृयाकलापलाइ दो�ो िक�ता रकम िनकाशा  सवै सामदुाियक सं�थाले अिथ�क लेखापरी�ण सिहत 

काय� स�प�न �ितवेदन पेश ग�रसकेकाछन । अव कुनै पिन सं�थाको �ितवेदन आउन वाकँ� छैन । 

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 सखु�त 

िज�लालाई हेदा� सदरमकुाम लगायत अ�य धेर ै

�े�ह�मा  खानेपानीको सम�या देिख�छ । 

िज�लाका  धेरै जनसं�या कृिषमा िनभ�र रहेको 

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 

 फुलवारी सा स ंगभुा�कोट सद�य जयकला सनुारको घिु�तकोष सदपुयोग 

 धारापानी खापायो �रजभ� टंक�को अनुगमन गद� PM तथा PO �ितिनिध 
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२२ वटा भौितक पवुा�धारका योजनाह� जसमा १२ वटा िसचंाइका र वाकँ� १० वटा खानेपानीका योजनाह�  स�प�न 

भएकाछन । योजनाह� स�प�न भएपिन हालस�म ८ वटा भौितक पवुा�धारका योजनाह�को अि�तम �ितवेदन 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 दिलत तथा जनजाती िवकास के��लेको 

सहयोगमा संचालन ग�रएको भे�र िल�ट िसंचाइ आयोजना भने हाल स�म सिकएको छैन । 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 । ०७४।०७५ मा नया योजनाह� संझौता 

नभएपिन िवगतमा संझौता भएका ८ वटा योजनाह�को दो�ो िक�ता रकम िनकाशा ग�रएको छ । हाल स�म कुल २२ 

वटा योजनाह� यो िज�लामा संझौता भएको मा उ� योजनाह�को िववरण तल ��तुतु ग�रएकोछ । 
 तािलका नं ४: भौितक पुवा�धार¸लगानी र लाभाि�वत घरधुरी 

ि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  ३ ८२८६७९ १० ११३२२६५९ ५०३ 

िस�चाई ५ १६४२३२१ १२ १६११२३४१ ७१६ 

ज�मा ८ २४७१००० २२ २७४३५००० १२१९ 

२.५. मम�त संभार  
संचालनमा रहेका पवुा�धार िवकास योजना अ�तर�गत १६ वटै योजनामा कुल स�झौता रकमको २ �ितशत रकम मम�त 

संभार कोषको लािग सामदुाियक सं�था माफ�  राि��य वािण�य व�क शाखा सुख�तमा छु�ै खाताखोलेर पिहलो पटक  

क�चलुाग ेकुलो िसंचाइ आयोजना स�प�न भएपिछ अनगुमन गद� 
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ज�मा ग�रएकोछ भने यो आवमा समेत � यो खातामा सामदुाियक सं�थाका लाभाि�वत घरधरुी वाट कोष सकंलन गरी 

ज�मा ग�रएकोछ । हाल स�म यो िज�लाको २२ वटा भौितक पवुा�धारका योजनाह�मा कुल ७ लाख १३ हजार २०९ 

�पैया मम�त संभार कोषमा ज�मा भएकोछ । 

३. �ान �यव�थापन 
सखु�त िज�लामा �ान �यव�थापन अ�तरगत �थानीय एफ एम रिेडयो जागरण एफ एम वाट सा�ािहक �पमा "समिृ�का 

पाइला" नामक रिेडयो काय��म सचालन भइरहेकोछ । िज�लामा संचािलत कोषका गितिविधह�¸साझेदार सं�थाका 

अनभुवह�¸ आयआज�न कृयाकलापमा संल�न 

सामदुाियक सं�थाका सद�यह�को अनभुव 

लगायत रिेडयोवाट �सारण भइरहेकोछ  । उ� 

काय��ममा पिहलो ५ िमनेट गितिविध र दो�ो १० 

िमनेट अ�तरवाता� ��ततु गद� गरकेो अव�थाछ 

जसवाट सा�ािहक �पमा भएका सव ैगितिविधह� 

�सारण ह�ने गरकेोले पारदिश�ता तथा 

अ�ाविधकतालाई जोड िदएकोछ । २०७३ साल 

वैसाखको अ��यवाट स�ु भएको काय��म " 

सम�ृीका लाइला" १ वष� स�म संचालन गन� गरी 

संझौता  भएकोमा १ वष� पछी पिन िनर�तर �पमा 

संचालन ह�द ै आएको र पिछ�लो समय ४ 

मिहनाका लािग संझौता भएको छ भने  । 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 ।  
 

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 त�कािलन िज�लाका ३२ 

गा.िव.स.  लाई आ�नो काय��े� बनाई कोष काय��म संचालन गद�आइरहेको छ । काय��म संयोजकको नेत�ृवमा सानो तर 

च�ुत र छ�रतो िटम रहेको कम�चारीह�बाट सामदुाियक सं�थालाई सहजीकरण गन�, िविभ�न सरकारी तथा गैरसरकारी िनकाय 

तथा राजनीितक  पाट� गायत सरोकारवाला िनकायसगं सम�वय र स�प�क� का लािग कम�चारीह� प�रचालन ह�दआैएका छन ्। 

हरकेा आिथ�क वषा� 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�रचालन आफैमा किठन बनेको छ 

तर पिन आव�य�ा र योजना व� मानव �ोत प�रचालन बाट उ� किठनाईलाई �यिुनकरण गन� काय� भैरहेको छ ।  

PAF को सहयोगमा कािमिन देवीको नतेृ�वमा नहर  वनेपछी नमनुा गाउँ  व�यो 
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हाल 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 �थािनय िवकास कोष १ १ ७ ९ ४ ५ 
२ समाज जागरण के��(�याक) नेपाल ३ १ २ ६ २ ४ 
३ िसमा�तकृत मिहलाह�को लािग मिहला सं�था  ० १ ४ ५ २ ३ 
४ नेपाल दिलत तथा जनजाती िवकास के�� १ २ २ ५ २ ३ 
५ सु�दर नेपाल सं�था १ १ ३ ५ ४ १ 

  ज�मा ६ ६ १८ ३० १४ १६ 
 

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 

सधुार �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 सं�थाका 

कम�चारीह�ले  मािसक �पमा वैठक व�ने, आ�ना सम�याका बारमेा 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 गरकेो छ ।�यसै गरी समदुायले गरकेो काम दीगो ह�न ु पद�छ । �यसका लािग सं�थागत िवकासका सग ै उनीह�लाई 

आव�यक अ�य �ािविधक सहयोगको पिन आ�यक पद�छ । समदुायले आव�कता महससु गरकेा कृिष, भेटेनरी, इि�जिनय�रग ं

ज�ता सेवाह� समय समयमा  उपल�ध गराइएका छन ्यितह�दँा ह�दँपैिन उनीह�को दीगोपनाको �मखु 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 ।  

५.१. सामुदाियक सं�था �थानीय तहमा सुिचकृत  
ग�रवी िनवारण कोषको  काय��म संचालनको िहसाबले सझंौता अवधीको उ�राध�मा पगुकेो र �थानीय िनकायह�मा समेत 

जन�ितिनिधह� आइसकेको ह�नाले हाल स�म सखु�त िज�लामा गिठत कुल ३०१ वटा सामदुाियक सं�था म�ये २७८ वटा 

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

काय��मह� संझौता गन� समते सिुचकृत ह�नपुन� �यव�था भएका कारण सवै सं�थाह�लाई �थानीय साझेदार सं�थाको सहयोग 

र सम�वयमा सिचकृत ग�रएकोछ । यसकैा आधारमा सामदुाियक सं�थाह� �थानीय तहलाई ह�ता�तरण समेत ग�रएको िथयो 

। सिुचकृत तथा ह�ता�तरण ग�रएका सामदुाियक सं�थाको सं�या�मक �थानीय तह �तरीय �पमा तल ��ततु ग�रएकोछः 
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� स 
�थानीय िनकायको 

नाम 
सुिचकृत प�मा ह�ता�र 

कता� 
साझेदार सं�थाको 

नाम 
सुिचकृत भएका 

सास सं�या 

१ भेरीगंगा नगरपािलका �मखु �शासक�य अिधकृत CODED,LDF ३२ 

२ वराहताल गाउपँािलका �मखु �शासक�य अिधकृत SAC २९ 

३  गभुा�कोट गाउपँािलका �मखु �शासक�य अिधकृत CODED २६ 

४ चौकुने गाउपँािलका �मखु �शासक�य अिधकृत BNA ५६ 

५ िस�ता गाउपँािलका �मखु �शासक�य अिधकृत WAM ९ 

६ िचंगड गाउपँािलका गापा अ�य� WAM ४८ 

७ लेकवसेी नगगपािलका �मखु �शासक�य अिधकृत CODED,LDF २५ 

८ िवर�े�नगर न.पा. �मखु �शासक�य अिधकृत LDF,SAC २५ 

९ प�चपरुी नगरपािलका �मखु �शासक�य अिधकृत SAC,BNA २८ 

  ज�मा     २७८ 
 

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 सजंालह� िनमा�ण भएका छन ् । 

सखु�त िज�लामा काय��म संचालन भएको १ वष� 

परुा ह�न ु भ�दा पिहले नै गािवस �तरीय स�जाल 

िनमा�ण गरी ि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 हरके 

संजालमा एकजना �थानीय �ोत �य��को �यव�था 

ग�रएको छ । उ� �ोत �य�� सजंालको पदने सचीव 

रहेन �यव�था भएकोले  सव ै वैठक संचालन गनु� पन� 

सामदुाियक सं�थामा वैठक संचालन एवम अिभलेख �यव�थापन को िज�मा िदइएको छ । यस वापत केही सजंालमा हरके 

सामदुाियक सं�थाले मािसक ५०० �पयैा वझुाउने  गरकेाछन भने केहीमा िनि�त �ितशत रकम  वझुाउने गरकेा छन । सखु�त 

िज�लामा सामदुाियक सं�था सजंाल उदाहरणीय �पमा  संचालन भएकोछ । िव� वैकको गत मे मिहनामा सं�प�न भएको 

िमसनले समेत  यहका  सजंलाको अ�ययन अवलोकन गरकेो िथयो  । 

 सास  स�जाल को अनुगमन गद� िव� वैक �ितिनिध यिसका इिसमोरो 
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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 २७१ वटा योजनामा करीव १३ करोड २६ लाख ८७ हजार �पैया रकम 

लगानी ग�रएको 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 सं�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 छन ्।  

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 । साथै कोषले सामदुाियक सं�थाको अनुगमन 

सिमितको �ितवेदनका आधारमा िक�ता िनकासा  गरेको ि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� सहयोिग स�थाका कम�चारीह�ले ग�ररहेका छन । साथै सहयोिग सं�थाह�का काय� सिमितका 

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  
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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 

स��द�भमा ि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 । सुख�तमा सामदुाियक सं�थाका 

उ�मी�ारा उ�पादन ग�रएका साम�ीलाई वजारीकरणमा सहयोग परुाउने उ�े�यका साथ यस आिथ�क वषा� मा नेपाल 

टेिलिभजन माफ� त �सारण ह�ने समिृ�का पाइला काय��ममा उ�मीका उ�पादनलाइ िवशेश जोड िदइएको िथयो । 

७. सृजनिशलता तथा उ�कृ� �यासह� 
सुख�त ि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 िजवन�तर सुधार गन�  िन�न अनुसारका िसज�निशलता तथा नयापँनका �यासह� 

ग�रएको छ । 

 सवै सामदुाियक सं�थाह�लाई (२७८ वटा) �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 । 

 सािवकको १ गािवसमा सामदुाियक सं�थाको सहकारी स�ंथा गठन ग�र सद�यह�ले उ�पादन गरेको व�तु तथा 

सेवा वजार स�म  पह�चँ अिभवृि� ग�रएको छ । 

 सामदुाियक सं�थामा समामिजक 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 कामय गन�  र सं�था �ितको जवाफदेिहत वृि� गन�  सहयोग पगेुको 

छ । 

 सामदुाियक सं�थाको िदगो �यव�थापनको लािग सािवकका गािवसमा सामदुाियक सं�थाको संजाल िनमा�ण 

ग�रएको मा ती सं�थाह�लाइ समेत �थानीय सरकारमा सुिचकृत ग�रएकोछ ।   

 सामदुाियक सं�थाको लेखा �यव�थापनको लािग सामदुाियक सं�था संजाल माफ� त  १/१ जना �थानीय �ोत 

�यि� छनौट ग�र लेखा �यव�थापन तािलम �दान गनु�का साथै घिु�तकोष बाट �ा� �याज म�ये वाट �यनुतम 

पा�र�िमक िदने �यव�था ग�रएको छ । 
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 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 रेिडयो जागरण एफ.एम बाट सफलताका कथा तथा सामदुाियक सं�थाले गरेका 

कामह�को वारेमा जानकारी गराइएको छ । 

 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 गन� ग�रएको िवगतको अ�यासलाई िनर�तरता िदइएकोछ । 

 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 सुख�त ि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 सुख�त िज�लामा स�चालन गरेका गितिविधह� �थानीय सरकारले अपन�व �हण गरेकोछ । 

हालस�म संझौता भइ काय� स�प�न भइसकेका भौितक पवुा�धारका २२ वटा  म�ये १३ वटा योजनाह�मा �थानीय 

सरकाले  ९ लाख ४० हजार �पैया साझेदारी गरेकोछ  भने िनयिमत �पमा अनुगमन गरी अि�तम िक�ता रकम  

िनकाशाका लािग यो आवमा संचालन भएका ८ वटा योजनाह�को िसफा�रस समेत गरेकोछ भने आयआज�नका 

गितिविधह� समेत अनुगमन गरेकोछ  ।  

८.२. अ�य गै�सरकारी िनकाय संगको सम�वय तथा स�व�ध 
सुख�त ि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 ।  

९. िज�लामा देिखएका संभा�यताह� 
सामा�यतया सुख�त िज�ला म�य पहाडी भागमा पन� केिह समथर जिमन, 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 
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कसैको मन लो�याउछ । सुख�त िज�लामा भेरी नदी र कणा�ली नदीको संगम �थान समेत भएको �ाकृितक�पमा मन 

लो�याउने थु�ै ठाउह� छन ्। सुख�त उप�यका र भेरी र कणाली नदीका केिह भाग समथल भए पिन अिधकासं पहािड 

भभुागह� रहेका छन ् । सम�मा �देश नं ६ को संभािवत राजधानीको आशा ग�रएको यस सुख�त कणा�ली �देशको 

�वेश�ारको �पमा  रहेकोछ  ।  

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

 ि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 ।  

 गािवस �े�मा सडक यातायातको पह�चँ नपगेुका गािवस बाहेकका गािवसमा उ�पािदत व�तुह�को खपत �थािनय 

बजार, सदरमकुाम ह�नुका साथै अ�य िज�लामा समेत िनया�त गन�  सिकने ।  

 �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�द�य�ता, �ाकृितक धािम�क तथा पय�टिकय �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 । 

 ि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 ।  

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  

 सहयोगी सं�थाको िसप िवकास तािलम प�ात हाल ८६ जना सामदुाियक सं�थाका सद�य उ�मीमा प�रणत भई 

िविभ�न उ�पादनमलुक �यवसाय गरी आ�नो िजिवको पाज�न ग�ररहेकोमा हाल यो सं�या वृि� भएर १५३ पगेुको 

छ । 
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 गरीवी िनवारण कोषबाट �ा� घ�ुतीकोष को िनर�तर वृि�लाई सकारा�मक �पमा िलइएकोछ सु�वाती यहाको 

घिु�तकोष रकम १० करोड ४७ लाख ९४ हजार ५४४ वढेर ११ करोड ५९ लाख २१ हजार ३२१ पगेुको छ जुन 

सु�वातको रकमको ११ �ितशतले वढी हो ।  

 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 । 

 सामदुाियक सं�थाको लेखा�यव�थापनको लािग घिु�तकोषको �याज माफ�  �यनुतम पारी�मीक उपल�ध गरा�ई 

�थानीय �ोत �यि� छनौट र प�रचालन ग�रएको ले नीजको सेवा सुिवधा संग पिन ऋण असुली जोडीएको ह�नाले 

१००% असलुी ह�नु । 

 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 
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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 । 

 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 

 सामदुाियक सं�थाले िनयिु� िदई राखेको �थािनय �ोत �यि� माफ� त सामदुाियक सं�थाको िनयिमत वैठक तथा 

िनयिमत कारोवारमा सहिजकरण गदा� �ोतमा समदुायको अपन�व वढने  । 

 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� । 

 रेिडयो काय��मवाट आ�ना भनाइ रा�न पाउदा सामदुाियक सं�थामा �व�थ �ित�पधा�को भावना िवकास ह�ने । 

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

 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 । 
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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 । 

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 ।  
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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 सजृना गनु�  पछ�   जसले गदा� सरकारले 

राखेको गरीिव अ��यको नारा यथाथ�मा प�रणत ह�न स�छ । 
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अनुसुचीह� 
अनुसुची १: सफलताका कथा 

दालमोठवाटै आ�मपिनभ�र ब�द ै�ेमा चौधरी 
                                                                                 
  
सुख�त िज�लाको वीरे��नगर नगरपािलकाको वडा न ं ३ लािटकोईलीमा व�ने �ेमकुमारी चौधरी अिहले दालमोठ 
उ�पादन गरी आ�मिनभ�र व�द ै िछन । प�रवारमा ३ जना छोराछोरीका साथमा ५ जनाको प�रवार रहेको उनको 
प�रवारलाई दैिनक गजुारा चलाउन समेत ह�मेह�मे पन� ग�यो । कुल २३ जना सद�य रहेका उनको सं�थामा चौधरी 
एक नमनुा सद�यका �पमा प�रिचत िछन । 
चौधरी समदुायका मािनसह� ज�तै घर�खच� चलाउनका लागी अ�को खेतवारी जो�नुपन� र �यसैवाट बचेको र साह�ले 
िदएको अ�नपातवाट िवगतका िदनह�मा िजिवकोपाज�न गन� 
उनको वा�यता िथयो । �यितमा� नभएर छोराछोरीको उ��वल 
भिव�यका लागी अ�ययन गराउन समेत सम�या िथयो । उनको 
प�रवारलाई अ�य िवरामी खच� लगायत चाड�पव�  खच� जुटाउन 
पनी सा�ै सम�या भएको िथयो ।साह� महाजनह�संग गुजारा 
गन�का लागी महगो �याजमा रकम िलनुपन� वा�यता रहेको िथयो । 
उनले भिनन " �यिह पनी भनेको समयमा नपाईने र पाएपनी 
समयमै ितन� नसके झनै सम�या उ�प�न ह���यो " । िदनिदनै 
वढ्द ै गईरहेको सम�यालाई कसरी टान� भ�ने िच�तामा ��त 
भएक� उनी केही आयआज�न गन� स�च वनाईरहेको िथईन ।  
यसैगरी िदनह� िवितरहदा उनी गरीवी िनवारण काय��म 
अ�त�ग�त �याक नेपालको सहकाय�मा स�चालन गरेको लगनिशल 
सामदुाियक सं�थामा आव� भईन । उनी लगायत समदुायका 
अ�य मिहलाह� िमलेर सामदुाियक सं�थाको गितिविधमा सि�य 
भईन  । सामदुाियक सं�थाको आयआज�न िवकास उपप�रयोजना िनमा�णमा अ�सर बनेर योजनाको माग गरेक� िथईन । 
उनी र उनका समदुायका मिहलाह� िविभ�न आयआज�न गन� सोच वनाय । सामदुाियक सं�थावाट � ३० हजार ऋण 
�व�प िलएक� उनले २०७३ माघ मिहनाको ५ गतेदेिख ९ गतेस�म स�चालन गरेको दालमोठ वनाउने तािलममा 
सहभागी बनेक� िथईन । सु�मा � ३००० को सामा�ी िलएर दालमोठ उ�पादन सु� गरेक� िथईन । सु�वातमा 
िवि�िवतरणमा कमी भएपनी अिहले भने ऋण समेत च�ुा गरेको बताउिछन । अ�वेला समय कटाउनै गा�ो ह�ने 
उनलाई अिहले भने घरमै दालमोठ उ�पादनमै �य�त ह�ने गिछ�न । पर�परागत �पमा चिलरहकेो पेशालाई चनुौित िददै 
दालमोठको माग बढ्दै गएपिछ यस�ित आकिषत� बनेको चौधरीको भनाई छ । दालमोठ लगायत अ�य ि�याकलापह� 
मिहलाका लािग आयआज�नको �ोत ब�न थालेको छ । सुख�त लगायत यहकँा �यापा�रक के��मा दालमोठको माग 
बढद ैगएपिछ मिहलाह� यसतफ� आकिषत� भएका ह�न् । आजकल भने उनी दालमोठ उ�पादन गरी रा�ो आ�दानी गद� 
प�रवार चलाईरहेको उ�मी चौधरीको भनाई रहेको छ । सुख�त लगायत यहकँा �यापा�रक के��मा दालमोठको  माग 

िकशोर पो�ेल 
सामािजक प�रचालक 

तयारी दालमोठ �यािकङ गद� �ेम कुमारी 
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बढद ैगएपिछ उनी झनै हिषत�  भएक� ह�न् । �थानीय साम�ीबाट िनमा�ण ह�ने, लागत मू�य कम पन� र बजारको सम�या 
नरहेकाले पनी यसको माग बढेको उनको भनाई छ । 
अिहले दालमोठ उ�पादन गरी मािसक � १० हजारस�म 
आ�दानी गन� गरेको बताइन् । यसका साथै निजकै रहेको 
बचत सहकारी सं�थामा दैिनक बचत समेत गरेको िछन । 
छोराछोरीलाई पढाउन सकेको र रा�री घर�खच� टरेको 
बताइन ् ।  “काम नह�दँा के गन� कसो गन� भ�ने ज�तो 
ला��यो, तािलम िलएपिछ आ�मिनभ�र ब�न सिजलो भएको 
छ” चौधीले भनीन । आ�मिनभ�र ब�न सकेकोमा स�म ह�न 
सकेकामा �ीमान समेत औधी खुसी छन ् । लगनिशल र 
मेहनत गन� हो भने सफलता हािसल गन�  सिजलो ह�ने उनले 
बताईन । मेरो लागी बरदान नै सािवत भएको छ यो 
�यावशाय �स�न म�ुामा उनले भनीन । यसरी सहयोग 
हौसला र �ेरणा �दान गन� अवसर िदएकोमा �याक नेपाल 
र गरीवी िनवारण काय��मलाई धेर ै धेर ै ध�यवाद िददै 
िनर�तर सहयोगको अपे�ा गरेक� िछन । 

 
वुढेसकालको साहारा ब�यो मेरो बा�ापालन 

 

  

सुख�तको  त�कािलन पोखरीकाडँा गािवस  वाड� न ं८ हालको प�चपरुी नगरपािलका वाड�  न ं३ व�ने उ�वल कामी हाल 
५० वष�भए । उनका घरमाछोरा वुहारी ,नाितनाितना सिहत७जनाको प�रवार रहेको छ। आिथ�क अव�थािनकै कमजोर 
भएकाह�दाउ�वल र उनकाछोरा रोजगारीको 
लािगभारत तफ� जाने र गाउमँा�यालामजदरुी 
गरी आ�नो प�रवारको िजिवको पाज�न गन�गथ� 
। 
िजवनको अिधकंास समय मजदरुी गरी 
िवितरहकेो अव�थामािमित २०७२ 
वैशाखमिहनामा आ�नो गाउमँा 
गरीवीिनवारणकाय��मकाया��वय स�वि�ध 
भेलामा सहभागीभए । सवै मा�छे 
उपि�थतीभएकोह�दाउनले पिनकाय��मको 
वारेमाचासो िदएर सुने अिनआ�नो 
समदुायमागठनग�रएको िसज�निशल 
सामदुाियक सं�थाको सद�यभए । 

तयारी दालमोठ  पसलेलाइ िवि� गद� �ेम कुमारी 

 िसता थापा मगर 
सामािजक प�रचालक 

घुि�तकोषवाट ख�रद गरेका वा�ालाई दाना खुवाउदै उ�वल कामी 
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आ�नो सामदुाियक सं�थाबाटआ�ना सद�यको आिथ�क सुधारकालािगिविभ�नआयआज�न स�वि�धि�याकलाप 
संचालनगन� काय��मले सहयोग गन� भनेपिछ सामदुाियक सं�थाका सद�यह� वाटउनीपिहलो �ाथिमकतामा परे र 
उन्◌ाले आफुले वा�ापालनगन� मनसाय�य� गरे । सामदुाियक सं�था संग उनले २४००० माग गरे । 
केिहसमयपिछउनले सामदुाियक सं�थावाट � २४००० लगे २ ओटा रा�ाबा�ाख�रद गरे । लेखमावा�ापालनको 
लाि�र्श�तडालेघासँ, भइुघासँ पाइने साथै भारतमामजदरुी गदा�को दखु स�झेर मेहनत साथउनले बा�ापालन�यवसाय 
सु�गर े । फल�व�पउनको वा�ापालनउनले सोचेभ�दािनकै रा�ो भयो । १ वष� अविधमाउनले २ वटावोका � 
२०,००० हजारमािवि� गरे जुनिदन � २०,००० एकम�ुउनको हातमापरय्ो �यो िदनवाटउनले अठोट गरेक� मेहनत 
गरे घरमै सुन फलाउन सिकदो रहेछ म मेरो वाक�िजवन यसै �यवसाय गरी िवताउने छु । हालउ�वल संग ६ वा�ा र २ 
वोकाछन ् । उ�वलले सामदुाियक सं�थाबाटिलएको ऋणपिन सावा�ँयाज सिहतिफता� गरीसके र पनुऋणिलई 
वा�ाथपगन� योजना रहेको वताउछन ्। अ�ततउ�वलभ�छन् हामीज�तो गरीवलाई िवनािधतो क�ले पो ऋणिद��यो 
तर गरीवीिनवारणकाय��ममाफ�  सामदुाियक सं�थाले िवनािधतो �यवसायमालगानीगन� रकमिददाआजमिहले 
वुढेसकालमा घरमाविस विस पैशाकमाउने अवसर पाए । उनीहा�द ैथ�छन ्म �यवसायमालागेको देखेर हो क��याहो-- 
पिहलाको भ�दा छोराह�ले अिलविढ माया मानेको ज�तो ला�छ जे भएपिन वा�ापालन �यवसाय मेरो लािगबढेुस 
कालको साहारा बनेको छ र यसै �यवसायमा मेरो वाकँ�िजवन वेिततहह�नेछ साथै मलाई वुढेसकालको िजउने 
आधारको �पमा यो �यवसाय संचालनगन� सहयोग गन� मेरो िसज�निशल सामदुाियक सं�था,सहयोगी सं�था �याक 
नेपाल र गरीवीिनवारणकाय��मलाई ध�यवाद�य�गन� चाह�छु  

 
जु�ा उ�मी बनेको छु   

 

 

मेरो नाम टेक बहादरु हमाल हो । मेरो घर सािवकको रानीबास 
गा.िव.स.वडा नं.१ काडँापोखरी, सुख�त हो । हाल िचङ्गाड 
गाउपािलका वडा न.ं२ भएको छ । यो सुख�त िज�लाको अ�य�तै 
दगु�म �थानमा पद�छ । मेरो घरमा छ जनाको प�रवार रहेका छौ । 
नेपाल सरकारको सूिचकृत गरीवीको बग�  अनसुार म ख बग�मा 
पद�छु । चाहेर कसैलाईपिन गरीव भएर ब�न रहर ह�दैन । मा�छे 
िविभ�न कारणले गरीव भएर ब�नु पद� रहेछ । गरीवीमा खुि�चएर 
ब�नुको िपडाले �ायः सध ै भारतको गजुरातमा गएर �याला 
मजदरुी गरेर गजुारा गन� गथ� । यो �म शायद िनर�तर च�ने नै 
िथयो होला । यसै�ममा सीमा�तकृत मिहलाह�का लागी मिहला 
सं�था (वाम), सुख�त�ारा संचािलत गरीवी िनवारण कोष 
काय��म मेरो गाउसँ�म आई प�ुयो । म आफु पिन �यो काय��मले 
गठन गन� सामदुाियक सं�थामा आब� भए । आयआज�नका लागी 
रकम माग गरेअनुसार रकम �ा� पिन गरीयो । यि�कैमा 
सं�थाबाट जु�ा उ�मीका लागी तालीम गन� भिन जानकारी �ा� भयो । सामदुाियक सं�थामा बैठक बसेर छलफल 
गय� । बैठकको छलफलले मलाई तालीममा जानेभिन िनण�य गय� ।  

 टेक वहादरु हमाल 
सद�य सिुवधा सास िचङ्गाड 

टेक वहादुर हमाल आ�नै जु�ा पसलमा 
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म छालाको जु�ा मम�त तथा िनमा�ण तालीममा सहभागी ह�न गई तालीम समापन गरी फिक� एप�ात मैले आफुले िसकेको 
सीपलाई �यावहारमा उतान� लागे । अिहले सुख�तको सदरमकुाममा जान नसके पिन मेरो गाउमँा नै बसेर छालाको जु�ा 
िनमा�ण गन� बे�ने काम भएको छ । म आफु अब िछ�ै नै घरको  स�पणु� �यावहार िमलाएर सुख�तको सदरमकुाममा गई 
जु�ा �यावसाय संचलान गरी ब�ने योजना रहेको छ । मलाई सध ैभारत जाने र केिह पैसा कमाएर घर खच� गन�लाई 
फिक� ने िपरले सताई रह��यो । तर जब मैले जु�ा तालीम िलए तवदेिख मेरो आ�मबल बढेको छ । मासीक �पमा घर 
खच� संचालनका लागी आ�दानी जु�ा �यावसायबाट ह�ने गरेको छ । भिव�यमा यसलाई अझ बढी �यवि�थत गन� र 
�यावसायलाई ठूलो �पमा िब�तार गन� योजना समेत रहेको छ ।  
अिहले मेरो जीवनमा मैले नसोचेको कुरा परुा भएको छ । अिहलेस�म के गन� र कसो गन� भ�ने कुरा एिकन नभएको 
अव�थामा ए�कासी ज�ुा उ�मी ब�ने अवसर �ा� गरेको छु । यो अवसरलाई चनुौतीपिन स�झदै मेरो �यावसाय 
अगाडी बढाउदै छु । जीवनमा किह�यैपिन म एक उ�मी ब�छु भनेर सोचेको पिन िथएन । �यसमापिन जु�ा उ�मी ब�छु 
भनेर सोचेको िथएन । तर एकाएक मेरो जीवनमा बहार आएको छ । म जु�ा उ�मी भएको छु । 

 
हातेबुनाइ तािलमबाट होलसेल �यापारस�म 

 

 
 
िचङ्गाड गाउपँािलका तथा िस�ता गाउपािलका सािवकका रािनवास, काफलकोट, मटेला, अवलिचङ, रजेना, पा�का 

गािवस ह� सुख�त सदरमकुाम देिख टाढा कि�च बाटो ह�द ै

जान सिक�छ । जुन गाउहँ� भौगोिलक तथा आिथ�क �पले 

पिन िनकै पछािड परेका छन । यिह ग�रवी �यिुनकरणका 

लािग गरीवी िनवारण कोष काय��म अ�त�ग�त सहयोगी 

सं�था िसमा�तकृत मिहलाह�का लािग मिहला सं�था 

(वाम) सुख�त तथा अ� ४ सहयोगी सं�थाको संय�ु 

सहभािगतामा ०७३।०७४ मा िदइएको तािलममा थु�ै 

सामदुाियक सं�थाका सद�यह�को सहभािगता िथयो । 

जसम�ये म एक तालीम सहभागी ह� ँ िदपा बढुा मगर । म 

सीमा�तकृत मिहलाह�का लागी मिहला सं�था (वाम), 

सुख�त�ारा संचािलत गरीवी गरीवी िनवारण कोष काय��म 

अ�त�ग�त प�रवत�निसल सामदुाियक सं�था सािवकको 

पा�का ४,  हालको िचङ्गाड गाउपँािलका वडा नं. ६ को 

सद�य ह� । मेरो घरमा ५ जनाको प�रवार रहेका छौ । आिथ�क र शैि�क दबैु िहसावले पछाडी परेको प�रवार हो मेरो । 

केिह गरेर अगाडी बढ्नलाई कसै न कसैको सहारा ज�र चािह�छ । य�तैमा गरीवी िनवारण कोष काय��म मेरो अगाडी 

 दीपा बढुा 
सद�य  प�रवत�निशल सास िचंगाड 

हातेवुनाइ गद� दीपा वुढा आ�नै कोठामा 
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बढ्ने सहयोगी ब�यो । �ायः सबैको इितहास लामो ह��छ तर मेरो लामो नभएर छोटो इितहास रहेको छ । मा� सीप 

िसके र िसकेको �यिह सीपलाई �योगमा �याउदैछु ।  

 मैले हातेबनुाइ तािलममा सहभािग भइ हातले ब�ुने सामगीह� ज�तै ऐना बनाउने, झोला बनाउने, गिुडया झु�डाउनको 

लािग �यागरंह� ज�ता सीपह� िसके । यो तािलमप�ात मलाई यो कुराको महसुस भयो िक मिहलाले चाहेको ख�डमा 

आ�नो तथा प�रवारको गरीवी �यिुनकरण गन�  सिकने रहेछ । जसको कारण मैले तािलममा िसकेका कुरालाई 

�यवसायीकरण गन� सोचका  साथ सामदुाियक सं�थावाट � २५,०००। ऋण िलए र थप िसप िस�नका लागी थप 

सहयोग भयो साथै िसप िसकाईलाई अझ िनखारता �याउन �यूठान िज�ला मा स�चालन भएको तािलममा सहभागी 

भई चरुा तथा गिुडया वनाउने िसप िस�न सफल भए । यो सीपले मेरो �यावसाियक योजनालाई अझ बढी थप सहयोग 

गय� । मलाई सामदुाियक सं�था र सहयोगी सं�थाबाट अ�य�तै सहयोग भयो जसको फल�व�प अिहले मैले सुख�तको 

वीरे��नगर नगरपािलका वडा नं.६ बजारमा हातेबनुाइ सामा�ीको होलसेल िव�� िवतरण गन�  कोशेली घर नामक पसल 

संचालन गन�  सफल भएको छु । 

आफुले िसकेको िसपलाई �यवहा�रक �पमा �योग गद� िवरे��नगरमा कोठा भाडामा िलई हातेवुनाई िसपको िनर�तरता 

िदई रहकोछु । अिहले मैले िसकेको िसपवाट अ� मिहला िदिदविहनीह�लाई पिन आिथ�क िवकासका लागी मह�वपणु� 

सहयोग भएको छ । सामदुाियक सं�था र मेरो कुल � २ लाख �पैयाको लगानीवाट सु� भएको �यवसायवाट मेरो 

मािसक ८ देिख १० हजार �पैयास�म मनुाफा गद� आएको छु । 

यसका साथै २०७४ असार ११ गते गरीवी िनवारण कोष�ारा आयोिजत सामदुाियक सं�था िसज�निशलता परु�कार 

िवतरण काय��ममा सीमा�तकृत मिहलाह�का लागी 

मिहला सं�था (वाम) ,सुख�तको तफा�ट उ�कृ� 

सफल उ�मीको �पमा मलाई �माण प� र नगद 

१२ हजार सिहत परु�कार �दान गरीनुले मेरो थप 

मनोबल बिृ� भई मेरो �यावसायीक जीवनमा 

अ�य�तै उ�साह भ�रएको छ । यसमा म तथा मेरो 

प�रवत�निशल सामदाियक सं�थाका सद�यह� धेरै 

धेर ै आभारी छौ । स�मानका लागी म र मेरो 

सामदुाियक सं�थाको तफा�ट सहयोगी सं�था 

सीमा�तकृत मिहलाह�का लागी मिहला सं�था -

वाम), सुख�त र गरीवी िनवारण कोष काठमाडौलाई 

धेर ैधेर ैध�यवाद िदन चाह�छौ । अचानक तालीममा 

सहभागी भए र सो तालीमप�ात मेरो �यावसायीक योजना ब�यो अिन अिहले हाते बनुाई तालीमबाट होलसेल 

�यापारीस�म ब�न सफल भएको छु । यहाकँा �थानीय �यावसायीले मेरो कोशेली घर पसलबाट बनुाईका सामा�ीह� 

िक�ने गनु�  भएको छ । मैले होलसेल �पमा नै िब�� िवतरण गन� गरेको छु ।  

उ�कृ� �यवसाियको �पमा सृजनिशलता पुर�कार �हण गद� दीपा 
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अ�तमा मेरो सफलताका लागी उ��ेरणा िदने गरीवी िनवारण कोषका काय��ब�धक िटकाराम पो�ेल सर, सहयोगी 

सं�थाका स�पणु� िटम, सामदुाियक सं�थाका सबै पदािधकारीह� लगायत सहयोग गन� स�पणु� सहयोगी मनह�लाई 

ध�यवाद िदन चाह�छु साथै सामदुाियक सं�था र सद�यको िवकासको लािग आफु सधै सामदुाियक सं�थाको िसप 

िवकासका लागी सध ैत�पर रहने कुराको �ितव�ता �य� गन�  चाह�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 ८ ८ १००% पुराना योजना 

२ आयआज�न कृयाकलाप स�ंया १०१ १०१ १००% पुराना योजना 

३ भौितक पवुा�धार  िनकाशा बजेट � २२५०००० २४७१००० ११०% 

 ६ IGA  बजेट िनकाशा � ८३३६००० ८३३६०००        १००% 

 ७ POs बजेट संझौता � ३३७५००० ३३७५००० १००% 

 ८ POs  बजेट  िनकाशा � ३३७५००० ३२६२००० ९७% 

  

अनुसुची  ३: कम�चारीह�को िववरण 

� स कम�चारीको नाम साझेदार सं�था पद 

१ अिनता प�ली �थानीय िवकास कोष काय��म संयोजक 

२ ल�मी ल�साल �थानीय िवकास कोष काय��म सपुरभाइजर 

३ िसता चौधरी �थानीय िवकास कोष सामािजक प�रचालक 

४ तारा काक� �थानीय िवकास कोष उ�म िवकास सहजकता� 

५ द�ुमन कुमार शमा� �थानीय िवकास कोष सामािजक प�रचालक 

६ मिमतादवेी कसेरा �थानीय िवकास कोष सामािजक प�रचालक 

७ प�ुपाकुमारी पौडेल �थानीय िवकास कोष सामािजक प�रचालक 

८ स�तोस िसंह �थानीय िवकास कोष सव ओभरिसयर 

९ होम राज थापा �थानीय िवकास कोष इि�जिनयर 

१० तेज सोनाम समाज जागरण के�� काय��म संयोजक 

११ शेर वहादरु िव.क समाज जागरण के�� काय�� सपुरभाइजर 

१२ �ेम शाही समाज जागरण के�� सामािजक प�रचालक 

१३ िसता थापा मगर समाज जागरण के�� सामािजक प�रचालक 

१४ न�दराम गौतम समाज जागरण के�� सामािजक प�रचालक 

१५ िकशोर पो�ेल समाज जागरण के�� सामािजक प�रचालक 

१६ प�ुपा चौधरी समाज जागरण के�� सव ओभरिसयर 

१७ ओप �कास थापा स�ुदर नेपाल सं�था काय��म संयोजक 

१८ रमेश खनाल स�ुदर नेपाल सं�था सपुरभाइजर 
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� स कम�चारीको नाम साझेदार सं�था पद 

१९ िजरक बहादरु वडुवाल स�ुदर नेपाल सं�था सामािजक प�रचालक  

२० पाव�ित कंडेल  स�ुदर नेपाल सं�था सामािजक प�रचालक 

२१ पदम बहादरु िव.क. स�ुदर नेपाल सं�था सामािजक प�रचालक 

२२ लालबहादरु घ�ित� मगर िसमा�तकृत मिहलाह�का लािग मिहला सं�था काय��म संयोजक 

२३ सर�वती रोकाय िसमा�तकृत मिहलाह�का लािग मिहला सं�था सपुरभाईजर 

२४ रामबहादरु हमाल िसमा�तकृत मिहलाह�का लािग मिहला सं�था सामािजक प�रचालक 

२५ सीता िज.सी. िसमा�तकृत मिहलाह�का लािग मिहला सं�था सामािजक प�रचालक 

२६ तलुसा शमा� िसमा�तकृत मिहलाह�का लािग मिहला सं�था सामािजक प�रचालक 

२७ रमा िव�कमा� नेपाल दिलत तथा जनजाती िवकास के�� काय��म संयोजक  

२८ िदनेश वली नेपाल दिलत तथा जनजाती िवकास के�� काय��म सपुरभाईजर 

२९ समुन वढुाथोक� नेपाल दिलत तथा जनजाती िवकास के�� सामािजक प�रचालक 

३० िन�ता रसाली नेपाल दिलत तथा जनजाती िवकास के�� सामािजक प�रचालक 

३१ झलक िव.क. नेपाल दिलत तथा जनजाती िवकास के�� सामािजक प�रचालक 
 

 


