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पृष्ठभूमी

जव.सं. २०५२ मा कास्की जजल्ामा गैरसरकारकी संस्ाका रूपमा स्ापना भई देशका जवजभन्न भौगोजलक षेित्रमा कायतारत 
लकी–बरता २२ वषतासम्म आइपुग्ा यसले दजषिण एजशया, अजरिका र मध्य अमेररककी देशहरूमा जवजभन्न पररयोजनाहरू 
सञ्चलान गररसकेको छ । लकी–बरताले सञ्चालन गरेका कायताक्रमहरूको बृहत्क प्रभावका लाजग बहुसरोकारवालाहरूसँगको 
समन्वयलाई प्रा्जमकता जदएको छ । सहभाजगतामूलक अनुसन्ान र जवकासका पद्धजत अपनाई प्राकृजतक स्ोतहरूको 
जदगो व्यवस्ापन गददै , ग्ामकीण भेगमा बसोवास गनने गररव त्ा सकीमान्तकृत कृषक समुदाय, जवशेष गरकी मजहलाहरूको 
जकीजवकोपाजतान सुधारमा टेवा पुयाताउनु लकी–बरताको लक्ष्य हो । लकी–बरताले ‘विस् माजनस, खाद्य सुरजषित समाज र 
आत्मसम्मानजनक जकीवन’ को पररकल्पना गदताछ ।

लकी–बरताले अाज त्ाक वषता (अा.व.) २०७१/७२  देस्ख सामाजजक परकीषिण कायताक्रमलाई संस्ागत गरेको हो । यस वषता पजन 
संस्ाकाे २२ औ ंवाजषताक साधारण–सभाका अवसरमा संस्ागत सामाजजक परकीषिणको आयोजना गररएको ज्यो । यसका 
लाजग राममजण अजधकारकीलाइता  सामाजजक परकीषिण बाह्य सहजकताताका रूपमा करार गरकी सो कायता सम्न्न गनने जजमे्मवारकी 
जदइएको ज्यो । जवजभन्न चरणमा सामाजजक परकीषिणका गजतजवजधहरूको कायतासम्ादन पश्ात्क यो सङ्क जषिप्त प्रजतवेदन 
तयार गररएको छ ।

लकी–बरताकाे संस्ागत सामाजजक परकीषिण २०७३ का सहभागकीहरू 
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सामावजक परीक्षणसम्बन्ी नीवतित व्यिसथा

सामाजजक परकीषिणको पररभाषामा समानता भेजटंदैन । सामान्य पररभाषा अनुसार, सामाजजक परकीषिण कुनै पजन संस्ाको 
सामाजजक कायतासम्ादनको परकीषिण हो । जसमा सरोकारवालाले सामाजजक कायतासम्ादनका लाजग भजवष्यमा गनता 
सजकने सुधारको आशा राखदछन्क । आज त्ाक लेखा परकीषिण र सामाजजक परकीषिणबकीच केहकी समानताहरू छन्क । यकी दुवैमा 
अजभलेख र प्रजक्रयाको जाँच त्ा त्यसको सारांश र प्रजतवेदनको तयारकी गररनछ । तर तास्विक फरक के हो भने, सामाजजक 
परकीषिणमा सरोकारवाला, बोरता सदस्य, कमताचारकी, सेवाग्ाहकी वा लाभास्न्वत समूह, नकीजतजनमाताता, सञ्चारकममी आजद सबैलाई 
संस्ाको सामाजजक परकीषिण वा कायतासम्ादनका क्रममा सहभागकी गराइनछ भने आज त्ाक लेखा परकीषिणमा लेखा परकीषिण 
सहजकताताले आफनो राय मात्र उले्ख गदताछन्क । 

स्ानकीय जनकाय (आज त्ाक प्रशासन) जनयमावलकी, २०६४ को जनयम २०१ ले गरेको व्यवस्ा अनुसार वषतामा एकपटक 
समाजजक परकीषिण गननेै पनने प्रावधान भएकाले स्ानकीय जनकायहरू (जजल्ा जवकास सजमजत, महानगरपाजलका, 
उपमहानगरपाजलका, नगरपाजलका र गा.जव.स. हरू) र कुनै पजन गैरसरकारकी सङ्घ–संस्ाले आज त्ाक वषता समाप्त भएको 
प्र्म चौमाजसकजभत्र सामाजजक परकीषिण गररसकु्पदताछ । यसका लाजग स्ानकीय जनकायले सो जनकायसँग प्रत्यषि सम्बन् 
नभएको जवज्ञ वा संस्ालाई सामाजजक परकीषिण कायताक्रमका लाजग सेवा करारमा जलनुपदताछ । सामाजजक परकीषिण कायतालाई 
सहज र प्रभावकारकी बनाउनका लाजग संस्ाले आन्तररक रूपमा एक समन्वय सजमजत (Social Audit Coordination 
Committee) गठन गनुतापनने हुनछ । तर समन्वय सजमजतको गठन बाध्यात्मक भने हँुदैन । 

सामाजजक परकीषिणलाई अनुसन्ानात्मक ढङ्गबाट अध्ययनपश्ात्क समू्णता सरोकारवाला सजहतको समावेशकी एवं 
सहभाजगतामूलक उपस्स्जतमा प्रारस्भिक प्रजतवेदन प्रसु्त गररनछ । छलफलमा उठेका सवाल र जवाफलाई समेटकी 
अस्न्तम प्रजतवेदन तयार गररनछ । संस्ाका कायताक्रम त्ा पररयोजनाका गजतजवजधहरूबाट सामाजजक उपलब्की कजत 
हाजसल भए, सोको जवशे्षणबाट प्रभावसम्मको अवस्ाको आँकलन गनता सामाजजक परकीषिण जवजध जनकै प्रभावकारकी 
भएको देस्खनछ । सामाजजक परकीषिणको सैद्धास्न्तक पषिको अनुसरण, सामाजजक परकीषिण कायताजवजधको महविपूणता पाटो 
भएकाले यसको सफल कायातान्वयनबाट अाफनो सामाजजक जवकासको उत्तरदाजयवि पूरा गनता संस्ालाई ठूलो टेवा पुगे्छ ।  
यसैका आधारमा भजवष्यको रणनकीजत त्ा योजना तयार गनने कायताका लाजग यसका जनष्कषताहरूले सघाउने देस्खनछ । 

सामावजक परीक्षणसम्बन्ी संसथाित व्यिसथा

‘स्ानकीय जनकाय सामाजजक परकीषिण कायताजवजध–२०६७’ को पररचे्द ६ जवजवधअन्तगतात उले्ख भए अनुसार गैरसरकारकी 
संस्ाहरू त्ा अन्य सावताजजनक संस्ाहरूले पजन सामाजजक परकीषिण गदाता यस कायताजवजधको प्रयोग गनता सके्छन्क र सो 
गनता गराउन स्ानकीय जनकायहरूले समन्वय र सहयोग गनुतापननेछ भने्न उले्ख छ । ‘सामाजजक परकीषिण कायताजवजध २०६७’ 
को आधारमा लकी–बरताले आ. व. ०७२/७३ को सामाजजक परकीषिण सम्न्न गरेको हो ।
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सामावजक परीक्षणको उदे्श्य

स्ानकीय जनकाय (आज त्ाक प्रशासन) जनयमावलकी, २०६४ को जनयम २०१ ले गरेको व्यवस्ा अनुरूप लकी–बरताको एक 
आज त्ाक वषतामा लकी–बरताकैै समग् सामाजजक उत्तरदाजयवि परकीषिण (लेखाजोखा) गनुता यस सामाजजक परकीषिणको उदे्श्य 
हो । सामाजजक परकीषिणका सैद्धास्न्तक र व्यावहाररक पषिलाई समेट्कदै लकी–बरतालाई ऐन जनयमले तोकेको सामाजजक 
जजमे्मवारकी, त्यस अनुसार सञ्चाजलत कायताक्रम, योजनाले ल्ाएको सामाजजक उपलस्ब् र सामाजजक जजमे्मवारकी वहन 
गनता सके् संस्ागत षिमता आजदको लेखाजोखा यसका केन्द्रजवनदुमा रहेका छन्क । यो सामाजजक उत्तरदाजयवि (Social  
Accountability) को जसद्धान्तबाट जनदने शजशत छ । 

लकी–बरताले संस्ागत सामाजजक परकीषिण गनाताका मुख्य उदे्श्यहरू जनम्ानुसार रहेका छन्कः

• संस्ाको पररचय, यसका कायताक्रम, पररयोजना, कायताषेित्र, कायताशैलकी आजदका बारेमा जानकारकी जदन;

• संस्ाले जवगतका वषताहरूमा सञ्चालनमा ल्ाएका कायताक्रम त्ा पररयोजनाहरूले लजषित समूह (अजधकारवाला वा 
लाभास्न्वत समूह) मा पारेका प्रभावहरूका बारेमा मूल्ाङ्कन त्ा  सजमषिात्मक जवशे्षण गनता;

• संस्ाका जवजभन्न कायताक्रम त्ा पररयोजनाहरू सञ्चालनका लाजग प्राप्त सहयोग, गररएको खचता र त्यसका  
स्ोतहरूका बारेमा जानकारकी जदन;

• संस्ाको पारदजशताता बढाउन;

• साझेदार सङ्घ–संस्ा त्ा बाह्य सरोकारवालहरूबाट संस्ाको मूल्ाङ्कनका लाजग संस्ाले हालसम्म हाजसल गरेका 
जसकाइ, जवकास गरेका प्रजवजध त्ा असल अभ्ासहरूको आदानप्रदान त्ा प्रसार गनता;

• भावकी योजना त्ा कायताक्रमहरूका लाजग पृष्ठपोषण जलन; 

• सामाजजक जजमे्मवारकी, त्यसलाई पालना गनता भएको प्रयास त्ा कायतासम्ादनको लेखाजोखा गनता; 

• सामाजजक परकीषिण कायतालाई संस्ागत गनता; 

• गएको आज त्ाक वषताको सामाजजक परकीषिणको पुनरावलोकन गनता ।

 
सामावजक परीक्षण िदा्ड अपनाइएका विवधहरू

लकी–बरताको संस्ागत सामाजजक परकीषिण कायताक्रम सम्न्न गदाता जनम् जवजधहरू अपनाइएका ज्एः

• सन्दभता–सामग्की अध्ययन र समकीषिा

• स्ानकीय जनकायसम्बन्की ऐन, जनयम, कायताजवजध र जनदने शजशकाहरूको अध्ययन

• लकी–बरताका जवजभन्न प्रकाशन त्ा प्रजतवेदनहरूको अध्ययन

• संस्ाले जनमाताण र प्रसारण गरेका जवजभन्न श्व्यदृश्य सामग्कीहरूको अवलोकन त्ा अध्ययन–जवशे्षण
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• सामाजजक उपलब्की, कायतासम्ादन, पररणाम र प्रभावसम्बन्की अजभलेख त्ा सूचनाहरूका बारेमा अध्ययन

• स्लगत अवलाेकन भ्रमण, 

• सराेकारवाला, लाभास्न्वत समूहका प्रजतजनजध, साझेदार संस्ाका प्रजतजनजध, लकी–बरता कायताकारकी सजमजत त्ा 
कायताकाररणकी बाेरताका सदस्यहरूसँग छलफल, सल्ाह अाजद । 

 
सथलित अध्ययन तथा अिलोकन 

संस्ागत सामाजजक परकीषिणका क्रममा लकी–बरताले  
आ. व. २०७२/७३ मा सञ्चालनमा ल्ाएका 
अनुसन्ानमूलक र जवकासका आयोजनाहरूको 
स्लगत जनरकीषिण र अवलोकन गरकी संस्ाको सामाजजक 
कायतासम्ादनका अवस्ाबारे जानकारकी जलइएको  
ज्यो । लकी–बरताद्ारा सञ्चाजलत आयोजना त्ा 
कायताक्रमको जनरकीषिण गनने क्रममा लाभास्न्वत समूहका 
प्रजतजनजध, कृषक त्ा कृषक समूहका प्रजतजनजध, जफल्ड 
कमताचारकी अाजदसँग छलफल, अन्तरजक्रया र अजभमत 
सङ्कलन गररएको ज्यो । सामाजजक परकीषिण कायताक्रम अध्ययन, स्लगत अवलोकन, सवनेषिण, प्रजतवेदन प्रसु्जत त्ा 
बहसका क्रममा ६५ भन्दा बढकी सहभागकीहरूले राय, जवचार र सुझाउ प्रसु्त गनुताभएको ज्यो । स्लगत अध्ययन एवं 
अवलोकनको जवसृ्त जववरण खण्ड ४, पृष्ठ १० मा उले्ख गररएको छ । 

संसथाित सामावजक परीक्षणसम्बन्ी अध्ययनको के्षत्र र सीमा

लकी–बरताको कायताषेित्र नेपालजभत्र ३९ जजल्ा र दजषिण एजशयाको बङ्गलादेश र श्कीलङ्कामा समेत रहेको छ । समष्कीगत षेित्रमा 
२९ वटा पररयाेजनाहरू सञ्चाजलत छन्क । समय त्ा स्ोतसाधनको सकीजमतताले गदाता संस्ागत सामाजजक परकीषिणका 
क्रममा कास्की र नवलपरासकी जजल्ाका पाँचवटा पररयोजनाहरू सञ्चाजलत षेित्रमा मात्र स्लगत भ्रमण त्ा अध्ययन 
गररएको ज्यो । अन्तरवाताता, समूहगत छलफल, स्लगत अवलोकन, अध्ययन त्ा सवनेषिणका क्रममा आवश्यक व्यस्ति, 
समूह र आयोजना त्ा कायताक्रमलाई व्यापक र सघन रूपमा अध्ययन त्ा जवशे्षण गनता नसजकएकाले प्रजतजनजधमूलक 
रूपमा मात्र गररएको छ । 

स्लगत अध्ययन त्ा अवलाेकनका क्रममा समाजजक परकीषिण सहजकताता 
राममजण अजधकारकी  (वायाँबाट दाेस्ाे) । 
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संसथाित सामावजक परीक्षण काय्डक्रम र 

प्रारम्भिक प्रवतिेदन प्रसु्वत तथा छलफल 

क) स्ानः  जलचकीबोट पाटमी प्ालेस, गैह्ापाटन, पोखरा, कास्की

ख) समयः  जबहान ८ः३० बजेदेस्ख जदउँसो २ः०० बजेसम्म

ग) उपस्स्जतः  २०१ जना (१४१ पुरुष र ६० मजहला)

घ) जमजतः २०७३ असाेज ७ गते

 
लकी–बरताको २२ औ ंवाजषताक साधारण–सभाको अवसरमा संस्ागत सामाजजक परकीषिण कायताक्रमको आयोजना गररएको 
ज्यो । खुल्ा सत्रका रूपमा संस्ागत सामाजजक परकीषिणलाई प्रा्जमकतामा रास्खएको ज्यो । सो सत्रको अध्यषिता 
लकी–बरता कायताकाररणकी बोरताका अध्यषि कृष्णप्रसाद बरालले गनुताभएको ज्यो । संस्ागत सामाजजक परकीषिण कायताक्रमको 
सहजकीकरण सामाजजक परकीषिण सहजकताता राममजण अजधकारकीले गनुताभएको ज्यो । 

सहभाविता

लकी–बरताको  संस्ागत सामाजजक परकीषिण कायताक्रममा  लाभास्न्वत समूह (कृषक) प्रजतजनजध १०, शैजषिक संस्ाका 
प्रजतजनजध ५, जवकास  साझेदार  संस्ाका ९, सञ्चारकममी १२, सरकारकी जनकायका प्रजतजनजध १२, जनजकी षेित्रका 
प्रजतजनजध ११, बाेरता सदस्य ८, साधारण सदस्य १८, लकी–बरता कमताचारकी ९४, संस्ापक सदस्य २ र अन्य अामास््रित ७ 
गरर जम्मा १८८ जनाको सहभाजगता रहेकाे ज्याे ।  जसमधे्य ४७ जना मजहला र १४१ जना पुरुष सहभागकीहरू ज्ए ।  
(सहभागकीहरूको जववरण अनुसूचकी ३ मा हेनता सकु्हुनेछ ।)

लकी–बरताकाे संस्ागत सामाजजक परकीषिण २०७३ का सहभागकीहरू 
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सुरूिात

खुल्ा सत्रको कायताक्रम सञ्चालन लकी–बरताका राजजव ढकाल 
र जप्रयानजलकी जाेशकीले गनुताभएको ज्यो । खुल्ा सत्रमा 
आयोजजत सामाजजक परकीषिण कायताक्रमको अध्यषिता  
लकी–बरताका कायताकाररणकी बोरताका अध्यषि कृष्णप्रसाद 
बरालले गनुताभएको ज्यो । राजष्रि य याेजना अायाेगका पूवता 
अध्यषि त्ा नेपाल राष्रि  बैंकका पूवता गभनतार जदपेन्द्र बहादुर 
षेित्रकी कायताक्रमकाे प्रमुख अजतज् हुनुहुन्थाे । त्यसै गरकी 
कृजष म्रिालयका उप सजचव शंकर सापकाेटा, स्ानकीय 
जवकास अजधकारकी दामाेदर भण्डारकी र राजष्रि य याेजना 
अायाेगका  सह सजचव बालकृष्ण जघजमरे जवशेष अजतज् हुनुहुन्थाे । 

लकी–बरताका कायताकारकी जनदनेशक रा. बलराम ्ापाले कायताक्रममा उपस्स्त समू्णता अजतज् त्ा सहभाजगहरूलाई विागत 
मन्तव्यमाफता त विागत गनुताभएको ज्यो । प्रमुख अजतज् जदपेन्द्र बहादुर षेित्रकीले कनता सेलर अ्ातात्क हाते मकै छाेराउने 
य्रिबाट मकै छाेराइ कायताक्रमको औपचाररक उद्क घाटन गनुताभएको ज्यो । 

खुल्ा सत्र अन्तगतात सामाजजक परकीषिण कायताक्रमका सहजकताता राममजण अजधकारकीले सामाजजक परकीषिणसम्बन्की जानकारकी 
जदनु भएकाे ज्याे । सामाजजक परकीषिण सत्रका क्रममा अायाेजक र सहभागकीहरूले पालना गनुतापनने अाचारसंजहताकाे 
जानकारकी जदइता साेकाे अनुमाेदन गराइता  अाैपचाररक रूपमा सामाजजक परकीषिण सत्रकाे सुरुवात भएकाे ज्याे । 

सामाजजक परकीषिणको पजहलो प्रसु्जत अन्तगतात लकी–बरताका कायताकारकी जनदनेशक रा. बलराम ्ापाले लकी–बरताकाे 
संस्ागत  पररचय एवं सुशासनसम्बन्की जानकारकी समेजटएकाे प्रसु्जत प्रसु्त गनुताभएकाे ज्याे । अा.व. २०७२/७३ मा 
कायताक्रम कायतान्वयनका क्रममा जवजभन्न कायताक्रम त्ा पररयाेजनाका उले्खनकीय पहल त्ा उपलब्कीहरूका बारेमा 
कायताक्रम कायतान्वयन जनदनेशक रा. रामबहादुर रानाले प्रसु्जतकरण गनुता भएकाे ज्याे । गत वषता (आ. व. २०७१/७२) को 
सामाजजक परकीषिणबाट आएका सुझाउ त्ा समकीषिाको पुनरावलोकन गनुताका सा्ै संस्ागत रूपमा सामाजजक परकीषिण 
कायतान्वयनसम्बन्की जानकारकी जदनुभएकाे ज्याे लकी–बरताका कायताक्रम कायतान्वयन उप–जनदनेशक भरत भण्डारकीले ।  

पाररवारकीक कृजष पुनः जनमाताण पररयाेजनाकाे सामाजजक परकीषिण त्ा सावताजजनक सुनुवाइता ः जसकाइ त्ा उपलब्कीसम्बन्की 
जानकारकी प्रसु्त गनुताभएकाे ज्याे सराेज ढुङ्गानाले । लकी–बरताकाे संस्ागत सामाजजक परकीषिणका क्रममा स्लगत रूपमा 
संस्ाकाे सु–शासन, प्रभावकाररता, जवाफदेजहता अाजदका बारेमा प्रारस्भिक अध्ययनका क्रममा कास्की र नवलपासकी 
जजल्ामा स्लगत अध्ययन, अवलाेकन भ्रमण गरकी सङ्कलन गररएका जसकाइता त्ा उपलब्कीहरूका बारेमा सामाजजक 
परकीषिण सहजकताता राममजण अजधकारकीले जानकारकी जदनुभएकाे ज्याे । 

(कायताक्रमको जवसृ्त समयताजलका अनुसूची ४ मा हेनतासकु्हुनेछ ।)

प्रमुख अजतज् जदपेन्द्र बहादुर षेित्रकी हाते कनता सेलरकाे सहायताले मकै 
छाेराएर कायताक्रमकाे अाैपचाररक उद्क घाटन गनुताहुँदै । 
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सामावजक परीक्षण २०७३ मा भएका प्रसु्वतहरूको सङे्कपीकरण

संस्ागत सामाजजक परकीषिण सत्रका क्रममा लकी–बरताका कायताकारकी सदस्य, कमताचारकी र सामाजजक परकीषिण सहजकताताहरूले 
जवजभन्न ५ जवषयमा प्रसु्जतहरू प्रसु्त गनुताभएको ज्यो । 

१. ली–बर्डकाे पररचय
प्रसु्तकताताः रा. बलराम ्ापा, कायताकारकी जनदनेशक   
 
लकी–बरताका कायताकारकी जनदनेशक रा. बलराम ्ापाले लकी–
बरताको समजष्गत पररचय जदनुभएको ज्यो । यसका सा्ै 
उहाँले संस्ाले सु–शासनका लाजग गरेका प्रयासहरू, 
जवजत्तय र मानव स्ाेत साधन; संस्ाको नयाँ नकीजत त्ा 
कायातान्वयन, लकी–बरताका छाता संस्ा अाजदका बारेमा पजन 
जानकारकी जदनु भएकाे ज्याे । 

रा. ्ापाले अाफनाे प्रसु्जतका क्रममा सन्क २०१७ देस्ख २१ सम्मका लाजग लकी–बरताकाे जवकास त्ा अनुसन्ान रणनकीजतकाे 
प्रारस्भिक खाँकाका बारेमा समेत जानकारकी जदनु भएकाे ज्याे । यसका सा्ै उहाँले लकी–बरताका कायताक्रमहरूलाइता नेपाल 
सरकारकाे '१४ चरण याेजना पद्धजत' अवलम्बन गरकी स्ानकीय स्रमा याेजना तजुतामा गदाता  कसरकी समन्वयन गनता सजकनछ 
भने्न जानकारकी पजन अाफनाे प्रसु्जतमा समेट्कनु भएकाे ज्याे  । 

२. अा.ि. २०७२/७३ का उले्खनीय पहल तथा उपलब्ीहरू
प्रसु्तकताताः रा. रामबहादुर राना, कायताक्रम कायतान्वयन जनदनेशक     

लकी–बरताका कायताक्रम कायातान्वयन जनदनेशक रा. 
रामबहादुर रानाले गएकाे वषता भएका उले्खनकीय पहल 
त्ा उपलब्कीहरूका बारेमा प्रसु्जत राखनु भएकाे 
ज्याे । उहाँले हुम्ामा खाद्य त्ा पाेषण सुरषिामा 
लकी–बरताले पुयाताएकाे याेगदान, पाररवाररक कृजष पुनः 
जनमाताण पररयाेजना माफता त भूकम् अजत प्रभाजवत 
जजल्ाका कृषकहरूलाइता पुगेकाे सहयाेग, वन षेित्रमा  
लकी–बरताकाे पहल, जलवायु मैत्रकी कृजष त्ा जलवायु 
मैत्रकी गाउँ पररयाेजनाहरू अन्तगतात भइतारहेका नयाँ 
प्रयासहरूका बारेमा जानकारकी जदनु भएकाे ज्याे । 

लकी–बरताका बारेमा अाफनाे  प्रसु्जत राखनु हँुदै  
लकी–बरताका कायताकारकी जनदनेशक रा. बलराम ्ापा 

अा.व. २०७२/७३ का उले्खनकीय पहल त्ा उपलब्कीहरूका बारेमा 
जानकारकी जदनुहँुदे लकी–बरताका कायताक्रम कायतान्वयन जनदनेशक  
रा. राम बहादुर राना
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३. अा.ि. २०७२/७३ काे सामावजक परीक्षणकाे सवमक्षा तथा 

संसथाित रूपमा सामावजक परीक्षण काय्डन्वयनसम्बन्ी जानकारी
प्रसु्तकताताः भरत भण्डारकी, कायताक्रम कायतान्वयन  
उप–जनदनेशक  

लकी–बरताका कायताक्रम कायतान्वयन उप–जनदनेशक भरत 
भण्डारकीले अजघल्ो अजघल्ाे वषता (अा.व. २०७१/७२) को 
सामाजजक परकीषिणबाट प्राप्त भएका पृष्ठपोषणहरूको 
पुनरावलोकन गददै  सोको कायातान्वयनका लाजग याे 
आज त्ाक वषतामा चाजलएका कदमहरूका बारेमा जानकारकी 
जदनुभएको ज्यो । कायतान्वयनका यकी अवस्ाहरूलाइता तल 
ताजलकामा प्रसु्त गररएको छः

पृष्ठपाेषण/सुझाि काय्डन्वयनकाे अिसथा
लकी–बरताले भजवष्यमा बनाउने अनुसन्ान त्ा जवकास रणनकीजतमा 
कृजष र वनकाे अन्तसताम्बन्, यसकाे जदगाे व्यवस्ापनलाइता समेत 
प्रा्जमकतामा राखनुपदताछ । (सुजचता शे्ष्ठ, कायताक्रम अजधकृत, 
बहुसराेकारवाला वन कायताक्रम)

सन्क २०१७–२०२१ सम्मका लाजग तयार गररन लाजगएकाे लकी–
बरताकाे अनुसन्ान त्ा जवकास रणनकीजतमा यस जवषयलाइता 
प्रा्जमकताका सा् रास्खने छ।  

लकी–बरताले नयाँ बनाउन लागेकाे अाफनाे अनुसन्ान त्ा जवकास 
रणनकीजतमा सामाजजक परकीषिण गनदैपनने कुरा उले्ख गरकी, अाफना 
साझेदार सङ्घ–संस्ाहरूकाे यस जवषयमा षिमता अजभवृस्द्धमा 
ध्यान जदनुपनने देस्खनछ ।  
(ब्रम्हध्वज गुरूङ, कायताकारकी अजधकृत, रूपान्तरण नेपाल)

लकी–बरताले गत वषता सामाजजक परकीषिणलाई आफै र स्ानकीय 
साझेदार संस्ाहरू माफता त सञ्चाजलत पररयोजनाहरुमा 
प्रा्जमकता सा् अवलम्वन गरेको छ ।  
पाररवाररक कृजष पुनः जनमाताण पररयोजना अन्तगतात जसनु्पालचोक 
र  दोलखा जजल्ामा, खाद्य अजधकार पररयोजना अन्तगतात 
जसराहा, ओखलढुङ्गा, उदयपुर जजल्ामा सा्ै सामुदाजयक 
जैजवक जवजवधता ब्यवस्ापन पररयोजना अन्तगतात रोटकी जजल्ाका 
५८ गा.जव.स. हरूमा सावताजजनक सुनुवाई त्ा सामाजजक परकीषिण 
कायताक्रम सम्न्न भएकाे ज्याे।  
भजवष्यमा पजन सामाजजक परकीषिण त्ा सावताजजनक सुनुवाइतालाइता  
संस्ागत गददै  लगकी उच्च महत्त्व रास्खने छ । 

अनुसन्ानकाे षेित्रमा भएकाे लकी–बरताकाे दषिता र ज्ञान, गैरकाष्ठ 
वन पैदावर र चुरे षेित्रकाे अनुसन्ान र जदगाे जवकासमा लगाइता  
त्यस षेित्रकाे जवकासकाे लाजग पहल गनुतापछता  । 
(ब्रम्हध्वज गुरूङ, कायताकारकी अजधकृत, रूपान्तरण नेपाल)

यस जवषयमा लकी–बरताले अाफनाे दषिता र षिमताले भ्ाएसम्मका 
पहलहरू अगाजर बढाइता  रहेकाे छ । भजवष्यमा पजन यस षेित्रमा 
जवकास त्ा अनुसन्ानका कायताहरू अवलम्बन गनाताका लाजग 
नयाँ प्रस्ावनाहरू जवकास गरकी सभिाजवत दातृ जनकायहरू खाेजे् 
क्रम जारकी छ ।

गत वषताकाे सामाजजक परकीषिणकाे  पुनरावलाेकन गराउँदै लकी–बरताका 
कायताक्रम कायतान्वयन उप–जनदनेशक भरत भण्डारकी
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स्ानकीय सङ्घ–संस्ाहरूकाे षिमता अजभवृस्द्ध गनताका सा्ै 
रूपाताल त्ा बेगनासताल जलाधारकाे जलकुभिकी जनय्रिणमा 
लकी–बरताले पहल गनुतापदताछ । कृजष र उद्धजमशलतालाइता  
समायाेजनका बारेमा पजन ध्यान जदनुपछता  ।  
(लक्षकी प्रसाद जत्रपाठकी, अध्यषि, लेखना् उध्याेग वाजणज्य सङ्घ, 
कास्की)

लेखना् नगरपाजलका, सकीर फाउने्सन, हाेटल एसाेजशएसन 
र लकी–बरताकाे सहयाेगमा याे वषता जलारकी समूहलाइता जलकुभिकी 
जनय्रिणका लाजग पहल गनता सहयाेग गररएकाे ज्याे । कृजष र 
उद्मशकीलतालाइता  अगारकी लैजानका लागकी जलाधारकै ब्रान्काे 
जवकास गनने साेचका सा् काम अजघ बजढसकेकाे छ । रूपा–
बेगनास जलाधार षेित्रमा उत्ादन हुने फलफुल जसै्ः केरा र 
कागतकी जवस्ारका प्रयासहरू भएका छन्क । नवजनजमतात सूचना 
केन्द्रले पजन स्ानकीय स्रमा उत्ाजदत जवजवधताहरूकाे प्रवधतानमा 
सहयाेग पुगै् अाएकाे छ । पयातापटतान प्रवधतानमा याे केन्द्र महविपूणता 
स्ान बन्न सके् समेत देस्खनछ ।

लकी–बरताले कृजषका परम्रागत ज्ञानहरूलाइता संस्ागत गनुतापदताछ 
। सा ै्ं, उजचत अजभलेखकीकरण र प्ाटेन्ट अजधकारमाफता त त्यसमा 
जवज्ञानको उपयोजगता बढाउने कामलाई प्रा्जमकता जदनुपछता  ।  
त्यसैगरकी, कृजष जैजवक जवजवजधतासम्बन्की सरकारकी नकीजतहरू 
जसै्ः भखतारै पाररत भएको कृजष जवकास रणनकीजतको अध्ययन 
गरकी लागू गनता पजन सुझाउँदछु ।  
(प्रधु्यम् पाणे्ड, अध्यषि, अन्तराजष्रि ताय व्यापार शाखा, कृजष जवकास 
म्रिालय)

याे सुझावलाइता  हृदयङ्गम गरकी पालना गनता अग्सर छाै ं। 

लकी–बरताले युवालजषित कायताक्रमहरू सञ्चालन गनुता जरूरकी छ । 
युवालाइता  जवकास र अनुसन्ान कायतामा समावेश गराउने बारेमा, 
अब बने्न जवकास त्ा अनुसन्ान रणनकीजतमा युवाकाे भूजमका र 
स्ानका बारेमा पजन सुजनजश्तता हाेस्क ।  
(मदन पाैरेल, युवा प्रजतजनजध, YPARD Nepal)

लकी–बरतामा युवा कमताचारकीहरूकाे बाहुल्ता रहेकाे छ । जवजभन्न 
अनुसन्ानका कायताक्रमहरूमा उच्च माध्यजमक र JTA तहका 
जवद्या्मीहरूलाइता संलग् गराइतारहेका छाै ं। भजवष्यमा युवा लजषित 
कायताक्रम त्ा पररयाेजनाहरूकाे जवकास गरकी उनकीहरूलाइता 
जवकास त्ा अनुसन्ानमा सहभागकी गराउन लकी–बरता तत्र छ ।

साझेदार संस्ामाफता त सञ्चाजलत कायताक्रमहरूमा लकी–बरताका 
तफता बाट सहजकीकरण, अनुगमन एवं मूल्ाङ्कन (M&E) पषिलाई 
जोर जदएमा कायताक्रमको प्रभावकाररता बढ्क ने देस्खनछ ।  
(शारदा प्रसाद न्याैपाने, सामाजजक परकीषिण सहजकताता)

यस सुझावलाइता  मध्यनजर गददै  जवजभन्न पररयाेजनाहरू अन्तगतात 
समय समयमा सामूजहक अनुगमन त्ा अवलाेकन भ्रमणहरूकाे 
अायाेजना गररँदै अाएकाे छ । याे वषता मातै्र पाररवारकीक कृजष पुनः 
जनमाताण पररयाेजना, घरबगैंचा पररयाेजना माफता त याे कायतालाइता  
बढावा जदइएकाे छ । 

अनुसन्ानसँग सम्बस्न्त कायताक्रमहरु जनतालाई बुझ्न र बुझाउन 
गाह्ो भएकाले भौजतक पूवाताधारका कायताक्रम पजन सँगै भएमा 
उपयोगकी हुने देस्खनछ ।  
(शारदा प्रसाद न्याैपाने, सामाजजक परकीषिण सहजकताता)

याे सुझावलाइता  हृदयङ्गम गददै  स्ानकीय स्रमा कृषक लजषित 
कायताक्रमहरूमा अनुसन्ानमूलक पररयाेजना भए तापजन 
कृषकहरूकाे सजक्रयता बढाउनका लाजग अावश्यकता अनुसार 
कृजष सामाग्कीहरू सहायता जदने, बकीउ राहत विरूप जदने अाजद 
कायताहरू भएका छन्क । जसले अनुसन्ानलाइता  सहयाेग त पुयाताइ 
रहेकाे छ नै, कृषकहरूकाे सहभाजगता पजन बढेकाे छ ।
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४. पररयाेजना  तहमा सामावजक परीक्षण तथा साि्डजवनक सुनुिाइ्डः 

वसकाइ तथा उपलब्ी 
प्रसु्तकताताः सराेज ढुङ्गाना, सामाजजक परकीषिण सहजकताता, पाररवाररक कृजष पुनः जनमाताण पररयाेजना

लकी–बरताले स्लगत रूपमा जवजभन्न पररयाेजनाहरूकाे पजन सामाजजक परकीषिण त्ा सावताजजनक सुनुवाइता  गददै  अाएकाे  
छ । गएकाे वषता पाररवारकीक कृजष पुनः जनमाताण पररयाेजना र खाद्य सुरषिा पररयाेजना अन्तगतात स्ानकीयस्रमा सामाजजक 
परकीषिण त्ा सावताजजनक सुनुवाइताका लाजग लकी–बरताले सराेज ढुङ्गानालाइता  सहजकताताका रूपमा करारमा जलएकाे 
ज्याे । जसनु्पालचाेककाे पररयाेजना लागू भएका ठाेकपाता, काजलका, फुस्ल्पङ्क राँरा, यमुनाराँरा, ्ुम्ाखर, जलशङ्क खू, 
ठूलाेजसरूवारकी, इताखू, कदवबास, साँगाचाेक, क त्ालकी, घाे त्ालकी, माजमताङ, गातकी र चाेकटकी गा.जव.स. हरूमा सामाजजक पररषिण 
त्ा सावताजजनक सुनुवाइता  गररएकाे ज्याे । 

साे सामाजजक परकीषिण त्ा सावताजजनक सुनुवाइता  कायताक्रममा लाभास्न्वत कृषक समूहका प्रजतजनजधहरू, स्ानकीय राजनकीजतक 
दलका प्रजतजनजध त्ा बुस्द्धजजजवहरू, वरा नागररक मञ्चका संयाेजक त्ा मजहला विास्थ्य वियंसेजवकाहरू र लकी–बरताका 
प्रजतजनजधहरूकाे प्रत्यषि सहभाजगता रहेकाे ज्याे ।  यकी सबै गा.जव.स.हरू गरकी ८३९ जनाकाे सहभाजगता रहेकाे ज्याे ।

५. सामावजक परीक्षणका क्रममा सथलित भ्रमणबाट प्राप्त वसकाइ्ड तथा 
उपलब्ीः प्रारम्भिक प्रवतिेदन प्रसु्वत

प्रसु्तकताताः राममजण अजधकारकी, सामाजजक परकीषिण सहजकताता 

समुदाय स्रमा संस्ाका गजतजवजधहरूकाे अध्ययन त्ा अवलाेकन गरकी त्यसकाे प्रभावकाररता र प्रभावका बारेमा जवसृ्त 
जानकारकी जलनका लाजग २०७३ भदाै २९ गते कास्कीकाे माझठाना र सुन्दरकीराँरा र असाेज १ र २ गते नवलपरासकीकाे 
रजहर, कावासाेतकी र मध्यजवनदुमा सामाजजक पररषिण सहजकताता राममजण अजधकारकीले स्लगत अध्ययन त्ा अवलाेकन 
भ्रमण गनुता भएकाे ज्याे । याे भ्रमणलाइता लकी–बरताका कमताचारकीहरूले सहजजकरण गरेका ज्ए भने स्ानकीय स्रमा लाभास्न्वत 
समूहका कृषक प्रजतजनजधहरू र साझेदार संस्ाका पदाजधकारकीहरू जबच छलफल त्ा अन्तजक्रता या समेत गररएकाे ज्याे ।

स्लगत अध्ययन त्ा अवलाेकन गररएका स्ान त्ा पररयाेजनाहरूकाे जववरण र सङ्क जषिप्त जानकारकी यसप्रकार रहेकाे 
छः  

क्र.सं. भ्रमण िररएका सथलहरू सञ्ावलत पररयाेजनाहरू
१ माझठाना गा.जव.स., कास्की जलवायु मैत्रकी कृजष (CSA), जदगाे कृजष प्रजवजध (SAKS)

२ लेखना्–१०, बेगनास जवजवध बकीउकाे उपलब्ता जवजवजधकरण (DADS)

३ लेखनाग–११, सुन्दरकीराँरा बेगनासताल रूपाताल जलाधार व्यवस्ापन (Swiss Re-
source Award - BTRT)

४ रजहर–३, कावासाेतकी–१४ र मध्यजवनदु–६, नवलपरासकी सामुदाजयक जैजवक जवजवधता व्यवस्ापन (CBM), जलवायु मैत्रकी 
गाउँ (CSV), जलावायु मैत्रकी कृजष (CSA)
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१. जलिायु मैत्री कृवष र वदिाे कृवष पररयाेजना, माझठाना िा.वि.स., कास्ी

जमजतः २०७३ भदाै २९ 

भ्रमण गररएका मुख्य कायताक्रमहरू

• सामुदाजयक पाेखरकी संरषिण

• काेसेबालकीकाे प्रबधतान 

• जलाधार षेित्रका बारकीका कानलाहरूमा लहरे  
त्ा काेसेबालकी खेतकी 

• व्यस्तिगत प्ाजष्क पाेखरकी

• बाेरामा तरूल खेतकी त्ा बेलाे संरषिण

• गाेठ त्ा भकाराे सुधार

• मजहलाकाे कायताभार कम गनने कृजष अाैजार  
(मकै छाेराउने हाते मेजसन, काेदाे चुट्कने मेजसन, फल जटपे् अाैजार, बकीउ भण्डारण ्ैलाे, मकै राेपे् मेजसन/ज्याब 
प्ान्टर) 

 
कायताक्रमका प्रभावहरू  

• पोखरकी संरषिणबाट ६० घरधुरकीलाई जसंचाइ र पशुलाई जपउने पानकी त्ा वातावरणलाई सुन्दर बनाएको;

• प्रते्यक घरमा रास्खएको पानकी सङ्कलन पोखरकीबाट तरकारकी खेतकीमा सहयोग पुगेको र केजह कृषकहरूले 
माछापालन समेत गरेको;

• जुठेलनाेको खेर जाने मजललो पानकीको सदुपयोग करेसाबारकीमा भएको;े 

• गोठसुधारबाट वसु्भाउलाई बस्न सजजलो, मुत्र–सङ्कलन गरकी तरकारकी बालकीमा प्रयोग गररएकाे;

• गोबर साेहाेनने अाैजारकाे प्रयोगले कम समय त्ा श्म लागेकाे; जसले मजहलाहरूको कायताभार घटाएकाे;

• गाउँमा पलास्टिक टनेलमा तरकारकी र गोलभेरा खेतकीबाट जकसानहरूमा नयाँ उत्ाहको सञ्चार भएको; 

• जलाधार षेित्रको जभरालो कानलामा लहरे बालकीको खेजतबाट भू–षियमा नू्यजनकरण हुने देस्खएको;  

• कायताक्रममा स्ानकीय समुदायबाट पजन नगद र श्म सहभाजगता रहेको ।  

 
चुनाैतकीहरू

• पोखरकीको पानकी बाँरफारका लाजग नकीजत जनयमहरू नबनेको सा्ै पोखरकीमा पानकी धेरै सञ्चय नभएको;   

• जवद्यालय नजजक भएकाेले सुरजषित बनाउनु पनने;

• पररयाेजना अवजध पजछ पाेखरकीकाे प्रयाेगमा जनरन्तरता हुनछ या हँुदैन भने्न कुरामा अन्याेलता । 

माझठानामा जनमाताण गररएकाे सामुदाजयक पाेखरकीकाे अवलाेकन गददै  सामाजजक 
पररषिण सहजकताता राममजण अजधकारकी र स्ानकीय लकी–बरताका कमताचारकीहरू 
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सुझावहरू 

• पररयोजना अवजध पजछ कायताक्रमको जनरन्तरताका लाजग आवश्यकता अनुसार समुदायको षिमता अजभवृस्द्ध त्ा 
कायताक्रम अनुसारका जनयम जवजनयमहरू तयार गराउन उपयुति हुने;

• कृषकहरूलाई कृजष एवं पशु जवमा जवषयमा सशस्तिकरण त्ा कृजष औजारहरूको सहज उपलब्ता गराउन 
उपयुति हुने;

• मौसम र बजाररकरणसम्बन्की सूचना मोबाइल जस्ा सूचना त्ा सञ्चारका माध्यमहरूकाे प्रयाेगबाट सञ्चार 
गराउनका सा्ै अत्यावश्यक सूचना वा जानकारकीहरू स्ानकीय सामुदाजयक भवन त्ा गाउँ टोलमा राख्न उपयुति 
हुने । 

 
२. विविध बीउकाे उपलब्तामा विविवधकरण र बेिनासताल रूपाताल 
व्यिसथापन पररयाेजना, लेखनाथ १० र ११

जमजतः २०७३ भदाै २९ 

कायताक्रमका प्रभावहरू

• ३० वटा धान र १६ वटा कोदाको स्ानकीय जातहरूको संरषिण गररएकाे पाइयो । यसले रै्ाने जात त्ा तकी जातसँग 
सम्बन्कीत स्ानकीय ज्ञान एवं जसपको संरषिण भएको; 

• कृषक समूह आफैले त्यस्ा जातहरूको व्यवस्ापन गददै  जातहरूको सुधारमा समेत लागेकाले जनचेतना 
अजभवृस्द्ध भएको;

• रूपा त्ा बेगनासताल जलाधार षेित्रकाे जैजवक जवजवधता र जवजभन्न सूचनाहरूकाे प्रवाहका लाजग जवजभन्न स्ानकीय 
सराेकारवाला सङ्घ–संस्ाहरू र समुदायको सहकायतामा सूचना केन्द्र त्ा भू् टावरको स्ापना त्ा सञ्चालन 
भएकाे;

• सूचना केन्द्रले भजवष्यमा जलाधार संरषिणमा संरषिणकोषका माध्यमद्ारा सहयोग पुयाताउने  देस्खएकाे ।  

चुनाैतकीहरू 

• उत्ाजदत तरकारकी त्ा फलफूलहरूकाे उजचत बजार व्यवस्ापन गनता कजठनाइ

 
सुझावहरू

• जलाधार षेित्रकाे तल्ाे र माज्ल्ाे षेित्रका बाजसन्दाहरूजबच उजचत लाभकाे बाँरफार अारभि गनुतापनने । 
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३. सामुदावयक जैविक विविधता व्यिसथापन, जलिायु मैत्री कृवष र जलिायु मैत्री 
िाउँ, कािासाेती निरपावलका- १४, अग्ाैली र मध्यविन्दु निरपावलका- ६ 

जमजतः २०६३ असाेज १ र २ 

भ्रमण गररएका मुख्य कायताक्रमहरू 

• सामुदाजयक बकीउ बैंक

• सौयता जसँचाइ प्रणालकी

• तरकारकी नसतारकी खेतकी

• सामुदाजयक र सावताजजनक जग्ा संरषिण त्ा 
वृषिारोपण/तटवन्न

 
कायताक्रमका प्रभावहरू 

• सौयता उजाताबाट सुख्ा टाँरकी षेित्रमा समेत जसँचाइ भएको र कररव १२ जबगाहामा धान खेतकी झुलेकाे; 

• नदकीकटान रोजकएको सावताजजनक जग्ा घेरबार भएको, वृषिारोपण र तारबार भएको (१३ हेक्टर भन्दा बढकी);

• संरजषित जग्ाबाट सहज रूपमा घाँस उपलब् भई मजहलाहरूलाई सहज र समयको बचत भएकाे;

• तरकारकी नसतारकीबाट समूह र समूह बाजहर समेत जबरुवा जवतरण गररएको;

• सामुदाजयक बकीउ बैंकमाफता त लोपोनू्ख जातका बकीउहरूकाे संरषिण आरभि भएको (जवजभन्न बालकीहरूका ६४ 
भन्दा बढकी जातकाे संरषिण र प्रवधतान);

• मजहला सशस्तिकरण अजभवृस्द्ध भएको; 

• गाउँकाे नजजकै फोहोर व्यवस्ापन भएको । 

चुनाैतकीहरू 

• लाभास्न्वत समुदायसँगकाे छलफल क्रममा जसँचाइका लाजग जरान गररएकाे पाइपकाे अाकार सानाे भएकाे भने्न 
गुनासाे;

• जसँचाइ षेित्रभन्दा बाजहरका कृषकहरू समेत अासावादकी देस्खएकाे 

• पररयाेजना अवजध पजछ कायताक्रमकाे जनरन्तरताका लाजग जदगाे काेष व्यवस्ापन त्ा सञ्चालन

• उत्ाजदत कृजष उपजहरू (तरकारकी, फलफूल, खाद्यान्न) सङ्कलन केन्द्र एवं बजारकाे उजचत व्यवस्ापन 

अग्ाैलकी, नवलपरासकीमा जरान गररएकाे साैयता जसँचाइ प्रणालकीकाे अवलाेकन गददै  
सामाजजक पररषिण सहजकताता राममजण अजधकारकी र अन्य
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सुझावहरू 

• काेष सञ्चालन प्रजक्रया पारदशमी र जनरन्तरताका लाजग षिमता अजभवृस्द्ध गनने

• जफल्ड स्रमा माटाे पररषिण जशजवर सञ्चालन गरर नगदे बालकी पजहचान र प्रवधतान गनता सहयाेगका लाजग स्ानकीयकाे 
अपेषिा  

प्रवतिेदन साि्डजवनवकरण तथा काया्डन्वयन

लकी-बरताकाे संस्ागत सामाजजक परकीषिणकाे प्रारस्भिक प्रजतवेदन त्ा प्रसु्जतहरू माज्काे छलफल खण्डमा 
सहभाजगतामूलक एवं प्रजतजनजधमूलक तररकाले हरेक समूहका एक जना प्रजतजनजधले अाफनाे समूहकाे जजज्ञासा, प्रजतजक्रया 
एवं सुझाउ राख्नका लाजग अनुराेध गररएकाे ज्याे । साेहकी अनुसार जवजभन्न सङ्घ संस्ाका प्रजतजनजधहरूले अाफनाे प्रजतजक्रया 
एवं सुझाउ राखनु भएकाे ज्याे । सहभागकीहरूबाट उठाइएकाे प्रजतजक्रया एवं सुझावहरूलाइता संस्ाका तफता बाट कायताकारकी 
जनदनेशक रा. बलराम ्ापा, कायताक्रम कायातान्वयन जनदनेशक रा. रामबहादुर राना, कायताक्रम जवकास जनदनेशक रा. 
पशुपजत चाैधरकी, कायताक्रम कायातान्वयन उप–जनदनेशक भरत भण्डारकी लगायत पररयाेजनासँग सम्बस्न्त अन्य व्यस्तिहरूले 
अत्यन्त सरल एवं प्रष् भाषामा सहभागकीहरूबाट उठाइएकाे जजज्ञासा त्ा सुझाउहरूलाइता विागत गददै  प्रश्नकताताहरूका 
जजज्ञासाहरूकाे जवाफ जदनु भएकाे ज्याे । 
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साझेदार एिं सराेकारिाला सङ्घ-संसथाका 
प्रवतवनवधहरूका पृष्ठपाेषण तथा सुझाउहरू

दिलबहािरु भट्टरार्इ, साझिेार ससं्ाका प्रतितिधि, पाेखरा, कास्की 

"सामाजिक संस्ाहरूले साधारण सभामा सामाजिक पररक्षण गर्नु एकदमै महत्त्वपूणनु क्रा हा े।  
कहा ँके भइरहेका ेछ, भन् ेझलकहरू एकै ठाउँमा, एकै ददरमा सब ैसराकेारवालाहरूलाइनु राखेर 
प्रस्त् गर्नु एकदमै उदाहरणीय छ । गाउँ ररत्तिदै िारे र शहर बढ्दै िारे क्रम बदढरहेका ेछ । शहर 
र गाउँ िाड्ेरका लागग कृषि क्षते्र महत्त्वपूणनु माध्यम बन् सकछ । कृषि क्षते्रमा शशशक्षत यव्ाहरूलाइनु 
उद्यशीलता सदहत ल्ाउर् पदनुछ । यसमा केन्द्रित हुरप्दनुछ । िषैवक षवषवधता कृषिमा भन्ा 
वरमा छ । िषैवक षवषवधतामा वर पषर अावश्यक छ । ली-बडनु २२ विनुमा लागगरहँदा यसले या े
समयावधधमा गरेका ेअध्ययर तथा अरस्न्ारलाइनु ध्यारमा राखख भषवष्यमा एउटा अध्ययर के्रि 
स्ापरा गरनु िरूरी छ । यव्ाहरूका ेपढ्रे क्रालाइनु ध्यार ददएर, कृषिसम्बन्ी शैशक्षक संस्ा अगादड 
बढाउर् पछनु  िस्ा ेलागछ । कृषि क्षते्रमा हुरे िाखेखमलाइनु ध्यारमा राखदै कृषि षवमालाइनु प्राथगमकता 
ददर् िरूरी छ । हाम्ा िस्ा साझेदार संंस्ाहरूका क्षमता अशभबगृधिमा पषर ली–बडनुले ध्यार ददर् 
िरूरी छ । च्रे क्षते्रका ेसंरक्षणका क्रालाइनु ली-बडनुका ेरणषरषतक याेिरामा ल्ाउर सदकनछ दक ?"

डिल्लीराम पाैिले, कृषक प्रतितिधि, शिवगञ्ज, झापा 

"अागामी विनुहरूमा कृिक समूहहरूलाइनु कसरी सहयागे प्ग्े हा ेर के कस्ा लक्ष्यहरू छर ्? 
अाफूले गरेका काम बलेा बलेामा अवलाकेर गरनु म अरर्ाेध गदनुछ् । 
सायैनु उिानुका माध्यमबाट गरररे धसचँाइ प्रषवधधमा कृिकहरूका ेबढ्दा ेमाग गरेका ेक्रा पषर िारकारी 
गराउर चाहनछ् ।" 

झलक कुमार काककी, कृषक प्रतितिधि, जगुु, िाे लखा

"दालेखा जिल्ाका ेभूकम्प प्रभाषवत गाउँहरूमा िग्् पषर पदनुछ ।  भूकम्प पछछ ख्ला अाकाशमा 
बस् ्परेका ेबलेामा, हामीलाइनु गत्रपाल ददरे पदहला ेसंस्ा ली–बडनु धथया े। त्यसपछछ पषर हामीलाइनु 
बीउ र खाद्यान्का ेसहयागे ली–बडनुले प्रदार गरेका ेधथया।े पछछ हामीले कृषि अािैारहरू पषर पायाै।ं 
हामी पदहले लेकबाट ल्ाइएका च्ाउहरू मात्र खान्थाै ं। ली–बडनुले ददएका ेच्ाउ खेतीसम्बन्ी 
ताछलममा सहभागी भएपछछ अाफै बमेासैमी च्ाउ उत्ादर गरी खार र बदढ भएकाे बचे्न राैवंटा 
वडाका कृिकहरू सफल भएका छाै ं। हाम्ा ेक्षते्रमा पारीका ेसमस्ाले धसचँाइ प्रभाषवत छ । अागामी 
कायनुक्रमहरूमा पारीका ेसमस्ालाइनु कम गरने उपायहरू पषर समावेश भए राम्ा ेहुरे धथयाे ।" 
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साझेदार एिं सराेकारिाला सङ्घ-संसथाका 
प्रवतवनवधहरूका पृष्ठपाेषण तथा सुझाउहरूमा  
ली–बर्डका प्रवतवनवधहरूकाे प्रवतवक्रया 

िा. बलराम थापा, कार्इकारी तििदेिक, लली–बि्इ 

"देशका ेपररस्स्षतले गदानु यव्ाहरू षवदेशशरे क्रमलाइनु राके्न गमलै्र । या ेअाफैमा रराम्ा ेषविय पषर 
हाइेर । षवदेशबाट अाउरे अाम्ारी अथवा रेगमट्ान्सलाइनु कृषिका ेफाइदाका लागग लगारी गरनु पषर 
सदकनछ । हाम्ा ेरणरीषत षवदेशबाट अाउरे अाम्ारीलाइनु देशका ेकृषि क्षते्रमा कसरी उत्चत लगारीका 
रूपमा लगाउर सदकनछ भन्मेा केन्द्रित हुरेछ।  अब बन् ेली–बडनुका ेपञ्चवर्िय  रणरीषतमा बहृत 
छलफल गरेर यसका लागग हामी सकेका ेगरनु प्रयासरत छाै ं। 
अदहले हामीले अावश्यकतामा अाधाररत ताछलमहरू (TMT) सञ्चालर गरी रहेका छाै।ं त्यसलाइनु रै 
भषवष्यमा हामीले एकेडेमीमा पररणत गरने साचे बराइनु रहकेा छाै ं।"

िा. तवकास पाैिले, वररष्ठ कार्इक्रम व्यवस्ापक, लली–बि्इ 

"िलवाय ्पररवतनुरसँग िझ््न बाली तथा पश् षवमा महत्त्वपूणनु षवधध हा े। रेपालमा या ेराम्ासँेग प्रबधनुर 
रभएका ेस्स्षत छ । रेपाल सरकारले प्रबधनुर गरेका ेषवमा प्ाकेिमै केदह समस्ाहरू देखखएका  
छर ्। त्या ेप्ाकेिलाइनु स्धार गरनु रीषतगत तहमा हामीले अाफरा ेतफनु बाट भएका गरेका धसकाइहरू 
प्रवाह गरने काम भरे गरी राखेका छाै ं।"

भरि भण्ारी, कार्इक्रम कारयान्वरि उप–तििदेिक, लली–बि्इ

"भूकम्प प्रभाषवत क्षते्रमा हामीले बीउ षबतरण गर्नुका ेम्ख्य उदे्श्य कृिकहरूलाइनु सधैं बीउ ददरे भन्ा 
उहाहँरूले पाएका बीउ िागेाएर भषवष्यका लागग सजञ्चत गरनु धसकाउरे भने् हा े। र त्या ेधरैे हदसम्म 
व्यवहारमा पषर सफल भएका ेछ ।  
भूकम्प प्रभाषवत क्षते्रहरूमा खारेपारी र धसचँाइका लागग कूलाहरू षवग्ेका ेअवस्ामा त्यसका े
लागग केदह खालका ेपररयािेरा भषवष्यमा षवकास गरने साेच रहकेा ेछ । षवशभन् सङ्घ–संस्ा तथा 
सराकेारवालाहरूसँग सहकायनु गरी यस्ा पररयािेराहरू षवकास गरने साेच हाम्ा ेरहेका ेछ। 
पररयािेराहरू षरजचित अवधधका हुनछर ्। हामीले पदहले काम गरेका कृिकहरूसँग प्रः भषवष्यमा 
पषर सँगै काम गरने र थप सहयाेगहरू गरने प्रयासमा छाै ं।" 

िा. रामबहािरु रािा, कार्इक्रम कारयान्वरि तििदेिक, लली–बि्इ

"ली-बडनुका ेअब बन् े रणरीषतमा हामीले कृषि व्यवसायीकरण, मूल् श्ङृ्खला र बिारलाइनु िाड्ेरे 
प्रयासहरूलाइनु अगाडी बढाउरेछाै,ं िर् सरकारका ेकृषि षवकास रणरीषतका ेअाधारमा हुरेछ । 
कृषिमा व्यवसायीकरण, मलू् श्ङृ्खलाका ेषवकास रभएसम्म यव्ाका ेकृषिमा सङ्लग्ता सम्भव छैर।" 
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सामावजक परीक्षणबाट देम्खएका ली–बर्डका सबल पक्ष र सुझाउहरू

लकी-बरताकाे संस्ागत सामाजजक परकीषिण सम्न्न गनने क्रममा पूवतातयारकी, सामाजजक परकीषिण कायातान्वयन र सामाजजक 
परकीषिणकाे अजभलेखकीकरण र प्रजतवेदन तयारकी गरकी तकीनवटा चरणहरू तय गररएका ज्ए । तकी चरणहरू सम्न्न गनने 
क्रममा देस्खएका लकी–बरताका सबल पषि र सुझाउहरूलाइता जनम्ानुसार प्रसु्त गररएकाे छ । 

सबल पक्ष

• लकी–बरताद्ारा सञ्चाजलत जवकास त्ा अनुसन्ानका पररयाेजना त्ा कायताक्रमहरूले लाभास्न्वत समूहकाे ज्ञान, सकीप 
त्ा षिमता अजभवृस्द्धमा सहयाेगकी भूजमका खेलेकाे र उनकीहरूमा तकी कायताक्रमहरू प्रजत अपनविकाे भावना जवकास 
भएकाे

• बाजषताक रूपमा संस्ागत सामाजजक परकीषिण कायतालाइता  जनरन्तरता जदइता सु–शासनलाइता व्यवस्स्त गरेकाे

• सञ्चाजलत कायताक्रम त्ा पररयाेजनाहरूकाे पजन स्लगत रूपमा स्ानकीय स्रमा यसकाे प्रभावकाररता र  
सु–शासनकाे अनुगमन र मूल्ाङ्कनका लाजग सामाजजक परकीषिण त्ा सावताजजनक सुनुवाइता  कायताकाे ्ालनकी हुनु 
अाफैमा उदाहरणकीय 

• राहतमा जनभतार कृषकहरू साे अवस्ाबाट मुति भइता आफनै खेतबारकीमा काम गनता अभ्स् बनाउन 'पाररवारकीक 
कृजष पुनःजनमाताण कायताक्रम' सहयोगकी साजवत रहेको

• सामाजजक परकीषिण कायताक्रम सम्न्न गनुता अजघ सञ्चाजलत पररयाेजनाहरूकाे स्लगन अनुगमन भ्रमण गरकी स्ानकीय 
लाभास्न्वत समूहका प्रजतजनजधहरूसँग भेजट छलफल गररनु प्रभावकारकी रहेकाे

• भूकम्पजछ जजल्ामा कायताषेित्र बनाई पररयोजना सञ्चालन गनने संस्ाहरू मधे्यमा लकी–बरताले मात्र सम्बस्न्त षेित्रमा 
सामाजजक लेखापररषिण त्ा सावताजजनक सुनुवाई गरेको (सन्दभ्डः 'पाररवारकीक कृजष पुनःजनमाताण कायताक्रम' ले 
सञ्चालनमा ल्ाएकाे सामाजजक परकीषिण त्ा सावताजजनक सुनुवाइ कायताक्रम) 

सुझाउहरू

• पररयाेजना अवजध पजछ पजन कायताक्रमकाे जनरन्तरताका लाजग अावश्यकता अनुसार समुदायकाे षिमता अजभवृस्द्ध 
(जदगाे काेष व्यवस्ापन एवं सञ्चालन प्रजक्रया अाजद) मा पहलहरू गनुतापनने

• भूकम् पजछ धेरैजसाे गाउँका पानकीका मुहानहरू सुकेकाले जसँचाइका वैकस्ल्पक माध्यम त्ा प्रजवजधहरूकाे 
पजहचान त्ा प्रवधतान गनतामा सहयाेगकी भूजमका खेलनुपनने
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•  बकीउ जबजन जवतरण गनने गजतजवजध छ भने, साेसँग प्राजवजधक ज्ञान, सकीप पजन प्रदान गरे सहयाेगकी हुने

• व्यावसायकीक खेतकीसँग सम्बस्न्त पररयाेजनाहरूकाे अपेषिा  

वनष्कष्ड

लकी–बरताले अाफना समग् कृयाकलाप, कायताक्रम त्ा गजतजवजधहरू (नकीजत, रणनकीजत, कायताक्रम कायातान्वयन, जवकास 
त्ा स्ाेत पररचालन) काे जनयजमतता, प्रभावकाररता, सान्दजभताकता अाजदका बारेमा प्रभाजवत समूह, लजषित समूह वा 
अजधकारवाला त्ा सराेकारवालाहरू माझ लेखाजाेखा, जवशे्षण र मूल्ाङ्कन गरकी उनकीहरूबाट सहकी पृष्ठपाेषण जलइता 
अाफूलाइता  मागताजनदनेश गनने उदे्श्यका सा् सामाजजक परकीषिण गददै  अाएकाे छ । यसले गएकाे ३ बषतादेस्ख यस कायतालाइता  
संस्ागत गरकी अाफू सु–शासन तफता  उनू्ख रहेकाे अवगत गराउँदछ । साझेदार सङ्घ–संस्ाहरूले पजन यसका असल 
अभ्ासहरूकाे अनुसरण त्ा अनुकरण गनता ्ालेका छन्क । भजवष्यमा अाफू मातहतका साझेदार संस्ाहरूकाे यस 
जवषयमा षिमता अजभवृस्द्धका लाजग पजन लकी–बरता तत्र रहने छ । 
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अनुसूचीहरू

अनुसूची १ः ली–बर्डकाे स्ाेत पररचालन

लकी–बरताकाे जवजभन्न राजष्रि य त्ा अन्तराताजष्रि य जवकास साझेदार सङ्घ–संस्ाहरूबाट प्राप्त बजेटलाइता ५ 
चरणहरू (अा.व. २०६९–७० देस्ख अा.व. २०७३–७४) मा तुलनात्मक रूपमा तल ग्ाफहरूमा प्रसु्त 
गररएकाे छ । 
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(कराेर, रूपैयाँमा)

कुल वाजषताक खचता 
(कराेर, रूपैयाँमा)

खचता दर (%)

सभिाजवत पररयाेजनाहरू 
(कराेर, रूपैयाँमा)
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कमताचारकी तलव/
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अन्य कर (भारा, 
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अान्तररक राजश्व कायातालय माफता त नेपाल सरकारका लाजग याेगदानः  
लकी–बरताले जतरेकाे करकाे जववरण (रूपैयाँमा)
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अनुसूची २ः मानिीय संसाधनकाे वििरण
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अनुसूची ३ः सहभािीहरूकाे नामािली वििरण
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25 ली–बर्डकाे संस्ागत सामाजिक परीक्षण २०७३ः सङ्क ्षिप्त प्र्िवेदन



26ली–बर्डकाे संस्ागत सामाजिक परीक्षण २०७३ः सङ्क ्षिप्त प्र्िवेदन



27 ली–बर्डकाे संस्ागत सामाजिक परीक्षण २०७३ः सङ्क ्षिप्त प्र्िवेदन



28ली–बर्डकाे संस्ागत सामाजिक परीक्षण २०७३ः सङ्क ्षिप्त प्र्िवेदन



29 ली–बर्डकाे संस्ागत सामाजिक परीक्षण २०७३ः सङ्क ्षिप्त प्र्िवेदन



30ली–बर्डकाे संस्ागत सामाजिक परीक्षण २०७३ः सङ्क ्षिप्त प्र्िवेदन



31 ली–बर्डकाे संस्ागत सामाजिक परीक्षण २०७३ः सङ्क ्षिप्त प्र्िवेदन

अनुसूची ४ः सामावजक परीक्षण काय्डक्रमकाे समयतावलका
२२ अाै ंिावष्डक साधारण–सभा तथा संसथाित सामावजक परीक्षण–२०७३

जमजतः २०७३ असाेज ७ गते, शुक्रवार | स्ानः जलजचबाेट पाटमी प्ालेस, गैह्ापाटन, पाेखरा 

कायताक्रम सञ्चालकः राजजव ढकाल र जप्रयानजलकी जाेशकी, लकी–बरता | अजभलेखकताताः जदपा गुरुङ, इन्द्र पाैरेल र जबबुध ढेवाजु

समय काय्डक्रम वजमे्िारी

७ः३० देस्ख ८ः३० खाजा / नाम दताता जलला राना, अजनता शे्ष्ठ र इताशा ्ापा

खुल्ा तथा उद्क घाटन सत्र

८ः३० देस्ख ८ः४० अासन ग्हण
– सभाध्यषिः कृष्णप्रसाद बराल, अध्यषि, लकी–बरता
– प्रमुख अजतज्ः जदपेन्द्र बहादुर षेित्रकी, पूवता उपाध्यषि,  
राजष्रि य याेजना अायाेग/पूवता गभनतार, नेपाल राष्रि  बैंक 
– जवशेष अजतज्
– अजतज्

कायताक्रम सञ्चालकहरू

८ः४० देस्ख ८ः५० विागत त्ा कायताक्रमकाे उदे्श्य माज् प्रकाश रा. बलराम ्ापा, कायताकारकी जनदनेशक, 
लकी–बरता

८ः५० देस्ख ९:२० कायताक्रमकाे समुद्क घाटन त्ा टिल अवलोकन प्रमुख अजतज् 

संसथाित सामावजक पररक्षण सत्र

९:२० देस्ख ९ः३० सामाजजक पररषिण सहजकतातालाइता  सत्र हस्ान्तरण कायताक्रम सञ्चालक

सामाजजक पररषिणसम्बन्की जानकारकी, अाचारसंजहता जनमाताण 
त्ा अनुमाेदन

राममजण अजधकारकी, सहजकताता

प्रसु्वतहरू

९ः३० देस्ख १०ः१५ संस्ागत पररचय एवं सुशासनसम्बन्की जानकारकी (लकी–बरताकाे 
जचनारकी, सञ्चालनमा रहेका पररयाेजनाहरू; भाैजतक, जवजत्तय 
र मानव स्ाेत साधन; संस्ाको नयाँ नकीजत त्ा कायातान्वयनको 
अवस्ा)

रा. बलराम ्ापा, कायताकारकी जनदनेशक, 
लकी–बरता

१०ः१५ देस्ख १०ः३५ अा.व. २०७२/७३ का उले्खनकीय पहल त्ा उपलब्कीहरू रा. रामबहादुर राना, कायताक्रम कायातान्वयन 
जनदनेशक, लकी–बरता

१०:३५ देस्ख १०ः५० गत बषताकाे सामाजजक पररषिणकाे सजमषिा त्ा  
संस्ागत रूपमा सामाजजक पररषिण कायतान्वयनसम्बन्की 
जानकारकी

भरत भण्डारकी, कायताक्रम कायातान्वयन  
उप–जनदनेशक, लकी–बरता

१०ः५० देस्ख ११:०० पररयाेजना  तहमा सामाजजक पररषिण त्ा सावताजजनक 
सुनुवाइता ः जसकाइ त्ा उपलब्की 

सराेज ढुङ्गाना, सामाजजक पररषिण 
सहजकताता,  
पाररवाररक कृजष पुनः जनमाताण पररयाेजना

११ः०० देस्ख ११ः१० सामाजजक पररषिणका क्रममा स्लगत भ्रमणबाट प्राप्त जसकाइता 
त्ा उपलब्की

राममजण अजधकारकी, सामाजजक पररषिण 
सहजकताता

११:१० देस्ख ११ः२५ प्रसु्जतहरू माज् सुझाव त्ा जजज्ञासा सङ्कलन राममजण अजधकारकी, सामाजजक पररषिण 
सहजकताता

११ः२५ देस्ख ११ः४५ जचया जवश्ाम सबै

११ः४५ देस्ख १२ः०० बृहत छलफल (जजज्ञासा त्ा सुझावकाे अादानप्रदान) राममजण अजधकारकी, सामाजजक पररषिण 
सहजकताता; प्रसु्तकताताहरू र कृष्णप्रसाद 
बराल, अध्यषि, कायताकाररणकी बाेरता , लकी–बरता



32ली–बर्डकाे संस्ागत सामाजिक परीक्षण २०७३ः सङ्क ्षिप्त प्र्िवेदन

१२ः०० देस्ख १२ः०५ सामाजजक पररषिणकाे संजषिप्त सजमषिा र समापन राममजण अजधकारकी, सहजकताता र 
कायताकाररणकी सजमजत, लकी–बरता

१२ः०५ देस्ख १२ः२५ उतृ्ष् कमताचारकी पुरस्ार जवतरण | उच्च जशषिा अध्ययन त्ा 
षिमता अजभवृस्द्धका लाजग छनाैटंमा परेका कमताचारकी घाेषणा  

कायताक्रम सञ्चालकहरू

१२ः२५ देस्ख १२ः४५ शुभकामना मन्तव्य अजतज् त्ा प्रमुख अजतज्हरू

१२ः४५ देस्ख १२ः५० धन्यवाद ज्ञापन रामकलकी खर्कका, सदस्य, कायताकाररणकी 
बाेरता , लकी–बरता

१२ः५० देस्ख १ः०० मन्तव्य त्ा खुल्ा सत्र/सामाजजक पररषिणकाे समापन कृष्णप्रसाद बराल, सभाध्यषि/ 
अध्यषि, कायताकाररणकी बाेरता , लकी–बरता

१ः०० देस्ख २ः०० खाना सबै 

२ः०० देस्ख ५ः०० बेगनास–रूपा जलाधार षेित्र अवलाेकन भ्रमण अाम्रिकीत अजतज् र इचु्क सहभागकीहरू 



33 ली–बर्डकाे संस्ागत सामाजिक परीक्षण २०७३ः सङ्क ्षिप्त प्र्िवेदन

अनुसूची ५ः सामावजक परीक्षण काय्डक्रमका केही झलकहरू

लकी–बरताकाे संस्ागत  सामाजजक परकीषिण कायताक्रमका सहभागकीहरू कायताक्रम सञ्चालकद्य जप्रयानजलकी जाेशकी र राजजव ढकाल

कायताक्रमका अजतज्हरू दायाँबाट क्रमशः रा. कृष्ण जतवारकी, दामाेदर 
भण्डारकी, हृदयना् जघजमरे, बालकृष्ण जघजमरे, जदपेन्द्र बहादुर षेित्रकी, लकी–बरता 

कायताकाररणकी बाेरताका अध्यषि कृष्ण प्रसाद बराल र शंकर सापकाेटा 

कायताक्रमका प्रमुख अजतज् जदपेन्द्र बहादुर षेित्रकीलाइता  विागत गनुताहँुदै लकी–बरता 
कायताकाररणकी बाेरताका अध्यषि कृष्णप्रसाद बराल

प्रमुख अजतज् जदपेन्द्र बहादुर षेित्रकी हाते कनता सेलरकाे सहायताले मकै 
छाेराएर कायताक्रमकाे अाैपचाररक उद्क घाटन गनुताहुँदै 

कायताक्रमकाे अाकषताणका रूपमा प्रदशतानकीमा रास्खएका स्ानकीय बालकीका 
बकीउहरूकाे अवलाेकन गददै  प्रमुख अजतज् लगायत



34ली–बर्डकाे संस्ागत सामाजिक परीक्षण २०७३ः सङ्क ्षिप्त प्र्िवेदन

कृषक प्रजतजनजधहरूका तफता बाट लकी–बरतालाइता  अाफनाे सुझाव  जदँदै 
फुस्ल्पङ्क राँरा, जसनु्पालचाेकका कृषक कृष्णमाया शे्ष्ठ

कायताक्रमका अजतज्लाइता  मायाकाे जचनाे हस्ान्तरण गनुताहँुदै  
लकी–बरताका संस्ापक सदस्य नवतादा ्ापा

वषताकाे उतृ्ष् अजधकृत कमताचारकी पुरस्ार ग्हण गददै  लाक्ा शेपाता; 
पुरस्ार हस्ान्तरण गददै  कायताक्रमका प्रमुख अजतज् जदपेन्द्र बहादुर षेित्रकी र 

लकी–बरताका कायताकारकी जनदनेशक रा. बलराम ्ापा 

वषताकाे उतृ्ष् सहायक कमताचारकी पुरस्ार ग्हण गददै  पुणता पाैरेल; पुरस्ार 
हस्ान्तरण गददै  कायताक्रमका अजतज् बालकृष्ण जघजमरे र लकी–बरताका 

कायताक्रम कायातान्वयन जनदनेशक रा. रामबहादुर राना

संस्ागत सामाजजक परकीषिणकाे सहजजकरण गनुताहँुदै  
सहजकताता राममजण अजधकारकी

वषताकाे उतृ्ष् नवाेजदत कमताचारकीकाे पुरस्ार ग्हण गददै  अचु्त राज 
अजधकारकी; हस्ान्तरण गददै  कायताक्रमका अजतज् र लकी–बरताका कायताक्रम 

जवकास जनदनेशक रा. पशुपजत चाैधरकी



35 ली–बर्डकाे संस्ागत सामाजिक परीक्षण २०७३ः सङ्क ्षिप्त प्र्िवेदन

लकी–बरताको २२ औ ंबाजषताक साधारण सभा त्ा  सामाजजक परकीषिण २०७३

२०७३ असाेज ७ गते, शुक्रबार, पाेखरा ।  

जैजवक जवजवधता, अनुसन्ान त्ा जवकासका लाजग स्ानकीय पहल (लकी–बरता), असाेज मजहना देस्ख २२ बषतामा प्रवेश गरेकाे छ । 

साेहकी अवसरमा लकी–बरताले पाेखरामा २२ औ ंबाजषताक साधारण सभा त्ा संस्ाको सामाजजक परकीषिण  कायताक्रमकाे आयोजना 

गरेकाे छ ।

लकी–बरता ‘विस्, खाद्य सुरजषित भइता आत्मसम्मानजनक जकीवन बाँच्न पाउने समाज’ काे पररकल्पना गदताछ l जव.सं. २०५२ सालमा 

कास्की जजल्ामा गैरसरकारकी संस्ाको रुपमा स्ापना भई देशका जवजभन्न भौगोजलक षेित्रमा कायतारत लकी–बरता २२ वषतासम्म 

आईपुग्ा दजषिण एजशया, अजरिका र मध्य त्ा दजषिण अमेररककी देशहरूमा कृजष, जैजवक जवजवधता, वन, जलवायु पररवततान त्ा 

वातावरणसम्बन्की २२३ पररयोजनाहरू सञ्चालनमा ल्ाइसकेकाे छ । सहभाजगतामूलक अनुसन्ान र जवकासका पद्धजत अपनाई 

प्राकृजतक स्ोतहरूको जदगो व्यवस्ापन गददै , ग्ामकीण भेगमा बसोवास गनने गररव त्ा जसमान्तकृत कृषक समुदाय, जवशेष गरकी 

मजहलाहरूको जजजवकोपाजतान सुधारमा टेवा पुयाताउनु लकी–बरताको मुख्य लक्ष्य हाे । 

हाल समुदायमा आधाररत जैजवक जवजवधता व्यवस्ापन, घरबगैंचा पररयाेजना चाै ं् ाे चरण, हुम्ा जवकास पहल, बेगनास ताल 

रुपाताल जलाधार व्यवस्ापन, पाररवारकीक कृजष पुनः जनमाताण, सबल समुदाय कायताक्रम, जदगाे कृजष प्रजवजध, जजजवकाेपाजतानका 

लाजग बकीउ, जलवायु मैत्रकी कृजष, जलवायु मैत्रकी गाउँ, स्ानकीय बालकी पररयाेजना गरकी १९ वटा पररयोजनाहरू नेपालका ३९ 

जजल्ाहरूमा सञ्चाजलत छन्क । यकी जजल्ाहरूका केहकी नगरपाजलका सजहत ३ सय ११ वटा गाउँ जवकास सजमजतहरूमा सञ्चाजलत 

यकी पररयोजनाहरू माफता त २ लाख १२ हजार ६ सय ६५ घरधुरकीहरू लाभास्न्वत भएका छन्क l लकी–बरतामा १२१ जना पूणताकालकीन र 

१९ जना अांजशक कमताचारकी कायतारत छन्क । त्यसै गरकी लकी–बरताले जवजभन्न साझेदार संस्ाहरूकाे सहकायतामा सञ्चालनमा ल्ाएका 

पररयाेजनाहरूमा ६० जना पूणताकालकीन र ३६ जना अांजशक कमताचारकीहरू कायतारत छन्क । 

लकी–बरताले स्ानकीय तहमा मूलत: कृषक, कृषक समूह, सामुदाजयक वन उपभोतिा समूह, कृजष सहकारकी, कृजष, वन त्ा वातावरण 

सजमजतहरू माफता त पररयोजनाका जक्रयाकलापहरू सञ्चालन गदताछ l त्यसैगरकी सरकारकी जनकाय अन्तगतातका गाउँ जवकास सजमजत, 

नगरपाजलका, वरा नागररक मञ्च, जजल्ा जवकास सजमजत, जजल्ा कृजष जवकास कायातालय, जजल्ा पशु सेवा कायातालय, जजल्ा 

वन कायातालय, जजल्ा भू–संरषिण कायातालय र उद्योग बाजणज्य सङ्घहरूसँग समन्वय गरर कायताक्रम सञ्चालन गदताछ l राजष्रि य 

स्रमा कृजष जवभाग, कृजष जवकास म्रिालय, पशु सेवा जवभाग, वन त्ा भू–संरषिण म्रिालय, जनसङ्क ख्या त्ा वातावरण 

म्रिालय, संजघय माजमला त्ा स्ानकीय जवकास म्रिालय, अ त्ा म्रिालय, नेपाल कृजष अनुसन्ान पररषद्क  (नाकता ), कृजष त्ा वन 

जवश्वजवद्यालय, जत्रभुवन जवश्वजवद्यालय, पोखरा जवश्वजवद्यालय र मातहतका जनकायहरूसँग समन्वय गरकी कायताक्रमहरू सञ्चालन 

गरररहेको छ । त्यसैगरकी जवजभन्न अन्तराताजष्रि य जवश्व जवश्वजवद्यालयहरू जसै्ः एररजाेना टेिट युजनभजसताटकी, अमेररका, गे्ल्फ युजनभजसताटकी, 

क्ानरा र वागेनइनगेन युजनभजसताटकी, नेदरल्ाण्डसँगकाे सहकायतामा अनुसन्ान त्ा षिमता अजभवृस्द्धका कायताहरू भैरहेका छन्क ।  

अनुसूची ६ः पे्रस विज्ञम्प्त
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लकी–बरतालाई आज त्ाक सहयोग प्रदान गनने दातृ जनकायहरूमा जवकास कोष नवने (Development Fund, Norway), विकीस सरकार 

जवकास सहयोग (SDC), विकीस ररसाेसता फाउने्सन (Swiss Re-source Foundation), जफनल्ाण्ड सरकार (Finland Govern-

ment), जवश्व वातावरण कोष (GEF), बायोभजसताटकी इन्टरनेशनल (Bioversity International), कृजष जवकासका लाजग अन्तराताजष्रि य 

कोष (IFAD), अन्तराताजष्रि य जवकास अनुसन्ान केन्द्र (IDRC), क्ानरा सरकारको अन्तराताजष्रि य माजमला जवभाग (Global Affairs 

Canada), अन्तराताजष्रि य जवकासका लाजग अमेररककी संस्ा (USAID), रायाेकाेनकी क्ाटाेटिरि ाेफकीन्क हकीले्फ (DKH), जलवायु त्ा 

जवकाससम्बन्की ज्ञान सञ्ाल (CDKN), अन्तराताजष्रि य कृजष अनुसन्ानमा परामशता समूह (CGIAR) काे जलवायु पररवततान, कृजष र 

खाद्य सुरषिासम्बन्की अनुसन्ान कायताक्रम (CCAFS), केएर नेपाल (CARE Nepal), युरेजपएन युजनएन/ रेनकीस चचता एर (European 

Union/Danish Church Aid), बेलायत सरकारको अन्तराताजष्रि य जवकास जवभाग (DFID), वेल्ट हङ्गर जहले्फ (WHH), युएससकी 

क्ानरा (USC Canada), सेभ दकी जचल्डरि ेन (Save the Children) अाजद रहेका छन्क । आज त्ाक बषता २०७२/७३ मा ६३ कराेर ७६ 

लाख ६८ हजार ८९ रूपैंया (कायताक्रम कायतान्वयनमा ५२ कराेर ७१ लाख ४४ हजार ८ सय ७७ र प्रशासनकीक व्यवस्ापन तफता  ११ 

कराेर ५ लाख २३ हजार २ सय ११ रूपैंया)  खचता भएकाे छ  । 

आ.व. २०७०/७१ देस्ख २०७२/७३ सम्म लकी–बरताले नेपाल सरकारको आयकर ऐन अनुसार कर कायातालय, कास्कीमा जवजभन्न 

जशषताकमा २ कराेर ३५ लाख ९४ हजार ३ सय ६८ रूपैंया कर जतररसकेकाे छ । अा.व. २०७२/७३ मा मातै्र लकी–बरताले १ कराेर १८ 

लाख १८ हजार ६ सय ३५ रूपैंया  कर जतरेको छ । 

लकी–बरताले हाजसल गरेका नयाँ ज्ञान, अने्वषण प्रजवजध, असल अभ्ास र जसकाइहरू यसका लजषित समूह, साझेदार संस्ाहरू, 

अनुसन्ानकताता र जबद्या्मीहरूसम्म पुयाताउने उदे्श्यका सा् जव.सं. २०५८ साल असोजदेस्ख आफनै रेजरयो कायताक्रम ‘लकी–बरताको 

चौतारकी’ सञ्चालनमा ल्ाएकाे छ । नेपालका जवजभन्न १२ वटा एफएम रेजरयो टेिसनहरूबाट प्रते्यक शुक्रबार बेलुककी ७ः१५ देस्ख 

७ः३० बजे एकैसा् प्रसारण हुने यस कायताक्रममा कृजष, जैजवक जवजवधता, वन र वातावरणसँग सम्बस्न्त जवजभन्न लेख, समाचार, 

सफलताका क्ा, असल अभ्ास त्ा जनचेतनामूलक नाटकहरू प्रसारण हँुदै आएका छन्क । 

लकी–बरताले अाज त्ाक बषता २०७२/७३ मा हाजसल गरेका उले्खनकीय पहल त्ा उपलब्कीहरू यसप्रकार रहेका छन्कः 

• अा.व. २०७२/७३ मा केहकी महविपूणता पररयाेजनाहरू सम्न्न भएका छन्क । जसमधे्य धौलाजगरकी षेित्र (बागलुङ, 
पवतात र म्ाग्की) मा सञ्चाजलत बहुसरोकारवाला वन कायताक्रम बजेट र प्रभावका जहसाबले महविपूणता ज्यो । यस 
षेित्रको ६४५ सामुदाजयक वन उपभाेतिा समूहलाई समेटेर कायताक्रमलाई मूतता रुप जदइएको ज्यो । यस कायताक्रमले 
वनमा आधाररत १३२ उद्यम माफता त २ हजार ९ सय जनालाइता  रोजगारकी सृजना गनता सफल भएकाे छ भने ९ हजार 
घरधुरकीलाई जवजभन्न आयआजतानको जक्रयाकलाप माफता त जजवकीकोपाजतान सुधारमा टेवा पुयाताएकाे छ । जसमधे्य 
२सय ५५ घरधुरकीमा सामुदाजयक वन उपभाेतिा समूहले आफनो कोष पररचालन गरेको छ । ५ हजार घरधुरकीमा 
एकजकृत घरबगैंचा कायताक्रम माफता त पाररवाररक पोषणको स्ाेतहरूमा पहँुच पुयाताएको ेछ । १ लाख ७५ हजार १ 
सय २५ जवरूवाहरू १ सय ७२ हेक्टर वन षेित्रमा बृषिारोपण गरकी काष्ठ र गैरकाष्ठ वन पैदावरलाई बढावा जदइएकाे 
छ । यसका सा्ै ३६ हजार घरधुरकी जलवायु अनुकूलन कायताक्रममा समावेस भएका छन्क । म्ाग्की जजल्ाको 
काजलगण्डककी नदकी जकनारमा पनने भुरुङतातोपानकी, वाजवयाचौर, दावाङ र बागलुङ जजल्ाको तमान खोला जकनार 
बुजततावाङमा चारवटा तार रजहत बाढकी पूवता सूचना प्रणालकी जरान गरर समुदायलाई जनचेतना गराइता  हस्ान्तरण गनुता 

यस पररयाेजनाकाे अकाताे महविपूणता उपलब्की रहेकाे छ । यकी उपलब्कीहरू विकीस सरकार जवकास सहयोग (SDC), 
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बेलायत सरकारको अन्तराताजष्रि य जवकास जवभाग (DFID) र  जफनल्ाण्ड सरकार (Finland Government) काे 
आज त्ाक सहयोगमा सभिव भएकाे हाे ।

• जव.सं. २०७२ काे भूकम् अजत प्रभाजवत जजल्ाका कृषकहरूलाइता लजषित गरकी उनकीहरूकाे खाद्य त्ा पाेषण 
सुरषिामा टेवा पुयाताउन र पुनः कृजषकमतामा फकाताउनका लाजग ३ चरणकाे रणनकीजत तयार गरकी पाररवारकीक कृजष पुनः 

जनमाताण पररयाेजना कायतान्वयनमा ल्ाएकाे छ । अा.व. २०७२/७३ मा ६ वटा जजल्ाहरू (जसनु्पालचाेक, दाेलखा, 
रामेछाप, खाेटाङ, अाेखलढुङ्गा र जसनु्लकी) का ८६ गा.जव.स.का ६६ हजार ५ सय ३९ घरधुरकीहरूलाइता माैसम 
अनुसारका तरकारकीका बकीउ जबजन (१ लाख ४६ हजार ७ सय ४८ प्ाकेट), खाध्यान्न त्ा काेसेबालकीका बकीउ जबजन 
(१ सय ७४ टन), बकीउ राखे्न जबशेष प्रजवजधयुति बाेरा (६४ हजार ५ सय ७४ ्ान), कृजष अाैजार (४० हजार ३३ सेट), 

जसल्पाेलकीन प्ाजष्क (९७७ ्ान) र बकीउ राेपे् मेजशन (७ सय ६५ वटा) जवतरण गररएकाे छ । त्यसै गरकी ३ हजार ५ 
सय ३३ घरधुरकीले च्ाउखेतकी ताजलम र उत्ादन सहयाेग प्राप्त गरेका छन्क । जसनु्पालचाेक र दाेलखा जजल्ामा 
भूकम्बाट षितकीग्स् खानेपानकी र साना जसँचाइ याेजनाकाे ममतात सभिारबाट २० समुदाय प्रत्यषि लाभास्न्वत भएका 
छन्क । यसका लाजग विकीस सरकार जवकास सहयाेग (SDC), रायाकाेनकी क्ाटाेटिरि ाेफकीन जहले्फ (DKH) र जवकास 
काेष नवने (DF, Norway) ले अाज त्ाक सहयाेग उपलब् गराएको छ ।

• अा.व. २०७१/७२ बाट सञ्चालनमा अाएकाे जलवायु मैत्रकी कृजष र जलवायु मैत्रकी गाउँ पररयाेजनाले बजदताया, दाङ, 
नवलपरासकी, महाेत्तरकी, गाेरखा, कास्की, लमजुङ र नवलपरासकी जजल्ाका १५ वटा गा.जव.सहरूमा सभिाजवत 
जलवायु मैत्रकी प्रजवजधहरूकाे पजहचान गरकी प्रवधतान गददै  अाएकाे छ । जलवायु र जवकास ज्ञान सञ्ाल (CDKN) 
र अन्तराताजष्रि य कृजष अनुसन्ानमा परामशता समूह (CGIAR) काे जलवायु पररवततान, कृजष र खाद्य सुरषिासम्बन्की 
अनुसन्ान कायताक्रम (CCAFS) सँगकाे साझेदारकीमा यकी पररयाेजनाहरू सञ्चालनमा अाएका हुन्क । सम्माननकीय 
राष्रि पजत श्की जवद्यादेवकी भण्डारकीद्ारा प्रसु्त अा.व. २०७३/७४ को नेपाल सरकारकाे जनतकी त्ा कायताक्रममा जलवायु 
मैत्रकी गाउँको अवधारणा क्रमशः कायतान्वयन गररने घोषणा भएको सन्दभतामा लकी–बरताकाे जसकाइताहरूबारे जानकारकी 
जदने उदे्श्यका सा् राजष्रि य योजना आयोग, कृजष जवकास म्रिालय त्ा अन्य म्रिालय त्ा जबभागहरूका 
प्रजतजनजधहरूलाइता स्लगत अवलोकन भ्रमण आयोजना गररएकाे ज्याे । सा्सा्ै, कृजष जवकास म्रिालयसँगको 
सहकायतालाई जबस्ार गददै  नेपालमा जलवायु मैत्रकी कृजषसम्बन्की जसकाइताहरू आदानप्रदान गनता राजष्रि यस्रकाे गाेष्ठकी 
र जलवायु मैत्रकी गाउँसम्बन्की अन्तराताजष्रि य गाेष्ठकी आयोजना गरकीएको छ । यसै जशलजशलामा कृजष जवकास म्रिालयले 
नेपालमा राजष्रि य अनुकूलन योजना बनाउन गजठत कृजष जवषयगत समूहमा लकी–बरता सदस्य समेत रहेकाे छ ।

• जवकास कोष नवनेको आज त्ाक सहयोगमा सन्क २००७ बाट सञ्चालनमा आएको समुदायमा आधाररत जैजवक 

जवजवधता व्यवस्ापान कायताक्रम हाल नेपालका ६ वटा जजल्ाहरूमा सञ्चाजलत छ । झापा, नवलपरासकी, तनहँु, 
दाङ, रोटकी र जुम्ा जजल्ाहरूमा स्ापना भएका सामुदाजयक बकीउ बैंकहरूले जवजभन्न बालकीहरूका ५५३ वटा 
स्ानकीय जातहरूको य्ास्ानकीय संरषिण गरररहेका छन्क । याे पररयोजनामाफता त झापा जजल्ामा कालोनुजनया र 
दाङ जजल्ामा जतल्की जातका धानको जातकीय सुधार गरकी राजष्रि यस्रबाट उन्ोचन वा दताता गनने प्रजक्रयामा रहेको 
छ । रोटकी जजल्ामा अनमोल बकीउ कम्नकीसँगको साझेदारकीमा रढुवा रोग सहने आलुको जात छनोट गरर जवस्ार 
गरररहेको छ । सामुदाजयक बकीउ बैंकहरूले स्ानकीय कृषकहरूको माग अनुसार वाजषताक रुपमा १२० टनको 
हाराहारकीमा स्ानकीय त्ा उन्नत जातका बकीउ उत्दान गरर जबक्रकीजवतरण गरररहेका छन्क  । यसबाट १० हजार भन्दा 
बढकी कृषकहरू लाभास्न्वत भइरहेका छन्क  । यसका अजतररति तकी जजल्ाहरूमा स्ापना गररएका कृषकहरूको 
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संस्ाले सञ्चालन गरररहेको सामुदाजयक जैजवक व्यवस्ापन कोषमा हाल सम्म  ७२ लाख ७२ हजार ८ सय २६ 
रूपैया जम्मा भैसकेको छ  । यस कोषबाट वाजषताक रूपमा ६०० जना जवपन्न वगताका कृषकहरूले शुलभ रूपमा 
ऋण जलई जवजभन्न आयमूलक कायताक्रम सञ्चालन गदताछन्क । 

• लकी–बरताले नेपाल सरकारकाे कृजष जवभागसँगकाे सहकायतामा ‘घरबगैंचा पररयाेजना चाै्ाै चरण’ लाइता  जवजभन्न 
सरकारकी त्ा गैरसरकारकी साझेदार सङ्घ-संस्ाहरूसँगकाे साझेदारकीमा नेपालका २० वटा जजल्ाहरू (खोटाङ, 
ओखलढुङ्गा, रामेछाप, जसनु्लकी, महोत्तरकी, धनुषा, जसराहा, बदमीया, दाङ, रोल्पा, सल्ान, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ा, 
कालकीकोट, आछाम, बैतरकी, रंँरेलधुरा, रोटकी र कैलालकी) मा सञ्चालनमा ल्ाएको छ । यस कायताक्रम माफता त 
लकी-बरताले जवकास गरेको घरबगैंचा व्यवस्ापनको अवधारणा नेपाल सरकारको बाजषताक कायताक्रम अ्ातात ‘रातो 
जकताब’ मा समाजहत भएको छ l घरबगैंचा व्यवस्ापन कायताक्रमको मुख्य उदे्श्य व्यवस्स्त घरबगैंचा प्रणालकीका 
माध्यमबाट खाद्य जवजवधता बढाई पाररवाररक पोषणमा टेवा पुयाताउनु रहेको छ । यस कायताक्रमलाई विकीस सरकार 

जवकास सहयोग (SDC) ले आज त्ाक सहयोग प्रदान गरेको छ ।

• लकी-बरताले आफना पररयोजनाहरूलाई ्प व्यवस्स्त र पररयोजनाले सञ्चालन गनने जवकास त्ा अनुसन्ानमूलक 

जक्रयाकलापहरूको गुणस्रकीयता वृस्द्धका लाजग  पररयोजना सञ्चालन भइरहेका ३९ जजल्ाहरूलाई पूवता, मध्य 
र पजश्म षेित्रहरूमा जवभाजन गरर ‘षेित्रकीय समन्वयन पद्धजत (Cluster Coordination Mechanism)’  माफता त 
पररयोजनाका जसकाईहरूको जवस्ार र व्यवस्ापककीय त्ा प्राजवजधक समस्याहरूको समाधान गनने कायताको  
्ालनकी गरेकाे छ ।  

• सन्क २०१२ देस्ख २०१६ सम्मकाे लकी–बरताकाे जवकास त्ा अनुसन्ान रणनकीजतकाे समयावधकी जरसेम्बर २०१६ देस्ख 
सजकँदैछ । लकी–बरताले अाफनाे नयाँ जवकास त्ा अनुसन्ान रणनकीजत तय गनाताका लाजग जवजभन्न चरणमा अान्तररक 
रूपमा गृहकायताहरू अगाजर बढाउँदै अाएकाे छ । 

• लकी–बरताले कृजष, जैजवक जवजवधता, वन र वातावरणसँग सम्बस्न्त षेित्रहरूमा हालसम्म जवकास गरेका प्रजवजध र 
हाजसल गरेका असल अभ्ास र जसकाइताहरूलाइता अावश्यकता त्ा मागमा अाधाररत ताजलम  (Tailor-made 
Training) माफता त सम्बस्न्त संस्ाहरूकाे षिमता अजभवृस्द्ध गनने प्रयासकाे ्ालनकी गरेकाे छ । यस अन्तगतात यस 
वषता, राजष्रि य त्ा अन्तराताजष्रि य स्रका १० वटा छाेटाे अवजधका समुदायमा अाधाररत व्यवहाररक ताजलमहरू सञ्चालन 
गररयाे । र यसबाट ३ सय ४ जना सहभागकीहरू लाभास्न्वत भएका छन्क । याे कायतालाइता  अझ जवकजसत गददै  भजवष्यमा 
‘लकी-बरता एकेरेमकी  (LI-BIRD Academy)’ स्ापना गनने उदे्श्य पजन जलएकाे छ ।  

• यसका सा्ै जवजभन्न जवकास त्ा अनुसन्ानका साझेदार त्ा सराेकारवाला सङ्घ–संस्ाहरूसँगकाे सम्बन् र 
सञ्ाल जवस्ारका लाजग लकी–बरताले काठमाराैमंा अाफनै भवन खररद गरकी ‘कायताक्रम समन्वयन कायातालय (Pro-
gramme Coordination Office-PCO)’ पजन स्ापना गरेकाे छ । 

गररव त्ा जसमान्तकृत कृषकहरूकाे जजजवकाेपाजतान सुधारका लाजग अावश्यक चेतना, सकीप र दषिता अजभवृस्द्धका लाजग 

भजवष्यमा लकी–बरता अझै तत्र, जुझारु र जजमे्मवार संस्ाका रूपमा अजघ बढ्क दै जानेछ । २२ बषतासममकाे हाम्ाे यात्रामा सा् 

जदनुहुने समू्णता जवकास साझेदार त्ा सराेकारवाला सङ्घ–संस्ाहरू, सञ्चार गृह, लजषित समूहका प्रजतजनजध कृषकहरू र समू्णता 

कमताचारकीहरूलाइता जनरन्तर सहयाेग र सा्का लाजग हाजदताक अाभार प्रकट गदताछाै ं। त्यसै गरकी नेपाल सरकार र समाज कल्ाण 

पररषद्क लाइता  हाम्ाे कामप्रजत देखाउनु भएकाे सद्ाव, सदासयता र प्राेत्ाहनका जनस्ति हामकी हाजदताक धन्यवाद ज्ञापन गदताछाै ं । 

यहाँहरूकाे सा् जनरन्तर रजहरहने कुरामा लकी–बरता जवश्वस् छ । 



39 ली–बर्डकाे संस्ागत सामाजिक परीक्षण २०७३ः सङ्क ्षिप्त प्र्िवेदन

अनुसूची ७ः सञ्ार माध्यममा ली–बर्डकाे सामावजक पररक्षण

समाचारकाे अनलाइतान जलङ्कः https://goo.gl/xk9Saj
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