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�काशक जैिवक िविवधता, अनुस�ान तथा िवकासका लािग �थानीय पहल (ली–बड�) 

सवा�िधकार �काशकमा 

�कािशत िमित असाेज, २०७५ 

�ितवेदन ��ुतकता� राममिण अिधकारी 

�काशन संयाेजन तथा स�ादन हेम िज.सी.  

भाषास�ादन शाेभाका� गाैतम 

िडजाइन तथा लेअ◌ाउट हेम िज.सी. 

त��रह� हेम िज.सी.  
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पृ�भूिम 
 

िव .सं. २०५२ मा का�ी िज�ामा गैरसरकारी सं�थाका �पमा �थापना भई देशका िविभ� भौगोिलक �े�मा काय�रत ली–बड�                 

२४ वष�स� आइपु�ा यसले दि�ण एिशया, अि�का र म� अमे�रकी देशह�मा िविभ� प�रयोजनाह� स�लान ग�रसकेको               

छ । ली–बड�ले स�ालन गरेका काय��मह�को बृहत् �भावका लािग ब�सरोकारवालाह�सँगको सम�यलाई �ाथिमकता            

िदएको छ । सहभािगतामूलक अनुस�ान र िवकासका प�ित अपनाई �ाकृितक �ोतह�को िदगो �व�थापन गद� , �ामीण               

भेगमा बसोवास गन� ग�रब तथा सीमा�कृत कृषक समुदाय, िवशेष गरी मिहलाह�को जीिवकोपाज�न सुधारमा टेवा पुया�उनु               

ली–बड�को ल� हो । ली–बड�ले ‘��थ मािनस, खा� सुरि�त समाज र आ�स�ानजनक जीवन’ को प�रक�ना गद�छ । 

 

ली–बड�ले अ◌ािथ�क वष� (अ◌ा.व.) २०७१/७२ दे�ख सामािजक परी�ण काय��मलाई सं�थागत गरेको हो । यस वष� पिन                

सं�थाकाे २४ औं वािष�क साधारण–सभाका अवसरमा सं�थागत सामािजक परी�णको आयोजना ग�रएको िथयो । यसका लािग               

राममिण अिधकारीला◌� इ सामािजक परी�ण बा� सहजकता�का �पमा करार गरी सो काय� स�� गन� िज�ेवारी िदइएको               

िथयो । िविभ� चरणमा सामािजक परी�णका गितिविधह�को काय�स�ादन प�ात् यो सि�� �ितवेदन तयार ग�रएको हो । 
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सामािजक परी�णस��ी नीितगत �व�था 
 

सामािजक परी�णको प�रभाषामा समानता भेिटंदैन । सामा� प�रभाषा अनुसार, सामािजक परी�ण कुनै पिन सं�थाको              

सामािजक काय�स�ादनको परी�ण हो । यसमा सरोकारवालाले सामािजक काय�स�ादनका लािग भिव�मा गन� सिकने             

सुधारको आशा रा�दछन् । आिथ�क लेखा परी�ण र सामािजक परी�णबीच केही समानताह� छन् । यी दुवैमा अिभलेख र                  

�ि�याको जाँच तथा �सको सारांश र �ितवेदनको तयारी ग�र�छ । तर ता��क फरक के हो भने, सामािजक परी�णमा                  

सरोकारवाला, बोड� सद�, कम�चारी, सेवा�ाही वा लाभा��त समूह, नीितिनमा�ता, स�ारकम� आिद सबैलाई सं�थाको             

सामािजक परी�ण वा काय�स�ादनका �ममा सहभागी गराइ�छ भने आिथ�क लेखा परी�णमा लेखा परी�ण सहजकता�ले              

आ�नो राय मा� उ�ेख गद�छन् । 

 

�थानीय िनकाय (आिथ�क �शासन) िनयमावली, २०६४ को िनयम २०१ ले गरेको �व�था अनुसार वष�मा एक पटक समािजक                 

परी�ण गने� पन� �ावधान भएकाले �थानीय िनकायह� (िज�ा िवकास सिमित , महानगरपािलका, उपमहानगरपािलका,             

नगरपािलका र गा.पा. ह�) र कुनै पिन गैरसरकारी स�–सं�थाले आिथ�क वष� समा� भएको �थम चौमािसकिभ� सामािजक                

परी�ण ग�रस�ुपद�छ । यसका लािग �थानीय िनकायले सो िनकायसँग ��� स�� नभएको िव� वा सं�थालाई सामािजक                

परी�ण काय��मका लािग सेवा करारमा िलनुपद�छ । सामािजक परी�ण काय�लाई सहज र �भावकारी बनाउनका लािग               

सं�थाले आ��रक �पमा एक सम�य सिमित (Social Audit Coordination Committee) गठन गनु�पन� ��छ तापिन              

सम�य सिमितको गठन बा�ा�क भने �ँदैन । 

 

सामािजक परी�णलाई अनुस�ाना�क ढ�बाट अ�यनप�ात् स�ूण� सरोकारवाला सिहतको समावेशी एवं          

सहभािगतामूलक उप��थितमा �ार��क �ितवेदन ��ुत ग�र�छ । छलफलमा उठेका सवाल र जवाफलाई समेटी अ��म              

�ितवेदन तयार ग�र�छ । सं�थाका काय��म तथा प�रयोजनाका गितिविधह�बाट सामािजक उपल�� कित हािसल भए, सोको               

िव�ेषणबाट �भावस�को अव�थाको आँकलन गन� सामािजक परी�ण िविध िनकै �भावकारी भएको दे�ख�छ । सामािजक              

परी�णको सै�ा��क प�को अनुसरण, सामािजक परी�ण काय�िविधको मह�पूण� पाटो भएकाले यसको सफल            

काया��यनबाट अ◌ा�नो सामािजक िवकासको उ�रदािय� पूरा गन� सं�थालाई ठूलो टेवा पु�ेछ । यसैका आधारमा भिव�को               

रणनीित तथा योजना तयार गन� काय�का लािग यसका िन�ष�ह�ले सघाउने दे�ख�छ । 

 

सामािजक परी�णस��ी सं�थागत �व�था 
 
‘�थानीय िनकाय सामािजक परी�ण काय�िविध –२०६७’ को प�र�ेद ६ िविवधअ�ग�त उ�ेख भएअनुसार गैरसरकारी             

सं�थाह� तथा अ� साव�जिनक सं�थाह�ले पिन सामािजक परी�ण गदा� यस काय�िविधको �योग गन� स�ेछन् र सो गन�                 

गराउन �थानीय िनकायह�ले सम�य र सहयोग गनु�पन�छ भ�े उ�ेख छ । ‘सामािजक परी�ण काय�िविध २०६७’का               

आधारमा ली–बड�ले आ. व. ०७४/७५ को सामािजक परी�ण स�� गरेको हो । 
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सामािजक परी�णको उ�े� 
 
�थानीय िनकाय (आिथ�क �शासन) िनयमावली, २०६४ को िनयम २०१ ले गरेको �व�था अनु�प ली–बड�को एक आिथ�क                

वष�मा ली–बड�कै सम� सामािजक उ�रदािय� परी�ण (लेखाजोखा) गनु� यस सामािजक परी�णको उ�े� हो । सामािजक               

परी�णका सै�ा��क र �ावहा�रक प�लाई समेट्दै ली–बड�लाई ऐनिनयमले तोकेको सामािजक िज�ेवारी, �स अनुसार             

स�ािलत काय��म, योजनाले �ाएको सामािजक उपल�� र सामािजक िज�ेवारी वहन गन� स�े सं�थागत �मता आिदको               

लेखाजोखा यसका के�िव�दुमा रहेका छन् । यो सामािजक उ�रदािय� (Social Accountability) को िस�ा�बाट िनद� �िशत              

छ । 

 

ली–बड�ले सं�थागत सामािजक परी�ण गना�का मु� उ�े�ह� िन�ानुसार रहेका छन् : 

 

● सं�थाको प�रचय, यसका काय��म, प�रयोजना, काय��े�, काय�शैली आिदका बारेमा जानकारी िदने; 

● सं�थाले िवगतका वष�ह�मा स�ालनमा �ाएका काय��म तथा प�रयोजनाह�ले लि�त समूह (अिधकारवाला वा            

लाभा��त समूह) मा पारेका �भावह�का बारेमा मू�ा�न तथा समी�ा�क िव�ेषण गन�; 

● सं�थाका िविभ� काय��म तथा प�रयोजनाह� स�ालनका लािग �ा� सहयोग, ग�रएको खच� र �सका �ोतह�का              

बारेमा जानकारी िदने; 

● सं�थाको पारदिश�ता बढाउने; 

● साझेदार स�–सं�था तथा बा� सरोकारवालह�बाट सं�थाको मू�ा�नका लािग सं�थाले हालस� हािसल गरेका            

िसकाइ, िवकास गरेका �िविध तथा असल अ�ासह�को आदान�दान तथा �सार गन�; 

● भावी योजना तथा काय��मह�का लािग पृ�पोषण िलने; 

● सामािजक िज�ेवारी, �सलाई पालना गन� भएको �यास तथा काय�स�ादनको लेखाजोखा गन�; 

● सामािजक परी�ण काय�लाई सं�थागत गन�; 

● गएको आिथ�क वष�को सामािजक परी�णको पुनरावलोकन गन� । 

 

सामािजक परी�ण गदा� अपनाइएका िविधह� 
 

ली–बड�को सं�थागत सामािजक परी�ण काय��म स�� गदा� िन� िविधह� अपनाइएका िथए : 

● स�भ�साम�ीकाे अ�यन र समी�ा; 

● �थानीय िनकायस��ी ऐन, िनयम, काय�िविध र िनद� �िशकाह�को अ�यन; 

● ली–बड�का िविभ� �काशन तथा �ितवेदनह�को अ�यन; 

● सं�थाले िनमा�ण र �सारण गरेका िविभ� ���� साम�ीह�को अवलोकन तथा अ�यन िव�ेषण; 

● सामािजक उपल��, काय�स�ादन, प�रणाम र �भावस��ी अिभलेख तथा सूचनाह�का बारेमा अ�यन; 

● �थलगत अवलाेकन �मण; 

● सराेकारवाला, लाभा��त समूहका �ितिनिध, साझेदार सं�थाका �ितिनिध, ली–बड� काय�कारी सिमित तथा 

काय�का�रणी बाेड�का सद�ह�सँग छलफल, स�ाह अ◌ािद । 
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�थलगत अ�यन तथा अवलोकन 
 
सं�थागत सामािजक परी�णका �ममा ली–बड�ले आ. व. २०७४/७५ मा स�ालनमा �ाएका अनुस�ानमूलक र िवकासका              

आयोजनाह�को �थलगत िनरी�ण र अवलोकन गरी सं�थाको सामािजक काय�स�ादनका अव�थाबारे जानकारी िलइएको            

िथयो । ली–बड��ारा स�ािलत आयोजना तथा काय��मको िनरी�ण गन� �ममा लाभा��त समूहका �ितिनिध, कृषक तथा               

कृषक समूहका �ितिनिध, िफ� कम�चारी अ◌ािदसँग छलफल, अ�रि�या र अिभमत स�लन ग�रएको िथयो । सामािजक               

परी�ण काय��म अ�यन, �थलगत अवलोकन, सव��ण, �ितवेदन ��ुित तथा बहसका �ममा ७० भ�ा बढी              

सहभागीह�ले राय, िवचार र सुझाउ ��ुत गनु�भएको िथयो । �थलगत अ�यन एवं अवलोकनको िव�ृत िववरण ख� ३, मा                  

उ�ेख ग�रएको छ । 

 

सं�थागत सामािजक परी�णस��ी अ�यनको �े� र सीमा 
 
ली–बड�को काय��े� नेपालिभ�का ३२ िज�ाह�मा रहेको छ । समि�गत �े�मा १८ वटा प�रयाेजनाह� स�ािलत छन् ।                

समय तथा �ोतसाधनको सीिमतताले गदा� सं�थागत सामािजक परी�णका �ममा बिद�या र कैलाली िज�ामा स�ािलत              

दु◌� इवटा प�रयोजनाह�को �थलगत �मण तथा अ�यन ग�रएको िथयो ।  अ�रवाता�, समूहगत छलफल, �थलगत अवलोकन,              

अ�यन तथा सव��णका �ममा आव�क���, समूह र आयोजना तथा काय��मलाई �ापक र सघन �पमा अ�यन तथा                 

िव�ेषण गन� नसिकएकाले �ितिनिध मूलक �पमा मा� ग�रएको छ । 
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ली-बड�काे सं�थागत समािजक परी�ण २०७५ : सि�� �ितवेदन  
सं�थागत सामािजक परी�ण काय��म र �ार��क �ितवेदन ��ुित तथा छलफल 
 
�थान : होटल �ी� पाक� , लेकसाइड, पाेखरा, का�ी  

समय : िबहान ८ः३० बजेदे�ख िदउँसाे १ः३० बजेस� 

उप��थित : १२२ (३५ मिहला र ८७ पु�ष) 

िमित : २०७५ असाेज ६ 

 

सु�वात  
 

ली-बड�काे २४ अ◌ा� वािष�क साधारण-सभाका अवसरमा सं�थागत सामािजक परी�ण काय��मकाे अ◌ायाेजना ग�रएकाे िथयाे ।              

खु�ा स�का �पमा सं�थागत सामािजक परी�णला◌� इ �ाथिमकतामा रा�खएकाे िथयाे । साे स�काे अ��ता ली-बड�का              

काय�का�रणी बाेड�का अ�� कृ��साद बरालले गनु�भएकाे िथयाे । काय��म स�ालन ली-बड�का िनर�न पुडासैनी र अ◌ा�था               

भुसालले गनु�भएकाे िथयाे । सं�थागत सामािजक परी�ण काय��मकाे सहजीकरण सामािजक परी�ण सहजकता� राममणी             

अिधकारीले गनु�भएकाे िथयाे । काय��मका मु� अितिथ कृिष िनद�शनालय, ग�की �देशका िनद�शक िवमल थापा �नु��ाे               

। �सै गरी, बागवनी कृिष अनुस�ान के�, मालेपाटनका �मुख तीथ�राज पाे�ेल, गैरसरकारी सं�था महास�, का�ीका               

अ�� पदम पहारी र बाराका मिहला कृषक �ितिनिध हिसना था� अितिथ �नु��ाे ।  

 

ली-बड� काय�कारीणी बाेड�का सिचव बेनीबहादुर ब�ेतले उप��थत स�ूण� अितिथ तथा सहभागीह�ला◌� इ �ागत            

म��माफ� त �ागत गनु�भयाे । �मुख अितिथ िवमल थापाले काय��म �ानरमा ह�ा�ार गरेर काय��मको उद्घाटन गनु�भयाे               

।  

 

सं�थागत सामािजक परी�णको सहजीकरण सामािजक परी�ण सहजकता� �ी राममिण अिधकारीले गनु�भएको िथयो । वहाँले              

सं�थागत ��ुितभ�ा अगािड सहजकता�माफ� त नेपाल सरकारको �थानीय िनद� �िशका अनुसार सामािजक परी�णका बारेमा            

अवधारणागत र �ि�यागत जानकारी �दान गनु�भएको िथयो । 

 

सामािजक परी�णकाे पिहलाे ��ुितमा डा. बलराम थापाले ली-बड�काे सं�थागत प�रचय तथा सुशासनस��ी जानकारी             

िदनुभएकाे िथयाे । ली-बड�का काय��म स�ालन िनद�शक भरत भणडारीले अ◌ािथ�क वष� २०७४/७५ मा सं�थाका �मुख               

उपल�� तथा पहलह�का बारेमा �काश पानु�भएकाे िथयाे ।  

 

ली-बड�काे सामािजक परी�ण सहजकता� नम�ार शाहले सं�थागत सामािजक परी�णका �ममा �थलगत �पमा सं�थाकाे             

सुशासन, �भावका�रता, अ◌ािदका बारेमा �ार��क अ�यनका �ममा बिद�या र कैलाली िज�ाह�मा �थलगत अ�यन र              

अवलाेकन गरी स�लन ग�रएका िसकाइ तथा सुझाउह�का बारेमा ��ुित िदनुभएकाे िथयाे ।  

 

(काय��मकाे िव�ृत समयतािलका अनुसूची ४ मा हेन� स�ु�नेछ । ) 
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सामािजक परी�ण २०७५ मा भएका ��ुितह�काे स�ेपीकरण 
 
सं�थागत सामािजक परी�ण स�का �ममा ली-बड�का काय�कारी सद�, कम�चारी र सामािजक परी�ण सहजकता�ह�ले             

िविभ� िवषयमा �काश पानु�भएकाे िथयाे ।  

 

१. ली-बड�काे सि�� प�रचय 
��ुतकता� : डा. बलराम थापा, काय�कारी िनद�शक 

 

ली-बड�का काय�कारी िनद�शक डा. बलराम थापाले ली-बड�काे सं�थागत प�रचय िदनुभएकाे िथयाे । उहाँले सं�थाकाे              

सुशासनस��ी जानकारी िदने �ममा सं�थाकाे िवकास तथा अनुस�ान रणनीित, सं�थागत संरचना, िनण�य�िकया,            

प�रयाेजनाका साथै काय��म स�ालन भएकाे �े� र घरधुरी, अ◌ािदका िवषयमा जानकारी िदनुभएकाे िथयाे ।  

 

२. ली-बड�का �मुख उपल�� तथा पहलह�  
��ुतकता� : भरत भ�ारी, काय��म स�ालन िनद�शक  

 

ली-बड�का काय��म स�ालन िनद�शक भरत भणडारीले अ◌ािथ�क वष� २०७४/२०७५ मा सं�थाले खा� सुर�ा तथा पाेषण,               

जैिवक िविवधता र पया�वरण, जलवायु प�रवत�न र अनुकूलन, समावेशी अ◌ािथ�क वृ��ज�ा काय��मह�मा भएका मु�              

उपल��ह�का बारेमा जानकारी िदनुभएकाे िथयाे । उहाँले ल�ेबालीको  स�कलन तथा अनसु�धान गर� �थानीय जातह�              
म�येबाट छनोट ग�रएको  'रामेछाप ह�रयो ल�टे' लाई जातीय उ�मोचन तथा दता� स�म�तबाट �सफा�रस भएको              
जानकार� �दनभुएकाे �थयाे । नेपालमा ल�टेबाल�को जात �सफा�रस भएको यो प�हलो उदाहरण हो l यो जात ह�रयो                 
साग खानका ला�ग �सफा�रस ग�रएको हो l यसका साथै घरबग�चा, खा� र पाेषणकाे मह�व,  सामुदाियक बीउ ब�कले                 

गरेकाे बीउसंर�ण तथा उ�ादन, िदगाे कृिष �िविधह�, जलवायुमै�ी गाउँ र समावेशी अ◌ािथ�क वृ��ज�ा सं�थाका              

उपल��ह�का बारेमा जानकारी िदनुभएकाे िथयाे । यसका साथै ली–बड�ले आ.व. दे�ख �ादेिशक म�ालय र �थानीय               

िनकायह�को अ◌ाव�कता अनुसार �ािविधक सहयोग उपल� गराउने काय� शु� गरेको जानकारी िदनुभयो । यस अ�ग�त               

�ामीण �देशको भूिम �व�था, कृिष तथा सहकारी म�ालयका लािग ''मु�म�ी वातावरण मै�ी कृिष गाउँ काय��म''               

काय�िविध तयार पान� काम स�� भइसकेकाे तथा अछाम िज�ाको बा�ीगढी जयगढ़ गाउँपािलकाको प�वरष�य कृिष तथा               

पशुपालन रणनीितक योजना तजु�्मा गन� काय� �ार� भइसकेको जानकारी िदनुभयो l 

 

३. सामािजक परी�णका �ममा �थलगत �मणबाट �ा� िसकाइ तथा उपल�� : �ार��क �ितवेदन             

��ुित 
��ुतकता� : नम�ार शाह, सामािजक परी�ण सहजकता�  

 

समुदाय�रमा सं�थाका गितिविधह�काे अ�यन तथा अवलाेकन गरी �सकाे �भावका�रताका बारेमा िव�ृत जानकारी            

िलनका िन�� २०७५ भदाै २८ र असाेज १ गते बिद�या र २०७५ असाेज ३ र ४ गते कैलालीका िविभ� गाउँह�मा सामािजक                     

परी�ण सहजकता� नम�ार शाहले �थलगत अ�यन तथा अवलाेकन �मण गनु�भएकाे िथयाे । साे �मणला◌� इ ली-बड�का               
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कम�चारीह�ले सहिजकहरण गरेका िथए भने �थानीय �रमा लाभा��त समूहका कृषक �ितिनिधह� र साझेदार सं�थाका              

पदािधकारीह�बीच छलफल तथा अ�रि�या ग�रएकाे िथयाे ।  

 

�मण ग�रएका �थल एवं प�रयोजनाह� 

�.
सं. 

स�ािलत प�रयाेजना िज�ाह� सामािजक परी�णका लािग �मण    
ग�रएका गाउँह� 

१ जीिवकोपाज�न सुधार तथा समानुकूलन �मता     

अिभवृ�� काय��म 

 

बिद�या र कैलाली सु�रब�ी, बेलवा, बिद�या 

कािलका, बिद�या 

जोशीपुर, कैलाली 

िल�ा, कैलाली 

२ जलवायुमै�ी गाउँ  बिद�या  भैसासुर, बाँसगढी, बिद�या 

 

भ�सासुर, बिद�यामा स�ालन ग�रएका  �मुख ि�याकलाप तथा गितिविधह�  
● जलवायुमै�ी गाउँ प�रयोजना अ�ग�त  

● तरकारीखेती; 

● सोलारबाट प�सेट जडान गरी िनमा�ण ग�रएको �ा�ीमा पानी ज�ा गन� काय�;  

● तरकारीखेतीमा सामूिहक िसँचाइ;  

● समूहमा बचत; 

● बीउिबजन िवतरण; 

● शू� खनजोत, िलफ कलर चाट�; 

 
भ�सासुर, बिद�यामा स�ािलत गितिविधह�को �भाव तथा सबल प� 

● सु�ा �े�का �पमा प�रिचत भ�सासुर टोलमा िसँचाइको सुिवधा �ा� भएपिछ तरकारी उ�ादनमा वृ��; 

● सोलारबाट पानी ता�े काय� भएपिछ कम खच�मा िसँचाइ सुबवधा �ा�; 

● भारतबाट बे� आउनेह�बाट महँगोमा तरकारी िक� बा� �थानीयह� हाल आफै तरकारी उ�ादन गरी आ�नै              

बारीको तरकारी खाएर पिन िब�ी गन� २४ घर स�म भएका;  

● सोलार बो�रंङ जडान भएपिछ तरकारीखेतीबाट आ�ानीमा वृ�� भ◌� इ २ हजारदे�ख १ लाखस�को वािष�क आ�ानी              

गन� �थानीय स�म; 

● ली–बड�को ४ लाख, नगरपािलकाको ४ लाख अनुदान र बाँकी �मदानमा १ लाख ३० हजार िलटर �मता भएको                 

�ा�ी िनमा�ण; 

● ३ हजार िकलोवाटको सोलार ली–बड��ारा सहयोग; 

● बचतमा अिभवृ��, सामूिहक भाबनाको िवकास; 

● शू� खनजोत, िलफ कलर चाट�बाट उ�नीमा टेवा; 

● िविभ� कृिष तथा पशुपालनस��ी तािलम िलएपछी आ�िनभ�रतामा अिभवृ��;  

● ली–बड�का कम�चारी र समुदाय बीच सुमधुर स�� �थािपत भएको । 
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● वडा सिमितले ली–बड�को काय�को उ� �शंसा गरेकाे । 

 

भैसासुर, बिद�यामा स�ालन गरेका गितिविधह�को सुधारा�क प�  
● िसँचाइका लािग �योग �ने पाइपमा पटक–पटक सम�ा आउने गरेको;  

● ��� �पमा समूहमाफ� त ली–बड�बाट आउने रकमका बारेमा समुदायलाई थाहा भए तापिन काय��मको बजेट             

बारेमा थाहा न�ने गरेको; 

● गुनासो सु�े �व�थापन गन� संय� नभएको;  

● सबै काय��मको वािष�क �पमा साव�जिनक परी�ण नभएको ।  

 
भ�सासुर, बिद�याका �थानीय�ारा �� ग�रएको अपे�ा  

● ज�िल जनावरले �थानीयको खेतीवाली न� ग�रिदने भएकाले गाउँमा तारवारको माग;  

● िसँचाइ गन�का लािग �योग भएको सेतो पाईपमा सम�ा भइरहेकाले कालो पाइपको अपे�ा; 

● सोलार बो�रङका लािग �ाट� ीको अपे�ा; 

● ली–बड�को काय��म थिपनुपन� आशा; 

● भ�सासुर ज�ै अ� गाउँह�मा सोलार बो�रङ जडान ग�रिदनुपन� जन�ितिनिधको माग; 

● कृिष सहकारीको �मता अिभवृ��को अपे�ा । 

 

बिद�याको बाँसगढी वडान�र ३ सु�रब�ीमा स�ािलत ि�याकलापह�  
● २७ घरमा बा�ापालन; 

● ३ घरमा बङ्गुरपालन; 

● ३० घर प�रवारमा तरकारीखेती;  

● घरबगैचा काय��म;  

● ४ वटा समूहमाफ� त काय��म; 

● सोलारबाट िसँचाइ;  

● बो�रङ जडान गरी अ��रया खोलाको पानीबाट ६० घरमा िसँचाइ; 

● अ�थाई �पमा तरकारी स�लन के�को �थापना । 

  

सु�रब�ीमा स�ािलत ि�याकलापह�को �भाव   

● मु�कमैया र सुकुमवासी ब�ीको �पमा प�रिचत सु�रब�ीका १०३ घर प�रयोजनाबाट लाभा��त;  

● २७ घरप�रवारलाई बा�ा िक� र खोरका लािग ली–बड��ारा �ित ��� ११ हजार सहयोग �ा� गरी �वसाियक                

�पमा बा�ा पालन गन� थालेको;  

● सबै घरमा घरबग�चा काय��म लागु भएको;  

● ली–बड�ले काय��म शु� गनु�पूव� मौसमी खेती मा�ै �ने यस गाउँमा हाल तरकारीखेती �न थालेको;  

● बािहरबाट तरकारी बे� आउनेह�बाट मह�ोमा तरकारी िकनी पेटभ�र खान नपाउने अव�थाको अ� भएको             

�थानीयह�को भनाइ रहेको;  

● हाल तरकारी खाएर िब�ी गन� थालेको, तरकारीखेती आ�ानीको �ोत ब�ै  गएको;  

● एक घरमा तरकारी स�लन गरी बजारमा लागी �थानीयह�ले िब�ी गन� गरेको;  
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● सामूिहकतामा जोड िदइएको;  

● जन�मदानबाट खोलाबाट बो�रङले तानेको पानी सबैको खेतीमा पुया�उन सहज होस् भ�े हेतुले कुलो िनमा�ण              

ग�रएको;  

● पैसाको लागत बारे �ापक जनचेतना अिभवृ�� भएको;  

● कृिष स��ी िविभ� तािलम �ा� गरी गाउँमा रहेका सबै �थानीयह� कृिष तफ�  अ�सर रहेका;  

● ६ वटा मोटरबाट �थानीयह�ले िसँचाइको सुिवधा िलएको;  

● कितपय कृषकह�ले आ�नो सबै ४ कठ्टा ज�ामा तरकारीखेती शु� गरेका;  

● �थानीयह� ली–बड�को आगमन प�ात मा�ै समूहमा स�िठत भई बचत गन� अ�सर; 

● वडा काया�लयले उ� टोलको आ�िनभ�रताका लािग २ लाख रकम सहयोग गन� �ण गरेका । 

 

सु�रब�ीमा स�ािलत ि�याकलापह�को सुधारा�क प� 

● अ��रया खोलाको छेउमा बनाईएको बो�रङ घर जो�खममा रहेको, वषा�तको समय पानीले बगाएर लैजाने भय;  

● पकेट �े�का बारेमा सम�य नगरी बा�ा िवतरण गरेको पशु सेवा के�का �ािविधकको गुनासो; 

● �थान र लि�त वग� छनोटदे�ख बा�ािवतरण गदा�स� सम�य न�ँदा िपिपआर �ा��न र जुकाको औषिध ली–बड�ले               

िवतरण गरेको बा�ाले पाउन नसकेको पशु सेवा के�को भनाई, बा�ा िवतरण पूव� र १ वष� पिछको तािलममा मा�                  

सम�य भएको गुनासो । य�िप सं�थाले पशु सेवा के�का �मुख र नगरपािलकाको सम�यमा नगरपािलकाकाे              

िनण�य बमोिजम काम ग�ररहेको जानकारी िदएको; 

● बजार �व�थापनको उिचत �ब� �न नसकेको (तरकारी िब�ी, िवतरणमा); 

● सामूिहक िसँचाइका लािग िदएको सोलारको लागत थाहा नभएको; 

● प�रयोजनाको लागत सिहतको सूचनापाटी गाउँमा नभएको ।  
 
सु�रब�ीमा स�ािलत ि�याकलापह� बारे �थानीयको अपे�ा 

● अ��रया खोलाको छेउमा बनाईएको बो�रङ घर जो�खममा रहेको, वषा�तको समय पानीले बगाएर लैजाने भएकाले              

तटब�का लािग सहयोगको अपे�ा; 

● बजार �व�थापनको माग; 

● िबिभ� नयाँ तािलमह�को �व�था गन� माग; 

● थप कृिष सामि�ह�को उपल�तामा जोड; 

● समुदायको ग�रवी, पछौटेपनसँग स���त बालिववाह, िश�ा लगायतका िवषयमा जनचेतनामूलक काय��मह�          

स�ालनको अपे�ा । 

 

बिद�याको बढैया ताल गाउँपािलका ९ कािलकामा स�ािलत गितिविधह� 

● सामुदाियक पशुपालन �वध�नअ�ग�त बा�ापालन; 

● सहकारी माफ� त तरकारीखेती; 

● मोटर, सोलार जडान; 

● समर िसयल मोटर जडान; 

● कृिष हाट बजार स�ालन; 

● बीउ, िबजन िवतरण; 
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कािलकामा स�ािलत गितिविधह�को �भाव  
● जनसहयोगी कृिष सहकारी सं�था माफ� त सामुदाियक पशुपालन �वध�न कोष �थापना गरी प�रचालन गरेको; 

● ली–बड�को ४ लाख ५० हजार र सहकारीको ५० हजार गरी ५ लाखको कोष बनाई २८ जनालाई बा�ा, १८ जनालाई                   

बङ्गुर �दान गरेको । पिछ�ो पटक सहकारीलाई ३ लाख सहयोग �दान ग�रएको; 

● �ेस सं�थाले २०६९ सालमा �थापना गरेको उ� सं�था �थापनाको १ वष� पिछ �ेस जाँदा सहकारी स�ालन गन�                 

असहज भएको, ३ वष� असहज प�र��थितमा चलेको उ� सहकारी ली–बड�को आगमन प�ात् काम गन� सहज               

भएको;  

● सहकारीको कोष अिभवृ��, हाल १५ लाखको कारोबार; 

● ३ वटा मोटरबाट २७ वटा घरप�रवारमा िसँचाइसुिबधा पूगेको; 

● िसजनमा मा� तरकारीखेती �ने भैसाहीमा हाल बेमौसमी खेती पिन शु� भएको, ३१ जनाले �ावसाियक तरकारीखेती               

शु� गरेको, १५ जनाले रा�ो आ�ानी ग�ररहेको;  

● एक िसजनमा १० हजार आ�ानी गन� कृषकह� सफल भइरहेको; 

● कृषकह�को �मता अिभवृ�� भएको, समूह �व�थापन गन� स�व भएको; 

● सहकारीमा ९ वटा समूह आब�, सहकारी बिद�या िज�ाकै नमूना सहकारीको �पमा िवकास, सहकारीले गरेका              

रा�ा काय�ह� अवलोकन गन� आउने गरेको;  

● काय�सिमितमा मिहला मा�ै सद� भएको;  

● ली–बड�को सहयोगमा कृिष हाटबजारका लािग टहरा िनमा�ण गरेको । यसै वष�दे�ख हाटबजार स�ालन गरेको, हरेक               

शु�बर हाटबजार ला�े गरेको, हाटबजारमा तरकारी लगायतका पसलह� स�ालन �ने गरेको, पसलह�बाट            

सहकारीले सा�ािहक ६ सयदे�ख १६ सयस� आ�ानी गन� गरेको, �थानीय उ�ादनको बजारीकरणमा सहज             

भएको, गुल�रया, ताराताल, बाँसगढीलगायत �े�बाट मािनसह� हाटबजारमा आउने गरेको, एक पटकमा ४            

सयदे�ख ५ सय ���ह�ले अवलोकन गन� गरेको । 

 
कािलकामा स�ािलत गितिविधह�को सुधारा�क प� तथा �थानीयको अपे�ा  

● सहकारीको �मता िवकासका लािग सहयोग गनु�पन�;  

● सहकारीको िदगोपनाका लािग योजना बनाउनुपन�;  

● तरकारीखेती र पशुपालन तािलम �थानीयह�लेनै िदनुपन�;  

● अनुदान, सहयोगलाई िनर�रता िदएको;  

● कृिष हाटबजारको िदगो िवकास गनु�पन� । 

 
जोसीपुर, कैलालीमा स�ािलत गितिविधह� 

● दौनाबेबरी बचत तथा ऋण सहकारी सं�थामाफ� त िविभ� काय��मह� स�ालन गरेको; 

● ली–बड�ले १५ मिहनादे�ख यस �े�मा काम ग�ररहेको; 

● िज�ा सम�य सिमितको सम�यमा मु� कमैया �े�मा काम गन� ल�बमोिजम Baseline survey गरी छनोटमा              

परेको वडामा सहकारीमाफ� त काय� स�ालन भएको;  
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● ली–बड�ले िदएको ५ लाख र सहकारीको ५० हजार गरी ५ लाख ५० हजारको पशुपं�ी कोष खडा ग�र सो कोषबाट                   

६० प�रवारलाई खोर बनाउन सहयोग गरेको, ६ �ितशत �ाजमा बा�ा र बङ्गुर ख�रद गन� ऋण उपल� गराएबाट                 

�थानीयह� पशुपालनतफ�  अ�सर भएका; 

● १५ घरधुरीमा बङ्गुर, ४५ घरधुरीमा बा�ापालन भईरहेका;  

● हाल कृषकह�ले क�ीमा ३ दे�ख १३ वटा स� बा�ा र १ दे�ख ४ वटा स� बङ्गुर पालन ग�ररहेको;  

● छोटो समयमा बा�ा बृ�� गरी केही पशुपालकले ५ हजारदे�ख २४ हजारस� आ�ानी गरेको;  

● ली–बड�ले २५ हजारमा बोका ख�रद गरी �थानीयलाई �दान गरेको, बाली लगाएबापत सहकारीका सद�लाई �ित              

बा�ा � १०० र अ�लाई १३५ �प�या शु� िलने गरेको, जसको केही �ितशत रकम सहकारीमा आ�ानी �ने  

गरेको । २०७५ जे� १२ दे�ख हालस� पशुधनीले बोकाबाट ३ हजार ७ सय आ�ानी गरेको । बोकाको उपल�ताले                  

�जनन काय�मा सहजता;  

● यस वष� दे�ख पशुपं�ी कोष वृ�� भई थप लगानी ग�रने;  

● बीउिबजन िनःशु� उपल� गराउँदा कृषकह� लाभा��त;  

● ३० जनालाई मोटर उपल� गराईिदँदा िसंचाईंमा सहजता;  

● ली–बड�ले बीउिबजन िनःशु� िदए तापिन समूहले �ूनतम रकम उठाई समूहमा बचत गन� गरेको;  

● सहकारीमा आब� १५ वटा समूहले समूह सद�ह�लाई ऋण िदने गरेको;  

● ३० जना पुराना र २० जना नयाँ गरी ६० जनालाई �ावसाियक तरकारीखेती गन� सहयोग गरेको;  

● सामा� �पमा ग�रने तरकारीखेती हाल रामनगरमा �ावसाियक �पमा �न थालेको, बेमौसमी तरकारीखेती शु� �ँदा              

खानिपनका साथै आ�ानीमा वृ�� भएको;  

● मु� कमैयाह�को ब��का �पमा प�रिचत रामनगरका �थानीयह�ले सरकारबाट �ा� गरेको ५ क�ा जिमनम�े             

ब�सङ्�कले २ दे�ख ३ क�ा जिमनमा तरकारीखेती गरेको, केहीले पूरै ज�ामा तरकारी खेती गरेको;  

● कृषकह�ले एक िसजनमा क�ीमा ५ हजार दे�ख २५ हजारस� आ�ानी गन� गरेका;  

● �थानीयह�ले तरकारी खाएर बे�े गरेको, बािहरबाट तरकारी आयात ब� भएको;  

● जोसीपुर, बौिनयाँ लगायतका �े�मा रामनगरको तरकारी िब�ी �ने गरेको;  

● माछा मान�, �ाउ िट�े लगायतका काय�मा पु�षह� बािहर जाने, मिहलाह� पु�षह�कै आशा र सहारामा बाँ�ुपन�               

अव�थाको अ� भई �थानीय �ोतसाधनको समुिचत �योग गरी आ�ानी गन� शु� गरेको;  

● कृषकह�को बीउमा प�ँच �थानीय तहमा बढाउन ली–बड�को २ लाख ७५ हजारकाे अ◌ािथ�क सहयोगमा बीउ ब�क               

�थापना ग�रएको, ब�कमा बीउ स�लन गन� र बे�े काय� सहकारीबाट भईरहेको;  

● सहकारीले केही �ितशत रकम �शासिनक काय�मा खच� गन� गरेता पिन कृषकह�ले स�िलयतमा बीउ ख�रद गन�               

पाएको;  

● ली–बड��ारा १२ जनालाई केरा खेती गन� सहयोग �दान, मलखाद, केराका िब�वा िनःशु� उपल� गराउनुका साथै               

�ित��� २ क�ामा खेती गन� तवरले २४ क�ा भाडामा िलई खेती शु� ग�रएको;  

● पिहलो वष� १०० �ितशत भाडा ली–बड�ले िदई शु� ग�रएको सो खेती दो�ाे वष� ७५, ते�ो वष� ५०, चौथो वष� २५                    

�ितशत भाडा ली–बड�ले िदने गरी ज�ाधनीसँग स�झौता, पाँचौ ंवष� दे�ख कृषकह�ले आफै भाडा �होनु�पन� । 

 
जोसीपुर, कैलालीमा स�ािलत गितिविधह�को सकारा�क �भाव 

● सामूिहक �पमा ६ मिहना अिघ शु� भएको केराखेती फ�ाउँदो, सबै केरा फिलसकेका । पाकेपिछ रा�ो आ�ानी                

�ने अपे�ा;  
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● उईिलएन जातको तरकारीखेतीका लािग प�सेट पिन सहयोग �दान ;  

● ३५ जनालाई गोठसुधारका लािग सहयोग, जसबाट अगा�िनक खेतीमा सहयोग पुगेको ;  

● िबषादी र रसायनलाई कम गन� उ�े�ले गोठसुधारका लािग �ितिकसान ९ हजार ५ सय सहयोग �दान ग�रएको,                

जसबाट मू�स�लन �ाँकी बनाई ड� ममा िपशाप हाली खेतीमा िसँिचत गन� गरेको, यसबाट कृषकको िमिहनेत              

घट्नाका साथै सरसफाईमा सहजता आएको;  

● प�रयोजनाबाट ४३८ जना कृषक लाभा��त भए तापिन सहयोगमा दोहोरोपना नभएको ;  

● सबै प�रवारमा घरबग�चा �थापना गन� सहयोग ग�रएको ;  

● काय��मको �भावका�रताप�ात गाउँपािलकाले १० लाख र युवा �रोजगार कोषले २५ लाख �पैयाँ सहकारीलाई             

कृिष काय�का लािग सहयोग गन� �ितब�ता �� गरेको ;  

● ८ जनालाई ढाई िबगाहमा धानकोबीउ वृ�� काय��मका लािग सहयोग गरेको ;  

● नाक� बाट ख�रद गरी �ाएको िविभ� जातका बीउ कृषकह�ले उ�ादन गरी सहकारीलाई िब�ी गन� र सहकारीले               

बजारमू� भ�ा कममा कृषकह�लाई िब�ी गन� गरेको । 

 
जोसीपुर, कैलालीमा स�ािलत गितिविधह�को सुधारा�क 

● समूहको �ाज अ�का तुलनामा बढी भएको ;  

● पशु बीमामा िढलाइ भएको ;  

● बीमा न�ँदा घाटा भएको, �थानीयका ४, ५ बा�ा मरेका ; 

● िबरामी भएर मरेका बा�ाको मासु िब�ी ग�रएको ;  

● तरकारी िब�ी गन�का लािग बजारको प�ँचभ�ा टाढा भएको ;  

● केही ठाउँमा सुधा�रएको खोरमा बङ्गुर नरा�ख बँगुर बािहर बाँ�े गरीएको ;  

● सहयोग िदइएको बाहेक खोर र गोठ पर�रागत खालका भएको ;  

● �मता अिभवृ��मूलक तािलमको कमी भएको ;  

● बीउिबजन समयमा �ा� �नुपन� । 

 
जोसीपुर, कैलालीका �थानीयह�को अपे�ा 

● सहकारीको आ�नै घर नभई सामुदाियक भवनमा रहँदा सम�ा सृजना भइरहेकाले आ�नै घरका लािग सहयोगको              

अपे�ा ;  

● बजार �व�थापनको अपे�ा ;  

● बा�ा, बङ्गुरको समयमै बीमा �नु पन� ;  

● �ािविधक तािलमह�मा अिभृवृ�� गनु�पन� ;  

● अवलोकन �मणको �व�था �नुपन� ;  

● �थानीय तहसँगको सम�य र सहकाय� अिभवृ�� गनु�पन� ;  

● जोसीपुरदे�ख रामपुर जाड्ने पुल सरोकारवाला िनकायह�ले िनमा�ण गनु�पन� ।  

 
िल�ा िशिवर, कैलालीमा स�ािलत ि�याकलापह� 

● १० जनालाई �वसाियक बङ्गुर पालनका लािग सहयोग ; 

● २ जनालाई बा�ापालनका लािग सहयोग ; 
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● तटब�न र गाउँ घेन� घेरापखा�लको िनमा�ण ;  

● सोलारबाट िसँचाईं ;  

● �साियक तरकारीखेती ;  

● गोठसुधार ;  

● नस�रीधनी ; 

● बङ्गुरपालनका लािग �ित��� २५ हजार अनुदान ; 

● बङ्गुरपालनको सहयोगबाट �वसाियक बङ्गुरपालन शु� भएको ;  

● एक ���ले ४ वटा दे�ख ९ वटा स� बङ्गुर पालन गरेको ;  

● िबना तािलम अ�व��थत �पमा भइरहेको बङ्गुरपालन हाल तािलम�ा� गरी �व��थत �पमा ग�रएको ;  

● दीपशीखा सहकारीमाफ� त िविभ� काय��मह� भईरहेको ;  

● बा�ा पालनमा �ावसाियकता बढ्दै गएको ; 

● �ावसाियक तरकारीखेतीका लािग बीउिबजन, हजारी र कुटो सं�था�ारा उपल� गराइएको ;  

● कृषकह�लाई नस�री तािलम �दान ग�रएको ; 

● १ दे�ख ३ क�ा स� तरकारीखेती ग�रएको ;  

● १ िसजनमा क�ीमा ५ हजार दे�ख २७ हजारस� आ�ानी गन� गरेको ;  

● दाल कम, तरकारी बढी खाने चौधरी समुदायमा यसपूव� तरकारी ख�रदमा खच� �ने रकममा बचत ;  

● यस गाउँका ७२ घरधुरी प�रयोजनाबाट लाभा��त भएका ;  

● ९ हजार ५ सयका दरले २६ जनालाई गोठसुधारमा सहयोग ग�रएको ;  

● मू� स�लन गरी िसँचाइ गदा� खेती रा�ो �नाका साथै ब�ुलाई रा�ो, सरसफाइमा सहज भएको, बाटामा पशुपं�ी                

बाँ�े सं�ारको अ� भएको ;  

● िसजन अनुसार बीउ, बेना�ह� उ�ादन गन� टनेल र १० हजार रकम सहयोग ग�रएको ;  

● सोलारबाट िसँचाईबाट ९ प�रवार लाभा��त, २ लाख १० हजारको लागतमा सोलारबाट बो�रङ जडान भएको ;  

● डो�ा खोला बढेर िशिवर ब��न� डुवाउने सम�ाबाट ब� तटब�न िनमा�ण ग�रएकाले यस वष� दे�खब�ी डुवानबाट               

मु� भएको ;  

● २०७५ जे� मिहनामा ४ लाख ४० हजार ली–बड�को, २ लाख नगरपािलकाको र ३ लाख ३० हजार जन�मदानबाट                 

तटब�न िनमा�ण भएको ;  

● छाडा चौपायह�का कारण सा�ी भोिगरहेका �थानीयह�को आव�कताका आधारमा गाउँ न� घेन�गरी तारबर गरेको             

;  

● ली–बड�को सहयोगमा ख�रद ग�रएको तार र �थानीयह�को जन�मदानबाट तारबार गन� स�व भएको । 

 
िल�ा िशिवर, कैलालीका �थानीयह�को अपे�ा 

● सहयोग िनर�र �नुपन� ;  

● सबैकोमा िसँंचाइको सुिवधा �नुपन� ;  

● �मता अिभवृ��मूलक तािलम र �ािविधक तािलम �नुपन� ;  

● सं�थाका कम�चारी र �थानीयह�वीच सुमधुर समब� अझ अिभवृ�� �नुपन� ;  

● नयाँ �िविधह� �थानीयकरण �नुपन� । 
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िल�ा िशिवर, कैलालीमा स�ािलत ि�याकलापह�को सुधारा�क प� 
● सहयोग ग�रएका बङ्गुर म�े केही बङ्गुर मरेको ;  

● बीमामा िढलाई, बीमामा िढलाइ �ँदा �थानीयह�लाई मका� ;  

● सहयोग �ा� गरेको केही िदनम� बङ्गुर िबरामी भएको ;  

● गाउँमा पानी ज�े भएकाले वसा�तमा तरकारीखेती नु�ने ; 

● पानी िसँचाइको सुिवधा सबैलाई नपुगेको ; 

● िशिवर अ�ो, होचो भएका कारण सम�ा । 

 
सम� सुझाउ, िसफा�रस तथा िन�ष� 

● दुबै िज�ामा स�ािलत प�रयोजना �भावकारी र िदगो भएका ;  

● �थानीय समुदायको आिथ�क सश�ीकरण र �थानीय िदगो िवकासमा प�रयोजना सफल रहेको ; 

● हरेक प�रयोजनाको �थलगत �पमा सूचनापाटीको �व�था गनु�पन� ;  

● हरेक प�रयोजनाह�को वािष�क �पमा साव�जिनक परी�ण गरी आय�य िववरण साव�जिनक गनु�पन� ;  

● सामािजक परी�णलाई िनर�रता िदनुपन�, सामािजक परी�णका सबै िविधह� �योग गनु�पन� ;  

● सामािजक परी�णको �ितवेदन �काशन गरी समुदायलाई उपल� गराउनुपन� ; 

● सामािजक परी�णबारे कम�चारीह�लाई अिभमुखीकरण �दान गनु�पन� ; 

● प�रयोजना काया�लय तथा िफ�मा गुनासोपेिटका �व�था गनु�पन� ; 

● गुनासो सुनुवाई संय� �थापना गनु�पन� ;  

● सफल कृषकह�को घटनाको अ�यन गरी �सला◌� इ कथाका �पमा िवकास गरी �चार, �सार गनु�पन� ; 

● प�रयोजना अ�ग�त �काशन, �चार�सारका गितिविधह� समािव� गनु�पन� ; 

● प�रयोजनाको बजेट तथा काय��म बारे समुदायलाई प�रयोजना स�ालन �नुपूब� जानकारी गराउनुपन� ;  

● स���त सं�था, िनकाय र तह बीचको सम�यलाई �गाढ बनाउनुपन� ; 

● अवलोकन �मणको �व�था �नुपन� । 
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साझेदार एवं सराेकारवाला स�सं�थाका �ितिनिधह�का पृ�पाेषण तथा सुझाउह� 

डा. कालु शमा�, प� निस�ङ होम, पोखरा 
चुरे �े�मा जलवायुमैि� गाउँको अवधारण �ाई ली–बड� तथा िविभ� साझेदारी सं�थाह�ले मह�पूण� काय��मह� स�ालन              

गरेको जानकारी पाउँदा अ��ै खुसी ला�ो तर �ही चुरे �े�का िविभ� ठाउँह�मा ज�ल कटानदे�ख िलएर माटो कटान                 

भइरहेको छ । यस िवषयमा ली–बड� तथा स���त सं�थाले नेपाल सरकारलाई सुझाउ िदएको छ त ?  

 

स�ोधनः डा. बलराम थापा, नागदेव यादव र डा. िवनोद भ�, ली–बड� 
यसै कुरालाई म�नजर गरी ली–बड�ले �थानीय मिहला जन�ितिनिधह� तथा सभासदह�लाई उ� �े�मा �मणका लािग              

लगेका िथयौ ँ । उ� भ�णप�ात जन�ितिनिधह�ले चुरे संर�णका लािग आ–आ�ना ठाउँबाट पहल गरेकाले िनकट              

भिव�मा यस िवषयमा �थानीय तथा के�ीय सरकारबाट सकारा�क सहयोग �ने अपे�ा ग�रएको छ ।  

देवराज गौतम, केयर नेपाल 
मिहलाको काय�भार घटाउन िविभ� �िविधह�बाट वािष�क �पमा ७२ घ�ा काय�भार घटेको भ�े ��ुितमा आयो । �सरी                

बचेको समयमा मिहलाह�ले के आराम गन� पाएका छन् ? �स भ�ा गा�ो काम गनु�परेको त छैन ?  

 

स�ोधनः रोशन पुडासैनी, ली–बड� 
हामीले समुदायका मिहलाह�ले गद� आएका सबैभ�ा किठन काय��मह�मा काय�भार घटाउनका लािग �िविधह�को            

परी�ण ग�रएको हो । �सैमा रहेर सव��ण ग�रयो र पिहला भ�ा मिहलाह�को काय�भारमा कम भएको पाइयो तर �ो                  

समय केमा �योग गनु� भएको छ भ�े िवषयमा परी�ण ग�रएको छैन । भिव�मा यस िवषयमा परी�ण गन� सिक�छ ।                   

सुझाउको लािग ध�वाद ।  

झलक �े�,  �ी क��े�, पोखरा 
नेपालको स�भ�मा कृिष बजार अथवा हाटबजार अलमलमा परेको दे�ख�छ । यस �े�मा ली–बड�ले थप अ�यन गन�का                

लािग अनुरोध गद�छु र यिद कृिष बजारस��ी कुनै ि�याकलाप गनु�भएको छ भने के क�ा चुनौितह�को सामना                

गनु�भएको छ ?  

 

स�ोधनः डा. रामबहादुर राना, ली–बड� 
ली–बड�ले �थानीय वा साना कृषकह�ले उ�ादन गरेका कृिष उपजह�लाई स�लन के� माफ� त बजारीकरण गन�              

स�ानमा �यास ग�ररहेको छ । बजारका िवषयमा िकसान, �ापारी र म��थकता� सबैले रा�ोसँग बु� आव�क छ ।                 

कृषकले उ�ादन गरेका कृिष उपजह� �ेिडङ गनु�पद�छ । कृषकलाई बजारभाउ कितभ�ा पिन उ�ादन लागतको              

िहसाबिकताब रा� िसकाउन ज�री देखेका छौ ँ।  

टेकनाथ बराल, कृषक, पोखरा 
ली–बड� पोखरामा �थापना भएको सं�था हो र यसले पोखरामा बसेर नेपालका िविभ� ठाउँह�मा काम ग�ररहेको छ । तर                  

अिहले आएर पोखराका कृषकह� ओझेलमा परेका �न िक ? यसमा िव�ार गनु�पन� हो िक ? 
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स�ोधनः कृ��साद बराल र बेनी बहादुर ब�ेत, ली–बड�  
ली–बड� गैरसरकारी सं�था भएकोले दातृ िनकायको आिथ�क सहयोगमा उनीह�को इ�ा अनु�पका िज�ाह�मा काम गद�              

आईरहेको छ । ली–बड�ले का�ी िज�ामा पिन समय–समयमा ि�याकलापह� स�ालन ग�ररहेको छ । ली–बड�लाई              

पोखरा व�रप�रका सहकारी सं�थाह�ले Business Plan स��� तािलम उपल� गराउनाका िन�� आ�ह गरेका िथए तर               

ली–बड� गैरनाफामूलक सं�था भएकाले �ोत जुटाउनका िन�� सहकारी सं�थालाईभ�ा वहाँह�ले मा�ुभएन । �ोतसिहत             

य�ा �ा�ावह� आएका ख�मा ली–बड� सदैव सकारा�क रहनेछ । �सका साथ–साथै हामीले �पाबेगनास एकेडेमीको              

कुरा अगािड बढाइरहेका छौ ं। 

िचर�जीवी�साद उपा�ाय, वन िव�ान अ�यन सं�थान, पाेखरा 
रा�ा िसकाईह�को अिभलेखीकरण गरी तािलम के�को िवकास गद� अ� ���ह�लाई तािलम िद◌� इ आ��रक �ोत              

जुटाउन ली–बड�ले सफल भएमा आ�िनभ�र �न स�छ । ��� �पमा कृषकह�सँग काम गरेका अनुभवीह�लाई              

�िश�क बनाउन सकेमा भने तािलम के�ले आ��रक �ोत स�लन गन� स�ेछ ।  

 
स�ोधनः डा. बलराम थापा, ली–बड� 
सुझाउका लािग ध�वाद । तर यसमा हामीले �यास नगरेका हैनौं । हामीले सरकारी िनकायह�दे�ख िलएर रा���य तथा                 

अ�रा���य सहभािगह�लाई तािलम �दान गद�  आईरहेका छौ ं।  

 

िन�ष� 
 
सहभािगतामूलक अ�यन तथा जैिवक िविवधता संर�णका �े�मा ि�याशील सं�था ली-बड�ले िवगत पाँच वष�दे�ख वािष�क              

साधारणसभाका स�भ�मा स�ािलत याेजना तथा काय��मका सम� प�का बारेमा उजागर �ने गरी सामािजक परी�णका              

मा�मबाट सं�थागत पारदिश�ता र सुशासनका प�ला◌� इ अगािड �ाएकाे छ ।  

 

सामािजक �पा�रणका �े�मा ि�याशील सं�थाह�का लािग याे एक अिनवाय� अ◌ाव�कता हाे । सामािजक परी�णका              

स�भ�मा उजागर भएका िवषय एवं अिभ�� �ितब�ता अ◌ागामी िदनमा काया��यन �ँदै जाने र सं�थाले समुदाय�ितकाे               

दािय� वहन गद�  समुदायमा रहेकाे ली-बड��ितकाे अ◌ा�था र िव�ासमा थप अिभवृ�� गन� काय�मा ली-बड� त�र रहनेछ । 
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अनुसूचीह� 
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अनुसूची २ः मानवीय संसाधनकाे िववरण 
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अनुसूचीः ३ सहभागीह�को िववरण
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अनुसूची ४ः सामािजक परी�ण काय��मको समयतािलका 
 

२४ अ◌ा� बािष�काे�व, साधारण सभा तथा सं�थागत सामािजक परी�ण काय��म – २०७५ | खु�ा स� 

         िमितः  २०७५ असाेज ६ गते, शिनवार | �थानः होटल �ी� पाक� , लेकसाइड, पाेखरा  
काय��म स�ालकः  अ◌ा�था भुसाल र िनर�न पुडासैनी, ली–बड� |  अिभलेखकता�ः  िदपा गु�ङ र इ� पाैडेल  

 

समय काय��म िज�ेवारी 

७ः३० दे�ख ८ः३० नामदता� / खाजा  स�झना िसंजाली र मनमाया गु�ङ  

खु�ा तथा उद्घाटन स� 

८ः३० दे�ख ८ः४० अ◌ासन�हण 
● सभा��ः कृ��साद बराल, अ��, ली–बड� 
● �मुख अितिथः �ी िवमल थापा, िनद�शक,  कृिष िनद�शनालय, 

ग�की �देश 
● अितिथह�  

काय��म स�ालकह� 

८ः४० दे�ख ८ः५० काय��म समुद्घाटन �मुख अितिथ 

राि�� यगान स�ूण� सहभागीह� 

८ः५० दे�ख ९ः०० �ागत तथा काय��मकाे उ�े�मािथ �काश बेनी बहादुर ब�ेत, सिचव, काय�का�रणी बोड� 

सं�थागत सामािजक परी�ण स� 

९:०० दे�ख ९ः१० सामािजक परी�णस��ी जानकारी, आचारसंिहता िनमा�ण तथा 
अनुमोदन 

सामािजक परी�ण सहजकता� (राममिण अिधकारी)  

��ुितह� 

९ः१० दे�ख ९ः५० सं�थागत प�रचय एवं सुशासनस��ी जानकारी (ली–बड�को िचनारी, 
स�ालनमा रहेका प�रयोजनाह�, भौितक, िव�ीय र मानव 
�ोतसाधन, सं�थाको नयाँ नीित तथा काया��यनको अव�था) 

डा. बलराम थापा, काय�कारी िनद�शक, ली–बड� 

९ः५० दे�ख १०ः१५ आ.व. २०७४/७५ का उ�ेखनीय पहल तथा उपल��ह� भरत भ�ारी, काय��म स�ालन िनद�शक, ली–बड� 

१०ः१५ दे�ख १०ः३५ सामािजक परी�णका �ममा �थलगत �मणबाट �ा� िसकाइ तथा 
उपल�� 

नम�ार शाह, सामािजक परी�ण सहजकता� 

१०ः३५ दे�ख १०ः५० सहभागीह�को ��ुितमािथ सुझाउ तथा िज�ासा स�लन राममिण अिधकारी, सामािजक परी�ण सहजकता� 

१०ः५० दे�ख ११ः१० िचया िव�ाम सबै 

११ः१० दे�ख ११ः२५ सामूिहक छलफल (िज�ासा तथा सुझाउको आदान�दान) सामािजक परी�ण सहजकता�, ��ुतकता�ह� र 
कृ��साद बराल, अ��, काय�का�रणी बोड�, ली–बड� 

११ः२५ दे�ख ११ः३० सामािजक परी�णको सङ्ि�� समी�ा र समापन राममिण अिधकारी, सहजकता� र काय�का�रणी सिमित, 
ली–बड� 

११ः३० दे�ख ११ः४५ उ�ृ� कम�चारी पुर�ार िवतरण  काय��म स�ालकह� 

११ः४५ दे�ख १२ः०० शुभकामना म�� �मुख अितिथ एवं अितिथह� 

१२ः०० दे�ख १२ः०५ ध�वाद�ापन  रामकली खड्का, सद�, काय�का�रणी बोड�, ली–बड� 

१२ः०५ दे�ख १२ः१५ म�� तथा खु�ा स� र सामािजक परी�णको समापन कृ��साद बराल,अ��, काय�का�रणी बाेड�, ली–बड� 

१२ः१५ दे�ख १ः१५ खाना सबै  
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अनुसूची ५ः सामािजक परी�ण काय��मका केही झलकह� 

ली-बड�काे सं�थागत सामािजक परी�ण काय��मका सहभागीह� काय��म स�ालक�य िनर�न पुडासैनी र अ◌ा�था भुसाल  

काय��मका �मुख अितिथ िवमल थापाला◌� इ मायाकाे िचनाे अप�ण              काय��मका �मुख अितिथ, सभापित तथा अितिथह�  

गनु��दै ली-बड�  काय�का�रणी बोड� का अ��  कृ��साद बराल  

�मुख अितिथ िवमल थापाले काय��म �ानरमा ह�ा�ार गरेर सहभागीह� ली-बड�का �काशन �ल अवलाेकन गद�   

काय��म उद्घाटन गनु��ँदै 
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सं�थागत सामािजक परी�णकाे सहजीकरण गनु��ँदै सहजकता�          वष�काे उ�ृ� सहायक कम�चारी पुर�ार �हण गद�  उ�व काक�  

राममिण अिधकारी  

 

वष�काे उ�ृ� अिधकृत कम�चारी पुर�ार �हण गद�  सरोज प�    यस वष� उ�ृ� काय� गरेबापत स�ानप� �हण गद�  वीरे� चाैधरी 

यस वष� उ�ृ� काय� गरेबपत स�ानप� �हण गद�                          यस वष� उ�ृ� काय� गरेबापत स�ानप� �हण गद�  ि�य�जली जाेशी  

काित�कलाल चाैधरी   
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अनुसूची ६ः �ेस िव��� 
 

ज�ैवक �व�वधता ,  अनसु�धान तथा �वकासका ला�ग �थानीय पहल (ल� – बड�) 
२४ औ ंवा�ष�क साधारणसभा तथा    सामािजक पर��ण २०७५ 

 
आ�थ�क वष� २०७४/०७५ मा भएका म�ुय ग�त�व�ध तथा स����त �ग�त�ववरण 
  
२०७५ असोज ६ गत े,  श�नवार ,  पोखरा । 
  
यस आ�थ�क वष� २०७५ दे�ख ज�ैवक �व�वधता ,  अनसु�धान तथा �वकासका ला�ग �थानीय पहल (ल� – बड�) ले २४                
वष� परूा गरेको अवसरमा सं�थाको वा�ष�क साधारणसभा तथा सामािजक पर��ण काय��म आयोजना ग�रएको हो ।               
आ�थ�क वष� २०७४/०७५ मा भएका म�ुय ग�त�व�धह� तथा स����त �ग�त�ववरण �न�नानसुार ��ततु ग�रएको छ              
l 
  

● ल� – बड�ले गत आ�थ�क वष�मा नेपालका  ३२ िज�लाका ५२ नगरपा�लका  र  १०६ वटा गाउँपा�लकाह�मा २१  वटा               
प�रयोजनाह� काया��वयन गय� । यी प�रयोजनाह�बाट ९७ हजार ६ सय ३१ घरप�रवार ��य� �पमा              
लाभाि�वत भए l सोह� आ.व. मा ल� – बड�ले ४ हजार ४ सय ६१ कृषक समहूह�, २७ वटा कृ�ष सहकार� र ५                    
वटा सामदुा�यक वनह�सँग ��य��पमा काम गय� l यी समहू, सहकार� र सामदुा�यक वनमा १ लाख १६                
हजार ९४ जना सद�यह� आब�ध रहेकाम�ये ६४ ��तशत म�हला छन ्l 

● आ.व. २०७४/७५ मा ल�–बड�को कूल बजेट � २६ करोड २८ लाख ३९ हजार ६ सय ६६ �पयैाँ रहेको �थयो l                    
कूल बजेटम�ये काय��मतफ� � २१ करोड ८९ लाख १३ हजार ६ सय ७ �पयैाँ र �शास�नक तफ� � ४                   
करोड ३९ लाख २६ हजार ५९ �पयैाँ   खच� भएको छ । 

● आ.व. २०७४/७५ मा ल�–बड�ले नेपाल सरकारको आ�त�रक राज�व काया�लय पोखरा र ठूला करदाताको             
काया�लय ल�लतपरुमा �व�भ�न शीष�कअ�तग�त ८६ लाख ४४ हजार ७ सय ३० �पयैा   कर   दा�खला गरेको छ । 

● ल�–बड�मा हाल   ७० जना पणू�काल�न   र   १९ जना आ�ंशक कम�चार�ह� काय�रत छन ्। 
● गत आ.व. �भ� ल�–बड�ले नयाँ दातृ �नकायह� का�रतास ि�वटजर�या�ड र मस� �र�लफ �स�ंगापरुसँग             

सहकाय� �ार�भ गरेको छ भने अ�य दात ृ�नकायह�सँग प�न सम�वय भइरहेको छ l 
  
आ�थ�क वष� २०७४/०७५ मा ल�–बड�ले हा�सल गरेका उ�लेखनीय उपलि�ध   तथा पहलह�  

● ल�टेको स�कलन तथा अनसु�धान गर� �थानीय जातह�म�येबाट छनोट ग�रएको  'रामेछाप ह�रयो ल�टे'            
लाई जातीय उ�मोचन तथा दता� स�म�तबाट �सफा�रस भएको छ l नेपालमा ल�टेबाल�को जात �सफा�रस              
भएको यो प�हलो उदाहरण हो l यो जात ह�रयो साग खानका ला�ग �सफा�रस ग�रएको हो  l 

● ल�–बड�को सहजीकरणमा �थापना भएका २० वटा सामदुा�यक बीउ ब�कह�ले ७२ �क�समका बाल�ह�का १०९६             
�थानीय जातह� संर�ण ग�ररहेका छन ् l साथै यीम�ये १४ वटा सामदुा�यक बीउ ब�कह�ले गत आ.व. मा                
�व�भ�न बाल�ह�का �थानीय तथा उ�नत जातकाे १८९ मे. टन बीउ उ�पादन गरेका �थए l गत आ.व. मा                 
�थानीय �तरमा ५ हजार ३ सय ७८ कृषकह�ले सामदुा�यक बीउ ब�कह�बाट बीउ �योग गरेका �थए l 

● �वप�न वग�का मा�नसह�को पा�रवा�रक पोषणको अव�थामा सधुार �याउन २० वटा िज�लाह�मा संचलान            
ग�रएको घरबग�चा प�रयोजना हालै स�प�न भएको छ l यो प�रयोजनाको �सकाइ र असल अ�यासको              
�नर�तरता र �यापकताका ला�ग कृ�ष �वभाग, कृ�ष �सार �नद�शनालयले घरबार� बग�चा �थापना तथा             
�यव�थापन काय��म स�चानल काय��व�ध तयार पार� अनमुोदन गरेको छ l 

● गत आ.व. मा ५६ हजार ४ सय ४५ जना कृषकह�ले �दगो कृ�ष ��व�धस�बि�ध औजार तथा साम�ीह�                
ख�रद गर� �योग गरे, जसम�ये ८० ��तशत म�हलाह� �थए l यसबाट कृ�ष काय�मा म�हलाह�को काय�बोझ               
घटाउन म�दत पगेुको छ l 

● राि��य जीनब�क, बायोभ�स�ट� र सामदुा�यक बीउ ब�क स�घ नेपालसँग सम�वय गर� नेपालमा सामदुा�यक             
बीउ ब�क स�ब�धी दो�ो राि��य काय�शाला गो�ठ� स�प�न गरेको छ l गो�ठ�ले १० बुँदे सझुाउ तयार गर�                 
कृ�ष तथा पशपु�ी �वकास म��ालय, मातहतका �नकाय र �ादे�शक म��ालय तथा काया�लयह�मा            
�यानाकष�ण तथा काया��वयनका ला�ग बझुाएको छ l 
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● गत आ.व. स�ममा ल�–बड�को �व�भ�न प�रयोजनाह�अ�तग�त ब�द�या, कैलाल�, दाङ, नवलपरु, महो�र� र            
�सराहा िज�लाह�मा ९४५ वाट दे�ख ९४५० वाट �मताका २० वटा सौय� उजा�मा आधा�रत �सचंाइ �णाल�ह�               
�थापना भएका छन ् l यसबाट ४०१ घरधरु� ��य� लाभाि�वत भएका छन ् . ९५ हे�टर ज�मनमा �सचंाइ                
स�ुवधा पगेुको छ भने वष�मा एउटा बाल� मा� लगाउने ज�गामा तीन बाल� लगाउन था�लएको छ l साथै                 
कृषकह� �मशः तरकार� तथा बीउउ�पादनतफ� आक�ष�त भएका छन ् र �तनीह�को नगद आ�दानी प�न             
बढेको छ l 

● ��त�न�ध सभा तथा �देश नं २ का म�हला सभासद, सरकार� �नकायको उ�च तहमा रह� काय�रत म�हला                
अ�धकृतह� र �थानीय �नकायमा काय�रत कम�चार� तथा �नवा��चत पदा�धकार�ह�को जलवायु प�रवत�न तथा            
अनकूुलन �वषयमा �मता �वकास गन� उ�दे�यले महो�र� िज�लामा १ �दने �थलगत �मण तथा छलफल              
काय��म आयोजना ग�रयो l काय��मका सहभागी सभासदह�ले जलवायु प�रवत�नबाट म�हलाह�मा परेको           
असर र अनकूुलनका ��याकालपह� �व�तार गन� ��तब�धता जनाएका छन ्l  

● स�यान िज�लामा �वप�न वग�का कृषकह�को जी�वकोपजा�न सधुारमा टेवा पयुा�उने उदे�यले स�चालन           
ग�रएको काय��ममा २६ सय २० घरप�रवार संल�न भएका छन,् ४ वटा तरकार� स�कलन के�� �थापना               
ग�रएको छ र म�हला सहया�ासँगको सहकाय�मा १ करोड ८२ लाख १२ हजार ऋण प�रचालन ग�रएको छ l                 
यसबाट गत ४ म�हनामा १९ टन ताजा तरकार� उ�पादन तथा �ब�� भएको छ र सहभागी कृषकह�को                
नगद आ�दा�न बढेको छ l 

● म�ुतकमयैा, �वप�न वग� र भकू�प �भा�वत घरप�रवारको जी�वकोपाज�न सधुार तथा समानकुुलन �मता            
अ�भव�ृ�ध गन� उ�दे�यले ब�द�या, कैलाल�, हु�ला र �स�धपुा�चोक िज�लाह�मा स�चालन ग�रएको           
प�रयोजनाअ�तग�त ल�–बड�, सहकार� र �थानीय �नकायको सहयोगमा ६ वटा सहकार�मा सामदुा�यक           
पशपुालन �वध�न कोष �थापना ग�रएको छ l कोषमा हालस�म ५१ लाख ८१ हजार ४ सय �पयैाँ ज�मा                 
भएको र कोषबाट ३ सय ८४ म�ुतकमयैा, �वप�न वग� र भकू�प �भा�वत सद�यह�ले ६ ��तशत वा�ष�क                
�जदरमा ऋण �लएर बा�ा तथा ब�गुरपालन काय��म स�चालन ग�ररहेको छन ् l यसबाट ती सद�यह�का              
घरमा उ�ले�य �पमा बा�ा तथा ब�गुरको स��या बिृ�द भइ आयआज�नमा टेवा पयुा�एको छ l  

● ल�–बड�ले गत आ.व. दे�ख �ादे�शक म��ालय र �थानीय �नकायह�को आव�यकता अनसुार �ा�व�धक            
सहयोग उपल�ध गराउने काय� श�ु गरेको छ l यसअ�तग�त ग�डक� �देशको भ�ूम �यव�था, कृ�ष तथा               
सहकार� म��ालयका ला�ग ''म�ुयम��ी वातारण म�ैी कृ�ष गाउँ काय��म'' काय��व�ध तयार पान� काम             
स�प�न भइसकेको छ भने अछाम िज�लाको बा�नीगढ� जयगढ़ गाउँपा�लकाको प�चवष�य कृ�ष तथा            
पशपुालन रणनी�तक योजना तजु�मा गन� काय� �ार�भ भइसकेको छ l  
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