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समणृि वुलटेिनको यस अशंमा 

 आ.व. २०७६/७७ अणन्त्तम चौमाणसकका मुख्य णवषयवस्तु 

 आपूर्तत श्रृङ्खला अन्त्तगगतका क्रियाकलाप 

 आप्रवासीको स्रोत तथा सीप पटरचालन गणतणवणध 

 ग्रामीण णवत्त अन्त्तगगतको उत्कृष्ट अभ्यास 

 मयागक्रदत रोजगार सम्बि क्रियाकलापहरू 

 क्रिल्ड गणतणवणध 

 

 

आयोजना कायगक्षरे 
आयोजनाको पटरचय "समृणि" आयोजना नेपाल सरकार उद्योग, 

वाणणज्य तथा आपूर्तत मन्त्रालयको नेतृत्वमा संचाणलत, कृणष णवकासका लाणग 

अन्त्तराण् िय कोष(IFAD)को अनुदान सहयोग प्राप्त ७ वषग अवणधको 

आयोजना हो। यो आयोजना सन् २०१५ णडसेम्बर देणख शरु भई २०२२ को 

णडसेम्बरमा अन्त्त्य हुनेछ। आयोजनाको व्यवस्थापन कायागलय  प्रदेश १ को 

ईिहरी,सुनसरीमा रहकेो छ। आयोजना कायगरत १६ णजल्लाहरुको समन्त्वय र 

सहजीकरणका लाणग धरानमा कोणश-सगरमाथा कटरडोर कायागलय र 

जनकपुरधाममा जनकपुर कटरडोर कायागलय स्थापना भएको छ । नेपाल 

उद्योग वाणणज्य महासङ्घ अन्त्तगगत रहकेो कृणष उद्यम केन्त्र, हले्भेिास स्वीस 

इन्त्िरकोअपरेसन नेपाल आयोजनाका साझेदार णनकायहरु हुन्। 

लक्ष्य तथा उद्देश्य  गटरबी न्त्युणनकरण तथा देशमा क्रदगो शाणन्त्त 

हााँणसल गनगका लाणग रोजगारीका अवसर णसजगना गरी समतामूलक  तथा 

समावेशी आर्तथक णवकास गने। 

कृणष तथा गैरकृणष क्षेरमा आय आजगन सम्बन्त्धी क्रियाकलापहरु गनग सम्भाव्य 

लघु, घरेलु तथा साना उद्यम प्रविगन गने तथा ग्रामीण गटरब घर पटरवार, 

आप्रवासी घर पटरवार र आप्रवासनबाि क्रिताग भएकाहरुका लाणग क्रदगो 

आजगनको श्रोत प्रदान गने।  

 

 

समृणि वुलेटिन, अंक १, जेठ २०७७ 
 



आयोजनाबाि भइरहकेा गणतणवणधहरूलाइग चौमाणसक रूपमा प्रकाशन गने जमकोका साथ बुलेटिनको पणहलो अकं यहााँ प्रस्ततु गरीएको छ। 

प्रस्तुत बुलेटिनमा समेटिएका सम्पूणग सूचना सामग्रीहरूको श्रोत, आयोजना लणक्षत लाभग्राही हुन ् जुन गणतणवणधहरूलाइग आयोजनाका 

कमगचारीहरू मािग त सङ्कलन गरी प्रस्तुत गटरएको छ ।  

हाल णवश्वव्यापी रूपमा िैणलरहकेो कोणभड १९ महामारीको प्रभावबाि यस आयोजना लागू भएको णजल्ला र समुदाय पणन अछुतो रहन सकेन । 

यस जोणखमको णवषम अवस्थामा अणधकांश ग्रामीण जीवनको आर्तथक गणतणवणध णशणथल तथा माहामारीका कारण मुलकमा जारीभएको 

बन्त्दाबन्त्दी र यसबाि कृणष तथा पशुजन्त्य उत्पादन र बजारीकरणमा ठूलै प्रभाव परेको छ । तथाणप यस णवषम पटरणस्थणतमा पणन आयोजनाका 

कमगचारीहरू सम्बि समुदायमा णनकि सम्पकग मा रही रहकेा छन् भने क्रिल्ड कमगचारीहरूद्वारा कोणभड प्रणतरोधी सुरणक्षत कायगस्थल णनमागण र 

सुरक्षाका उपायहरू अपनाउने सम्बन्त्धमा समुदायलाइग अणभमुखीकरण एवम्  उत्पाक्रदत सामग्रीहरू सुरणक्षत रूपमा णबिीका लाणग यथासम्भव 

पहल भइरहकेो छ । 

यस बुलेटिनका लाणग आवश्यक सूचना र सामग्री सङ्कलन र लेखनमा उल्लेख्य सहयोग पुयागउनुहुने आयोजना कायगक्षेरका सहकमी णमरहरू, 

संकणलत सामग्री सम्पादन र प्रकाशनको काममा कटिवि हुनुभएका,  आयोजना व्यवस्थापन िोलीका टिम णलडरहरू तथा सल्लाहकार मण्डल 

सवै धन्त्यवादका पार हुनुहुन्त्छ। यस बुलेटिनका पाठक तथा सम्बि सबैमा बुलेटिनमा देणखएका रुिीहरू औंल्याइ सुधारका लाणग सुझावको 

अपेक्षा गदगछौं ! 

 

 

 

नेतृत्व हरेिेर: 

समृणि आयोजनासंग प्रत्यक्ष सम्बणन्त्धत नेपाल सरकारका 

नेतृत्वदायी पदाणधकारीहरूमा हालै  हरेिर भएको  छ । 

तदअ्नुसार नेपाल सरकार उद्योग, वाणणज्य तथा आपूर्तत 

मन्त्रालयको सणचवमा श्री चन्त्र कुमार णघणमरे तथा 

आयोजना प्रमुखमा श्री शाणलकराम दाहाल पदस्थापन 

हुनुभएको छ ।   

सपुरीवके्षण णमसन:  

कृणष णवकासका लाणग अन्त्तराणिय कोष(IFAD) ले समृणि 

आयोजनाका लाणग सन् २०२०, माचग १६ दणेख २२ सम्म 

आंणशक सुपरीवेक्षण णमसन तय गरेको णथयो। णमसनको 

उद्देश्य यस अणघको सुपरीवेक्षण णमसन सन् २०१९ 

सेप्िेम्बरमा आयोजनासंग सहमत गटरएका कायगहरूको 

पुनरावलोकन गने र IFAD नीणत णनयमको पटरणधमा रही 

आयोजनाका णनयणमत गणतणवणधको सुपरीवेक्षण, 

णजम्मेवारी र णवश्वासयोग्य कतगव्यहरूका सम्बन्त्धमा 

आवश्यक सुपरीवेक्षण गनुग रहकेो णथयो। यसका अलावा 

णमसनले IFAD नीणतको पटरणधमा रही सन् २०१८ मा 

आयोजनालाई पटर्कृत गनग पेश गरेको सुझावको 

कायागन्त्वयका लाणग णसिाटरस गरेको छ। कोणभड १९ 

महामारीको प्रभावका कारण णमसन टिम णलडरले णभणडयो 

कल मािग त तथा अन्त्य णमसन सदस्यहरूको आयोजना 

व्यवस्थापन कायागलय ईिहरी-सुनसरी तथा उद्योग, 

वाणणज्य तथा आपूर्तत मन्त्रालयमा भौणतक रूपमा उपणस्थत 

भई णमणश्रत शैलीमा छलिल, अन्त्तरक्रिया तथा अनुगमन 

कायगिमहरू गटरएको णथयो।    

भचुगअल बठैकको अभ्यास:  
समृणि आयोजनाका णनयणमत काम कारवाहीहरू जारी 

राख्ने हतेुले आयोजना प्रमुखको अध्यक्षतामा उच्च 

व्यवस्थापन समूह णबच तथा कटरडोर संयोजकको 

समन्त्वयमा मातहत कटरडोर कायागलयका कमगचारी र 

आप्रवासन िोलीको संयोजनमा आप्रवासी श्रोत केन्त्र तथा 

सूचना कक्षका कमगचारीहरु सबै सामेल हुने गरी साप्ताणहक 

एवम् आवश्यकता अनुसार कमगचारी भचुगअल बैठक र 

छलिल गररदै आएको छ । यसै छलिल मािग त कायगरत 

कमगचारी र सम्बि समूहलाइग कोरोनाको महामारीवाि 

बच्न अपनाउनु पने सावधानी र सुरक्षाका उपायहरूबारे 

सावधानी र समूहको सुरक्षाको अवस्थासमेत सङ्कलन 

गररद ैआएको छ।  

वार्तषक कायग योजना तथा बजिे(AWPB): 

णवश्वव्यापी महामारी कोणभड-१९ को कारणले वैदणेशक 

रोजगारीबाि िर्ककने युवाहरूलाई णनजहरूको पूाँजी र सीप 

पटरचालनको मध्यमबाि स्थानीयस्तरमै आयआजगन तथा 

रोजगारी णसजगना गनग उपयुक्त वातावरण बनाउने हतेुले 

आगामी आर्तथक वषग २०७७/०७८ को क्रियाकलाप तथा 

बजेिमा कोरोना महामारीका कारण णवदशेबाि िकेर 

आएका व्यणक्त केणन्त्रत हुने गरी कायगिमहरू तय गटरएको 

छ । यसरी वैदणेशक रोजगारबाि िकेर आएका 

व्यणक्तहरूको पुनएकीकरण गरी रोजगार णसजगना हुने 

खालका नीणत, कायगिम तथा बजेि तय गनग सम्बणन्त्धत 

पाणलकालाइग सहयोग पुयागइनेछ ।  

आ.व. २०७६/७७ अणन्त्तम चौमाणसकका मखु्य झलक 

सम्पादकीय नोि 



वदैेणशक रोजगारबाि िकेर आएका 

व्यणक्तहरूको अध्ययन: 

कोरोना महामारीको णबचमा भारत लगायत वैदणेशक 

रोजगारबाि िकेर आएका व्यणक्तहरूको तथयांक सङ्कलन 

गरी प्रणतवेदन तयारी भइरहेको छ । उक्त अध्ययन 

प्रणतवेदनमा वैदणेशक रोजगारबाि िकेर आएका व्यणक्तहरू 

णवदशे रहाँदाको कामको अनुभव नेपालमा बसेर काम गनग 

चाहकेो क्षेर र त्यसका लाणग आवश्यक सहयोगका 

णवषयहरू समेिेर णवश्लेषण प्रणतवेदनको लेखन गररद ैछ । 

कोणभड १९ गणतणवणधको णभणडयो 

छायाङ्कन: 

आयोजनाका कमगचारीले सम्बि समूहहरूमा कोणभड १९ 

बाि बच्नका लाणग सुरणक्षत कायगस्थल सञ्चालनका दौरान 

सुरक्षाका णवणवध उपाय अपनाउने, णभडभाडमा नजाने, 

सावगजणनक स्थानमा जााँदा सामाणजक दरुी कायम गने 

जस्ता काममा जनचेतना जगाउन सहयोग गरी 

आयोजनाबाि भइरहकेा गणतणवणधको णभणडयो छायाङ्कन 

गरेको छ। 

कोणभड-१९प्रणतरोधी सुरणक्षत कायगस्थल  

सञ्चालन कायगणवणध, २०७७ 

णवश्वव्यापी रुपमा दणेखएको र नेपालमा पणन णवस्तार हुाँदै 

गरेको कोरोनाभाइरस रोग (कोणभड -१९) माहामारीको 

पटरप्रेक्षमा आयोजनाको सहयोग तथा सहजीकरणमा  

णवपन्न घर पटरवार,  खासगरी मणहला, युवा, प्रवासनमा 

रहेका व्यणक्तका पटरवारबाि सञ्चालन हुने कृणष तथा 

गैरकृणष व्यवसायको प्रबिगनका िममा कायगस्थलमा दणेखने 

व्यणक्तगत तथा सामुदाणयक सुरक्षा चुनौणतलाइग केणन्त्रत गरेर 

अपनाउने उपायहरुलाइग ध्यानमा राखी कोणभड १९ 

प्रणतरोधी सुरणक्षत कायगस्थल  सञ्चालन  कायगणवणध, २०७७ 

तयार गटरएको छ। जसमा माहामारीका दौरान 

आयोजनाले तोकेको मापदण्ड पालना गनग सम्पूणग आयोजना 

संग कायगरत साझेदार णनकायका कमगचारीहरुलाई समेत यो 

कायगणवणध पालना गनग अनुरोध गटरएको छ । 

कायगणवणधमा आयोजना र सरोकारवालाहरुसंगको सञ्चार 

सम्पकग लाइग सुचारु राख्ने र प्रत्येक हप्ता सो सूचनालाइग 

अद्यावणधक गनग कमगचारीसंग णनयणमत सञ्चारका लाणग  

 

 

सूचना प्राप्त गने पिणत िेलीिोन वृक्ष(Telephone Tree) 

को णबणध अपनाईएको छ। 

आयोजना संग सरोकार भएका प्रकाणशत 

समाचारहरूको णलङ्क: 

 HTTPS 1:  https://bit.ly/2XNcChT 

 HTTPS 2:  https://bit.ly/3dmYzWZ  

  HTTPS 3:   https://bit.ly/2TZQIXw 
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आपरू्तत श्रङृ्खला अन्त्तगगत सञ्चाणलत क्रियाकलापहरू 
तरकारी व्यापारी क्रकसान णबच व्यवसाणयक 

सम्बन्त्ध (B2B Linkage) :   

आयोजनासाँग जोणडएका तरकारी उत्पादक समूहहरूको उत्पाक्रदत 

तरकारीलाई बजारको पहुाँचसम्म पुयागउन कृषक व्यापारीणबच 

अन्त्तरक्रिया गने काम जारी राणखएको छ। यसै सम्बन्त्धमा सुनसरी 

णजल्लाको दवेानगञ्ज गाउाँपाणलकामा गटठत समूहहरूले उत्पादन 

गरेका तरकारी अणहले इाँिहरीको णबणम्वका ताजा तरकारी तथा 

िलिुल णबिी केन्त्रले खटरद गटर बजारमा पुयागइरहेको छ ।  

दवेानगञ्जमा मार नभएर आयोजनासंग आवि भएका धनकुिा, 

भोजपुर, ओखलढंुगा, णसराहा, धनुषा, महोत्तरी र सलागहीका क्रकसान 

समूहहरू पणन व्यापारीसंग जोणडएका छन् ।  

 नपेाल डरेी सगं B2B बठैक:  

बारा णजल्ला कोल्हवी नगरपाणलका वाडग नं २ हनुमानगञ्जमा स्थाणपत  

जयकाणलका मणहला कृषक सहकारी संस्था मातहत सञ्चाणलत दगू्ध  

सङ्कलन केन्त्रबाि दणैनक १००० दणेख १२०० णलिरसम्म दधू सङ्कलन  

भइहेको छ । दधूको बजार तथा णबिी सुणनणित गने हतेुले नेपाल डेरी  

काठमाडौंका प्रणतणनणधको उपणस्थणतमा, बन्त्दा बन्त्दीकै दौरान यही २०७७  

वैशाख २४ गते समृणि आयोजनाको सम्पकग  कायागलय लणलतपुरमा  

व्यवसाय सम्बन्त्ध B2B बैठक आयोजना गरीयो ।समृणि आयोजना र  

नेपाल डेरीको साझेदारीमा बजारमा णबिी योग्य णनणित मापदण्डको 

दगू्ध पदाथगको उत्पादन णबिीका लाणग आगामी क्रदनमा योजना बनाई अणघ बढ्ने तथा क्रकसानहरूको दधू साप्ताणहक  

रूपमा नेपाल डेरीको दधू िेंङ्कर गएको ताणलका णमल्ने गरी दधू खटरद णवषयमा समदारी भएको छ ।  

कायागन्त्वयन णनदणेशका अध्यावणध र हात ेपणुस्तका:   

आयोजनाको पटर्कृत दस्तावेज अनुसार प्राथणमक्रककरणमा 

परेका आपूर्तत श्रृंङ्खलाहरू —दधु, माछा, बाख्रा, हटरयो 

तरकारी तथा सुगणन्त्धत जातका जणडबुिीको कायागन्त्वयन 

गने उद्देश्यले तयार भएको आपूर्तत श्रृंखला कायागन्त्वयन 

टरपोिगको अद्यावणध गटरयो ।यसै अवणधमा आपूर्तत श्रृंखला 

प्रविगनका लाणग हाते पुणस्तकाको प्रथम मस्यौदा पणन  

तयार गटरएको छ । णय दस्तावेज एवं पुणस्तकाले 

ब्यवसाणयक रुपमा आपूर्तत श्रृंङ्खलाहरू प्रविगन गने योजना  

र तौर तटरकाका णवषयवस्तुलाई समेट्नुको अणतटरक्त 

आयोजनाका कमगचारीहरुलाइग आपूर्तत श्रृंखला प्रविगनमा 

सहयोग पुयागउने अपेक्षा गटरएको छ। आपूर्तत 

श्रृंङ्खलाहरूको णनदणेशकाको अणतटरक्त आर्तथक पटरचालन 

तथा सामाणजक सल्लाह सह-सम्भागको लैणङ्गक कायग 

णसकाई णबणध(गाल्स)को लाणग "णिम सपोिग णनदणेशका" 

मस्यौदा गटरएको छ।  

 

 

व्यापारी र अगुवा क्रकसान णवच तरकरी खटरद णबिी 

सम्झौताका लागी छलिल हुदै देवानगाँज सुनसरी 

नेपाल डरेी प्रा. णल. को िेंकर दधू णलन जयकाणलका सहकारी 

कोल्हवी-२ णस्थत दधू संकलन केन्त्र हनुमानगञ्ज 

आयोजना  सम्भागका  क्रियाकलापहरू 



 आपूर्तत श्रङृ्खला कृषक डायरी :  

    

 

      

आयोजनाको छनौिमा परेका आपूर्तत श्रृंखला णवकास गटरने 

कृणष जन्त्य वस्तुहरू दधु, माछा, बाख्रा, हटरयो तरकारी 

तथा सुगणन्त्धत जातका जणडबुिीमा आबि क्रकसानहरूको 

व्यवसायको णस्थणतबारे जानकारी राख्ने मूल अणभप्रायले 

कृषक डायरीको तयारी गरेको हो। यो प्रत्येक क्रकसानहरूको 

हात हातमा रहने एक संणक्षप्त कारोवार पुणस्तका हो,जसका 

माध्यमबाि खासगरी क्रकसानहरूले आफ्नो व्यवसायको 

योजना र  वास्तणवक  स्वरूपबारे णनयणमत रूपमा 

जानकारी प्राप्त गदगछन्।  

यसले क्रकसानलाइग आफ्नो व्यवसाणयक कारोवारको 

णनयणमत रेकडग राख्न सहयोग पुयागउनुका साथै कृषक सम्बि 

आयोजना, सरकार र दातृणनकाय र सरोकारवालालाइग 

समेत कृषकका बारेमा णनयणमत व्यवसाणयक सूचना प्रदान 

गदगछ । 

 

घिना अध्ययन तथा सिलताको कथा 

संगालो:  

बन्त्दा-वणन्त्दको समयमा आयोजना कायगक्षेरहरूमा रहेका 

क्रिल्ड तहका कमगचारीहरूले आयोजनाले पारेको प्रभाव 

झणल्कने गरी संकलन गरेका णवषय वस्तुलाई समेिेर घिना 

अध्ययन तथा सिलताको कथा संगालो तयार पाटरएको 

छ।  

 

 

 

 

 

 

 

 



आप्रवासीको स्रोत तथा सीप पटरचालनका गणतणवणध 

घरबािै परामशग सेवा सचुारू : 

कोणभड-१९ महामारीका कारण  नेपालमा समेत प्रभाव 

दणेखन थालेपणछ २०७६ चैर ११ गतेदणेख बन्त्दाबन्त्दी सुरू 

भएकोले ६ विा णजल्लाका १४ विा पाणलकाहरूको 

साझेदारीतामा सञ्चाणलत आप्रवासी श्रोत केन्त्र तथा सूचना 

कक्षहरु पणन बन्त्द भएको णथयो । नेपालीहरूको प्रमुख 

गन्त्तव्य मुलुकहरूमा कोरोना भाइरस संिणमतको संख्या 

बढ्दै गएपणछ त्यहााँ कायगरत नेपालीहरूमा णवणभन्न 

समस्याहरू आउन थाले । यसैगरी बन्त्दाबन्त्दी सुरु हुनु अणघ 

वैदणेशक रोजगारमा जाने प्रकृया थालेका व्यणक्तहरूबाि 

पणन असुणवधा दणेखन गयो । यस अवस्थालाई दणृष्टगत गरी 

कायागलय बन्त्द भएपणन १४ विै आप्रवासी श्रोत केन्त्र तथा 

सूचना कक्षहरूबाि िोन र िेसबुक पेज मािग त सूचना तथा 

परामशग क्रदने काम सुरु गटरएको हो। स्थानीय तथा क्षेरीय 

स्तरका एम.एम. रेणडयोबाि सूचना प्रसारण, सम्बणन्त्धत 

पाणलकाबाि सावगजणनक सूचना प्रकाशन र िेसबुक पेजमा 

सूचना प्रवाह गरी समस्या पीणडत व्यणक्तहरूलाई सूणचत 

गटरएको छ । जसले गदाग नेपाल र गन्त्तव्य मुलुकमा भएका 

णवणभन्न समस्या तथा वैदणेशक रोजगारसंग सम्बणन्त्धत 

णजज्ञासाहरू िोन र िेसबुक पेजमा प्राप्त भई णतनको 

समाधानका लाणग पहल गने काम िोन मािग त घरबाि नै 

भई रहेको छ ।  

अनलाइन गोणि (Webinar) : 

कोरोना महामारीका कारण भएको लामो समयको 

बन्त्दाबन्त्दीले कायागलयमा गई कायग सञ्चालन गनग नसक्रकने 

णस्थणत पैदा भएकोले उपलब्ध सूचना प्रणवणधहरू उपयोग 

गरी णवषयगत रूपमा चरणबि अनलाइन गोणिहरू सम्पन्न 

गटरएको छ । 

अनलाइन  गोणि १: श्रम आप्रवासनमा कोरना 

भाइरसल ेपयुागएको असर 

णमणत २०७७ वैशाख ४ गतेका क्रदन ६ विा णजल्लाका १४ 

विा आप्रवासी श्रोत केन्त्र तथा सूचना कक्षका कमगचारी 

काठमाडौंणस्थत सेन्त्िर िर इन्त्िरनेशनल टरलेसन्त्सका प्रमुख 

तथा कमगचारी र समृणि आयोजनाका कमगचारीहरूको 

सहभाणगतामा श्रम आप्रवासनमा कोरोना भाइरस 

(Covid-19) ले पुयागएको असरका बारेमा जुम 

एणप्लकेशन मािग त अनलाइन गोणि सञ्चालन भएको णथयो।  

अनलाइन  गोणि २: आप्रवासी कामदार तथा णतनका पटरवारहरूको समस्या समाधान सम्बन्त्धमा 

आप्रवासी श्रोत केन्त्र तथा सूचना कक्षमा िोन तथा िेसबुक पेज मािग त प्राप्त भएका वैदणेशक रोजगारी सम्बन्त्धी समस्या तथा 

णजज्ञासा समाधानका लाणग सहजता पुयागउने उद्येश्यले  आप्रवासी कामदार तथा णतनका पटरवारहरूको समस्या समाधान 

सम्बन्त्धमा  अनलाइन गोणि सम्पन्न गटरएको णथयो । गोणिमा वैदणेशक रोजगारको क्षेरमा णवद्यमान अध्यावणधक जानकारीहरू 

प्रदान गरी पीणडत आप्रवासी कामदार तथा तीनका पटरवारहरूलाई प्रदान गनुग पने सूचना एवंम परामशगका बारेमा छलिल 

भएको णथयो । यस गोणिको सहणजकरण जुम एणप्लकेशन मािग त काठमाण्डौं णस्थत सेन्त्िर िर इन्त्िरनेशनल टरलेसन्त्सले गरेको 

णथयो भने १४ विा आप्रवासी श्रोत केन्त्र तथा सूचना कक्षका कमगचारी र समृणि आयोजनाका कमगचारीहरको सहभागीता रहकेो 

णथयो ।  

अनलाइन गोणि ३: गन्त्तव्य मलुकुमा समस्यामा परेका व्यणक्तहरूको स्वदेश क्रिती र स्थानीय सरकारको भूणमका 

२०७७ जेि २ गतेका क्रदन णपपुल िोरम काठमाण्डौंको 

सहणजकरण तथा गाउाँ /नगरपाणलकाका प्रमुख प्रशासकीय 

अणधकृत, रोजगार संयोजक, सम्पकग  व्यणक्त, आप्रवासी श्रोत 

केन्त्र तथा सूचनको कक्षको कमगचारी र समृणि आयोजनाका 

कमगचारीहरूको सहभाणगतामा गन्त्तव्य मुलुकमा समस्यामा 

परेका व्यणक्तहरको स्वदशे क्रिती र स्थानीय सरकारको 

सम्भाणवत भुणमका णवषयेक अनलाइन गोणि सम्पन्न भएको 

णथयो । उक्त कायगिममा हाल वैदेणशक रोजगारका िममा 

गन्त्तव्य मुलकमा रहकेा नेपालीरहरूलाई स्वदशे ल्याउने 

सन्त्दभगमा सवोच्च अदालतले जारी गरेको अन्त्तटरम आदशे, 

गन्त्तव्य मुलुकहरूमा कोरोना भाइरसले पुयागएको असर र 

नेपाल सरकारले चालेका कमदहरूको बारेमा छलिल 

गटरएको णथयो। यसैगरी उनीहरूलाई स्वदशे क्रिताग गरेपणछ 

स्थानीय सरकारले खेल्नु पने भूणमकाका बारेमा 

सहभागीहरूले आआफ्नो णवचार व्यक्त्त्त गरेको णथए ।   



अनलाइन गोणि ४: वदैेणशक रोजगारबाि िर्ककएका व्यणक्तहरूको पनु:एकीकरण (Reintegration) 

कोरोना महामारीका कारण वैदणेशक रोजगारबाि लाखौं 

व्यणक्तहरू िर्ककने भएकोले उणनहरूको पुन:एकीकरण 

(Reintegration) का णवषयमा आप्रवासी श्रोत केन्त्र 

तथा सूचना कक्षका कमगचारीको बुझाई स्पष्ट पारी यस 

णवयषमा थप बहस चलाउने उद्देश्यका साथ २०७७ जेठ 

१२ गते जुम एणप्लकेशन मािग त अनलाइन गोणिको 

आयोजना गटरएको णथयो । समृणि आयोजना र सेन्त्िर िर 

इन्त्िरनेशनल टरलेसन्त्सको सहजीकरणमा सञ्चाणलत उक्त 

गोणिमा आप्रवासी श्रोत केन्त्र तथा सूचना कक्षका कमगचारी 

र सहजीकरण गने कायागलयका कमगचारीहरूको सहभाणगता 

रहेको णथयो । वैदणेशक रोजगारबाि िर्ककएका व्यणक्तहरूको 

पुनएकीकरण कायगिम सञ्चालन सम्बन्त्धी यस गोणिबाि 

प्राप्त णन्कषगहरू आगामी क्रदनमा अन्त्य सरोकारवाला 

णनकायहरू णबच हुने छलिल कायगिममा बहस गराइनेछ। 

ग्रामीण णवत्त: णवत्तीय णशक्षा ताणलममा समदुायको उत्साहबिगक सहभाणगता 
 

णवत्तीय संस्थाहरूको पणहचान तथा आयोजना क्षेरका सहकारी 

संस्थाहरूको क्षमता णवकास गरी क्रदगो रूपमा र सुलभ दरमा 

णवत्तीय श्रोतमा जनताको पहुाँच पुर् याउने उद्देश्यले आयोजना 

कायगक्षेरमा ग्रामीण णवत्तसंग सम्बणन्त्धत कायगिमहरू कायागन्त्वयनमा 

आएका छन्। त्यस मध्ये सहकारी संस्थाहरूसाँगको सहकायगमा 

सञ्चालन भएको णवत्तीय णशक्षा तथा व्यवसाणयक ज्ञान 

ताणलम(FEEK-1) समुदायमा णनकै नै प्रभावकारी भएको पाईएको 

छ। 

यस ताणलममा णवशेष गरी पैसाको श्रोत र उपयोग, बचत, ऋण, 

णवप्रेषण  र उत्पादन क्षेरमा लगानी,  पाटरवाटरक बजेि तयारी र 

अभ्यास जस्ता णवषयलाई समेटिएको छ। बचत तथा ऋण सहकारी 

संस्थाहरूको समन्त्वयमा सञ्चाणलत  ताणलम कायगिमका कारण 

णवत्तीय संस्थाबाि ऋण णलएपणछ िर्ककएर नआउने सदस्य आज णनयणमत बचत गदै ऋणको क्रकस्ता चुक्ता गनग थालेका,  

लगानीको सदपुयोग गरी णनयणमत आम्दानी बढाउन , बचत बढाउन थालेका, उपभोग्य वस्तुमा मार खचग गद ै आएका 

सदस्यहरूले उत्पादनशील क्षेरमा पणन लगानी गनग थालेका र सहकारीमा नयााँ सदस्य थणपएका दषृ्टान्त्तहरू आयोजनामा प्राप्त 

भएका छन् ।  

दणैनक व्यवहाटरक जीवनसाँग सम्बणन्त्धत अत्यन्त्तै व्यवहाटरक णवषयहरू भएका कारण अपेक्षाभन्त्दा बढी सदस्य तथा गैर-

सदस्यहरूको ताणलममा उत्साहबिगक सहभाणगता रहकेो दणेखएको छ ।  

मयागक्रदत रोजगार सम्बि क्रियाकलाप 

णनयणमत बैठक सञ्चालन र सम्पकग , समन्त्वय र सहजीकरण:  

महामारीको णवषम पटरणस्थणतमा मयागक्रदत रोजगारी 

सम्भाग अन्त्तगगत हले्भिासले भचुगअल णवणधवाि 

आयोजनाको समसामणयक णवषयहरूमा छलिल गनग 

आयोणजत द्वीपक्षीय र बहूपक्षीय बैठकहरूमा सहभागी हुाँदै 

आएको छ । त्यसको साथै ताणलम तथा रोजगार सेवा 

प्रदायक संस्थाहरूलाई समयमा नै प्रगणत प्रणतवेदन पेश गनग 

अणभप्रेटरत गने, त्यस सम्बन्त्धमा उठेका सवालहरू माणथ 

स्पष्ट पाने, आवश्यकता अनुसार पुन: कुराकानी र 

छलिलहरू गने, डािाबेस प्रयोग सम्बन्त्धमा भएका 

अस्पष्टताहरू हिाउने र यथाथग णववरण तथा सूचनाहरू 

जम्मा गने र णवद्युतीय डािाबेस प्रणालीमा प्रणवष्ट गनगका 

लाणग प्राणवणधक सहयोग गने काम गटररहेको छ।  

मापदण्ड तयारीका कायगहरू: 
व्यवसाणयक सीप ताणलमको दोश्रो लि र औद्योणगक 

प्रणशक्षण ताणलमको पणहलो मोडल अन्त्तगगत प्राप्त हुन 

आएका प्रस्तावहरूको प्राणवणधक मूल्यांकन गनगका लाणग 

मापदण्डको दस्तावेजीकरण गने काम भएको छ। र यसको 

अनुमोदनका लाणग सम्बणन्त्धत पक्ष समक्ष पेश गटरएको छ । 

पणहलो संशोधनको प्रारूप तयार गने र औद्योणगक प्रणशक्षण 

ताणलमको पणहलो मोडलको ताणलम कायागन्त्वयन तथा 

अनुगमन म्यानअुलको अणन्त्तम प्रारूप पणन तयार पाटरएको 



छ। कोणभड–१९ को कारण णसजगना हुन गएको णवषम 

पटरणस्थणतका कारण तोक्रकएको समयावणधणभर भौणतक 

रूपमा कायगक्षेरमा उपणस्थत भई ताणलम पुरा गरेका 

युवाहरूको ताणलमपणछको ६ मणहना अवणधको रोजगारीको 

अवस्था रूजु गनुगपनेमा बन्त्दाबन्त्दीको कारण सो हुन 

नसकेकोले उपलब्ध प्रणवणधको सहायतामा भचुगअल  

माध्यमबाि रोजगारीको रूजु गने णनचोडमा आयोजनाको 

व्यवस्थापन पक्ष र हले्भेिास नेपालको व्यवस्थापन पक्ष 

पुगेको हो। तद ् अनुरूपको णनदणेशका जारी गनग आवश्यक 

दणेखएको हुनाले णवद्युतीय माध्यमबाि ग्राजुयिको ६ 

मणहनाको आय रूजु गनगको लाणग आवश्यक णनदणेशका 

(म्यानुअल) तयार गरी आयोजना व्यवस्थापन 

कायागलयबाि स्वीकृत गरीएको छ ।  

उक्त णनदणेशका मुताणवक समणृि-हले्भेिास नेपालको 

णवद्युतीय डािाबेस प्रणालीमा समेत संशोधन गनुगपने 

भएकाले त्यस कायग गनगका लाणग कायागन्त्वयनमा रहकेो 

मौजुदा णनदणेशकालाई अद्यावणधक समेत  गटरएको छ ।   

संणक्षप्त आकारको णनदणेशकाको प्रारूप तयार:  
मयागक्रदत रोजगारीको कायगिमसंग सरोकार राख्ने 

सरोकारवालाहरूबाि प्राप्त हुने महत्वपूणग सुझावहरू र 

गुनासोहरूलाई समेट्ने र त्यसलाई उपयुक्त णहसावले 

सम्बोधन गनगका लाणग संणक्षप्त आकारको णनदणेशकाको 

प्रारूप तयार गटरएको छ। ताणलमको गुणस्तरमा 

समयानुकूल सुधार गद ै जानु पने तर केही ताणलमको 

पेसागत मापदण्ड नभएको अवस्थामा श्रम बजारको माग 

राम्रो रहकेा तह एकका ९ विा पेशाहरू बेकरी, भवन 

पेणण्िङ्ग, कम्प्युिर ममगत तथा सम्भार, मेकाणनक, 

इणण्डयन कुक, णनमागण णसकमी, पुवग बालणवकास 

सहजकताग, िेसन णडजाइन, औद्योणगक णवद्यतीकरण र 

रेक्रिजरेसन तथा एअर कणण्डसन सहायक मेकाणनक 

णवषयको पेशागत गुणस्तरको मापदण्डहरूको प्रारूप तयार 

गने काम भएको छ। 

थप ताणलमको तयारी:  
सीप ताणलमको पाठ्यिममा उल्लेणखत ड्यूिी र िास्कमा 

तय गटरएका ज्ञान तथा सीपहरू णसकारुको तहसम्म 

प्रभावकारी रूपमा पुयागउनका लाणग —यस अणघ उपलब्ध 

नभएका आल्मुणनयम िेणिकेिर, मोिरसाइकल सर्तभस 

मेकाणनक, णनमागण णसकमी र पूवग बालणवकास सहजकताग 

णवषयको ताणलम सामाग्रीको रूपमा प्रयोग गनग औजार 

तथा उपकरणहरूको णचरपि (णल्िप िाइल) को प्रारूप 

तयार गटरएको छ ।   

सीप ताणलम णलएका युवाहरूलाई स्वरोजगारी तिग  

आकर्तषत गनग — १ क्रदन अवणधको व्यवसाणयक उत्प्रेरणा 

प्रदान गने , स्वरोजगारीमा जान चाहने युवाहरूलाई कसरी 

व्यवसाय शुरू गने? भन्ने सीप प्रदान गने गरी अगाणड 

प्रयोग गद ै आएको उद्यमशीलता णवकासको प्योकजलाई 

संक्षेपीकरण गरेर ३ क्रदनको प्याकेज बनाउने काम गरेको 

छ।  त्यसै गरी मणहला प्रणशक्षाथीहरूलाई केणन्त्रत गरेर 

उनीहरूको वृणत्तणवकासमा सहयोग पुगोस् भन्ने हतेुले २ 

क्रदन अवणधको जीवन उपयोगी सीप ताणलमको प्याकेज 

तयार पणन गरेको छ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

कृषक समूहहरूको व्यवसाणयक योजना णनमागण:  

उपभोगमुणख खेती प्रणालीलाई णवस्थाणपत गरी 

व्यावसाणयक कृणष प्रणालीको णवकास गनग क्रकसानहरूलाई 

व्यवसाणयक साक्षरताको ज्ञान क्रदनु जरुरी रहेको दणेखन्त्छ । 

हाल आफ्नो उत्पादन लागत कणत पयो भनी णहसाब क्रकताब 

राख्ने प्रचलन नभएकाले क्रकसानहरूलाई व्यवसाणयक 

योजना बनाई उत्पादन गनग लगाउने, आयोजनाको 

अणभप्राय अनुसार हरेक क्रकसान समूहको व्यवसाणयक 

योजना णनमागण गटरएको छ । कोणभड-१९ ले सृजना गरेको 

लकडाउनको सदपुयोग गद ै तरकारी आपूर्तत श्रृंङ्खलाका 

टिमद्वारा १७ विा समूहका ब्यवसायीक योजनाहरू तयार  

गटरएको छ।   

बजारमुखी उत्पादन योजना अनुसार तरकारी  उत्पादन

आयोजनाले बजारमुखी उत्पादन योजना अनुसार ब्यापारी 

साँग सम्झौता भएको तरकारी णबिी गनग हाल प्रदशे एकका 

धनकुिा भोजपुर  ओखलढुाँगा उदयपुर र सुनसरी णजल्लामा 

र प्रदशे दईुका णसराहा, धनुषा, महोत्तरी र सलागही 

णजल्लाका कृषक समुहहरुले उन्नत जातको णबउ खटरद गटर 

नसगरी राख्ने काम गरीरहकेा छन् । वसन्त्त मौसममा मुख्य 

गटर बजारमाग हुने तरकारी वालीहरु िमािर, काउली, 

णततेकरेला, खुसागनी, क्त्यापणसकम, कााँिो िसी र मुला 

जातका तरकारीहरुलाई कसैले कोकोणपि र नसगरी िे तथा 

कसैले जणमनमा नसगरी स्थापना गटर खेती गरेको पाईन्त्छ ।   

तरकारी खेतीका लागी प्लाणष्टक घर र पोखरी णनमागण:  

मौसमी बमौसमी तरकारी उत्पादन गने हतेुले धनकुिा 

नगरपाणलका ९ वेलहारा र णहलेमा समणृि आयोजना र 

समुहको संयुक्त सहलगानीमा पलाणष्टक घर र पोखरी 

णनमागण गने काम भैरहकेो छ । कोभीड १९ को महामारीले 

नेपालमा लकडाउन शुरु हुाँदा सम्पुणग वजार क्षेर वन्त्द भएता 

पणन धरान तथा स्थानीय एग्रोभेि साँगको सहकायगमा 

क्रकसानलाई चाणहने सामाग्रीहरु खटरद गटर साना कृणषजन्त्य 

पुवागधार र प्रणवधीहरु णनमागण भैरहकेा छन् ।आयोजनावाि 

पणहलो क्रकस्ताको रकम णनकासी भएपछी समुहको पणन 

सहलगानीमा समुहले स्थानीय कृणष प्राणवधीक तथा कृषी 

ज्ञान केन्त्र धनकुिाको प्राणवणधक सहयोगमा सामाग्री खटरद 

गटर पलाणष्टक पोखरीमा पानी जम्मा गनग मगरासेि २८ 

विा प्लाणष्टक पोखरी ५ विा र प्लाणष्टक घर १३ विा 

णनमागण गटरएको छ । 

  

 

 

 

 

क्रिल्ड  गणतणवणध 

तरकारी क्रकसानहरुको िमािर खेती धनकुिा 

  
प्लाणष्टक पानी पोखरीका लागी खाल्डो णनमागण गररदै  प्लाणष्टक घर णनमागण गनग प्रयोगात्मक कक्षा सञ्चालन गररदै धनकुिा 

नपा-९, वेलहारा 



मािो परीक्षण:   

क्रकसानहरूले व्यापक रूपमा णवषाक्रद र यूटरया प्रयोग गरी 

उत्पादन गने र त्यसको नकरात्मक असर प्रत्यक्ष 

क्रकसानहरूले भोगु्न पटररहकेो सन्त्दभगमा क्रकसानहरूलाई 

स्वच्छ र स्वस्थ तरकारी उत्पादन गनग लगाउनको लाणग 

ईिहरी णस्थत तरकारी थोक णविेता 'समावेशी णडपािगमने्त्ि  

स्िोर'को आर्तथक तथा प्राणवणधक सहयोगमा धनकुिा 

नगरपाणलका बेलहाराका तीनविा कृषक समूहहरूलाई 

समूहमै गई मािो जााँच गने कायग सम्पन्न भएको छ । 

यसबाि उत्पाक्रदत तरकारी सोणह णडपािगमेन्त्ि स्िोरले नै 

खटरद गने सहमणत भएको छ ।  

दधू णबिीको सहजीकरण र उत्पादन णबिीको सूचना सङ्कलन: 

समृणि आयोजनाले बहुसरोकारवाला गोणि (MSP) र व्यवसाय सम्बन्त्ध अन्त्तरक्रिया(B2B interaction) कायगिममािग त जुिेका 

क्रकसान समूह तथा सहकारीहरूसंग सम्बन्त्ध स्थाणपत गरी दगु्ध उत्पादक क्रकसानसंग णनरन्त्तर सहजीकरण गटररहकेो छ। 

आयोजनाले कोणभड १९ महामारीका दौरान णनणित सुरक्षाका 

उपाय र सामाणजक दरुी कायम राख्द ै क्रकसानलाई उत्पादन 

णबिीको लाणग अणभमुख गद ैदधू खटरद गने जीवन णवकास डेरी, 

कामधेनु डेरी, धरान डेरी, णडणडसी, नेपाल डेरी, आदशग डेरी, 

डुमरवाना डेरी लगायतका साना ठूला डेरीहरूसंग समन्त्वय 

गटररहेको छ । २०७६ चैर ७ सम्म कटरव १४००० णल. दधु 

णबिी भएकोमा हाल बन्त्दाबन्त्दीको अवस्थामा नोक्त्सानसणहत 

भारी णगरावि आई कटरब ९२०० णल मार णबिी भइरहकेो 

तथयलाई यहां प्रस्तुत गरीएको छ। 

         

अनुदान रकमको कायागन्त्वयन:  

समृणि आयोजनामा दधू व्यवसाय प्रबिगनका लाणग पुरक 

अनुदानका लाणग प्रस्ताव पेश पिात स्वीकृणत र सम्झौता 

भइग पणहलो क्रकस्ता णनकाशा प्राप्त गरेका केही समूहहरूले 

कायग प्रारम्भ बन्त्दाबन्त्दीकै अवणधमा पणन शुरू गरेको 

पाइएको छ।उदयपुरको गौरीगोसाइं दगू्ध उत्पादक समूह, 

महालक्ष्मीको दउेराली दगू्ध उत्पादक समूह, शाणन्त्तिोल 

कृणष कृषक समूह लगायतले गोठसुधारका कायगहरू, कृणरम 

गभागधान, घााँस खेतीका लाणग कायग शुरूवात गरेको छ ।  
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बन्त्दाबन्त्दीमा समूहको कूल दधू उत्पादनको अवस्था 

(णल.) 
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बन्त्दाबन्त्दीमा समूहको कूल नोक्त्सान णल.मा 

जनसेवा कृषक सहकारीका क्रकसान सामाणजक दरुीकासाथ दधू णबिी गनग पंणक्तबि 



सुगणन्त्धत तेल जन्त्य जणडबुिीको खेती प्रबिगनमा पणहलो 

क्रकस्ता णनकाशा प्राप्त गरेका केही समूहहरुले बन्त्दाबन्त्दीकै 

अवणधमा पणन काम शुरु गरेका छन्।  खेत खनजोत तथा 

खेत तयारी र बाली लगाउने प्राणवणधक परामशग, साना 

प्रणवणध आक्रदका लाणग अनुदान प्रस्ताव भएकोमा रौतहिका 

जडीबुिी उत्पादक क्रकसान समूहहरु जोगी, नणवन, खैरीमाइ 

र आयुष जडीबुिी क्रकसान समूह र सलागहीको जडबुिी कृणष 

सहकारी तथा बाराको जीतपुर णसमराका साना क्रकसान 

कृणष सहकारी संस्थाले णवणभन्न जातका सुगन्त्धीत तेल जन्त्य 

जणडबुिीका बालीहरु जस्तै;लेमग्रास, णसिोनेला, 

पामारोजा, मेन्त्था तथा क्त्यामोमाइल  लगाउने काम शुरु 

गरेको पाइएको छ। आयोजनाको समूहमा आबि भइ 

अनुदान प्राप्त गरेपणछ अब आउने क्रदनमा अझै २ प्रजातीको 

जडीबुिी िेन्त्चभेणसल तथा मसलाको समेत खेती गने 

योजना रहकेो क्रकसानहरूले बताएका छन्।  

 

माछा आपूर्तत श्रृंखला अन्त्तगगत आयोजना संग आवि 

धनुषाको नगराईन नगरपाणलका, वडा नं ९ को घोडघास 

मत्स्य उत्पादक कृषक समुहले वन्त्दावणन्त्दको समयमा 

सुरक्षाका णसणमत उपाय भने पणन अबलम्बन गरेर 

अनुदानवाि प्राप्त रकमको उपयोग गरी पाईप बोटरङ् 

जडान गरेको उदाहरण छ। क्रकसानहरुका अनुसार बोटरङ् 

जडानको उपयुक्त मणहना (चैत, वैशाख र जेठ) भएकोले 

समयको सदपुयोग गरी पाईप वोटरङ जडान गनुग परेको 

अवस्था त्यहां रहकेो छ। समुहले लकडाउनको अवणधमा ४ 

विा बोटरङ्ग जडान गटर सकेका छन् ।  

 

त्यसै गरी समृणि आयोजना संग आवि बिेश्वर 

गाउाँपाणलका वडा नं. ५ को ३० जना सदस्य रहेको 

शाणन्त्तपुर माछा कृषक समुहका माछा क्रकसानहरुले पणन 

सरकारद्वारा जारी गरेको बन्त्दा वणन्त्दमा पालना गनुग पने 

णनयमको पालन गरी  माछा माने तथा बेच्ने काम गटर 

रहेका छन् । 

 

णवषम पटरणस्थणतका कारण बजार सम्मको पहाँच नहुाँदा 

माछा णविीमा समस्या दणेखए पणछ उपभोक्ताको घरसम्म 

माछा पुगेर माछा णविी गने सोच बनाई सोही अनुसार 

णविीको काम सुरु भएको छ। उत्पादकहरूले माछा 

नणजकैको शाणन्त्तपुर,गजटरया,पकटरया,बिेश्वर, 

महने्त्रनगरका िोलहरूमा गई घर-घर उपभोक्ता खोज्दै 

णविी गटर रहेको णस्थणत पणन छ।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



कोणभड-१९ महामारीमा आयोजना सम्बि सहकारीहरूको सक्रियता :  

क) कायागलय हप्तामा ३ क्रदन खुल्यो, मल-णवऊ पणन णवतरण गयो:    

बुढीगंगा गाउाँ  पाणलका १, राजसती मणहला 

बहुउदे्दश्यीय सहकारी संस्थाले समुदायमा कोरोना 

महामारीप्रणत जनचेतना जगाउने काम गदै हप्ताको ३ 

क्रदन कायागलय खोलेर कृषकहरुलाई स्थानीय स्तरमा 

मल-णवऊ उपलब्ध गराउन े जस्ता काम पणन 

गटररहकेा छन् । महामारीको कारण सदस्यहरु माणथ 

परेको मारलाई मध्य नजर राखेर कजागको व्याजमा 

णबलम्ब शुल्क नलाग्न,े राहत णवतरणमा आर्तथक 

सहयोग, मल जस्ता सहुणलयत प्याकेजहरु तथा 

प्राणवणधक तथा कृणष उपज सहयोग पणन उपलब्ध 

गराएको छ । 

  

ख) कृणष ज्ञान केन्त्रसंग समन्त्वय गरी क्रकसानका जरूरी आवश्यकता सम्बोधन गयो:  

समृणि आयोजनासंगको सहकायगमा णवणत्तय साक्षरता 

ताणलम संचालन गरी सकेको णमणलजुली सहकारी 

संस्था ओखलढुङ्गाल े दगुगम क्षेरका क्रकसानहरुलाई 

णवत्तीय सेवा प्रदान गन ेकाम जारी राख्नुको साथ साथ ै

महामारीका बेला कृणष ज्ञान केन्त्रसाँगको समन्त्वयमा 

कृणष सामग्रीहरु णवतरण गरी क्रकसानका जरूरी 

आवश्यकतालाई सम्बोधन गरेको छ। सहकारी 

संस्थाले कृणष ज्ञान केन्त्र संग णबउ-णबजन तथा 

याणन्त्रकरण सम्बणन्त्ध आर्तथक तथा प्राणबणधक 

सहयोगको ३ बषे योजनामा सम्झौता गरेको छ। 

याणन्त्रकरण अन्त्तगगत हात ेियाक्त्िर र कृणष सामग्रीमा 

७५% ज्ञान केन्त्रको र बााँकी  सहकारीको हुने गरे 

सम्झौता भएकोमा यो वषग लकडाऊनको कारण 

याणन्त्रकरणमा काम नभए पणन णबउ णबजन उपलब्ध 

गराउन ेकाम गरेको ׀ जसमा १५० जना क्रकसानलाई 

१२५० के.जी. मकैको णवउ णवतरण गरेको छ । 

ग) बन्त्दा-बणन्त्दका णबच पणन सहकारीले दणैनक सेवा प्रवाह गरी कृषकलाई मल णवऊ बााँड्यो: 

कोणभड-१९ महामारीका बेला धरहरा कृणष सहकारी 

संस्था, प्रकाशपुर-सुनसरील ेशणनवार वाहकेका क्रदनमा 

णवहान ६ देणख ९ बजे सम्म र बेलुका ३ देणख ५ बजे 

सम्म कृणष सामाग्रीहरु णविी णवतरण गरेको छ। 

साथमा सहकारीको बचत तथा ऋण कारोवार गद ै

सावधानीका साथ िमश: पालै पालो शेयर सदस्य 

तथा सेवाग्राहीको आवश्यकता अनुसार बचत रकमको 

न्त्युनतम रकम भुक्तानी गन ेकाम पणन सुचारू राखेको 

छ। समृणिको साझेदारीमा णवणत्तय साक्षरता ताणलम 

सञ्चालन गरी सकेको यो सहकारीले कृषकहरुलाई 

रासायणनक मल जस्तै; यरुीया, णडणपए, पोिास र 

धानको णबउहरु पणन उपलब्ध गराइरहकेो छ ।  

घ) सदस्यहरूलाई घरदलैोमै सेवा सुणबधा : 

मणहला केन्त्र बहुउदे्दश्य सहकारी संस्थाल ेआफ्ना शेयर 

सदस्यहरुलाई महामारीको समयमा घरदलैोमै पुगरे 

रकम बचत गन ेर जम्मा भएको रकम णझक्न कायागलय 

सम्म आउन नसकेर समस्यामा परेका सहकारी 

संस्थाका सदस्यको बचत संकलन र रकम णझक्र्न े

सुणबधा प्रदान गरेको छ। यसै गरी संस्थाल े शेयर 

सदस्यहरुलाई महामारीका कारण आर्तथक रुपमा 

परेको भारलाई न्त्युणनकरण गन े आसयका साथ 

बन्त्दाबन्त्दी अबणधको ब्याजमा न्त्युनतम १०% छुिको 

ब्यबस्था गरेको छ ।  

 



सम्पकग  ठेगाना 
आयोजना  व्यवस्थापन  कायागलय 

इाँिहरी, सुनसरी 

िोन न  ०२५-४७६४७३\४७६४७६ 

Email: info.rerp@moics.gov.np  

Website: (rerp.moi.gov.np) तथा  Facebook:  RERP (SAMRIDDHI) 

 

# कोशी                    कायागलय  कटरडोर  सगरमाथा-  

णशिकाली चोक- धरान, सुनसरी 

िोन नं ०२५- ५२०७०३  

 

# जनकपरु  कटरडोर कायागलय 

जनकपुरधाम-४, क्त्याम्पस चौक, धनुषा 

सम्पकग  मो. नं ९८०१५६४९३४ 

 

# सम्पकग  कायागलय 

ठाडोढंुगा, सानेपा, लणलतपुर 

िोन नं ०१-५५३५४८८ 
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