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मन्त्रालयका स�चव श्री लालम�ण जोशीबाट स्वागत मन्तव्य �दद�

महासम्मेलनमा सहभागी सहकार�कम� हरू

प्रथम रािष्ट्रय सहकार� महासम्मेलन , २०७०

नेपाल सरकार (मं.प.) को �म�त २०७०।११।२६ को �नणर्यानुसार सहकार� तथा ग�रबी �नवारण

मन्त्रीको अध्य�तामा ८५ सदस्यीय प्रथम रािष्ट्रय सहकार� महासम्मेलन मूल आयोजक स�म�त गठन

ग�रनुका साथै उक्त महासम्मेलन आयोजना गनर् आवश्यक पन� दा�यत्व आयोजक सबैले व्यहोन� गर�
नेपाल सरकारले सोह� प्रयोजनको ला�ग रु . ४० लाख सहकार� तथा ग�र

बी �नवारण मन्त्रालयको

�व�नयोिजत बजेटबाट व्यवस्थापन गर� रािष्ट्रय सहकार� संघ �ल . नेपाललाई सशतर् अनुदान उपलब्ध
गराएको �थयो ।

“सहकार� माफर्त �दगो आ�थर्क �वकास तथा सामािजक न्याय

” भन्ने नाराका साथ ऐ�तहा�सक प्रथम

रािष्ट्रय सहकार� सम्मेलन , २०७० चैत्र ११ दे�ख १३ गते सम्म काठमाड�मा सम्पन्न भयो । सो

सम्मेलनको समुदघाट्न सम्माननीय राष्ट्रप�त डा. रामवरण यादबबाट भएको �थयो । सो अवसरमा

राष्ट्रप�त डा. रामवरण यादवले सहकार�को गुणात्मक �वकासमा जोड �दनुका साथै सहकार�को गुणात्मक
�वकासमा चुनौती थ�पएको भन्दै त्यसतफर् सचेत रहन ध्यानाकषर्ण गराउनु
�वश्वास िजत्न सहकार�कम�लाई आग्रह गनुर्

का साथै

सवर्साधारणको

भयो । सहकार�ले उत्पादनशील �ेत्रमा लगानी गनर् जरुर�

भइसकेको भन्दै उहाँले कृ�ष र पयर्टन �ेत्रमा सहकार�ले लगानी गनर् सके देशको अथर्तन्त्र स

वल हुन

सक्ने �वश्वास प्रकट गनुर्भयो । �नजी�ेत्रसँग सहकायर् गर� ग�रबी न्यूनीकरण गनर् सहकार�ले भू�मका

�नवार्ह गनुर्पन�मा जोड �दँदै राष्ट्रप�त यादवले सामािजक अथर्व्यवस्थामा सहकार�को भू�मका महत्वपूणर्

हुने भएकाले त्यसतफर् सहकार� लाग्नुपन� बताउनुभयो । सो अवसरमा अथर्मन्त्री डा . रामशरण महतले
सहकार� ग्रामीण �ेत्रमा पुग्न नसकेको बताउनुभयो । सहकार� ऐन २०४८ अनुरूप सहकार� स्थापना

हुनुपन� भए प�न अ�धकांश सहकार� कम्पनी अनुरूप सञ्चालन भइरहेको उहाँको भनाइ �थयो । ठूलो पूँजी
हुनेले उद्योग खोल्नुपन� र सानो पूँजी हुनेले सहकार� खोल्नुपन� उहाँको सुझाव �थयो ।
प्रोत्साहनका कारण सहकार� �ेत्रको �वकास हुनुपन� भनाइ राख्दै उहाँले
अगा�ड आउन सक्नुपदर्छ , अनुदानको भरमा चल्न हुन्न

राज्यले �दएको

“सहकार� स्वतःस्फूतर् त�रकाले

भन्नुभयो ।” सहकार� पारदश� हुन नसकेका

कारण सहकार�मा �दन प्र�त�दन समस्या दे�खँदै गएको भन्दै उहाँले सहकार�लाई सह� बाटोमा ल्याउन
अनुगमनलाई प्रभावकार� ढङ्गले सञ्चालन ग�रनुपन� बताउनुभयो । पूवर्प्रधानमन्त्री डा . बाबुराम

भट्टराईले नेपालको अथर्तन्त्र �नमार्णमा सहकार�को भू�मका महत्वपूणर् हुने भन्दै सहकार� �ेत्र माफर्त
देशको अथर्व्यवस्था कायापलट गनर् स�कने बताउनुभयो । समानुपा�तक अथर् व्यवस्थामा सहकार�ले

रचनात्मक काम गनर् सक्ने भन्दै उहाँले सहकार�मा �नम्नवगर्को प्र�त�न�धत्व हुनुपन� भए प�न उच्च र
मध्यम वगर्को हाल�मुहाल� रहेको बताउनुभयो ।

वन तथा भू –संर�णमन्त्री महेश आचायर्ले २०४८ सालमा सहकार� ऐन आएप�छ नेपालको सहकार� �वकास
संस्थागत बन्दै गएको धारणा रा�ुभयो । पूवर्अथर्मन्त्री भरतमोहन अ�धकार�ले सहकार�माफर्त प्रशस्त

उत्पादन वृद्�ध गनर् स�कने बताउनुभयो । देशको व्यापार घाटा कम गनर् सहकार�ले लगानी बढाउनु जरुर�
रहेको भन्दै कृ�षमा लगानी गनर् सके सहकार�ले �छट्टै ग�त �लने बताउनुभयो । नेपाल सरकारका

मुख्यस�चव ल�लाम�ण पौड्यालले छ�रएर रहेको पुँजीलाई एक�कृत गनर् सहकार� उपयुक्त माध्यम भएको
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बताउनुभयो । सहकार�माफर्त रचनात्मक �ेत्रमा लगानी गनर् सके स्वावलम्बन अथर्तन्त्रको �वकास हुन

सक्ने भन्दै उहाँले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्�ध गनर् सहकार�ले �वशेष चासो �दनुपन�मा जोड �दनुभयो ।
अन्तरार्िष्ट्रय सहकार� महासङ्घका अध्य� डेम पाउ�लन ग्रीनले यो शताब्द� म�हलाको शताब्द� भएको
भन्दै सहकार�माफर्त उनीहरूको आ�थर्क �वकासमा जोड �दनुपन� बताउनुभयो ।

�वश्वका अ�धकांश देशमा

सहकार�ले उल्लेख्य काम गरेको र नेपालमा प�न त्यसको सुरुआत भएकोमा खुसी व्यक्त गनुर्भयो ।
रािष्ट्रय सहकार� सं घका अध्य� केशवप्रसाद बडाल , सहकार� अगुवा द�पकप्रकाश बास्कोटा
उपिस्थ�त रहेको उक्त कायर्क्रममा सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालय
जोशीले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गनुर् भएको �थयो ।
महासङ्घका अध्य� डेम पाउ�लन ग्रीन लगायत
उपिस्थ�त रहेको �थयो ।

महासम्मेलनको समापन सम्माननीय

समेतको

का स�चव श्री लालम�ण

उक्त महासम्मेलनमा अन्तरार्िष्ट्रय सहकार�

८०० भन्दा ब�ढ स्वदेशी त था �वदेशी सहकार�कम�को

प्रधानमन्त्री एवं सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्री

कोइरालाले गनुर् भएको �थयो । सो अवसरमा बोल्नु हुद�

वहाँले महा सम्मेलनबाट

पा�रत

सुशील

११ बुँदे

काठमाड� घोषणापत्र २०७० कायार्न्वयन गनर् नेपाल सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको �थयो । उक्त

महासम्मेलनमा सहकार� सम्बन्धी नी�तगत एवं कानुनी व्यवस्था , सुशासन, कर प्रणाल� र अन्तरार्िष्ट्रय
प्रचलन सम्बन्धमा �व�हरूबाट पेश भएका आठ वटा कायर्पत्रमा �वस्तृत छलफल भएको �थयो ।
महासम्मेलनले सहकार� माफर्त �दगो आ�थर्क �वकास र सामािज

क न्याय प्रत्याभू�त हुने गर�

सं�वधानमा व्यवस्था गनर् पहल गन� प्र�तबद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।

भावी

जाँचबुझ आयोगको प्र�तवेदन पेश
नेपाल सरकार (मं.प.) को �म�त २०७०।७।१४ को �नणर्यानुसार ग�ठत बचत तथा ऋणको कारोबार गन�
समस्याग्रस्त सहकार�हरूको समस्या समाधानका ला�ग ग�ठत आयोग

, २०७० ले �म�त २०७१।२।२ मा

कायर् सम्पन्न गर� आफ्नो प्र�तवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्री
सुशील कोइराला सम� पेश गरेको छ । प्र�तवेदन अनुसार आयोगमा सरोकारवालाहरूबाट

१२९६२ थान

उजुर� प्राप्त भएको र प्राप्त हुन आएका उजुर�हरू १३० वटा समस्याग्रस्त बचत तथा ऋणको कारोबार
गन� सहकार� संस्थाहरू�सत सम्बिन्धत रहेको दे�खन्छ ।

प्र�तवेदनमा उजुर� रकम ७ अ बर् ६० करोड ८९

लाख रुप�या र ब्याज दावी २ अ बर् ४० करोड ७ लाख रुप�या गर� जम्मा दावी रकम १० अ
रुप�या रहेको देखाइएको छ ।

बर् ८७ लाख

प्र�तवेदन अनुसार समस्याग्रस्त सहकार� संस्था मध्ये ओरेण्टल ऋण तथा बचत सहकार� संस्था एउटै

उपर (अध्य� सुधीर बस्नेत भएको ) ६८९४ उजुर� दतार् भई ११८४० खाताको उजुर� परेकोमा ब्याज बाहेक

साँवामा ४ अबर् २० करोड रुप�याको दावी परेको र ब्याज तफर् १ अबर् २९ करोडको दावी समेत गर� जम्मा
५ अबर् ५० करोडको दावी दे�खएको छ । साथै हाउिजङमा १ अबर् ३६ करोड समेत गर� �नज उपर ६ अबर्
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८६ करोडको दा�यत्व रहेको उल्लेख छ ।

प्र�तवेदन अनुसार बचतकतार्को आयोगमा १२९६२ उजुर� दतार्

भएकोमा एउटा मात्र उजुर� परेका सहकार� ३५ वटा रहेका र २ वटा उजुर� परेका १५ वटा सहकार�

संस्थाको हकमा नगण्य उजुर भएकोले उजुरकतार्लाई समस्याग्रस्त सहकार� संस्थाबाट १५ �दन �भत्र
रकम �फतार् �दलाई �दन सहकार� �वभागलाई आयोगले आदेश �दएको दे�खन्छ । प्र�तवेदन अनुसार

हाउिजङ तफर्को ४८४ वटा उजुर� परेकोमा १२ वटा सहकार� संस्थाको हाउिजङमा जम्मा १ अबर् ४० करोड
२६ लाख रकमको दावी रहेको देखाइएको छ । प्र�तवेदन अनुसार आयोगमा ३६ वटा सहकार� संस्थाका

पदा�धकार�हरू मात्र हािजर हुन आएको र २७ वटा सहकार� संस्थाहरूको आयोगले लेखा प�र�ण सम्पन्न
गरेको दे�खन्छ ।

प्र�तवेदनमा आयोगले सहकार�

�वधेयक, सहकार� न्याया�धकरण �वधेयक र सहकार� न्याया�धकरण

�नयमावल�को मस्यौदा समेत पेश गरेको छ । उक्त प्रस्ता�वत कानूनी व्यवस्था कायार्न्वयन भएमा

बचतकतार्को डुवेको बचत रकम र हाउिजङको रकम उठाउन स�कने आयोगको सुझाव रहेको छ । नेपाल
सरकार (मं.प.) को �म�त २०७१।२।८ को �नणर्यानुसार आयोगको प्र�तवेदन सम्बन्धमा आवश्यकता

अनुसार प्राथ�म�ककरण गर� कायार्न्वयन गनर् सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालयमा पठाउने उल्लेख
छ ।

यस मन्त्रालयका पूवर् स�चव श्री लालम�ण जोशी द्वारा प्रस्तुत भ्रमण प्र�तवेदन
�म�त २०७० साल चैत्र ३ दे�ख ८ (तदनुसार माचर् १७

–२२, २०१४) सम्म भारत

भ्रमणको क्रममा भ्रमण

गरेका संस्थाहरू, भेटेका पदा�धकार�हरू र भ्रमणबाट �सकेका पाठहरूको सम्बन्धमा �नम्नानुसार प्र�तवेदन
पेश ग�रएको छ ।

इमार्{ (Institute of Rural Management, Ananda) M

सन् १९७९ मा िस्था�पत यो संस्था ग्रामीण व्यवस्थापन �श�ा तथा अनुसन्धानको �ेत्रमा कायर्रत शै��क
संस्था हो । ग्रामीण जनता र प्र�तवद्ध व्यावसा�यक व्यवस्थापकहरू बीच �दगो सम्बन्ध �वस्तार गन�

संस्थाको उद्देश्य रहेको छ । साथै ग्रामीण जनताको �दगो , अथर्– मैत्री एवं समतामूलक सामािजक आ�थर्क
�वकासलाई प्रबद्र्धन गनर्का ला�ग ग्रामीण व्यावसा�यक व्यवस्थापनलाई �वस्तार गन� संस्थाको ल�य
रहेको छ । हाल संस्थाले देहायका कायर्क्रमहरू सञ्चालन ग�र राखेको छ :

•
•
•
•

Post Graduate Programme in Rural Management
Fellow Programme in Rural Management
Management Development Programme
Research and Consultancy Services

भारतीय रािष्ट्रय दुग्ध �वकास बोडर् : भारतले सन् २०१०–११ मा १२१.८ �म�लयन टन दुध उत्पादन गर�
�वश्वमा अग्र�ण मुलुक बनेको छ । दुधको बढ्दो मागलाई धान्नका ला�ग वा�षर्क ४ प्र�तशतका दरले

दुग्ध उत्पादन बढाउने गर� १५ वष� रािष्ट्रय दुग्ध योजना सन् २०१२ ÷०१३ दे�ख लागू ग�रएको छ । उक्त
योजनाले बै�ा�नक �ब्र�डङ्ग र न्यूटे

«शनको माध्यमबाट उत्पादकत्व बृद्�ध गन�
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, ग्रामीणस्तरमा

सहकार�तामा आधा�रत दुग्ध ख�रद व्यवस्थापनलाई सुदृढ�करण गन� , ताल�म र �मता �वकास गन� र
आयोजना व्यवस्थापन र �सकाई कायर्क्रमका ला�ग प्रथम चरणमा ६ वषर्का ला�ग २२४२ करोड भा.रु.
�व�नयोजन गरेको छ ।

�मल्क �मशन नाम �दइएको उक्त योजनाको कायार्न्वयन गन� मुख्य िजम्मा

बोडर्लाई �दइएको छ । बोडर् आफै आफ्नो खचर् धान्न स�म छ । यसले अनुसन्धानबाट समेत श्रोत
प�रचालन गरेको छ ।

गुजरात कोअपरे�टभ �मल्क माक��टङ्ग फेडरेशन (अमूल ) : गुजरातको आनन्दिस्थत गुजरात कोअपरे�टभ
�मल्क माक��टङ्ग फेडरेशनको स्थापना सन् १९७३ मा भएको हो । यो फेडरेशन १७ वटा िजल्ला सहकार�
यु�नयन �म�ल बनेको सव�च्च संस्था हो । यसको आफ्नै रािष्ट्रय एवं अन्तरार्िष्ट्रय बजार र �वतरण

नेटवकर् रहेको छ । यसले आफ्नो उत्पादनलाई अमूल ब्राण्डबाट बजार�करण गरेको छ । यो ए�शयाको
सबैभन्दा ठूलो दुग्ध ब्राण्डका साथै भारतको सबैभन्दा ठूलो खाद्य उत्पादक माक��टङ्ग संस्था हो ।

यसको कूल पूंजी २.५ �व�लयन डलर रहेको छ । यसले वा�षर्क १८००० करोडको कारोबार गदर्छ । यसले
५१ वटा �बक्र� कायार्लय , १० हजार �डलर र १० लाख �रटेलर माफर्त रािष्ट्रय तथा अन्तरार्िष्ट्रय बजारमा
आफ्नो उत्पादनलाई उपभो क्ता सम्म पु ¥याउने गदर्छ । अमूलका ४० वटा दुग्ध प्रशोधन केन्द्र (प्लान्ट)
का ला�ग आवश्यक पन� दुध गुजरातका ३२ लाख दुग्ध उत्पादक �कसानहरूबाट संकलन ग�रन्छ ।

अमूलले सन् २०१२ ÷१३ मा १३१.०३ लाख �कलोग्राम दुध �कसानबाट प्र�त�दन ख�रद गरेको �थयो ।
अमूल दुग्ध उत्पादक �कसानको स्वा�मत्वमा रहेको छ । यो सहका�रतामा आधा�रत छ । अमूल
लाख गुजरातका दुग्ध उत्पादकहरूको ब्राण्ड हो ।

३२

अमूलले दुग्ध उत्पादक �कसान र उपभोक्ता बीच सेतुको काम गदर्छ । दुधको उत्पादन , ख�रद, प्रशोधन र
बजार�करणमा उत्पादक �कसानको पूणर् �नयन्त्रण नै अमूलको �वशेषता हो । गुजरातमा अमूलमा आवद्ध
१७ वटा िजल्ला सहकार� यु�नयन मातहत १६९१४ ग्रामीण दुग्ध सहकार� सोसाइट�हरू रहेका छन् र ती
सहकार� �भत्र ३२ लाख दुग्ध उत्पादक �कसानहरू आवद्ध छन् । ग्रामीण सहकार� सोसाइट� दुग्ध

उत्पादक �कसानहरूको स्विच्छक संस्था हो । यस संस्थामा गाई वा भैसी भएका कुनैप�न कृषक मात्र

सदस्य बन्न सक्छ । दुग्ध संकलन , जाँच र पशु खाद्य �बक्र� गनुर् यस संस्थाको मुख्य काम रहेको छ ।
एक व्यिक्त एक मतको आधारमा सदस्यहरूद्वारा व्यवस्थापन स�म�त गठन र स�म�तबाट अध्य�
चयन

ग�रन्छ । सहकार� सोसाइट�ले दुधको मात्रा र गुणको आधारमा �कसानलाई दै�नक तथा

साप्ताह�क भुक्तानी
गदर्छ ।

अमूल मोडेल
•
•

दुग्ध उत्पादक र उपभोक्ता बीच सोझो सम्पकर् भई �बचौ�लयाको अिस्तत्व नभएको ।
दुग्ध उत्पादक �कसानको ख�रद, प्रशोधन र बजार�करणमा �नयन्त्रण राखेको ।
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•

उत्पादक र उपभोक्ता बीचको सम्पकर् सुत्र M दुग्ध उत्पादक �कसान
सोसाइट�
फेडेरेशन

•

िजल्ला दुग्ध सहकार� यू�नयन

उपभोक्ता

ग्रामीण दुग्ध सहकार�

राज्यस्तरमा सहकार� दुग्ध बजार�करण

कारोवारको असी प्र�तशत रकम �कसानलाई जाने र बाँक� संचालन खचर् रहेको ।

ग्रामीण सहकार� सोसाइट�ः
•
•
•
•
•

दुग्ध उत्पादकहरूको स्विच्छक संस्था

गाई÷भैसी भएका कुनैप�न व्यिक्त सदस्य बन्न सक्ने

दुग्ध संकलन, दुधको �चल्लोपना जाँच्ने र पशु खाद्य�व�क्र गन� मुख्य काम
सदस्यहरूद्वारा व्यवस्थापन स�म�त गठन र स�म�तवाट अध्य� चयन
एक व्यिक्त एक मत

िजल्ला यु�नयन:
गुजरातमा १६९१४ ग्रामीण दुग्ध सहकार�हरूबाट १७ वटा िजल्ला यु�नयन बनेको छ । िजल्ला यु�नयनले

दुग्ध प्रशोधन प्लान्टको संचालन गन� , त्यसको स्वा�मत्व �लने , पशु खाद्य उद्योग संचालन गन� , ग्रामीण
दुग्ध सहकार� सोसाइट�को ला�ग दुग्धको मूल्य �नधार्रण गन� , पशु स्वास्थ्य , �समेन ब�क संचालन तथा
व्यवस्थापन गन� जस्ता काम गदर्छ । ग्रामीण सहकार� सोसाइट�का अध्य�हरूले िजल्ला यु�नयनको बोडर्
अफ डाइरेक्टरको छनौट गर� बोडर्बाट अध्य�को चयन गदर्छ । िजल्ला यु�नयनको व्यवस्थापन
व्यावसा�यक समूहले गदर्छ जसको अध्य� म्यानेिजङ्ग डाइरेक्टर हुन्छ ।

राज्य फेडेरेशन:
राज्यस्तरमा िजल्ला यु�नयनहरू �म�ल राज्य फेडरेशनको गठन ग�रएको छ । िजल्ला यु�नयनका अध्य�
राज्य फेडरेशन बोडर्को सदस्य हुन्छ र सदस्यहरूबाट अध्य� चयन ग�रन्छ । फेडरेशनको प्रमुख
कायर्कार� व्यावसा�यक समूहबाट �नयुिक्त ग�रन्छ जसले उत्पादनको बजा�रकरण

, गुण �नयन्त्रण र

केन्द्र�कृत ख�रदको व्यवस्थापन गदर्छ । ख�रद गरेको दुधको प्रभावकार� ढंगले प्रशोधन एवं पु�लङ्ग गर�

अमूल ब्राण्डको नाममा उपभोक्तासम्म बजार�करण गनुर् फेडरेशनको मुख्य काम रहेको छ । अमूलले सन्
२०१२÷१३ मा भा.रु. १३७३५.१५ करोड बराबरको �व�भन्न दुग्धजन्य उत्पादनहरू
कायम गनर् सफल भएको दे�खन्छ ।

�बक्र� गर� नयाँ रेकडर्

AGA KHAN RURAL SUPPORT PROGRAMME (INDIA):
भ्रमण टोल�ले दोश्रो �दन अथार्त चैत्र ५ गते

AGA KHAN DEVELOPMENT NETWORK अन्तगर्त

गुजरातिस्थत सुरेन्द्रनगरको साइलामा भ्रमण गरेको �थयो ।

यस कायर्क्रमले गुजरातको सुख्खा प्रभा�वत

दुई िजल्लाका ८ तालुका , २१८ गाउँ र २५९४१ घरप�रवारलाई समेटेको दे�खन्छ
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। यस कायर्क्रमले भू�म

प्रवद्र्धन, जल तथा माटो संर�ण तथा व्यवस्थापन , मरुभू�मकरण, खानेपानी, लघु �व � जस्ता �ेत्रलाई
कृयाकलाप माफर्त समेटेको छ । समूहद्वारा प�रचा�लत ल

घु �व�बाट ऋणका ला�ग साहुप्र�तको

�नभर्रतामा उल्लेख्य कमी आएको र ब्याजदरमा समेत कमी आएको दे�खन्छ । यस कायर्क्रम अन्तगर्त
स्व–सहयोग समूह (Self- help Group) ले आफुले जम्मा गरेको रकम तथा सरकारबाट प्राप्त अनुदान र
फेडेरेशनबाट प्राप्त रकमबाट आफ्ना आवश्यकता पूरा गरेको छ ।

भ्रमण टोल�ले चैत्र ६ गते नयाँ �दल्ल� िस्थत आिज�वकाको कायार्लयमा पुगी कायर्क्रमबारे जानकार�

�लएको �थयो । यो कायर्क्रम ग्रामीण �वकास मन्त्रालयद्वारा संचा�लत ग�रबी �नवारण�सत सम्बिन्धत
कायर्क्रम हो । यस कायर्क्रमले भारतभर�का ७ करोड ग�रवीको रेखामु�नका घरप�रवारसम्म आगामी

सात÷आठ वषर्�भत्र पुग्ने ल�य राखेको छ । आिज�वकाले ल�य , प�रणाम र समयवद्ध सेवा प्रवाह, �मता
�वकास, सीप �वकास र आिज�वका अवसर सृजनाको माध्यमबाट ग�रबसम्म पुग्ने ल�य राखेको छ ।

कायर्क्रमलाई रािष्ट्रय , राज्य, िजल्ला र ब्लकस्तरको संरचनाबाट कायार्न्वयन ग�रन्छ । समुदायस्तरमा
सहभा�गतात्मक प्र�क्रयाबाट ग�रबको प�हचान ग�रन्छ । कायर्क्रम अनुसार प्रत्येक

ब्लकमा सामुदा�यक

श्रोत व्यिक्त र व्यावसा�यक श्रोत व्यिक्तले वषर्को ५ पटक समुदायमा पु�ग साप्ता�हक छलफल, �नय�मत

बचत तथा ऋण प्रवाह भए नभएको अनुगमन गछर् । साथै स्व –सहयोग समूह (Self- help Group) �नमार्ण
र भएका समूहको सुदृढ�करण गन� कायर् गदर्छ ।

भ्रमण टोल�ले चैत्र ७ गते नयाँ �दल्ल� िस्थत कृ�ष भवनमा ग्रामीण �वकास मन्त्रालयका स�चव श्री
एल.सी. गोयल�सत भेटघाट गर� उक्त मन्त्रालयबाट सम्पादन ग�रएका कायर्क्रमहरूबारे जानकार�

�लइएको �थयो । भारतमा ८०% ग�रबी ग्रामीण �ेत्रमा रहेको छ । �वगत पाँच वषर्मा ग्रामीण �ेत्रमा

रोजगार� कायर्क्रमहरूको माध्यमबाट ग�रबी न्यूनीकरण गन� सरकार� प्रयास जार� रहेको छ । सन् १९७४
को अक्टोवरमा ग्रामीण �वकास �वभागको स्थापना भएको हो । प्रारम्भमा यो �वभाग खाद्य तथा कृ�ष
मन्त्रालय मातहत रहेकोमा प�छ �व�भन्न मन्त्रालय हुँदै सन् १९९९ दे�ख ग्रामीण �वकास मन्त्रालय
मातहत रा�खएको छ । यस मन्त्रालय मातहत ग्रामीण �वकास
�वभागहरू रहेका छन् ।

�वभाग र भू�मस्रोत �वभाग गर� दुईवटा

ग्रामीण �वकास मन्त्रालयद्वारा ग्रामीण �वकासको �ेत्रमा सञ्चा�लत मुख्य कायर्क्रमहरूमा महात्मा गािन्ध
रािष्ट्रय ग्रामीण रोजगार� ग्यारेन्ट� योजना

, रािष्ट्रय ग्रामीण आिज�वका �मशन (आिज�वका) , इिन्दरा

आवास योजना , प्रधानमिन्त्र ग्रामीण सडक योजना , रािष्ट्रय सामािजक सहयोग कायर्क्रम र एक�कृत

जलाधार व्यवस्थापन कायर्क्रम रहेका छन् । ती कायर्क्रमहरूका ला�ग सन् २०१३ ÷१४ मा भा.रु. ७४४२९
करोड �व�नयोजन ग�रएको छ ।

महात्मा गािन्ध रािष्ट्रय ग्रामीण रोजगार� ग्यारेन्ट� योजना

: प्रत्येक घरप�रवारलाई १०० �दने रोजगार

ग्यारेन्ट� स�हतको उक्त योजना �वश्वको सवैभन्दा ठूलो राज्यद्वारा प्रदान ग�रएको रोजगार� योजनाका

रुपमा मा�नएको छ । सन् २००६ दे�ख प्रारम्भ ग�रएको यस कायर्क्रमको सात वषर्को उपलब्धीको रुपमा

ग्रामीण घरप�रवारलाई ज्यालाको रुपमा भा .रु. १२९००० करोड भुक्तानी भएको, १३४८ करोड �दन रोजगार�
सृजना भएको , ५ करोड घरप�रवारलाई प्र�त वषर् रोजगार� उपलब्ध गराएको , कूल रोजगार� सृजना मध्ये
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५१ प्र�तशन अनुसू�चत जा�त लाभािन्वत भएको
लाभािन्वत भएको दे�खन्छ ।

, कूल रोजगार� सृजना मध्ये ४९ प्र�तशत म�हला

प्रधानमन्त्री ग्रामीण सडक योजना : सन् २००० दे�ख प्रारम्भ भएको यस योजनाले २५० भन्दा बढ�
जनसंख्या भएको र सडकले नछोएको गाउँबस्तीलाई सडक संजालले जोड्ने ल�य राखेको छ ।

इिन्दरा आवास योजना : यस अन्तगर्त सन् २०१२÷१३ मा २८.३४ लाख घरवार�व�हन प�रवारलाई आवास
�नमार्ण गन� ल�य रा�खएको छ ।

अवलोकन भ्रमणका क्रममा छलफल समेतबाट �सकेका पाठहरू :
सहकार� सम्बन्धी
 सहकार� संस्थाको �वकासका ला�ग व्यावसा�यकता , प्रजातािन्त्रक मूल्य र आ�थर्क अनुशासन जरुर�
छ । अमूलको सफलताको पछाडी यी नै मुख्य कारण रहेका छन् ।

 अमूलको दै�नक कारोवारको ८० प्र�तशत रकम �कसानले पाउँछ ।

 एक गाउँ एक सहकार� उपयुक्त मोडल हो । सहकार�को �वस्तार भन्दा एक�करणमा जोड
�दनुपछर् ।

 प्रत्येक सहकार� संस्था ले आफ्नो �वकासको ला�ग जनशिक्त तयार गनुर्पछर् । व्यावसा�यकरण

महत्वपूणर् भएकोले व्यावसा�यक ताको �वकास गनुर्पछर् । कृषकहरूको उत्पादन (दुग्ध) को दै�नक
भुक्तानी गनुर्पछर् । यसले सहकार� प्र�तको �वश्वसनीयतालाई वढाउँछ ।

 दुग्ध �वकास�सत सम्बिन्धत सरकार� संस्थालाई �कसानले नै सञ्चालन गनर् �दनुपछर् ।
 �कसानलाई व्यावसा�यक ता�लमको माध्यमबाट स�म बनाउनु पछर् ।

 सहकार� संस्था �कसानप्र�त उ�रदा�य हुनुपछर् । �कसानको एउटा पशु �वरामी भएमा किम्तमा
घण्टा�भत्र स्वास्थ्य सेवा �दन सक्नुपछर् ।

१

 बहुउद्देश्यीय भन्दा एकल उद्देश्यका सहकार� बढ� सफल छन् ।

 सहकार� संस्थाले जाती , वगर्, धमर्को आधारमा भेदभाव नगर� सबै सदस्यहरूलाई समान व्यवहार
गनुर् पदर्छ ।

 संस्थाका प्रत्येक सदस्यको बराबर अ�धकार हुनुपछर् ।

 श्र�मकको अभाव जस्ता समस्याले गदार् र उत्पादन लागत बढ्न गएकोले
ठूला कृ�ष फमर् स्थापना गन� तफर् लाग्नु जरुर� छ ।

सहकार�तामा आधा�रत

 मानव खाद्यान्न सेवन नगन� पशुको �वकास गनुर् आवश्यक छ । यसले खाद्य सुर�ालाई
सहयोग गछर् ।

 कृ�षको �वकासका ला�ग अनुसन्धान र �वकासलाई उच्च प्राथ�मकता �दनु पछर् ।
 उत्पादनलाई बजा�रकरण गनर् सक्नु पछर् ।
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 उच्च मूल्यका बस्तुको उत्पादनमा जोड �दनुपछर् । देशको हावापानी र वातावरण अनुरुपको उच्च
मूल्यका बस्तुहरूको प�हचान , �वकास र बजा�रकरण गनुर्पछर् । उदाहरणको ला�ग चीजको
उत्पादनलाई �लन स�कन्छ ।

 ई–ल�नर्ङ्ग सेन्टरको स्थापना गर� �ान र प्र�व�ध बारेमा आम नाग�रकलाई जानकार� �दनुपछर् ।
 सबै सहकार� संस्थाहरू व्यावसा�यक संस्था भएकोले नाफामुखी प�न हुनुपछर् ।

 सहका�रता भनेको आस्था र पारद�शर्ता , प्रजातािन्त्रक सहभा�गता , सशिक्तकरणको समिष्टगतरुप
हो ।

 भारतमा सहकार� सम्बन्धी संघीय कानून छैन तर प्रत्येक राज्यले आफ्नै सहकार� कानून तजुर्मा
गर� कायार्न्वयन गरेको पाइन्छ ।

ग�रबी �नवारण सम्बन्धी
 आिज�वका कायर्क्रमले प्रत्येक ग�रबी घरप�रवारको वा�षर्क आम्दानी कम्तीमा
ल�य �लएको ।

५० हजार पु ¥याउने

 ग�रवी �नवारण सम्बन्धी कायर्क्रमहरू समुदायको मागमा आधा�रत रहेको ।

 ग�रबहरू �मतावान हुने भएकोले ग�रबहरूले नै कायर्क्रमबारेमा �नणर्य गनुर् पदर्छ भन्ने मान्यता
रहेको ।

 ग�रबी �नवारण कायर्क्रम ग�रबको, ग�रबहरूद्वारा ग�रबले नै संचालन गनुर्पन� मान्यता रहेको ।
 ग�रबहरूलाई संग�ठत गनर्का ला�ग कायर्क्रमको तल्लो इकाईको रुपमा स्व
help Group) रहेको ।

–सहयोग समूह (Self-

 ग�रबी �नवारणका प्रमुख कायर्क्रम ग्रामीण �वकास मन्त्रालय अन्तगर्त रा�खएको

।

भ्रमण टोल�ले भेटघाट गरेका पदा�धकार�हरूको �ववरण
�स.नं.
१

नाम

पद÷संस्था

एल.सी. गोयल

स�चव, ग्रामीण �वकास मन्त्रालय, भारत

२

एस.एम.�वजयानन्द

अ�त�रक्त स�चव,

एन.के .साहु

आ�थर्क सल्लाहकार, ”

४

अटल �ढल्लो

सह–स�चव,

िज. मुरल�धर

सल्लाहकार, एन.आर.एल.एम

३
५

”

”

PEARLS ता�लम संचालन
सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालयको स्वीकृत बा�षर्क कायर्क्रम अन्तगर्त

अनुगमन, मूल्यांकन तथा

अनुसन्धान शाखाको तत्वावधानमा �म�त २०७१/०२/२५ गते दे�ख ३० गतेसम्म सहकार� संघ संस्थाहरूको
10

सघन अनुगमन गन� तथा अनुगमन पश्चात् सुधार अनुगमन गन� �वषयमा द�ता अ�भबृद्�ध गन�
उद्देश्यले ६ �दने सहकार� बचत तथा ऋण कारोवारको

PEARLS अनुगमन पद्ध�तसम्बन्धी ता�लम

कायर्क्रम सम्पन्न भएको छ । उक्त ता�लम कायर्क्रममा मन्त्रालयका १४ अ�धकृत र �ड�भजन सहकार�
कायार्लयका १२ अ�धकृत गर� जम्मा २६ अ�धकृत कमर्चार�हरूको सहभा�गता रहेको �थयो ।

सहभागीहरूलाई सघन अनुगमन �व�ध तथा अनुगमन पश्चात् सुधार योजना सम्बन्धी सैद्धािन्तक र
ब्याबहा�रक सीप हा�सल गराउने अ�भप्रायले प्र�श�कहरूबाट प्रस्तु�तकरणका साथै छलफल
अनुभवको आदान प्रदान भएको �थयो ।

, अन्त�क्रर्या,

यस ता�लम कायर्क्रमको उद्घाटन र समापन मन्त्रालयका पदा�धकार�हरू एवं कमर्चार�हरू समेतको
उपिस्थ�तमा स�चव श्री सुरेश मान श्रेष्ठबाट सम्पन्न भएको �थयो ।

उहाँले कायर्क्रमको उद्घाटन

समारोहमा सहभागीहरूलाई सीप हा�सल गन� कायर्मा तत्पर रहन उत्प्रेरणा प्रदान गन� सारग�भर्त मन्तब्य
र समापन समारोहमा मन्तब्य प्रकट गद� �सकेका �बषयबस्तुहरूलाई ब्यबहारमा लागू गन� �दशामा
प्रयासरत रहन आग्रह गनुर् भयो ।

सहभागीहरूको पूवर् ता�लम मूल्यांकन तथा पश्च ता�लम मूल्यांकनको आधारमा ता�लम कायर्क्रम ज्यादै
प्रभावकार� रहेको दे�खन्छ ।

सरकार� अनुदान प्राप्त सहकार� संघ संस्थाहरूको प्रभावका�रता अध्ययन

सहकार� �ेत्रको �वकास र प्र बद्र्धनको ला�ग नेपाल सरकारले नी�तगत कायर्क्रमहरू तय गर� कायार्न्वयन
गन� सन्दभर्मा सहकार� माफर्त कृ�ष फमर्को स्थापना , कृ�ष उत्पादनमा आधा�रत प्रशोधन उद्योगहरूको

स्थापना, कृ�ष उत्पादन भण्डारणका ला�ग शीतघर �नमार्ण एवं केन्द्र�य तथा रािष्ट्रय संघहरूलाई कायर्क्रम
संचालनको ला�ग चालु अनुदान , द�लतहरूको परम्परागत पेशा र ब्यवसायको आधु�नक�करण
सहकार�द्धारा संचा�लत लघु खाद्य प्रशोधन उद्योगको स्थापना र हरूवा

, म�हला

–चरुवा, वाद� तथा ग्रामीण

भू�मह�न सुकुम्वासीद्धारा संचा�लत तरकार� , फलफूल, �चया, क�फ तथा ज�डबूट� खे�त र माछा तथा

पशुपालन ब्यवसाय संचालन एवं �वकास गनर् सहकार� �वभाग माफर्त् पूँजीगत अनुदान उपलब्ध गराउने
गद� आएको छ ।

अनुदान प्र�क्रयालाई ब्यबिस्थत गन� र उपयोगी बनाउने �सल�सलामा

संस्थाहरूलाई उपलब्ध गराईने अनुदान �सफा�रश सम्वन्धी कायर्�व�ध २०६८ स्वीकृत

गर� लागु ग�रएको

छ । जसमा सहकार� उद्योग स्थापना र संचालनको ला�ग अनुदान �वतरण गन� आधार
�वतरणको ला�ग सहकार� छनौट गन� �व�ध

हरू, अनुदान

, अनुदानको ला�ग पेश भएका प्रस्तावहरू मूल्यांकन गदार्

प्रयोग ग�रने आधारहरू , अनुदान पाउने सहकार�ले पालना गनुर् पन� शतर्हरू
प्र�क्रयाहरूसमेत उल्लेख ग�रएका छन् । साथै

सहकार� संघ

र अनुदान रकम प्रवाह

कायर्�व�धको अनुगमन तथा �नर��ण सम्बन्धी व्यवस्था

अन्तगर्त यस कायर्�व�ध अनुसार उपलब्ध गराइने अनुदान रकमको सदुपयोग भए नभएको वारेमा समय
समयमा अनुगमन तथा �नर��ण गर� सोको प्र�तवेदन सहकार� �वभागमा पेश गन� व्यवस्था �मलाइने
ब्यहोरा उल्ले�खत छ ।
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चालू आ�थर्क बषर् २०७०/७१ मा सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालयले �वगतमा सहकार� �वभाग माफर्त्
�ववरण भएका

अनुदान रकमको

प्रभावका�रता सम्बन्धमा �व�भन्न िजल्लाहरूबाट �व�भन्न प्रकृ�तका

सहकार� संघ संस्थाहरू छनौट गर� अध्ययन गन� कायर्को थालनी गरेको छ । यसर� छनौट गन� क्रममा
जम्मा १५ सहकार� संघ संस्था छनौट गर� अध्ययनको ला�ग तयार ग�रएको प्रश्नावल� अनुसार

�ववरणहरू संकलन गन� कायर् सम्पन्न भएको छ । संक�लत सामग्रीहरूबाट उपलब्ध सूचनाहरूको
�वश्लेषण गर� �वस्तृत प्र�तवेदन तयार गन� कायर् भैरहेको छ ।
सुधार योजना अनुगमन

सहकार� संघ संस्थाहरूको सघन अनुगमन पश्चात् सुधार योजनाको अनुगमन गन� कायर् प्रारम्भ भएको र
हाल सम्म ३ सहकार� संस्थाहरूको सघन अनुगमन पश्चात् सुधार योजनाको अनुगमन गन� कायर्
सम्पन्न भएको छ ।
समी�ा बैठक

�म�त २०७१ बैशाख ८ गते दोश्रो चौमा�सक समी�ा तथा मन्त्रालयस्तर�य �वकास समस्या समाधान
स�म�तको बैठक �नम्नानुसारका �वषयबस्तुहरूमा�थ केिन्द्रत रह� प्रस्तु�तकरण एवं छलफलकासाथ
सम्पन्न भयो ।
•
•

सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालयको दूरदृिष्ट, ल�य र उद्देश्यहरू
सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालयको आ .व. २०७०
कायर्को प्रग�त समी�ा

•
•
•
•

/७१ को

दोश्रो चौमा�सकमा शाखागत

मन्त्रालय अन्तगर्तका समग्र �नकायहरूको भा�रत, �व�ीय र भौ�तक प्रग�त �ववरण
दोश्रो चौमा�सकका प्रमुख कायर्हरू तथा उपलिव्धहरू

कायर्क्रम कायार्न्वयनको क्रममा देखापरेका प्रमुख समस्याहरू

समस्या समाधानको ला�ग मन्त्रालयबाट ग�रएका र भैरहेका प्रयासहरू

पत्रकारहरूलाई अ�भमुखीकरण कायर्क्रम

सञ्चारकम�हरूलाई सहकार� �ेत्रमा भएका अनुकरणीय कायर्हरूको अवलोकन गराई त्यसको सन्देश

सबर्साधरण माझ पु ¥याई अनुकारणीय कायर्हरू सवर्साधारण लगायत सवै सहकार� तथा सहकार�का
सदस्यहरूलाई ग्रहण गनर् सघाउ पुयार्उने उद्देश्यले �म�त २०७०।११।२८ गते सञ्चारकम�हरूलाई

सहकार�को अबधारणा, �सद्धान्तहरू, नी�तगत एबं कानुनी ब्यबस्था , देखापरेका समस्याहरू र समधानका
ला�ग ग�रएका प्रयत्नहरू , अवलोकन भ्रमणको स�दभमा केिन्द्रत हुनुपन� �वषयहरू जस्ता प�हरू

समे�टएको अ�भमुखीकरण कायर्क्रम सञ्चालन ग�रयो । कायर्क्रममा सहभा�ग संचारकम�हरूलाई �म�त
२०७०।११२९ दे�ख २०७०।१२।२ सम्म धा�दङ्ग

, �चतवन, नवलपरासी र रुपन्देह�का गर� जम्मा ८ वटा

सहकार� संस्थाहरूको अवलोकन भ्रमण ग�रयो । कािन्तपुर

,

गोरखापत्र, राजधानी, कारोबार, �हमालयन

टे�ल�भजन लगायत १८ सञ्चारसंस्थाका १८ जना सञ्चारकम�हरू समावेश भएको सो भ्रमण टो�लले
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उिल्ल�खत िजल्लािस्थत सहकार� संस्थाहरूको समग्र अवस्था, सदस्यको जीवनस्तर सुधारमा �नवार्ह गरेको
भु�मका, संस्थाले गरेका सामुदा�यक �वकासका कायर्हरू सम्बन्धी अवलोकन गरेको �थयो ।
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COPOMIS संचालनको क्रममा
चालु आ�थर्क वषर् २०७०।७१ मा सहकार� तथा ग�रबी अनुगमन सुदृढ�करण कायर्क्रम
तथा ग�रबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाल�को प�रकल्पना

अन्तगर्त सहकार�

, �वकास, कायार्न्वयन र सहजीकरण

(Design, Development, Implementation and Support of Cooperatives and Poverty Related
Management Information System (COPOMIS) गन� प्रयोजनका ला�ग परामशर् सेवा �लनका �न�म�
आशयपत्रहरुको मूल्यांकन प्रकृया पूरा भई सं��प्त सूचीमा परेका परामाशर्दाताहरुलाई आ�थर्क तथा
प्रा�व�धक प्रस्ताव (RFP) पेश गनर्को ला�ग सावर्ज�नक सूचनामाफर्त आव्हान समेत ग�रएकोमा

हाल सो

अनुसार पनर् आएका प्रस्तावहरुमध्ये प्रा�व�धक प्रस्तावहरुको मूल्यांकन कायर् सम्पन्न भई यह� आषाढ
मसान्तसम्ममा यस कायर्का ला�ग परामशर्दाता �नयुक्त गन� कायर् अिन्तम चरणमा पुग्ने गर�
मन्त्रालयबाट कायर् भईरहेको छ ।
प्रस्तुत कायर्क्रम को संचालनबाट मुलुकका ग्रामीण �ेत्र दे�ख शहर� �ेत्रसम्मका सहकार� संस्थाहरुका
संस्थागत, व्यवशा�यक तथा �व�ीय �क्रयाकलापहरु र प�हचान ग�रएका ग�रब घरप�रवारहरुको अवस्था
एवं सामािजक सुर�ासम्बन्धी �क्रयाकलापहरुलाई समेट्न प्रभावकार� सूचना व्यवस्थापन कायर्जालो
स्थापना हुनेछ । नेपाल राज्यभरका �वकट ग्रामीण �ेत्र दे�ख सु�वधासम्पन्न शहर� �ेत्रमा रहेका �व�भन्न
प्रकृ�तका सहकार� संस्थाहरु र प�हचान भएका �वपन्न एवं गर�व घरप�रवारहरु सम्बन्धी सूचनालाईर्
�छटोछ�रतो, �वश्वसनीय र पारदश� तवरले व्यवस्थापन गर्र्दै सहकार� तथा ग�रवी �नवारणसम्बन्धी
कायर्क्रमहरुलाई द� एवं प्रभावकार�रुपले संचालन गनर् प्रस्तुत कायर्क्रमले सहयोग पु¥याउने छ ।
प्रस्तुत कायर्क्रम को संचालनबाट मन्त्रालय लगायत मातहत �नकायहरुको सूचना व्यवस्थापन �मतामा

अ�भबृद्�ध हुने, सहकार� �ेत्र तथा ग�रबी �नवारण कायर्मा आधु�नक प्र�व�धयुक्त अनुगमन तथा �नयमन
पद्ध�त स्था�पत हुन जाने , यस �ेत्रमा आधु�नक सूचना प्र�व�धको उपयोगमा पहुंच पुग्न गई द�ता
बृद्�ध गनर् मद्दत पुग्नुको साथै यस कायर्क्रमबाट मन्त्रालय लगायत मातहत �नकायहरुमा आवश्यक

सूचना प्र�व�ध उपकरणहरु तथा पूवार्धारहरुको व्यवस्था र कमर्चार�हरुको अनुगमन सम्बन्धी �मतामा
समेत अ�भबृद्�ध हुनेछ ।

साथै यसबाट सहकार� संघ संस्थाहरुको बचत तथा ऋण लगानी लगायत सबै �क�समका कारोवारहरु एवं
आ�थर्क �क्रयाकलापहरु केन्द्र�य सूचना पद्ध�त�भत्र आवद्ध हुन गई वतर्मानमा दे�खएका मुद्दाहरुलाई

संवोधन गद� भावी योजना तजुर्मा , �नयमन तथा अनुगमन र नी�तगत पृष्ठपोषणलाई बढ� यथाथर्परक र
प्रभावकार� बनाउन समेत टेवा पुग्ने दे�खन्छ । सहकार� संघसंस्थामा रहेको सदस्यहरुको बचत तथा
लगानी सुर�ण कायर्को संचालन र यससम्बन्धी सूचनाको आदान प्रदानबाट सदस्यहरुको बचतको

जो�खम कम गनर् सूचनामा अधा�रत �दगो र भरपद� अनुगमन पद्ध�त स्था�पत हुन जाने दे�खन्छ ।
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यसबाट प�हचान भएका ग�रबहरुको सूचना व्यवस्थापन गद� उनीहरुलाई लि�यत गर� सामािजक सुर�ा
कायर्क्रमहरु संचालन गनर् समेत यस कायर्क्रमबाट सहयोग पुग्ने दे�खन्छ । साथै यस व्यवस्थाको

संचालनबाट ग�रबी �नवारणसम्बन्धी कायर्मा प्रत्य� तथा परो�रुपमा संलग्न सरकार� �नकायहरु दे�ख
अन्य सबै सरोकारवाला संघ संस्थाहरुलाई आफ्ना भावी कायर्क्रमहरुलाई �दशा�नद�श गनर् र �तनको
लेखाजोखा गनर् समेत मद्दत �वश्वास गनर् स�कन्छ ।

�व�वध जानकार�
•

बजेट तथा मध्यमकाल�न खचर् संरचना (MTEF) को तयार� सम्बन्धी कायर् गनर्को ला�ग संयोजकमा

यस मन्त्रालयका सह – स�चव श्री सुरेश प्रधान , सदस्यåय उप स�चव श्री राम बहादुर के .सी. , शाखा

अ�धकृत श्री नारायण काक� र सदस्य स�चव एवं सम्पकर् व्यिक्तमा उप स�चव श्री बाबुराम भुसाल
रहने गर� (MTEF) सम्बन्धी कायर्दल (Task force) गठन

•

गर� तो�कएको छ ।

नेपाल सरकार (स�चवस्तर) �म�त २०७१।२।२९ को �नणर्यानुसार, अन्तरार्िष्टय गैरसरकार� संस्था The Blueberry
Charitable Trust, UK को सहयोगमा सञ्चा�लत

Samriddha Pahad Project नामक प�रयोजनाको अिन्तम

मूल्यांकन गनर् उपरोक्त कायर्क्रमसंग सम्बिन्धत तथा प्रारिम्भक मूल्यांकन बैठक
, �फल्ड �भिजट एवं प्र�तवेदन
प्रस्तु�तकरणमा �वशेष� प्र�त�न�धको रुपमा यस मन्त्रालयका उप-स�चव श्री �बजु कुमार श्रेष्ठ मनोनयन हुनु
भएको छ ।

•

नेपाल सरकार (स�चवस्तर) को �म�त २०७१।२।१८ को �नणर्यानुसार यस मन्त्रालयमा सरुवा भई

आउनु भएका सह–स�चव श्री खड्ग बहादुर रानालाई मन्त्रालयको सहकार� तथा व्यवस्थापन महाशाखा
प्रमुख भई कामकाज गनर् तो�कएको छ ।

•

नेपाल सरकार (स�चवस्तर) को �म�त २०७१।२।१८ को �नणर्यानुसार यस मन्त्रालयमा सरुवा भई

आउनु भएका सह स�चव श्री �वष्णुह�र पौडेललाई मन्त्रालय अन्तगर्त सहकार� �वभागको रिजष्ट्रार
पदमा कामकाज गन� गर� ३ म�हनाको काजमा खटाइएको छ ।

•

अथर् मन्त्रालयबाट रािष्ट्रय तथा अन्तरार्िष्ट्रय प्र�तवद्धताहरूको कायार्न्वयन

गनर् लैङ्�गक उ�रदायी

बजेट स�म�तमा यस मन्त्रालयबाट संयोजक सह स�चव श्री सुरेश प्रधान , सदस्यहरू उप स�चव (लेखा)
श्री राम बहादुर के .सी. , उप स�चव श्री चन्द्र बहादुर ठकुर� , शाखा अ�धकृत श्री धृता कुमार� खत्री र
सदस्य स�चवमा उप स�चव श्री बाबुराम भुसाललाई तो�कएको छ ।

•

सङ्घीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्त्रालयको पत्रानुसार यस मन्त्रालयको सङ्घीय मा�मला
सम्पकर् �वन्दुमा शाखा अ�धकृत श्री ल�मी नारायण बैद्यलाई तोकएको छ ।

•

रािष्ट्रय योजना आयोग र संघीय मा�मला तथा स्थानीय �वकास मन्त्रालयले संयुक्त रुपमा

रुपन्देह�मा २०७१ जेष्ठ १६ दे�ख २० गते सम्म आयोजना गरेको सामािजक सुर�ा सम्बन्धी

प्र�श�णमा यस मन्त्रालयका तफर्बाट उप–स�चव श्री �बजुकुमार श्रेष्ठले भाग �लनु भएको �थयो ।

15

•

रािष्ट्रय योजना आयोगका माननीय सदस्यको अध्य�तामा ग�ठत
�नद�शक स�म�तको सदस्यमा यस मन्त्रालयका
भएको छ ।

•

“वा�षर्क घरप�रवार सव��ण ” को

तफर्बाट सह–स�चव श्री सुरेश प्रधान मनोनयन

हुनु

ए�सयाल� �वकास ब�कले �फ�ल�पन्सको राजधानी म�नलामा यह� २०१४ माचर् १० दे�ख ११ ता�रख

सम्म आयोजना गरेको Key Indicators for Asia and Pacific 2014 Workshop on the Untold Side of
Asia’s Poverty Reduction Story नामक कायर्शालामा यस मन्त्रालयका उप

-स�चव श्री �बजुकुमार

श्रेष्ठले भाग �लनु भई उक्त कायर्शालामा �नजले नेपालको तफर्बाट कायर्पत्र समेत प्रस्तुत गनुर् भएको
�थयो ।

•

नेपाल सरकारको तफर्बाट साकर् नमूना ग्रामको रुपमा प्रस्ता�वत लमजुङ्ग िजल्लाको घले गाउँ होमस्टे
सम्बन्धी �ववरण नेपाल सरकारले हालै स्वीकृत गरेको छ । सो �ववरण तयार�को ला�ग यस

मन्त्रालयका सह -स�चव श्री सुरेश प्रधानको संयोजकत्वमा संस्कृ�त पयर्टन तथा नाग�रक उड्यन
मन्त्रालय र नेपाल पयर्टन बोडर्का पदा�धकार� सिम्म�लत एउटा कायर्दल गठन भएको �थयो ।

•

संयुक्त राष्ट्र संघीय खाध् तथा कृ�ष संगठन (FAO) ले २०७० फागुन २० गते आयोजना गरेको New
Strategic objective कायर्शालामा यस मन्त्रालयको तफर्बाट उप-स�चव श्री �बजुकुमार श्रेष्ठले भाग �लनु
भएको �थयो ।

•

म�हला बालबा�लका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले २०७० साल फागुन २७ दे�ख २८ सम्म

आयोजना गरेको लैङ्�गक सम्पकर् व्यिक्तहरूको ला�ग �मता अ�भबृद्�ध सम्बन्धी कायर्शालामा यस
मन्त्रालयका शाखा अ�धकृत श्री रोशनी श्रेष्ठले भाग �लनु भएको �थयो ।

•

पिश्चम उच्च पहाडी ग�रबी �नवारण आयोजनाको यह� सन् २०१४ को माचर् म�हनामा संचा�लत Joint
Review Mission मा यस मन्त्रालयका शाखा अ�धकृत श्री रोशनी श्रेष्ठले भाग �लनु भएको �थयो ।

•

वातावरण �वभागद्धारा २०७० साल चैत्र २४ गते आयोजना गरेको

Gender and Environment

अन्त�क्रर्या कायर्शालामा यस मन्त्रालयका शाखा अ�धकृत श्री रोशनी श्रेष्ठले भाग �लनु भएको �थयो ।
•

अनौपचा�रक �ेत्रका नाग�रकहरूको सामािजक सुर�ा अवधारणा प्रवद्र्धन गन� उद्देश्यले �म�त २०७१
बैशाख २२ गते आयोिजत गोष्ठ�मा यस मन्त्रालयका शाखा अ�धकृत श्री रोशनी श्रेष्ठले भाग �लनु
भएको �थयो ।

•

स�चव लालम�ण जोशी �म�त २०७१।१।१० दे�ख ५८ बषर् उमेर पुरा भई अ�नवायर् अवकास
छ

। �म�त २०७१।१।९ मा

मन्त्रालयमा आयोिजत �वदाई कायर्क्रममा

हुनु भएको

मन्त्रालयका सम्पूणर्

कमर्चार�हरूबाट वहाँ को सुस्वास्थ एवं अवकाश जीवन सुखमय होस भन्ने कामनासाथ वहालाई �वदाई
ग�रएको �थयो ।

•

उत्कृष्ट सहकार� संस्थाहरूको असल , प्रेरणादायक र अनुकरणीय ग�त�व�धहरूलाई अ�भले�खकरण गर�
सहकार�कम� तथा सवर्साधारण सम� पुयार्उने उद्देश्य वमोिजम यस आ .व.मा वृत�चत्र �नमार्ण गन�
कायर्क्रम रहे वमोिजम

कृ�ष सम्विन्ध डकुमेन्ट्र� थान १ , म�हला उद्यमी द्धारा मात्र सञ्चा�लत
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सहकार� संस्थाहरूको डकुमेन्ट्र� थान १ , दुग्ध उत्पादन, प्रशोधन र वजार�करणको �ेत्रमा संलग्न दुग्ध
उत्पादन सम्विन्ध डकुमेन्ट्र� थान १ गर� ३ वटा वृत�चत्र �नमार्ण भएको छ ।

•

सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालय , अन्तरािष्ट्रय गैर -सरकार� संस्था एक्सन एड नेपाल र

गैर

सरकार� संस्था होमनेट नेपालका वीच �त्र -प�ीय समझदार� पत्रमा हालै मन्त्रालयमा आयोिजत एक

समारोहमा हस्ता�र भएको छ । नेपाल सरकारको ला�ग शहर� ग�रबी रािष्ट्रय नी�त र ग्रामीण ग�रबी
रािष्ट्रय नी�त को मस्यौदा तजुर्मा गन� उद्देश्यले ग�रएको सो समझदार� पत्रमा सहकार� तथा ग�रबी
�नवारण मन्त्रालयको तफर्बाट उप -स�चव श्री �बजुकुमार श्रेष्ठ , एक्सन एड अन्तरािष्ट्रय नेपालका

तफर्बाट रािष्ट्रय �नद�शक श्री �बमलकुमार फुयाँल र होमनेट नेपालका तफर्बाट कायर्कार� �नद�शक श्री
ओम थप�लयाले हस्ता�र गनुर् भएको �थयो ।

•

�म�त २०७० चैत्र २० गतेको सम्माननीय प्रधानमन्त्री एवं सहकार� तथा ग�रवी �नवारण मन्त्रीज्यू र

यस मन्त्रालयका स�चवज्यूवाट शुभकामना प्रदान गर� रािष्ट्रय सहकार� �दवस,२०७० मनाईएको छ ।
•

रािष्ट्रय सहकार� नी�त , २०६९ लाई �वदेशी दातृ �नकाय एवं अन्य सरकार� एंव गैर सरकार�

�नकायहरूलाई जानकार� गराउने उद्धेश्य वमोिजम अग्रेजी भाषामा अनुवाद गन� कायर् सम्पन्न भएको
छ ।

•

बचत तथा ऋणको कारोवार गन� सहकार� संघ संस्थाहरूले गन� ऋण लगानीको सूचना आदन प्रदान

गर� ती संस्थाहरूको �व lQय जो�खमलाई न्यून गद� सहकार� �ेत्रलाई व्यविस्थत , मयार्�दत, प्रभावकार�
एवं �दगो बनाउनको ला�ग तयार ग�रएको “सहकार� ऋण लगानी सूचना एकाइको �नद��शका , २०७१”
स्वीकृ�तको ला�ग मिन्त्रप�रषद् मापेश ग�रएको छ ।

•

प्रधानमन्त्री तथा मिन्त्रप�रषद्को कायार्लयको कायर् सम्पादन मूल्यांकन सूचकांकमा आधा�रत मा�सक
प्रग�त �ववरणको अनुगमन पोटर्लमा �ववरण प्र�बिष्ट गन� कायर् र अथर् मन्त्रालयको बजेट बक्तब्यको
बूँदामा आधा�रत मा�सक प्रग�त प्र�बिष्ट गन� कायर् सम्पन्न भएको छ ।

•

आ�थर्क सव��ण प्रकाशनको ला�ग अथर् मन्त्रालयबाट माग भए अनुसार आ .व. २०६९ /७० को �न�म�
�व�नयोिजत रकम र सोको यथाथर् प्रग�त तथा आ

.ब. २०७० /७१ को �व�नयोजन र खचर्को

मन्त्रालयगत प्रग�त �ववरण. २०७० र नेपाल सरकारले अवलम्वन गरेको सहकार� तथा ग�रबी �नवारण
�ेत्रको मुख्य नी�त ल�य र ल�य प्रािप्तको �वद्यमान अवस्थाबारेको सं��प्त �वश्लेषण
पठाउने कायर् सम्पन्न ग�रएको छ ।

•

तयार गर�

सहकार� तथा ग�रवी �नवारण मन्त्रालय र अ न्तगर्तको �नकायहरूको आ�थर्क बषर् ०७१।७२ को वा�षर्क
कायर्क्रम तथा वजेट तजुर्मा गर� अथर् मन्त्रालयमा पेश ग�रएको छ
मन्त्रालयस्तरमा अनलाईन पद्द�त

। अथर् मन्त्रालयबाट

LMBIS प्रणाल�मा आधा�रत रह� प�हलोपटक बा�षर्क बजेटको

तजुर्मा ग�रएको छ । अथर् मन्त्रालय र रािष्ट्रय योजना आयोगबाट प्राप्त बजेट �समा तथा मागर्दशर्न
तीन बष�य योजनामा आधा�रत रह� मन्त्रालय र अन्त

गर्तका �नकायहरूबाट प्राप्त कायर्क्रम तथा

बजेटको आधारमा मन्त्रालयस्तरमा यसलाई अिन्तमरुप �दईर्एको �थयो ।
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•

आ�थर्क बषर् ०७१ ÷७२ को यस मन्त्रालय र अन्त गर्त �नकायहरूको ला�ग बा�षर्क

�बकास कायर्क्रम

(भाग १) तयार गर� स्वीकृ�तको ला�ग रािष्ट्रय योजना आयोगमा पेश ग�रएको छ । साथै आगामी
तीन बषर्को ला�ग यस मन्त्रालय र अन्त

गर्तकाको �नकायहरूको ला�ग मध्यका�लन खचर् संरचना

-MTEF_ को तजुर्मा गर� अथर् मन्त्रालयमा पेश ग�रएको छ ।
•

�व�ान, प्र�व�ध तथा वातावरण मन्त्रालयको सूचना प्र�व�ध नी�त कायर्न्वयनको ला�ग �नमार्ण ग�रएको
रािष्ट्रय सूचना प्र�व�ध मागर्�चत्र, २०७०—२०७४, कृ�ष �वकास मन्त्रालयको कृषक सहु�लयत काडर् �बतरण
�नद��शका, २०७० सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको तफर्बाट राय परामशर् तयार गर� पठाईएको छ ।

मन्त्रालयमा सरुवा भई आउनु भएका कमर्चार�हरूको �ववरण
१

�स.नं.

२

पद

बहाल� �म�त

स�चव

श्री सुरेशमान श्रेष्ठ

ना.सु.

श्री राजेश कुमार लम्साल २०७१।१।८

सह–स�चव

३

कमर्चार�को नाम

श्री खड्ग बहादुर राना

२०७१।२।१२

रमाना �म�त

कै�फयत

२०७१।१।२४

हेलो सरकारबाट प्राप्त हुन आएका उजुर�हरूको प्रग�त �ववरण
s|=;+
१

u'gf;f]sf]
r=g+= / ldlt
च :.नं.

१३३१० ,

२०७०।१०।१४

२
३

च.नं. १३४६१,
२०७०।१०।२२

च :.नं. १३५४७,
२०७०।१०।२४

u'gf;f]stf{sf] gfd /
7]ufgf

�दप व. श्रेष्ठ, सुनसर� ,
महेन्द्रनगर -१

५

हुन पय� ।

नुवाकोट , खडभञ्झायङगौतम वीर बज्राचायर्
समेत ३ जना,

५

२०७०।१०।२७
च :.नं.

१३८१७ ,
२०७०।११।९

६

च.नं. १३९०१,
२०७०।११।१३

"

आवश्यक कारवाह�को ला�ग बचत तथा ऋण

रकम असुल गराइ पाउँ।

छान�वन गनर् ग�ठत जाँचबुझ आयोग, २०७० मा

अपरे�टभ पुल्चोकबाट

सम्बन्धमा।

�बष्णुबहादुर �संह ,

पठाइएको ।

गुण मिल्टपल को-

इमाडोल -४
ल�लतपुर

कारोवार गन� समस्याग्रस्त सहकार� संस्थाको

अ�नय�मतता छान�वन

�नमार्ण कायर् पुनः

तेज बहादुर गुरुङ ,

आवश्यक कारवाह�को ला�ग बचत तथा ऋण

साथै सहकार� �वभाग र �ड.स.का., नुवाकोटलाई

भेगास �सट� उपभोक्ता
समुह , ल�लतपुर

km5of}{6 ePsf] sf/jfxLsf] ;+lIfKt
Joxf]/f
छान�वन गनर् ग�ठत जाँचबुझ आयोग, २०७० मा

सहकार�को

पुल्चोक
च :.नं. १३५९२,

ओरेन्टल कोअपरे�ट भ

नारायण प्र.�रमाल ,

ल�लतपुर उपनपा -३

४

u'gf;f]sf] ljifo

समेत बोधाथर् �दइएको ।

कारोवार गन� समस्याग्रस्त सहकार� संस्थाको

पठाइएको ।

"

सञ्चालन भएको

आवश्यक कारवाह� गर�
पाउँ ।

आवश्यक कारवाह�को ला�ग बचत तथा ऋण

कारोवार गन� समस्याग्रस्त सहकार� संस्थाको

छान�वन गनर् ग�ठत जाँचबुझ आयोग, २०७० मा

ब्याज तथा सावा
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पठाइएको ।

"

७

८

महाकाल - ७

भुक्तानी बारे।

बासुदेव बोहरा, बझाङ-

कमर्चार�हरूलाइ काममा

मिण्डखाटार
च :.नं. १४०१९,
२०७०।११।१९

च :.नं.

१४०७४ ,

२०७०।११।२१

४

लाल वहादुर शाह� ,
दाचुर्ला , को�टला-५

फकार्उनु पय� ।

प�रचय पत्र राहत
सम्बन्धी ।

कायर् �वभाजन �नयमावल� अनुसार साझा

प्रकाशन �श�ा मन्त्रालय अन्तगर्त रहेकोले

आवश्यक कायार्थर् जनगुनासो �श�ा मन्त्रालयमा
पठाएको ।

तहाँ कायार्लयमा यस मन्त्रालयको च.नं. १०९४
�म�त २०७०।११।२३ को पत्रबाट प�रचय पत्र

बनाउनका ला�ग कायर् �वश्लेषण softwa re को
कामको प्रस्ताव मुल्यांकन भैरहेको र करार

सम्पन्न भएप�छ प�रचय पत्र सम्बन्धी कातर्

९

च :.नं.

१३८१७ ,

तेज बहादुर गुरुङ,
ल�लतपुर

आवश्यक कारवाह� गर�
पाउँ ।

ग�रने व्यहोराको जानकार� पठाइएको ।

बचत तथा ऋण कारोवार गन� समस्याग्रस्त

सहकार� संस्थाको छान�वन गनर् ग�ठत जाँचबुझ
आयोग, २०७० गठन भई छान�बन कायर्

२०७०।११।९

भईरहेको हुँदा कारबाह�को ला�ग उक्त आयोगमा
पठाईएकोले यस मन्त्रालयको तफर्बाट कायर्

१०

च.नं. १३९०१,

�बष्णुबहादुर �संह ,

ब्याज तथा सावा भुक्तानी

११

च :.नं. १४०१९,

बासुदेव बोहरा, बझाङ-४

कमर्चार�हरूलाइ काममा

२०७०।११।१३

२०७०।११।१९

महाकाल - ७ मिण्डखाटार

फछ्र्यौटमा रा�खएको ।

बारे।

फकार्उनु पय� ।

"

कायर् �वभाजन �नयमावल� अनुसार साझा

प्रकाशन �श�ा मन्त्रालय अन्तगर्त रहेकोले
जनगुनासोको छाँयाप्र�त उक्त म न्त्रालयमा

पठाईस�कएको हुँदा कायर् फछ्र्यौटमा रा�खएको

१२

च :.नं.

१४०७४ ,

लाल वहादुर शाह� ,
दाचुर्ला, को�टला-५

प�रचय पत्र राहत
सम्बन्धी ।

२०७०।११।२१

।

२५ िजल्लाको ग�रब प�रचय पत्र बनाउनको
ला�ग कायर् �वश्लेषण सफ्टवेयरको कायर् भै

रहेको र करार सम्पन्न भए प�छ प�रचय पत्र
सम्बिन्ध कायर् ग�रने भएको हुँदा कायर्
फछ्र्यौटमा रा�खएको ।

१३

च :.नं. १४१५३,

गोप्य, भक्तपुर

समस्या �छटो हल गनुर्पय�

१४

च :.नं. १४४८४,

ईन्द्र कुमार थापा, कुमार�

आवश्यक छान�वन ग�र

आवश्यक कारबाह�को ला�ग �ड�भजन सहकार�

च :.नं.

उ�मर्ला देवी, पसार्,

मुद्ध�त �न�ेप �लइ ठगी

बचत तथा ऋण कारोवार गन� समस्याग्रस्त

१५

२०७०।११।२३

२०७०।१२।७

१५२८२ ,

२०७१।१।१६

थापा ।

�वरगञ्ज

।

कारवाह� ग�र पाउं ।
गरेको।

सहकार� संस्थाको छान�वन गनर् ग�ठत जाँचबुझ
पठाईएकोले यस मन्त्रालयको तफर्बाट कायर्

च.नं. १५३१४,

सुन्दर काजी जोशी,

रकम असुल गर� पाउँ ।

१७

च :.नं. १५४६७,

सुन्दर काजी जोशी,

ठगी गन� सहकार�लाई

२०७१।१।२३

कायार्लय, काठमांडौ पठाईएको ।

आयोग, २०७० मा आवश्यक कारबाह�को ला�ग

१६

२०७१।१।१७

कायर्�ेत्र �भत्र नपरेकोले �फतार् पठाईएको ।

काभ्रे, पनौती- ६
काभ्रे, पनौती- ६

कारवाह� गर� पाउँ ।
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फछ्र्यौटमा रा�खएको ।

"

सहकार� �वभागमा �ड.स.का.बाट आवश्यक
कारबाह� गनर् भनी लेखी पठाईएकोले यस

मन्त्रालयको तफर्बाट कायर् फछ्र्यौटमा रा�खएको

१८

१९

च :.नं. १५४३९,
२०७१।१।२२

च :.नं.

१५५२९ ,

२०७१।१।२४

�न�ेपकतार्हरूको हक �हत
संर�ण स�म�त , मै�तदेवी

लाल वहादुर शाह� ,
दाचुर्ला, को�टला-५

ओरेन्टल को-अपरे�टभ �ल.
�न�ेपकतार्हरूको समस्या
समाधान गनर् सहयोग
बारे।

आवश्यक कारबाह�
सम्बन्धमा ।

।

सहकार� �वभागमा आवश्यक कारबाह�को ला�ग
पठाईएकोले यस मन्त्रालयको तफर्बाट कायर्
फछ्र्यौटमा रा�खएको ।

२५ िजल्लाको ग�रब प�रचय पत्र बनाउनको
ला�ग कायर् �वश्लेषण सफ्टवेयरको कायर् भै

रहेको र करार सम्पन्न भए प�छ प�रचय पत्र
सम्बन्धी कायर् ग�रने भएको हुँदा आवश्यक

कारबाह�को ला�ग ग�रब घरप�रवार प�हचान

समन्वय बोडर्मा पठाईएकोले यस मन्त्रालयको

२०

२१
२२
२३

च :.नं. १५५८८,
२०७१।१।२५

च :.नं. १५९२६,
२०७१।२।५

च :.नं. १५९३५,
२०७१।२।६

च :.नं. १६१३३,
२०७१।२।१८

गो�वन्द प्रसाद हुमागाई,
काभ्रे,-३

भोला बस्नेत, झापापाँचगाछ�-१

असोक कुमार के.सी,

ल�लतपुर चापागाउ -७
गोप्य, बाग्लुङ

च :.नं. १६१४८,

बलराम श्रेष्ठ, भक्तपुर

२५

च :.नं. १६३६२,

सुरेन्द्र बहादुर श्रेष्ठ,

च :.नं. १६४३२,

एसयमएस

२६
२७
२८
२९

३०

२०७१।२।२८
२०७१।२।३०

�ढलाई गनुर्भएन ।

छनौटमा पारद�शर्ता हुन
माग गरेको बारे ।

�नयमानुसारको सावाँ

तफर्बाट कायर् फछ्र्यौटमा रा�खएको ।

�ड.स.का., काभ्रेमा आवश्यक कारबाह� गर�
सोको जानकार� पठइ�दन भनी लेखी

पठाईएकोले यस मन्त्रालयको तफर्बाट कायर्

फछ्र्यौटमा रा�खएको ।

सहकार� �वभागमा आवश्यक कारबाह� गनर् भनी
लेखी पठाईएकोले यस मन्त्रालयको तफर्बाट
कायर् फछ्र्यौटमा रा�खएको ।
"

ब्याज रकम �लइ जग्गा
�फतार् गराइ पाउ।

गाउँ बेशी बहुउद्दे�शय

"

सहकार� संस्था �ढप्ती र
बागलुङको छान�वन

२४

२०७१।२।१९

पशु �वमा रकम पाउन

ल�लतपुर -२

सम्बन्धमा।

सहकार�ले पैसा �फतार्

"

आवश्यक कारवाह�

"

कारवाह� हुदैन?

"

गरेन ।

सम्बन्धमा ।

च :.नं. १५९२६,

भोला बस्नेत, झापा-

छनौटमा पारद�शर्ता हुन

फछय�ट भएको

च :.नं. १५९३५,

असोक कुमार के.सी,

�नयमानुसारको सावाँ

फछय�ट भएको

२०७१।२।५

२०७१।२।६

च :.नं. १६१३३,
२०७१।२।१८

च :.नं. १६१४८,
२०७१।२।१९

पाँचगाछ�-१

ल�लतपुर चापागाउ -७
गोप्य, बाग्लुङ

माग गरेको बारे ।

ब्याज रकम �लइ जग्गा
�फतार् गराइ पाउ।

गाउँ बेशी बहुउद्दे�शय

सहकार� संस्था �ढप्ती र

फछय�ट भएको

बागलुङको छान�वन
बलराम श्रेष्ठ, भक्तपुर

सम्बन्धमा।

सहकार�ले पैसा �फतार्
गरेन ।
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फछय�ट भएको
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नेपाल सरकार

सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालय
२०७१ वैशाख म�हना सम्मको

वेरुजु फछय�टको प्रग�त �ववरण
�ववरण

जम्मा

सं.प.लाई

लगत

को

वेरुजु

ले�खगए

गत म�हना सम्म

म.ले.प.का.वाट

कुमार�चोक
तथा

संप�र�णवाट फछय�ट वेरुजु
यो म�हनाको

म.ले.प.का.वाट

के .त.वाट

१)सा�बक दे�ख आ.व.

कुमार�चो

म.ले.प.

क तथा

जम्मा

का. वाट

के .त.वाट

कुमार�चोक

कुल जम्मा

तथा

सं.प.नभई
�फतार्
प्राप्त

ले�खगएको
मध्ये संप .
हुन

बाँक�

ले�ख

पठाउन
बाँक�

रु. हजारमा
फछय�ट
प्र�तशत

के .त.वाट

२०५९/६० (म.ले.प.को

प्र�तवेदन २०६१ सम्मको)
२)आ.व.२०६०/०६१ दे�ख

आ.व.०६७/६८(म.ले.प.को

प्र�तवेदन २०६८ सम्मको)
३)आ.व. २०६८/६९

(म.ले.प.को प्र�तवेदन २०६९
सम्मको थप )

जम्मा

४९२६७

८०८५

११११३

०

०

११११३

११११३

८०८५

३००६९

२२.५५%

७१५२

७

१३२८

०

०

१३२८

१३२८

७

५८१७

१८.५६%

५६४१९

८०९२

१२४४१

०

०

१२४४१

१२४४१

८०९२

३५८८६

२२.०५%

�वशेष �ववरण

१.जम्मा वेरुजु मध्ये असुल गनुर् पन� :- ३२१७

२.जम्मा फछय�ट मध्ये असुलउपर भई फछय�ट :-

३.वेरुजु र फछय�टको �वभागगत �ववरण संलग्नछ ।
द्रष्टव्य :- स�म�त तफर्को छुट्टै पानामा उल्लेख गनुर् पन�छ ।
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नेपाल सरकार

सहकार� तथा ग�रबी �नवारण मन्त्रालय
२०७१ वैशाख म�हना सम्म्को

�नकायगत वेरुजु फछय�टको प्रग�त �ववरण
�ववरण

जम्मा

सं.प.लाई

वेरुजु

ले�खगएको

लगत

गत म�हना सम्म
म.ले.प.
का.वाट

(१)

१.सा�बक दे�ख आ.व.

२०५९/६० (म.ले.प.को प्र�तवेदन २०६१
सम्मको)
(२)

१- सहकार� तथा ग�रबी

(३)

१-सहकार� �वभाग

०

०

०

०

०

०

संप�र�णवाट फछ�ट वेरुजु
यो म�हनाको

कुमार�चोक
तथा

के .त.वाट

म.ले.प.
का.वाट

कुमार�चो
क तथा

के .त.वाट

जम्मा
म.ले.प.
कावाट

०

०

०

०

०

०

कुल जम्मा

सं.प.नभई

�फतार्प्राप्त

कुमार�चोक

को मध्ये
संप . हुन
बाँक�

तथा

के .त.वाट

ले�खगए

रु. हजारमा

ले�ख

पठाउन
बाँक�

फछय�ट
प्र�तशत

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

३८०३९

८०८५

७८१५

०

०

०

७८१५

०

७८१५

०

८०८५

२२१३९

४९२६७

८०८५

११११३

०

०

०

११११३

०

११११३

०

८०८५

३००६९

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

१३२१

०

०

०

१३२१

०

१३२१

०

४३९३

२३.०२%

�नवारण मन्त्रालय
(४)

३- उच्च पहा�ड ग�रवी

�नवारण आयोजना
(५)

जम्मा

२) आ.व.२०६०/०६१ दे�ख

आ.व.०६७/६८

(म.ले.प.को प्र�तवेदन २०६८

सम्मको)
(६)

१- सहकार� तथा ग�रबी

(७)

२- सहकार� �वभाग

�नवारण मन्त्रालय
(८)

३- उच्च पहा�ड ग�रवी

�नवारण आयोजना
(९)

३)आ.व. २०६८/६९

जम्मा

११२२८

३२९८

०

०

०

३२९८

०

३२९८

०

०

७९३०

२९.३७%

२०.५४%

(म.ले.प.को प्र�तवेदन २०६९ सम्मको
थप )
(१०)

१- सहकार� तथा ग�रबी

(११)

२- सहकार� �वभाग

�नवारण मन्त्रालय

५७१४
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(१२)

३- उच्च पहा�ड ग�रवी

�नवारण आयोजना

जम्मा

सा�वक दे�ख २०६८/६९ सम्मको कूल
प्रग�त �ववरण
(१३)

१- सहकार� तथा ग�रबी

(१४)

२- सहकार� �वभाग

�नवारण मन्त्रालय
(१५)

३- उच्च पहा�ड ग�रवी

�नवारण आयोजना

कुल जम्मा

१४३८

७

७

०

०

०

७

०

७

०

७

१४२४

७१५२

७

१३२८

०

०

०

१३२८

०

१३२८

०

७

५८१७

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

०

४६१९

०

०

०

४६१९

०

४६१९

०
०

८०९२

१२३२३

२७.२६%

१२४४१

०

०

०

१२४४१

०

१२४४१

०

८०९२

३५८८६

२२.०५%

१६९४२
३९४७७
५६४१९

७८२२
८०९२

०

०

०
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७८२२

०

७८२२

२३५६३

.५%

१९.८१%

अद्याव�धक तथ्यांक एवं सूचकहरूको तुलनात्मक िस्थ�त
ता�लकाः सहकार� �ेत्रमा आवद्ध संस्था, सदस्य, शेयर पूँजी, बचत तथा लगानीको प्रवृ��
(रकम रु. हजारमा)
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संर�क

सल्लाहकार

स�चव श्री सुरेश मान श्रेष्ठ

सह

सम्पादक मण्डल

सह–स�चव श्री खड्ग बहादुर राना
उप–स�चव श्री सानुकाजी देसार
उप–स�चव श्री �बजुकुमार श्रेष्ठ

संयोजक

सदस्य

उप–स�चव श्री चन्द्र बहादर ठकुर�
उप–स�चव श्री बाबुराम भुसाल

सदस्य

सदस्य

सदस्य

उप–स�चव (लेखा) श्री राम बहादुर के =सी=

सदस्य

लेखा अ�धकृत श्री जगन्नाथ पौडेल

शाखा अ�धकृत श्री ल�मी नारायण बै

कम्प्यूटर÷�डजाइ�नङ
कम्प्यूटर अपरेटर

–स�चव श्री सुरेश प्रधान

सदस्य

सदस्य स�चव

B

श्री समी�ा �मश्र

आवरण फोटो
प्रथम रािष्ट्रय सहकार� महासम्मेलन , २०७० को समुद्घाटन सम्मारोहमा सम्माननीय राष्ट्रप�त डा = रामरवरण यादव

मन्त्रालयको सम्पकर् टे�लफोन नम्बर
मा.मन्त्रीज्यू: ४२०००५५, श्रीमान् स�चवज्यू : ४२११८६०, सह–स�चव (सहकार� तथा व्यवस्थापन महाशाखा):
४२११७८१, योजन तथा ग�रबी �नवारण महाशखाः ४२०००५८

, प्रशासन तथा जनशिक्त �वकास शाखा :

४२११६५७÷४२११६९०, आ�थर्क प्रशासन शाखा : ४२११५७६ , सहकार� प्रबद्र्धन शाखा : ४२००४२० , ग�रबी
�नवारण शाखा : ४२०००८० ÷४२११७९०, योजना तथा नी�त तजुर्मा शाखा : ४२००४०६ , अनुगमन, मूल्यांकन
तथा अनुसन्धान शाखा: ४२०००६०

बेव साईट : www.mocpa.gov.np
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मन्त्रालयद्वारा संचा�लत PEARLS ता�लम कायर्क्रम सम्बन्धी केह� झलकहरू

PEARLS ता�लममा सहभागीलाई प्रमाण पत्र �वतरण गनुर् हुदै स�चव श्री सुरेश मान श्रेष्ठ

PEARLS ता�लममा सहभागी कमर्चार�लाई प्रमाण पत्र �वतरण गनुर् हुदै सहस�चव श्री खड्ग बहादुर राना

PEARLS ता�लममा सहभागी हरू

Pearls ता�लममा सहभागीहरू
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