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प्रसे  नोट 

विकास साझदेार ससं्था सगं अन्तरक्रिया तथा छलफल काययिम 

वमवत २०७७/१०/१९ गत े कर्ायली प्रदशे योजना आयोगका माननीय उपाध्यक्ष डा.सियराज खड्काको 
अध्यक्षतामा विकास साझेदार संस्था संग अन्तरक्रिया तथा छलफल काययिम सम्पन्न भयो । उक्त बैठकमा मा.सदस्य 
डा.क्रदपेन्र रोकाय, मा. सदस्य श्री योगन्र बहादरु शाही, आर्थयक मावमला तथा योजना मनन्रालयका सविि श्री 
घनश्याम उपाध्याय, विश्व खाद्य काययिमका प्रमुख श्री पूर्य नेपाली उद्योग, पययटन,िन तथा िातािरर् मन्रालयका 
मेडपा विशेषज्ञ श्री क्रदपक गतौला, स्िास््यको लागी सक्षम कर्ायली (USAID)का प्रदशे टटम वलडर श्री होमनाथ 
सुिेदी, यूवनसेफ नेपालका पोषर् अविकृत श्री प्रकाश िन्र जोशी, यूवनसेफ नेपालगंजका कायायलय प्रमुख श्री दीपक 
शे्रष्ठ, भकारी पटरयोजना मर्सयकोर नेपालका वसवनयर वड आर आर मेनेजर श्री डम्बर बोहोरा, PLGSP का टटम वलडर 
श्री हासा कुमारी मल्ल, सेभ द विल्रनका Sr.Pc.n&N श्री क्रदपेन्र ससंह ठकुरी,WHP Karnali का PHO श्री प्रदीप 
अविकारी, सुआहारा-२ काययिमका प्रदशे संयोजक श्री सुरज कुमार शमाय, क्रकसान-२ पटरयोजनाका कलस्टर 
म्यानेजार श्री निराज आिायय,  आिाज संस्थाका काययिम व्यव्थापक श्री सुशील कुमार कार्कय , नेपाल परकार 
महासंघ कर्ायली प्रदशे सवमवतका महासविि क्रदपेन्र शमाय, बहुक्षेरीय पोषर् योजना/KPPC का प्रदशे समन्ियकताय 
श्री मान बहादरु कुुँ िर, WFP/KPPC का Project Policy officer अरुर्ा थापा मगर, CMC-Nepal का PC श्री लक्ष्मर् 
नाथ,  सुन्दर नेपाल संस्थाका काययकारी वनदशेक श्री भूपेन्र कंडले, हले्भेटास नेपालका प्रदशे म्यानेजार/टटम वलडर 
श्री मदनराज भट्ट, क्रकडाकय  नपेालका काययिम व्यिस्थापक श्री नविन कुमार शाही, प्लान नेपालका काययिम विशेषज्ञ 
श्री विनय ज्ञिाली, UNDP  सुखेतका श्री सजनी िौिरी, खाद्य व्यिस्था तथा व्यापार कम्पनीका कायायलय प्रमुख श्री 
मािि वमश्र, वल-िडयका टटम वलडर श्री सन्दशे पनेरु, SNV-Nepal का सल्लाहकार श्री लेक वििम शाह, SNV Nepal 
का पटरयोजना प्रबन्िक श्री सुबास ढकाल, आयोगका वनवमत्त प्रशासक्रकय प्रमुख श्री हरी बहादरु खरी र आयोगका 
कमयिारीहरुको उपवस्थवत रहकेो वथयो ।  

एकद्धार प्रर्ालीद्धारा काययिम संिालन र कायायन्ियन गनय विकास साझेदारहरु र कर्ायली प्रदशे योजना आयोग 
वबि अन्तरक्रिया काययिम सम्पन्न गटरयो ।  

आयोगले कर्ायली प्रदशेमा काययरत विकास साझेदारहरुसंग अन्तरक्रिया तथा छलफल काययिम आयोजना गटर 
दोहोरोपना हटाउन विकास साझेदारसंग  एकद्धर प्रर्ालीमा लगानी गनय छलफल गटरयो ।  

कर्ायली प्रदशेलाई काययक्षेर बनाइ काययिम सिंालन गटररहकेा विकास साझेदारहरुको काययिम र कायायन्ियन 
अिस्थाका बारेमा जानकारी आदान प्रदान गन े , विकास साझेदारहरुका काययिमहरुलाई सरकारका योजना तथा 
काययिममा मुलप्रिावहकरर् गने र काययिम कायायन्ियनमा रहकेो दोहोरोपना, समन्िय र प्रवतिेदनको अिस्थाबारे 
छलफल गने उदशे्यले काययिमको आयोजना गटरयको वथयो ।  

 काययिममा विकास साझेदार सस्थाका प्रमुख तथा प्रवतवनविहरुल े कर्ायली प्रदशेमा काययरत 
सरोकारिालाहरुको काययिम कायायन्ियनको अिस्था बारेमा जानकारी प्रस्तुत गरेका वथए ।   

कर्ायलीको पवहिान र पटरिालनमा छुटेका अरु विकास साझेदारको खोजी गटर कर्ायलीमा लगानीको 
आकषयर् िढाउन विकास साझेदारहरुको भुवमका महत्िपुर्य हुने र कर्ायली प्रदशे योजना आयोगल े तयार गरेको 
पटरयोजना बैंकमा विकास साझेदारहरुले अध्ययन गरेका पटरयोजना समािेश गनयका लागी सहयोगको अपेक्षा 



गटरएको साथै कर्ायलीको आिश्यकता र प्राथवमकतामा रहरे योजना तथा काययिम वनमायर् गनय विकास साझेदारको 
भुवमका महत्िपुर्य हुने भएकोले कर्ायली प्रदशेको लगानी सम्मेलनमा लगानी आकर्षयत गनयको लागी सहयोग गनय 
आग्रह गटरएको कर्ायली प्रदशे योजना आयोगका मानवनय सदस्य डाक्टर क्रदपेन्र रोकायाले बताउनुभयो ।  

कर्ायली प्रदशे योजना आयोगका मानवनय उपाध्यक्ष डाक्टर सियराज खड्काले कर्ायलीको आिश्यकता, 
महत्िसंग जोवडएका योजना तथा काययिम ल्याउन विकास साझेदार सस्थाहरुलाई आग्रह  गनुयभयो । समाजमा 
रहकेा असमान्ताहरु, विभेद, कुसस्कारलाई सुिार गनय योजना तथा काययिम िैज्ञावनक हुनुपने भन्द ै खड्काल े
दोहोरोपना नहुने गटर सबै विकास साझेदारहरुले योजना तथा काययिम विस्तार गनय तथा कायायन्ियन गनुयपन े
िारर्ा व्यक्त गनुय भयो । 

 

 

 


