
 

 

प्रेस वक्तव्य: २०७८ फागुन १३ 

 

स्थानीय सम्पदा उत्पादनको रूपमा रहेको हातले बुनेको पाल्पाली ढाकाको नयााँ ब्रान्ड तथा 

संकलन सहहत समावेशी वृद्धि तथा पुनरूत्थान  

 

यूकेएड सीप, पाल्पाली ढाका संघ तथा तानसेन नगरपाललकाको साझेदारीले सम्पदाको पुनरुत्थान, 

समावेशी रोजगारी लसजजना तथा पाल्पाली ढाकाको लालग नयााँ बजारको ढोका खोल्ने वातावरण बनाएको छ 

स्रोतहरू→ प्रभावको बारेमा लभलडयो: ब्रान्डको पुनरुत्थानको यात्रा | कफी टेबल फोटो, कथा तथा 

कपडाहरूको क्याटलग  

फागुन १३, काठमाड ाँ ।  

आज काठमाड ाँमा आयोलजत एक लवशेष लनजी कायजक्रममा नेपालका लालग बेलायती राजदूत लनकोला पोललट, 

अथज सलिव मधु मरालसनी, िलिजत अलभनेता राजेश हमाल तथा अन्य प्रमुख सरोकारवालाहरू सहभागी भई 

पाल्पाली ढाकाको पुनरुत्थान तथा नव प्रवतजनहरूको बारेमा जानकारी ललने र त्यसको सफलतालाई 

मनाउनुभयो । त्यस कायजक्रममा कपडा तथा उत्पादनहरुका संकलन सलहत नयााँ समय सुहाउाँदो ब्रान्ड 

पाल्पालीको सुरुवात गररयो जसले सम्पदा, घर सजावट तथा सन् २०२२ को फेसनलाई समावेश गरेको लथयो 

। लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पाबाट सुरुवात भएको स्थानीय रूपमा हातले बनाइएको कपडा पाल्पाली ढाकाले 

लवगत दुई वषजमा यूकेएडको रोजगारीका लालग सीप कायजक्रम (सीप) को सहयोगमा स्थानीय तथा अन्तराजलरि य 

बजारमा पुन: सशक्त हाँदै र आफ्नो स्थान बनाउाँदै आएको लथयो ।  

 

सन् २०१९ मा यूकेएडको सीपले तानसेन नगरपाललका तथा लुम्बिनी प्रदेश सरकरसाँगको सहकायजकमा 

पाल्पाली ढाका संघको गठन गने वातावरण बनाउनुका साथै त्यसमा सह लगानी गरेका लथए । संस्थापकका 

रूपमा न ाँओटा कम्पनीहरू रहेको उक्त संघसाँग यूकेएड सीपको बह सरोकारवाला साझेदारीले लवश्व स्तरका 

कपडा बुने्न काललगढहरूको सीप लवकास गनुजका साथै प्रलक्रया, उत्पादन तथा बजारमा पहाँिमा वृम्बि भएको 

छ । त्यसको नलतजा स्वरूप स्थानीय रोजगारीहरूमा तीन गुणाले वृम्बि भएको छ, औसतमा कम्पनीहरूले 

गरेको लगानीमा ४० प्रलतशतले वृम्बि भएको छ र ४० प्रलतशतले नयााँ उद्यमहरूको संख्यामा वृम्बि भएको छ 

।  

स्थानीय तथा रालरि य बजार ढाकाजसै्त देम्बखने नक्कली कपडाहरूले छ्यापछ्याप्ती भएकोदेम्बख श्रलमकहरू 

पाउन तथा उनीहरूलाई काममा लगाइराख्न समस्या हने जस्ता लगभग असम्भव जसै्त देम्बखने िुन तीहरूको 

सामना गरररहेको उद्योगको लवगत दुई वषजको प्रगलत रूपान्तरणकारी नै छ । पाल्पाका मेयर अशोक के 

शाहीले भनु्नभयो, “पाल्पाली ढाकाको लालग यो अभूतपूवज सयम हो । महामारीका बाबुजद कारखानाहरूमा 

उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृम्बि भएको छ ।”  
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लवशेष गरी यूकेएड सीप र पाल्पाली ढाका संघको साझेदारीले रालरि य तथा अन्तराजलरि य व्यम्बक्त तथा 

संस्थाहरूलाई पररिालन गर्यो जसले कच्चा पदाथजको रूपमा रहेको धागोमालथको पहाँिमा वृम्बि गर्यो; दक्ष 

तथा उत्प्रेररत श्रलमकहरूको संख्यालाई बढायो; नव प्रवतजनहरू लागु गररए; अन्तराजलरि य रूपमा िललरेहेको 

फेयर टि ेडका अभ्यासहरूसाँग एकरूप हने  मानकहरूको तय गर्यो; नयााँ उद्यम तथा त्यसको लवस्तारको 

लालग पुाँजीमा हने पहाँिमा सहजीकरण गर्यो; ब्राम्बन्डङ तथा बजारीकरणलाई सुधार्यो तथा यस उद्योगमा 

रहेको लडलजटल खाडललाई कमी गर्यो । नेपाल सरकारका अथज सलिव मधु मरालसनीले भनु्नभयो, 

”यूकेएडसाँगको सहकायजमा ढाका उद्यमीहरूले हालसल गरेको नव प्रवतजन तथा बजारसाँगको सिन्ध देखेर 

म उत्सालहत छु । हाम्रा रैथाने उद्योगहरूले अगालड बढ्नका लालग यो उद्यम लवकासको पहल एक उदाहरण 

बन्न सक्छ भने्न मलाई लागेको छ ।” 

उक्त कायजक्रममा बोलै्द नेपालका लालग बेलायती राजदूत पोललटले भनु्नभयो, “हाम्रा साझा प्रयासले यस 

उद्योगको क्षमता बढाएको छ जसले गदाज आफ्नो सांसृ्कलतक सुरुवातको ममजलाई आत्मसात् गदै नवीन कपडा 

तथा उत्पादनहरुको लवकास गने काम सुलनलित गरेको छ; उपभोक्ताहरूको माग लसजजना गरेको छ र कपडा 

बुने्न उतृ्कर मलहला काललगडहरूको उत्पादन गरेको छ ।” उक्त कायजक्रममा यूकेएड सीपका टीम ललडर 

बललजत बोहरा पलन उपम्बस्थत हनुहन्थ्यो । सीप र पाल्पाली ढाका संघका टोलीहरूले कसरी स्थानीय तथा 

लवश्वभरका लडजाइनरहरूलबि सहकायजमा सहजीकरण गरे; र लुम्बिनी प्रदेश सरकार तथा तानसेन 

नगरपाललकालबिमा सहकायजमा सहजीकरण गरे भने्न बताउनुभयो । त्यसै्त उहााँले संसृ्कलतमा आधाररत नव 

प्रवतजन; पुन: प्रयोगीय सामग्रीहरू; कथा समेलटएका उत्पादनहरूको सुरुवात तथा त्यसलाई अपनत्व ललने 

कामहरू कसरी भए जसले ब्रान्ड पाल्पालीलाई पररभालषत गछज  र भलवष्यका नवीन उत्पादनहरूसाँग पलन 

सिन्ध राख्छ भने्न बारेमा पलन थपु्नभयो । 

नयााँ ब्रान्डको अनावरण गदै नेपाली िललित्रका अलभनेता राजेश हमालले भनु्नभयो, “हामीले हाम्रा 

हजूरआमाहरूले ढाका कपडाको ि बन्दी िोलो लगाएको देख्य ाँ र हाम्रा हजूरबुबाहरूले फाल्िामा बस्दा 

ढाका टोपी लगाएको देख्य ाँ । तर ती दृश्यहरू आजकल लबरलै देम्बखन्छन् । पाल्पाली ढाकाले समयका 

उतारिढाबलाई भोगी नयााँ पुस्ताको रोजाइको कपडाको रूपमा पुनरागमन गरेको भन्न पाएकोमा आज म 

अत्यन्त ैहलषजत छु ।” 

 

सम्पकक : अिजना गुरूङ <archana.gurung@seepnepal.com; 9851153115>; अनुशेश रायमाझी 

<anushesh.rayamajhi@pda.org.np; 9857011088>    
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सम्पादकलाई हिप्पणी 

 

यूकेएड सीपको बारेमा  

 

काठमाड ाँमा रहेको बेलायती राजदूतावासको सहयोगमा सञ्चाललत यूकेएड सीपले लनजी तथा सावजजलनक 

क्षेत्रहरूसाँगको साझेदारी माफज त प्राथलमकताका क्षेत्रहरूमा रोजगारी तथा उद्यमशीलताका अवसरहरूलाई  

सृजना गनज मूलत: प्रदेश २ र लुम्बिनी प्रदेशमा काम गरररहेको छ । व्यवसालयक कृलष, उत्पादन, पयजटन, 

सूिना, सञ्चार तथा प्रलवलध, र लनमाजण क्षेत्र सीपले लनधाजरण गरेको प्राथलमकताका क्षेत्रहरू हन् । उत्पादशील 

तथा समतामूलक बजारमा आधाररत सीप लवकासका अवसरहरू प्रदान गनज, लवत्तमा पहाँि बढाउन, नेपाली 

युवाहरूको जीलवकोपाजजनसाँग गााँलसएको आप्रवासनलाई सूलक्षत ताथ नैलतक बनाउने सेवा तथा प्रणालीको  

लवकास गनज सीपले नवीन र प्रलतस्पधाजत्मक कोष तथा प्रालवलधक सहयोग उपलब्ध गराउाँछ । सीपले लनजी तथा 

सावजजलनक पुाँजीलाई पररिालन गनज उत्प्रेररत गरर प्रणालीगत सहकायजहरूलाई सहजीकरण गदै रोजगारी तथा 

श्रम बजारमा भएका अवरोधहरूलाई सिोधन गछज  र आप्रवासनको लाभ ललने अवसर लसजजना गछज  । 

हालसालै राम्बखएका यस पररयोजनाका प्रभावका कथाहरुूू तथा घटना अध्ययनहरूको लालग यो ललंकमा  

जानुहोला  - https://seepnepal.com/knowledge-hub/insights-and-impacts/ ।  

  

पाल्पाली ढाका संघ  

 

पाल्पाली ढाका संघ पाल्पाली ढाका उद्योगलाई पुनजाजलग्रत गने उदे्दश्यका साथ सन् २०२० मा स्थापना गररएको 

लथयो । यस संघले हातले बुनेर ढाका कपडा बनाउने स्थानीय तररकालाई संरक्षण गनज, उक्त ज्ञानलाई भावी 

प्ुस्तासम्म लवस्तार गनज तथा कपडा बुने्न काललगडहरुको काम गने अवस्थामा सुधार गनज उत्प्रेरकको भूलमका 

लनवाजह गरेको छ । अलहले न ाँओटा ढाका उत्पादन गने कम्पनीहरू समावेश भएको यस संघले यहााँ काम गने 

काललगडहरुको लालग काम गने अवस्थाको गुणस्तरको मापदण्ड बनाउन अन्तराजलरि य फेयर टि ेडका 

मानकहरूसाँग एकरूपता ल्याउने, प्रमाणपत्र प्रदान गने तथा पाठ्यक्रममा आधाररत सीप लवकास ताललमहरू 

माफज त उच्ततम गुणस्तरको हातले बुनेको ढाका कपडाहरुको उत्पादनको सुरूवात गने, तथा लडजाइनमा 

लवलवलधकरण तथा उत्पादनमा नवीनता ल्याई सामूलहक रूपमा रालरि य तथा अन्तराजलरि य बजारहरूको लालग 

उत्पादन गने उदे्दश्य राखेको छ । यूकेएड सीप, लुम्बिनी प्रदेश सरकार, तानसेन नगरपाललका, प्रणालीगत 

तथा बजारका अन्य पात्रहरूको सहयोगमा यस संघले नेपाली ढाकाको वृम्बि गने पहलमा काम गदैछ जसले 

पाल्पाली ब्रान्डलाई नयााँ उिाइमा पुर्याउनेछ ।  
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