अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका
प्रथम पञ्चवर्षुय आवलिक योर्ना
आलथुक वषु २०७६/०७७- २०८१/०८२

अध्यक्षको मन्तव्य
नेपािको सं लििानिे नेपािी र्नताको आफ्नो र्वकास आफै गने िषौंदे खिको आकाँक्षा
पजरा गनु सफि भएको छ। सं घीय गणतन्रात्मक शमक

ासन प्रणािीको सं स्थागत भई तीन

तहको सरकारिाई राज्य खिको प्रयोग गनु पाउने स्पष्ट आिार लसर्ुना भएको छ।
सं घीय

ासन प्रणािीको कायाुन्वयन गनु स्थानीय तहका कामकारिाहीिाई ब्वयखस्थत

गने कायुमा स्थानीय सरकार सं चािन ऐन २०७४ र्ारी भएपलछ थप स्पष्टता आएको
ज भएको छ। अर्जन
मह स
ु चौपारी गाउँपालिकािे आफ्नो क्षेरमा र्वकास लनमाुणका
कायुहरूिाई ब्यवखस्थत, पारद ी र सहभालगतात्मक शमक ढं गिे र्वकास प्रयासिाई अंगालि
िढाउन प्रथम पञ्चिषीय योर्ना तयार गरे को छ। यो गाउँपालिका िषौंदे खि आलथुक, सामाखर्क तथा पूवाुिार
र्वकासका दृर्ष्टिे पछालि नै रहेको छ। यस आिलिक योर्नािे यस क्षेरको भजगोि र सं भावनािाई लिश्लेषण र
उपयोग गदै र्वकासका समृर्िका र्करणहरू छने काममा सहयोगी हजनेछ भन्ने लिश्वास गरे कोछज । यो पञ्चिषीय
योर्ना गाउँपालिका को लिद्यमान क्षमता, समस्या, च जनौती र अवसरहरूिाई ध्यान ददं दै तयार भएको छ।
गाउँपालिकाको सिाुङगीण र्वकास लनमाुणमा यो योर्ानािे ब्यवखस्थत िाकामा ढािी, प्राथलमकता सर्हतका
आयोर्नाहरू सं चािन हजने र यआवलिक योर्नाको कायाुन्वयनिाट ब्यवखस्थत र योर्नािि लिकासको

ज वात
रु

भई पञ्च िषीय योर्नाको अन्तमा अपेखक्षत उपिखब्ि हालसि गनु सफि हजनछ
े ौं भन्ने िागेको छ।
यस आवलिक योर्नाको कायाुन्वयनिाट यस क्षेरका र्नताको र्वकासका आकांक्षाहरू पजरा हजदै र्ानेछन्। यो
योर्नाको कायाुन्वयनिाट गाउँपालिकामा ब्यवखस्थत र योर्नािि लिकास प्रर्ियाको थािनी भई र्नतािे महसजस
गनु सक्नेगरी योर्नागत

ज ासन सहलतको दीगो लिकासको थािनी हजनछ
स
े । गाउँपालिकाको र्वकास लनमाुणको

दद ामा को ेढं ज गा सालित हजने यस आिलिक योर्नाको कायाुन्वयनको महान अलभयानमा सिैिाट पजणरू
ु पिे
सहयोग प्राप्त हजनछ
े भन्ने लिश्वास लिएको छज ।
अन्तमा यो योर्ना तयार गने कायुमा सं िग्न हजने गाउँपालिकाका पदालिकारीज्यू, कमुचारी, प्रतक्ष्य परोक्ष
योगदान गनजह
ु न
ु ाई िन्यवाद सर्हत सफि कायाुन्वयनको
ज े सम्पजणि

ज काना ब्यि गदुछज।
भ
दीघु नारायण अयाुि
(अध्यक्ष)
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका

उपाध्यक्षको मन्तव्य
ज मा तीन तहका सरकार स्थापना भई सं घीयतामा कायाुन्वयन भहरहेको सन्दभुमा
मजिक
र्वकास लनमाुणका कायुहरूिाई योर्नावि र्हसाििे ठोस दद ा र गलत प्रदान गने खर्म्मेिारी
स्थानीय सरकारमा रहेको छ। स्थानीय स्तरको र्नताको सर्िय र अथुपूणु सहभालगतामा
स्रोत सािनको पर्हचान गने, र्नचाहना र आिश्यक्ता अनजसारका योर्ना छनोट गने,
कायाुन्वयन

गने, अनजगमन

तथा

सजपरीवेक्षण

गने

गरी

र्वकास

कायुिम

तथा

आयोर्नाहरूिाई प्रलतफिमजिी िनाउनज पने आिश्यकता छ। ब्यिखस्थत योर्ना पिलतको
माध्यमिाट नै तोर्कएको समयमा लनददुष्ट िक्ष्य हालसि गनु सं भव हजन्छ भन्ने लिश्वासका साथ गाउँपालिकाको
पञ्चिषीय आवलिक योर्ना तयार गररएको हो।
योर्ना तर्जम
ु ाका सिै प्रर्िया तथा कामहरू पजरा गरी यस गाउँपालिकाको पञ्चिषीय आवलिक योर्ना तयार
पाने काम सम्पन्न भएको। सरोकारवािाको सर्िय सहभालगतािे सामाखर्क, आलथुक, िालमुक, सांस्कृलतक,
भौगोलिक, ैखक्षक िगायत र्वलभन्न पक्षहरूको र्वश्लेषण गरी कायुनीलत, रणनीलत, प्राथलमकता , कायुिमहरू लनिाुरण
गने प्रयास गररएको छ।
प्रस्तजत पञ्चिषीय योर्ना तयारगने िममा सूचना तथा तथ्याङ्क उपिब्ि गराउने, आ–आफ्ना िारण राख्ने, योर्नाका
ज न
प्राथलमकता तोक्ने तथा योर्ना तर्जम
ु ा प्रकृयामा सहभालग हजनह
ज े सम्पूणु र्नप्रलतलनलिहरू, गाउँिासी, र्ालनफकार
व्यखिहरू, सम्पूणु सरकारी कायाुिय तथा यससं ग सम्िखन्ित कमुचारीहरू, र्वलभन्न सं घसं स्थाहरू, गाउँका सम्पूणु
र्वित वगुहरू र पराम द
ु ाता सं स्थाका र्वज्ञ समूह प्रलत गाउँपालिका कायाुिय हाददुक आभार तथा िन्यवाद
ज्ञापन गदुछज।साथै यो पञ्च िषीय योर्ना कायाुन्वयनको िालग सिैको सर्िय सहभालगता र सहयोग प्राप्त हजनेछ
भन्ने लिश्वास पलन ब्यि गनु चाहन्छज ।
खचन माया गजरुङ
(उपाध्यक्ष)
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका

दजई

ब्द

र्वकास लनमाुणका र्वलभन्न चरणमा स्थालनय स्तरको स्रोत सािनको सं भाव्यता पर्हचान गदै योर्ना छनौट गने
तर्जम
ु ा गने र त्मक शयसिाई कायाुन्वयनमा र्ाने अनजगमन सं रक्षण गने सम्पजणु खर्म्मेवारी स्थालनय स्वायत
व्यवस्था महा ािािे स्थालनय

ासन

लनकायिाई सजम्पेको छ । स्थालनय लनकायिाई एकालतर स्वायत िनाउदै

खर्म्मेवारी समेत िनाएको र्सिे स्थालनय लनकायिे स्थालनय एर्ककृत र्वकास कायुमा िाग्नको िालग सहर्
वातावरण िनोस भन्ने मन ायिे स्वायत

ासन व्यवस्था महा ािामा व्यवस्था भए अनजसार र्वलभन्न लनलत

लनदे ख का कायुर्वलि तयार पारी स्थालनय लनकाय िाई स ि िनाउनमा सहयोग पजगेको छ । स्थालनय तह
ज ीत हजने अलिकार पलन हो ।
(गाउँ) का समग्र र्वषयको र्ानकारी लिन पाउनज हामी सिैको सजसच
यसिाई मध्यनर्र गदै स्थालनय लनकायको क्षेर लभरका भौलतक सामाखर्क आलथुक सज ासन िगायतका सम्र्पजण
पक्षका सजचनाहरु िाट सजसखज चत गराउदै आएको तथ्य हाम्रा सामज छ ।
यस अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकामा गाउँपालिकािे आगामी ददनमा अखघ िढाउने अल्पकालिन, मध्यकालिन एंव
ददघुकालिन योर्ना तयार गरी योर्ना सर्हतको र्वकासको कायुिम अखघ िढाउन आवश्यक तथ्याङको र्रुरी
हजने गदुछ यस अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकािे सामाखर्क, आलथुक, भौलतक िगायतका महत्मक शवपजणु क्षेरको तथ्याङ
व्यवखस्थत रुपमा प्राप्त गनु र गाउँपालिकाको आवलिक योर्ना तर्जम
ु ा तयार गनु अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस
प्रा.लि. काठमाण्िौिाई परामु

दाताका रुपमा लनयजिी गररएकोमा उत सं स्थािे यस गाउँपालिकाको स्थालनय

स्रोतसािन, आलथुक, भौलतक, सामाखर्क प्राकृलतक स्रोत पयुटन कृर्ष र्स्ता महत्मक शवपजणु पक्षहरुिाई र्विमान
अवस्थामा आगामी अद्देश्य तथा रणलनती सर्हतको आवलिक योर्ना तर्जम
ु ा तयार गने कायु गरे को छ । परामु
दाता सं स्था िे यस गाउँपालिका लभरको सामाखर्क , आलथुक, सास्कृलतक, िामीक भौगोलिक, िनावट कृर्षु
उत्मक शपादन पयुटन पजवाुिार र्वकास िगायतका महत्मक शवपजणु र्वषयिाई समेटेर पञ्चवर्षुय आवलिक योर्ना तयार
गरे को छ ।
आवलिक योर्ना तयार गने िममा िजटी रर्हत िनाउने प्रयास गदाु गदै यसमा िेरै िजटी भएका होिान कृपया
सजझाव प्राप्त भए आगामी ददनमा मागु द न
ु हजने छनर । अन्त्मक शयमा यो आवलिक योर्ना तयार गने िममा
सजचना तथा तथ्याङ िरातलिय यथाथुता भौगोलिक िनोट कृर्षर्न्य उत्मक शपादन पयुटर्कय स्थान पजवाुिार र्वकासको
आर्को अवस्था िगायतका र्वर्वि र्वषयमा सम्र्पजण र्ानकारी गराउनज हजने स्थालनय िासी र्ालनफकार सम्पजणु
यस सं ग सम्िखन्ित कायुिय तथा कमुचारीहरु लभर र्वलभन्न सं घसस्था र्वित व्यक्िीत्मक शव प्रलत यस अर्जन
ु चौपारी
गाउँपालिका हाददुक आभार व्यि गदै िन्यवाद प्रकट गदुछ ।
कमि प्र ाद गौतम
प्र.प्र.अ.
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका स्याङर्ा

पृष्ठभूलम
नेपािको

ासन ब्यवस्था सं घीय िोकताखन्रक गणतन्रमा रुपान्तरण भएसँगै राज्य खिको प्रयोग सं घ, प्रदे

र स्थानीयतहिाट हजने प्रणािी स्थार्पत भएको छ। नेपािको सं र्विानमा तीनै तहका सरकारका अलिकार,
दार्यत्मक शव तथा खर्म्मेिारीका लिषय िाँिफाँट गररएका छन्। सं घीयताको नवीन अभ्यासिाई सं स्थागत गदै िै र्ान
र र्वकासको पररकल्पनािाई यथाथुपरक िनाउन स्थानीय तहिे आफ्नो अलिकार क्षेर लभरको लिषयमा स्रोतको
सं किन, योर्ना लनमाुण र कायाुन्वयनमा भलिश्यपरक दू रदृर्ष्ट सर्हत अखघ िढ्न अत्मक शयन्त आवश्यक रहेको
छ।यथाथुमा सं घीय

ासन ब्यवस्था र्नताको सिैभन्दा नखर्क रही

स्थानीय तह अथाुत गाउँपालिका यस्तो

ासनको अभ्यास गने प्रणािी हो भने

्
ासन प्रणािीिाई मूतरू
ु प ददने सिै भन्दा नखर्कको सरकार हजन।

स्थानीय तहिीच भौगोलिक र्वर्विता, प्राकृलतक स्रोतको सं भावना, सं स्थागत क्षमता, आलथुक, सामाखर्क अिस्थामा
एकरूपता नहजन सक्छ।यी र्वर्विता र लभन्नतािाई सम्िोिन गनु स्थानीय तहको आफ्नो क्षेरको आलथुक,
सामाखर्क, र पूवाुिार लिकासका िालग योर्ना िनाई िागू गनजु पने खर्म्मेिारी सजखम्पएको छ। सो खर्म्मेिारी
पूरा गनु स्थानीय तहिे आआफ्नो क्षेरको समर्ष्टगत लिकासका िालग आवश्यक आिलिक र रणनीलतक लिषय
क्षेरका दीघुकािीन, मध्यमकािीन र िार्षुक लिकास योर्ना िनाउनज पने कानजनी प्राििान समेत रहेको छ।
लिकास योर्ना भनेको उपिब्ि स्रोत र सािनिाई पररचािनगरीलनखित योर्ना अिलि लभर तोर्कएका िक्ष्य
हालसि गनेगरीतयार गररएको दस्तािेर् हो अथाुत समग्र आलथुक सामाखर्क उद्देश्य पूरा गनु लनखित अिलि
लभर हालसि गनु लिहने िक्ष्य, नीलत, रणलनलत तथा कायुिम र त्मक शयस्ता कायुििाई कायाुन्वयन गनुका िालग
चार्हने स्रोत सािनको व्यवस्था र सोिाट प्राप्त हजने नलतर्ा सर्हतको दस्तािेर् हो। समावे ी, सन्तजलित तथा
ददगो सामाखर्क, आलथुक र भौलतक र्वकासगरीसामाखर्क न्यायसर्हतको समृर्ि र सजि हालसि गनु योर्नािि
र्वकास गनजु आवश्यक हजन्छ। यसका िालग तथ्यगत अध्ययन, अनजसन्िान र र्वश्लेषण गदै र्वषयगत समस्या,
च जनौती र अवसरको पर्हचान गने र त्मक शयसका आिारमा र्वषय केखन्ित रणनीलत, ब्यवहाररक कायुनीलत र नलतर्ामजिी
कायुिमसर्हतको योर्ना तर्जम
ु ा र कायाुन्वयन आवश्यक पदुछ। समग्रमा गाउँपालिकाको आिलिक योर्ना
गाउँपालिकाको

लिकासको

मागुखचर

हो।

यसिे

आगामी

पाँच

वषुको

लिकासका

प्राथलमकताको

ँ िनगरीिर्ेटको समेत सजलनखितता गदुछ। आिलिक योर्नािे पररिखक्ष्यत गरे को उद्देश्यको अिीनमा रही
आक
िार्षुक िर्ेट तथा कायुिम तयार गनजु पने हजनािे यसिे योर्नागत अनज ासनको सं स्थागत लिकासमा मद्दत
पजग्दछ र्सिे गदाु िार्षुक योर्ना प्रकृया व्यवखस्थत, पारद ी, कायाुन्वयनयोग्य र माग एिं आवश्यकतामा
आिाररत हजन र्ान्छ।
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पररच्छे द1
पररचय
१.१ भौगोलिक तथा रार्नैलतक िनावट
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका स्याङ्र्ा खर्ल्िाका ११ वटा स्थानीय तहहरु मध्येको एक गाउँपालिका हो।
पहािी भूभाग रहेको यस गाउँपालिका राज्य पजनसं रचना भए पिात सार्वकका अर्जन
ु चौपारी, रापाकोट, आरुचौर,
सतौदरौ गा.र्व.स .र सार्वककै पञ्चमजि गा.र्व.स.का ३ र ७ नं .विाहरु समायोर्न गरी र्व.स .२०७३
सािमा स्थापना भएको हो। यस गाउँपालिका िाई ६ वटा विाहरुमा र्वभार्न गररएको छ भने केन्िको
रुपमा सार्वकको अर्जन
ु चौपारी गा.र्व.स.िाई िनाहएको छ। यसको लसमानामा पूवम
ु ा पजतिी िर्ार
ँ ीिोिा गाउँपालिका र दखक्षणमा भीरकोट नगरपालिका
नगरपालिका, पखिममा पवुत खर्ल्िा, उतरमा आि
पदुछन्। भौगोलिक अवखस्थलत अनजसार यस गाउँपालिका ८३ लिग्री ४२ लमनेट ० सेकेण्ि दे खि ८३ लिग्री
४८ लमनेट ०१ सेकेण्ि पूवी दे ान्तरसम्म फैलिएको छ भने २८ लिग्री ४ लमनेट, ० सेकेण्ि दे खि २८ लिग्री
८ लमनेट ० सेकेण्ि उतरी अक्षांस सम्म फैलिएको छ। समून्ि सतहिाट ८०० दे खि २१५० लमटर सम्मको
उचाईमा रहेको यो गाउँपालिकाको मौसम समख तोष्ण िािको पाहन्छ। यस गाउँपालिकाको कजि क्षेरफि
५७.२३ वगु र्क.मी .रहेको छ भने खर्ल्िा सदरमजकाम स्याङ्र्ािाट यो गाउँपालिका उतरपखिम तफु ९
र्क.मी .को दू रीमा रहेको छ।
1. तालिका नं.१.१ सार्वक गा.र्व.स. अनजसार भू–उपयोग सम्िन्िी र्ववरण
लसं .

सार्वकका गार्वसको

कृर्षर्न्य

वनिे

िजट्यान

अन्य) चट्टान,

नं.

नाम

भजलम (हे.)

ढाकेको (हे.)

घाँसे मैदान

िोिा, िगर, आदद

र्म्मा

1

दरौ

520

190

0

0.59

710.59

2

पंचमजि

909.4

517.2

16.4

123

1566

3

आरुचौर

708.4

171.8

173.8

54

1108

4

रापाकोट

1226

305.7

5.5

109

1646.2

5

अर्जन
ु चौपारी

948

750.8

76.73

61

1836.5

4311.8

1935.5

272.43

347.59

6867.3

अर्जन
ु चौपारी

हिाका

वन

कायाुिय अन्तगुतको र्म्मा

श्रोतः खर्ल्िा वन कायाुिय, स्याङ्र्ा २०७६

1 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

१.२ ऐलतहालसक अवस्था
अर्जन
ु चौपारीको नामाकरण यसरी नै रह्यो भन्ने तथ्य आिार कतै िाट पलन र्कटानी साथ पाहदै न। स्थानीय
र्ानकारहरुका अनजसार अर्जन
ु चौपारी आरनको चौतारी ठाँउिे प्रख्यात रहेको र पलछ यसको नाम र्वस्तारै
अर्जन
ु चौपारी रहन गएको हो भन्ने भनाई रहेको छ। लितेका कैयौं वषुमा भौलतक सं रचनाको क्षेरमा अर्जन
ु
चौपारी गाउँपालिकामा पलन पररवतुन भएको छ। हेि ज – अर्जन
ु चौपारी – पवुत िाटोको लनमाुणिे अर्जन
ु चौपारी
गाउँपालिकािाई आलथुक पररवतुनको दद ामा अग्रसर हजन सहयोग गनजक
ु ो साथै खर्ल्िा सदरमूकाम िगायत
अन्य क्षेरसं गको दू री कम रहेको छ।

१.३ िालमुक तथा ऐलतहालसक स्थिहरु
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका ऐलतहालसक तथा िालमुक र्हसाििे पलन त्मक शयलतकै महत्मक शवपजणु रहेको मालनन्छ। यस
गाउँपालिकामा रहेका

टांउको िेक,िहरे दे उरािी,थाप्िे पञ्चकन्या मखन्दर, िामिाँिा कालिका दे वीको मखन्दर,

रापाकोट कालिका मखन्दर, िराहा गजफा िगायतका ऐलतहालसक तथा िालमुक ठाँउहरु रहेकािे यसको िारे मा
अध्ययन अनजसन्िान गरी ग्रामीण पयुटन प्रिद्र्िन गनु सक्ने सम्भावना पलन त्मक शयखतकै रुपमा सम्भार्वत रहेको
छ र आन्तररक तथा िाह्य पयुटकहरुिाई लभत्र्याई प्र स्त आय आर्ुन िढाउने अको यस गाउँपालिकाको
सं भावना र अवसर िजकेर रहेका छन्। गौिाको गजप्तेश्वर महादे व गजफा केरीचौरको पञ्चकन्या मखन्दर
कािीमाटीको र्ििाराह मखन्दर लसमिचौरको केटीचौर पयुटकीय क्षेर िामिाँिाको कमिादे वी मखन्दर र
कालिकादे वी तामजर्रज ोको लसििािा िाम र लसि ीिा माझाचौताराको भगवती माई, लििी र मर्जवाका ख वािय
मखन्दर एककानेको एकान्त ख वािय गजफा रापाकोटको कालिकामखन्दर िेवाङ्गको िेवाङ्ग कालिका मखन्दर
िहरे को िहरे दे उरािी मखन्दर अर्जन
ु चौपारीको दे वीथान घण्टे देउरािीको घण्टे देउरािी तािपोिरीको तािपोिरी
थाप्िे को थाप्िे पयुटकीय क्षेर दरौंमा रहेको द ैं ख वािय मखन्दर भखिकोटको भूलमको थान कजचेवारीको
रामलसता मखन्दर काउिेको काउिेदेवी मखन्दर रहेका छन्।
िालमुक तथा ऐलतहालसक स्थानः
दोर गौिाको गजप्तेश्वर महादे व गजफा केरीचौरको पञ्चकन्या मखन्दर कािीमाटीको र्ििाराह मखन्दर लसमिचौरको
केटीचौर पयुटकीय क्षेर िामिाँिाको कमिादे वी मखन्दर र कालिकादे वी तामजर्रज ोको लसििािा िाम र लसि ीिा
माझाचौताराको भगवती माई, लििी र मर्जवाका ख वािय मखन्दर एककानेको एकान्त ख वािय गजफा
रापाकोटको कालिकामखन्दर िेवाङ्गको िेवाङ्ग कालिका मखन्दर िहरे को िहरे दे उरािी मखन्दर अर्जन
ु चौपारीको
दे वीथान घण्टे देउरािीको घण्टे देउरािी तािपोिरीको तािपोिरी ,५५" अग्िो िजद्दको मूलतु रहेको थाप्िे को
थाप्िे पयुटकीय क्षेर दरौंमा रहेको द ैं ख वािय मखन्दर भखिकोटको भूलमको थान कजचेवारीको रामलसता
मखन्दर काउिे को काउिे देवी मखन्दर रहेका छन्।

2 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

१.४ नददनािा तथा िोिानािा
यस गाउँपालिकामा मजख्य गरी दरौ िोिा, केवरे िोिा, हाँिीिोिा, िाल्टे िोिा, ददर्े िोिाहरुको िहाव रहेको
हजँदा यी िोिाहरुिाट गाउँपालिका िासीहरुिाई प्रभाव पने गरे को दे खिन्छ। अको तफु अर्जन
ु चौपारी
गाउँपालिकामा िसोवास गने अलिकां

मालनसहरुको मजख्य पे ा कृर्ष रहेको हजनािे र्यनै िोिाहरुको पानीिाट

लसं चांईको सजर्विा पलन गने गररएको छ।

१.५ गाउँपालिकामा रहेको सम्भाव्यता, अवसर, च जनौती र समस्याहरु
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका स्याङ्र्ा खर्ल्िाको सदरमजकाम दे खि िगभग १० र्क.मी उतरमा रहेको र लमखश्रत
र्ातर्ालतहरुको िसोिास रहेको गाउँपालिका हो। यस गाउँपालिकाका मजख्य सं भावना र अवसर भनेको कृर्ष
उत्मक शपादन) नगदे िािी (र ग्रालमण व्यापार नै हो। यस गाउँपालिकाका अलिकां

मालनसहरु कृषक भएको हजदां

मौसमी र िेमौसमी तरकारी िेतीको प्रवि सं भावना र अवसरहरु रहेको छ। हाि भैरहेको लनवाुहमजिी
तरकारी िेतीिाई व्यवसायमूिक िनाउन सकेको िण्िमा यहाँको मालनसहरुको र्ीवनस्तर उकास्न िेरै समय
पिुन ज पदै न। हाि िढ्दो र्वषादीयजि िर्ारको तरकारीिे मालनसहरुको स्वास्थ्यमा प्रलतकजि असर पज–याईरहेको
छ। यस गाउँपालिका िगायत वररपररका लछमेकी गाउँपालिका/नगरपालिकाहरुमा कृषकहरुको िाहजल्यता िढी
भएकािे सरकारी स्तरिाट नै यस गाउँपालिकामा कृर्ष तथा प ज सेवाको स्थापना पलन १ द क अखघ नै
भईसकेको छ। यसै गरी यस गाउँपालिका घरे ि ज तथा साना उद्योगहरुको प्रसस्त सं भावना रहेको छ। स्थानीय
सीप र प्रर्वलिमा आिाररत उत्मक शपादनको माग हाि आएर िढ्दै गहरहेको सन्र्दभमा गजणस्तरयजि वस्तजहरुिे यस
ठाँउमा राम्रै स्थान पाउने गरे को दे खिन्छ। यस गाउँपालिकामा रहेको अर्जन
ु चौपारी िर्ारमा र्कनमेि गनु
आउने हजनािे व्यापारको सम्भावना पलन उखतकै रहेको छ। त्मक शयसै गरी यस गाउँपालिकामा उच्च स्तरको
ख क्षाको अध्ययन हजने हजनािे लनम्न आय स्तर हजने पररवारका िाििच्चाहरुका िालग यो गाउँपालिका गन्तव्य
स्थि पलन हो। हेि ज हजदैँ अर्जन
ु चौपारी पवुत सिक िाह्रै मर्हना गािी चल्ने र यो िर्ार यस सिकको िीच
तथा केन्िमा रहेकोिे अन्य सेवा सजर्विाहरुमा पलन वृर्ि हजन सक्ने दे खिन्छ। यस गाउँपालिकामा वषुमा िाह्रै
मर्हना प्रत्मक शयेक ददन अर्जन
ु चौपारी — काठमाण्िौ, अर्जन
ु चौपारी — पोिरा, अर्जन
ु चौपारी — वजटवि —भैरहवा
र अर्जन
ु चौपारी — पवुतसम्म िसको सजर्विा रहेको छ। साथै दर्ुनौ साना सवारी सािनहरुिे यस गाउँपालिका
् ाईरहेका छन्। यस गाउँपालिकामा सवारी सािनको
लभरका ६ वटै विाहरुमा दै लनक यातायातको सजर्विा पजय
चाप िढे को र अर्जन
ु चौपारी हजदैँ हेि ज सिकमा िाह्रै मर्हना गािी चल्ने भएकािे यस गाउँपालिकामा वातावरणीय
अनजकजितािाई मध्य नर्र रािी एउटा िसपाकुको लनमाुण गनजप
ु ने दे खिन्छ। यसको अलतररि अलनयखन्रत
रुपमा भएका िाटो लनमाुणिे गदाु यस गाउँपालिकामा प्राकृलतक प्रकोपको र्ोखिम पलन त्मक शयलतकै टिकारो
रुपमा रहेको छ भने गाउँपालिकाको मध्य भाग भएर दरौ िोिा िग्ने हजँदा र्लमनको कटान, िाढी र पर्हरोको
प्रकोप पलन िढी नै रहेको हजनािे यसको िारे मा िेिैमा सचेत र व्यवखस्थत गनजप
ु ने दे खिन्छ।
3 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

१.६ गाउँपालिकाको गलत ीिता
यस गाउँपालिकाको मालनसहरुको िार्हरको गलतख िता र्वश्लेषण गदाु ख क्षा, स्वास्थ्य/औषिोपचार, रोर्गारी र
व्यापारको ख िख िामा आफ्नै गाउँपालिका लभरैका ठाँउहरु दे खि लिएर लछमेकी खर्ल्िा र समजन्िपार सम्म
हजने गरे को दे खिन्छ। पोिरा, िजटवि, भैरहवा, काठमाण्िौं आदद िगायत भारतका र्वलभन्न स्थानहरुमा यहाँका
्
मालनसहरु रोर्गार, व्यापार/व्यवसाय, ख क्षा, स्वास्थ्यसेवा र अन्य प्रयोर्नका िालग र्ाने मजख्य स्थानहरु हजन।
ज हरु िगायत समजन्िपारीसम्म
ठज िो सं ख्यामा यहांका मालनसहरु रोर्गारका िालग र्व ेष गरे र भारत र िािी मजिक
र्ाने गरे को दे खिन्छ।

१.७ र्नसंख्याको र्ववरण
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकाको कजि र्नसं ख्या २१,३७८ रहेको छ। यसमध्ये पजरुषको सं ख्या ११,०४५
(५१.६६ प्रलत त) र मर्हिाको सं ख्या १०,३३३ (४८.३४ प्रलत त) रहेको दे खिन्छ। यस गाउँपालिकामा
मर्हिा भन्दा ७१२ र्ना पजरुषहरु िढी रहेका छन्। यसै गरी यस गाउँपालिकामा सिैभन्दा िढी र्नसं ख्या
भएको विा १ नं .हो, र्समा र्म्मा ४,८७२ र्ना र्नसं ख्या रहेको पाहन्छ। यसै गरी सिैभन्दा कम र्नसं ख्या
रहेको विा भने विा नं. ४ हो र्हाँ २३४४ र्ना मार रहेका छन्। यस गाउँपालिकामा र्म्मा घरिजरी
३,७७३ रहेका छन्। यसै गरी यहाँ साना तथा ठज िा गरी २०० वटा िस्तीहरु रहेको सभे क्षणिे दे िाएको
छ। िस्तीका आिारमा सिैभन्दा िढी िस्ती सं ख्या विा नं .५ को आरुचौर क्षेरमा छ भने सिैभन्दा कम
िस्ती सं ख्या विा नं .३ मा रहेका छन्। यस गाउँपालिकाको र्वलभन्न विामा रहेका िस्तीहरुको अवस्थािाई
हेदाु िढीमा ५२ दे खि र कखम्तमा १७ वटा सम्म मजख्य िस्तीहरु रहेको दे खिन्छ। यस गाउँपालिकाको
र्नसं ख्याको सं रचना विा नं १ मा ४८७२ विा नं २ मा २९८१ विा नं ३ मा २६९० विा नं ४ मा
२३४४ विा नं ५ मा ४६८८ विा नं ६ मा ३८०३ गरी र्म्मा २१,३७८ रहेको छ।

१.७.१ उमेरगत र्नसंख्या र्ववरण
उमेरगत र्नसं ख्याको र्ववरण तफु घरिजरी सवे क्षण २०७४ िाई आिार मानी हेदाु सिैभन्दा िढी सं ख्या २०
दे खि २४ वषुको उमेर समजहका मालनसहरु रहेका दे खिन्छन्। र्यनीहरुको सं ख्या गाउँपालिकाको कजि
र्नसं ख्याको १०.५३ प्रलत त रहेको छ। यसै गरी सिैभन्दा कम उमेर समजह ७५ वषु भन्दा मालथको उमेरका
मालनसहरु र्म्मा ४२७ छन्। र्यनीहरुको सं ख्या र्म्मा २.०२ प्रलत त मार रहेको दे खिन्छ ।
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१.७.२ घरमजिी अनजसार र्नसंख्या र्ववरण
घरमजिीको अवस्था हेदाु यस गाउँपालिकामा र्म्मा ३७७३ घरपररवार मध्ये ३०६३ घरपररवारमा पजरुष
घरमजिी र ७१० घरपररवारमा मार मर्हिा घरमजिी रहेको दे खिन्छ। समग्रमा हेदाु पजरुषहरु घरमजिीका
रुपमा सिै विाहरुमा िर्ढ रहेका दे खिन्छन् भने मर्हिाहरुको अवस्था भने कम रहेको दे खिन्छ। लिङ्गको
आिारमा यस गाउँपालिकामा मर्हिा घरमजिी १९ प्रलत त रहेका छन् भने पजरुष घरमजिी ८१ प्रलत त रहेका
छन्। घरपररवार सं चािनमा अर्हिे पलन पजरुषहरुको िाहजल्यता रहेको छ र्जन िै र्ङ्गक समावे ीकरणको
अविारणा अनजसार मर्हिाहरुको अवस्था अनजकजि दे खिदै न।

१.७.३ र्ातर्ाती अनजसार र्नसंख्या र्ववरण
यस गाउँपालिकामा िसोिास गने मालनसहरुको र्ालतगत अनजसार यस गाउँपालिकामा र्म्मा १२ र्ातर्ालतका
मालनसहरु िसोिास गनें गरे का छन्। यहाँ िसोिास गने प्रमजि र्ालतहरु, ब्राह्मण, क्षेरी, गजरुङ्ग, दमाई, कामी,
साकी, मगर, मजखस्िम, नेवार िगायतका रहेका छन्। र्यनीहरुमध्ये यस गाउँपालिकामा सिैभन्दा िढी मारामा
ब्राह्मणहरुको ४०.०६ प्रलत त रहेको छ। त्मक शयसपलछ अन्य र्ातीय समजदायमा िम

२८.०४ प्रलत त क्षेरी ,

लिश्वकमा ११.०२ प्रलत त, गजरुङ्ग ८.७८ प्रलत त, दमाई ५.७० प्रलत त, साकी ४.९५ प्रलत त, मगर १.०४
प्रलत त योलग तथा लगरर ०.०३ प्रलत त, नेवार ०.२१ प्रलत त, िादद ०.०५ प्रलत त, मजखस्िम ०.१६ प्रलत त,
र अन्य ०.७५ प्रलत त र्ातर्ाती रहेका छन्। यस गाउँपालिकामा सिै भन्दा िढी ब्राह्मणको िसोिास रहेको
दे खिन्छ ।

१.७.४ मातृभाषा अनजसार र्नसंख्या र्ववरण
मातृभाषाका आिारमा यस गाउँपालिकामा िसोिास गने अलिकां

मालनसहरुको मातृभाषा भनेको नेपािी भाषा

नै रहेको छ। यस गाउँपालिकामा रहेका र्म्मा घरपररवार सं ख्या ३७७३ मध्ये ३६२८ पररवार अथाुत
९६.१५ प्रलत त मालनसहरुको मातृभाषा नेपािी रहेको दे खिन्छ। यस पलछ गजरुङ भाषा िोल्ने मालनसहरुको
सं ख्या १४५ अथाुत ३.८४ प्रलत त दोश्रो स्थानमा रहेको दे खिन्छ। त्मक शयसै गरी मगर र मजखस्िम भाषा िोल्ने
मालनसहरुको सं ख्या भने सिैभन्दा कम अथाुत ०.०१ प्रलत त मार रहेको पाहन्छ।

१.८ सामाखर्क
१.८.१ स्वास्थ्य सेवा
हाि नेपाि सरकारिे स्थानीय तहमा यथा क्य एउटा स्थानीय तह लभर एउटा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गने
लनणुय गरे पलछ दे का र्वलभन्न भागहरुमा स्वास्थ्य चौकी तथा अस्पतािहरु िन्न िागेका दे खिन्छन्। यसै गरी
यस अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकामा पलन २ वटा आयजव
ु ेददक औषिािय, ४ वटा स्वास्थ्य चौकी र १ वटा िलथुङ्ग
सेन्टर पर्हिे नै स्थापना भहसकेको अवस्था छ भने यसको साथै अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकावाट ७ र्क.लम .
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ज ा समजदायको पहिमा एक अस्पतािको स्थापना भएको र सो अस्पताििाट
टाढा भीरकोट नगरपालिकाको हेिम
मध्यम िािका लिरामीहरुको उपचार हजने गरे को छ।
2. तालिका नं. १.8.1 र्वद्यमान स्वास्थ्य सेवा सम्िखन्ि र्ववरण
ि.स

स्वास्थ्य सेवा

सं ख्या

रहेको स्थान

१

आयजव
ु े ददक औषिािय

2

अर्जन
ु चौपारी, आरुचौर

२

स्वास्थ्य चौकी

4

अर्जन
ु चौपारी, आरुचौर, दरौ, रापाकोट

३

िलथुङ्ग सेन्टर

2

आरुचौर,

४

मर्हिा स्वयम सेर्वका सं ख्या

38

सार्वक गार्वसका प्रत्मक शयेक विामा १/१ र्नाका दरिे

श्रोतः स्थिगत सवे क्षण २०७६

१.८.२

ैखक्षक अवस्था

यस गाउँपालिकामा

ैखक्षक सजर्विाको अवस्थािाई हेदाु र्म्मा ३२ वटा र्वद्यािय रहेको दे खिन्छ। र्म्मा

र्वद्यािय मध्ये यहां प्राथलमक र्वद्यािय २२ वटा, र्समा ख क्षकको दरिन्दी १२० लनम्न माध्यालमक र्वद्यािय
३ वटा, र्समा ख क्षकको दरिन्दी २८ माध्यालमक र्वद्यािय ६ वटा र्समा ख क्षकको दरिन्दी २४ र ४
वटा उच्च माध्यलमक र्वद्यािय र्समा अनजदान कोटा १० रहेकोमा कजि ख क्षक दरिन्दी १८२ छ।

१.८.३

ैखक्षकस्तरको र्ववरण

यस गाउँपालिका लभर लिङ्ग तथा र्नसं ख्याको आिारमा साक्षरता सम्िन्िी र्ववरणिाई हेदाु पजरुष ७८६ र
मर्हिाको १३३२ गरी र्म्मा र्नसं ख्या २११८ र्ना) १५.११ प्रलत त (लनरक्षर रहेका छन् भने २९५३
मर्हिा र २९८९ पजरुष गरी र्म्मा ५९४२ साक्षर रहेका छन्। त्मक शयसै गरी मा.र्व .स्तर सम्मको ७२६ मर्हिा
र ९२८ र्ना पजरुष गरी र्म्मा १६५४ र्नािे ख क्षा प्राप्त गरे का छन् भने यसै गरी स्नातक वा सो सरह
पास गरे को सं ख्या ४९९ छ र्समा मर्हिा १९८ र पजरुष ३०१ रहेको दे खिन्छ भने स्नाकोतर वा सो सरह
पास गरे को सं ख्या २५९ दे खिन्छ। त्मक शयसै गरी २ मर्हिा तथा १९ पजरुषिे र्प एच लि गरे का छन्।

१.९ पूवाुिार र्वकास
पजवाुिार र्वकासका िालग एक प्रमजि मेरुदण्ि हो। समग्र समार्को र्वकास गनु पजवाुिारको र्वकास हजन ज र्रुरी
हजन्छ। हरे क समजदाय दे खि लिएर वस्ती वस्तीको आलथुक तथा सामाखर्क र्वकासको िालग आवश्यक आिारभूत
पूवाुिार सिक, यातायातको सिै भन्दा कम िखचुिो माध्यम हो। उद्यमख िता र र्वकासको िालग िास गरी
यातायात सेवा, र्वद्यजतीकरण, सञ्चार सजर्विा, आवास सजर्विा र्स्ता आिारभजत भौलतक पजवाुिार अपरीहायु हजन्छन्।
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तर यस्ता पूवाुिारमा सरकारिे यथोखचत तररकावाट कायाुन्वयन गनु सकेको अिस्था भने छै न। वास्तवमा
र्वकासको िालग पजवाुिार अलनवायु सतु हो। समग्रमा अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकामा पक्की तथा कािोपरे सिक
छै न तर सवै विाहरुमा सिक पजगेको छ र ती सिकमा साना ठज िा सवारीहरुिे पलन मौसमी रुपमा सेवा
् ाईरहेका छन। त्मक शयसै गरी अलिकां
पजय

घरहरुमा र्वद्यजतीकरणको सेवा रहेको दे खिन्छ भने सं चारको रुपमा

मोिाहिहरु अलिकतम रुपमा प्रयोग भएको दे खिन्छ।
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका क्षेर लभर िसोिास गने मालनसहरूिे पजवाुिार र्वकासका आिारमा के कस्तो
प्रकारका सेवा सजर्विा पाईरहेका छन् र त्मक शयसको अवस्था के कस्तो रहेको छ भन्ने िारे मा अध्ययन गनुको
िालग यसमा प्राप्त हजने न्यूनतम आिारहरू र्स्तै ः िसोिासको अवस्था, िानेपानी, लसं चाई, ौचािय, ढि लनकास,
सञ्चार, सिक तथा यातायात आदद क्षेरहरूिाई सहस्राब्दी र्वकास िक्ष्यिे अंलगकार गरे को वातावरणीय
ददगोपनिाई स्थानीयकरण गरी अध्ययन तथा र्वश्लेषण गररएको छ।

१.९.१ सिक
पजवाुिारको र्हसाििे यस गाउँपालिका लभर िगभग ६० र्क.लम .र्लत कच्ची वाटो रहेको छ भने पक्की तथा
कािो परे सिक कतै पलन रहेको छै न। हेि ज — अर्जन
ु चौपारी सिकिण्ि ७ र्क.मी., स्याङ्र्ा— अर्जन
ु चौपारी
सिक िण्ि १० र्क.मी .कच्ची अवस्थामा छ भने अर्जन
ु चौपारी वर्ार दे िी सवै वािुहरुमा कच्ची तथा िजिे
ज ो आिीिोिामा र
सिकको र्वस्तार भएको छ। ठज िो मोटरे वि पजिको रुपमा हाि चािज अवस्थामा हेिक
अर्जन
ु चौपारी वर्ार क्षेरमा २ ठाँउमा रहेको छ र्सको मजख्य उद्देश्य अर्जन
ु चौपारी वर्ार िगाएत यसका
लछमेकी नगरपालिका/गाउँपालिका र लछमेकी खर्ल्िा पवुत खर्ल्िा िाई यातायात सेवा प्रदान गनजु हो।
गाउँपालिका लभर आन्तररक सिक सजर्विा भएतापलन सिकको स्तर कमसि भएको कारण िाह्रै मर्हना सजर्विा
उपिब्ि हजन सकेको छै न भने अलनयखन्रत सिक लनमाुणिे प्रकोपिाई िढवा पलन ददई रहेको छ। यसको
साथसाथै हेि ज — अर्जन
ु चौपारी सिक िण्ि यथासक्य लछटो स्तर सजिार तथा कािोपपरे गनजु पने दे खिन्छ।
अन्य पजिपजिेसाको अवस्थािाई हेदाु यस गाउँपालिकामा मजख्य गरी दरौ िोिा, केवरे िोिा, हाँिीिोिा,
ज हरुको
िाल्टे िोिा, ददर्े िोिाहरुको िहाव रहेको हजँदा र्यनिे प्रभाव पाने र्वलभन्न ५ स्थानहरुमा झोिजं गेपि
लनमाुण भई सकेको र हाि एक/दजई स्थानमा वन्ने अवस्थामा रहेको हजँदा समग्र रुपमा यसको अवस्था पलन
सन्तोषर्नक नै रहेको दे खिन्छ।
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3. तालिका नं. 1.9.1 सिक सजर्विा सम्िन्िी र्ववरण
सिकको प्रकार

र्म्मा िम्िाई) र्क.मी.मा(

मजि सिक

२( हेि ज दे खि आरुचौर तािपोिरी सम्म)

कच्ची तथा मौसमी सिक

३६

र्म्मा

६०

स्रोतः योर्ना तथा प्रार्वलिक

ािा, अर्जन
ु चौपारी गाँउपालिका २०७६

१.९.२ पजिपजिेसा सम्िन्िी र्ववरण
यातायातिाई सहर् िनाउनका िालग पजिपजिेसाहरुको पलन ठज िो महत्मक शव रहेको हजन्छ। ठज िा तथा साना नदीहरु
भएको स्थानहरुमा सहर् रुपमा यातायात सं चािन गनु गराउनका िालग मोटरे वि पजिहरुको आवश्यकता
पदुछ भने ग्रामीण स्थानहरुमा झोिजङ्गे पजिहरुिे यसको काम गरररहेका हजन्छन। यस गाउँपालिका लभर साना
ठज िा गरी र्वलभन्न प्रकारका पजिहरु रहेको दे खिन्छ। यस गाउँपालिकामा सिक पजि, झोिजङ्गे पजि िगायत
काठवाट िनेको कच्ची पजिहरु रहेका छन। तिको तालिकामा पजि, त्मक शयस पजिवाट र्ोलिने वस्तीहरुको नामको
िारे मा दे िाहएको छ।
4. तालिका नं. 1.9.2

पि
ु पि
ु ेसा सम्बन्धि वििरण
सहयोगी

पजि/िोिाको नाम

दाँयाँ र्कनारा रहेको स्थान

िायाँ र्कनारा रहेको स्थान

लनलमुत साि

झोिजगें पजि

अ.चौ विा नं १

अ.चौ विा नं १

2048

नेपाि सरकार

पक्की पजि

अ.चौ विा नं १

अ.चौ विा नं १

062/063

नेपाि सरकार

केवेरे तथा छहरे िोिा

छहरे िोिा

केवरे िोिा

2068

नेपाि सरकार

दरौ िोिा

ररमािफेदी

अर्जन
ु चौपारी िर्ार

2072

नेपाि सरकार

स्रोतः अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका तथा स्थिगत सवे क्षण २०७६
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लनकाय

१.९.३ आवास सम्िन्िी र्ववरण
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकामा भएका िेरैर्सो घरहरु ढजं गा माटो र र्टनको छाना/ढजं गाको छाना भएका छन्।
यस गाउँपालिकामा रहेका ३७७३ घरपररवारहरु मध्ये ३१२५) ८३.६२ प्रलत त (पररवारहरु ढजं गा माटो र
र्टनको छाना/ढजं गाको छाना भएको घरमा िसोिास गदुछन्। र्म्मा घरपररवार मध्ये १७९) ४.७९ प्रलत त (
पररवार ईटा र ढिानको छाना भएको घरमा िसोिास गने गदुछन्। यस गाउँपालिका लभर हटा र ढिानको
छाना तथा ढिान फ्रेम स्रक्चर भएका घरहरुको सं ख्या न्यजन रहेको दे खिन्छ। अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका
लभर रहेका घरहरुको प्रकारिाई तिको तालिकामा दे िाईएको छ।
5. तालिका नं. 1.9.3 घरको प्रकार तथा र्कलसम
िं.सं .

घरको प्रकार तथा र्कलसम

सं ख्या

प्रलत त

१.

कच्ची र झू प्रो

44

1.177

२.

ढजं गा माटो र िरको छाना

162

4.335

३.

ढजं गा माटो र र्टनको छाना/ढजं गाको छाना

31६१

83.62

४.

प्िाष्टर गररएको र र्टनको छाना

185

4.95

५.

हटा र ढिानको छाना

179

4.79

६.

ढिान (फे्रम स्रक्चर)

21

0.562

७.

अन्य

21

0.562

३७७३

100

र्म्मा
श्रोतः घरिजरी सवे क्षण, २०७६

मालथको तालिकामा दे िाईए अनजसार अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकाका ८३.६२ प्रलत त घरहरु ढजं गा माटो र
र्टनको छाना/ढजं गाको छाना भएका छन् भने र्म्मा ४४ वटा घरहरु) १.१७७ प्रलत त (कच्ची तथा झजप्रो
रहेका छन् भने ढजं गा माटो र िरको छानािाट लनलमुत घरको सं ख्या १६२ वटा रहेका छन्। यस गाउँपालिका
भरीमा पूरै पक्की घरहरुको सं ख्या २१ मार रहेको दे खिन्छ।
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१.९.४ फोहोरमैिा व्यवस्थापन
फोहोरमैिा व्यवस्थापनमा यस गाउँपालिकामा िस्ने मालनसहरुिाई अझै पलन फोहोरमैिािाई कसरी व्यवस्थापन
गने भन्ने कजराको ज्ञानको कमी भएको दे खिन्छ। र्सको फिस्वरुप मालनसको स्वास्थ्यमा प्रलतकजि असर त
पछु नै, यसको अिावा गाँउको सजन्दरतामा समेत कमी हजन आउछ। यसका िालग समय समयमा र्वलभन्न
र्कलसमका कायुिम सं चािन गरे मा फोहोरमैिा व्यवस्थापनमा र्वकास हजन गई गाउँपालिका सफा, स्वच्छ तथा
हररयािी िनाउन सर्कन्छ।
िानेपानी तथा सरसफाई सम्िन्िी सहभागीतामजिक योर्ना लनमाुण गरी यस गाउँपालिकािाई िजिादद ा मजि
गाउँपालिका घोषणा भएको भए तापलन यसको उखचत सम्िोिन प्रभावकारी रुपमा हजन सकेको दे खिदै न। यस
गाउँपालिकामा िसोिास गने अलिकां

घरपररवारिे घरिाट लनस्कने फोहोर लनित स्थानमा फाल्ने गरे को

पाहन्छ। यसका अिावा केही घरपररवारिे िोिा, कूिोमा फाल्ने गने गरे को पाहएको छ भने केही घरपररवारिे
घरिाट लनस्कने फोहोरिाई कम्पोष्ट मि िनाउने गरे का छन्। फोहोर फाल्ने ठाँउको उखचत व्यवस्थापन
नहजँदा तथा यस सम्िन्िी चेतना कम हजदा फोहोरकै कारणिाट र्वलभन्न र्कलसमका रोग िाग्ने गरे को पाहन्छ।
यसकारण यस गाउँपालिकामा िसोिास गने घरपररवारिे आफ्नो घरिाट लनस्कने फोहोरिाई उखचत व्यवस्थापन
गनजु अलनवायु र्स्तै भएको छ।
िानेपानी तथा सरसफाई स्वास्थ्यसँग प्रत्मक शयक्ष सरोकार रहेको र्वषय हो। स्वास्थ्य र्ीवन खर्उनका िालग
िानेपानी तथा सरसफाईको लनकै महत्मक शव रहेको हजन्छ र यस िारे मा सचेत पलन रहनज पदुछ। िानेपानीिे
मालनसको स्वास्थ्यमा प्रत्मक शयक्ष रुपमा असर गने गदुछ तसथु िानेपानी सफा तथा

ज हजन आवश्यक छ र
ि

यसको साथसाथै सरसफाईमा पलन त्मक शयलतकै र्ानकारी राख्नज पदुछ।

१.९.५ िानेपानी स्रोतको र्ववरण
स्याङ्र्ा खर्ल्िाको अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकामा पानीको मजख्य श्रोत यसको पखिम उतरलतरिाट िग्ने
िोिाहरुिाट पाहप िाहनिारा ल्याहएको श्रोत नै रहेको छ। स्वास्थ्य र्ीवन खर्उनका िालग यी तत्मक शवको
लनकै महत्मक शव रहेको हजन्छ र यस िारे मा सचेत पलन रहनज पदुछ। िानेपानीिे मालनसको स्वास्थ्यमा प्रत्मक शयक्ष
रुपमा असर गने गदुछ तसथु िानेपानी सफा तथा

ज हजन आवश्यक छ। यस गाउँपालिकामा िस्ने अलिकां
ि

िालसन्दािे व्यखिगत िाराको पानी प्रयोग गदुछन् र्सको सं ख्या १३०० रहेको छ भने सावुर्लनक िाराको
पानी १९९३ घर पररवारिे प्रयोग गने गरे को पाहएको छ। यस गाउँपालिकामा एक घरपररवारको पानीको
श्रोत एकभन्दा िढी रहेको र्वश्लेषणिे दे िाएको छ। तसथु यस गाउँपालिकामा पानीको मजख्य श्रोत िारा
रहेको छ। तिको तालिकामा र्पउने पानीको श्रोत सम्िन्िी वतुमान अवस्थािाई दे िाहएको छ।

10 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

6. तालिका नं १.९.५ विा अनजसार िानेपानी स्रोतको र्ववरण
विा नं

व्यखिगत

सावुर्लनक

सामजदार्यक

लछमेर्कको

िारा

िारा

िारा

िारा

कूवा,

नदी

र्रुवा र

तथा

ईनार

िोिा

र्म्मा

1

604

395

60

3

38

5

1105

2

118

477

5

4

2

0

606

3

195

231

7

3

1

0

437

4

235

140

29

18

4

2

428

5

59

228

445

13

112

3

860

6

89

522

6

2

52

1

672

र्म्मा

1300

1993

552

43

209

11

4108
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१.९.६ उर्ाु प्रयोग
गाउँपालिकाका मालनसहरुको र्ीवनस्तर मापन गने एउटा माध्यम र्वद्यजत सेवा पलन रहेको छ यस अर्जन
ु
चौपारी गाउँपालिकामा सिै घरहरुमा र्वद्यजत सेवा उपिब्ि भएको छ। यस गाउँपालिकाको र्वद्यजत तथा
हन्िनको श्रोतिाई ति व्याख्या गररएको छ।

१.९.७ उर्ाु प्रयोगको आिारमा पररवार संख्या
र्वद्यजत सजर्विाको दृर्ष्टकोणिाट हेदाु यस गाउँपालिका लभर िसोिास गने सतप्रलत त घरपररवारहरुमा लिर्जिी
र्िान भएको छ िैकखल्पक गाउँपालिकाका रुपमा प्रयोग गररने उर्ाुको स्रोत तालिका नम्िर १.९.७
प्रस्तजत गररएको छ ।

11 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

मा

7. तालिका नं १.९.७ उर्ाु प्रयोगको आिारमा पररवार सं ख्या
ि.स

र्ववरण

पररवार सं ख्या

1

लिर्जिी

3७७३

2

िािर्टन

०

3

टज की

०

4

मैनिती

०

5

गोिर ग्याँस

०

र्म्मा

३७७३
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१.९.८ लसंचाईको अवस्था
यस गाउँपालिकामा िसोिास गने अलिकां

पररवारहरुको मजख्य पे ा कृर्ष रहेको छ। यस गाउँपालिकाका

प्राय सिै विाहरुमा व्यवखस्थत तथा आिजलनक लसं चाई पजवाुिारको सजर्विा रहेको दे खिदै न र हािसम्म पलन यहाँ
िसोिास गने िालसन्दाहरुिे परम्परागत रुपमा नै पजराना कजिकजिेसाहरुिाट लसं चाई गरे को दे खिन्छ। हाि केर्ह
वषु यता आिजलनक लसं चाई प्रणािी थोपा लसं चाई प्रणािी, प्िास्टीक पोिरी, व्यवस्थीत लसं चाई आयोर्ना तफु
गाउँपालिका उन्मजि दे खिए पलन त्मक शयसको प्रभावकारीता फाईदा उपयोगको व्यवस्थाका िारे मा थप र्ानकारी
सं गै र्नचेचना अलभिृदी गदै पजणु लसं चाईको व्यवस्थापन तफु उन्मजि हजन र्रुरी छ । कृर्ष योग्य र्लमन
प्र स्त भएको भएता पलन व्यवखस्थत लसं चाईको अभावमा उत्मक शपादनमा वृर्ि हजन सकेको छै न तसथु यस
गाउँपालिकामा लसं चाईको सजर्विाको टड्कारो आवश्यकता रहेको छ।

१.१० आलथुक र्वकास
१.१०.१ पे ा तथा रोर्गारीको अवस्था
आलथुक र्वकास अर्हिे को स्थालनय सरकारको प्रमजि उद्देश्यका रुपमा रहेको छ । रोर्गाको अवस्था ,
उद्योगिन्दको पजण र्वकास तथा व्यवसार्यक िेती

प्रणािीको प्रवदन िाट आलथुक र्वकास हजनसक्ने मालनन्छ

। गाउँपालिकामा उद्योगिन्दाको अवस्था लनकै कम मारामा रहेको छ। ठज िा र रोर्गारमजिक उद्योगिन्दाको
अभाव रहेको यहां केवि केही विामा कजटानी र्पसानी सम्िन्िी लमिहरु रहेका छन्। यस गाउँपालिकामा
मालनसहरुको पे ा तथा व्यवसायिाई तिको तालिकामा दे िहएको छ ।

12 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

8. तालिका नम्िर १.१०.१ पे ा तथा रोर्गारीको अवस्था
ि.स.

पे ा

पजरुष

मर्हिा

र्म्मा

प्रलत त

१

कृर्ष

२०६१

४०३५

६०९६

३६.०३

२

व्यापार

३४४

३३५

६७८

४.०१

३

नोकरी

१६३३

४३०

२०६३

१२.१९

४

ज्यामी

१३७

५०

१८७

१.११

५

वैदेख क रोर्गारी

१८५०

१६८

२०१८

११.९३

६

ज ािन
प प

५८

११५

१७३

१.०२

७

र्वद्याथी

२७६६

२३३९

५१०५

३०.१७

८

मर्दजर

३६

७

४३

०.२५

९

अन्य

२१०

३४५

५५५

३.२८

९०९५

७८२४

१६९१९

१००।००

र्म्मा
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१.१०.२ िैदेख क रोर्गारी सम्िन्िी र्ववरण
रोर्गारीको अवस्थािे कजनै पलन स्थानको आलथुक र्वकासमा महत्मक शवपूणु सहयोग पज¥याउने गदुछ। रोर्गारीिे
मालनसहरुिाई सिि र सक्षम पलन िनाउने गदुछ। रोर्गारी पलन स्वदे मा गररने र र्वदे मा गररने गरी
मजख्य रुपमा दजई प्रकारको हजने गदुछ। र्यनीहरुमध्ये पलन िैदेख क नोकरीिे वैदेख क मजिा आर्ुनमा सहयोग
पज¥याउने गदुछ। गाउँपालिकाको वैदेख क अवस्थािाई हेदाु यस गाउँपालिकामा रहेका ३७७३ घरपररवारमा
िसोवास गने ११०४५ पजरुष र १०३३३ मर्हिा गरी र्म्मा २१३७८ र्नसं ख्या मध्ये १८४ मर्हिा तथा
२४०३ पजरुष गरी र्म्मा २५८७ र्नसं ख्या वैदेख क रोर्गारीको िागी िार्हर गएका छन्। यो तथ्यांकिाई
लिश्लेषणात्मक शमक अध्ययन तथा र्वश्लेषण गदाु कजि र्नसं ख्याको १२.० प्रलत त र्नसं ख्या र्वदे ख एको छ र्समा
ँ छ।
मर्हिा र्नसं ख्याको १.७८ प्रलत त तथा पजरुष र्नसं ख्याको २१.७५ प्रलत त हजन आउ

१.१०.३ कृर्ष तथा उत्मक शपादन अवस्था
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका कृर्ष उत्मक शपादकत्मक शवका दृर्ष्टिे राम्रै मालनन्छ र्कनकी यस गाउँपालिकामा प्र स्त
मारामा कृर्ष उत्मक शपादन हजने र्लमनहरु रहेका छन्। तर यस गाउँपालिकाको र्लमनको र्वतरण तथा कृर्ष
प्रणािी अवैज्ञालनक तथा परम्परागत भएकािे यस गाउँपालिकाका अत्मक शयलिक कृषकहरुिे न्यजन मारामा मार
उत्मक शपादन गने गदुछन्। तर पलन यस गाउँपालिकामा र्वलभन्न प्रकारको अन्निािी उत्मक शपादन गने गररन्छ। यस
ँ ,ज मकै, तरकारी िािी, तेिहन, नगदे िािी पदुछन्। यहाँ
गाउँपालिकामा िगाईने मजख्य िािीहरुमा िान, गह
ँ ,ज कोदो तथा मकै र्स्ता िािीहरु िगाउने गररएको छ भने तोरी र्स्ता तेिहन
िाद्यान्न िािी अन्र्तगत िान, गह
13 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

िािीहरु पलन िगाएको दे खिन्छ। यसै गरी तरकारी िािी अन्र्तगत काउिी, प्यार्, आिज र्स्ता िेतीहरु लसर्न
अनजसारको हजने हजँदा यसिाई पलन िगाएको दे खिन्छ भने मास, मसजरो र्स्ता दिहन िािी समेत िगाउने
गररएको छ। तिको तालिका अनजसार यस गाउँपालिका लभर िगाहने मजख्य िािीिाई दे िाईएको छ।
र्व ेषगरी यस गाउँपालिकामा िगाहने प्रचलित िािीका उन्नत र्ातहरुको र्ववरणिाई तिको तालिकामा
प्रस्तजत गररएको छ।

9. तालिका नं. १.१०.३ गाउँपालिकामा िगाहने प्रचलित िािीका उन्नत र्ातहरु
ि.सं .
१

वािीको नाम
िान

प्रचलित र्ात
सजनौिो सजगन्िा, रामिान, मकवानपजर १, सालिरी, स्थानीय मन्सजिी, रािा ७,
रािा ११, रािा १२, िमे िी, गोिा, िातीसरा, िोिे र्नेिी, पािे र्नेिी, स्थानीय
पहें िे, गोरिनाथ, िोकनाथ,िजमि, चै ते २, चै ते ४, हददुनाथ १

२

मकै

मनकाना १, मनकामना ३, िजमि पहेिो, रामपजर कम्पोखर्ट, अरुण १, अरुण
२, हेटौिा कम्पोखर्ट, गणेस) हाहब्रीि (, गौरव, दे उती, लसतिा, पोलसिो,
मनकामना १, अरुण १,२

३

गहजं

WK १२०४, गौतम, NL २९७,BL१०२२, BL१४७३, RR२१, लसिाथु, अन्नपजणु
आदद

स्रोतः स्थिगत सवे क्षण २०७६

१.१०.४ प पज ािन
ज ािनिाई पलन गाउँपालिकामा वसोवास गनेहरुिे मजख्य सहायक पे ाका रुपमा लिने गरे को
िेतीका साथमा प प
ज ािनको तथ्याङ्किाई हेदाु मजख्य रुपमा यस
दे खिन्छ। यस गाउँपालिकाको समग्र तथा विा अनजसारको प प
ज रु र्स्तै गाई, गोरु, भैसी, राँगा, भेिा, वाख्रा, सजंगरज आदी पाल्ने गरे को
गाउँपालिका लभर र्वलभन्न र्कलसमका प ह
पाईएको छ। तजिनात्मक शमक रुपमा हेदाु स्थानीय र्ातका भन्दा उन्नत र्ातका प ज पाल्नेको सं ख्या कम दे खिन्छ।

१.१०.५ पंक्षी तथा अन्य सम्िखन्ि र्ववरण
यस गाउँपालिकामा पंखक्षको अवस्थािाई हेदाु कजिजरा पाल्नेको सं ख्या वढी दे खिन्छ। कजिजराको सं ख्यािाई हेने
हो भने व्रोहिर र्ातका कजिजरा व्यवसार्यक रुपमा पाल्ने गरे कोिे यसको सं ख्या वढी दे खिन्छ। यस्तै यस
गाउँपालिका लभर हाँस तथा अन्य र्ातका पंक्षी पाल्नेको सं ख्या ज्यादै न्यून रुपमा दे खिन्छ।

14 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

१.१०.६ र्लमनको स्वालमत्मक शव सम्िन्िी र्ववरण
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकामा र्लमनमा स्वालमत्मक शव अथवा िािपजर्ाु भएका पररवार सं ख्या ३५७५ र र्लमन तथा
घरको िािपजर्ाु नहजने मालनसहरुको पररवार सं ख्या १९८ रहेको छ। र्ग्गा र्लमन नहजने घरपररवार सं ख्या
सानो दे खिए पलन स्थानीय तहको अलिकार क्षेर र उपिब्ि गराउन सर्कने आिारभूत सेवा सजर्विामा यसिे
गम्भीर पाने दे खिन्छ।

१.१०.७ आम्दानी तथा िचुको अवस्था
प्राप्त र्ववरण अनजसार प्रत्मक शयेक विाका मालनसहरुिे १००० भन्दा कम मालसक आम्दानी गने पररवार सं ख्या
३३५ रहेको दे खिन्छ भने १००० दे खि २००० सम्म कमाउने पररवार सं ख्या २५१ रहेको छ। यसै गरी यस
गाउँपालिकामा औषत २५००० मालथ मालसक आम्दानी हजने पररवार सं ख्या ११७९ रहेको अध्ययनिे दे िाएको
छ। समग्रमा यस गाउँपालिकामा र्वलभन्न विाहरुमा मालसक आम्दानी ५००० भन्दा कम र मालसक रुपमा
ज े उनीहरुको आलथुक अवस्था पलन कमर्ोर रहेको दे खिन्छ।
र्लत आम्दानी हजन्छ उखतकै मारामा िचु हजनि
यस गाउँपालिकाका २७६१ घर पररवारको मालसक आम्दानी ५००० भन्दा िढी रहेको दे खिन्छ। भने यस
गाउँपालिकाका १०१२ घर पररवारको मालसक आम्दानी ५००० भन्दा कम रहेको दे खिन्छ।

१.१०.८ मालसक िचतको अवस्था
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकाका अलिकां
गाउँपालिकाका अलिकां

पररवारको िचतको अवस्था प्राय

न्ज य नै रहेको छ। यस

मालनसहरु िढी कृर्ष पे ामा आिाररत भएको र कृर्ष उत्मक शपादन पलन व्यवसार्यक

रुपमा नगरी सामान्य तररकािे मार िेती गने र अलिकां

ँ ा यस
घरपररवार मध्यमवगुको भएको हजद

गाउँपालिकामा औषत मालसक पाररवाररक िचत न्यजन रहेको दे खिएको छ। र्लत आम्दानी हजन्छ त्मक शयसैिाई
पररवार पाल्नको िालग िचु गने भएको हजदां िचतको अवस्था

न्ज य नै रहेको छ।

१.१०.९ िेरोर्गारीको अवस्था
यस गाउँपालिकामा कमाउन सक्ने लसपयजि ९८९ घरपररवारका सदस्यहरु िेरोर्गार िसेका छन् भने िाँकी
२७४८ पररवारका मालनसहरु कजनै न कजनै कायुमा सं िग्न रहेको पाहन्छ। र्हाँ ८८७ घरपररवारका
मालनसहरुिे अवसर नपाएर िेरोर्गारीको समस्या झेल्नज परे को िताएका छन् भने ६५ घरपररवारका व्यखिहरु
हच्छा नभएर िेरोर्गार िसेका छन्। त्मक शयसै गरी २७ घरपररवारका सदस्यहरु अ ि भएर िेरोर्गार िसेका
छन् भने १० र्ना

ारीररक रुपमा अपांग भएर िेरोर्गार रहेका छन्।

15 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

१.१०.१० िाद्यान्नको अवस्था सम्िन्िी र्ववरण
यस गाउँपालिकाका अत्मक शयालिक मालनसहरुको मजख्य पे ा कृर्ष नै हो भन्ने कजरा प्र ङ्गवस मालथ नै चचाु गररएको
ज ािन व्यवसाय गने कजनै एक वा दजवै क्षेरहरु पदुछन्।
छ। कृर्ष पे ा भन्नािे र्लमनमा िेतीपाती गने वा प प
दे को ८१ प्रलत त र्नसं ख्या कृर्षमा लनभुर रहेको अवस्थामा यस गाउँपालिकामा पलन अलिकां

मालनसहरु

कृर्ष पे ामा सं िग्न रहेको र कृर्षमा नै लनभुर रहेको पाहएको छ। तापलन यस गाउँपालिकाका मालनसहरु
िेतीपाती मौसमी िेतीपाती गने हजँदा यहाँको उत्मक शपादनिे वषुभरी िान िौिौ पने सवे क्षणिे दे िाएको छ।
िाद्यान्न उपिब्िताको खस्थलतिाई हेदाु यस गाउँपालिका लभर िाह्रै मर्हना िान पजग्ने पररवारको सं ख्या अत्मक शयन्तै
न्यून रहेको छ। र्म्मा पररवार सं ख्या मध्ये १५७१ घरपररवारिाई ३ मर्हना भन्दा िढी िान नपजग्ने अवस्था
दे खियो,३ मर्हना दे खि ६ मर्हना सम्म िान पजग्नेको घरपररवार सं ख्या १२८३ मर्हना सम्म ९दे खि
िान पजग्नेको घरपररवार सं ख्या ५२१ र ९ दे खि १२ मर्हना सम्म
रहेको छ भने आफ्नो उत्मक शपादन िान पजगेर िेच लििन गने

६ ,

िान पजग्नेको घरपररवार सं ख्या ३१६

घरपररवार सं ख्या ४६ रहेको छ ।

१.१०.११ औद्योलगक तथा व्यापार, व्यवसाय सम्िन्िी र्ववरण
यस गाउँपालिका लभर वसोवास गने मालनसहरु र्वलभन्न र्कलसमका व्यवसायमा सं िग्न रहेको पाहन्छ। सं ख्यात्मक शमक
रुपमा हेनेहो भने यहाँका वालसन्दािे र्कराना पसि, होटि व्यवसाय, कपिा पसि, िार्ा घर खचया पसि आदी
सं चािन गनेको सं ख्या अत्मक शयालिक रहेको छ भने अरु र्वलभन्न प्रकारका व्यवसाय गनेको सं ख्या पलन रहेको छ।
तिको तालिकामा यस गाउँपालिका लभर रहेका व्यापार व्यवसाय सम्वन्िी र्ववरणिाई ददहएको छ।
10. तालिका नं. १.१०.११ औद्योलगक तथा व्यापार, व्यवसाय सम्िन्िी र्ववरण
लस.नं.

व्यपार व्यवसाय सम्िन्िी र्ववरण

1

दजग्घ व्यवसायी

12

2

टे िसु

30

3

सजनचाँदी व्यवसायी

4

4

भािा व्यवसायी

6

5

होटि व्यवसाय

19

6

फेन्सी व्यवसायी कस्मेटीक

29

7

खक्िलनक तथा औषिी व्यवसायी

5

8

तरकारी तथा फिफूि व्यवसायी

14

9

हिे क्रोलनक व्यवसायी

8

16 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

सं ख्या

लस.नं.

व्यपार व्यवसाय सम्िन्िी र्ववरण

10

माछामासज पसि, व्यवसायी

21

11

जं तथा सौन्दयुकिा व्यवसायी
हेयर सै िग

6

12

उद्योग

5

13

िंगरज पािन

7

14

िोलिं ग स्कजि सं चािन

5

15

ठे क्कापट्टा

5

16

र्जता पसि

४

17

फोटो स्टज लियो

10

18

फलनुचर

5

19

र्कनारा पसि तथा व्यवसायी

20

लस.लि.पसि

1

21

पजि हाउस

1

22

राहस लमि

21

23

घलि रे लियो र्ट.भी ममुत

6

24

पखस्मना पसि

1

25

िार्ाघर तथा खचया पसि

57

26

ढज वानी सेवा

22

27

टयजसन सेन्टर

6

28

कापेट पसि

2

29

सरसफाह तथा फोहोर मैिा सं किन

12

30

मददरा व्यवसाय

५

31

ग्यास लििर

३

32

नृत्मक शय प्रख क्षण तथा सं लगत प्रख क्षण केन्ि

1

33

कम्प्यजटर टे लनंग सेन्टर साईवर व्यवसायी

1

34

पजस्तक व्यवसायी तथा फोटोकपी

8

35

मनी टान्सफर

2

36

सहकारी

16

37

िैक

2

17 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

सं ख्या

197

लस.नं.

व्यपार व्यवसाय सम्िन्िी र्ववरण

38

भेटनरी

6

39

िाख्रापािन फमु

12

र्म्मा

सं ख्या

571

स्रोतः अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका तथा स्थिगत सवे क्षण २०७६

१.१०.१२ उद्योगको र्कलसम
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका लभर साना तथा घरे िूस्तरका केही उद्योगहरुसं चािनमा छन भने ठज िा उद्योग िन्दा
िजलिसकेको अवस्था छै न। साना तथा मझौिा उद्योगहरुमा पलन प्रायः लमिहरु, फलनुचर उद्योग व्यापार
व्यावसाय आदद रहेका छन। साना तथा मझौिा उद्योगहरुवाट केर्हिे रोर्गारी समेत पाएका छन भने अरु
फरक िािका उद्योग िजल्नज पने दे खिन्छ। यस गाउँपालिका लभर हािको अवस्थािाई हेने हो भने ठू िो
उद्योग स्थापना तथा सं चािन भएको दे खिदै न।

१.१०.१३ िर्ार तथा व्यापाररक केन्ि
लि ेष गरी स्थानीय िालसनदाहरुिारा नै उत्मक शपाददत िस्तजहरुको आयात तथा लनयाुत गने केन्िलिन्दजिाई स्थानीय
ब्यापारीक केन्ि भन्ने गररन्छ। साथै दै लनक उपभोग्य िस्तजहरुको स ल्ज क आदान प्रदान हजने केन्ि ब्यापाररक
केन्ि हो। अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकामा आवश्यकता तथा स्रोत सािनको आिारमा लिलभन्न स्थानमा व्यापाररक
िर्ार केन्िहरु रहेका छन। हाि गाउँपालिका लभर रहेका िर्ारकेन्िको र्ववरणिाई तिको तालिकामा
प्रस्तजत गररएको छ। कृर्षर्न्य , दै लनक उपभोग्य िस्तज, िताकपिा,औषलि, स्टे नरी आददको िररद तथा
लििीका िालग अर्जन
ु चौपारी िर्ार, मर्जवा िर्ार, िामािाँिाको भञ्ज्याङ्ग, िेवाङ्ग, रापाकोट, तािपोिरी, ियािे
िर्ार, घण्टे िर्ार, घोप्टे ओिार, मजिािारी, दरौिाँिा र िैराके रहेका छन्।

१.११ प्रथम पञ्चवषीय योर्ना लनमाुणका आिार
प्रथम पञ्चवषीय आिार पर तथा योर्ना तर्जम
ु ा गदाु मजख्यतः दे हायका सात वटा नीलत, कानजन र योर्नािाई
आिार लिहएको छः
(क)

नेपािको सं र्विान) प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका लनदे क लसिान्त, नीलत तथा दार्यत्मक शव, राज्य खिको
िाँिफाँट, अन्तरसम्िन्ि तथा अनजसूची ७ र ९ (मा रहेका कायु खर्म्मेवारी िगायतका र्वषय,

(ि)

गण्िकी प्रदे को प्रथम पञ्चिषीय योर्नाको दस्तािेर् र खस्थलतपर,

(ग)

गण्िकी प्रदे को आलथुक वषु २०७६/७७ का नीलत तथा कायुिममा उल्िेि भएका र्वषय,

(घ)

नेपाि सरकार र प्रदे

सरकारका घोषणा, नीलत तथा कानजन,
18 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

(ङ)

ददगो र्वकास िक्ष्य) २०७२–२०८७ (र नेपाि सरकारिे अन्तराुर्ियस्तरमा र्नाएका प्रलतििता र
सखन्ि, सम्झौता,

(च)
(छ)

अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकाका घोषणा, नीलत तथा कानजन र गाउँसभाका लनणुय
लनवाुचनमा िममा रार्नीलतक दििे गरे का घोषणापरमा व्यि गरे का प्रलतििता।

१.१२ प्रथम पञ्चवषीय योर्नाका लनदे क लसिान्त
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकाको प्रथम पञ्चवषीय योर्ना तर्जम
ु ा गदाु दे हायका मागु लनदे क लसिान्त तय गररएका
छन्ः
१ .

अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकाको प्रथम पञ्चवषीय योर्ना तर्जम
ु ा गदाु दे हायका मागु लनदे क लसिान्त तय

गररएका छन्ः
१ .

नेपािको सं र्विानको भाग १ िारा १४ मा “नेपािको अथुतन्र समार्वाद उन्मजि हजनछ
े ” भन्ने
उल्िेि

भएकोिे

अर्जन
ु चौपारी

गाउँपालिकाको

आलथुक

र्वकासको

नमूना)

मोिि

(पलन

समार्वादउन्मजि अथुतन्रको लनमाुणमा योगदान गनजु हजनछ
े ।
२ .

उत्मक शपादनमजिी, आत्मक शमलनभुरतफु उन्मजि अथुतन्रको लनमाुण गररनेछ।

३ .

नेपािको सं र्विानको भाग ४ राज्यका लनदे क लसिान्त सम्िन्िी िारा ५१) घ) (१ (अनजसार तीन
िम्िे अथुनीलत अनज रणगरी)सावुर्लनक, लनर्ी, सहकारी र सामजदार्यक क्षेरको सहभालगतामा (
गाउँपालिकाको आलथुक र्ियाकिाप सजदृढ िनाहनेछ।

४ .

सं र्विानको भाग ४ िारा ५१) घ) (२ (अनजसार अथुतन्रमा लनर्ी क्षेरको भूलमकािाई महत्मक शव ददं दै
उपिब्ि सािन र स्रोतको अलिकतम पररचािन गदै गाउँपालिकाको समृर्ि हालसि गररनेछ।

५ .

सं र्विानको भाग ४ िारा ५१) घ) (३ (अनजसार सहकारी क्षेरको प्रविुन गदै गाउँपालिकाको आलथुक
र्वकासमा पररचािन गररनेछ।

६ .

नेपाि सरकार, प्रदे

सरकार र स्थानीय तहका िीचको सहकायुमा गाउँपालिकाका र्वकास लनमाुण

कायुिाई अगालि िढाहनेछ।
८ .

स्वास्थ्य, ख क्षा, िानेपानी, सरसफाई, र्वद्यजत,् सञ्चार र यातायात र्स्ता सेवामा सिै ब्यखिको सहर् र
सजरखक्षत पहजँच पजर्याउन अन्तर सरकार र समजदायसँग सहकायु गररनेछ।

९ .

आलथुक–सामाखर्क रुपिे पछालि परे का दलित, र्नर्ालत, मिेसी, गररि, एकि मर्हिा, अपाङ्ग र र्पछिा
िगुको सेवामा पहजँच िृर्ि गनु अवरोि पजर्याउने कारक तत्मक शव पता िगाई सोको सम्िोिन
गनेगरीकायुिमको तर्जम
ु ा र कायाुन्वयन गररनेछ।

19 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

१० .

अन्तराुर्िय प्रलतििता अनजसार ददगो र्वकास िक्ष्य) लििम सम्ित् २०७३—२०८७ (प्राप्त गनेतफु
नीलत तथा कायुिम िखक्षत गररनेछ।

११ .

"समृद्ध अर्जन
ु चौपारी, सजखी अर्जन
ु चौपारीबासी" को गाउँपालिकाको सोंचिाई यथाथुमा िदल्ने
कायुिमिाई प्राथलमकता ददहनेछ।

ँ को सम्िन्ि
१.१३ ददगो र्वकास िक्ष्यसग
ज रािसं घको महासभािे सन् २०१६ दे खि २०३०) लि.सं .२०७२
सन् २०१५ को सेप्टे म्िर मर्हनामा सं यि
दे खि २०८७ (सम्म र्वश्व रूपान्तरणको िालग महत्मक शवाकांक्षी १७ वटा िक्ष्य) Goal(, १६९ वटा पररमाणात्मक शमक
िक्ष्य) Target (र २३४ वटा सूचक) Indicator (को घोषणा गर्यो। नेपाि ददगो र्वकास िक्ष्यिाई आत्मक शमसात
गने एक अग्रणी राि हो। नेपाि सरकारिे सन् २०१५ को सजरुवातमै ददगो र्वकास िक्ष्यको प्रारखम्भक
ज राि सं घमा पेस गर्यो र “ददगो र्वकास िक्ष्य वतुमान अवस्था र भावी मागुखचरः सन्
प्रलतवेदन िनाई सं यि
२०१६–२०३०” नामक अको दस्तावेर् तयार गरी चौिौं योर्नादे खि िम ः ददगो र्वकास िक्ष्य कायाुन्वयन
गदै आएको छ र १५औ ं योर्नामा पलन यसिाई लनरन्तरता ददहएको छ। नेपाििे ददगो र्वकास िक्ष्य
कायाुन्वयनको िालग १६ वटा िक्ष्य, १५९ पररमाणात्मक शमक िक्ष्य र ४७९ सूचक लनिाुरण गरे को छ। ददगो
र्वकासका िक्ष्यिे सहस्राब्दी र्वकास िक्ष्यका उपिखब्िमा टे केर त्मक शयसिाट हालसि हजन नसकेका सूचकिाई
पजरा गनु िोर्ेका छन्। र्यनिे र्वकासका हरे क आयाममा कसै िाई पलन पछालि नछालि सँगसँगै अगालि िै र्ाने
प्रलतििता र्नाएका छन्। यी िक्ष्यिे र्वश्वका सिै रािमा सहभालगतामूिक, अलिकारमजिी र समतामूिक
र्वकासगरीसिै स्वरुप र र्कलसमका गररिीको अन्त्मक शय गने, सिैका िालग ख क्षा, स्वास्थ्य, आवास, स्वच्छ हन्िन
र वातावरण, भयमजि कायुस्थि र वासस्थानको लनमाुण गने, र्वकासमा सिै तह र तप्काको समान साझेदाररता
र र्हस्सा, मानव अलिकारको प्रालप्त, सिै मर्हिा तथा वािवालिकाको िालग िै र्ङ्गक समानता तथा स िीकरण
हालसि गने उद्देश्य रािेका छन्। ददगो र्वकास िक्ष्यका महान् उद्देश्य नेपाि सरकारको एकि पहिमा प्राप्त
ँ ै न। तसथु, स्थानीय सरकारिे रार्िय िक्ष्य प्राप्त गनु समपूरक र पररपूरकको भूलमका लनवाुह
गनु सम्भव हजद
गनजप
ु दुछ। अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकािाट आफ्नो यस प्रथम पञ्चवषीय योर्नामा ददगो र्वकास िक्ष्य प्राप्त गनु
आफ्नो तफुिाट गनजप
ु ने समपूरक र पररपूरकको भूलमकािाई मध्यनर्र गदै सामाखर्क–आलथुक पक्षका सिै
क्षेरमा ददगो र्वकास िक्ष्यको कायाुन्वयनिाई स्थानीयकरण गररनेछ।

20 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

ँ को सम्िन्ि
१.१४ पन्रौ योर्नासग
ज भ, गजणस्तरीय र आिजलनक पूवाुिार लनमाुण,
पन्रौं रार्िय योर्नाका मजख्यतया तीनवटा उद्देश्यः १ (सिुसि
उत्मक शपादन ीि र मयाुददत रोर्गारी अलभिृर्ि, उच्च, ददगो र समावे ी आलथुक िृर्ि तथा गररिी लनवारण गदै
समृर्िको आिार लनमाुण गनज,ु २ (गजणस्तरीय स्वास्थ्य तथा सन्तजलित वातावरण, सामाखर्क न्याय र गजणस्तरीय
एवम् र्िाफदे ही सावुर्लनक सेवा कायमगरीसं घीय ासन व्यवस्थाको सजदृढीकरण गदै नागररकिाई मयाुददत
र पररष्कृत र्ीवनयापनको अनजभलू त गराउनज, र ३ (सामाखर्क आलथुक रुपान्तरण तथा स्वािीन रार्िय अथुतन्र
लनमाुणगरीदे को स्वालभमान, स्वतन्रता र रार्िय र्हतको सं रक्षण गने रहेका छन्। यी रार्िय उद्देश्यका िालग
तयार गररएका हजनािे अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकाको यस प्रथम पञ्चवषीय योर्नािे उि उद्देश्य प्राप्त गनु सघाउने
र गाउँपालिकाका आवश्यकतािाई पलन सम्िोिन गदै समृर्िको मागु तय गने गरी आफ्ना दीघुकािीन सोंच,
उद्देश्य, िक्ष्य, रणनीलत, कायुनीलत र कायुिम तय गररएका छन्।

ँ को सम्िन्ि
१.१५ नेपािको दीघुकािीन सोंच सग
नेपािको दीघुकािीन सोंच र्विम सम्ित् २१०० “समृि नेपाि, सजिी नेपािी” रहेको छ। यो दीघुकािीन
ँ ी लनमाुण तथा
सोंचमध्ये समृर्िको िालग चार मजख्य सूचकः उच्च र समतामूिक रार्िय आय, मानवपूर्
ज भ तथा आिजलनक पूवाुिार एवम् आििता, र उच्च उत्मक शपादन र उत्मक शपादकत्मक शव
सम्भावनाको पूणु उपयोग, सवुसि
र्वकास गररएका छन्। त्मक शयसै गरर, सजिी नेपािीको िालग छ वटा प्रमजि सूचकः पररष्कृत तथा मयाुददत र्ीवन;
सजि, सभ्य र न्यायपूणु समार्; स्वास्थ्य र सन्तजलित पयाुवरण, सज ासन; सिि िोकतन्र; रार्िय एकता र सम्मान
चयन गररएका छन्। यी रार्िय सूचक प्रालप्तिाई उच्च प्राथलमकता ददं दै गाउँपालिकाको प्रथम पञ्चवषीय
योर्नाका दीघुकािीन सोंच, उद्देश्य, िक्ष्य, रणनीलत, कायुनीलत र कायुिम तयार गररएको छ। यसथु, सं घीय
हकाई, लनर्ी क्षेर, सहकारी क्षेर र समजदायसँग सहकायु गदै यस योर्नाको सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत,
कायुनीलत र कायुिमको कायाुन्वयनिाट गाउँपालिकाको “समृद्ध अर्जन
ु चौपारी, सजखी अर्जन
ु चौपारीबासी” को
नारािाई यथाथुमा िदल्न सर्कने र्वश्वास गररएको छ।

१.१६ प्रदे

ँ को सम्िन्ि
योर्नासग

गण्िकी प्रदे

सरकारको "समृि प्रदे , सजिी नागररक" िनाउने सं कल्प, उच्च उत्मक शपादन मयाुददत र्ीवन समावे ी

सभ्य न्यायपूणु र सज ासनयजि आिजलनक समार् भएको समृि प्रदे

िनाउने िक्ष्य तथा उत्मक शपादन र उत्मक शपादकत्मक शव

िृर्ि गदै समार्िादउन्मजि, आत्मक शमलनभुर अथुव्यवस्था लनमाुण गनज;ु पयुटन ऊर्ाु कृर्ष उद्योग पूवाुिार र मानव
सं ािन र्वकासको माध्यमिाट समतामूिक तथा फरार्किो उच्च आलथुक िृर्ि हालसि गरी समृि प्रदे को
आिार ीिा लनमाुण गनज;ु गजणस्तरीय ख क्षा स्वास्थ्य िानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छ वातावरणमा पहजँच पजर्याई
21 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

सिै नागररकिाई सामाखर्क सजरक्षा र सज ासनको अनजभलू त गराउनज भन्ने लनिाुररत उद्देश्यिाई पूरा गने दद ामा
गाउँपालिकाको आिलिक योर्ना मजिररत हजनेछ र प्रदे सँगको समन्वय र सहकायुिाई थप मर्िजत िनाउँदै
िलगनेछ।

22 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

पररच्छे द2
समर्ष्टगत दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य र रणनीलत
२.१ पृष्ठभूलम
सं घीय

ासन प्रणािी मर्िजत सिि र पररपूरक हजनेगरीगाउँपालिकाको नेपाि सरकार र प्रदे

सरकारिे

अविम्िन गरे को समर्ष्टगत आलथुक नीलत र दीघुकािीन सोंचसँग तादात्मक शम्यता हजने गरी योर्ना तर्जम
ु ा गररएको
छ। स्थानीय सािन-स्रोत, आन्तररक आम्दानी, नेपाि सरकार, प्रदे

सरकार र नेपाि सरकारको स्वीकृलतमा

प्राप्त हजने िैदेख क सहायता र ऋणको महतम उपयोगगरीआलथुक, सामाखर्क, भौलतक, प्रर्वलिगत, सांस्कृलतक
एवं मानवीय सं सािन र्वकासको क्षेरमा समृर्ि हालसि गने दद ामा आिलिक योर्नाको सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य
र रणनीलत एवं कायुनीलत तय गररएको छ।

२.२ समस्या तथा च जनौती
सं र्विान तथा प्रचलित नेपाि कानजनिे स्थानीय तहिाई प्रदान गरे को खर्म्मेिारी अनजरूप र्नताको आ ा र
अपेक्षामा गजणोतर िृर्ि भएको छ। गाउँपालिकाको आन्तररक आम्दानी अत्मक शयन्त न्यून रहेको छ। नेपाि
सरकार र प्रदे

सरकारिाट प्राप्त हजने र्वतीय हस्तान्तरणमा नै गाउँपालिकाको िचुको आवश्यकता र र्वकास

लनमाुणका कायु लनभुर रहेको छ।िैदेख क सहायता तथा आन्तररक र िाह्य ऋण प्रालप्तको िालग गाउँपालिकाको
कानजनी र सं स्थागत क्षमता र्वकास भहसकेको छै न।त्मक शयसैगरर, गाउँपालिकािे ठोस, गजणस्तरीय तथा नलतर्ामजिी
योर्ना र कायुिम तर्जम
ु ा एवं कायाुन्वयनमा समेत कदठनाई रहेका छन्।न्यूनतम पूवाुिारको अभाव हजन,ज
ँ ै
यजवा र्न खि िैदेख क रोर्गारीमा र्ानज, तराईमिेस तथा सहरी क्षेरमा िसाह सराह तीब्र एवं लनरन्तर हजद
र्ानज, दक्ष र पयाुप्त र्न खि नहजन,ज र्वश्वालसिो तथ्याङ्कको न्यूनता हजन,ज नवीनतम् सूचना प्रलिलिको प्रयोगगरीसेवा
प्रिाहिाई प्रभावकारी िनाउनज र स्थानीय सज ासन प्रत्मक शयाभूतगरीर्नताको लिश्वास आर्ुन गनजप
ु ने र्वर्वि समस्या
तथा च जनौती गाउँपालिका समक्ष रहेका छन्।

२.३ अवसर
सं र्विान तथा कानजनिे राज्य खिको प्रयोग गनु पाउनेगरीअलिकार तथा खर्म्मेिारी प्राप्त हजन,ज रार्नीलतक
स्थार्यत्मक शव कायम हजन,ज गाउँपालिकामा रहेका सिै रार्नीलतक दि गाउँपालिकाको समृर्िको िालग साझा िारणा
सर्हत एकतािि हजन,ज सं घ, प्रदे

र स्थानीय सरकारसँगको सम्िन्ि र सहकायु िढ्दै र्ानज, र्वदे वाट आउने

र्वप्रेषणको मारा िढ्दै र्ानज, स्थानीय आवश्यकता सम्भावना माग र तथ्याङ्कमा आिाररत नीलत कानजन योर्ना
िर्ेट कायुिम तर्जम
ु ा, प्राकृलतक सौन्दयुता, र्ैर्वक र्वर्विता, अनेकता िीच सामाखर्क एकता, पयुटकीय, िालमुक,
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सांस्कृलतक सम्पन्नता र पर्हचान भएको गाउँपालिका हजन,ज पयुटन, कृर्ष पे ािाई प्रविुनगरीआलथुक िाभ लिने
्
सम्भावना रहनज आदद यस गाउँपालिकाका अवसर हजन।

२.४

दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य र रणनीलत

सोंच
“समृद्ध अर्जन
ु चौपारी, सजखी अर्जन
ु चौपारीबासी”
िक्ष्य
उच्च तथा ददगो आलथुक िृर्ि, गजणस्तरीय र्ीवन, प्रलतस्पिी नागररक, न्यायपूणु र सज ासनयजि आिजलनक
समार्यजक्त सक्षम गाउँपालिका।
उद्देश्य
१ . स्रोत सािनको महतम उपयोग गदै उत्मक शपादन र उत्मक शपादकत्मक शव वृर्ि गदै समजन्नत अथुव्यवस्था लनमाुण गनज।
ु
२ . पयुटन, कृर्ष, ऊर्ाु, उद्योग, पूवाुिार र मानव सं ािन र्वकासको माध्यमिाट समतामूिक, समृि
गाउँपालिका लनमाुण गनज।
ु
ँ
३ . गजणस्तरीय ख क्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ िानेपानी, सरसफाह तथा स्वच्छ वातावरणमा सिै नागररकको पहजच
पजर्याई नागररकिाई सामाखर्क सजरक्षा र सज ासनको अनजभलू त गराउनज।
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२.५ पररमाणात्मक शमक िक्ष्य

11. तालिका नम्िर २.५ पररमाणत्मक शमक िक्ष्य
ि.सं.

सूचक

हकाह

1.

आलथुक िृर्िदर

ििर

2.

प्रलतव्यखि कजि

प्रलत त

3.

कृर्ष

प्रलत त

4.

उद्योग

प्रलत त

5.

सेवा

प्रलत त

6.

गररिीको

प्रलत त

रार्िय आय

रे िामजलन रहेको

२०७७/७८

२०७८/७९

२०७९/८०

र्नसं ख्या

)लनरपेक्ष गररिी(
7.

िहजआयालमक

गररिीमा रहेको

प्रलत त

र्नसं ख्या
8.

आम्दानीमा

मालथल्िो १०

प्रलत त

र तल्िो ४०
प्रलत त

र्नसं ख्याको
अनजपात

(palma ratio)
9.

सम्पखतमा

आिाररत खर्नी

प्रलत त

गजणक
10.

अपेखक्षत आयज

ँ ाको
(र्न्म हजद
वषु)
11.

ज र
मातृ मृत्मक शयद
(प्रलतिाि

िािमा
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02८०/८१

02८१/८२

र्ीर्वत

र्न्ममा (सं ख्या
12.

५ वषु मजलनका

हर्ारमा

साक्षरता दर

प्रलत त

ज र
िाि मृत्मक शयद
13.

(१५ वषु मालथ)
श्रम खि

प्रलत तमा

15.

िेरोर्गारी दर

प्रलत तमा

16.

रोर्गारीमा

प्रलत तमा

14.

सहभालगता दर

औपचाररक

क्षेरको र्हस्सा

२.६ रणनीलत र उपिखब्ि

12. तालिका नम्िर २.६ रणलनलत र उपिखब्ि
उद्देश्य

रणनीलत

१ .स्रोत सािनको महतम

१.१ अन्तर सरकार, लनर्ी, सहकारी र सामजदार्यक

उत्मक शपादकत्मक शव

समतामूिक उच्च आलथुक िृर्ि दर हालसि गने, उन्मजि अथुव्यवस्थाको र्ग

उपयोग गदै

उत्मक शपादन र
वृर्ि

गदै

समजन्नत अथुव्यवस्था लनमाुण
गनज।
ु

उपिखब्ि

क्षेरको सहकायुमा िगानी िढाई ददगो, फरार्किो र

१(

आत्मक शमलनभुर

र

उत्मक शपादनमजिी,
समार्वाद

उत्मक शपादन िढाई रोर्गार सृर्ना गने, सिै प्रकारका

लनमाुण हजनेछ।

१.२ सावुर्लनक—लनर्ी साझेदारी सम्वन्िी स्थानीय

पयुटन व्यवसायीिीच सघन

गररिीको अन्त्मक शय गने।

नीलत लनमाुणगरीकायाुन्वयन गने।

१.३ स्थानीय र्वकासमा लनर्ी र सहकारी क्षेरको
सहभालगतािाई मूि प्रवाहीकरण गने
१.४ र्पछलिएका

क्षेर, सामाखर्क

िर्हस्करणमा

पाररएका र आलथुक रुपिे सीमान्तकृत वगुिाई

गाउँपालिकाको र्वकास लनमाुणमा सहभागी गराई
सन्तजलित र समतामूिक आलथुक िृर्ि गने।

१.५ आन्तररक आम्दानी िृर्िका िालग रार्स्व
सजिार योर्ना िनाई िागू गने।
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२ (स्थानीय उत्मक शपादक र
सहकायु भई नयाँ रोर्गार

सृर्ना, गररिी लनवारण र
अथुतन्रको र्वस्तार हजनेछ
३(गाउँपालिकाको

रार्स्व

प्रणािी सजदृढ भएको हजनेछ।

१.६ अन्तर तहगत समन्वयिाई मर्िजद िनाउदै

लिकासात्मक शमक सहकायु र आन्तररक ऋण र िैदेख क
सहायता पररचािनिाई प्रभावकारी िनाउने।

२ .भौलतक पूवाुिार, पयुटन, २.१ भौलतक पूवाुिार लनमाुण र्वकाससँग सम्िखन्ित

१

सं ािन

सं रचनाको

कृर्ष, ऊर्ाु, उद्योग, र मानव
माध्यमिाट

र्वकासको

स्थानीय

नीलत

तथा

तर्जम
ु ा/पररमार्ुन तथा कायाुन्वयन गने।

कानजन नवलनमाुण

समतामूिक, २.२ स्थानीय स्तरमा रहेको आलथुक, भौलतक तथा

समृि गाउँपालिका लनमाुण
गनजु

आवश्यक

(भौलतक

मानवीय स्रोत र सािनको पर्हचान तथा व्यवस्थापन
साथै पारद ी तथा न्यायोखचत, लमतब्ययी र ददगो
र्वकासमा आिाररत िगानीको सजलनखितता गने।

२.३ पूवाुिारको दीघुकािीन गजरु योर्ना तयारी र

लनमाुण कायुिाई सँगसँगै गनेगरीआवश्यक प्रकृया
अगालि िढाउने।

२.४ भौलतक पूवाुिार लनमाुणका िालग आवश्यक

र्ग्गा र्लमन तथा स्थानको व्यवस्थापन गने तथा
सरकारी प्रयोर्नका िालग र्ग्गा प्रालप्त गनजु पने

अवस्था आएमा उखचत र उपयजि मजआब्र्ाको
लनिाुरण गने।

र

सं रचनाको

ममुत

लनिाुररत समय र

पजराना

सं भार

िागतमा सम्पन्न भई वस्तज
तथा सेवाको उत्मक शपादन र
ढज वानी

िागत

घट्ने

आलथुक क्षेरमा

र

स्थानीय तहको प्रलतस्पिी
क्षमता िृर्ि हजनछ
े ।

२ कृर्ष (क्षेरमा उन्नत लिउ
लिर्नको

प्रयोग,

याखन्रकीकरण,

व्यवसायीकरण, र्िवायज

अनजकूिन कृर्ष प्रणािीको

२.५ भूलमको वगीकरणका आिारमा भएको भू- र्वकास,
उपयोगनीलत िमोखर्मको िगत कायम गने तथा

िगीकरणका आिारमा र्ग्गाको र्कताकाट र भूमी
िगत) नक् ा, स्रे स्ता (लनमाुण र सं रक्षण गने

२.६ पयुटन व्यवसाय र स्थानीय उत्मक शपादक िीच

सहकायुको साथै पयुटन व्यवसायीको क्षमता िृर्ि

र पयुटनपूवाुिारको र्वकासगरीगजणस्तरीय पयुटनको
र्वकास गने।
२.७

हािको

लनवाुहमजिी

कृर्ष

प्रणािीिाई

याखन्रकीकरण र व्यवसायीकरण, लसं चाह सजलििाको

र्वस्तार, उच्च उत्मक शपादन ददने उन्नत लिउ र प्रार्वलिक
ज ािन क्षेरमा उच्च
सहयोगको र्वस्तारगरीकृर्ष र प प
उत्मक शपादन र उत्मक शपादकत्मक शव हालसि गने।

२.८ सँगदठत क्षेरमा साना, मझौिा तथा ठू िा कृर्ष
प्र ोिन र िलनर्र्न्य नयाँ उद्योगको स्थापना र
र्वस्तार

गनु

लनर्ी

स्वदे ी

तथा
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र्वदे ी

अनजसन्िानगरीउच्च

र

उत्मक शपादन र उत्मक शपादकत्मक शव
हांलसि हजनेछ।

३ (सं गदठत क्षेरमा मझौिा
तथा ठू िा कृर्ष प्र ोिन र
िलनर्र्न्य
स्थापना
आयात

र

उद्योगको

र्वस्तार

प्रलतस्थापन

भई

र

प्रदे को गाहुस्थ उत्मक शपादनमा
उद्योग क्षेरको अं

उल्िे ख्य रुपमा िृर्ि हजनेछ।
४ (िर्ारमा उच्च माग
भएका

प्रार्वलिक

व्यवसार्यक
तालिमको

ख क्षा

र्वस्तार

तथा
र

भई

िगानीकताुिाई

प्रोत्मक शसाहनगरीप्रदे को

औद्योलगकीकरण गने।

२.९ र्वद्यािय र महार्वद्याियमा िम ः सािारण
ख क्षािाट

प्रार्वलिक

ख क्षातफु

रुपान्तरण

गनु

प्रोत्मक शसाहनगरीस्थानीय उत्मक शपादनिाई चार्हने प्रार्वलिक
मानव सं सािन गाउँपालिकालभरै उत्मक शपादन गने।

ख क्षा

िीचको

र

िर्ार

मागका

सम्िन्ि

र्वस्तार

भएको हजने र ख क्षा क्षेरको
सजिारिे

गजणस्तरीय

ग्रामीण

िोर्ीमा

क्षेरवाट

ख क्षाको

हरतफु

हजने

िसाईसराईमा कमी आएको
हजनेछ।

३

.गजणस्तरीय

ख क्षा, ३.१

सामजदार्यक

तथा

गैर

सरकारी

सं घ

स्वास्थ्य, स्वच्छ िानेपानी, सं स्थासँगको सहकायुमा एकि मर्हिा, अपाङ्ग, ज्येष्ठ
सरसफाह

वातावरणमा

तथा

स्वच्छ
सिै

नागररकको पहजँच पजर्याई
नागररकिाई
सजरक्षा

र

सामाखर्क

सज ासनको

अनजभलू त गराउनज।

१

(सावुर्लनक

सं स्थाको

व्यवस्थापन सजिारिे एकि

नागररक, र्ोखिममा रहेका वािवालिका र मर्हिा, मर्हिा, दलित, अपाङ्ग, ज्येष्ठ
र्हं सा पीलित व्यखि, सीमान्तकृत सामाखर्क समूह, नागररक,

वािवालिका

िोपोन्मजि र्ालत आददको सामाखर्क सजरक्षा सजदृढ

आददको सामाखर्क सजरक्षा

३.२ सं घीय सरकार, प्रदे

हजनेछ।

गने।

साझेदार सं स्थाको सहकायुमा

सरकार र र्वकास

व्यवस्था

मर्िजत

भएको

आिारभूत ख क्षा, २ (सूचना सञ्चार प्रणािीमा

स्वास्थ्य, िानेपानी र सरसफाहमा स्थानीय तहमा समसामर्यक
िसोिास गरे का सिै नागररकको समान पहजँच िृर्ि

सजिारगरीटे लिफोन,

हमेि,

३.३

र्वद्यजतीय

सूचनाको

ँ
पहजच

४

(गाउँपालिकालभर

गने।

स्थानीय

ासन

प्रणािीमा

िलमक

समसामर्यक सजिारगरीपारद ी, उतरदायी
प्रणािीको र्वकास गने।

र

ासन

हन्टरनेट र

सिै र्नतामा पजगक
े ो हजनेछ।
िसोिास गरे का नागररकिे

सज ासनको अनजभलू त गरे का
हजनेछन्।
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२.७ स्रोत र्वलनयोर्नको प्रक्षेपण
13. तालिका नम्िर २.७ स्रोत र्वलनयोर्नको प्रक्षेपण
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकाको पाँच वषुको आम्दानी प्रक्षेपण सम्िन्िी र्ववरण
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पररच्छे द ३
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकाको आलथुक नीलत
३ .१ सावुर्लनक र्वत
३.१.१ पृष्ठभूलम
सावुर्लनक प्र ासन सञ्चािन, सेवा प्रवाह र र्वकास लनमाुणका िालग सावुर्लनक र्वतको पररचािन गनजप
ु ने
हजन्छ। यसरी र्वतको पररचािन गदाु सं र्विान तथा प्रचलित कानजनिे लनददुष्ट गरे को अलिकारक्षेर एवं पररलिलभर
रहेर नागररकको लतनु सक्ने क्षमता र प्र ासलनक कज िताका आिारमा गररनज पदुछ। नेपािको सं
र्विानिे गाउँपालिकािाई आलथुक अलिकार क्षेरलभरका तोर्कएका क्षेरमा कर तथा
स्रोत पररचािन गने, नेपाि सरकार तथा प्रदे

ल्ज क िगाई आन्तररक

सरकारिाट रार्स्व िाँिफाँट, प्राकृलतक स्रोतको रोयल्टी

िाँिफाँट,लितीय समानीकरण अनजदान, समपूरक अनजदान, लि ेष अनजदान, तथा स तु अनजदान प्राप्त गरी
सावुर्लनक िचु व्यवस्थापन गने अलिकार प्रदान गरे को छ। स्थानीय तहिे रार्िय प्राकृलतक स्रोत तथा र्वत
आयोगको लसफारर को सीमा लभर रही गाउँ सभािाट स्वीकृत हजने गरी उत्मक शपादन ीि, रोर्गारमूिक, आन्तररक
ँ ीगत कायुको िालग आन्तररक ऋण लिन सक्ने व्यवस्था छ। एकि प्र ासनको
आयको िृर्ि तथा पजर्
माध्यमिाट प्रदे

र स्थानीय तहको दोहोरो अलिकार क्षेरलभरका कर तथा गैरकर गाउँपािपालिकािे रार्स्व

पररचािन गने व्यवस्था रहेको छ। गाउँपालिकािाई नेपाि सरकार र प्रदे

सरकारिाट र्वतीय समानीकरण

अनजदान, स तु अनजदान, र्व ेष अनजदान र समपूरक अनजदानगरीचार प्रकारका अनजदान प्राप्त हजने गरे को
छ।गाउँपालिका गठन भए पिात् र्वकास अविारणा अनजरूपका प्राथलमक काम सजरुवात भएका छन्। प्रारखम्भक
अवस्थादे खि गाउँसभािाट लनणुय गरी गाउँपालिकाको अलिकार क्षेरलभरका करका क्षेरिाई व्यवखस्थत गरी
स्रोतको सं किन तथा सन्तजलित र उत्मक शपादन ीि क्षेरमा र्वलनयोर्नका माध्यमिाट िर्ेट र योर्नािाई र्ोड्ने
प्रयास गररएको छ।

३.१.२ समस्या तथा च जनौती
सं र्विान र कानजन प्रदत अलिकार प्रयोगको िालग स्रोतको व्यवस्थापन गने सं स्थागत क्षमता र प्र ासलनक
कज ितामा रहेको अपयाुप्तताका कारण गाउँपालिकािे र्नताको िढ्दो आकांक्षा, माग र चाहनािाई यथेष्टरूपमा
सम्िोिन गनु सर्करहेको छै न। सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारिाट प्राप्त हजने र्वतीय समानीकरण अनजदान,

समपूरक अनजदान, र्व ेष अनजदान, स तु अनजदान नै गाउँपालिकाको वार्षुक िर्ेट तथा कायुिम लनमाुणका
मजख्य स्रोतकारूपमा रहेका छन्। ग्रामीण क्षेर भएकोिे आलथुक केन्ि व्यवसाय रोर्गारी पे ामा सं िग्न
र्न खि न्यून भएकोिे र्नताको आम्दानीको अवस्था कमर्ोर रहेको छ। यसिे गदाु करको भार थप्ने
भन्दा पलन करको दायरा लिस्तारगरीकर प्रणािीिाई ब्यवखस्थत गनजप
ु ने समस्या तथा च जनौती गाउँपालिका समक्ष
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रहेको छ।त्मक शयसै गरर, र्वतीय सज ासन एवं उतरदार्यत्मक शव र आलथुक अनज ासन कायमगरीसेवा प्रिाह र र्वकास
लनमाुणको कामिाई प्रभािकारी र गजणात्मक शमक िनाउने दद ामा गाउँपालिकािे भूलमका लनिाुह गनजु पने दे खिन्छ।
अवसर
सं र्विानतः स्थानीय तहिाई सरकारको रुपमा मान्यता प्रदान गरी स्रोत पररचािनको अलिकार प्राप्त हजन,ज
गाउँपालिका स्थापनापिात् सफितापूवक
ु गाउँ सभा सम्पन्नगरीिर्ेट तथा कायुिम कायाुन्वयन हजन,ज सं घीय
हकाईका िीचमा र्वकास लनमाुण, िगानी अलभवृर्ि, सज ासन प्रविुनमा प्रलतस्पिाुत्मक शमक वातावरण रहनज, योर्ना
ँ ै र्ानज, गाउँपालिकािे आन्तररक रार्स्व पररचािनमा वृर्ि गनु
छनौट, िर्ेट र्वलनयोर्न क्षमतामा सजिार हजद
् साथै, सं घीय तथा प्रदे
स्थानीय तहसँग समन्वयकारी भूलमका र्वस्तार गदै र्ानज यस क्षेरका अवसर हजन।
सरकारिाट र्वतीय हस्तान्तरण हजन,ज स्थानीय तहको आफ्नै प्रलतवि लनर्ामती कमुचारी हजन,ज उत्मक शपादन ीि
रोर्गारी लसर्ुना गनु सक्ने अलिकतम प्रलतफि प्राप्त गनु सर्कने आयोर्ना भएमा नेपाि सरकारसँग
प्रस्तावगरीऋण प्राप्त गनु सर्कने महत्त्वपूणु अवसर रहेको छ।

3.1.३ ददघुकालिन सोंच िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
सिि, र समृि अथुव्यवस्था सर्हतको गाउँपालिका।
िक्ष्य
स्थानीय स्रोत सािनको कज ि पररचािन र दक्षतापूणु लिलनयोर्न र उपयोगिाट ददगो तथा उच्च आलथुक
वृर्ि हालसि गने।
उद्देश्य
१ .सम्भार्वत स्रोतको उखचत पररचािन गदै सावुखर्नक र्वत गाउँपालिकको समृर्ि हालसि गनु सघाउने
क्षेरमा र्वलनयोर्न गनज।
ु
२ .गाउँपालिकाको अथुतन्रमा सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेरको िगानी र्वस्तारिाट उत्मक शपादन ीि रोर्गारी
सृर्ना र उत्मक शपादकत्मक शव वृर्ि गनज।
ु
३ .सामाखर्क न्याय सर्हतको आलथुक समृर्ि हालसि गनज।
ु
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३ १.४.उद्देश्य, रणनीलत/कायुलनलत, कायुिम र उपिखब्ि
15. तालिका नम्िर ३.१.४ उद्देश्य, रणनीलत/कायुलनलत, कायुिम र उपिखब्ि
रणनीलत/कायुनीलत

कायुिम

अपेखक्षत उपिखब्ि

१.१ सावुर्लनक िचुको लमतव्ययी,

१.१.१ सावुर्लनक िररद

पञ्चिषीय

उखचत पररचािन गदै

दक्षतापूणु तवरिे आलथुक,

कानजनको पररपािनामा र्ोि

योर्नाको

सावुखर्नक र्वत

सामाखर्क र्वकास तथा पूवाुिार

ददहनेछ र िर्ेट प्रणािीका

अन्तमा

गाउँपालिकको

लनमाुणमा उपयोग गने।

सिै प्रकृयािाई प्रभावकारी

गाउँपालिकाको

समृर्ि हालसि गनु

१.२ प्रदे सँग समन्वय तथा

िनाउन दक्ष मानव सं सािन

स्रोत सािनको

सघाउने क्षेरमा

सहकायु गदै रार्स्व पररचािन

र्वकासमा र्ोि ददहनेछ।

र्वलनयोर्न र

र्वलनयोर्न गनज।
ु

गने।

१.२.१ प्रभावकारी रार्स्व

रार्स्व

१.३ रार्िय प्राकृलतक स्रोत तथा

पररचािनका िालग प्रदे

पररचािन क्षमता

र्वत आयोगको लसफारर को सीमा

सरकारसँग समन्वय र

सजदृढ भएको हजन,े

लभर रही उत्मक शपादन ीि,

सहकायु गररनेछ।रार्स्व

उपिब्ि सीलमत

रोर्गारमूिक, आन्तररक आयको

पररचािनिाई सूचना र

स्रोत र

ँ ीगत कायुको िालग
िृर्ि तथा पजर्

प्रर्वलिमा आिाररत

सािनको िगानी

आन्तररक ऋण लिने।

िनाहनेछ।

उत्मक शपादनमूिक

१.४ रार्स्वको दायरामा समेर्टन

१.३.१ आन्तररक ऋणिाई

क्षेरमा केखन्ित

नसकेका गाउँपालिकाको अलिकार

उत्मक शपादन ीि क्षेरमा उपयोग

भएको हजनछ
े ।

क्षेरलभरका कर तथा गैरकर

गररनेछ।

रार्स्व पररचािनमा र्ोि ददने।

१.४.१ गाउँपालिकाको

उद्देश्य
१ .सम्भार्वत स्रोतको

रार्स्व सजिार योर्ना
तयारगरीिागू गररनेछ।
२ .गाउँपालिकाको

२.१ सरकारी तथा गैरसरकारी

२.१.१ कृर्ष तथा गैर कृर्ष

गाउँपालिकाको

अथुतन्रमा सरकारी

क्षेरको िगानी र्वस्तार,

क्षेर र पयुटनमा रोर्गार

अथु व्यवस्था

तथा गैरसरकारी

रोर्गारीका अवसरको सृर्ना,

मूिक उद्योग स्थापनामा

सजदृढ सिि र

क्षेरको िगानी

उत्मक शपादन र उत्मक शपादकत्मक शवमा वृर्ि

र्ोि ददहनेछ

रोर्गारमूिक

र्वस्तारिाट

ँ ी लनमाुण हजनेगरीस्रोतको
एवम् पूर्

२.१.२ िैदेख क

भएको हजनेछ।

उत्मक शपादन ीि

महतम पररचािन गने।

रोर्गारीिाट प्राप्त सीप र

रोर्गारी सृर्ना र

िगानीिाई स्थानीय स्रोत र
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उत्मक शपादकत्मक शव वृर्ि

सािन पररचािन हजने

गनज।
ु

उद्योगको स्थापना र
र्वस्तारमा र्ोि ददहनेछ

३ .सामाखर्क न्याय

३.१ पूवाुिार र्वकास तथा

३.१.१ सावुर्लनक लनमाुण

सर्हतको आलथुक

सामाखर्क क्षेरमा िगानी

र सामाखर्क क्षेरिाट प्राप्त

समृर्ि हालसि गनजु

गदाु समार्का सिै वगु र क्षेरमा

िगानीको प्रलतफि

समन्यार्यक र्वतरण गने।

समार्का सिै वगु र

समानता र
सामाखर्क न्याय
समावेख तामा

क्षेरमा समन्यार्यक र्वतरण
हजने प्रिन्ि लमिाहने छ।
३.१.२ आलथुक र

आिाररत आलथुक
िृर्ि र र्वकास
भएको हजनेछ।

सामाखर्क रुपिे पछालि
परे का
नागररकिाई सामाखर्क
सं रक्षणका कायुिम
माफुत् सं रक्षण गररनेछ।

सावुर्लनक र्वत

१

लनमाुण हजनग
े रीस्रोतको महतम

२०८१/८२

२०८०/८१

ँ ी
उत्मक शपादकत्मक शवमा वृर्ि एवम् पूर्

योर्ना

२०७९/८०

हकाई

िक्ष्य

२०७८/७९

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

२०७७/७८

आिार

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पररचािन
२

उपिब्ि स्रोतको सिै वगु र क्षेरमा
समन्यार्यक र्वतरण गने

36 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

अवलिको
र्म्मा िक्ष्य

प्रभावकारी रार्स्व पररचािनका
३

िालग प्रदे

सरकारसँग समन्वय र

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सं ख्या

-

सहकायु गररने
िैदेख क रोर्गारीिाट प्राप्त सीप र
४

िगानीिाई स्थानीय स्रोत र सािन
पररचािन हजने उद्योगको स्थापना र
र्वस्तारमा र्ोि
आलथुक र सामाखर्क रुपिे पछालि

५

परे का नागररकिाई सामाखर्क
सं रक्षणका कायुिम

६

आन्तररक ऋणिाई उत्मक शपादन ीि
क्षेरमा उपयोग गररने

२

२

२

२

८

३.२ रार्स्व पररचािन
३.२.१ पृष्ठभूलम
सं र्विानको अनजसूची ८ िे स्थानीय तहिे सम्पखत कर, घरिहाि कर, घर र्ग्गा रखर्िे न
सािन कर, सेवा

ल्ज क, दस्तजर, पयुटन

ल्ज क, सिारी

ल्ज क, लिज्ञापन कर, ब्यिसाय कर, भूलमकर, दण्ि र्ररिाना, मनोरञ्जन

कर र मािपोत सं किन र्स्ता कर तथा गैर कर उठाउन पाउने प्रत्मक शयाभूत गरे को छ।सं र्विानिे घरर्ग्गा
िगायतका रखर्िे न

ल्ज क, सवारी सािन कर, र्वज्ञापन कर र मनोरञ्र्न कर पररचािनको अलिकार प्रदे

सरकार र स्थानीय तहको दोहोरो अलिकार क्षेरमा रािेको छ। दोहोरो अलिकार क्षेरमा रहेका कर तथा
गैरकर रार्स्वमध्ये मनोरञ्जन कर, लिज्ञापन कर, दहतर िहतर

ल्ज क अन्तर सरकारी र्वत व्यवस्थापन ऐन,

२०७४ िमोखर्म एकि कर प्र ासनको रूपमा स्थानीय तहिे र सिारी सािन कर प्रदे

सरकारिे

सं किनगरीिाँिफाँट गने ब्यवस्था गररएको छ।सं र्विान र कानजनतः प्राप्त अलिकार र खर्म्मेिारी अनजरूप कर
तथा गैरकरका आिार साँघरज ो रहेको, कर पररचािनमा र्नताको चेतनास्तर, र्ीवन

ैिी, र्न खि र प्रणािी

उपयजि र प्रभावकारी हजन सकेको छै न। कर प्रणािी प्रभावकारी िनाउन रार्स्व सजिार योर्ना तयारगरीरार्स्व
सं किन र पररचािन गने कायुिाई थप प्रभावकारी िनाउन आवश्यक रहेको छ।
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३.२.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकामा आलथुक केन्ि न्यून रहेका, व्यवसाय रोर्गारी उद्यम ीिताका अवसर अपयाुप्त
रहेको हजँदा ब्यवसाय कर र घर िहाि कर िापत प्राप्त हजने रार्स्वको मारा न्यून हजन,ज सम्पखत करको िालग
र्ग्गा मूल्याङ्कनको आिार कमर्ोर हजन,ज नालगरकको आय र र्ीवनस्तर कमर्ोर हजन,ज कर लतनजु पछु भन्ने आम
भावनाको र्वकास भहनसक्नज, कर प्र ासन सञ्चािन गने दक्ष र्न खि र प्रलिलिको अभाव हजन,ज हाम्रो र्वकासका
िालग हामी आफै योगदान पजर्याउनजपछु भन्ने भावना र्ागृत गराउन नसर्कनज र्स्ता समस्या प्रमजि
समस्याकारूपमा रहेका छन्।
कर तथा गैर करको आिार र दायरा र्वस्तार गनज,ु रार्स्वको प्रभावकारी पररचािन कर सं किन प्रणािीिाई
र्वद्यजतीय माध्यमको प्रयोगगरीअलभिेि प्रणािी र कर सं किन प्रकृयािाई व्यवखस्थत गनज,ु कर लतनजप
ु ने सिै
नागररकिाई करको दायरामा ल्याउनज, सरकारको िगानी रार्स्व पररचािन हजने क्षेरमा प्राथलमकीकरण गनु
्
नसर्कनज आदद यस क्षेरका प्रमजि च जनौती हजन।
अवसर
ँ ै र्ानज,
सं र्विानिे कर तथा गैरकरका अलिकार क्षेर लनिाुरण गनज,ु गाउँपालिकामा र्न खि आपूलतु सहर् हजद
करदाता ख क्षा कायुिमको माध्यमिाट करदातामा कर प्रलतको िारणा स्पष्ट हजँदै र्ानज र गाउँपालिकािे कर
प्र ासन सजिारिाई प्राथलमकतामा रािी योर्ना तथा कायुिम तर्जम
ु ा गनज,ु करदातामैरी प्र ासनको
अविारणािाई प्राथलमकता ददनज, आलथुक केन्िको र्वस्तार हजँदै र्ानज, सरकारको िगानी रार्स्व प्रालप्त हजने क्षेरतफु
केखन्ित गररनज आदद अवसरकोरूपमा रहेका छन्।

३.२.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
आन्तररक आम्दानीको िृर्ि, गाउँपालिकाको समृर्ि।
िक्ष्य
आन्तररक स्रोतिाट प्र ासलनक र र्वकास कायुिम समेत सञ्चािन गनु सक्ने अवस्थाको लसर्ुना गने।
उद्देश्य
१ . सं वैिालनक अलिकार िमोखर्म कर तथा गैरकरको आिार तथा दायरा फरार्किो िनाउनज।
२.

रार्स्व पररचािन प्रणािीिाई कज ि, पारद ी, िागतप्रभावी र प्रलिलिमैरी िनाउनज।

३.२.४ उद्देश्य, रणनीलत/कायुलनलत, कायुिम र उपिखब्ि
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16. तालिका नम्िर ३.२.४ उद्देश्य, रणनीलत/कायुलनलत, कायुिम र उपिखब्ि
उद्देश्य

रणनीलत/कायुनीलत

कायुिम

अपेखक्षत उपिखब्ि

१ .सं वैिालनक

१.१ सरकारी तथा सामजदार्यक

१.१.१ स्थानीय क्िि

पञ्चिषीय योर्नाको

अलिकार

सं स्थासँग समन्वय गरी कर दाता

समजदायसँग

अन्तमा

िमोखर्म कर

ख क्षा कायुिम सञ्चािन गने।

सम्झौतागरीकरदाता ख क्षा

गाउँपालिकाको कर

तथा गैरकरको

१.२ कर प्रणािीिाई ददगो र

कायुिम सञ्चािन गने।

प्र ासन तथा रार्स्व

आिार तथा

प्रभावकारी िनाउन रार्स्व

१.१.२ उच्च ख क्षा हालसि

पररचािन क्षमता

दायरा फरार्किो

सभाब्यता अध्ययनगरीरार्स्व

गरी गाउँपालिकामा

सजदृढ भएको हजनछ
े ।

िनाउनज।

सजिार योर्ना िनाउने।

िेरोर्गार रहेका यजवा
र्न खििाई पररचािन
गने।
१.२.१समय, खर्म्मेिारी
सर्हतको कायुयोर्ना लनमाुण
गने।
१.२.२ कायुयोर्ना
िमोखर्मको कायुप्रकृया
अखघ िढाउन आवश्यक पने
वर्ेटको सजलनखितता गने

२.रार्स्व

२.१ रार्स्व पररचािन सूचना

२.२.१ सिै करदाताको

रार्स्व पररचािन

पररचािन

प्रर्वलिमा आिाररत र र्न खि

अलभिेि कम्प्यूटराहज्ि

प्रर्वलिमैरी सरि,

प्रणािीिाई

र्वकासमा र्ोि ददने।

गने।

पारद ी, दक्षतापूणु

कज ि, पारद ी,

२.२.२ गाउँपालिका र विा

एवं प्रभावकारीरुपमा

िागतप्रभावी र

कायाुियको कर

पररचािन भएको

प्रलिलिमैरी

प्रणािीिाई सफ्टिेयरमा

हजन।
े

िनाउने।

आिि गने।
२.२.३ सूचना प्रलिलिमा
आिाररत र्न खिको
आपूलतु र र्वकास गने।
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रार्स्व पररचािन
आिार

िक्ष्य

२०८१/८२

२०८०/८१

योर्ना

२०७९/८०

२०७८/७९

हकाई

२०७७/७८

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

अवलिको
र्म्मा िक्ष्य

सरकारी तथा सामजदार्यक सं स्थासँग
१

समन्वयगरीकर दाता ख क्षा

सं ख्या

८

८

८

-

-

२४

सं ख्या

१

-

-

-

-

१

सं ख्या

२

२

२

१

१

८

कायुिम सञ्चािन
कर प्रणािीिाई ददगो र प्रभावकारी
२

िनाउन रार्स्व सभाब्यता
अध्ययनगरीरार्स्व सजिार योर्ना
िनाउने

३

सिै करदाताको अलभिेि
कम्प्यूटराहज्ि

३.३ सावुर्लनक, लनर्ी र सहकारी साझेदारी
३.३.१ पृष्ठभूलम
लिगतका ददनमा र्वकास सम्पूणु साँचो एकिरुपमा सरकारमा मार लनर्हत रहेको लथयो। र्वकास प्र ासन र
सावुर्लनक प्र ासनमा दे खिएका नवीन अविारणािे र्वकासका मूिभूत मान्यतामा पररवतुन आई र्वकास
ज
साझेदारकोरूपमा लनर्ी क्षेर, गैरसरकारी सं स्था र सहकारी सं स्था स्थार्पत हजन थािे का छन्। सं यि
राि
सं घको सहस्रब्दी र्वकास िक्ष्य र यसपलछ हाि कायाुन्वयनमा रहेको ददगो र्वकासका िक्ष्यमा पलन र्वकासका
साझेदार वा पार सरकार मार नभएर िेरै पक्ष खर्म्मेवार र सं िग्न हजने उल्िेि गररएको छ। यसै आिारमा
नेपािको सं र्विानमा पलन तीन िम्िे सरकार लनर्ी क्षेर र सहकारी क्षेरको सहभालगतामा दे को समृर्ि हालसि
गररने पररकल्पना गररएको छ। अझ सं घीय

ासन प्रणािीमा आलथुक, सामाखर्क तथा भौलतक पूवाुिार

लिकासको सन्दभुमा साझेदारी हजने कायुको व्यापकता र सघनता अलत आवश्यक नै रहेको छ। गाउँपालिकाको
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समर्ष्टगत आलथुक नीलतमा आलथुक र्वकासको िालग सावुर्लनक, लनर्ी र सहकारी क्षेरको सहकायु र साझेदारी
गने पररकल्पना गररएको छ। सावुर्लनक क्षेरिे लनमाुण गरे का नीलत लनयमको पररलिलभर रही लनर्ी क्षेरिे
उत्मक शपादनमूिक क्षेरमा िगानी गने, उत्मक शपादन कायुमा स्थानीय स्रोत, सािन र र्न खिको अलिकतम पररचािन
गरी आत्मक शमलनभुर अथुतन्र लनमाुण गनुमा सहयोगी भूलमका िेल्ने अपेक्षा गररएको छ। त्मक शयस्तै, सहकारी क्षेरिे
आफ्ना सदस्यिाई उत्मक शपादनमूिक क्षेरमा िगानी गनु प्रोत्मक शसाहन गरी स्थानीयस्तरमा उत्मक शपादन र उत्मक शपादकत्मक शव
वृर्ि गनु सघाउने अपेक्षा गररएको छ। गाउँपालिकाको र्वकासमा यी तीन महत्मक शवपूणु पक्ष एकतािि हजँदै
सहकायु, समन्वय र सहिगानी गदै आलथुक र्वकास र समृर्ि हालसि गनजप
ु ने दे खिन्छ।समजदाय र सामाखर्क
सं घ सं स्थाको सं िग्नतािाट सामाखर्क सचेतनाका कायु सञ्चािन गदााँ अझ िढी लमतव्ययी सहभालगतामूिक
र्वश्वासयोग्य र प्रभाकारी हजन र्ाने दे खिन्छ।

३ २.३.प्रमजि समस्या तथा च जनौती
सावुर्लनक क्षेरको नीलतगत खस्थरता र सं घीय हकाईका िीचमा तादात्मक शम्यताको न्यूनतािे लनर्ी क्षेरिाई आकर्षुत
गनज,ु लनर्ी क्षेरिाट िगानी गनु सक्ने आयोर्नाको पर्हचान हजन नसक्नज, लनर्ी क्षेरिे िगानीगरीिाभ लिन
सक्ने आलथुक वातावरण िनाउनज, लनर्ी क्षेर सेवामूिक भन्दा व्यवसायमजिी एवं नाफामजिी र्ियाकिापमा चासो
र सं िग्नता रहनज, सहकारी क्षेरको िगानी उत्मक शपादनमूिक एवं रोर्गारमूिक क्षेरमा र्वस्तार गनज,ु नागररकमा
उपभोगमजिी सं स्कारका कारण वचत गने र िगानी गने िानीको र्वकास गनजु आदद यस क्षेरका प्रमजि समस्या
तथा च जनौतीकोरूपमा रहेका छन्।

अवसर
गाउँपालिकािे िगानीमैरी नीलत तथा कायुिम ल्याई लनर्ी क्षेर र सहकारी क्षेरिाई उत्मक शपादनमूिक र सेवा
ँ ै र्ानज,
क्षेरमा िगानी गनु िजल्िा आह्वान गनज,ु यजवा पजस्तामा उद्यम ीिताप्रलत सकारात्मक शमक िारणाको र्वकास हजद
गाउँपालिका केन्िसम्म आलथुक केन्िको र्वकास र र्वस्तार हजँदै र्ानज, लनर्ी क्षेरिे नाफामूिक मार नभह
र्वस्तारै सं स्थागत सामाखर्क उतरदार्यत्मक शव वहनिाई समेत ् अविम्िन गने सं स्कारको

ज वात हजन,ज ,
रु

उत्मक शपादनमूिक क्षेरमा िगानी गनु चार्हने ऊर्ाुको उपिब्िता िढ्दै र्ानज, िगानीका िालग न्यूनतमरुपमा
आवश्यक हजने भौलतक पूवाुिारका क्षेरमा प्रदे

सरकारको प्रलतविता िगानी र्वस्तार हजँदै र्ानज, र्वदे मा सीप

लसकेर फकेको र्न खिको उपिब्िता िढ्नज,

ाखन्त सजरक्षा, स्थानीय नागररक र्वकास र वातावरणका िीचमा

ँ ै र्ानज यस क्षेरका अवसर हजन।
्
सकारात्मक शमक िारणा िनाउनज र्स्ता क्षेरमा सजिार हजद
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३३.३. दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
गाउँपालिकाको वहजआयालमक र्वकासमा सावुर्लनक, लनर्ी र सहकारी साझेदारी कायुिम।
िक्ष्य
लनर्ी तथा सहकारी क्षेरिाई आकषुण तथा र्वश्वास र्गाई गाउँपालिकाको र्वकासमा योगदान गने।
उद्देश्य
१ . िगानीमैरी वातावरण लसर्ुनागरीलनर्ी क्षेर र सहकारी क्षेरिाई उत्मक शपादनमूिक क्षेरमा िगानी गनु
आकर्षुत गनज।
ु
२ . सहकारी क्षेरिाई प्रविुन र र्वकास गदै िचतमा िृर्िगरीउत्मक शपादनमूिक क्षेरमा ऋण पररचािन गनज।
ु

३.३.४ उद्देश्य, रणनीलत/कायुलनलत, कायुिम र उपिखब्ि
17. तालिका नम्िर ३.३.४ उद्देश्य, रणनीलत/कायुलनलत, कायुिम र उपिखब्ि
उद्देश्य

रणनीलत/कायुनीलत

कायुिम

अपेखक्षत उपिखब्ि

१ .सम्भार्वत स्रोतको

१.१ सावुर्लनक िचुको लमतव्ययी,

१.१.१ सावुर्लनक िररद

पञ्चिषीय

सामाखर्क र्वकास तथा पूवाुिार

ददहनेछ र िर्ेट प्रणािीका

गाउँपालिकाको

उखचत पररचािन गदै
सावुखर्नक र्वत
गाउँपालिकको

समृर्ि हालसि गनु
सघाउने क्षेरमा

र्वलनयोर्न गनज।
ु

दक्षतापूणु तवरिे आलथुक,
लनमाुणमा उपयोग गने।

१.२ प्रदे सँग समन्वय तथा

सहकायु गदै रार्स्व पररचािन
गने।

१.३ रार्िय प्राकृलतक स्रोत तथा

र्वत आयोगको लसफारर को सीमा

कानजनको पररपािनामा र्ोि
सिै प्रकृयािाई प्रभावकारी

िनाउन दक्ष मानव सं सािन
र्वकासमा र्ोि ददहनेछ।

१.२.१ प्रभावकारी रार्स्व
पररचािनका िालग प्रदे
सरकारसँग समन्वय र

42 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

योर्नाको अन्तमा
स्रोत सािनको
र्वलनयोर्न र
रार्स्व

पररचािन क्षमता

सजदृढ भएको हजने,
उपिब्ि सीलमत

लभर रही उत्मक शपादन ीि,

सहकायु गररनेछ।रार्स्व

स्रोत र

ँ ीगत कायुको िालग
िृर्ि तथा पजर्

प्रर्वलिमा आिाररत

उत्मक शपादनमूिक

रोर्गारमूिक, आन्तररक आयको
आन्तररक ऋण लिने।

१.४ रार्स्वको दायरामा समेर्टन

नसकेका गाउँपालिकाको अलिकार
क्षेरलभरका कर तथा गैरकर

रार्स्व पररचािनमा र्ोि ददने।

२ .गाउँपालिकाको

अथुतन्रमा सरकारी
तथा गैरसरकारी
क्षेरको िगानी
र्वस्तारिाट

उत्मक शपादन ीि

रोर्गारी सृर्ना र

पररचािनिाई सूचना र
िनाहनेछ।

१.३.१ आन्तररक ऋणिाई

उत्मक शपादन ीि क्षेरमा उपयोग

सािनको िगानी
क्षेरमा केखन्ित
भएको हजनछ
े ।

गररनेछ।

१.४.१ गाउँपालिकाको
रार्स्व सजिार योर्ना

तयारगरीिागू गररनेछ।
२.१ सरकारी तथा गैरसरकारी

२.१.१ कृर्ष तथा गैर कृर्ष

गाउँपालिकाको

रोर्गारीका अवसरको सृर्ना,

मूिक उद्योग स्थापनामा

सजदृढ सिि र

क्षेरको िगानी र्वस्तार,

उत्मक शपादन र उत्मक शपादकत्मक शवमा वृर्ि

ँ ी लनमाुण हजनेगरीस्रोतको
एवम् पूर्
महतम पररचािन गने।

उत्मक शपादकत्मक शव वृर्ि

क्षेर र पयुटनमा रोर्गार
र्ोि ददहनेछ

२.१.२ िैदेख क

रोर्गारीिाट प्राप्त सीप र

अथु व्यवस्था

रोर्गारमूिक

भएको हजनेछ।

िगानीिाई स्थानीय स्रोत र
सािन पररचािन हजने

गनज।
ु

उद्योगको स्थापना र

र्वस्तारमा र्ोि ददहनेछ

३ .सामाखर्क न्याय

३.१ पूवाुिार र्वकास तथा

३.१.१ सावुर्लनक लनमाुण

समृर्ि हालसि गनजु

गदाु समार्का सिै वगु र क्षेरमा

िगानीको प्रलतफि

सामाखर्क न्याय

क्षेरमा समन्यार्यक र्वतरण

आिाररत आलथुक

३.१.२ आलथुक र

भएको हजनेछ।

सर्हतको आलथुक

सामाखर्क क्षेरमा िगानी

समन्यार्यक र्वतरण गने।

र सामाखर्क क्षेरिाट प्राप्त

समानता र

समार्का सिै वगु र

समावेख तामा

हजने प्रिन्ि लमिाहने छ।

िृर्ि र र्वकास

सामाखर्क रुपिे पछालि
परे का

नागररकिाई सामाखर्क
सं रक्षणका कायुिम

माफुत् सं रक्षण गररनेछ।
सावुर्लनक र्वत
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२०८१/८२

२०८०/८१

योर्ना

२०७९/८०

हकाई

२०७७/७८

ि.सं . कायुिम

िक्ष्य

२०७६/७७

वषु

२०७८/७९

आिार

अवलिको

र्म्मा िक्ष्य

ँ ी
उत्मक शपादकत्मक शवमा वृर्ि एवम् पूर्
१

लनमाुण हजनग
े रीस्रोतको महतम

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सं ख्या

-

पररचािन
२

उपिब्ि स्रोतको सिै वगु र क्षेरमा
समन्यार्यक र्वतरण गने
प्रभावकारी रार्स्व पररचािनका

३

िालग प्रदे

सरकारसँग समन्वय र

सहकायु गररने
िैदेख क रोर्गारीिाट प्राप्त सीप र
४

िगानीिाई स्थानीय स्रोत र सािन

पररचािन हजने उद्योगको स्थापना र
र्वस्तारमा र्ोि

५

६

आलथुक र सामाखर्क रुपिे पछालि
परे का नागररकिाई सामाखर्क
सं रक्षणका कायुिम

आन्तररक ऋणिाई उत्मक शपादन ीि
क्षेरमा उपयोग गररने

२
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२

२

२

८

३.४ वैदेख क िगानी
३.४.१ पृष्ठभूलम
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकामा कृर्ष तथा पयुटन सेवा, स्वास्थ्य क्षेर र प्रर्वलिको क्षेरमा िैदेख क िगानी आकषुण
गनु सर्कने सम्भावना रहेको छ। िगानीको िालग आवश्यक पने नीलत तथा वातावरण आफैिे वा सं घीय र
प्रदे

सरकारसँगको समन्वय र सहकायुमा तयार गनु गाउँपालिकािे अझ िेरै तयारी गनजु पने आवश्यकता

रहेको छ। गाउँपालिकाको समग्र आलथुक सामाखर्क र्वकास र रूपान्तरणको िालग िैदेख क िगानी अपररहायु
रहेको छ। यसका

िालग गाउँपालिकािे अनजसन्िान र्वकास तथा अन्तर सरकार कायुिमिाई र्व ेष ध्यान

पजर्याउनज पलन उखतकै र्रूरी रहेको छ।

३.४.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
वैदेख क िगानीका िालग सं घीय सरकारका लनकायिाट मार स्वीकृलत पाउने कानजनी प्रवन्ि रहनज, वैदेख क
िगानी आकर्षुत गने कायाुन्वयनयोग्य पररयोर्नाको तयार भई नसक्नज, वैदेख क िगानीकताुिाई आवश्यक
पने र्ग्गा,र्न खि र कच्चा पदाथु प्रच जरता नहजन,ज औद्योलगक उत्मक शपादनको गाहुस्थ माग कमर्ोर रहनज, दक्ष
र्न खि

हरकेखन्ित रहनज, िगानी र्फताुका िालग कानजनी एवं प्र ासलनक सहर्ता नहजन,ज नाफा आर्ुनका

ज
िालग िर्ारको लसलमतता रहनज, िगानीको िालग आवश्यक पने नीलत िनी नसक्नज, सं यि
िगानीका िालग
ँ ीगत र व्यवस्थापकीय क्षमता कमर्ोर रहनज आदद यस क्षेरका प्रमजि समस्या तथा
नेपािी िगानीकताु पजर्
्
च जनौती हजन।
अवसर
रार्नीलतक स्थार्यत्मक शविे नीलतगत खस्थरता रहनज, सूचना प्रर्वलिको िढ्दो र्वस्तारिे ग्रामीण क्षेरमा सहर्ता हजन,ज
व्यवसाय िागत घट्नज, नागररकको र्ीवनस्तरमा िम ः सजिार हजँदै र्ानज, आन्तररक आम्दानी र र्वप्रेषणिे
गदाु नागररकको िय खि िढ्न गई स्थानीयस्तरमा उत्मक शपाददत वस्तजको मागमा िम ः िृर्ि हजन,ज ख क्षा,
स्वास्थ्य सेवाप्रलत नागररक र्ागरुक हजँदै र्ानज, पयुटन ब्यवसायिे उपभोग्य वस्तजको मागमा उल्िेिनीय मारामा
िृर्ि हजन,ज गाउँपालिकालभरका गैर आवासीय नेपािी िगानी गनु तयार हजन,ज उद्योग वाखणज्य क्षेर र्वदे ी
ज िगानीका िालग तत्मक शपर हजन ज िैदेख क िगानीका सम्भावना र अवसर हजन।
्
िगानीकताुसँग सं यि
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३.४.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
वैदेख क िगानी पररचािन, गाउँपालिकाको अलभयान।
िक्ष्य
वैदेख क िगानीिाई आकषुण र पररचािन गदै गाउँपालिकाको आलथुक सामाखर्क र्वकास गने।
उद्देश्य
१ .वैदेख क िगानीिाई आकर्षुत तथा उत्मक शप्ररे रत गने वातावरणको लनमाुण गनज।
ु
ँ ी लनमाुण, प्रर्वलि र्वकास र उत्मक शपादन ीि क्षेरमा उपयोग गने।
२ .वैदेख क िगानीिाई पजर्

३.४.४ उद्देश्य, रणनीलत/कायुलनलत, कायुिम र उपिखब्ि
18. ३.४.४ उद्देश्य, रणनीलत/कायुलनलत, कायुिम र उपिखब्ि
उद्देश्य

रणनीलत/कायुनीलत

कायुिम

अपेखक्षत उपिखब्ि

१ .वैदेख क

१.१ वैदेख क िगानीमैरी नीलत

१.१.१ िगानीमैरी कानजनी,

पञ्चिषीय योर्नाको

िगानीिाई

तथा कानजन लनमाुण गररनेछ।

सं स्थागत र प्रकृयागत

अन्तमा िैदेख क

आकर्षुत तथा

सजिार गररनेछ।

नीलत तथा कानजन

उत्मक शप्ररे रत गने

१.१.२ सं घीय सरकार तथा

तर्जम
ु ा भई

वातावरणको

प्रदे

लनमाुण गनज।
ु

सहकायुमा िगानीकताुिाई

र्वकासमा िैदेख क

उत्मक शपादन ीि क्षेरमा िगानी

िगानी प्रिाह हजने

गनु उत्मक शप्ररे रत औद्योलगक

वातावरण लसर्ुना

पूवाुिार लनमाुण तथा अन्य

भएको हजनेछ।

सरकारसँगको

कर िगायतका छज ट सजलििा
उपिब्ि गराउन सं घीय
सरकार तथा प्रदे
सरकारसँग समन्वय गने।
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गाउँपालिकाको

२ .वैदेख क

२.१ सं घीय सरकार तथा प्रदे

२.१.१ सं भाब्यता

वैदेख क िगानीका

ँ ी
िगानीिाई पजर्

सरकारसँगको सहकायुमा

अध्ययनगरीआयोर्ना िैंक

क्षेर स्पष्ट गदै

लनमाुण, प्रर्वलि

िगानीकताुिाई उत्मक शपादन ीि

तयार गररनेछ।

आलथुक िृर्ि र

र्वकास र

क्षेरमा िगानी गनु उत्मक शप्ररे रत

२.१.२ वैदेख क िगानीको

रोर्गारी लसर्ुना हजने

उत्मक शपादन ीि

गने।

उपयोग पयुटन, ऊर्ाु, उद्योग

उत्मक शपादन ीि एवं

क्षेरमा उपयोग

र भौलतक पूवाुिारको

ठू िो िगानी

गने।

क्षेरमा गररनेछ।

आवश्यक पने क्षेरमा
िगानी केखन्ित
भएको हजनेछ।

वैदेख क िगानी
आिार

िक्ष्य

वषु

१

वैदेख क िगानीमैरी नीलत तथा
कानजन लनमाुण
सं घीय

सरकार

सरकारसँगको
२

तथा

सं ख्या

िगानी

२

-

-

२०८१/८२

२०८०/८१

२०७९/८०
-

र्म्मा

-

िक्ष्य

२

प्रदे

सहकायुमा

िगानी कताुिाई उत्मक शपादन ीि पटक
क्षेरमा

अवलिको

२०७८/७९

हकाई

२०७७/७८

कायुिम

२०७६/७७

ि.सं .

योर्ना

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

गनु उत्मक शप्ररे रत

गने।
३

सं भाब्यता अध्ययनगरीआयोर्ना
िैंक तयारी

सं ख्या

-

१

-
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-

-

१

३.५ िैदेख क सहायता एवं सावुर्लनक ऋण
3.५.१ पृष्ठभूलम
गाउँपालिकाको सामाखर्क तथा भौलतक पूवाुिारमा िगानी र्वस्तारका िालग सावुर्लनक िचुको आवश्यकता
िढ्दै गएको छ। आन्तररक रार्स्वग नेपाि सरकार तथा प्रदे

सरकारिाट हजने र्वतीय हस्तान्तरणिाट िचुमा

नपजग हजने स्रोतका िालग आन्तररक ऋण पररचािन गनु सर्कने अवस्था रहेको छ। यसरी ऋणको प्रस्ताव गदाु
रार्िय प्राकृलतक स्रोत तथा र्वत आयोगिे ददएको सीमालभर रहेर मार आन्तररक ऋण लिन सक्ने र नेपाि
सरकारको स्वीकृलतमा िैदेख क सहायता पररचािन गनु पाउने व्यवस्था रहेको छ। रार्िय प्राकृलतक स्रोत तथा
ँ ीगत
र्वत आयोग लसफारर को सीमा लभर रही उत्मक शपादन ीि, रोर्गारमूिक, आन्तररक आयको िृर्ि तथा पजर्
कायुको िालग आन्तररक ऋण लिने लिने दद ामा अगालि िढ्न आवश्यक दे खिएको छ।

३.५.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
गाउँपालिकामा िैदेख क सहायता तथा सावुर्लनक ऋणको पररचािन र व्यवस्थापन सम्िन्िमा सं घीय सरकारको
सावुर्लनक ऋण व्यवस्थापन सम्िन्िी कानजनमा आिाररत हजन,ज आन्तररक ऋण पररचािनिाई लनखित क्षेरमा
िगानी गनेगरीमापदण्ि नहजन,ज सं स्थागत सं यन्रको िाका लनमाुण भई नसक्नज, नेपाि सरकारको स्वीकृलत र
अन्य प्रर्िया पूरा गरी िैदेख क सहायता प्राप्त गने र आन्तररक रार्स्व र रार्स्व िाँिफाँटिाट प्राप्त हजने
रार्स्वको स्रोतको अनजपातमा सावुर्लनक ऋण पररचािनको सीमा भएकोिे ऋण पररचािनको आिार साँघरज ो
् त्मक शयसै गरी, ऋण प्रालप्त पलछ ऋणको उखचत उपयोग समयमै
हजन ज यस क्षेरलभर रहेका समस्या तथा च जनौती हजन।
आयोर्नािाट प्रलतफि प्राप्त हजन सक्ने सजलनखितता साँवा तथा व्यार् र्फताुका िालग स्रोतको उपिब्िता ऋण
प्रालप्तका लनखम्त र्वतीय उपकरण पररचािनको र्वश्वासनीयता र्स्ता र्वषय यस क्षेरका थप समस्या तथा च जनौतीका
रुपमा र्वद्यमान रहेका छन्।
अवसर
अन्तर सरकारी र्वत व्यवस्थापन ऐन, २०७४ िमोखर्म स्थानीय तहिे ऋण लिन सक्ने व्यवस्था एवं घाटा
िर्ेट प्रस्तजत गनुसक्ने सजर्विा हजन,ज रार्िय प्राकृलतक स्रोत तथा र्वत आयोगिे ऋण पररचािनको सीमा लनिाुरण
गररददनज, नेपाि सरकारको सावुर्लनक ऋण व्यवस्थापन कायाुियिे ऋण पररचािनमा सहर्ीकरण गनज,ु िैदेख क
सहायताको िालग दातृ सं स्था आकर्षुत हजन,ज नीतगत तथा प्र ासलनक स्थार्यत्मक शव र सजदृढीकरण हजँदै र्ानज यस
क्षेरका अवसर रहेका छन्।
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३.५.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
ँ ी अलभिृर्िमा सावुर्लनक ऋण तथा िैदेख क सहायताको पररचािन।
सामाखर्क र मानव पजर्
िक्ष्य
िैदेख क सहायता तथा सावुर्लनक ऋणको प्रभावकारी पररचािन माफुत पूवाुिार र्वकास तथा उत्मक शपादनमूिक
क्षेरको योगदान िढाउने।
उद्देश्य
ँ ी लनमाुणमा अलभवृर्ि तथा
१ . िैदेख क सहायता तथा सावुर्लनक ऋणको प्रभावकारी पररचािनगरीपजर्
उत्मक शपादन ीि रोर्गारीका अवसरको लसर्ुना गनज।
ु
२ . िैदेख क सहायता तथा सावुर्लनक ऋणिाई प्राथलमकताप्राप्त र उत्मक शपादन ीि क्षेरमा पररचािनगरीआलथुक
वृर्िमा योगदान पजर्याउनज।

३.५.४ उद्देश्य, रणनीलत/कायुलनलत, कायुिम र उपिखब्ि
19 . तालिका नम्िर ३.५.४ उद्देश्य, रणनीलत/कायुलनलत, कायुिम र उपिखब्ि
रणनीलत/कायुनीलत

कायुिम

अपेखक्षत उपिखब्ि

१ .िैदेख क

१.१ िैदेख क सहायता तथा

१.१.१ िैदेख क

पञ्चिषीय योर्नाको

सहायता तथा

सावुर्लनक ऋणको पररचािन तथा

सहायता तथा

अन्त्मक शयसम्ममा सं घीय

सावुर्लनक ऋणको

व्यवस्थापन सम्िन्िी नीलत, कानजन र

सावुर्लनक ऋण

हकाईका िीचमा

प्रभावकारी

सं स्थागत सं रचना तयार पाने।

पररचािनको िालग

कानजनी, सं स्थागत,

ँ ी
पररचािनगरीपजर्

१.२ रोर्गारी र आय आर्ुनका

सं स्थागत सं रचना र

प्रर्वलिगत आिार

लनमाुणमा अलभवृर्ि

अवसरमा वृर्ि हजनेगरीिैदेख क

कानजनको लनमाुण

तयार भई िैदेख क

तथा उत्मक शपादन ीि

सहायता तथा सावुर्लनक

गररनेछ।

सहायता तथा

रोर्गारीका

ऋणको पररचािन गने।

१.२.१ रोर्गारी र

सावुर्लनक ऋणको

अवसरको लसर्ुना

आय आर्ुनका अवसर

प्रभावकारी

गनज।
ु

वृर्ि हजने गरर

पररचािनको

उद्देश्य

49 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

िैदेख क सहायता तथा

वातावरण लसर्ुना

सावुर्लनक ऋणको

भएको हजनेछ।

पररचािन गररनेछ।
२ .िैदेख क

२.१ गाउँपालिकाको प्राथालमकतामा

२.१.१ िैदेख क

वैदेख क सहायता

सहायता तथा

परे का क्षेरमा िैदेख क सहायता तथा

सहायता तथा

तथा आन्तररक

सावुर्लनक

सािुर्लनक ऋणिाई पररचािन गने

सावुर्लनक ऋणिाई

ऋणको सं घीय तथा

ऋणिाई

उच्च प्रलतफिका

प्रदे

प्राथलमकताप्राप्त र

पूवाुिार र उत्मक शपादनका

एवं प्राथलमकीकरणका

उत्मक शपादन ीि

क्षेरमा पररचािन

क्षेरमा िगानी गदै

क्षेरमा

गररनेछ।

आलथुक िृर्ि,

२.२.१ नेपाि

रोर्गारीका अवसर

सरकारसँग समन्वय

लसर्ुनाका माध्यमिाट

गदै िैदेख क सहायता

र्वकासको सन्तजिन

तथा ऋण पररचािनका

कायम भएको

र्वलभन्न उपकरण

हजनेछ।

पररचािनगरीआलथुक
वृर्िमा योगदान
पजर्याउनज।

२.२ .िैदेख क सहायता तथा
सावुर्लनक ऋणिाई प्रभावकारी
पररचािनगनु नेपाि सरकारसँग
समन्वय र सहकायु गने।

कानजन अनजकूि

प्रयोगगरीआन्तररक
ऋण पररचािन
गररनेछ।

सावुर्लनक ऋण
योर्ना

आिार

िक्ष्य
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२०८१/८२

२०८०/८१

२०७९/८०

हकाई

२०७८/७९

कायुिम

अवलिको
र्म्मा िक्ष्य

२०७७/७८

ि.सं .

२०७६/७७

वषु

१

नीलत र कानजनको लनमाण

सं ख्या

१

-

-

-

-

१

२

सं स्थागत सरचनाको व्यवस्था

सं ख्या

-

१

-

-

-

१

रोर्गारी र आय आर्ुनका अवसर वृर्ि
३

हजनेगरीसावुर्लनक ऋणको पररचािन भए सं ख्या
नभएको अनजगमन तथा मूल्याङ्कन गने
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५
२०

पररच्छे द ४
आलथुक क्षेर
४.१ कृर्ष
४.१.१ पृष्ठभूलम
ज न्य उत्मक शपादन गनजु भनेको कृर्ष हो । यो िेत वा िारीमा अन्न रोपी त्मक शयसिाई
कृलरम तरीकािे िालिर्न्य र प र्
ज ािन, िािी उत्मक शपादन, मत्मक शस्यपािन, र अन्य खर्व–र्न्तजको िेती
गोिमेि गरे र अन्न उब्र्ाउने काम हो । प प
वा पािन यस अन्र्तगत पदुछन ।
कजि ग्राहस्थ उत्मक शपादनमा ३५ प्रलत त योगदान भएको कृर्ष क्षेरिाई ENGINE OF GROWTH पलन भलनन्छ
। कृर्ष उत्मक शपादन िढ्दा आलथुक िृिी पलन िढ्ने गदुछ र कृर्ष उत्मक शपादन घट्दा सम्रग दे को आलथुक वृिी
घट्ने गदुछ । अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकामा पलन परम्परमगत कृर्ष उत्मक शपादन भन्दा आिजलनक कृर्ष प्रर्वलि उन्नत
र्ातको लिउ वा कृर्ष पे ा सं ग सम्िखन्ित र्वषय सं ग आम गाउँपालिका िासीिाई सज–सजखचत गदै िै र्ानज पने
दे खिन्छ । कृर्ष क्षेरको आिजलनकरण सरकारको लनलत तथा कायुिम, पाटीका घोषण पर र नेताका भाषणमा
लसलमत रहेको छ । र्वगतका तथ्याङ्किाई हेने हो भने यस अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकामा भउको सहरी िसाईसराई
र यजवा प्रदे ख ने कायु िे गदाु कृर्ष क्षेर ओरािो िाग्दै गईरहेको छ । कृर्ष पे ामा िाग्ने कृषको रुखच
दे खिदै न, िरु यो िाध्यात्मक शमक पे ा र्स्तो िनेको छ । र्लमनमा स्वालमत्मक शव हजनेहरु िेती गरे र िगानी नउठ्ने
दे िेर िेती गनु छािेका छन् भने र्लमन नहजनह
े रु अरुको र्लमनमा िेती उत्मक शपादन गरी उत्मक शपादनमा दजई लतहाई
र्ग्गा िनीिाई िजझाउन िाध्य छन् ।
कृर्ष और्ारको नाममा कृषकसँग हिो, कोदािो र हँलसयाछ । वषुमा १० ददन र्ोत्न ३६५ ददन गोरु पान्नज
ँ ाई छै न, िगानी गनु पैसा छै न, उन्नत र्वउ छै न, मि छै न, प्रर्वलि लसकाउने प्रार्वलिक
पने िाध्यता छ । लसच
छै न, िेच्ने िर्ार छै न, तर र्कन्ने िर्ार छ । कृर्ष कायुियमा अत्मक शयन्त लसलमत र्कसानको मार पहँुजच छ ।
िाख्रा पाल्यो िषुमा १० र्किो हजदैन, भैसी पाल्यो ददनमा लतन माना दजि दददै न । कृर्षको अर्हिेको यो
अिस्थािाट अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकािाई आत्मक शमलनभुताको िाटो तय गराउनज छ ।
ँ ा कृर्ष र्न्य उत्मक शपादन र त्मक शयसमा आिारीत साना
अर्जन
ु चौपारी गाँउपालिका एउटा यस्तो गाँउपालिका हो र्ह
तथा मझौिा कृर्ष र्न्य उद्योगको िालग थजपै सम्भावना का ढोका िजल्िा छन यस गाउँपालिकाको अ
अर्जन
ु चौपारी, रापाकोट , दरौ, भेिािारी ,आरुचौर , मसेरा, िोिािकु, खचसापानी, ठज िो स्वारा, थाउिजङ,
भािजिकु ,लसिज,ु भािजिोिा, र्जगेपानी, लनउरीिोिा,केउसरा,लसररङिािा, आग्रीिकु, र्िर्िे, मझजवा, िरीिोिा,
तल्िो छहरे , हजब्दीिोिा, केहरी,कृर्षर्न्य उत्मक शपादन का िालग राम्रो हावापानी भएका ठाँउहरु पर्हचान पछी
त्मक शयसको व्यवस्थापन गनजु अलत आवश्यक हजन र्ान्छ पर्हचान गरे का स्थान मध्य वाट सिै मा एकै पटक पकेट
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क्षेर िोषणागरी व्यवस्थापन गने अप्योरो, भयो । भने लनखित स्थान छज ट्टयायर पकेट क्षेर घोषणा गरी
कायाुन्वयनमा र्ानज पने हजन्छ
यसरी उल्िे ि गरीयका स्थानहरुमा सामान्य रुपमा लनर्ी प्रयासवाट दजग्ि उत्मक शपादन तरकारी उत्मक शपादन फिफजि
उत्मक शपादन व्यवसार्यक रुपमा गाई फमु, कजिजरा फमु वं गरज फमु मौरी पािन कर्फ िेलत, खचया िेती सजन्तिाको
र्वस्तारै र्वकास भैरहेको दे ख्न सर्कन्छ यलत हजंदा हजदै पनी यस गाउँपालिकाको मजख्य अन्न वािीमा िान,मकै,
कोदो मजख्य अन्न वािी हजन । स्थालनय रुपमा उत्मक शपादन हजने कृर्षर्न्य उत्मक शपादन िाई परम्परागत कृर्ष ‘उत्मक शपादन
प्रर्वलि भन्दा आिजलनक कृर्ष , पे ा वा व्यवसाय सं ग सं म्िन्िीत सिै पक्षका वारे मा र्नचेतना अभीवृदी, गदे
आिजलनक कृर्ष प्रणािीमा र्ान सर्कने अवस्था को सृर्ना गनजु नै आर्को आवश्यिा हो । यसो गनु सर्कयो
भने अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका कृर्ष र्न्य उत्मक शपादन
कृर्ष र्न्य उत्मक शपादन

र कृर्ष र्न्य उपभोगका रुपमा आफजिाई दे

कै नमजना

र कृर्ष र्न्य उिोग का रुपमा आफजिाई अग्रस्थानमा उभ्याउने कजरामा भने सं का छै न

। आवश्यिा र्नचेतना अभीवृदी को सर्ह व्यवस्थापन,उत्मक शपादीत कृर्षु र्न्य उत्मक शपादन को भन्िार र िर्ार
व्यवस्थापन को हो ।
नेपािको समग्र कृर्ष प्रणािीिाई हेदाु अलिकतम र्कसानिे लनवाुहमजिी कृर्षको अभ्यास गरे को दे खिन्छ। यो
गाउँपालिका पलन अन्य स्थान भन्दा र्वख ष्टरुपमा कृर्षमा केखन्ित हजन सकेको छै न। र्वगत वषुमा कृर्षको
र्वकास र आिजलनकीकरणका नाममा ठू िो िगानी गररएको भए तापलन यसिाट प्र ंसायोग्य उपिखब्ि हालसि
हजन सर्करहेको छै न। आिजलनक कृर्ष प्रणािीको ज्ञान, दक्ष र्न खि, स्रोत तथा सािनको अभाविे गदाु यस
गाउँपालिकाको कृर्ष उत्मक शपादनमा उल्िे ख्य रूपमा प्रगलत भएको दे खिदै न। गाउँपालिकामा आलथुक रुपिे सकृय
र्नसं ख्याको ठू िो र्हस्सा कृर्षमा आखश्रत छन्। कजि िेतीयोग्य र्लमनको केही प्रलत त र्लमन िाँझो छ भने
िेती गररएको र्लमनको पलन केही भागमा मार लसं चाईको सजर्विा पजगक
े ो छ। मूितः कृर्ष प्रणािी लनवाुहमजिी
हजने र यसमा सं िग्न श्रलमकको उत्मक शपादकत्मक शव लनकै कम रहँदा यस क्षेरिाट श्रम खिको पिायन िढ्दो छ र
िाद्यान्नको उत्मक शपादकत्मक शव पलन न्यून रहेको छ। कृर्षको आिजलनकीकरण, यखन्रकीकरण, व्यवसायीकरण तथा
औद्योलगकीकरणगरीिाद्य सजरखक्षत गाउँपालिका िनाउन पने आवश्यकता रहेको छ। कृर्ष पे ाप्रलत सम्मान
भावना र्ागृत गराउने, लसँचाई, िीमा, ऋण, िर्ारको समजखचत व्यवस्थामा र्व ेष ध्यान पजर्याउनजपने दे खिन्छ।
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क) कृर्ष सहकारी अविारणा
हाि सं खघय सं रचनामा अनजसार हाम्रो दे मा लतन तहमा सात सय एकसठी वटा स्थालनय सरकार िनेका छन्
सिै तहका सरकार आ–आफ्नै क्षेरको र्वकास चाहन्छन् । यसमा कसै को पलन दजई मत छै न तर आर्को
आवश्यिा वा छिफिको र्वषय र्वकास र समृर्िको हो र कसरी गनु सर्कन्छ भन्ने र्वषय र्रुरी छ ।
र्वकास पजवाुिारको लनमाणु हजन ज मार होई र्स्तै सिक,र्वघजत सं ञ्चार ,र्वद्यािय,अस्पताि आदद िन्नजिाई र्नताको
वोिीमा भने र्वकास भलनन्छ । तर वास्तवमा र्वकास भनेको आम नागररकको

खर्वन यापन गने तरीकामा

आफ्नो सहर्ता पररवतुन र सन्तजर्ष्ट हो । यो लनरन्तर चलिरहने प्रर्िया हो यसको उच्चतम र्वन्दज यही हो
भन्ने अवस्था अर्हिे सम्म पलन पररभार्षत छै न मानर्वय आवश्यिाको सिै भन्दा िेरै सम्िोिन गरीएको भलनएका
दे हरु खस्विे न ,नवे ,र्फनल्यान्ि र्स्ता दे हरुमा पलन र्वकासको अन्त्मक शय मालनएको छै न भने प्रर्विीमा

खि ािी

रािकोणिे लनकै पलछ परे को यथाुतता हाम्रो समज छ । र्वकासको पजवाुिार हरु समेत तयार छै नन भने हाम्रो
भएको मान्न तयार छै नन् । भने हाम्रो दे मा पलन र्वकासका पजवाुिारहरु समेत तयार छै नन भने हाम्रो समार्
र्वकास को दृर्ष्टकोणिे लनकै पलछ परे को यथाथुता हाम्रो सामज छ । र्वकासका पजवाुिार लनमाणु गरी मानव
खर्वनको पर्हिो आवश्यिा िाई सम्िोिन गनु सर्कन्छ साथ साथै पजवाुिारको र्वकास सं गै समार्मा रहेका
आम नागररक र्ोड्ने र र्ियाख ि िनाउन सके मारै र्वकास, का पूवािारको उपयोग गरे र खर्वन यापन िाई
सहर् िनाउन सर्कन्छ । आम नागररक को र्वकास, पहजँचमा वृर्ि नभए सम्म

साँचो अथुमा र्वकास भएको

मान्न र्कन्न हामीिे आम नागरीकको र्वकास पहजँच सामाखर्क न्याय क्षमता अलभवृर्िको र्वकास पंहं च
ज क्षमता
अलभवृर्िको प्रश्न आउछ । र्स्तो अवस्थामा सहकारी अग्र पङलतमा दखिन्छ यो वास्तर्वकता हो । आर्
र्वश्वका िेरै र्सो दे मा आम नागरीकिाई

र्वकासको मजििारमा ल्याउने काम सहकारीिे गने गरे को तथ्य

हाम्रो सामज छ । सहकारी व्यवसार्यक सं गठन हो फेरी पलन यसिे नाफाका िालग मारै व्यवसाय गदे न
सहकारीिे सामाखर्क आवश्यिा सांखस्कृलतक मजल्य र मान्यताको र्गेन गने काम समेत गछु ।आफ्ना िालग
आफैिे तर एक्िै होईन समजहमा लमिे र काम गनजु पछु भन्ने मान्यतािाई अगािी सादुछ । सरहकारी िनको
प्रयोुेग सदस्यको आवश्यकताका िालग गररन्छ र समार्को आवश्यिा का िालग गररन्छ र समार्को
आवश्यकताका िालग गररन्छ ।त्मक शयसैिे यस अर्जन
ु चौपारी गाँउपालिकामा वसोवास गने कृर्ष पे ा व्यवसाय वा
अन्य व्यवसाय गने आम मालनसको खर्वनस्तर

उठाउनजका साथै गाँउपालिकाको आन्तररक आय स्रोत समेत

वृर्ि गने उदे श्यिे कृर्ष सहकारीको अविारणा प्रस्तजत गरीएको हो । साथै र्कसानका आिारभजत आवश्यिा
पजरा गनु समेत कृर्ष सहकारीको महत्मक शवपजणु भजलमका रहन्छ । त्मक शयसको काम कतुब्य र अलिकार क्षेरका वारे मा
यहाँ चचाु गनजु पदै न र्कन भने यो स्वयंम गाँउपालिकाको स्वालमत्मक शवमा सं चािनमा आउने भएकोिे यसको कायु
क्षेर, कतुब्य र अलिकार स्वयंम गाउँपालिका लभर रहेका आम र्कसानको र्ो व्यवसार्यक रुपमा कजिजरा
पािन,िाख्रापािन ,गाई भैसी पािन व्यवसाय सं चािन गनु चाहन्छन् उनीहरुका िालग आवश्यक आिारभजत
आवश्यक पजती गनु लनिीत व्यार् दरमा ऋण उपिब्ि गराउनज नै हजने छ त्मक शयस्तै र्ो र्कसान व्यवसायका रुपमा
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तरकारी िेती वा अन्य िेतीवािी गनु चाहन्छन उनीहरुका िालग पलन पजणु रुपमा सहयोगी सं स्थाको भजलमका
रहने छ । यसरी िगानी पिात उत्मक शपाददत कृर्षर्न्य सामाग्री स्वयं म कृर्ष सहकारीिे नै िरीद गरी व्यवस्थापन,
भण्िारण र र्विी र्वतरण गने व्यवस्था लमिाउन सर्कन्छ र्कसानिे उत्मक शपादन गरे को कृर्ष र्न्य सामाग्री र्विी
र्वतरण वाट हजन आउने रकम र्कसानको न्यजनतम आवश्यता पजरा गनु लनखित रकम र्कसान िाई नै उपिब्ि
गराउने र िाँकी

रकम वाट र्कसानिे लिएको ऋण िम

च जि गदे र्ाने व्यवस्था समेत लमिाउन सर्कने

ज मा समेत यसको प्रभावकारी भजलमका
हजनािे यो अर्हिे अत्मक शयान्तै उपयोगी िन्दै आएको छ । र्वकसीत मजिक
दे खिन्छ । हाम्रो दे मा समेत केही नगरपालिका र गाँउपालिकािे यो अविारणिाई सर्ियता पजवक
ु िागज
गरे का छन् । कृर्ष सहकारी अविारणको एउटा रुप मार हो कृर्ष सहकारी सं स्थाको अविारण मा सामजर्हक
िेलत वा एकि िेलत व्यवसार्यक फमु सं चािनका िालग आवश्यक आथीक श्रोत कृर्ष सहकारी िे उपिब्ि
गराउदछ भने यसका साथै वािी िगाउने तरीका माटो पररक्षण वािीमा िाग्न सकने रोग त्मक शयस को लनराकरण
ज तालिम
कसरी गनु सकीन्छ भण्िारण कसरी गने भन्ने र्स्ता महत्मक शवपजणु र्वषय मा सामजर्हक सहभालगता मजिक
तथा अन्य र्ानकारी प्रदान गदे आयको छ

सामजहीक व्यवसार्यक िेती तथा कृर्ष र्न्य उत्मक शपादन का िालग

सामजर्हक प्रणािीमा र्ानजनै आर्को आवश्यिा हो । यसिाई मिर्ि गने काम कृर्ष सहकारी सं स्था को
अविारणमा र्ान सके सखर्िै गनजु सर्कन्छ । र्सिे गदाु एकालतर र्कसानको खर्वनस्तर स्वतः मालथ उठ्छ
भने अको िर्ार नपाउने खचन्ता वाट समेत र्कसान मजि हजने हजनािे र्कसान कृर्षर्न्य व्यवसार्यक ढज क्कका साथ
काम गने समेत वातावरण तयार हजनगई गाउँपालिकाको आन्तररक आय स्रोत समेत स्वतः वृर्ि हजने छ ।

ि) पकेट क्षेर
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका कृर्ष उत्मक शपादन र कृर्षुर्न्य साना तथा मझौिा उद्योग का िालग अत्मक शयन्तै उपयोगी
माटो पालन भएको गाँउपालिकाका रुपमा आफज खचनाउन सफि भए पलन त्मक शयसिाई व्यवस्थीत गरी एउटा कृर्षु
र्न्य उद्योगको सं चािनमा भने पलछ परे को यथाुतता हाम्रा सामज छ । त्मक शयसका िालग गाउँपालिकािे कृर्ष
गजरुयोर्ना तयार गरी कायाुन्य गनु सके त्मक शयसवाट आम अर्जन
ु चौपारी वासी मार होईन लछमेकी गाउँपालिका
नगरपालिका वाट समेत अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका मा कृर्ष र्न्य उत्मक शपादन र उिोग मा िगानी िड्ने कजरा मा
ंका छै न ।
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका को र्वलभन्न स्थान र्स्तै दरौ, भेिािारी, मजसरज े िारी,लनिजवािोट , िोिािकु,
खचसापानी, अर्जच
ु ौपारी,िेवाङ, लसिज,ु र्कटनी,र्कउरे , गैिािकु, लसररङिािा ,आग्रीिकु,िामिािा, लसििाम, र्स्ता
स्थान आिज, सजन्तिा, दजग्ि उत्मक शपादन, तरकारी उत्मक शपादन , टमाटर को राम्रो सं भावना रहेको ठांउका रुपमा हेरीन्छ
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका को िगभग वन क्षेर अन्य सिै क्षेर मा कजनै न कजनै उत्मक शपादनको सम्भावना रहेको
छ । यसका साथै अदजवा,लिखच,अिाईची उत्मक शपादन का िालग समेत राम्रो हावापानी रहेको दे िीन्छ । यस्तो
अवस्थामा अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका िे समग्र कृर्ष गजरुयोर्ना तर्जम
ु ा गरी उपयजि स्थान (र्जन पर्हचान गरीएका
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क्षेर हजन ) िाई िम

पकेट क्षेर घोषणा गरी त्मक शयसिाई कायाुन्वयन गनु पने आर्को आवश्यिा छ ।

र्सिे गदाु एकालतर अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका मा कृर्ष िगानी लभलरने छ भने अको लतर स्वत रोर्गार स्वरोगार
सृर्ना हजन गै र्न िी पिायन हजन वाट समेत रोक्न सर्कन्छ । भने गाउँपालिका को आय मा समेत स्वत
वृदी हजन गै अन्य पजवाुिार लनमाुण र र्वमासका िागी महत्मक शवपजणु योगदान पज¥याउने छ ।

ग) व्यवसार्यक कृषकका िालग भािामा र्लमनमा अनजदानको व्यवस्था
र्ग्गा भािामा लिएर िेती वा अन्य कृर्षर्न्य व्यवसाय गनु चाहने आम र्कसानका िालग आवश्यक र्ग्गा
भािामा लिँदा गाँउपालिकािे त्मक शयस्ता र्कसान वा कृर्ष र्न्य व्यवसाय गनु चाहने फमुहरुिाई र्ग्गा भािामा
लिँदा र्ग्गा भािामा अनजदान ददने व्यवस्था गनु सर्कन्छ अर्हिे को अवस्थामा यो अविारणिाई केही नगरपालिका
र गाँउपालिकािे यस्ता र्कसान तथा व्यवसाय सञ्चािन गनु चाहनेका िालग फमु सं चािन गनु र्ग्गा भािामा
लिँदा ५० प्रलत त दे िी ६० प्रलत त सम्म अनजदान ददने

व्यवस्था लमिाएका छन् यो व्यवस्थािाई यस

गाँउपालिकािे समेत कायुर्वलि िनाएर सञ्चािन गनु सके स्थालनय रुपमा स्वरोर्गार तथा रोर्गारका अवसर
ज ा साथै आम र्कसानहरुको खर्वन स्तर मालथ उठाउन यस अविारणिे महत्मक शवपजणु भजलमका िेल्न
लसर्ुना हजनक
सक्छ । र्सवाट स्थालनय र्कसान वा अन्य कृर्षर्न्य व्यवसाय सञ्चािन गनु चाहनेका िालग एकालतर अनजदानका
कारण र्ग्गा भािामा लिन सहर् भई र्कसान त्मक शयस्ता कृर्ष पे ा

व्यवसाय तफु आकुर्षत हजन र्ानेछ । भने

अको तफु यस र्कलसमको व्यवस्थािे टज िा टज िा वा िण्िीकरण भएको र्ग्गा िाई चक्िा िन्दीको अविारणामा
समेत सहयोग पजग्न र्ानेछ । यसवाट गाँउपालिकाको आन्तरीक आयस्रोत वृर्ि भई

स्थालनय नागरीकको

आकंक्षा र आवश्यिा अनजसार अन्य र्वकासका पजवाुिार लनमाणु गदे अघािी िढ्न सहर् हजने छ । तसथु यस
गाँउपालिकािे यस्तो अनजदानको व्यवस्थािाई कायुन्वयन गनु पहि गनृु र्रुरी छ ।
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४.१.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
िैदेख क रोर्गारीप्रलत यजवाको िहर िढ्नज, सहर तथा मिे

तराईतफुको िसाहसराई, लसं चाहको अभाव आदद

कारणिे र्ग्गा िाँझो राख्ने प्रवृखत िढ्दै गएको दे खिन्छ। कृर्ष पे ािाई सम्मालनत पे ा र िगानीमैरी िनाउन
नसक्दा यजवावगु कृर्ष पे ामा आकर्षुत नभई र्वदे

पिायन हजन,ज कृर्ष िीमा व्यवस्थािाई र्वर्विीकरण र

प्रभावकारी िनाउनज, भौगोलिक र्वर्विता अनजकूिनको कृर्ष प्रणािी र्वकास नहजन,ज कृर्षमा लनर्ी क्षेरको िगानी
कम हजन,ज कृर्ष उत्मक शपादनको मूल्यको िढी र्हस्सा लिचौलियाको हातमा र्ानज र र्कसानिे उखचत मूल्य नपाउनज,
सरकारी क्षेरिाट र्वतरण हजने अनजदान तथा प्रर्वलि हस्तान्तरण वास्तर्वक र्कसानिे प्राप्त गनु नसक्नज, प्रर्वलि
र्वकास तथा याखन्रकीकरण र व्यवसायीकरण हजन नसक्नज आदद कृर्ष क्षेरमा दे खिएका समस्या तथा च जनौती
हजन।यसै गरी कृर्ष पे ािाई नाफामूिक र मयाुददत िनाउनज, र्िवायज अनजकूिन िनाउनज, तीनै तहका सरकारिाट
कृर्षमा गररएको िगानीिाई एकद्वार प्रणािीिाट कायाुन्वयनमा िै र्ानज, माटो हावापानी अनजसारको कृर्षको पकेट
क्षेर लनिाुरण गनजु यस क्षेरका अन्य समस्या तथा च जनौती रहेका छन्।

अवसर
कृर्ष क्षेरिाई आलथुक र्वकासको मेरुदण्िको रूपमा र्वकास गरी गाउँपालिकाको समृर्िमा योगदान पजर्याउनको
िालग नीलत तथा कायुिममा प्राथलमकता ददनज; तीनै तहका सरकारिे कृषकिाई अनजदान, प्रर्वलि तथा प्रोत्मक शसाहनका
ँ ी र उन्नत प्रर्वलिसर्हत र्वदे िाट फर्कुएका यजवा कृर्ष क्षेरमा
कायुिम उपिब्ि गराउनज, र्व ेष सीप, ज्ञान, पूर्
ँ ाल्दै र्ानज, ग्रामीण क्षेरसम्म यातायात तथा लसं चाई सजर्विा िढ्दै
आकर्षुत भई ब्यवसार्यकरूपमा कृर्ष पे ा अग
र्ानज; पलछल्िा वषुमा कृर्ष ऋण, कृर्ष िीमा र नयाँ प्रर्वलिको उपयोग िढ्दै र्ानज; सूचना तथा प्रर्वलिको उपयोग
िढ्दै र्ाँदा उत्मक शपादन र िर्ारीकरणमा सहर् हजँदै र्ानज, कृर्षिाई पयुटन र साना तथा मझौिा उद्योगको
्
पररपूरकको रुपमा र्वस्तार गनजु यस क्षेरका अवसर हजन।

४.१.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
व्यवसार्यक कृर्ष प्रणािी, कृर्षमा आत्मक शमलनभुर गाउँपालिका।

िक्ष्य
नवीन प्रलिलिको उपयोग माफुत कृर्ष क्षेरमा व्यवसायीकरण गदै कृर्षर्न्य उत्मक शपादनको परलनभुरताको अन्त्मक शय
गने
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उद्देश्य
१.

कृर्षमा यान्रीकरण र नवीन प्रलिलिको प्रयोग गदै उत्मक शपादन र उत्मक शपादकत्मक शव िढाउनज।

२ . कृर्ष पे ा सम्मालनत, आकषुक, प्रलतस्पिी िनाउन प्रोत्मक शसाहनका कायुिम सञ्चािन गनज।
ु
ँ ी र प्रर्वलिको उपयोग गनज।
३ . र्वदे िाट फर्कुएका यजवाको अनजभव, सीप, ज्ञान, पूर्
ु
४ . कृर्षिाई पयुटन तथा उद्योगसँग र्ोड्दै आयमा िृर्ि तथा रोर्गारीका अवसर र्वस्तार गनज।
ु

४.१.४ रणनीलत तथा कायुनीलत
४.१.४.१

सम्भार्वत क्षेरको पर्हचानगरीनगदे तथा तरकारी वािीको पकेट क्षेरको घोषणा गने।एक विा
एक नमूना कृर्ष कायुिम कायुिम नीलत अविम्िन गने।

४.१.४.२

भौगोलिक र्वर्विता, कृषकको िगानी गने क्षमता, उत्मक शपादन हजनसक्ने मारा, त्मक शयस्तो प्रर्वलिको
लनरन्तरता हजने सम्भावना, त्मक शयस्तो प्रर्वलि अपनाउनका िालग आवश्यक पने ज्ञान, सीप, र
तत्मक शपरतािाई लिचारगरीकृर्षमा आिजलनक प्रर्वलिको प्रयोग गने।

४.१.४.३

र्कसानको उत्मक शपादकत्मक शव िढाउन अन्य उपायको िोर्ीगरीकीटना क औषलिको प्रयोगिाई
िम ः घटाउने र सिै कृर्ष उत्मक शपादनमा र्ैलिक )अगाुलनक (मि र र्वषादीमा आिाररत कृर्ष
प्रणािी अििम्वन गने।

४.१.४.४

अध्ययन र अनजसन्िानिाट प्रमाखणत र उत्मक शकृष्ट उन्नत र्ातको र्वऊ र्वर्नको प्रयोग माफुत
उत्मक शपादन र उत्मक शपादकत्मक शव िृर्ि गने।

४.१.४.५

िर्ारीकरणका िालग यातायात, हाटिर्ार, उत्मक शपादन सं किन केन्ि, सहकारी क्षेरको लिकास
लिस्तार गने।

४.१.४.६

कृषकको

पर्हचान

तथा

िगीकरणगरीअलभिे ि

व्यवस्थापन

गने,

कृर्ष

भूलमको

चक्िािन्दीगरीव्यावसार्यक िेती गनेिाई सजर्विा ददने नीलतगत व्यवस्था लमिाउने।
४.१.४.७

िीउर्वर्न िगायतका गजणस्तरीय उत्मक शपादन सामग्री र कृर्षयन्र, उन्नत प्रर्वलि एवम् सजिभ कृर्ष
कर्ाुको व्यवस्था गने।

४.१.४.८

व्यवसार्यक कृर्ष उत्मक शपादनमा यजवा कृषकको योगदानिाई अलभिृर्ि गनु र यजवािाई र्वदे

र्ान

लनरुत्मक शसार्हत गनु तथा कृर्षमा आकर्षुत गने र्व ेष कायुिमको व्यवस्था गररनेछ।
४.१.४.९

कृषक, पयुटन व्यवसायी, सहकारी / लनर्ी क्षेरसँगको समन्वयमा स्थानीय गजणस्तरीय तथा
अगाुलनक कृर्ष उत्मक शपादनिाई पयुटनसँग र्ोड्दै ददगो र आकषुक कृर्ष पयुटन प्रविुन गने।

४.१.४.१०

कृर्ष सहकारी सं स्थािे िचत रकम कृर्ष उत्मक शपादनमा िगानी गनजु पने ,कृर्ष उद्यम एवं व्यवसाय
सञ्चािन गनु र्वतीय सं स्थािाट सहजलियत व्यार् दरको ऋण उपिब्ि गराउने नीलतगत गने।

४.१.४.११

कृर्ष क्षेरको प्रििुन र र्वकासका िालग िैदेख क िगानी आकर्षुत गने।
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४.१.४.१२ कृ षि र प्रषिषि तथा कृ षि र र्ीिन कार्ुक्रमलाई षिषिष्टीकरण गने।
४.१.४.१३ कृ षिको उत्थानका लाषग प्राषिषिक षिक्षालर् र व्यिहाररक षिक्षाको प्रबन्ि षमलाउने।
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४.१.५ प्रमजि कायुिम
१. अर्जन
ु चौपारी,

रापाकोट, दरौँ,

भेिािारी, आरुचौर,मसरा, र्स्ता िाद्यान्न उत्मक शपादन केन्िसँगै

अर्जन
ु चौपारी सजन्तिा उत्मक शपादन केन्ि र्स्तै हाि सं चािनमा रहेका मौसमी तरकारी उत्मक शपादन क्षेर,
दजग्ि उत्मक शपादन, िाख्रा पािन, कजिजरा पािन, िंगरज पािन, साना केन्ििाई र्वस्तार गने ।
२. हाि अर्जन
ु चौपारीमा उत्मक शपादन भईरहेको िीर् िृर्ििाई थप प्रभावकारी िनाउदै स्थानीय उत्मक शपादन
मा स्थानीय र्वउ प्रयोग गने व्यवस्था गने ।
३. स्थानीयरुपमा माछा पािन व्यवसाय सं चािन गने अर्जन
ु चौपारीमा अन्य स्थानको पर्हचान गरी
माछा पािन व्यसायको रुपमा र्वकास गने ।
४. हाि उत्मक शपादन भैरहेका तरकारी कृर्ष र्न्य उत्मक शपादन दजग्ि िगायत को िर्ार सहर्ीकरण गदै
गाउँपालिका स्तरीय हाट िर्ारको व्यवस्था गने

।

५. कृषकिे उत्मक शपादन गरे को कृर्षर्न्य उत्मक शपादन सं किन तथा लििी केन्िको स्थापना गने ।
६. र्कसानिे उत्मक शपादन गरे को कृर्षर्न्य उत्मक शपादनको मूल्य लनिाुरण गरी स्थानीय सहकारी माफुत लििी
ब्यवस्था लमिाउने ।
७. र्कसानको वगीकरण गरी आवश्यक सहयोग गराउने ।
८. स्थानीय

दजग्ि सं किन केन्ि स्थापनासं गै सं रखक्षत भण्िारणका िालग खचस्यान केन्ि लनमाुण गने

।
९.

स्थानीय उत्मक शपादनको सहर् िर्ार पहजँचका साथै भण्िार र र्वतरणको व्यवस्थापन गने ।

१०.

सामजदार्यक कृर्ष प्रणािीको र्वकास गने।

११.

स्थानीय उत्मक शपादनको सहर् िर्ार पहजच का साथै भण्िार र र्वतरणको व्यवस्थापन गने ।

१२.

काउिो, अलम्रसो,

१३.

उत्मक शपाददत कृर्ष र्न्य उत्मक शपादन र िाद्य उत्मक शपादनको सं किन केन्ि खचसोपानी केन्ि स्थापना ।

१४.

र्कसानको वगीकरण गरी वास्तर्वक र्कसानिाई प्रोत्मक शसाहन पजरस्कृत गदै

सजन्तिा, र्टमजर र्स्ता उत्मक शपादन हजने क्षेरको पर्हचान र र्वकास गने ।
कृर्ष पे ा

व्यवसायिाई मयाुददत िनाउन ठोस योर्ना तर्जम
ु ा गने ।
१५.

ज मु उत्मक शपाददत दजि र्न्य पदाुथको व्यवस्थापन र र्वस्तार गने ।
हाि सं चािन मा रहेका प फ

१६.

दे खिने रोग र त्मक शयसको लनयाकरण गने दक्ष कृर्ष प्रार्वलिक र प खज चर्कत्मक शसक को व्यवस्था गने

।
१७.

कृर्षर्न्य उत्मक शपादन तथा प पज छीं र्वमाको व्यवस्था गने ।

१८.

र्कसानको वगीकरण गने उनीहरुिाई आिजलनक कृर्ष प्रणािी, कृर्ष और्ारको प्रयोग र्स्ता

सीपमजिक व्यवसार्यक तालिमको व्यवस्था गने ।
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१९.

कृर्ष उत्मक शपादनको िालग यातायातको व्यवस्था गने कृर्ष सिक लनमाुण गने ।

२०.

समय समयमा िाद्य उत्मक शपादान वािी वा लनराकरणका िालग दक्ष कृर्ष प्रार्वलिक र प ज

खचर्कत्मक शसकको व्यवस्था गने
२१.

कृर्ष पे ा व्यवसायिाह थप मयाुददत वनाउदै आमनागरीक िाई कृर्षपे ामा आउन प्रेररत

गने
२२.

उत्मक शपाददत कृर्ष र्न्य उत्मक शपादनिाई िर्ार सहखर्करण का िालग ६ वटै विामा सं किन केन्ि

स्थापना गने अर्जन
ु चौपारी, रापाकोट, दरौँ, आरुचौर,िाई सजन्तिा तथा कफी उत्मक शपादनका रुपमा
र्वकास गने।
२३.

अर्जन
ु चौपारी, िेवाङ, लसिज,ु र्कटनी, र्कउरे , लसररङिािा, िामिािा र्स्ता स्थानमा चक्िािन्दी

गने।
२४.

सावुर्लनक, लनर्ी, सहकारीको साझेदारीमा अर्जन
ु चौपारी , रापाकोट स्थानमा कृर्षमा आिाररत

कृर्षर्न्य उद्योग स्थापना गने।
२५.

सावुर्लनक, लनर्ी, सहकारीको साझेदारीमा अर्जन
ु चौपारी , रापाकोट स्थानमा कृर्षमा आिाररत

कृर्षर्न्य उद्योग स्थापना गने।
२६.

नमूनाको रुपमा अर्जन
ु चौपारीमा ६ वटा सं ख्यामा र्ैर्वक र्वषादी केन्ि स्थापना गने।

२७.

गौ ािा स्थापना

२८.

छािा प्र ोिन केन्ि

२९.

समग्र अर्जन
ु चौपारी गाउँपवालिकाको कृर्ष गजरुयोर्ाना तर्जम
ु ा गरी कायुन्वनमा र्ाने

४.१.६ अपेखक्षत उपिखब्ि
पञ्चिषीय योर्नाको अन्तमा कृर्ष सम्िन्िी आवश्यक नीलत तथा कानजन िनेको हजन,े भूलमको चक्िािन्दी गने
लनदे ख का र कायुर्वलि तयार भई कायाुन्वयनमा ल्याहएको हजने, िाद्यान्न उत्मक शपादकत्मक शव हािको भन्दा दोब्िर
भएको हजन,े कृर्षमा आिाररत प्र ोिनर्न्य उद्योग िजिेका हजने, कृर्ष िर्ार र सं किन केन्िको लनमाुण भएको
हजने, कृर्षिाई पयुटनसँग र्ोड्न कृर्ष क्षेर र पयुटन ब्यवसायी सम्झौतागरीिेती भएको हजने, आयात प्रलतस्थापन
गनुमा उल्िेिनीय सहयोग पजगेको हजन,े र गाउँपालिका कृर्ष उत्मक शपादनमा आत्मक शमलनभुर भएको हजनेछ।
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४.२ प पज ंक्षी र्वकास
४.२.१ पृष्ठभूलम
ज ंक्षीपािन ब्यवसाय पलन परम्परागत र र्ीवन लनवाुहमजिी नै रहेको छ। यसको ब्यवसार्यकता र
प प
र्वर्विीकरण नभएकोिे गाउँपालिकाको र्वकासमा कजि गाहुस्थ उत्मक शपादनमा योगदान अत्मक शयन्त न्यून रहेको छ।
दे खिन्छ।उपभोग सं स्कृलतमा दे खिएका पररवतुन, सामाखर्क साँस्कृलतक प्रचिनमा दे खिएका पररवतुन, सावुर्लनक
ज ंक्षी व्यवसाय र्वकास तथा र्वस्तार हजन
र लनर्ी क्षेरका िीचमा साझेदारी कायुिम नहजन ज र्स्ता कारणिे प प
नसकेको दे खिन्छ।
ज ंक्षीर्न्य उपर्को लनयाुत गने तफु गाउँपालिकािे आफ्ना
दजग्ि तथा मासजको आन्तररक मागको आपूलतु गदै प प
ज ंक्षी पािनको अन्तरसम्िन्ि स्थार्पत गदै यस
कायुिमिाई मजिररत गनु आवश्यक रहेको छ। कृर्ष र प प
क्षेरको र्वकासमा र्ोि दददै आलथुक सामाखर्क क्षेरमा यसको योगदान फरार्किो पानजु आवश्यक रहेको छ।

४.२.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
ज ंक्षी पािनको िालग आवश्यक पने र्ग्गा र्मीन, पानी, घाँस उत्मक शपादनको अभाव हजन,ज कृषकिे उत्मक शपादन
प प
िागत अनजसारको मूल्य नपाउनज र िर्ारीकरणमा लिचौलिया हावी हजन,ज , िीमा, सजिभ ऋण र्स्ता सेवामा
ँ नपजग्नज, प प
ज ािन पे ािाई सम्मालनत पे ा र िगानी मैरी िनाउन नसक्दा यजवा वगु प प
ज ािन
कृषकको पहजच
पे ामा आकर्षुत नभई र्वदे

ज ंन्छीर्न्य वस्तजको उत्मक शपादन, प्र ोिन, भण्िारण, र्वतरण,
पिायन हजन,ज प प

िर्ारीकरणका िालग सरि र सहर् प्रर्वलिको उपिब्ित नहजन ज िगायत यस क्षेरका प्रमजि समस्या तथा
च जनौती रहेका छन्।
अवसर
ज ंक्षी पािनको क्षेरिाई आलथुक मेरुदण्िको रूपमा र्वकासगरीनागररकको आलथुक तथा सामाखर्क समृर्िमा
प प
योगदान पजर्याउनको िालग नीलत तथा कायुिममा प्राथलमकता ददनज, र्वदे िाट फर्कुएका यजवाको सीप, ज्ञान,
ँ ी र उन्नत प्रर्वलिसर्हत प प
ज ंक्षी पािनको क्षेरमा आकर्षुत भई ब्यवसार्यकरूपमा प प
ज ंक्षी पािनको
अनजभव, पूर्
ँ ाल्दै र्ानज, ग्रामीण क्षेरसम्म यातायात तथा लसं चाई सजर्विा िढ्दै र्ानज, पलछल्िा वषुमा प प
ज ंक्षी पािनको
पे ा अग
् यसै गरी नेपाि सरकार,
ऋण, कृर्ष िीमा र नयाँ प्रर्वलिको उपयोग िढ्दै र्ानज आदद यस क्षेरका अवसर हजन।
प्रदे

ज ंछी व्यवसायिाई प्रोत्मक शसाहन गनज,ु प प
ज ंछीर्न्य उत्मक शपादनको उपयोग सं स्कृलतमा
सरकार र स्थानीय तहिे प प

िृर्ि हजँदै र्ानज थप अवसर रहेका छन्।
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४.२.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
ज ंक्षी र प प
ज ंन्छीर्न्य वस्तजको उत्मक शपादनिाट आत्मक शमलनभुर गाउँपालिका।
रै थाने तथा उन्नत प प
िक्ष्य
ज ंक्षी र्न्य उत्मक शपादनमा गाउँपालिकािाई आत्मक शमलनभुर िनाई िाद्य तथा पोषण
स्वच्छ एवम् गजणस्तरीय प प
सजरक्षणमा सहयोग गने।
उद्देश्य
ज ंक्षीर्न्य उत्मक शपादनमा आत्मक शमलनभुर िनाई लनयाुत प्रविुन तथा आयात प्रलतस्थापन
१ . गाउँपालिकािाई प प
गनज।
ु
ज ंक्षी व्यवसायिाई प्रर्वलियजि, पररणाममजिी, व्यावसार्यक र प्रलतस्पिी िनाउनज।
२ . प प
ज ंक्षीिाई मर्हिा, यजवा तथा सिै वगुको स्वरोर्गारको माध्यमका रूपमा र्वकलसत गदै आयआर्ुनको
३ . प प
ददगो स्रोतको रूपमा र्वकास गनज।
ु
ज ंछीर्न्य उत्मक शपादन िढाउन रै थाने र्ात र उन्नत र्ातिाट नयाँ र्ातको र्वकास गनज।
४. प प
ु

४.२.४ रणनीलत तथा कायुनीलत
४.२.४.१

ज ंक्षी र्वकास र प्रििुन सम्िन्िी गाउँपालिकाको नीलत तथा कानजन िनाई कायाुन्वयन गररनेछ।
प प

४.२.४.२

अध्ययन र अनजसन्िानिाट प्रमाखणत र उत्मक शकृष्ट ठहररएका उन्नत र्ातको नश्लको प्रयोग माफुत
उत्मक शपादन र उत्मक शपादकत्मक शव िृर्ि र्ोि ददहनेछ।

४.२.४.३

प्रत्मक शयेक विामा घाँसेवािी स्रोत केन्ि स्थापनािाई प्राथलमकता ददहनेछ।

४.२.४.४

ज ंक्षीको नश्ल सजिार, पौर्ष्टक दाना आहाराको व्यवस्था, र प प
ज ंक्षी स्वास्थ्य सेवा प्रदान गररनेछ।
प प

४.२.४.५

ज ाना उत्मक शपादन गने कारिाना िोल्न प्रोत्मक शसाहन गररनेछ।
लनर्ी क्षेरिाई प द

४.२.४.६

व्यवसार्यक कृर्ष उत्मक शपादनमा यजवा कृषकको योगदानिाई अलभिृर्ि गनु र यजवािाई र्वदे

र्ान

लनरुत्मक शसार्हत गनु तथा कृर्षमा आकर्षुत गने र्व ष
े कायुिमको व्यवस्था गररनेछ। सहजलियतपूणु
ऋण तथा ब्यार्मा अनजदान र्स्ता सेवा प्रदानगरीब्यवसार्यकतातफु उन्मजि हजन प्रोत्मक शसाहन गररनेछ।
४.२.४.७

ज ंक्षी तथा मत्मक शस्यपािन क्षेरमा लनर्ी, सहकारी तथा सरकारी क्षेरको िगानी अलभिृर्ि गने
प प
नीलत तथा कायुिम िागू गररनेछ।
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४.२.४.८

ज ंक्षी तथा मत्मक शस्यपािन क्षेरको र्वकासको िालग उन्नत वैदेख क प्रर्वलि तथा प्रत्मक शयक्ष वैदेख क
प प
िगानी लभराउने आवश्यक नीलत अपनाईनेछ।

प पज ंक्षी र्वकास
आिार

िक्ष्य

वषु

१
२
३
४
५
६

दीघुकािीन

ज ंक्षी
प प

नीलत

तर्जम
ु ा गने
सिै विामा १/१ वटा घाँसेवािी
केन्ि स्थापना गने
सिै विा केन्िमा JT/JTA को
प्रिन्ि गने
ज ंक्षी
र्वद्याियमा कृर्ष तथा प प
प्रार्वलिक ख क्षा सञ्चािन गने
ज ाना कारिाना स्थापना
प द
सहजलियतपूणु

ऋण

ब्यार्मा अनजदान

तथा

र्म्मा

२०८१/८२

२०८०/८१

२०७९/८०

अवलिको

२०७८/७९

हकाई

२०७७/७८

कायुिम

२०७६/७७

ि.सं .

योर्ना

िक्ष्य

सं ख्या

२

-

-

-

-

२

सं ख्या

१

१

२

२

२

८

सं ख्या

१

१

२

२

२

८

सं ख्या

-

-

१

-

-

१

सं ख्या

-

-

१

-

-

१

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

४.२.५ प्रमजि कायुिम
ज ंक्षी नीलत तर्जम
1. दीघुकािीन प प
ु ा गने।
2. सिै विामा १/१ वटा घाँसेवािी केन्ि स्थापना गने।
3. सिै विा केन्िमा JT/JTA को प्रिन्ि गने।
ज ंक्षी प्रार्वलिक ख क्षा सञ्चािन गने।
4. गाउँपालिकाको २ र्वद्याियमा कृर्ष तथा प प
ज ाना उद्योग स्थापना गने।
5. गाउँपालिकाको अर्जन
ु चौपारीमा एउटा प द
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४.२.६ अपेखक्षत उपिखब्ि
ज ािन सम्िन्िी आवश्यक नीलत तथा कानजन िनेको हजने, प प
ज ंक्षीपािनको
पञ्चवषीय योर्नाको अन्तमा प प
क्षेरमा ब्यवसार्यकता प्रििुन भई आयात प्रलतस्थापन गनुमा उल्िेिनीय योगदान पजगक
े ो हजनेछ।अन्तर सरकार
तथा लनर्ी क्षेरका साझेदारी प्रविुन भएको हजने, प्रार्वलिक ख क्षाियिाट दक्ष र व्यवहाररक र्न खि उत्मक शपादन
भएको हजन,े कजि गाहुस्थ उत्मक शपादनमा योगदानमा िढोतरी भएको हजनेछ।

४.३ िाद्य सजरक्षा तथा पोषण
गाउँपालिकालभरका अलिकां

घर पररवारिाई आफ्नो उत्मक शपादनिे वषुभरर िान पजग्दै न। उत्मक शपादन ीि र्मीनको

कमी, लसं चाहको अभाव, गररिी, भौगोलिक र्वकटता, र्ग्गा िाँझो राख्ने प्रिृखत, िैदेख क रोर्गारी तथा िसाहसराह
आदद कारणिे माग अनजसारको िाद्यान्न उत्मक शपादन हजन सक्दै न। परम्परागत र्कलसमको उत्मक शपादन प्रणािी र
मौसमी लनभुरता पलन िाद्यान्न उत्मक शपादनका िािक पक्ष हजन। दलित तथा न्यून आय भएका गररव पररवारको
अिस्था अझ दयनीय छ।। न्यून पोषण यस गाउँपालिकाको एक प्रमजि समस्याको रुपमा रहेको छ। पाँच
वषु मजलनका िाििालिकामा पजड्कोपन तथा ख्याउटे पन रहेको छ भने मर्हिामा रिअल्पता छ गाउँपालिकािे
यो अवस्थािाई िखक्षत गरी िाद्य सजरक्षा र पोषणको अिस्थािाई सम्िोिन गनु नीलत तथा योर्ना तर्जम
ु ा र
कायाुन्वयन गनजप
ु ने आवश्यकता दे खिन्छ।

४.३.१ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
ज ंक्षीको दानामा
गररवी हजन,ज िाद्यान्न उत्मक शपादनको िालग पयाुप्त र्ग्गा नहजन,ज उत्मक शपाददत वस्तज पयुटन क्षेर र प प
प्रयोग हजँदा र्नतािाई िाद्य पदाथुको न्यून उपिब्िता हजन,ज कृर्ष भूलमको अन्य प्रयोर्नमा प्रयोग हजन,ज
कृर्षक्षेरिाट र्नसं ख्या पिायन हजँदै र्ानज, भूलमको न्यून उत्मक शपादकत्मक शव र उत्मक शपाददत वस्तजको पलन अन्य क्षेरमा
प्रयोग हजँदा वािवालिका, मर्हिा र ज्येष्ठ नागररकको िालग आवश्यक पोषणको उखचत व्यवस्था गनु नसक्नज
्
आदद यस क्षेरका समस्या हजन।
अवसर
ज ंक्षीपािनको
नेपािको सं र्विानिे िाद्य सम्िन्िी हक स्थार्पत गनज,ु गाउँपालिकािे कृर्ष र्वकास तथा प प
कायुिमिाई प्राथलमकतामा राख्नज, लिप्रेषण माफुत प्राप्त आम्दानी उपभोगमा िचु भई पोषणको अिस्थामा सजिार
हजँदै र्ानज, पोषणको अिस्था सजिारको िालग र्नचेतनामूिक कायुिम अगालि िढाहनज आदद यस क्षेरका
्
महत्मक शवपूणु अवसर हजन।

४.३.२ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
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पोषणको अिस्था सजिार, िाद्य सजरक्षाको सजलनखितता।
िक्ष्य
गाउँपालिकाको िालग आवश्यक िाद्यान्न उपिव्ि गराउने र पोषणको अवस्थामा सजिार गने।
उद्देश्य
१.

िाद्य सजरक्षा तथा पोषणको दृर्ष्टिे र्ोखिममा रहेका क्षेर र समूहको पर्हचानगरीपोषण केखन्ित कायुिम
कायाुन्वयन गनज।
ु

ज न्य उत्मक शपादनमा िृर्िगरीिाद्य तथा पोषण उपभोग खस्थलतमा सजिार ल्याउनज।
२ . कृर्ष तथा प र्
३ . िाद्य सजरक्षा तथा पोषण सम्िन्िी आवश्यक पूवत
ु यारीगरीसं कटको िेिा िाद्यमा गररि तथा सीमान्तकृत्
ँ पजर्याउनज।
समजदायको लनयलमत पहजच

४.३.३ रणनीलत तथा कायुनीलत
४.३.३.१

िाद्य अलिकार, िाद्य सं प्रभजता, िाद्य सजरक्षा र पोषण सम्िन्िी नीलत लनमाुण गने।

४.३.३.२

िाद्य तथा पोषण असजरखक्षत समजहको पर्हचानगरीर्नचेतना अलभिृर्ि गने।

४.३.३.३

पोषणयजि स्थानीय िािी वस्तजको सं रक्षण, उत्मक शपादनिाई पोषणसँग र्ोलिनेछ र िाने िानी पररवुतन
गनु सचेतना िृर्ि कायुिम सञ्चािन गररनेछ।

४.३.३.४

िाद्य असजरखक्षत क्षेरमा सम्भाव्यताका आिारमा स्थानीयस्तरमा उत्मक शपादन हजन सक्ने उच्च मूल्यका
ज न्य उत्मक शपादन गने कायुिम सञ्चािनगरीआयस्तर िढाउन प्राथलमकता
कृर्ष उपर् तथा प र्
ददहनेछ।

४.३.३.५

सं घ र प्रदे िीचको समन्वयमा सं रचना लनमाुणगरीसं कटर्न्य अवस्थाको िालग आवश्यकता
अनजसार िाद्यान्न भण्िारणको ब्यवस्था गररनेछ।
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िाद्य तथा पोषण
आिार

िक्ष्य

1.

2.

3.

4.

पोषण तथा िाद्य सजरक्षा सम्िन्िी
नीलत तथा कानजन लनमाुण
िाद्य

अभाव

रहेको

क्षेर

र

घरपररवारको पर्हचान
पोषण तथा िाद्य सजरक्षाका िालग
वार्षुक योर्ना लनमाुण
स्थानीय तहमा िाद्य सजरक्षा सलमलत
गठन

२०८१/८२

२०८०/८१

योर्ना

२०७९/८०

हकाई

२०७८/७९

कायुिम

२०७७/७८

ि.सं .

२०७६/७७

वषु

अवलिको
र्म्मा िक्ष्य

सं ख्या

२

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

सं ख्या

१

-

-

-

-

१

-

-

-

-

२

पोषणयजि स्थानीय (रै थाने) िािी
5.

िस्तजहरूको सं रक्षण तथा उत्मक शपादन पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

प्रििुन र उपभोगमा प्रोत्मक शसाहन गने
िाद्यान्नको सन्तजलित उपभोग गने
6.

िानीको र्वकास गनु र्नचेतनाका पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

कायुिम सञ्चािन
िाद्य असजरखक्षत क्षेरमा घरिजरीहरूको
7.

आय तथा उत्मक शपादकत्मक शव िृर्िका िालग पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

उत्मक शप्ररे क तालिम सञ्चािन
िाद्य
8.

असजरखक्षत

क्षेरका

िखक्षत

पररवारिाह पोषण वगैचा सञ्चािन
गनु आलथुक तथा प्रार्वलिक सहयोग

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

तथा तालिम
9.

र्वपद्को

समयमा

िाद्यान्नको व्यवस्थापन गने

आवश्यक
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10.

ज ंक्षी क्षेरमा आकखस्मक
कृर्ष तथा प प
सेवाटे वा कायुिम सञ्चािन

सं ख्या

१

१

२

२

२

८

४.३.४ प्रमजि कायुिम
1. िाद्य असजरखक्षत तथा कजपोर्षतको तथ्याङ्क सं किन गने।
2. र्जनेिो, फापर र कोदोको उपभोग प्रवृलतमा सजिार ल्याउन र्नचेतनामजिक कायुिम सञ्चािन गने।
3. तरकारी, अण्िा र मासजको सन्तजलित उपभोग सम्िन्िी र्नचेतनामजिक कायुिम सञ्चािन गने।
4. र्वद्यािय र्ाने िाििालिकािाई ददवा िार्ाको व्यवस्था गने।

४.३.५ अपेखक्षत उपिखब्ि
योर्नाको अन्तमा िाद्य अलिकार, िाद्य सं प्रभजता, िाद्य सजरक्षा तथा पोषण सम्िन्िी र्नचेतना थप अलभिृर्ि
भएको हजन,े िाद्य असजरखक्षत तथा कजपोर्षतको तथ्याङ्क सं किन भएको हजन,े िाद्यान्नको उखचत उपभोग गने
िानीको र्वकास भएको हजन,े चरम िाद्य असजरखक्षत घरिजरीको सं ख्या न्यून भएको हजन,े पजड्कोपन तथा ख्याउटे पन
भएका कजपोर्षत िाििालिकाको सं ख्यामा उल्िे ख्य मारामा कमी आएको हजन,े तरकारी, अण्िा र मासजको
सन्तजलित उपभोग प्रवृखतमा सजिार भएको हजनेछ।

४.४ सहकारी क्षेर
४.४.१ पृष्ठभूलम
ज को कजि गाहुस्थ्य उत्मक शपादनमा सहकारी क्षेरको योगदान िम ः वृर्ि हजँदै गएको छ यस क्षेरिे र्वलभन्न
मजिक
तहका र्न खििाई प्रत्मक शयक्ष रोर्गारी उपिब्ि गराउने काम गरे को छ। यसै गरर अप्रत्मक शयक्ष रूपमा र्वलभन्न पेसा,
उद्योग, व्यापार, सेवा व्यवसायमाफुत िािौं व्यखििे रोर्गारी प्राप्त गरे का छन्। र्व ेषगरर सामाखर्क र
सांस्कृलतक क्षेरमा र्नचेतना अलभवृर्ि गनुमा सहकारीको योगदान अतजिनीय छ। दे को रार्नीलतक
पररवतुनसँगै र्वलभन्न चरणमा र्वकास हजँदै आएको हाम्रो सहकारी आन्दोिन सामाखर्क आलथुक र्वकासमा
महत्त्वपूणु भूलमका पूरा गने है लसयतमा स्थार्पत भएको छ। सहकारीिाई लनर्ी क्षेर र सरकारी क्षेर सरहको
तीनिम्िे नीतीको रुपमा अखख्तयार गनु थालिएको छ। यस गाउँपालिकामा उत्मक शपादक, उपभोिा, र्वतीय,
िहजउद्देश्यीय र सेवाको क्षेरमागरीकररि १६ सं ख्याको हाराहारीमा सहकारी सं घ सं स्था सञ्चािनमा रहेका
छन्। सहकारी कानजन, सहकारीको लसिान्त, मूल्य मान्यताको भावना अनजरुप यस क्षेरमा छररएर रहेको श्रम,
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ँ ी, प्रर्वलि र ज्ञानिाई उत्मक शपादन ीि क्षेरमा पररचािनगरीगररिी न्यूनीकरण, स्वरोर्गारी तथा उत्मक शपादन
सीप, पूर्
तथा उत्मक शपादकत्मक शव िृर्िमा सहकारीताको र्वकास र प्रििुन आवश्यक रहेको छ।

४.४.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
यस गाउँपालिकामा स्थापना भएका सहकारी सं घसं स्थाको सं कलित िचतको अिस्था कमर्ोर रहनज, ऋण
पररचािन उद्योग, ब्यवसाय र उत्मक शपादनमूिक क्षेरमा भन्दा पलन उपभोगको क्षेरमा िढी हजन,ज सहकारी सम्िन्िी
ज्ञानको कमीिे सज ासनको अवस्था सन्तोषर्नक नहजन,ज सहकारीको लनयमन, र्वकास र साझेदारीमा
्
गाउँपालिकाको सं स्थागत क्षमता कमर्ोर हजन ज आदद यस क्षेरका समस्या तथा च जनौती हजन।
अवसर
गाउँपालिकािे सहकारी क्षेरको र्वकासिाई प्राथलमकतामा राख्नज, , सहकारी क्षेरसँग रहेको िचतिाई कृर्ष,
ज ंक्षीपािन, िघज तथा घरे ि ज उद्योगमा पररचािन गनु सर्कने सम्भावना रहनज, सहकारीमा आिि हजने र
प प
सहकारी गाउँमै एउटा अलभयानकोरूपमा अगालि िढ्नज, सहकारी सम्िन्िी

ैखक्षक र्ागरण तथा सोंचमा

सकारात्मक शमक पररवतुन दे खिनज यस क्षेरको अवसरकोरूपमा लिन सर्कन्छ।

४.४.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
सहकारीताको र्वकासगरीआयआर्ुनका अवसरमा िृर्ि गने।
िक्ष्य
ँ ी र प्रर्वलिको अलिकतम पररचािनगरीउत्मक शपादन र उत्मक शपादकत्मक शवमा िृर्ि गने।
स्थानीय, श्रम, सीप, पूर्
उद्देश्य
१ . सहकारी क्षेरको लनयमनिाई प्रभावकारी िनाउनज।
२ . सहकारीसँग साझेदारीगरीउत्मक शपादनको क्षेरमा िगानी गनज।
ु
३ . सहकारीिाई गाउँपालिकाको आलथुक समृर्िको आिारकोरूपमा र्वकास गदै िै र्ानज।

४.४.४ रणनीलत तथा कायुनीलत
४.४.४.१

आवश्यक नीलतगत एवं कानजनी, सं स्थागत सं रचनाको स्थापना गने।

४.४.४.२

सहकारी सम्िन्िी गाउँपालिकाको नीलत, कानजन तथा मापदण्ि तर्जम
ु ा गने।

४.४.४.३

ँ ी, प्रर्वलि, ज्ञान र िर्ारको साथै
सहकारी क्षेरसँग समन्वय तथा सहकायुगरीस्थानीय श्रम, सीप,पूर्
िगानीको क्षेर पर्हचान गने।

४.४.४.४

एक सहकारी एक उत्मक शपादनको नीलतिाई कायाुन्वयन गने।
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४.४.४.५

सहकारीको माध्यमिाट कृर्ष क्षेरको व्यावसायीकरणमा सहयोग गने।

४.४.४.६

यजवा, मर्हिा, गररि, सीमान्तकृत व्यखि वा समजदायको र्ीवन स्तरमा सजिार ल्याउन सहकारीको
उपयोग गने।

सहकारी क्षेर
आिार

िक्ष्य

सहकारी सम्िन्िी नीलत एवं कानजन
तथा

सम्िन्िीत

गररिी

२०८१/८२

२०८०/८१

२०७९/८०

योर्ना
अवलिको
र्म्मा िक्ष्य

सं ख्या

२

-

-

-

-

२

प्रणािी पटक

१

१

१

१

१

५

सं ख्या

२

२

२

२

२

१०

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

पटक

१

१

१

१

१

५

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

लनमाुण
सहकारी

२०७८/७९

हकाई

२०७७/७८

कायुिम

२०७६/७७

वषु

लनवारण

सूचना

(COPOMIS) सञ्चािन िारे तालिम
सहकारीहरूको एकीकरण
सहकारी सचेतना, पूव ु सहकारी ख क्षा,
स िीकरण, ददगो
सं स्था

गठन,

र्ीर्वकोपार्ुन,

सञ्चािन,

र्वकास

सम्िन्िी सहकारी ख क्षा र तालिम
सहकारी

सं घ

सं स्था

सम्िखन्ित

तथ्याङ्क सं किन, तथा व्यवस्थापन,
लनष्कृय सहकारी सं घ सं स्था पर्हचान
तथा िारे र्ी
सहकारीिाई प्रोत्मक शसाहन

गनु मेिा,

महोत्मक शसव कायुिम
उत्मक शपादन, सं किन, प्र ोिन

तथा

िर्ारीकरण गने सहकारीिाई तालिम,
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प्रर्वलि, पूवाुिार तथा र्वतीय अनजदान
प्रदान
उत्मक शपादनमूिक क्षेरमा िेरै िगानी गने
सहकारी सं स्थािाई पजरष्कृत गने

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सं ख्या

१

एक सहकारी एक उत्मक शपादनको िालग
आवश्यक प्याकेर् सहयोग, सं किन,
प्र ोिन,

िर्ार

व्यवस्थापनका

क्षेरहरूको अध्ययन, अनजसन्िान
सहकारीमा आविता तथा सहकारी
दताु
माग

र

आवश्यकताका

आिारमा

सहयोग (सीपमूिक तालिम, सहजलियत
ँ ी,
ऋण, वस्तजगत सहयोग, लिउ पजर्
प्रार्वलिक सहयोग र सहभालगतामा
आिाररत

ँ ीगत
पजर्

अनजदान

१

२

२

२

८

आदद)

उपिब्ि गराउने

४.४.५ प्रमजि कायुिम
1. सहकारी सम्िन्िी नीलत तथा कानजन समयानजकजि तर्जम
ु ा तथा पररमार्ुन गने।
2. कृर्ष तथा वनर्न्य क्षेरमा आिाररत ५ सं ख्यामा सहकारी स्थापना गने।
3. २५ सं ख्यामा वचत तथा ऋण सहकारी स्थापना गने।
4. सहकारी माफुत १२५ प्रत्मक शयक्ष रोर्गारी सृर्ना गने।

४.४.५ अपेखक्षत उपिखब्ि
पञ्चवषीय योर्नाको अन्तमा सहकारी सम्िन्िी गाउँपालिकाको नीलत, कानजन, योर्ना, कायुिम एवं सं स्थागत
सं रचना तयार भएको हजन,े सहकारी क्षेरको स्वलनयमन एवं सज ासन कायम भएको हजने र गाउँपालिकाको
अथुतन्रमा यस क्षेरको योगदान अलभिृर्ि भएको हजनेछ।
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४.५ पयुटन
४.५.१ पृष्ठभूलम
स्थानीय स्रोतको प्रभािकारी पररचािन र प्रििुन माफुत आलथुक गलतलिलि लिस्तारको िालग पयुटन क्षेर
महत्मक शवपूणु आिारकोरूपमा र्वकास हजँदै गहरहेको छ। यसथु अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकािे पलन पयुटन क्षेरको
र्वकासिाई प्राथलमकतामा रािेको छ। यस गाउँपालिकामा रहेका र्ैर्वक, भौगोलिक, प्राकृलतक, सामाखर्क,
सांस्कृलतक, ऐलतहालसक र िालमुक र्वर्वितािे पयुटनमा महत्मक शवपूणु योगदान ददएका छन्। यहाँ रहेका पयुटकीय
गन्तव्यको र्वकासगरीपयुटन प्रविुनको माध्यमिाट रोर्गारीका अवसरमा वृर्िगरीगररिी न्यूनीकरण गदै
र्नताको र्ीवनस्तरमा सजिार गनजु आवश्यक छ। पयुटन क्षेरिाई समृर्िको मजख्य सम्वाहक मानेको हजँदा
पयुटन क्षेरको ददगो र्वकास र व्यवस्थापनमाफुत् अथुतन्रको आिार ीिा तयार पानु यस क्षेरिाई
प्राथलमकतामा रािी कायु गनजप
ु ने आवश्यकता रहेकोछ।
क) होमस्टे
दे कै पयुटकीय रुपमा खचलनने गण्िीको प्रदे को रार्िानी पोिरा सं गै लसमाना र्ोलिएको स्याङर्ा खर्ल्िामा
अिखस्थत यस अर्जच
ु ौपारी गाउँपालिका सं गै एलसयाकै

पर्हिो हामस्टे का रुपमा स्थार्पत गरर आफजिाई

पररमाखर्त, पररस्कृत गदै आफजिाह नमजना होमस्टे का रुपमा खचनाउन सफि दरौ लसरुिारी अर्हिे भौगोलिक
रुपमा दजईविा स्थालनय सरकारको मातहत रहेपलन यसको एर्ककृत पयुटन र्वकासका िालग दजिै स्थालनय
सरकार का लिचको सं मन्वय छिफि िाट एर्ककृत पयुटर्कय र्वकास

आयोर्ना को तर्जम
ु ा गरी अगालि

िढन् सके यसका साथसाथै अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकामा रहेका िामिािा, तामजिेक, िहरे दे उरािी,ियािे,
घण्टे ,भल्कािाङ्ग, दरौ, थाप्िे, ख ििािा, र्स्ता िालमुक, सास्कृलतक तथा एलतहालसक महत्मक शव िोकेका स्थानहरुको
र्वकास सं गै प्रचार प्रसार गनु सके आन्तरीक तथा िाह्य पयुटक हरुको राम्रो गन्तव्यका रुपमा र्वकास हजने
थजप्रै सं भावना लथयो त्मक शयो भने हजन नसेकेको यथाुथ हाम्रा सामज छ ।
फेरी पलन यी महत्मक शवपजणु स्थान (क्षेर) हरुको पजवाुिार लनमाणु सं रक्षण ,सम्र्िदन गदै र्जन र्कलसम को
र्वकास का योर्ना अर्जच
ु ौपारी गाँउपालिकािे अघी सारे को छ त्मक शयसिे आ ा गनु सर्कने वातावराण भने िन्दै
गएको छ । लनकट भवीस्यमा गाउँपालिका िे समग्र यस्ता िालमुक सास्कृलतक पजरातात्मक शवीक महत्मक शव िोकेको
स्थान

(क्षेर) हरुिाई समेटेर (पयुटन गजरुयोर्ना) लनमाणु त्मक शयसिाई कायाुन्वयनमा िै र्ान सके दे कै

पयुटर्कय नगरी गण्िकी प्रदे को रार्िनी पोिरा आउने पयुटक आन्तरीक िालमुक तथा िाह्य पयुटकका
िालग एउटा केन्द र्वन्दज का रुपमा र्वकास गनु सर्कन्छ यसका िालग तत्मक शकािीन र दीिुकािीन योर्ना िनाई
र्ान सर्कन्छ ।
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अर्जन
ु चौपारी मा प्रवे

गने आन्तररक तथा व्राह्य पयुटक का िालग िसोवास वासको व्यवस्था गनु

तत्मक शकाि ठज िा होटि सं चािन मा ल्याउन नसके पलन होमस्टे सं चािन गनु सर्कने थजप्रै आिार हरु दे िीन्छन
।
पयुटक र्वकासको पजवाुिार लनमाणु गरी र्वकास गनु सके पोिरा पाल्पा,िजटवि र्स्ता ठज िा
हरुवाट समेत र्वदा मनाउन वा घजम्न थजप्रै पयुटक अर्जन
ु चौपारी आउने कजरा मा

हर

ंका छै न ।

त्मक शयसैिे तत्मक शकाि का िालग, िामिािा, दरौ ,तामजिेक, आरुचौर र्स्ता स्थान मौिीक किा र सस्कृलत िे भरीपजणु
छ । ती स्थानहरुमा होमस्टे सं चािन गनु सर्कन्छ ।
होमस्टे सं चािनको पर्हल्िो

तु भनेकै मौिीक किा सं स्कृलत हो त्मक शयस पलछ

स्थालनय उत्मक शपादन र त्मक शयसवाट

िनाईएको िाध्य सामाग्री हजन यसका िालग तत्मक शकाि िै होमस्टे सं चािन गनु सर्कने स्थानको पर्हचान गरी लत
स्थानहरु मा होमस्टे

सं चािन गनु सके त्मक शयसिे एकालतर हाम्रो मौलिक किा सं स्कृलतको सं म्िद्र्िन र्वकासमा

महत्मक शव पजणु भजलमका िेल्न सक्छ भने अके लतर स्थालनय उत्मक शपादन मा िृिी हजन गह गाउँपालिकाको आन्तरररक
आय रोर्गार स्वरोर्गार श्रीर्ना हजन गई अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिका आत्मक शमलनभुर िन्न टे वा पजग्ने छ । त्मक शयसका
िालग तत्मक शकाि नै होमस्टे सं चािन गनु सर्कने स्थानको पर्हचान गरी लत स्थानहरुमा हामस्टे सं चािन गनु
आवश्यक छ ।

४.५.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
स्थानीय उत्मक शपादनसँग पयुटन व्यवसायको अपेखक्षत सहकायु नहजन,ज पयुटकिाई गाउँपालिकामै राख्न लमल्ने होटे ि
तथा होमस्टे नहजन,ज पयुटन सेवा गजणस्तरीय नहजन,ज पयुटकीय गन्तव्यस्थि तथा सम्पदाको सं रक्षण, सजरक्षा तथा
पूवाुिार अभाव हजन ज आदद यस क्षेरका समस्या तथा च जनौती हजन।
अवसर
िालमुक महत्मक शव िोकेका र्िेश्वर तथा भैरिस्थान मखन्दर, भौगोलिक सजन्दरता र मौसमी अनजकूिता, र्वर्वि
र्ातीय सलमश्रण र मौलिक पर्हचान, कृर्ष तथा र्लििजटी ब्यवसाय प्रििुन सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारिाट

पयुटन क्षेरको र्वकासिाई उच्च प्राथलमकतामा राखिनज र गाउँपालिकाको यस क्षेरिाई प्रििुन गने प्रलतििता
पयुटन क्षेरिाई र्वकास र र्वस्तार गने महत्मक शवपूणु अवसर हजन।

४.५.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
गाउँपालिकाको समृर्िमा पयुटन क्षेरको योगदान।
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िक्ष्य
पयुटन र्वकासिाट उत्मक शपादन र रोर्गारीमा वृर्ि गने।
उद्देश्य
१ . स्थानीय उत्मक शपादन र पयुटन क्षेर िीच सहसम्वन्ि स्थार्पत गनज।
ु
२ . पयुटन पूवाुिार र अन्य र्वकासको अन्तरसम्वन्ि र्वकास गनज।
ु
३ . पयुटनमाफुत् आय र रोर्गारीमा वृर्ि गनज।
ु
४.

थप पयुटकीय गन्तब्यको पर्हचान तथा र्वस्तार गने।

४.५.४ रणनीलत तथा कायुनीलत
४.५.४.१

पयुटन क्षेरको र्वकास र्वस्तार र प्रविुनका िालग आवश्यक पने नीलत तथा कानजन लनमाुण
गररनेछ।

४.५.४.२

लनर्ी, सहकारी र गैर आवासीय नेपािी िगानीकताुिाई िगानीमैरी वातावरणको लसर्ुना गररनेछ

४.५.४.३

स्थानीय उत्मक शपादन पयुटनसँग आिि गने अलभयान सञ्चािन गररनेछ।

४.५.४.४

पयुटन गन्तव्यको व्यापक प्रचार प्रसारगरीआन्तररक र िाह्य पयुटकिाई आकषुण गने कायुिम
सञ्चािन गररनेछ।

४.५.४.५

लनर्ी, अन्तराुर्िय क्षेर तथा गैर आवासीय नेपािीिाई गाउँपालिकाको पयुटन पूवाुिार र्वकास र
पयुटन प्रविुनमा आिि हजन उत्मक शप्ररे रत गररनेछ।

४.५.४.६

गाउँपालिकामा रहेका रणनीलतक महत्मक शवका पयुटकीय क्षेरको र्वकास र सौन्दयुकरण गररनेछ।

४.५.४.७

होमस्टे तथा स्तरीय होटे िको स्थापनागरीआन्तररक तथा िाह्य पयुटकको िसाई िम्ब्याउने
अलभयान सञ्चािन गररनेछ।

पयुटन र्वकास
आिार
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3.

अनजदान उपिब्ि गराउने
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गनु प्रोत्मक शसाहन गने
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13.

“पयुटक को ेिी घर" स्थापना र
सञ्चािन
होमस्टे सञ्चािनमा सहयोग
स्थानीय कृषक र लनकासीकताु िीच
िररद सम्झौता
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४.५.५ प्रमजि कायुिम
1. पयुटन सम्िन्िी नीलत तथा कानजन तर्जम
ु ा गने।
2. िहरे , वयािे, थाप्िे, र्िवराह, एकानउ गजफा, गजप्तेश्वर, तामजिेि, रापाकोट िगातका स्थानमा पयुटकीय
क्षेरको र्वकास र सौन्दयुकरण गने।
3. िामिाँिामा होमस्टे को क्षमता वृर्ि गने।
4. दरौं , आरूचौर िामिािा २५ सं ख्यामा पाहजना राख्न सक्ने क्षमताको होमस्टे स्थापना गने।
5. अर्जन
ु चौपारी, दरौं, घण्टे , आरूचौर र िामिािामा आवासीय स्तरका होटे िको स्थापना गनु नीखर्
क्षेरिाई प्रोत्मक शसाहन गने।
6. िहरे , वयािे,थाप्िे,र्िवराह,एकानन्द

गजफा,गजप्तेश्वर,तामजिेि,रापाकोट,कालिका

पञ्चकजमारी

र्स्ता

स्थानहरुको सं रक्षण सं म्ििन र प्र ार प्रचार गने
7. र्ििराह,गजप्तेश्वर,मखन्दर,कालिका मखन्दर,एकानन्द गजफा,िहरे दे उरािीको स्तरोन्नती गरी पयुटकहरुको
आगमनको र्वकास गने
8. पञ्चकन्या मखन्दर,एकानन्द गजफा,टामजको िे िमा भ्यज टावरको स्थापना गने
9. िामिाँिा सामजदार्यक हामस्टे को प्रचार प्रसार गरी आन्तरीक तथा िाह्य पयुटकहरुको आगमनको
र्वकास गने
10. विा नं. ६ को थाप्िे को िेकमा स्तरोननती साथै िानेपानी व्यवस्था गने
11. तामजिेकमा भ्यजटावर लनमाुण गने ।

४.५.६ अपेखक्षत उपिखब्ि
पञ्चवषीय योर्नाको अन्तमा पयुटन सम्िन्िी नीलत तथा कानजन लनमाुण भएको हजने, पयुटकीय सं भावना
िोकेका क्षेरको र्वकास र र्वस्तार भएको हजन,े स्थानीय उत्मक शपादन र पयुटनिीच अन्तरसम्िन्ि स्थार्पत हजन,े ३
होमस्टे तथा स्तरीय होटि सञ्चािन भएका हजनेछन्।

४.६ उद्योग, वाखणज्य र आपूलतु
४.६.१ पृष्ठभूलम
पहािी ग्रामीण भौगोलिक अिखस्थलतका कारण ठू िा उद्योग स्थापना गनु कदठन भए पलन स्थानीय श्रम, सीप,
स्रोत र सािनको उपयोगगरीघरे ि ज तथा साना उद्योग स्थापना गनु सर्कने प्र स्त सं भावना रहेका छन्।
गाउँपालिकािे लनर्ी, सहकारी तथा सािुर्लनक क्षेरमाफुत एकि तथा साझेदारी िगानी माफुत स्थानीय स्रोत
सािनको उपयोगगरीअखघ िढ्ने नीलत अखख्तयार गरे को छ। वाखणज्य क्षेरको र्वकास र र्वस्तारिे वस्तज तथा
सेवाको सहर् आपूलतु गनु मद्दत गदुछ। सावुर्लनक, लनर्ी र सहकारी क्षेरको सहभालगता र साझेदारीमाफुत्
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आयात प्रलतस्थापन एवम् तजिनात्मक शमक तथा प्रलतस्पिाुत्मक शमक िाभका क्षेरको पर्हचान, र्वकास र र्वस्तार गदै
व्यापार तथा वाखणज्य क्षेरिाई थप सिि िनाउन यस क्षेरिाई प्राथलमकतामा रािी कायु गनजप
ु ने आवश्यकता
छ। उपभोिाको हकर्हतको सं रक्षण र प्रविुन गदै वस्तज तथा सेवाको लनयलमत आपूलतु गनजु गाउँपालिका
िगायत सिै तहका सरकारको महत्मक शवपूणु खर्म्मेवारी हो। गाउँपालिकािे यी र्वर्वि क्षेरिाई सम्वोिन
गनेगरीउपयजि नीलत र कायुिमका साथ अगालि िढ्नज पने आवश्यकता दे खिन्छ।

४.६.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
पहािी ग्रामीण भौगोलिक अिखस्थलत, यातायात िगायत अन्य पूवाुिारको अभाव, र्नसं ख्याको कमी, पयाुप्त
िर्ारको सं भावना नहजन,ज व्यवसार्यक ख क्षा तथा अविारणामा र्ोि नददहनज, उपभोगमजिी सं स्कृलतको प्रभाव
िढ्नज, उद्यम ीिताको अभाव हजन,ज गाउँपालिकामा िाखणज्य तथा आपूलतु र उपभोग्य वस्तज तथा सेवाको आपूलतुिाई
उखचत व्यवस्थापन सम्िन्िी नीलतगत, कानजनी तथा सं रचनागत व्यवस्था नहजन,ज आदद यस क्षेरका समस्या तथा
च जनौती रहेका छन्।
अवसर
गैरआवासीय नेपािीिाई औद्योलगक र्वकासमा पररचािन गने सम्भावना िढ्नज, श्रम सम्िन्िमा सजिार हजन,ज
पूवाुिार लनमाुणमा सरकारको िगानी िढ्दै र्ानज, ऊर्ाुको उपिब्िता िढ्नज, भूमण्ििीकरणसँगै, सूचना तथा
आिजलनक सञ्चार प्रर्वलिको र्वकास र र्वस्तार हजन ज र ख खक्षत एवम् सीपयजि र्न खि स्वदे मै लनर्ी क्षेर
तथा सहकारी क्षेरको सहभालगता, स्थानीय तह सर्िय हजने हजँदा वर्ार व्यवस्थापनमा अनजगमन तथा मूल्याकंनको
प्रभावकाररता िढ्नज, व्यापारी तथा उपभोिामा सचेतना िढ्नज सं घीय तथा प्रदे
एक उद्योगग्रामको नीलत अलँ गकार गनज,ु

सरकारिे एक स्थानीय तह

ाखन्त सजरक्षामा सजिार हजन,ज व्यवसाय िागत घट्नज अवसरको रूपमा

लिन सर्कन्छ।

४.६.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
उद्योग तथा िाखणज्य क्षेरको र्वकास माफुत सदृढ अथुतन्र लनमाुण र सहर् आपूलतु व्यवस्थापन।
िक्ष्य
उद्योग तथा िाखणज्य क्षेरको र्वकास र र्वस्तारगरीआय तथा रोर्गारी वृर्ि गने र आपूलतुिाई सहर् वनाउने
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उद्देश्य
१ . उद्योगको स्थापना र उत्मक शपादन वृर्िगरीकजि गाहुस्थ उत्मक शपादनमा यस क्षेरको योगदान िढाउनज।
२ . उद्योग क्षेरमा स्वदे ी तथा र्वदे ी िगानी वृर्िगरीरोर्गारीका अवसर सृर्ना गनज।
ु
३ . स्थानीय स्रोत सािनको महतम उपयोगगरीआन्तररक उत्मक शपादन वृर्ि गनज।
ु
४ . स्थानीय कच्चा पदाथु, स्रोत,सािन र सीपको िढी प्रयोग गदै वस्तजको उत्मक शपादन तथा र्वकासगरीव्यापार
प्रविुन गनज।
ु
५ . गजणस्तरीय वस्तज तथा सेवाको सहर्, सजिभ र लनयलमत आपूलतुको व्यवस्था गनु सावुर्लनक, लनर्ी र
सहकारी क्षेरिाई प्रोत्मक शसार्हत तथा लनयलमत गनज।
ु

४.६.४ रणनीलत तथा कायुनीलत
४.६.४.१

स्थानीय स्रोत एवम् सीपको उपयोगगरीिघज, घरे ि,ज साना, मझौिा तथा ठू िा उद्योगको स्थापना
र सञ्चािन गररनेछ।

४.६.४.२

गररवी लनवारणका िालग िघज उद्यम र्वकास कायुिमिाई गाउँपालिका अन्तगुतका सिै विा
समेतको सहभालगतामा प्रभावकारी रुपमा सञ्चािन गररनेछ।

४.६.४.२

िघज

उद्यम

र्वकास

कायुिम

कायाुन्वयन

गने

लनकाय

तथा

सहयोगी

लनकायसँग

समन्वयगरीक्षमता र्वकास गदै गररनेछ।
४.६.४.३

उद्योगग्राम स्थापना र सञ्चािन गनु प्रोत्मक शसाहन गररनेछ।

४.६.४.४

एक विा एक औद्येलगक उत्मक शपादन सम्िन्िी कायुिम सञ्चािन गररनेछ।

४.६.४.६

उत्मक शपाददत वस्तजको गजणस्तरीयता सजलनखित गनु सं स्थागत सं यन्रको र्वकास गररनेछ।

४.६.४.७

उद्योगग्राममा स्थापना हजने उद्योगको प्रलतस्पिाुत्मक शमक क्षमता वृर्ि गररनेछ।

४.६.४.८

ँ ी तथा प्रर्वलििाई आकर्षुत गनु कानजनी व्यवस्था गररनेछ।
वैदेख क पूर्

४.६.४.९

औद्योलगक क्षेरमा वैदेख क िगानी लभत्र्याउनका िालग आवश्यक पूवाुिार लनमाुण गररनेछ।

४.६.४.१०

िगानीकताुिाई उद्योग दताुदेखि वर्हगुमन सम्मका सेवा सहर् उपिब्ि गराहनेछ।

४.६.४.११

वस्तजको उत्मक शपादन र उत्मक शपादकत्मक शव िढाउन सम्वखन्ित लनकायसँग समन्वय र सहकायु गररनेछ।

४.६.४.१२

साना, घरे ि ज तथा मझौिा उद्योगिाई उत्मक शपादन तथा आपूलतु सञ्जािमा आवद्व गदै रार्िय तथा
अन्तराुर्िय माग वमोखर्मका वस्तज तथा सेवाको उत्मक शपादन र र्वकास गररनेछ।

४.६.४.१३ स्वास्थ्य आपजती प्रणािीका िालग आवश्यक ऐन, लनयम, मागुद न
ु को तर्जम
ु ा, पूवाुिार र सं स्थागत
सं रचनाको व्यवस्था गररनेछ।
४.६.४.१४

उत्मक शपादन, आयात लनयाुत र लििी मूल्य सम्िन्िी सूचना प्रवाह गने प्रणािी र्वकलसत गररनेछ।
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४.६.४.१५

उत्मक शपादक, आयातकताु, सञ्चयकताु, र्वतरक र थोक र्विेतािे लििी गने िस्तजको सञ्चय र
भण्िारण खस्थलतको र्ववरण लिने प्रणािीको र्वकास गररनेछ।

४.६.४.१६

उपभोिा सचेतना तथा उपभोिा अदाित सम्िन्िी व्यवस्था गररनेछ।

४.६.४.१७

उपभोिा हकर्हत प्रविुनको िालग तालिम तथा प्रख क्षण कायुिम सञ्चािन गररनेछ।

४.६.४.१८

आन्तररक आवश्यकता पूलतु गने र लनकासीर्न्य कृर्ष तथा औद्योलगक वस्तजको उत्मक शपादन क्षमतामा
वृर्ि गने कायुमा सघाउ पजर्याहनेछ।

उद्योग क्षेर
आिार

िक्ष्य

1.

उद्योग, वाखणज्य तथा आपजती प्रविुन
सम्िन्िी नीलत तथा कानजन लनमाुण

२०८१/८२

२०८०/८१

योर्ना

२०७९/८०

हकाई

२०७८/७९

कायुिम

२०७७/७८

ि.सं .

२०७६/७७

वषु

अवलिको
र्म्मा िक्ष्य

सं ख्या

२

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

सं ख्या

१

-

-

-

-

१

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

सं ख्या

-

-

१

-

-

१

-

-

-

-

२

िघज, घरे ि, साना तथा मझौिा उद्योग
2.

स िीकरण कायुिम (प्रर्वलि िोर्,
तालिम,

हस्तान्तरण

र

अनजदान

प्रोत्मक शसाहन(
3.

4.
5.
6.

7.

गररिी लनवारणका िालग िघज उद्यम
र्वकास कायुिम सञ्चािन
िघज उद्यमीहरूको क्षमता र दक्षता
अलभवृर्ि कायुिम
औद्योलगक ग्रामको स्थापना
औद्योलगक

र्वकासका

िालग

लनर्ी

क्षेरसं ग सम्िाद र सहकायु
र्लििजटी सं किन र प्र ोिन केन्ि
स्थापना
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8.

9.

10.

र्लििजटी सं किन तथा प्र ोिन केन्ि

सं ख्या

-

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सं ख्या

-

१

-

-

१

२

स्तरमा उत्मक शपाददत समान प्रयोग गने सं ख्या

-

१

-

-

-

१

सं ख्या

-

१

-

-

-

१

सं ख्या

१

१

१

१

सं ख्या

१

-

-

-

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

प्रणािी पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

स्थापना गनु लनर्ी क्षेरिाई सहयोग
वन

पैदावरमा

आिाररत

उद्योग

स्थापनामा प्रोत्मक शसाहन सहयोग
व्यवसायीहरूिाई व्यापार व्यवसाय
क्षमता तथा दक्षता अलभवृर्ि तालिम

-

१

-

-

१

सावुर्लनक कायाुियहरूमा स्थानीय
11.

नीलत लनमाुण
12.

परम्परागत सीप व्यावसार्यकरणका
िालग अनजदान सहयोग कायुिम
मर्हिा तथा सीमान्तकृत वगुहरूिाट

13.

सञ्चालित

उद्योगहरूिाई

व्यापारमा आिि गनु

लनयाुत

सखिकरण

४

अलभयान सञ्चािन
14.

15.

िर्ार अनजगमन सं यन्र लनमाुण र
लनयलमत अनजगमन र लनयमन
अलनवायु रुपमा मूल्य सजची राख्ने
प्रणािी र्वकास र कायाुन्वयन

-

लििी गने वस्तजको सं चय र भण्िारण
16.

अवस्थाको

र्ववरण

राख्ने

र्वकास
उपभोिा सचेतना कायुिम सञ्चािन
17.

उपभोिा हकर्हत प्रििुनको िालग पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

तालिम तथा प्रख क्षण
18.

लनकासीर्न्य वस्तजहरूको पर्हचान र
उत्मक शपादन वृर्ि गनु प्रोत्मक शसाहन

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर
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४.६.५ प्रमजि कायुिम
1. सहँिे र पजिको मजि िीचको र्ग्गामा उद्योगग्राम स्थापना र सञ्चािन गने।
2. १५ वटा साना र ७ मझौिा स्तरका उद्योग स्थापना गने।
3. गररिी लनवारणका िालग िघज उद्यम र्वकास कायुिम सञ्चािन गने।
4. औद्योलगक सूचना केन्ि स्थापना गने।
5. उपभोिा हकर्हत प्रविुनको िालग तालिम तथा प्रख क्षण कायुिम सञ्चािन गने।
6. आपूलतु व्यवस्थापन र िर्ार अनजगमनिाई लनयलमत गने।
7. व्यापार,/िर्ार सूचना/ लनगरानी केन्ि स्थापना गने।

४.६.६ अपेखक्षत उपिखब्ि
पञ्चवषीय योर्नाको अन्तमा िगानीकताुिाई उद्योग दताुदेखि वर्हगुमन सम्मका सेवा सहर् भएको, वस्तजको
उत्मक शपादन र उत्मक शपादकत्मक शव िढाउन सम्वखन्ित लनकायसँग समन्वय र सहकायु भएको, औद्योलगक सूचना केन्ि
स्थापना भएको, उत्मक शपादन आयात लनयाुत र लििी मूल्य सम्िन्िी सूचना प्रवाह गने प्रणािी र्वकलसत भएको,
उपभोिा सचेतना तथा उपभोिा हकर्हत प्रविुन भएको हजनेछ।

४.६ वन तथा वनस्पलत सम्पदा
४.६.१ पृष्ठभूलम
वन क्षेर व्यवस्थापनको अलिकार सं र्विानतः सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारमा रहेको छ। तथार्प, स्थानीय

तहसँगको समन्वयमा वन, र्िािार तथा र्ैर्वक र्वर्विता सं रक्षणिाट स्थानीय तहको सम्मृर्िमा टे वा पजर्याउन
यस क्षेरका समस्याको सम्िोिन गनेगरीउपयजि नीलत, ऐन, लनयम र सांगठलनक सं रचना अपररहायु हजन्छ।वन
र स्थानीय र्नताको दै लनक र्ीवनको आवश्यकता प्रत्मक शयक्ष सम्िन्ि राख्ने भएकोिे गाउँपालिकािे ब्यवस्थापन
र उपयोगमा लि ष
ु ने हजन्छ। साथै, सं घीय तथा प्रदे
े भूलमका लनिाुह गनजप

कानजनको अिीनमा रही वैज्ञालनक

वन व्यवस्थापनसर्हतको योर्ना र तदनजरुपका िर्ेट तथा कायुिम कायाुन्वयन गनजु आवश्यक दे खिन्छ।

४.६.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
सं र्विानको अलिकार सूची िमोखर्म तीन तहकै सरकारकािीचमा िन व्यवस्थापनका कायुिममा समन्वय
स्थार्पत गनज,ु वन तथा वातारणको सं रक्षण गदै र्िवायज अनजकूिनका कायुिम सञ्चािन गनज,ु गाउँपालिकामा
्
वनसँग सम्िखन्ित र्न खिको अभाव हजन ज आदद समस्या तथा च जनौती हजन।
अवसर
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सामजदार्यक तथा साझेदारी वनिाट प्राप्त आयको कखम्तमा पचास प्रलत त रकम वन व्यवस्थापन र िाँकी
पचास प्रलत त रकम स्थानीय तहसँगको समन्वयमा आयआर्ुन तथा गररिी न्यूनीकरणका कायुिममा िचु
गनजप
ु ने सं घीय कानजनी ब्यवस्था हजन ज आददिाई अवसरकोरूपमा लिहएको छ।

४.६.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
वन र्ङ्गि र र्ैर्वक र्वर्वितािे िनी गाउँपालिका।

िक्ष्य
वन र्ङ्गि र र्ैर्वक र्वर्विताको सं रक्षण माफुत वातावरण सं रक्षणमा योगदान पजर्याउने र आय आर्ुन
िढाउने।
उद्देश्य
१.

उपभोिा समूहको व्यवस्थापन माफुत सामजदार्यक, िालमुक, कवजलियती वनको सं रक्षण, सम्विुन, उपयोग
र लनयमन गनज।
ु

२ . र्ैर्वक र्वर्विताको सं रक्षण र वातावरण सं रक्षण गनज।
ु

४.६.४ रणनीलत तथा कायुनीलत
४.६.४.१

सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारसँग समन्वयगरीवन, र्ङ्गि, वन्यर्न्तज, चराच जरुङ्गी, र्ि उपयोग,

वातावरण, पयाुवरण तथा र्ैर्वक र्वर्विता सम्िन्िी स्थानीय नीलत, कानजन, मापदण्ि लनिाुरण
साथै योर्ना, कायाुन्वयन र लनयमन गने।
४.६.४.२

सामजदार्यक, िालमुक, कवजलियती वनको सं रक्षण, सम्विुन, उपयोग र लनयमन गने।

४.६.४.३

वन उपभोिा समूहको व्यवस्थापन गने।

४.६.४.४

आय आर्ुनमा आिाररत र्िीिजटीको सं रक्षण, प्रविुन, व्यवस्थापन गने

४.६.४.५

नदी र्कनार, नदी उकास, नहर र्कनार तथा सिक र्कनारमा वृक्षारोपण व्यवस्थापन गने

४.६.४.६

लनर्ी तथा व्यवसार्यक वनको प्रविुन र लनयमन गने।

४.६.४.७

सावुर्लनक िािी र्ग्गा, पािा वा क्षेरमा वृक्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन गने।
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४.६.४.८

र्िीिजटी तथा अन्य गैरकाष्ठ वन पैदावार सम्िन्िी उत्मक शपादन, प्र ोिन, र िर्ार व्यवस्थापन गने।

४.६.४.९

वनिीउ िगैँचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रविुन गने।

४.६.४.१०

नसुरी स्थापना, लिरुवा उत्मक शपादन, र्वतरण, रोपण र प्रविुन गने।

४.६.४.११

वन्यर्न्तज र चराच जरुङ्गीको सं रक्षण, व्यवसार्यक पािन, उपयोग र अनजगमन गने।

४.६.४.१२

वन्यर्न्तजिाट स्थानीय समजदायमा पने प्रभाव रोकथाम, व्यवस्थापन गने।

४.६.४.१३

स्थानीय वन्यर्न्तज पयुटन र आयआर्ुन गने।

४.६.४.१५

स्थानीयस्तरमा आिेटोपहारको व्यवस्थापन गने।

४.६.४.१६

वन, वन्यर्न्तज तथा चराच जरुङ्गीको अलभिे िाङ्कन र अध्ययन अनजसन्िान गने।

४.६.४.१७

रै थाने प्रर्ालतको सं रक्षण र प्रविुन साथै लमचाहा प्रर्ालतको लनयन्रण गने।

४.६.४.१८

र्ैर्वक र्वर्विताको अलभिेि राख्ने।

४.६.४.१९

सामजदार्यक भूसंरक्षण र सोमा आिाररत आय आर्ुन कायुिम सञ्चािन गने।

वन, भू-सं रक्षण र र्ैर्वक र्वर्विता
आिार

िक्ष्य

वषु

सामजदार्यक वन कायुयोर्ना
कायाुन्वयनमा सहर्ीकरण

२०८१/८२

सहर्ीकरण

२०८०/८१

गठनमा

२०७९/८०

वन

२०७८/७९

2.

सामजदार्यक

अवलिको

२०७७/७८

1.

हकाई

२०७६/७७

ि.सं . कायुिम

योर्ना

पटक

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

पटक

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

१

१

१

-

१

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

र्म्मा
िक्ष्य

गररवी न्यूलनकरणका िालग
3.

व्यवसार्यक कवजलियती वन सं ख्या
कायुिम
साझेदारी

4.

वन

व्यवस्थापन

कायु योर्ना कायाुन्वयनमा पटक
सहर्ीकरण

5.

रार्िय

वन

व्यवस्थापन

कायुिममा सहर्ीकरण

पटक
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४

6.

मानव

वन्यर्न्तज

द्वन्द

व्यवस्थापन कायुिम

सं ख्या

१

-

१

-

१

7.

वन्यर्न्तज सं रक्षण

पटक

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

8.

वन सं रक्षण क्षेर व्यवस्थापन पटक

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

पटक

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

लनरन्तर

२

२

१

१

9.

वन

अलतिमण

लनयन्रण

कायुिम

३

10.

वृक्षारोपण र सं रक्षण

सं ख्या

२

11.

र्वरुवा उत्मक शपादन र र्वतरण

सं ख्या

१०००० १०००० १०००० १०००० १०००० ५००००

सं ख्या

५०००० ५०००० ५०००० ५०००० ५०००० २५०००

सं ख्या

१

-

-

-

-

१

सं ख्या

१

३

१

३

१

९

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

सं ख्या

१

-

-

-

-

१

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

12.

13.

14.

15.

16.

17.

र्लििजटी नसुरी स्थापना र
सञ्चािन
र्लििजटी

ब्यिसायीहरूको

सं र्ालिकरण
सम्िेदन ीि

र्िािार

क्षेरहरूको सं रक्षण
र्कसानसँग

भू-सं रक्षण

कायुिम
र्ििायज पररवतुन अनजकजिन
योर्ना तयारी र कायाुन्वयन
र्ििायज पररवतुन अनजकजिन
सम्िन्िी तालिम

४.६.५ प्रमजि कायुिम
1. वनिीउ िगैँचा स्थापना, व्यवस्थापन र प्रविुन।
2. आय आर्ुनमा आिाररत र्िीिजटीको सं रक्षण, प्रविुन, व्यवस्थापन।
3. सावुर्लनक िािी र्ग्गा, पािा वा क्षेरमा वृक्षारोपण, सम्भार, उपयोग र व्यवस्थापन।
4. सामजदार्यक, िालमुक, कवजलियती वनको सं रक्षण, सम्विुन।
5. वन उपभोिा समूहको व्यवस्थापन।
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४.६.६ अपेखक्षत उपिखब्ि
पञ्चवषीय योर्नाको अन्तमा सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारसँग समन्वयगरीवन, र्ङ्गि, वन्यर्न्तज, चराच जरुङ्गी,

र्ि उपयोग, वातावरण, पयाुवरण तथा र्ैर्वक र्वर्विता सम्िन्िी स्थानीय नीलत, कानजन, मापदण्ि लनमाुण तथा
पररष्कृत भएको, सिै प्रकारका वनको प्रभावकारी व्यवस्थापन भई वन र्ङ्गि र र्ैर्वक र्वर्विताको सं रक्षण
भएको र िन क्षेरको आम्दानी माफुत गाउँपालिकाका र्नताको आय आर्ुनमा अलभिृर्ि भएको हजनेछ।

४.७ िलनर् सम्पदा
४.७.१ पृष्ठभूलम
यस गाउँपालिकामा िलनर् उद्योगको अन्वेषण र उत्मक शिनन िगायतका अनेक सम्भावना रहेका छन्। भौगलभुक
र्वर्विताका कारण र्वलभन्न िानी तथा िलनर् उद्योगको प्रच जर सम्भावना रहेता पलन सघन रुपमा उत्मक शिनन र
सदजपयोग हजन सकेको छै न। यसका िालग पर्हचान भहसकेका िलनर्को थप अध्ययन र उत्मक शिनन गरी िलनर्मा
आिाररत उत्मक शपादनमूिक तथा लनमाुण उद्योग सञ्चािन र सम्भार्वत अन्य िानी तथा िलनर्को अन्वेषण गरी
आवश्यक व्यवस्थापन गनु आवश्यक छ। सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारसँगको सहकायु र समन्वयमा

अन्वेषण र उत्मक शिनन गरी िलनर्र्न्य वस्तज लनयाुत समेत ् गनु सर्कने, गाउँपालिका लभर नयाँ रोर्गारी सृर्ना
हजने दे खिन्छ।
िानी तथा िलनर् उद्योगका िारे मा भएका अध्ययन, अनजसन्िान हजन नहजन,ज गाउँपालिकामा नीलत, कानजन, योर्ना
तथा सं स्थागत सं रचना नहजन,ज अन्वेषण तथा उत्मक शिननका िालग आवश्यक र्व ेषज्ञ, ज्ञान, सीप, उपकरणको
ँ ा िर्ेटको अपयाुप्तता हजन ज आदद यस क्षेरमा दे खिएका समस्या तथा
अपयाुप्तता रहनज, अन्वेषण कायु महँगो हजद
्
च जनौती हजन।
अवसर
आफ्नै क्षेरलभर िानी तथा िलनर्को स्रोतको उपिब्िता हजन,ज सिै तहका सरकारका िीचमा अनजसन्िान
उत्मक शिनन र प्र ोिनका िालग साझेदारी सहकायुको वातावरण लसर्ुना हजन,ज यसप्रलत लनर्ी क्षेर सक्षम तथा
ँ ै र्ानज, प्रवलिको एवं दक्ष र्न खिको र्वकास हजँदै र्ानज, सरकारका िीचमा स्रोतको ददगो उपयोगमा
आकर्षुत हजद
समन्वय र्वस्तार हजँदै र्ानज यस क्षेरका अवसरकारूपमा रहेका छन्।
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४.७.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
सोंच
िानी तथा िलनर् उद्योगको अन्वेषण, उत्मक शिनन, महतम उपयोग र लनयाुत।
िक्ष्य
िानी तथा िलनर् उद्योगको अन्वेषण, उत्मक शिनन र र्वकासद्वारा गाउँपालिकाको र्वकासमा योगदान पजर्याउने।
उद्देश्य
१ . सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारको समन्वयमा िानी तथा िलनर् उद्योगको र्वकासका िालग आवश्यक

नीलतगत तथा सं स्थागत सं रचना लनमाुण गनज।
ु
२ . िलनर्को उत्मक शपादन वृर्िगरीगाउँपालिकाको र्वकासमा िलनर् क्षेरको योगदान िढाउनज।

४.७.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
४.७.४.१

सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारसँगको समन्वयमा िलनर् अन्वेषण र उत्मक शिननका िालग

आवश्यक नीलत, ऐन, लनयमको तर्जम
ु ागरीकायाुन्वयन गररनेछ।
४.७.४.२

गाउँपालिकालभर अन्वेषण सवेक्षणको प्रर्ियामा रहेका िानी तथा िलनर्को अन्वेषण प्रर्ियािाई
तीब्रता ददईनेछ।

४.७.४.३

लनर्ी क्षेरसँगको सहकायु समेतमा गाउँपालिकालभर सम्भार्वत िलनर्को अन्वेषण सवे क्षण र
उत्मक शिनन गररनेछ।

४.७.४.४

िलनर् उत्मक शपादनको मारा र गजणस्तर हेरी िलनर्सँग सम्िखन्ित उत्मक शपादन तथा लनमाुण उद्योगको
स्थापना, र्वकास र र्वस्तारमा सहर्ीकरण तथा प्रविुन गररनेछ।

४.७.४.५

ढजं गा, माटो, िािजवा र लगटी र्स्ता लनमाुण सम्िखन्ित िलनर्को उत्मक शिननिाई लनयलमत, व्यवखस्थत
र वातावरणमैरी िनाहनेछ।
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४.७.५ प्रमजि कायुिम
1. आवश्यक नीलत, ऐन, लनयमको तर्जम
ु ा गरी कायाुन्वयन गररने।
2. लनर्ी क्षेरसँगको सहकायु समेतमा गाउँपालिकालभर सम्भार्वत िलनर्को अन्वेषण, सवेक्षण र उत्मक शिनन
गने।
3. िानीको सम्भावना रहेका विा नं. १ खस्थत कालि माटीको कोईिा, अिै चीिारी कोहिा िानी,
तामजिेक तामा िानी, गाििकु तामािानी , गाििानीको तामा, विा नं. ६ मा मावुि आकारको ढज ङ्गा,
विा नं. ६ कै िजिेमा च जन ढज ङ्गा िगायतको उत्मक शिनन गने.
4. ढजं गा, माटो, िािजवा र लगटी र्स्ता लनमाुण सम्िखन्ित िलनर्को उत्मक शिननिाई लनयलमत, ब्यवखस्थत र
वातावरणमैरी िनाईने।

४.७.४ रणनीलत तथा कायुनीलत
पञ्चवषीय योर्नाको अन्तमा सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारसँगको साझेदारी सहिगानी तथा समन्वयमा

िलनर् अन्वेषण र उत्मक शिननका िालग स्थानीय नीलत, कानजन, मापदण्ि लनिाुरण भएको, िलनर्को उत्मक शपादन
वृर्िगरीगाउँपालिकाको र्वकासमा िलनर् क्षेरको योगदान िढे को, िानीक्षेरको आम्दानी माफुत गाउँपालिकाका
र्नताको आय आर्ुनमा अलभिृर्ि भएको हजनछ
े ।

४.८ भूलम व्यवस्था
४.८.१ पृष्ठभूलम
सं र्विानिे व्यवस्था गरे को सम्पखतको हक, िाद्य सजरक्षा र सम्प्रभजताको हक र भूलमहीन हक कायाुन्वयन गनु
तथा ददगो र्वकासिे लनददुष्ट गरे को िक्ष्य प्राप्त गनु समेत ् उपिब्ि सीलमत भूलम तथा भूलमस्रोतको सं रक्षण तथा
प्रभावकारी व्यवस्थापन गनु आवश्यक रहेको छ। भूलमको समजखचत उपयोग सजलनखित गनु भूलम वगीकरण एवं
ँ िढाई यस क्षेरमा िगानी अलभवृर्ि गदै र्ानजपने हजन्छ।
भूउपयोग योर्ना तयारगरीकृषक वगुको भूलममा पहजच
र्िवायज

र

माटो

अनजकूिको

िाद्यान्न

उत्मक शपादनिाई

प्रोत्मक शसाहन

गनजप
ु ने, भूलमहीन

र

सजकजम्िासीको

पर्हचानगरीिसोिासको समजखचत व्यवस्थापन तथा र्ीर्वकोपार्ुनको प्रिन्ि गदै सामाखर्क न्याय र समृर्िका
िालगका भूलमको वैज्ञालनक व्यवस्थापन गनजप
ु ने दे खिन्छ। आिजलनक प्रर्वलिको प्रयोग माफुत् नापनक्सामा

ज ता
ि

कायम गने तथा गाउँपालिकाको भूसूचना प्रणािी स्थापना तथा र्वकास गदै र्ग्गा प्र ासन सम्िि लनकायको
सं स्थागत क्षमता अलभिृर्िगरीसेवा प्रवाहिाई सरि सहर् र व्यवखस्थत तजल्याउनका िालग आवश्यक नीलत,
कानजन, पूवाुिार तयारी तथा स्रोत सािन पररचािन आवश्यक दे खिन्छ।

88 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

४.८.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
भूलम िाँझै राख्ने तथा िण्िीकरण गने प्रवृलत िढ्दै र्ानजिे कृर्ष उत्मक शपादकत्मक शवमा ह्रास आउनज, भूलमको उपयोग र
क्षमता अनजसारको भूउपयोग सूचना प्रणािीको र्वकास हजन नसक्नज, सरकारी र सावुर्लनक र्ग्गामा अलतिमण
गने प्रवृखत िढ्नज तथा भूलम प्र ासन सम्िि लनकायिाट प्रदान हजने सेवा सरि र सहर् रुपमा उपिब्ि हजन
्
नसक्नज आदद यस क्षेरका र्वद्यमान समस्या तथा च जनौती हजन।
अवसर
कृर्ष उत्मक शपादनमा आत्मक शमलनभुर तजल्याउनज तफु सम्िि तीनै तहका सरकार र सरोकारवािको चासो तथा
र्ागरुकता िढ्नज, र्ग्गाको चक्िािन्दी प्रलत कृषकको आकषुण िृर्ि हजँदै र्ानज, सजकजम्िासी समस्या समािान
एवं अव्यवखस्थत िसोिासिाई व्यवखस्थत तजल्याउनज वहस पैरवी हजन,ज सं घीय सरकारिे ददघुकािीन भूउपयोग
नीलत कायाुन्वयनमा ल्याउनज आदद यस क्षेरका अवसरकोरूपमा लिन सर्कन्छ।

४.८.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
भूलमको वैज्ञालनक व्यवस्थापनगरीसामाखर्क न्यायमा आिाररत भू स्वालमत्मक शव-स्थापना गराउने।
िक्ष्य
भूलम र भूउपयोग प्रणािीिाई दीघुकािीन र्हत अनजरूप समृर्िको सं वाहकको रूपमा र्वकास गने।
उद्देश्य
१ . वैज्ञालनक भू–उपयोग प्रणािी िागूगरीभूलम स्रोतको र्ववेक ीि प्रयोगको वातावरण सृर्ना गनज।
ु
ज भ िनाउनज।
२ . र्वकास लनमाुणका िालग आवश्यक नाप, नक्सा तथा भौगोलिक सूचना सवुसि
३ . भूलम व्यवस्थापन सम्िन्िी सेवािाई सरि, सहर्, पारद ी र प्रभावकारी िनाउनज।

४.८.४ रणनीलत तथा कायुनीलत
४.८.४.१

भू–उपयोग सम्िन्िी नीलत, कानजन र मापदण्िको लनमाुण गररनेछ।

४.८.४.२

भूलम व्यवस्थापन, भूलम प्र ासन र र्ग्गा नापर्ाँच सम्िन्िी नीलत र मापदण्ि िनाई कायाुन्वयन
गररनेछ।

४.८.४.३

सरकारी र्ग्गा प्रयोग सम्िन्िी नीलतगत व्यवस्था गररनेछ।

४.८.४.४

गजठी र्ग्गा व्यवस्थापन सम्िन्िी नीलत, कानजन, मापदण्ि, योर्ना,कायाुन्वयन र लनयमन गररनेछ।
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४.८.४.५

सरकार सँग समन्वय

गजठी र्ग्गाको सं रक्षण तथा अलभिेि व्यवस्थापन गनु सं घ तथा प्रदे
गररनेछ। (गजठी प्रदे

सरकारको अलिकार)

४.८.४.६

िस्ती र्वकासिाई व्यवखस्थत गररनेछ।

४.८.४.७

र्ग्गाको िण्िीकरण र िाँझो राख्ने प्रवृलतिाई लनयन्रण गनु भूलम िैंक स्थापना तथा र्ग्गाको
चक्िािन्दीिाई प्रोत्मक शसाहन गररनेछ।

भूलम व्यवस्थापन
आिार

िक्ष्य

२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

अवलिको

२०७८/७९

हकाई

योर्ना

२०७७/७८

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

१

२

-

-

-

३

सं ख्या

१

-

-

-

-

१

सं ख्या

१

-

-

-

१

१

Land Pooling चक्िािन्दी प्रविुन

सं ख्या

१

२

२

२

१

८

िेमौषमी िेती कायुिम

सं ख्या

१

२

२

२

१

८

सं ख्या

-

१

-

-

-

१

सं ख्या

-

-

१

-

-

१

र्म्मा िक्ष्य

भू-उपयोग, भूलम व्यवस्थापन तथा र्ग्गा
१

प्याकेर् र्वकास सम्वन्िी लनलत तथा सं ख्या
कानजन लनमाुण
भूलमर्हन तथा सजकजम्वासीहरूको अलभिेि
राख्ने
सजरखक्षत वसोिास तथा र्ग्गा एर्ककरण
लनलत

भू सजचना प्रणािी र्वकास तथा मािपोत
अलभिेि सजदृढीकरण
लिित तथा श्रे ष्ताको सं रक्षणमा लिखर्टि
प्रर्वलिको प्रयोग
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४.८.५ प्रमजि कायुिम
1.

भू–उपयोग सम्िन्िी नीलत, कानजन र मापदण्िको लनमाुण

2. र्ग्गाको चक्िािन्दीिाई प्रोत्मक शसाहन
3.

िस्ती र्वकास कायुिम

4. गजठी र्ग्गाको सं रक्षण तथा अलभिे ि व्यवस्थापन
४.८.६ अपेखक्षत उपिखब्ि
पञ्चवषीय योर्नाको अन्तमा भू–उपयोग नीलत तथा ऐन तर्जम
ु ा भई कायाुन्वयन अगालि िढे को, भूलम
व्यवस्थापनका आवश्यक सं स्थागत सं रचना लनमाुण भएको, चक्िािन्दीगरीिेती गररएको र्ग्गाको
क्षेरफि िृर्ि भएको, उपयोगको आिारमा भूलमको वगीकरण भएको, भूउपयोग तथा भूउपयोग क्षमता
सम्िन्िी नक्सा र तथ्याङ्क आिार तयार भएको हजनछ
े ।
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पररच्छे द ५
सामाखर्क र्वकास
५.१ ख क्षा
५.१.१ पृष्ठभूलम
सामाखर्क आलथुक रूपान्तरणको महत्मक शवपूणु एवं प्राथलमक माध्यम ख क्षा हो।ख क्षािाई सं र्विानिे मौलिक
हकका रूपमा प्रत्मक शयाभूत गरे को छ भने माध्यलमक तहसम्मको ख क्षा व्यवस्थापन गने खर्म्मेवारी एकि अलिकार
सूचीको रूपमा स्थानीय तहिाई सजम्पेको छ। ख क्षा एउटा आिारभूत अवयव भएकािे यस क्षेरको सञ्चािन
र र्वकासका िालग दीघुकािीन नीलत, योर्ना र कायुिमको तर्जम
ु ा पर्हिो

तु हो। स्थानीय सरकारको

सं वैिालनक तथा र्नताको मौलिक हककोरूपमा रहेको आिारभूत आवश्यकताको दार्यत्मक शव पूरा गनुका लनलमत
ख क्षा सम्िन्िी उपयजि नीलत, योर्ना तथा कायुिम हजन ज आवश्यक छ।

५.१.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
माध्यलमक तहसम्मको ख क्षा व्यवस्थापन गने खर्म्मेवारी रहेको भए तापलन ख क्षक भनाु तथा सरुवा िढज वा
आददमा अझै नीलतगत तथा कानजनी अल्झन कायमै रहनज, सामजदार्यक र्वद्याियको

ैखक्षक गजणस्तरमा अपेखक्षत

सजिार हजन नसक्नज सामजदार्यक र्वद्याियमा पयाुप्त र्न खि, उपयजि भौलतक पूवाुिारिगायत आवश्यक पने
सािन स्रोतको व्यवस्थापन गनु नसक्नज, माध्यलमक तह र उच्च ख क्षामा लनिाुररत उमेर समूहका नागररकको
भनाु तथा अध्ययन लनरन्तरताको अवस्था कमर्ोर रहनज, फरक पररखस्थलत तथा र्वलभन्न आवश्यकता भएका
औपचाररक ख क्षा प्रणािीलभर समेर्टन नसक्नज, स्वआखर्ुत ज्ञान र सीपको मान्यता र र्ीवनपयुन्त लसकाहको
अवसर प्रदान गनु नसक्नज, प्रर्वलिको प्रयोग, उत्मक शपादनमूिक र्न खिको र्वकास अपेखक्षत रुपमा िृर्ि गनुनसक्नज,
र

ु ने
ैखक्षक क्षेरको िालग आवश्यक पने िर्ेट तथा कायुिम नेपाि सरकारको स तु अनजदानमा भर पनजप

्
अिस्था हजन ज आदद यस क्षेरमा दे खिएका समस्या तथा च जनौती हजन।
अवसर
माध्यलमक तहसम्मको ख क्षा व्यवस्थापन गने खर्म्मेवारी स्थानीय तहमा हजन,ज सं र्विानमा मौलिक हकको रूपमा
प्रत्मक शयेक नागररकिाई आिारभूत तहसम्मको ख क्षा अलनिायु र लनः ल्ज क तथा माध्यलमक तहसम्मको ख क्षा
लनः ल्ज क पाउने हक उल्िेि हजन,ज सं घीय सरकार, प्रदे

सरकार र स्थानीय तह सिैिे ख क्षािाई पर्हिो

प्रथलमकतामा रािी नीलत, योर्ना तथा कायुिम िनाउनज, नेपाि सरकारिाट ख क्षा क्षेरका िालग स तु
अनजदानकोरूपमा िर्ेट तथा कायुिम प्राप्त हजन,ज ैखक्षक क्षेर उन्नयनको िालग िैदेख क सहायतामा पररयोर्ना
सचािन हजन ज आदद यस क्षेरका अवसरकोरूपमा लिन सर्कन्छ।
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५.१.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
ँ र गजणस्तर सजिार।
आिारभूत तथा माध्यलमक ख क्षामा सिैको पहजच
िक्ष्य
ँ र गजणस्तर सजिार गदै दक्ष र्न खि उत्मक शपादनको आिार
आिारभूत तथा माध्यलमक ख क्षामा सिैको पहजच
तयार गने।
उद्देश्य
१ . ख क्षण सं स्थाको भौलतक पूवाुिार र नवीन प्रलिलिमाफुत आिजलनकीकरण गनज।
ु
२ . साक्षरता र र्ीवनपयुन्त ख क्षाको अवसर िढाउनज।
३ . प्रार्वलिक ख क्षा तथा व्यावसार्यक तालिममा र्ोि ददँदै ख क्षािाई ज्ञान, सीप, प्रर्वलि र अनजसन्िानमा
आिाररत िनाउनज।

५.१.४ रणनीलत तथा कायुनीलत
५.१.४.१

ँ पजर्याउन आवश्यक नीलतगत पररवतुन गनु पहि गररनेछ।
ख क्षामा सिैको पहजच

५.१.४.२

ख क्षाको गजणस्तरमा सजिार गनु िगानीमा वृर्ि गररनेछ।

५.१.४.३

नमूना िािर्वकास केन्ि स्थापना गररनेछ।

५.१.४.४

दजगम
ु तथा छररएको िस्ती भएका क्षेरका र्वद्याियिाई नमूना आवासीय तथा गाउँपालिकाका
अन्य क्षेरका छनौट भएका र्वद्याियिाई नमूना र्वद्याियका रुपमा रुपान्तरण गररनेछ।रार्िय
ैखक्षक नीलत तथा त्मक शयसमा आिाररत आवश्यक ऐन, लनयम, लनदे ख का तथा कायुर्वलि तयार
गररनेछ।

५.१.४.५

गाउँ ख क्षा सलमतको गठन र पररचािन गररनेछ।

५.१.४.६

सवै र्वद्याियमा र्वद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा पररचािन गररनेछ।

५.१.४.७

िािमैरी र्वद्याियकािालग भौलतक पूवाुिार, सेवा प्रवाह र गजणस्तर सजिारसम्रन्िी न्यूनतम
सूचकको लनिाुरण गररनेछ।

५.१.४.८

गाउँ ख क्षा कायाुिय तथा स्रोत केन्ि समेतको भवन लनमाुण गररनेछ।

५.१.४.९

सवै िािर्वकास केन्ि, र्वद्यािय, उच्च ख क्षािायमा िािमैरी सूचकका आिारमा सजर्विायजि
न्यूनतम भौलतक पूवाुिार) भवन, कायाुिय तथा कक्षा कोठा, फलनुचर तथा िे ष्क िेञ्च, छार र
छाराकािालग अिग अिग सौचािय) छाराकािालग आवश्यक सामालग्र सर्हतको चेखन्र्ङ कक्ष
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समेत (िानेपानी, िेिमैदान, र्वज्ञान प्रयोग ािा, पजस्तकािय, कम्प्यूटर सर्हतका

ैखक्षक उपकरण,

िगैंचा िगायतको (लनमाुण व्यवस्थापन गने गराहनेछ।
५.१.४.१०

सामाखर्क नक्साङ्कनका आिारमा र्वद्यािय उमेरका तर र्वद्यािय र्ाने अवसर िाट िखञ्चत
रहेका िाििालिकाको अवस्था र्ववरण सर्हतको तथ्यांक सं किन गररनेछ।

५.१.४.११

िखक्षत वगुका िाििालिकाको र्वद्याियमा पहजंच िृर्िका िालग अलभभावक ख क्षा तथा
र्पछलिएका गररव टोििस्तीमा र्वद्यािय भनाुका िालग र्नचेतनामजिक घरदै िो कायुिम
सञ्चािन गररनेछ।

५.१.४.१२

गाउँपालिकाका सवै र्वद्याियमा पूव ु प्राथलमक ख क्षा कायुिम तथा गाउँपालिका क्षेरका गररव,
सजकजम्िासी वखस्तमा आवश्यकता िमोखर्म प्रारखम्भक िािर्वकास केन्िको स्थापना तथा सञ्चािन
गररनेछ।

५.१.४.१३

गाउँपालिका सवै सामजदार्यक तथा सस्थागत र्वद्याियिे िािमैरी वातावरणमा आफ्ना

ैखक्षक

कायुिम ब्यवखस्थतगरीसञ्चािन गने गराउने साथै झोिा रर्हत ख क्षण कायुिम सञ्चािनकािालग
आवश्यक पूवाुिार तयार गररनेछ।
५.१.४.१४

अनौपचाररक ख क्षा तथा िािख क्षा कायुिम सञ्चािन गररनेछ।

५.१.४.१५

अलत गररव तथा लिपन्न िगुका िाििालिकािाई

ैखक्षक सामग्री र छारिृलतको व्यवस्थापन

गररनेछ।
५.१.४.१६

सिक िाििालिकाकािालग िाना, नाना र िास सर्हतको

ैखक्षक कायुिम सञ्चािन गररनेछ।

५.१.४.१७

गाउँपालिका सवै विामा साक्षरता अलभयान सञ्चािन गररनेछ।

५.१.४.१८

िािमैरी र्वद्याियका िालग आवश्यक न्यूनतम भौलतक पूवाुिार सर्हतका स्रोत र सािन तयार
गरे का लनर्ीस्तरमा सञ्चालित तथा सञ्चािन हजने प्रस्तार्वत र्वद्याियिाई मार स्तरोन्नती, सञ्चािन
लसफाररस तथा स्वीकृलत ददहनेछ।

५.१.४.१९

र्वद्याथी सं ख्या र र्वषयका आिारमा सवै सामजदायीक र्वद्याियमा ख क्षक दरवन्दी लमिान गने
माध्यलमक र्वद्याियमा कम्प्यूटर ख क्षािाई अलनवायु गररनेछ।

५.१.४.२०

गाउँपालिकामा १ वटा कृर्ष र्वज्ञान समेतको प्रार्वलिक क्याम्पसको स्थापना र सञ्चािन गने
साथै सम्भाब्य माध्यलमक तहमा कृर्ष र्वज्ञान तथा प्रार्वलिक र्वषयको पठन पाठनको ब्यवस्था
लमिाहनेछ।

५.१.४.२१

र्वद्यािय

ैखक्षक गजणस्तर सजिार अलभयान अन्तरगत सामजदार्यक तथा सं स्थागत र्वद्यािय

साझेदारी कायुिम सञ्चािन गररनेछ।
५.१.४.२२

सवै र्वद्याियमा दक्ष र्न खिको व्यवस्थापन गररनेछ।
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५.१.४.२३

कक्षा ५ भन्दा मालथको अध्ययन अध्यापन हजने र्वद्याियमा िाि क्िि गठन, पररचािन र
अलभमजिीकरण कायुिम सञ्चािन गररनेछ।

५.१.४.२४

सवै र्वद्याियमा िेिकजद सामग्रीको व्यवस्थापन गने गराउने

५.१.४.२५

प्रार्वलिक र्वषयमा उच्च ख क्षा अध्ययन गने अलत गररि तथा लिपन्न, र्पछिा वगु, दलित, र्ानर्ाती
तथा आददवासी समजदायका िाििालिकािाई ज्ञान ज्योती छारवृलतको व्यवस्था गने।

५.१.४.२६

लसकाई उपिब्िी र उतीणु सं ख्याको आिारमा १ र्वद्यािय १ ख क्षकका दरिे उत्मक शकृष्ट र्वद्यािय
र उत्मक शकृष्ट ख क्षक पजरस्कार तथा सम्मान कायुिम सञ्चािन गने प्रत्मक शयेक वषु १/१ वटा
सामजदायीक र्वद्याियमा नमूना र्वद्यािय र्वकास कायुिम सञ्चािन गने।

५.१.४.२७

सवै विामा स्माटु िोिु लनमाुण) र्फ्र वाई फाई र्ोन लनमाुण(

५.१.४.२८

र्वद्यािय समायोर्न कायुिम सञ्चािन गने।

५.१.४.२९

प्रत्मक शयेक र्वद्याियमा उर्जरी तथा सजझाव पेर्टकाको ब्यवस्था गने।

५.१.४.३०

र्वद्यािायिाई

५.१.४.३१

लनयलमत अनजगमनका िालग सरोकारवािा सहभालग रहेको अनजगमन सम्यन्र लनमाुण गने।

५.१.४.३२

सवै र्वद्याियमा ख क्षक, कमुचारी, र्वद्याथी, अलभभवक तथा सहयोगी र साझेदार सं स्थाको समेत

ाखन्तक्षेर घोषणागरीकायाुन्वयनमा ल्याउने।

आचार सं र्हता लनमाुणगरीकायाुन्वनयमा ल्याउने आलथुक पारदख त
ु ा र गजणस्तर सजिारका िालग
ज ाईिाई कायाुन्वनयमा ल्याउने।
प्रत्मक शयेक र्वद्याियिे सावुर्लनक सजनव
५.१.४.३लसर्ुन ीि 3, व्यवहाररक र प्रयोगात्मक शमक ख क्षा प्रणािीमा िगानी र्वस्तार गने।
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िािर्वकास
व्यवस्थापन

केन्िमा

ददवा

िार्ा

सं ख्या

2

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सं ख्या

2

2

2
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2

2

2

2

2

2

11

11

न्यून र्वद्याथी सं ख्या भएका र्वद्याियको

सं ख्या

1

1

1

1

1

5

सं ख्या

1

1

1

1

1

5

सं ख्या

-

-

1

1

1

0

सं ख्या

1

1

1

2

1

6

15. सञ्चािनका गरे का र्वद्याियको र्वज्ञान सं ख्या

1

1

1

2

1

6

6

6

6

6

6

01

सं ख्या

1

1

1

2

1

6

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

क्षमता र्वकास एवं र्वद्याथी प्रलतभा पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

11.

12.

13.

एर्ककरण समायोर्न गने
नमूना आवासीय

र्वद्यािय र्वकास,

सञ्चािन र व्यवस्थापन गने
आवासीय र्वद्याथीका िालग आवासीय
सजर्विा र्वतरण गने
कक्षा ११मा र्वज्ञान र्वषय

14.

लग

र्वद्याियिाई सञ्चािनका

१२िा

सं स्थागत क्षमता र्वकास र प्रोत्मक शसाहन
गने
कक्षा ११मा र्वज्ञान र्वषय

१२-

प्रयोग ािा सजदृढीकरण गने
कक्षा ११मा र्वज्ञान र्वषय
16. अध्ययन

गने

र्वद्याथीका

१२िालग सं ख्या

वृती र्वतरणछार
माध्यलमक र्वद्याियका िालग ऐखच्छक
17.

र्वषयहरूमा पयुटन, कृर्ष, ऊर्ाु उद्योग
र पूवाुिार पे ा व्यवसायसँग सम्िखन्ित
पायिम र्वकास

18.

19.

20.

लसकाह उपिखब्ि अध्ययन र र्वश्लेषण
गने
ैखक्षक

गजणस्तर

िालग

मापदण्ि तयारी
र्वद्याियमा भएका असि अभ्यास र
अनजभवको आदान प्रदान गने
र्वद्याियमा

21.

सजिारका

कायुरत

र्न खिको

प्रोत्मक शसाहन कायुिम
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फरक
22.

क्षमता

(अपाङ्गता)

भएका

िािवालिकाका िालग स्थानीय

तह

सं ख्या

1

1

1

2

1

6

सं ख्या

1

1

1

2

1

6

र्वद्याथी पररचािनका िालग कानजनी सं ख्या

-

1

-

-

-

1

-

1

-

-

-

1

स्तरीय आवालसय र्वद्यािय स्थापना र
सञ्चािन गने

23.

र्वद्याियमा िािमैरी पूवाुिार र्वकास
गने
र्वद्यािय

24.

ख क्षण

सं स्थामा

मेिावी

आिार तयार गने
25.

साक्षरता र लनरन्तर ख क्षाको कायुर्वलि
तयारगरीकायुिम सञ्चािन गने

सं ख्या

५.१.५ प्रमजि कायुिम
1.

ँ पजर्याउन आवश्यक नीलतगत पररवतुन
ख क्षामा सिैको पहजच

2.

आवश्यकता अनजसार र्वद्यािय समायोर्न कायुिम

3.

अनजगमन सम्यन्र लनमाुण

4.

र्वद्यािायिाई

5.

दक्ष र्न खिको व्यवस्थापन

6.

सवै र्वद्याियमा िेिकजद सामग्रीको व्यवस्थापन

7.

गाउँपालिका सवै विामा साक्षरता अलभयान सञ्चािन

8.

अनौपचाररक ख क्षा तथा िािख क्षा कायुिम सञ्चािन

9.

सवै र्वद्याियमा र्वद्यािय व्यवस्थापन सलमलतको गठन तथा पररचािन

ाखन्तक्षेर घोषणा

10. ३ र्वद्याियिाई माखध्मक दे खि प्रार्वलिक र्वद्याियकोरुपमा र्वकास गने।
11.

र्वषयत ख क्षक को व्यवस्थापन गने

12.

र्वद्याियमा िेिमैदान स्वस्च्छ िानेपानी पजस्तकािय

13.

छारावृती कोष स्थापना गरी र्वद्याथीहरुिाई पढाईमा प्रररत गने

14.

ख क्षकहरुिाई ख क्षणमा िफदार िनाउन प्रत्मक शयक र्वद्याियमा अनजगमन सलमती गठन गने

15.

र्नप्रलतलनिी घरघर पजगी ख क्षामा प्रोत्मक शसाहन गने

ौचािय व्यवस्थापन गने
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16.

गा.पा.मा १ वटा क्याम्पसको व्यवस्था गने

17.

प्रार्वलिक ख क्षाको सं चािन गने

18.

१२ कक्षा सम्म लनः ल्ज क अंग्रर्ी र प्रर्वलियजि ख क्षा प्रदान गनु गाउँपालिका अन्र्तरगत रहेका
र्वद्याियहरुिाई प्रर्वलिमैरी र ख क्षकहरुिाई प्रर्वलियजि सिि र सक्षम िनाउँदै गजणस्तरीय ख क्षा
उपिब्ि गराहनेछ ।

19.

ज ी क्याम्पसमा स्नातकोरसम्मको पढाई हजने व्यवस्था गररनेछ
हाि सञ्चािनमा रहेको पञ्चकन्या िहजमि
।

20.

प्रत्मक शयेक विामा कम्तीमा २ वटा माध्यलमक र्वद्यािय र गाउँपालिका २ वटा प्रार्वलिक किे र् स्थापना
गरी सञ्चािन गरीनेछ ।

21.

आ.ई.टी.िाट ख क्षाको सं किन गने

५.१.६ अपेखक्षत उपिखब्ि
पञ्चवषीय योर्नाको अन्तमा सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारसँग समन्वय गरर वन, र्ङ्गि, वन्यर्न्तज,

चराच जरुङ्गी, र्ि उपयोग, वातावरण, पयाुवरण तथा र्ैर्वक र्वर्विता सम्िन्िी स्थानीय नीलत, कानजन, मापदण्ि
लनमाुण तथा पररष्कृत भएको, सिै प्रकारका वनको प्रभावकारी व्यवस्थापन भई वन र्ङ्गि र र्ैर्वक र्वर्विताको
सं रक्षण भएको र िन क्षेरको आम्दानी माफुत गाउँपालिकाका र्नताको आय आर्ुनमा अलभिृर्ि भएको
हजनेछ।

५.२ स्वास्थ्य
५.२.१ पृष्ठभूलम
आिारभूत स्वास्थ्य सेवािाई गाउँपालिकाका प्रत्मक शयेक विा केन्िमा र्वस्तार तथा स्तरोन्नोलत गरी िोक
कल्याणकारी राज्यको मूिभूत मान्यतािाई ब्यवहारमा उतानजु गाउँपालिकाको कतुब्य र र्म्मेिारी हो।
गाउँपालिका लभर रहेका स्वास्थ्य सं स्थामा आवश्यकता अनजसारको आिजलनक उपकरण र र्व ेषज्ञ खचर्कत्मक शसक
र आिजलनक भौलतक पूवाुिारको ब्यवस्था गरी स्वास्थ्य सेवािाई प्रभािकारी वनाउन आमूि पररवतुनको िाँचो
रहेको छ। गाउँपालिकालभर िोप सेवा, सरकारिारा लनः ल्ज क उपिब्ि गराहने औषलिको ब्यवस्था, पोषणको
अिस्थामा सजिार, गभुवती सजत्मक शकेरी मर्हिाको स्वास्थ्य सजरक्षा, र्क ोर र्क ोरीिाई यौन तथा प्रर्नन स्वास्थ्य
सम्िन्िी सचेतना आदद सम्िन्िमा व्यवहाररक नीलत, योर्ना तथा कायुिमको कायाुन्वयन गदै स्वस्थ नागररक
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र स्वच्छ समार् लनमाुणमा उल्िे ख्य योगदान पजग्नर्ाने दे खिन्छ।यसिाट रार्िय तथा ददगो र्वकासिे लिएका
िक्ष्य प्रालप्तमा महत्त्वपूणु पररपूरकको कायु खर्म्मेवारी पूरा हजन र्ानेछ।

५.२.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
सिै नागररकिे अपेक्षा गरे अनजरुपको स्वास्थ्य सेवाको सहर् पहजँचमा कमी रहनज, स्वास्थ्य र्न खि उत्मक शपादन
र उपयोगिीच सामन्र्स्यता हजन नसक्नज, स्वास्थ्य सं स्थामा आवश्यकता अनजसारको आिजलनक उपकरण र
र्व ेषज्ञ खचर्कत्मक शसकको कमी हजन,ज सने तथा नसने रोग, कजपोषण, दू घट
ु ना तथा र्वपदर्न्य स्वास्थ्य समस्या
र्वद्यमान रहनज, स्वास्थ्य सेवामा लनर्ी क्षेरको व्यवस्थापन तथा लनयमन यथोखचत हजन नसक्नज सं घीयताको ममु
ँ स्थार्पत गनज,ु लनः ल्ज क आिारभूत तथा गजणस्तरीय
र भावना अनजरुप सिै क्षेरमा नागररकको समतामूिक पहजच
ज भ रुपमा उपिब्ि गराउनज,र्स्ता समस्या तथा च जनौती रहेका
स्वास्थ्य सेवािाई सिै स्थानीय तहिाट सवुसि
छन्।
अवसर
सं र्विानिे प्रत्मक शयाभूत गरे का स्वास्थ्य सेवासम्िन्िी नीलत तथा कानजनको लनमाुण हजन,ज स्वास्थ्य क्षेरमा नागररकको
चेतना तथा चासो िढ्दै र्ानज, दक्ष स्वास्थ्यकमी एवं स्वास्थ्यसं स्थाको उपिब्ितामा वृर्ि हजन,ज स्वास्थ्य िीमा र
आिारभूत स्वास्थ्य सेवाको र्नसं ख्या तथा स्थानीय ऐन, लनयम, लनदे ख का तथा कायुर्वलि तयार गरी कायाुन्वनयन
्
हजन,ज आदद यस क्षेरमा रहेका अवसर हजन।
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५.२.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
आिारभूत तथा स्वास्थ्य सेवामा सिैको पहजँच र गजणस्तरमा सजिार।
िक्ष्य
ँ
दक्ष र्न खि, आवश्यक उपकरण र पूवाुिार लिकास माफुत आिारभूत तथा स्वास्थ्य सेवामा सिैको पहजच
र स्वास्थ्य सेवाको गजणस्तरमा सजिार गने।
उद्देश्य
ँ र्वस्तार गनज।
१ . लनः ल्ज क आिारभूत, गजणस्तरीय एवम् र्वख ष्टीकृत स्वास्थ्य सेवामा नागररकको पहजच
ु
२ . आम नागररकमा स्वास्थ्य सम्िन्िी सचेतना अलभवृर्ि गनज।
ु
३ . स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन सजदृढीकरण गनज।
ु

५.२.४ रणनीलत तथा कायुनीलत
५.२.४.१

आिजलनक र्वलि र लनखित मापदण्ि र्वकासगरीस्वास्थ्य सं स्थाको सं ख्या, प्रकार, स्थान तथा आवश्यक
स्वास्थ्य र्न खिको लनिाुरण गनु गजरुयोर्ना तयारगरीिागू गररनेछ र िम ः समयसापेक्ष रूपमा
पे ागत र्न खिको व्यवस्था तथा क्षमता अलभवृदद्व गररनेछ।

५.२.४.१

एक खचर्कत्मक शसक र स्वास्थ्यकमी एक स्वास्थ्य सं स्थाको अविारणािाई िागू गनु तथा सेवाको
पहजँच र्वस्तार गनुका िालग सरकारी अस्पतािमा अलतररि सजर्विासर्हतको र्वस्ताररत स्वास्थ्य
सेवा कायाुन्वयन गररनेछ।

५.२.४.१

नयाँ प्रर्वलिर्न्य स्वास्थ्य सामग्रीका साथै औषलि तथा औषलिर्न्य सामग्रीको उत्मक शपादन, आयात,
भण्िारण, र्वतरण तथा प्रयोगको लनयमन तथा व्यवस्थापन गररनेछ।

५.२.४.१ स्वास्थ्य व्यवस्थापन सलमलतको गठन गररनेछ
५.२.४.१

आभारभूत स्वास्थ्य सम्िन्िी तथ्याङ्क अध्यावलिक गररनेछ

५.२.४.१

अस्पताि तथा स्वास्थ्य केन्िको लनमाुणका िालग आलथुक स्रोतको ब्यवस्था गररनेछ।

५.२.४.१

अस्पताि तथा स्वास्थ्य केन्ि लनमाुणका िालग र्ग्गाको व्यवस्थापन साथै सजर्विा सम्पन्न अस्पताि
र स्वास्थ्य केन्िको लनमाुण गररनेछ।

५.२.४.१

आयजवेद खचर्कत्मक शसा, प्राकृलतक खचर्कत्मक शसा तथा अन्य खचर्कत्मक शसा पिलत तथा सेवािाई सञ्चािन गररनेछ।

५.२.४.१

सवै स्वास्थ्यकमी तथा मर्हिा स्वास्थ्य स्वयंसेर्वकाको ख प र दक्षता िृर्िका िालग लनयलमत तथा
प्रख क्षणको ब्यवस्था लमिाउने
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५.२.४.१

स्वास्थ्य हेल्प िे क्सको ब्यवस्था गने कजष्ठरोग तथा सरुवा रोग िगायत स्वास्थ्यसँग सम्िखन्ित
सवै र्वषय र क्षेरका िारे मा सञ्चार स्रोत, एसएमएस िगायतका सम्भाब्य सवै िािे प्रर्वलिको
प्रयोग गरी र्नचेतनामजिक कायुिम सञ्चािन गररनेछ।

५.२.४.१

र्वलभन्न र्कलसमका िोप, लभटालमन पोलियो थोपा, अल्वेण्िार्ोि र्वतरण र्स्ता अलभयानगत कायुिम
सञ्चािन तथा व्यवस्थापन गररनेछ।

५.२.४.१

िागूपदाथु दजव्युसनी र्वरुि सचेतना कायुिम सञ्चािन गररनेछ।

५.२.४.१

स्वास्थ्य र्वमािाई अलनवायु गररनेछ।

५.२.४.१

स्वास्थ्य केन्ि माफुत गभुवती र्ाँच सेवािाई प्रभावकारी िनाउने

५.२.४.१

कजपोर्षत िाििालिका तथा गभुवती र सजत्मक शकेरी मर्हिाका िालग पोषण ख क्षा तथा पोषण सहयोग
कायुिम साथै आहरन चक्की तथा क्यािलसयम चक्की र्वतरण कायुिम सञ्चािन गररनेछ

५.२.४.१

सीमान्तकृत पररवारका गभुवती मर्हिािाई सरसफाईको िालग लनः ल्ज क सावजन, सेम्पज तथा तेि
र्वतरण गररनेछ

५.२.४.१

ज भ र सहजलियत पूणु िनाउने।
एम्िजिेन्स सेवािाई प्रभावकारी, सवुसि

५.२.४.१

र्वलभन्न स्वास्थ्य सं स्थाको सम्िग्नता र सहयोगमा प्रत्मक शयेक ३/३ मर्हनामा लिपन्न वगु, र्पछलिएका
तथा गररि समजदाय िसोवास गरे का क्षेरिाई िखक्षतगरीलनः ल्ज क स्वास्थ्य परीक्षण, औषलि तथा
सखर्ुकि उपकरण उपिब्ि गराउने।

५.२.४.१

समग्र स्वास्थ्य उपचार साथै मर्हिा तथा िाििालिकाका िालग अलनवायु िोप, सजत्मक शकेरी गराउने
तथा मर्हिा तथा िाि पोषण, स्वास्थ्य सरसफाई, प्रर्नन् स्वास्थ्य, एच ् आई भी एड्स लनयन्रण,
पररवार लनयोर्न, महामारी, क्षयरोग औषलि सर्हतको घजखम्त स्वास्थ्य लसर्वर सञ्चािन गररनेछ

५.२.४.१

गाउँघर क्िीलनक सञ्चािन गने साथै नवर्ात ख

५.२.४.१

सरसफाईको िालग सीमान्तकृत पररवारमा र्न्मेका िाििालिकाका िालग लन ल्ज क सावजन, सेम्पज

ज ो लनयलमत तौि लिने ब्यवस्था लमिाउने
क

तथा तेि र्वतरण गने
ज स्याहार केन्ि स्थापना र सञ्चािन गररनेछ।

५.२.४.१

ख

५.२.४.१

व्यवखस्थत पररवार प्रोत्मक शसाहन पजरस्कार र्वतरण गने।
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स्वास्थ्य

1.
2.
3.

4.

5.

स्वास्थ्य सम्िन्िी नीलत तथा

२०८१/८२

२०८०/८१

२०७९/८०

योर्ना
अवलिको
र्म्मा िक्ष्य

सं ख्या

२

-

-

-

-

५

स्वास्थ्य केन्िको स्तरोन्नलत गने सं ख्या

१

१

१

१

१

५

कानजन तर्जम
ु ा र कायाुन्वयन
स्वास्थ्य

र्न खिको

व्यवस्थापन
स्थानीय तह स्वास्थ्य प्रोफाहि
तयारी र प्रका न
एक विा एक स्वास्थ्य सं स्थाको
लनमाुण र सञ्चािन
स्वास्थ्य

6.

हकाई

िक्ष्य

२०७८/७९

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

२०७७/७८

आिार

पहजँच

सं स्थामा

अलभवृर्ि

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सं ख्या

१

-

-

-

-

१

सं ख्या

१

१

२

२

२

८

नागररकको
गनु

सचेतना पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

कायुिम सञ्चािन
7.
8.

9.

औषलि र्वतरण र भण्िारण

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सं ख्या

१

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

ारीररक ख क्षाका िालग योग पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

आयजवेद

सं स्थाको

स्तरोन्नलत गने
आयजवेद

तथा

िैकखल्पक

खचर्कत्मक शसा पिलतको र्वकास
आयजवेद

10.

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य

-

-

-

-

१

केन्िमा

तथा व्यायाम
11.

स्वास्थ्य
र्वस्तार

र्वमा

कायुिमको

सं ख्या

३००० ४००० ५००० ३००० ३००० १८०००
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12.

एकीकृत स्वास्थ्य सेवा कायुिम
कजपोषण

13.

सं ख्या

१

१

१

१

१

व्यवहारको सं ख्या

१

१

२

२

२

सञ्चािन
स्वस्थ

न्यूनीकरणका
िानी

र

िालग
८

प्रविुन
र्वपद् तथा महामारीको तत्मक शकाि
14.

सम्िोिनका िालग स्वास्थ्यकमी पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सर्हतको टोिी पररचािन
एम्िजिेन्स
15.

सेवाको

एकीकृत

र्वकासगरीतालिम

प्राप्त

खचर्कत्मक शसक तथा स्वास्थ्यकमीको

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

सं ख्या

१

१

२

२

२

८

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पररचािन
16.

17.

गभुवती

मर्हिा

प्रलतक्षा

गृह

सञ्चािन
सने तथा नसने रोगको रोकथाम
र लनयन्रण

५.२.६ प्रमजि कायुिम
1. गाउँपालिकामा १५

य
ै ाको अस्पताि लनमाुण गररनेछ

2. अस्पताि, स्वास्थ्य केन्ि, स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन गने
3. १ ख

ज स्याहार केन्ि स्थापना र सञ्चािन

4. गाउँघर क्िीलनक सञ्चािन
5. कजपोर्षत िाििालिका तथा गभुवती र सजत्मक शकेरी मर्हिाका िालग पोषण ख क्षा तथा पोषण सहयोग कायुिम
6. स्वास्थ्य र्वमा कायुिम
7. कम्तीमा ३ वटा एम्िजिेन्स सेवा सञ्चािन
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8. आभारभूत स्वास्थ्य सम्िन्िी तथ्याङ्क सङ्किन
9. स्वास्थ्य केन्िको सं रचनागत तथा सं स्थागत सजदृढीकरण
10.

गभुवती मर्हिाहरुिाई लन ल्ज क एम्िजिेन्सको व्यवस्था िथीङ सेन्टरको व्यवस्था गने

11.

र्ेष्ठ नागरीकको स्वास्थ्यमा ख्याि गदै घजम्ती ख र्वरको सं चािन गने

12.

सम्पजणु नागरीकिाई स्वास्थ्यको र्वषयमा हरे क वषु सचेतना कायुिम सं चािन गने

13.

स्वय सेर्वकािाई प्रोत्मक शसाहन भताको व्यवस्था

५.२.५ अपेखक्षत उपिखब्ि
पञ्चवषीय योर्नाको अन्तमा सजर्विा सम्पन्न

१ अस्पताि तथा प्राथलमक स्वास्थ्य केन्ि र औषिाियको

स्थापना र र्वकास भई सम्पूणु गभुवती मर्हिा, नवर्ात ख

ज िगायत सवै र्नतािे सवुसि
ज भ रुपमा गजणस्तरीय

स्वास्थ्य सेवाको उपभोगको अवसर पाएका, स्थ्यकमी लनयलमत उपचार सेवामा सहभागी भएको, …….गाउँघर
खक्िलनक सञ्चािन भएको, एम्िजिेन्स सेवा लनयलमत सञ्चािन भएको हजनेछ।

५.३ र्नसंख्या तथा िसाहँसराई
५.३.१ पृष्ठभूलम
नेपािको सं र्विान र कायु र्वस्तृतीकरणिे र्नसं ख्या योर्ना, पररवार लनयोर्न र र्नसं ख्या व्यवस्थापनिाई
सं घ र प्रदे को एवम् व्यखिगत घटना) र्न्म, मृत्मक शय,ज र्ववाह, सम्िन्िलिच्छे द, िसाईसराई सम्िखन्ित तथ्याङ्क
व्यवस्थापन गने कायु सं घ, प्रदे

र स्थानीय तहको साझा अलिकारको रूपमा लिएको छ। र्न खि र्वकासको

पररचािक तथा प्रयोगकताुका साथै उत्मक शपादक र उपभोिा समेत हो। सिै नागररकको गजणस्तरीय र्ीवनयापनको
िालग अवसरको वृर्ि गनु र्नसं ख्या सम्िन्िी दीघुकािीन योर्ना) २०६७–२०८७ ( रार्िय र्नसं ख्या नीलत
२०७१, िमोखर्म गाउँपालिकािे उपयजि नीलत, योर्ना तथा कायुिम तयारगरीअगालि िढ्नजपने दे खिन्छ।

५.३.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
१६ वषु दे खि ५० वषु उमेर समूहका अलिकां

यजवा र्न खि िैदेख क रोर्गारी तथा अध्ययन िगायत

अन्य कामको लसिलसिामा लिदे मा रहनज, पे ा ब्यवसाय रोर्गारी तथा अन्य अवसरको िोर्ी र्स्ता कारणिे
तराई मिे

तथा सहरी क्षेरमा िसाईसराईको प्रकृया तीब्र हजन,ज ज्येष्ठ नागररकको र्नसं ख्या िढ्दो िममा हजन ज

तथा गररिी, अख क्षा, भौगोलिक र्वकटता, अव्यवखस्थत िसोिास र सामाखर्क कजरीलतिे र्नसं ख्या र र्वकासका
िीच असन्तजिन हजन,ज र्वदे मा लसकेको सीपिाई स्वदे मा उपयोग गने ब्यवस्था लमिाउनज, उच्चदरमा िढ्दो
ज्येष्ठ नागररक र्नसं ख्याको व्यवस्थापन गनज,ु स्वास्थ्य, ख क्षा, रोर्गारी र िानेपानी र्स्ता आिारभूत सजर्विा
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सर्हतको एकीकृत िस्तीको र्वकास गनज,ु सन्तजलित तथा समानजपालतक र्वकास माफुत् आन्तररक िसाहँसराहिाई
्
व्यवखस्थत गनजु र्स्ता यस क्षेरका प्रमजि समस्या तथा च जनौती हजन।
अवसर
कजि र्नसं ख्यामा १५ दे खि ५९ वषु उमेरका र्नसं ख्याको प्रलत त उच्च रही र्नसांखख्यक िाभको उच्चतम
उपयोगगरीदे को आलथुक र सामाखर्क र्वकासमा योगदान पजर्याउन सर्कने अवस्था रहनज, स्थानीय
सरकारकारूपमा स्थार्पत गाउँपालिकािे र्नसं ख्या व्यवस्थापनिाई प्राथलमकतामा राख्नज आदद यस क्षेरको
अवसरकोरूपमा लिन सर्कन्छ।

५.३.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
ख क्षा, स्वास्थ्य, रोर्गारी तथा सामाखर्क सजरक्षा सर्हतको र्नसं ख्या व्यवस्थापन।
िक्ष्य
गाउँपालिकालभरै आवश्यक अवसर लसर्ुनागरीर्नसं ख्या प्रभावकारी व्यवस्थापन गने।
उद्देश्य
१ . सिै नागररकिाई ख क्षा, स्वास्थ्य, रोर्गारी तथा सामाखर्क सजरक्षा उपिब्ि गराई गजणस्तरीय र्ीवन
यापनको अवसर लसर्ुना गनज।
ु
२ . गाउँपालिकाको आलथुक र्वकास र समृर्िमा उपिब्ि र्नसं ख्याको महतम उपयोग गनज।
ु

५.३.४ रणनीलत र कायुनीलत
५.३.४.१

र्न खि र्वकासका िालग लिस्तृत कायु योर्ना िनाई िागू गररनेछ।

५.३.४.२

स्वास्थ्य, र्वकास कायुिम र र्नसं ख्यािीच सामञ्जस्यता कायम गदै र्नसं ख्या व्यवस्थापनिाई
समन्वयात्मक शमक रूपमा सञ्चािन गररनेछ।

५.३.४.३

र्नसं ख्या सम्िन्िी अध्ययन अनजसन्िान गने, र्नसं ख्या व्यवस्थापन सम्िन्िी नीलत िनाउने।

५.३.४.४

सिै र्वकास नीलत तथा कायुिममा र्नसं ख्यािाई एकीकृत गने।

५.३.४.५

र्वदे वाट प्राप्त र्वप्रेषण र सीपिाई उत्मक शपादन क्षेरमा िगाउने।

५.३.४.६

विा केन्ि िम ः प्र ासलनक एवम् आलथुक केन्िको रुपमा र्वकास गने।

५.३.४.७

पररवार लनयोर्नका सािनको प्रयोग िढाई र्नसं ख्या िृर्ििाई प्रलतस्थापन दरमा ब्यवखस्थत गने।
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५.३.४.८

श्रम िर्ारमा आउने आलथुक रुपिे सर्िय र्नसं ख्यािाई ब्यवसार्यक तालिम सं ञ्चािन गने।

५.३.४.९

ब्यखिगत घटनाको दताु प्रभावकारी िनाउने।

र्नसं ख्या तथा िसाहसराई

1.

2.

र्न खि र्वकास योर्ना लनमाुण
आयोर्नामा

२०८१/८२

२०८०/८१

अवलिको
र्म्मा िक्ष्य

सं ख्या

१

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

अनजभवको सं ख्या

१

१

१

१

१

५

र कायाुन्वयन
र्वकास

योर्ना

२०७९/८०

हकाई

िक्ष्य

२०७८/७९

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

२०७७/७८

आिार

र्नसं ख्या

व्यवस्थापनिाई एकीकृत गने

-

-

-

-

१

र्नसं ख्या तथा ददगो र्वकासका
3.

कायुिममा

िखक्षत

वगुको

सहभालगता पररवार व्यवस्थापन
कायुिम सञ्चािन
गाउँपालिकाको नीलत लनमाुणमा

4.

ज्येष्ठ

नागररकको

उपयोग गने
5.

6.

र्ेष्ठ नागररकका िालग सामाखर्क
सं रक्षण कायुिम सजदृढीकरण
गाउँपालिकाका

सवै

भौलतक

सं रचना अपाङ्ग मैरी िनाउने

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सं ख्या

२

२

२

१

१

र्नसं ख्या व्यवस्थापनका िालग
7.

सरोकारवािाहरू सं ग साझेदारी र पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सहकायु
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८

8.

9.

ग्रामीण

क्षेरिाट

हजने

िसाहसराईिाई व्यवलथत गने
व्यखिगत

घटनाको

प्रणािीिाई व्यवखस्थत गने

दताु

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सं ख्या

४

४

-

-

-

८

५.३.५ प्रमजि कायुिम
1. र्न खि र्वकासका िालग लिस्तृत कायु योर्ना
2. र्नसं ख्या सम्िन्िी अध्ययन अनजसन्िान
3. र्वप्रेषण र सीपिाई उत्मक शपादन क्षेरमा उपयोग
4. ब्यवसार्यक तालिम सञ्चािन
5. ब्यखिगत घटनाको दताु व्यवखस्थत वनाउने कायुिम

५.३.६ अपेखक्षत उपिखब्ि
पञ्चवषीय योर्नाको अन्तमा सिै नागररकिाई ख क्षा, स्वास्थ्य, रोर्गारी तथा सामाखर्क सजरक्षा उपिब्ि
गराई गजणस्तरीय र्ीवन यापनको अवसर लसर्ुना भएको हजने, गाउँपालिकाको आलथुक र्वकास र समृर्िमा
उपिब्ि र्नसं ख्याको महतम उपयोग गाउँपालिकाको आलथुक र्वकास र समृर्िमा उपिब्ि र्नसं ख्याको
महतम उपयोग भएको हजनेछ।

५.४ यजवा तथा िेिकजद
५.४.१ पृष्ठभूलम
पररितुन र र्वकासको सं वाहक यजवा र्न खि हो। रार्िय र्वकासमा यजवा सहभालगताको अलभवृर्ि गदै
रार्नैलतक, आलथुक, सामाखर्क, सांस्कृलतक अलिकारको पूणु उपयोगको वातावरण तयारगरीयजवाको स िीकरण
र र्वकासका िालग ख क्षा, स्वास्थ्य, रोर्गारी िगायतका क्षेरमा र्व ेष अवसर प्रदान गररनज पदुछ। उत्मक शपादन
ँ ीको रूपमा रहेका यजवाको र्वदे
र उत्मक शपादकत्मक शव िढाउने पूर्

पिायन रोक्दै गाउँपालिकाको र्वकासको हरे क

क्षेरमा यजवाको पहजँच िढाउने र सामाखर्क आलथुक रूपान्तरणमा यजवािाई मूिप्रवाहीकरण गदै ख खक्षत, दक्ष,
िगन ीि, अनज ालसत यजवािाट गाउँपालिकाको र्वकासमा योगदानको वातावरण लसर्ुना गनजु आवश्यक दे खिन्छ।
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५.४.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
ख क्षा तथा रोर्गारीका नाममा यजवा

खि र्वदे

पिायन हजन,ज यजवाका िालग उद्यम ीिता र रोर्गारीका

अवसर पयाुप्त नहजन,ज यजवा िखक्षत र्वकासका िालग ठोस नीलत, योर्ना र कायुिम िनाई प्रभावकारी रूपमा
कायाुन्वयन नहजन,ज वषेनी श्रम िर्ारमा थर्पने यजवािाई रोर्गारी प्रदान गनज,ु यजवािाई रोर्गारमूिक र
व्यावसार्यक ख क्षा तालिम उपिब्ि गराई िेरोर्गारी न्यून गनज,ु यजवािाई कजित तथा दजब्युसनीिाट र्ोगाई
सामाखर्क आलथुक क्षेरमा यजवाको सहभालगता वृर्ि गनजु आदद यजवा र्वकासका क्षेरमा दे खिएका प्रमजि समस्या
्
तथा च जनौती हजन।
अवसर
गाउँपालिकाको र्वकासमा योगदान गनु सक्ने प्र स्त यजवा

खि र श्रम गाउँपालिकामा उपिब्ि हजन,ज र्वदे ख ने

यजवािाट लभलरने र्वप्रेषणिे रार्िय अथुतन्रमा सहयोग पजग्नज, िैदेख क रोर्गारीिाट फकेका यजवा स्वदे मै
ब्यसार्यक िेती तथा उद्यममा पररचालित हजन,ज यजवािाई राि लनमाुणमा िगाउन, स्वदे मा रोर्गार र
स्वरोर्गारका अवसर अलभवृर्िका तीनै तहका सरकारिाट यजवा स्वरोर्गार कायुिमिाई प्राथलमकता ददहनज
आददिाई अवसरका रूपमा लिन सर्कन्छ।

५.४.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
यजवा खिको पररचािन माफुत गाउँपालिकको र्वकास।
िक्ष्य
गाउँपालिकालभरै आवश्यक अवसर लसर्ुना गरी यजवा खि प्रभावकारी व्यवस्थापन गने।
उद्देश्य
१ . सिै यजवािाई उद्यम ीि, स्वरोर्गार र स्वाविम्िी वनाउनज।
२.

गाउँपालिकाको आलथुक र्वकास र समृर्िमा उपिब्ि यजवा खिको महत्मक शव उपयोग गनज।
ु

३ . िेिकजद पूवाुिारको र्वकास तथा िेिको माध्यमिाट यजवाप्रलतभाको उपयोग र र्वकास गने।
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५.४.४ रणनीलत र कायुनीलत
५.४.४.१

यजवािाई राि र प्रदे को र्वकास एवम् समृर्िप्रलत खर्म्मेवार, कतुव्यिोि र नैलतकवान् िनाउन
यजवा नीलत लनयम िनाई कायाुन्वयन गररनेछ।

५.४.४.२

िेरोर्गार यजवाको तथ्याङ्क सं किन गने

५.४.४.३

सीपमूिक, व्यवसार्यक तथा प्रार्वलिक ख क्षाका िालग प्रार्वलिक ख क्षािय स्थापना एवं

ैखक्षक

कायुिम सञ्चािन गने
५.४.४.४

ज भ रुपमा न्यूनतम
व्यापार व्यवसाय सञ्चािन व्यवस्थापनका िालग हच्छज क यजवािे सवुसि
ब्यार्दरमा ऋण प्राप्त गनु सक्ने ब्यवस्थाका िालग िैंक तथा र्वतीय सं स्थासँग साझेदारी गने

५.४.४.५

गाउँपालिका लभरै अवसरको लसर्ुना गरी िैदेख क रोर्गारीमा र्ान चाहने यजवािाई लनरुत्मक शसार्हत
गने साथै कारणिस िैदेख क रोर्गारीमा र्ान चाहने िालग सीप र्वकास सजरखक्षत िैदेख क
रोर्गारी तालिम सञ्चािन गने।

५.४.४.६

यजवा स्वयं सेवक, स्वरोर्गार र उद्यम सञ्चािन गनु सहजलियत कर्ाुको उपिब्िता।

५.४.४.७

यजवा नेतत्मक शृ व र्वकास र अध्ययन अनजसन्िानमा सहभालगता।

५.४.४.८

यजवामा सकारात्मक शमक सोंच र्वकासको अलभयान सञ्चािन

५.४.४.९

यजवामा व्याप्त िागूपदाथु दजब्युसनी रोक्न सचेतना तथा उिार कायुिम सञ्चािन गने

५.४.४.१

आलथुक र्वकास कायुिमसँग आविगरी वतुमान लनवाुहमजिी कृर्ष प्रणािीिाई प्रलतस्थापन गदै
आिजलनक एवं व्यवसार्यक कृर्ष कायुिम सञ्चािन गने तथा यजवायजवती िाट प्रवर्िुत उद्योग,
व्यापार तथा व्यवसायको र्वकास, र्वस्तार र प्रविुनका िालग र्व ष
े िर्ार सञ्जािको व्यवस्थापन
गने

५.४.४.११ ब्यवसार्यक

ख क्षामा

आिाररत

सामजदार्यक

यजवा

पजस्तकािय

तथा

यजवा

सूचना

केन्ि

स्थापनागरीसञ्चािन गने
५.४.४.१२ यजवा व्यायम ािा स्थापना, िेिकजद मैदान लनमाुण र िेिकजद प्रलतयोलगता सञ्चािन गने।
५.४.४.१३

िेिकजदर्वकास कायुिमसँग आविगरीिेिकजद तथा अलतररि कृयाकिाप कायुिम सञ्चािन
गने।

५.४.४.१४ यजवा प्रलतभा पजरस्कारको स्थापनागरीआलथुक र्वकास र समृर्ि लनमाुण साथै िेिकजद र्वकास र
र्वस्तारमा सं िग्न तथा सहयोग पजर्याउने यजवा यजवतीिाई अर्जन
ु चौपारी प्रलतभा पजरस्कारिाट
सम्मालनत गने।
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यजवा तथा िेिकजद

1.
2.

गाउँपालिकामा यजवा नीलत तथा

२०८१/८२

२०८०/८१

२०७९/८०

हकाई

योर्ना

२०७७/७८

ि.सं . कायुिम

िक्ष्य

२०७६/७७

वषु

२०७८/७९

आिार

सं ख्या

१

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

मूल्याङ्कनमा पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

मापदण्ि लनमाुण
यजवा स्वयं सेवक पररचािन

-

-

-

-

अवलिको
र्म्मा िक्ष्य

१

गाउँपालिकाको योर्ना तर्जम
ु ा र
3.

अनजगमन

तथा

यजवािाई सहभागी गराउने
4.

5.

यजवा

िखक्षत

तथा

सं ख्या

१

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पे ाको पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

व्यवसार्यक तालिम
यजवािाई सहजलियत दरमा कर्ाु
प्रवाह गने कायुिम
उत्मक शपादनमूिक

6.

प्रार्वलिक

अनजदान

उद्यमका

परम्परागत

१

१

१

१

५

िालग

व्यवसायीकरण
र्वर्वि क्षेरका उत्मक शकृष्ट यजवा र
7.

स्रष्टाको पर्हचानगरीप्रोत्मक शसाहन र सं ख्या

१

१

१

१

१

५

१

-

१

-

१

३

-

१

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

पजरस्कार प्रदान गने
8.
9.
10.

11.

आचरण र सदाचारिारे यजवािाई
प्रख क्षण

सं ख्या

िेि मैदान तथा रं ग ािा लनमाुण सं ख्या
िेिकजद

प्रलतयोलगता

आयोर्ना

गने
गाउँपालिकाको गौरव राख्न सफि
स्थानीय िेिािीिाई सम्मान गने
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१

12.

13.

यजवा

क्ििहरूिाई

िेिकजद

सामग्री प्रोत्मक शसाहन
र्वद्याियहरूमा

िेि

पूवाुिार

स्तरोन्नलत

सं ख्या

८

८

८

सं ख्या

५

३

३

२४
३

३

१७

५.४.५ प्रमजि कायुिम
1. यजवा सम्िन्िी नीलत तथा कानजनको तर्जम
ु ा तथा पजरष्कृत गने
2. यजवा स्वयं सेवक, स्वरोर्गार र उद्यम सञ्चािन
3. सीपमजिक, व्यवसार्यक तथा प्रार्वलिक ख क्षाका िालग प्रार्वलिक ख क्षािय स्थापना
4. यजवा व्यायाम ािा स्थापना, िेिकजद मैदान लनमाुण
5.

िेिकजद प्रलतयोलगता सञ्चािन

6. अर्जन
ु चौपारी यजवा प्रलतभा प्रलतभा पजरस्कारको स्थापना
7. यजवा उद्यमीिाई उद्यम ीि सहजलियतपूणु कर्ाु एवं व्यार्मा अनजदान

५.४.६ अपेखक्षत उपिखब्ि
पञ्चवषीय योर्नाको अन्तमा सिै यजवािाई उद्यम ीि, स्वरोर्गार र स्वाविम्िी सीपमूिक तालिम प्रदान
भएको हजने, र्वतीय स्रोतमा यजवाको पहजँच वृर्ि भएको हजने, यजवामा नेतत्मक शृ व र्वकास भई अथुपूणु सहभालगता
भएको हजने, रोर्गार र स्वरोर्गार व्यवसायमा यजवाको सहभालगता वृर्ि भई यजवाको र्वदे

पिायनमा कमी

आएको हजने, लसर्ुन ीि एवं उद्यम ीि कायुमा यजवा सहभालगता र्वस्तार भएको हजने, िेिकजद पूवाुिारको
लनमाुण भई िेिकजद क्षेरको प्रििुन भएको हजनछ
े ।
५.५ िाििालिका तथा र्क ोरर्क ोरी
५.५.१ पृष्ठभूलम
िाििालिका तथा र्क ोर र्क ोरीको ख क्षा स्वास्थ्यमा पहजँच िढाउँदै उनीहरु लिरूि हजने सिै प्रकारका र्हं सा
तथा लिभेदको अन्त्मक शय

गरीिाि अलिकारको रक्षा गनजु गाउँपालिकाको महत्मक शवपूणु खर्म्मेवारी हो। नेपािको

सं र्विानिे िाििालिकाको हकिाई मौलिक हकको रूपमा स्थार्पत गरे को छ। अत: गाउँपालिका सं र्विान र
कानजन प्रदत खर्म्मेिारी तथा सामाखर्क दार्यत्मक शव िहन गनु िाििालिकाको गजणस्तरीय ख क्षा, स्वास्थ्य,
िाििालिका मालथ हजने र्हं सा,

ोषण, दजव्युवहार, उपेक्षाको अन्त्मक शय र सजरखक्षत र पहजँचयोग्य वातावरण तथा
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र्क ोरर्क ोरी मालथ हजने सिै प्रकारका र्वभेदको अन्त्मक शय गने र्वषयको उपयजि नीलत, योर्ना तथा कायुिम
लनमाुण गनजप
ु ने आवश्यकता रहेको छ।

५.५.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
िाििालिकाको गजणस्तरीय ख क्षा तथा स्वास्थ्यमा पयाुप्त पहजँच नहजन,ज िािमैरी वातावरणको कमी हजन,ज कानजनी
लनयन्रणका वावर्जद िािश्रम

ोषणको अवस्था र्वद्यमान रहनज, असहाय, अनाथ, सिक तथा श्रलमक

िाििालिकाको उखचत सं रक्षण र व्यवस्थापन हजन नसक्नज, िािलिवाह, र्हं सा,

ोषण, यौनदजव्युवहार, ििात्मक शकार,

हत्मक शया, लिं ग पर्हचानगरीभ्रणहत्मक श
ज या, िािन्याय प्रणािीको प्रभावकाररता नहजन ज आदद यस क्षेरका मजख्य समस्या तथा
्
च जनौती हजन।

अवसर
सं र्विानमा वािवालिकाको हकिाई मौलिक हक प्रत्मक शयाभूलत गररनज, गाउँपालिकािे िाििालिकाका सवाििाई
प्राथलमकताका साथ सम्िोिन गनु र्वलभन्न नीलत तथा कायुिमको तर्जम
ु ा गनज,ु तीनै तहका सरकारिे
िाििालिकाका सम्िन्िमा नीलत, कानजन, सं स्थागत सं यन्र, योर्ना तथा कायुिमिाई प्राथलमकतामा राख्नज, ददगो
र्वकास िक्ष्यमा िाििालिका तथा र्क ोरर्क ोरी सम्िन्िी र्वषय समावे

गररनज, तीनै तहका सरकारिे

िाििालिकाको ख क्षा र स्वास्थ्यमा र्व ेष र्ोि ददहनज, वाि अलिकारको सं रक्षण तथा प्रविुनका िालग िाि
अदाित, वािमैरी स्थानीय

ासनको अविारणा, िाि क्िव गठन, र्क ोरर्क ोरीिाई सम्िोिनगरीकायुयोर्ना

्
तर्जम
ु ा हजन ज यस क्षेरका अवसर हजन।

५.५.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
िाििालिका तथा र्क ोरर्क ोरी मैरी गाउँपालिका।
िक्ष्य
िाििालिका तथा र्क ोरर्क ोरी र्वरुि हजने सवै प्रकारका र्वभेद, र्हं सा र
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ोषण अन्त्मक शय गने।

उद्देश्य
िाििालिका तथा र्क ोरर्क ोरीको समग्र अलिकारको सं रक्षण तथा प्रविुन गनज।
ु

५.५.४ रणनीलत र कायुनीलत
५.५.४.१

िाििालिका मालथ हजने

ारीररक तथा मानलसक सर्ाय, िािर्ववाह, िािश्रम, वािवालिका

र्वरुिको र्हं सा, िागू औषि, िाि यौन दजव्युवहार, िाििालिका िेचलििन तथा गैरकानजनी
ओसारपसार िगायत वािवालिका सम्िन्िी कानजनी प्राविानका र्वषयमा सचेतनामूिक कायुिम
सञ्चािन गररनेछ।
५.५.४.२

र्हं सा प्रभार्वत िाििालिका तथा र्क ोरर्क ोरीको उखचत सं रक्षण तथा पजनस्थाुपनाका िालग
र्व ेष व्यवस्था गररनेछ।

५.५.४.३

गाउँपालिकाको िािमैरी स्थानीय

ासन कायाुन्वयन रणनीलतक योर्ना लनिाुरणगरीिाि िचाउ,

िाि सं रक्षण, िािर्वकास र िाि सहभालगतासँग सम्िखन्ित सवै कायुिम समय तालिकाका
आिारमा सञ्चािन व्यवस्थापन गने।
५.५.४.४

िािर्ववाह र िािअलिकार सम्िन्िी सचेतनामूिक कायुिम सञ्चािन।

५.५.४.५

सिक तथा वेवाररसे वािवालिकाको उिार तथा सं रक्षण।

५.५.४.६

िािअलिकार सलमलतको सं स्थागत तथा क्षमता र्वकास।

५.५.४.७

िािक्िव गठन तथा सञ्चािन

५.५.४.८

र्क ोरर्क ोरीका िालग र्ीवनोपयोगी सीप र्वकास तालिम।

५.५.४.९

अलभभावक सचेतना कायुिम सञ्चािन।

५.५.४.१० िािमैरी स्थानीय

ासन प्रविुन कायुिम।

५.५.४.११ िाि कोष स्थापना तथा सञ्चािन।
५.५.४.१२ मनोर्वम ु सेवा, स्थानीय तहमा िािउद्यान, िािपजस्तकािय, िािसहभालगतासँग सम्िखन्ित िाि
क्िव तथा िािसं र्ािको स्थापना र सं स्थागत सजदृढीकरण।
िाििालिका तथा र्क ोरर्क ोरी
आिार

िक्ष्य

योर्ना
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५.५.५ प्रमजि कायुिम
1. सचेतनामूिक कायुिम सञ्चािन
2. उिार तथा सं रक्षण र पजनस्थाुपनाका िालग र्व ेष व्यवस्था
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-

-

-

१

3. िाि क्िव गठन तथा सञ्चािन
4. िाि कोष स्थापना तथा सञ्चािन
5. अलभभावक सचेतना कायुिम
6. िािमैरी स्थानीय

ासन प्रििुन

५.५.६ अपेखक्षत उपिखब्ि
पञ्चवषीय योर्नाको अन्तमा िाििालिका तथा र्क ोरर्क ोरी र्वरुि हजने सवै प्रकारका र्वभेद, र्हं सा र
अन्त्मक शय भएको हजने िािमैरी

ोषण

ासनको अभ्यास भएको....., िाििालिका उद्यान सञ्चािन भएका......, …..सूचना

केन्ि स्थापना भएका, िाििालिका तथा र्क ोरर्क ोरी मैरी गाउँपालिका भएको हजनछ
े ।

५.६ ज्येष्ठ नागररक
५.६.१ पृष्ठभूलम
र्ेष्ठ नागररकको उखचत सम्मान र सं रक्षण गरी आत्मक शमसम्मानमा अलभिृर्ि गनजु र सम्मानर्नक र्ीवनयापनको
अवसर प्रदान गनजु गाउँपालिकाको कतुब्य तथा दार्यत्मक शव हो।सं र्विानिे ज्येष्ठ नागररकको हकिाई मौलिक
हकको रूपमा व्यवस्थागरीराज्यिाट र्व ेष सं रक्षण तथा सामाखर्क सजरक्षाको प्रत्मक शयाभूलत गरे को छ। र्ेष्ठ
नागररकको ज्ञान, सीप र अनजभवको सदजपयोग गने वातावरण िनाउने, र्ेष्ठ नागररक लमिन केन्ि, कानजनी
सहायता केन्ि, स्वास्थ्य उपचार केन्ि व्यवस्थापन र सञ्चािन गने सािुर्लनक सेवामा सहजलियत, औषिोपचार,
सामाखर्क सजरक्षा भता िगायतका र्वर्वि लिषयमा गाउँपालिकािे उपयजि नीलत, योर्ना तथा कायुिम लनमाुण
गनजप
ु ने आवश्यकता रहेको छ।

५.६.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
ज्येष्ठ नागररकिाई सेवा सजर्विा र सामाखर्क सजरक्षा पयाुप्त नहजन,ज उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनजभव राििे
ँ ीमा हस्तान्तरण गनु नसक्नज, ारीररक र मानलसक रूपमा असि, असहाय, एकि, वेवाररसे
उपयोग र नयाँ र्पढ
तथा र्ोखिममा परे का ज्येष्ठ नागररकको उखचत सं रक्षण नहजन,ज पररवारको िािजआमाप्रलत पूरा गनजु पने दार्यत्मक शव
िहन र हेरचाहमा िम ः ह्रास हजँदै र्ानज, अनजकूिन प्रकृलतका भौलतक पूवाुिार र सामाखर्क सं रक्षणका कायुिम
ज पररवारको परम्परागत सं स्कारमा र्वचिन आउनज आदद यस क्षेरमा रहेका समस्या तथा
सञ्चािन नहजन,ज सं यि
्
च जनौती हजन।
अवसर
ज्येष्ठ नागररकको व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अलिकार क्षेरलभर रहनज, ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र
ँ ै र्ानज, तीनै तहका सरकारको नीलत, कानजन तथा योर्नामा ज्येष्ठ
अनजभविाई उपयोग गने वातावरण सृर्ना हजद
116 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

नागररकका सवाििाई सम्वोिन गररनज, सामाखर्क र्वकास सं घ र सं स्था पररचालित हजन,ज सिै तहका सरकारिे
सामाखर्क सं रक्षणका कायुिम साििसािीरुपमा कायाुन्वयन गनज,ु सूचना प्रर्वलिको र्वकासिे र्ीवनयापनमा
सरिता ल्याउनज आदद यस क्षेरका अवसर रहेका छन्।

५.६.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
ज्येष्ठ नागररकको उखचत सम्मान र सं रक्षण।
िक्ष्य
ज्येष्ठ नागररकको र्ीवन सम्मालनत, र सजररक्षत िनाई उनीहरूको ज्ञान, सीप र अनजभविाई सं स्कार र समार्
रुपान्तरणमा उपयोग गने।
उद्देश्य
1. ज्येष्ठ नागररकको उखचत सम्मान र सं रक्षण गनज।
ु
2. उनीहरुको ज्ञान, सीप र अनजभविाई र्वकासको िालग उपयोग गनज।
ु
3. परम्परागत सं स्कार सं स्कृलतका सिि पक्षिाई पजनर्ीर्वत तजल्याउनज।

५.५.४ रणनीलत र कायुनीलत
५.५.४.१

र्ेष्ठ नागररक सामाखर्क सजरक्षासँग सम्िखन्ित नीलत तथा कानजन तर्जम
ु ा र पररमार्ुन गने

५.५.४.२

र्ेष्ठ नागररक, एकि मर्हिा तथा अनाथ र असहाय िाििालिका एकीकृत ग्राम लनमाुण व्यवस्थापन
तथा लमिन केन्िका िालग आवश्यक र्ग्गा र्लमन तथा स्थानको ब्यवस्था गने

५.५.४.३

आलथुक स्रोतको व्यवस्थापन गने

५.५.४.४

प्रत्मक शयेक विामा कखम्तमा १/१ वटा एकीकृत सेवा सजर्विा) ददवा सेवा, स्वास्थ्य सेवा, कानजनी सेवा
िगायतका सेवा सजर्विा (सर्हतको र्ेष्ठ नागररक लमिन केन्ि तथा चौतारीको स्थापना र सञ्चािन
गने

५.५.४.५

असहाय र्ेष्ठ नागररक, िाििालिका र एकि मर्हिाका एक्िोपनाको अन्त्मक शयका िालग पाररवाररक
वातावरण र सेवा सजर्विा सर्हतको एकीकृत ग्राम तथा आवास गृह लनमाुण तथा सञ्चािन
व्यवस्थापन गने

५.५.४.६

र्ेष्ठ नागररक स्वास्थ्य उपचार कोषको स्थापना गरी असहाय र्ेष्ठ नागररकका िालग स्वास्थ्य
उपचार तथा गररव तथा र्वपन्न िगुका र्ेष्ठ नागररक िालग लनः ल्ज क औषलिको ब्यवस्था लमिाउने।
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आफ्नो ज्ञान, ख प र अनजभवको सदजपयोग गरी सामाखर्क तथा आलथुक र्वकासमा पजर ्याएको
योगदानका आिारमा र्ेष्ठ नागररक सम्मान कायुिम सञ्चािन व्यवस्थापन गने
५.५.४.७

ज भ िनाउने
सामाखर्क सजरक्षा भता एवं पररचय पर र्वतरणिाई सहर् र सवुसि

५.५.४.८

र्ेष्ठ नागररकको िालग स्वास्थ्य अभ्यास) योग अभ्यास (केन्ि स्थापना र सञ्चािन गने

५.५.४.९

र्ेष्ठ नागररकिाई िालमुकस्थि, पयुटकीय स्थाि िगायतका स्थानमा भ्रमणको ब्यवस्था लमिाउने

५.५.४.१० सावुर्लनकयातायातका सािनमा र्ेष्ठ नागररकिालग लनः ल्ज क आवत र्ावतको ब्यवस्था लमिाउने
५.५.४.११ ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनजभविाई उपयोग गनु अवसर प्रदान गनजक
ु ा साथै अन्तरपजस्ता
हस्तान्तरण गररनेछ।
५.५.४.१२ आफ्ना आमािािजिाई सन्तानिे हेरचाह तथा उखचत व्यवस्थापन गनजप
ु ने पिलतको थप प्रविुन
गररनेछ।
५.५.४.१ 3सामाखर्क सजरक्षा भता िगायतका सजर्विा िैंर्कङ्ग प्रणािीमाफुत उपिब्ि गराउने।

ज्येष्ठ नागररक

२०८१/८२

२०८०/८१

२०७९/८०

हकाई

योर्ना

२०७७/७८

ि.सं . कायुिम

िक्ष्य

२०७६/७७

वषु

२०७८/७९

आिार

अवलिको
र्म्मा िक्ष्य

ज्येष्ठ नागररक सम्िन्िी नीलत
1.

तथा

कानजन

र

तर्जम
ु ा

एवं सं ख्या

२

-

-

-

-

२

कायाुन्वयन
2.

ज्येष्ठ

नागररकका

सामाखर्क

सजरक्षा कायुिमिाई सजदृढ गने

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सं ख्या

-

ज्येष्ठ नागररकप्रलत पररवार, समार्
3.

र राज्यको दार्यत्मक शव सम्िन्िमा
सचेतनामूिक कायुिम

4.

ज्येष्ठ नागररक ददवा सेवा केन्ि
स्थापना तथा सञ्चािन

-

१
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-

-

१

5.

6.
7.

अन्तरपजस्ता

सीप

हस्तान्तरण

नागररक

आश्रमको

कायुिम
ज्येष्ठ

सजदृढीकरण

सं ख्या

-

१

-

-

-

१

सं ख्या

-

१

-

-

-

१

१

१

१

१

१

५

ज्येष्ठ नागररक सम्मान कायुिम सं ख्या

५.६.५ प्रमजि कायुिम
1. ऐन, लनयम, लनदे ख का तथा कायुर्वलि लनमाुण
2. र्ेष्ठ नागररक लमिन केन्ि तथा चौतारीको स्थापना र सञ्चािन
3. ज्येष्ठ नागररकको ज्ञान, सीप र अनजभविाई अन्तरपजस्ता हस्तान्तरण
4. २ स्वास्थ्य अभ्यास (योग अभ्यास) केन्ि स्थापना र सञ्चािन गने
5.

र्वपन्न तथा असहाय र िखक्षत समूहका िालग १ र्ीवनआश्रमको व्यवस्था गने।

५.६.६ अपेखक्षत उपिखब्ि
पाका नागररकिाई सम्मान र गौरवाखन्वत हजनेगरीनीलत कानजनको तर्जम
ु ा एवं पररमार्ुन भएको, ……र्ीवनआश्रमको
सञ्चािन गररएको,...... स्वास्थ्य अभ्यास) योग अभ्यास (केन्ि स्थापना र सञ्चािन गररएको, ज्येष्ठ नागररकको
र्ीवन सम्मालनत र सजररक्षत िनाई उनीको ज्ञान, सीप र अनजभव असि सामाखर्क सांस्कृलतक परम्पराको
पजनर्ीवन्त भएको हजनेछ।

५.७ अपाङ्गता भएका व्यखि
५.७.१ पृष्ठभूलम
सं र्विान तथा कानजनिे अपाङ्गता भएका व्यखिको नागररक, रार्नैलतक, आलथुक, सामाखर्क तथा सांस्कृलतक
अलिकारसर्हतको सम्मानर्नक र्ीवनयापनको अलिकारिाई स्थार्पत गरे को छ। अपाङ्गता भएका व्यखिको
ख क्षा, स्वास्थ्य, रोर्गारी, उखचत सम्मान र उपयजि अवसर प्रदानगरीअपाङ्गता भएका व्यखिको अलिकारिाई
सं रक्षण गनु गाउँपालिकािे ठोस नीलत, योर्ना तथा कायुिम तयारगरीअगालि िढ्न आवश्यक रहेको छ।

५.७.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
अपाङ्गतामैरी ख क्षा र

ैखक्षक पूवाुिार अभावमा अपाङ्गता भएका वािवालिका र्वद्याियको पहजँचिाट िार्हररनज,

अपाङ्गता भएका व्यखिको िालग रोर्गारी उपिब्ि गराउन नसक्नज, सामाखर्क सहभालगता र आय आर्ुनका
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अवसरमा समान पहजँच नहजन ज र र्वलभन्न अवरोि, र्वभेद र असमान व्यवहारको अवस्था र्वद्यमान हजन,ज भौलतक
सं रचना अपाङ्गमैरी नहजन,ज सूचना तथा सञ्चार प्रर्वलि अपाङ्गता भएका व्यखिको िालग पहजँचयजि हजन नसक्नज
यस क्षेरका प्रमजि समस्या तथा च जनौती रहेका छन्।
अवसर
नेपािको सं र्विानमा अपाङ्गता भएका व्यखिको हकको प्रत्मक शयाभूलत गररनज; रार्िय तथा स्थानीय पररवे मा अपाङ्गता
भएका व्यखिप्रलतको िारणामा पररवतुन आउनज; उनीहरुको आत्मक शमसम्मान, रोर्गारी, आवतर्ावत,

ैखक्षक

अवसरमा सहर् हजनेगरीनीलत कानजनको तर्जम
ु ा र पािनाको प्रवृखतमा िढोतरी हजन;ज सूचना प्रर्वलिको र्वकासिे
दै लनक र्ीवनयापनमा सहर्ीकरण गनज;ु सिक, भवन र्स्ता भौलतक पूवाुिार लनमाुणमा अपाङ्गतामैरी िनाउने
नीलतगत तथा प्रचिन िढ्नज; रार्नीलतक, प्र ासलनक, सामाखर्क क्षेरमा यस्ता वगुका िालग र्व ष
े सं रक्षण र
सहभालगताको सजलनखितता गररनज महत्त्वपूणु अवसरकारूपमा रहेका छन्।

५.७.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
अपाङ्गता भएका व्यखिको रार्नैलतक, आलथुक, सामाखर्क अलिकार सर्हतको मयाुददत र्ीवन।
िक्ष्य
ँ स्थार्पतगरीमयाुददत र्ीवन र्ीउने वातावरण लसर्ुना गने।
अपाङ्गता भएका व्यखिको सिै अवसरमा पहजच
उद्देश्य
अपाङ्गता भएका व्यखिको रार्नैलतक, आलथुक, सामाखर्क अलिकार माफुत अवसरमा पहजँच स्थार्पत गरी मयाुददत
र्ीवन र्ीउने वातावरण लसर्ुना गनज।
ु

५.७.४ रणनीलत र कायुनीलत
५.७.४.१

सिै प्रकारका अपाङ्गता भएका व्यखिको हक अलिकार सं रक्षण गनु आवश्यक नीलत
लनमाुणगरीप्रभावकारी कायाुन्वयन गने।

५.७.४.२

गाउँपालिकालभर िसोिास गने अपाङ्गता भएका व्यखिको अलभिे ि व्यवस्थापन गदै क्षमता
पर्हचान गने।

५.७.४.३

अपाङ्गको अलिकार र क्षमता उपयोगका र्वषयमा र्नचेतनामूिक कायुिम सञ्चािन गने

५.७.४.४

अपाङ्गताको पर्हचानगरीसहायक तथा सहयोगी सामग्री र्वतरण गने

५.७.४.५

सीप र्वकास केन्िको स्थापना र सञ्चािन गने
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५.७.४.६

अपाङ्गिाट प्रवर्िुत तथा सञ्चालित साथै अपाङ्गिे मार रोर्गारी प्राप्त गनेगरीएक नमूना उद्योग
वा व्यापार वा व्यवसाय सञ्चािन व्यवस्थापनमा गाउँपालिकािे सहयोग र साझेदारी गने

५.७.४.७

अपाङ्गताको प्रकारका आिारमा पररचय पर र्वतरण गने

५.७.४.८

पूणु अपाङ्ग भई क्षमताको प्रयोग गनु नसक्ने भएका व्यखिका िालग पोषण सहयोग कायुिम
सञ्चािन गने साथै स्वास्थ्य उपचारको ब्यवस्था लमिाउने

५.७.४.९

अपाङ्गता सचेतनाका िालग सन्दे मूिक सामग्रीको उत्मक शपादन।

५.७.४.१०

आपत्मक शकािीन अपाङ्गता कोषको स्थापना र सञ्चािन।

५.७.४.११

सं घीय सरकार तथा प्रदे

५.७.४.१२

अनजगमन तथा मूल्याङ्कन, अपाङ्गता क्षेरमा काम गने सं स्थाको क्षमता िृर्ि।

५.७.४.१३

पजनस्थाुपना केन्िको स्थापना र सञ्चािन।

सरकारसँग समन्वय गदै अपाङ्गता सम्िन्िी सं घ सं स्थाको लनयमन।

अपाङ्गता भएका व्यखि

योर्ना

२०८०/८१

२०८१/८२

अवलिको

२०७९/८०

हकाई

िक्ष्य

२०७८/७९

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

२०७७/७८

आिार

८

-

-

-

-

८

८

८

८

८

८

४०

र्म्मा िक्ष्य

गाउँपालिकामा अपाङ्गता भएका व्यखिको
1.

िालग

सहायता

कक्ष

)Help Desk) सं ख्या

स्थापना तथा सञ्चािन
2.

अपाङ्गतामैरी
कायुिम

ख क्षण

लसकाई

प्रविुन

सं ख्या
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3.

4.

5.

अपाङ्गता भएका व्यखिमालथ हजने र्हं सा

सं ख्या

८

८

८

८

८

४०

सं ख्या

२

-

-

-

-

२

सं ख्या

८

८

८

८

८

४०

लनर्ी क्षेरमा रोर्गारीको पहजँच पजय
ु ाउन सं ख्या

८

८

८

८

८

४०

सं ख्या

८

-

-

-

-

८

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

िालग सं ख्या

१

१

१

१

१

५

न्यूनीकरण सम्िन्िी कायुिम
अपाङ्गता भएका व्यखिको हक अलिकार
सं रक्षण सम्िन्िी नीलत तथा कानजन लनमाुण
अपाङ्गता भएका व्यखििाई सामाखर्क
सजरक्षामा पहजँच पजर्याउन सचेतना कायुिम
अपाङ्गता भएका व्यखििाई सरकारी तथा

6.

क्षमता अलभवृर्ि कायुिम
7.

8.

अपाङ्गता भएका व्यखिका िालग सहायक
सामग्री र्वतरण
अपाङ्गता

भएका

व्यखिका

िालग

स िीकरण कायुिम
पूणु अ ि र अलत अ ि अपाङ्गता

9.

भएका

व्यखिका

पररवारका

र्ीर्वकोपार्ुन सहयोग

५.६.५ प्रमजि कायुिम
1. आवश्यक नीलत लनमाुण गरी प्रभावकारी कायाुन्वयन
2. सीप र्वकास केन्िको स्थापना र सञ्चािन
3. पजनस्थाुपना केन्िको स्थापना र सञ्चािन
4. पररचय पर र्वतरण

५.६.६ अपेखक्षत उपिखब्ि
पञ्चवषीय योर्नाको अन्तमा अपाङ्गता भएका व्यखिको रार्नैलतक, आलथुक, सामाखर्क अलिकारिाई सजलनखित
एवं सजरखक्षत िनाउन सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारसँगको समन्वयमा आवश्यक नीलत कानजनको तर्जम
ु ा

भएको; सीप र्वकास तथा पजनस्थाुपना केन्िको स्थापना भएको; यसप्रकारका व्यखिको क्षमता, सीप, योग्यता,
फरकपनाको अलभिेिाङ्कन भएको; सावुर्लनक पूवाुिार लनमाुण अपाङ्गतामैरी भएको; सामाखर्क, आलथुक,
ँ स्थार्पतगरीमयाुददत र्ीवन र्ीउने वातावरण लसर्ुना भएको हजनेछ।
सांस्कृलतक अवसरमा पहजच
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५.८ िैं लगक समानता तथा मर्हिा स िीकरण
५.८.१ पृष्ठभूलम
लिं गको आिारमा हजने सिै प्रकारका लिभेदिाई अन्त्मक शय गरी गाउँपालिकाको नीलत लनमाुण तथा हरे क
र्ियाकिापमा सहभागी हजन पाउने अवसरको लसर्ुना गरी िैं लगक समानता तथा मर्हिा स िीकरण गनजु पने
दार्यत्मक शव तथा खर्म्मेिारी गाउँपालिका समक्ष रहेको छ। सं र्विान तथा कानजनिे िै र्ङ्गक र्वभेदको अन्त्मक शय गरी
मर्हिािाई िै र्ङ्गक भेदभावर्वना समान वं ीय हक, सजरखक्षत मातृत्मक शव र प्रर्नन् स्वास्थ्य सम्िन्िी हक, राज्यका
सिै लनकायमा समानजपालतक समावे ी लसिान्तको आिारमा सहभागी हजने हक िगायत मौलिक हकको प्रत्मक शयाभूलत
गरे का छन्। रार्िय, प्रादे ख क तथा ददगो र्वकासका िक्ष्यमा िै र्ङ्गक समानता तथा मर्हिा स िीकरणको
र्वषय समावे

भएको छ। मर्हिाको क्षमता, श्रम, सीप र सृर्नािाई र्वकास प्रकृयामा िगाउने उपयजि

अवसरको लसर्ुनागरीसामाखर्क समानता कायम गनु ठोस नीलत, योर्ना तथा कायुिम सञ्चािन गनजप
ु ने
आवश्यकता रहेकोछ।

५.८.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
पजरूष प्रिान रहेको नेपािी समार्मा मर्हिामालथ हजने व्यवहारगत र्वभेद हट्न नसक्नज, अख क्षा, िै र्ङ्गक, सोंच,
मूल्य, मान्यता, प्रथा, परम्परा कायमै रहनज, मर्हिा तथा िालिकामालथ घरे ि,ज यौनर्न्य तथा िै र्ङ्गकतामा आिाररत
र्हं सा र्वद्यमान हजन,ज प्रदे

र स्थानीय तहिीच िै र्ङ्गक समानता सम्िन्िी नीलत, योर्ना तथा कायुिममा

सामञ्जस्यता कायम गनज,ु पाररवाररक र सामाखर्क मूल्य, मान्यता र िै र्ङ्गक भूलमकामा पररवतुन ल्याउनज,
मर्हिामालथ हजने सिै र्कलसमका र्हं सा, र्वभेद र

ोषणको अन्त्मक शय गनज,ु िालमुक सं स्कार मर्हिामैरी नहजन,ज ,

रार्नैलतक दिमा समेत मर्हिाको समान है लसयत कायम नहजन,ज सम्पलतमालथ मर्हिाको पहजँच स्थार्पत गनज,ु
मर्हिा अलिकारका क्षेरमा वनेका कानजनको प्रभावकारी कायाुन्वयन गनजु यस क्षेरका समस्या तथा च जनौती
्
हजन।
अवसर
नेपािको सं र्विानिे समानताको हक अलिकार सजलनखित गनज,ु िै र्ङ्गकमैरी सं र्विान तथा दे मा िै र्ङ्गकमैरी नीलत
तथा कानजन लनमाुण हजन,ज राज्यका तीनै तहमा मर्हिाको रार्नैलतक सहभालगता उत्मक शसाहर्नक रहनज, रार्िय मर्हिा
आयोगको सं वैिालनक अलिकार सर्हत क्षेरालिकार वृर्ि हजन,ज केन्िमा िै र्ङ्गक उतरदायी िर्ेट प्रणािी सं स्थागत
्
हजन,ज सामाखर्क सं घ सं स्था र्िया ीि रहनज आदद यस क्षेरका अवसर हजन।
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५.८.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
िै र्ङ्गक समानता र मर्हिा स िीकरणमा अग्रणी गाउँपालिका।
िक्ष्य
िै र्ङ्गक लिभेदको अन्त गने।
उद्देश्य
१ . गाउँपालिकाको नीलत लनमाुण तथा र्वकास प्रकृयामा मर्हिाको नेतत्मक शृ वदायी भूलमका र्वकास गदै स्रोत, सािन,
ँ सजलनखित गनज।
अवसर तथा िाभमा पहजच
ु
२ . मर्हिा र्वरुि हजने सिै प्रकारका भेदभाव, र्हं सा र

ोषणको अन्त्मक शयगरीसमतामूिक समार् लनमाुण गने।

५.८.४ रणनीलत र कायुनीलत
५.८.४.१

िै र्ङ्गक समानता तथा मर्हिा स िीकरण सम्िन्िी नीलत तर्जम
ु ागरीकायाुन्वयन गररनेछ।

५.८.४.२

मर्हिा र्वरुि हजने सिै प्रकारका र्हं सा, ोषण र र्वभेद रोकथाम एवं लनयन्रणका िालग कानजनी
उपचार प्रणािीिाई सरि, सहर्, प्रभावकारी र पहू ँच योग्य िनाहनेछ।

५.८.४.३

िै र्ङ्गक र्हं सा मजि क्षेर घोषणा गनु योर्ना तथा कायुिम लनमाुणगरीिै लगंक उतरदायी िर्ेटको
ब्यवस्था गररनेछ।

५.८.४.४

र्हं सा पीलित तथा प्रभार्वत मर्हिाको राहत तथा उिारको पजनस्ु थापना केन्ि सञ्चािन गररनेछ।

५.८.४.५

उद्यम ीिताको माध्यमिाट र्पछलिएका तथा र्वपन्न मर्हिाको आलथुक स िीकरण गनुको िालग
र्ीर्वकोपार्ुन सजिार कायुिम सञ्चािन गररनेछ।

५.८.४.६

मर्हिा सहकारी सं स्थािाई मर्हिाका उत्मक शपादनमूिक व्यवसाय तथा स्वरोर्गारको क्षेरमा
पररचािन गने वातावरण सृर्ना गररनेछ।

५.८.४.७

सजरखक्षत मातृत्मक शव र प्रर्नन् स्वास्थ्य अलिकारिाई थप सजलनखित गनु र्व ेष कायुिम सञ्चािन
गररनेछ।

िै र्ङ्गक समानता र मर्हिा स िीकरण
ि.सं . कायुिम

हकाई

आिार
वषु

िक्ष्य
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2.

िैं लगक

प्रविुनात्मक शमक

नीलत तथा कानजन तर्जम
ु ा
िैं लगक समानताका िालग पजरुष
सहभालगता प्रविुन कायुिम
मर्हिा,

3.

समानता

अपाङ्गता

तथा

२०८१/८२

२०८०/८१

२०७९/८०

२०७८/७९

अवलिको
र्म्मा िक्ष्य

सं ख्या

२

-

-

-

-

२

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

सं ख्या

२

२

२

१

१

८

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

१

१

१

१

१

५

अन्य

अल्पसं ख्यकका

िालग

प्रलतस्पिाुत्मक शमक

२०७७/७८

२०७६/७७
1.

योर्ना

परीक्षा

तयारी

कक्षा सञ्चािन
िैं लगक
4.

तथा

यौलनक

अल्पसं ख्यकप्रलतको

र्वभेद

न्यूनीकरण

सम्िन्िी

सचेतनामूिक कायुिम
5.

6.

िैं लगक

पीलितको

िालग

कानजनी उपचारको व्यवस्था गनु
िै लगक उतरदायी

ासन कायम

गनु प्रविुनात्मक शमक कायुिम
िैं लगक

7.

र्हं सा

र्हं सा

र्वरुि

सहन ीिताको
कायाुन्वयनमा

ून्य
नीलत

सामाखर्क

कायुिम
8.

9.

एकि, र्पछलिएका तथा र्वपन्न
मर्हिा सं रक्षण तथा स िीकरण
मर्हिा

र्वकास

कायुिमद्वारा

प्रवदुन

मर्हिा

सं स्थाहरुिाई सं ख्या

प्रोत्मक शसाहन कायुिम
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मर्हिािे गने घरायसी कामको
10.

समय

र

श्रमको

प्रर्वलिको

वचत

प्रयोगमा

गने

प्रोत्मक शसाहन

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

सं ख्या

२

२

२

१

१

८

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

कायुिम
11.

सजरखक्षत मातृत्मक शव र प्रर्न्न अलिकार
सम्िन्िी सचेतनामूिक कायुिम
मर्हिाहरूको िालग सीप तथा

12.

व्यवसार्यकता

र्वकास

तालिम

एवम् मर्हिा

उद्यमीको िालग

सहजलियत ऋण प्रदान गने
िै र्ङ्गक
13.

स िीकरण

समानता

तथा

मापन

सूचकको

लनमाुण तथा प्रभावकारी अनजगमन
मूल्यांकन र लनयम गने

प्रमजि कायुिम
1. िै र्ङ्गक समानता तथा मर्हिा स िीकरण सम्िन्िी नीलत तर्जम
ु ागरीकायाुन्वयन
2. िै लगंक उतरदायी िर्ेटको ब्यवस्था
3. राहत तथा उिारको पजनस्ु थापना केन्ि सञ्चािन
4. मर्हिा सहकारी सं स्थाको सजदृढीकरण
5. सजरखक्षत मातृत्मक शव र प्रर्नन् स्वास्थ्य सम्िन्िी कायुिम
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५.८.५ अपेखक्षत उपिखब्ि
पञ्चवषीय योर्नाको अन्तमा गाउँपालिकाको रार्नैलतक, आलथुक, सामाखर्क र्स्ता क्षेरको नीलत लनमाुण तथा
र्वकास प्रकृयामा मर्हिाको नेतत्मक शृ वदायी भूलमका र्वकास भई स्रोत, सािन, अवसर तथा िाभमा पहजँच स्थार्पत
भएको; िै र्ङ्गक र्हं सा मजि क्षेर घोषणा गनु योर्ना तथा कायुिम लनमाुणगरीिै लगंक उतरदायी िर्ेटको
ब्यवस्था भएको; सजरखक्षत मातृत्मक शव र प्रर्नन् स्वास्थ्यकाभाखन्वत भएका र्नसं ख्या िा..... कायुिमिाट .......
हजनेछन्।

५.९ सामाखर्क सजरक्षा तथा संरक्षण
५.९.१ पृष्ठभूलम
सं र्विानिे नागररकको सामाखर्क सजरक्षा तथा सं रक्षणको हकिाई सजलनखित गरे को छ। नेपाि सरकारिे
आलथुक तथा सामाखर्क रूपिे र्वपन्न, अ ि र असहाय अवस्थामा रहेका र्वपन्न एकि मर्हिा, पूणु अपाङ्गता
भएका व्यखि, िाििालिका, ज्येष्ठ नागररक, आफ्नो हेरचाह आफै गनु नसक्ने तथा िोपोन्मजि र्ालतका नागररक,
दलित आददिाई िखक्षतगरीस्वास्थ्य उपचार सेवा, स्वास्थ्य िीमा, छारवृखत, लनवाुहमजिी भता िगायत र्व ेष
व्यवस्थासर्हत सं रक्षणको व्यवस्था गदै आएको अवस्था छ। गाउँपालिकािे सं घ तथा प्रदे

सरकारसँग

समन्वय र सहकायु गदै यसका अलतररक्त सामाखर्क सजरक्षा तथा सं रक्षण प्रणािीिाई अझ सजदृढ वनाउन
आवश्यक दे खिन्छ।

५.९.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
गाउँपालिकामा सामाखर्क सजरक्षा तथा सं रक्षणका कायुिमिाई प्रभावकारी िनाउन आवश्यक स्रोत सािनको
ँ ा सं घ, प्रदे सँगको समन्वय प्रभावकारी
अपयाुप्त हजन,ज सामाखर्क सजरक्षा कायुिम प्रभावकारी व्यवस्थापन नहजद
नहजन,ज गाउँपालिकामा सम्िखन्ित नीलत तथा कानजनी पूवाुिारको अपयाुप्त हजन,ज सामाखर्क सजरक्षा तथा सं रक्षण
सेवाको एकीकृत् सूचना प्रणािीिाई कायाुन्वयनमा ल्याउनज, एकीकृत् तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गनजु आदद यस
्
क्षेरका समस्या तथा च जनौती हजन।
अवसर
नेपािको सं र्विानिे सामाखर्क सजरक्षा तथा सं रक्षणको र्वषयिाई मौलिक हककोरूपमा ब्यवस्था गनज,ु सामाखर्क
सजरक्षा तथा सं रक्षणको र्वषय लतनै तहका सरकार साझा अलिकार क्षेरमा पनज,ु नेपाि सरकारिे योगदानमा
आिाररत सामाखर्क सजरक्षा योर्ना कायुिम िागू हजन,ज सामाखर्क सजरक्षा कोष ऐनको स्थापना गररनज, लनर्ी
क्षेर सं स्थागत सामाखर्क उतरदार्यत्मक शवप्रलत गखम्भर रहनज, एकीकृत सूचना प्रणािीिाई िागू गररनज र्स्ता यस
्
क्षेरका अवसर हजन।
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५.९.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
सम्मानर्नक र्ीवनयापनका िालग सामाखर्क सजरक्षा प्रणािी।
िक्ष्य
सामाखर्क सजरक्षा र सं रक्षणका कायुिमिाई प्रभावकारी वनाउनज।
उद्देश्य
ँ सजलनखितगरीसम्मानर्नक
सामाखर्क सजरक्षा तथा सं रक्षणका कायुिममा िखक्षत वगुका नागररकको पहजच
र्ीवनयापनका अवसर प्रदान गनज।
ु

५.९.४ रणनीलत र कायुनीलत
५.९.४.१

सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारसँग समन्वय तथा सहकायुगरीज्येष्ठ नागररक, एकि मर्हिा,

अपाङ्गता भएका ब्यखि, िोपोन्मजि समजदायका नागररक, दलित िाििालिका िगायतिाई उपिब्ि
गराहने सामाखर्क सजरक्षा भता, स्वास्थ्य िीमा, र्ीवन िीमा, दजघट
ु ना िीमा िगायतको सामाखर्क
सजरक्षाका कायुिम सञ्चािन गररनेछ।
५.९.४.२

िखक्षत िगुको सूचना तथा तथ्यांक अद्यािलिकगरीर्वकास कायुिम तथा आयोर्नामा िखक्षत
वगुका सामाखर्क सजरक्षा सवाििाई मूिप्रवाहीकरण गररनेछ।

५.९.४.३

र्हं सा पीलित, ारीररक रूपिे अ ि, अपाङ्गता भएका तथा र्व ेष र्ोखिममा रहेका र्वपन्न वगुका
नागररकका िालग र्व ेष कायुिम सञ्चािन गररनेछ।

५.९.४.४

समार्मा परम्परागत सं स्कृलतकारुपमा र्रा गािे र िसेका सामाखर्क कजरीलत तथा र्वकृलत लनलमट्यान्न
पाने र मयाुददत र्ीवनिारे

ैखक्षक तथा र्नचेतनामूिक कायुिम सञ्चािन गररनेछ।
सामाखर्क सजरक्षा र सं रक्षण
आिार
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५.९.५ प्रमजि कायुिम
1. सामाखर्क सजरक्षा भता, स्वास्थ्य िीमा, र्ीवन िीमा, दजघट
ु ना िीमा िगायतको सामाखर्क सजरक्षाका
कायुिम सञ्चािन
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2. प्रत्मक शयक विामा र्नचेतनामूिक कायुिम सञ्चािन
3. सामाखर्क सं रक्षण गनजप
ु ने र्नसं ख्याको विा अनजसार र प्रकृलत अनजसारको िगत सं किन तथा
अध्यावलिक
4. सामाखर्क सं रक्षणमा आवि र्नसं ख्याको र्वद्यजतीय प्रणािीमा रािी नीलत योर्ना र िर्ेट तर्जम
ु ा गदाु
तथ्याङ्कको उपयोग
5. १० वषु पलछ अर्जच
ु ौपारी गाउँपालिकामा मर्हिा र पजरुषमा समान्ता ल्याउने
6. आलथुकमा आत्मक शमलनभुर िनाउन मर्हिाहरुिाई लसपमजिक तालिमको व्यवस्था गने
7. मर्हिाहरुिाई रार्नैलतक कायुिममा सहभागी गराउने
8. सं र्विानमा उल्िेि भए अनजसार िै र्ङक र्वभेदको अन्त्मक शय गने
9.

सामाखर्क सजरक्षा भता (वृि, र्विवा, अपाङग) िाई रु ५०००÷– पज–याई घरघरमा प्रदान
गररनेछ ।

10.

सम्पजणु घर पररवारको िैङकमा लनः ल्ज क िाता िोिी आिजलनक िैङर्कङ प्रणलिमाफुत
अलभिेिीकरण गररनेछ ।

11.

यस अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकाअन्र्तगत वैदेख क रोर्गारीमा रहेका व्यिी दजघट
ु ना वा
भर्वतव्यमा परे मा उसको पररवारको िालग अर्जन
ु चौपारी वैदेख क रोर्गार राहतकोष स्थापना र
पररचािन गरी राहत उपिब्ि गराहनेछ ।

12.

यस गाउँपालिकामा रहेका क्िव सरकारी समजह सिैिाई व्यवखस्थत प्रभावकारी र र्नउतरदायी
िनाई सं स्थागत र्वकासको पहि गरी आवश्यक सहयोग प्रदान गररनेछ ।

13.

िाििालिकाहरुिाई िखक्षत गरी र्वद्याियमा योग तथा नैलतक ख क्षाका र्वर्वि कायुिमहरु
सञ्चािन गररनेछ ।

14.

दलित िस्ती भएका स्थानहरुमा र्नप्रलतलनलििाई िारम्िार उपखस्थत गराई उलनहरुको
खर्वनस्तर उकास्न र्वर्वि कायुिमहरु सञ्चािन गररनेछ । साथै दलित िाििालिकाहरुिाई र्वद्यािय
भनाु गनुका िालग प्रोत्मक शसाहन गने कायुिम अगािी िनाईनेछ ।

15.

र्वद्याियमा ख क्षक कमुचारीको पद ररि रहेमा योग्यता पजगेका दलितहरुिाई पर्हिो
प्राथलमकता ददई त्मक शयहाको

ैखक्षक स्तर सजिानु ठोस कदम चालिनेछ ।
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५.९.६ अपेखक्षत उपिखब्ि
पञ्चवषीय योर्नाको अन्तमा सामाखर्क सजरक्षा तथा सं रक्षणका कायुिममा िखक्षत वगुका नागररकको पहजँच
सजलनखित भएको; सामाखर्क सजरक्षा भता, स्वास्थ्य िीमा, र्ीवन िीमा, दजघट
ु ना िीमा िगायतको सामाखर्क
सजरक्षाका कायुिम सञ्चािन भएको; विातहमा र्नचेतनामूिक कायुिम सञ्चािन ...... गरी समार्मा रहेका
कजरीलत र र्वकृलतको परम्परामा आमूि सजिार हजन गई सम्मानर्नक र्ीवनयापनका अवसर स्थार्पत भएको
हजनेछ।

५.१० सामाखर्क संघसंस्था
५.१०.१ पृष्ठभूलम
सामाखर्क सं घ सं स्था गाउँपालिकाको आलथुक तथा सामाखर्क र्वकासका सहयोगी तथा साझेदारकोरूपमा
सहकायु गदै आहरहेका छन्। सामाखर्क सं घ सं स्थािाई एउटै छातामजलन समेटी र्वकास प्रयासमा िगाउने
वातावरण लनमाुण गनजु र उनीहरुिाट प्रवाह हजने स्रोतको उपयोगिाई वार्षुक िर्ेट तथा कायुिममा समावे
गरी पारद ी िनाई प्रभावकारी सेवा र र्नताको र्ीवनस्तरमा सजिार गने गराउनेतफु र्ोि ददनज आवश्यक
छ। गाउँपालिकाको नीलत तथा योर्नामा सामाखर्क सं घ सं स्थाको कायुिममा दोहोरोपना आउन नददन
सामाखर्क सं घसं स्थासँग नीलत योर्ना र कायुिममा समन्वय सहकायु तथा साझेदारीमा र्वश्वासको वातावरण
अझ फरर्किो िनाउनजपने आवश्यकता रहेको छ।

५.१०.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
गाउँपालिका र सामाखर्क सं घ सं स्थािीचको सहकायुका क्षेरिाई पारद ी र प्रभावकारी िनाउन नसक्नज,
सामाखर्क सं घ सं स्थाको कायुिममा दोहोरोपना हजन,ज पररयोर्नाको प्रभावकारी सजपरीवेक्षण, अनजगमन तथा
मूल्याङ्कन नहजन,ज एकीकृत सूचना तथा तथ्याङ्क प्रणािी नहजन,ज सामाखर्क सं घसं स्थामा आन्तररक सज ासनको कमी
हजन,ज सामाखर्क सं घसं स्थामाफुत् वैदेख क सहायता पररचािन भैरहेको भए तापलन िगानी अनजसार अपेखक्षत
्
प्रलतफि हालसि हजन नसक्नज, यस क्षेरका समस्या तथा च जनौती हजन।
अवसर
सं र्विान तथा कानजनिे सामाखर्क सं घसं स्थािाई र्वकास साझेदारकोरूपमा अलिकार प्रदान गनज,ु आलथुक
सामाखर्क र्वकासको क्षेरमा सामाखर्क सं घसं स्था िजल्ने िम िढ्नज र गाउँपालिकामा समेत कायु गनु आकर्षुत
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हजन,ज सावुर्लनक नीलत कानजनमा सामाखर्क सं घसं स्थामाफुत सेवा तथा कायु सञ्चािन गनु सर्कने गररने प्रिन्ि
्
लमिाहनज यस क्षेरका अवसर हजन।

५.१०.३ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
सोंच
गाउँपालिकाको आलथुक सामाखर्क र्वकासमा सामाखर्क सं घसं स्था।
िक्ष्य
सामाखर्क सं घ सं स्थािाई र्वकास साझेदारको पररचािनगरीसामाखर्क तथा आलथुक र्वकास गने।
उद्देश्य
गाउँपालिकाको प्राथलमकताको आलथुक सामाखर्क क्षेरमा सं घसं स्थाको पररचािन, व्यवस्थापन र लनयमन गनज।
ु

५.१०.४ रणनीलत र कायुनीलत
५.१०.४.१ सामाखर्क सं घसं स्था स्थापना, स्वीकृलत, आविता, सञ्चािन, व्यवस्थापन, पररचािन तथा लनयमनको
िालग आवश्यक नीलत, कानजन र मापदण्ि तर्जम
ु ा गररनेछ।
५.१०.४.२ सामाखर्क सं घसं स्थािे सञ्चािन गने वर्ेट तथा कायुिमिाई गाउँपालिकाको िार्षुक िर्ेट
तथा कायुिममा समािे गरीसञ्चािन गने ब्यवस्था लमिाहनेछ।
५.१०.४.३ सामाखर्क सं घसं स्थािाट गाउँपालिकामा सञ्चािन गररने कायुिमको आचारसं र्हता तथा मापदण्ि
तर्जम
ु ा गरी कायाुन्वयन गररनेछ।
५.१०.४.४ सामाखर्क सं घसं स्थािाट सञ्चालित हजने कायुिमको तर्जम
ु ा, कायाुन्वयन तथा अनजगमन
मूल्यांकनमा र्नसहभालगता सजलनखित गररनेछ।
५.१०.४.५ सामाखर्क सं घसं स्थाका कायुिमिाई पारद ी िनाउने र सञ्चालित कायुिमिाई उपिखब्िमूिक
िनाउने प्रयास गररनेछ।
५.१०.४ सामाखर्क 6.सं घसं स्थािाई मयाुददत, अनज ालसत र सज ासनयजि िनाउन अनजगमन तथा प्रलतवेदन
प्रणािीको र्वकास गररनेछ।

५.१०.५ प्रमजि कायुिम
1. आवश्यक नीलत, कानजन र मापदण्ि तर्जम
ु ा
2. सामाखर्क सं घसं स्थािाट सञ्चालित हजने कायुिमको तर्जम
ु ा, कायाुन्वयन तथा अनजगमन मूल्यांकनमा
र्नसहभालगता सजलनखितता
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3. गाउँपालिकाको िार्षुक िर्ेट तथा कायुिममा समािे गरीसञ्चािन गने
4. सामाखर्क सं घसं स्थाको तथ्याङ्क र्ियाकिाप प्रलतवेदनिाई लनखित मापदण्िमा आिाररत िनाउने

५.१०.६ अपेखक्षत उपिखब्ि
पञ्चवषीय योर्नाको अन्तमा सामाखर्क सं घसं स्था पररचािन, व्यवस्थापन र लनयमन प्रणािी सम्िन्िी नीलतगत
तथा कानजनी व्यवस्था गररएको हजन;े गाउँपालिकाको वार्षुक िर्ेट तथा कायुिममा सामाखर्क सं घसं स्थामाफुत
पररचालित हजने िर्ेट समावे

भएको हजने; लनखित मापदण्िमा आिाररत रही सं घसं स्था दताु नवीकरण कायुिम

सञ्चािन प्रलतवेदनिाट आलथुक अनज ासनमा सजिार भएको हजने; गाउँपालिकाको प्राथलमकताको आलथुक सामाखर्क
क्षेरमा सामाखर्क सं घसं स्थाका कायुिम प्रभावकारी रूपमा सञ्चािन भएको हजनछ
े ।
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पररच्छे द ६
भौलतक पूवाुिार
६.१.१ पृष्ठभूलम
भौलतक पूवाुिार आलथुक, सामाखर्क र प्रार्वलिक र्वकासको लनमाुण आिारस्तम्भ हो। स्थानीय आवश्यकता,
माग र सम्भावनामा आिाररत भौलतक सं रचना लनमाुण गनजु िढी ददगो तथा नागररकमैरी र्वकासको अविारणा
हो।स्थानीय तहको र्वकास लनमाुण िाका र कायाुन्वयनमा रार्िय र प्रदे को प्राथलमकता र दद ा लनदे िाई
मागु लनदे क लसिान्तकोरूपमा अविम्िन गररनज पदुछ। आन्तररक स्रोतको ददगो उपयोग हजन,े रोर्गारीका
अवसर लसर्ुना हजन,े गररिी लनवारणमा सहयोग पजग्ने र्स्ता क्षेरिाई प्राथलमकतामा राखिनज पदुछ। कृर्ष
उद्यम ीिता र्वकासिाई ध्यान ददँदै कृर्ष पूवाुिार लनमाुण गररनज पदुछ। सूचना प्रर्वलिको सञ्जाि भरपदो,
र्कफायती, र्वश्वसनीय, सजरखक्षत िनाउँदै नागररकिाई यसको उपयोग तथा प्रलतफि प्रालप्तमा सहयोग हजने गरी
र्वकास र र्वस्तार गररनज पदुछ। र्वद्यजतीकरणिाई भरपदो र सस्तो सजिभ िनाहनज पदुछ। यसिे गदाु गाहुस्थ
तथा औद्योलगकीकरणमा महत्त्वपूणु योगदान पजग्न र्ान्छ। आलथुक केन्ििाई मध्यनर्र राख्दै
ददगो, वातावरणमैरी, रे लसिे न्ट प्रकृलतको िनाउनज पदुछ।

हरीकरण,

हर तथा गाउँका िीचमा उत्मक शपादन र र्वतरण तथा

पयुटनको र्वकासमा अन्तर सम्िन्ि स्थर्पत हजने गरी सिक, रोपवे, र्ीप, फ्िायर र्स्ता पूवाुिार लनमाुणमा
तत्मक शपरता हजन ज पदुछ। पयाुपयुटनवरणिाई टे वा पजग्ने आलथुक समृर्िमा योगदान पजग्ने गरी अनजकूि प्रकृलतका
पूवाुिार लनमाुणमा िगानी केखन्ित गररनज पदुछ। वैदेख क रोर्गारीको माध्यमिाट यजवा र्न खििे आर्ुन
ँ ी, प्रर्वलिको उपयोगमा िाभ हजने गरी कृर्ष, लसच
ँ ाह,
गरे को सीप, अनजभव, व्यवस्थापकीय कौ ि, दक्षता, पजर्
ज ािन, साना उद्योग, सूचना प्रर्वलि, उद्योगका िालग आवश्यक पने र्वद्यजत, पानी, सिक, सञ्चार, प्रर्वलिको
प प
र्वकास तथा स्तरोन्नलतमा िगानीिाई व्यवखस्थत गररनजपदुछ।

६.१.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
भौलतक पूवाुिारका िालग क्षेरगत प्राथलमकता नतोर्कनज, र्थाभावी सिक र्वस्तार गररनज, वातावरणीय प्रभाविाई
िेवास्ता गररनज, आलथुक तथा सामाखर्क र्वकाससँग पूवाुिार लनमाुणिाई तादात्मक शम्यता नराखिनज, स्थानीय
नागररकको माग आवश्यकता भन्दा सीलमत स्वाथु समूह प्रेररत पूवाुिार लनमाुणिाई प्राथलमकता ददहनज,
ँ ीको उपिब्िता नहजन,ज दक्ष तथा अनजभवी र्न खिको न्यूनता हजन,ज अन्तरलनकाय
आवश्यकता अनजरूपको पजर्
ँ ी प्रर्वलि व्यवस्थापन उपकरणमा समयसापेक्ष सक्षम
एवं अन्तर सरकार समन्वय कमर्ोर रहनज, लनर्ी क्षेर पजर्
नहजन,ज नागररक समार्को लनगरानी कमर्ोर दे खिनज, मूिभूत समस्या तथा च जनौती दे खिएका छन्। र्व ेष गरी
ँ िन र र्वश्लेषण नगरी अन्य स्थानीय तह वा क्षेरको र्वकास मोििको
स्थानीय आवश्यकता र क्षमताको आक
नक्किमा िढ्ता र्ोि ददहनजिे पलन सं घीयतािे अपेक्षा गरे को र्वकासको र्वख ष्टीकरणमा तािमेि नदे खिई
समस्या तथा च जनौती िर्ढरहेका छन्।
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६.१.३ अवसर
स्थानीय नागररकिे प्राप्त गरे को अर्हिे को सिैभन्दा ठू िो अवसर सं घीय

ासन प्रणािी हो। सं घीय

ासन

प्रणािीका कारण स्थानीय नागररकिे आफ्नो सरकार लनमाुण, स्थानीय स्रोत तथा सािनको ददगो पररचािनमा
प्रत्मक शयक्ष सहभागी हजन पाउने अवसर प्राप्त गरे का छन्। आफ्ना आयोर्ना छनौटमा सहभालगता तथा प्राथलमकता
लनिाुरणमा योगदान गनु सकेका छन्। पूवाुिार लनमाुणमा अनजगमन तथा ििरदारी गरी समयमै गजणस्तरीय
पूवाुिार लनमाुणमा सहयोग गरररहेका छन्। भौलतक पूवाुिार लनमाुणमा रोर्गारीका अवसर प्राप्त गने िाभको
उपयोग गने कायाुन्वयनमा प्रत्मक शयक्ष सहभागी हजन सक्ने अवसर प्राप्त गरे का छन्। सूचना तथा आमसञ्चारको
व्यापकतािे िोर्मूिक परकाररता तथा र्वश्वव्यापी सूचनाको पहजँच हजनािे र्वकासमा छनौटमा अवसर उपिब्ि
हजन गएका छन्।

६.१.४ र्ोखिम पक्ष
ँ ी तथा प्रर्वलिको न्यूनता र व्यवस्थापकीय असक्षमताका कारण पूवाुिार लनमाुण कायु िीचमा
आवश्यक पजर्
अिपर छोलिने र गजणस्तरहीन पूवाुिार लनमाुण हजने र्ोखिम िढ्ने सम्भावना रहेको छ। यसै गरी पूवाुिार
लनमाुण सन्तजलित एवं मागका आिारमा निनी

खि र प्रभावका आिारमा असन्तजलित तथा अव्यवखस्थत हजने

ितरा िढ्न सक्ने दे खिन्छ। भौलतक पूवाुिारको िगानी र्वस्तार र व्यापक हजँदै गाउँिस्तीसम्म पजग्दा पूवाुिार
उत्मक शपादनसँग नर्ोलिदा िसाहँसराईको तीब्रतािे गाउँिस्ती ररखतने ितरा समेत प्रिि रहेको छ। सं घीय तथा
प्रदे

कानजन र मापदण्ि सिै क्षेरमा समानरुपमा कायाुन्वयन गनजप
ु दााँ स्थानीय तहिे आफ्नो आवश्कता र

पररखस्थलत अनजकूि पूवाुिार र्वकासमा फरक र्कलसमिे अभ्यास गनु पाउने छज ट नपाउने

ासकीय सं रचना

र्वद्यमान रहेको छ ।

६.१.५ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य
दीघुकािीन सोंच
पूवाुिारमा िगानी समृर्िको लिहानी
िक्ष्य
आलथुक सामाखर्क प्रर्वलिको समजन्नलतका िालग सन्तजलित समन्यार्यक समयिि तथा र्ववेकपूणु िगानी
उद्देश्य
1. आलथुक िृर्ि तथा र्वकास हालसि गनज,ु
2. रोर्गारीका अवसरको र्वस्तार तथा ददगो िनाउनज,
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3. उद्यम ीितको र्वकास तथा र्वस्तार गनज,ु
4. सामाखर्क सूचकमा स्वस्थरूपमा सजिार गनजु ।

६.१.६ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. पूवाुिार लनमाुण र र्वकासमा स्थानीय स्रोतको पररचािमा प्राथलमकता ददने,
2. प्रलतस्पिाुत्मक शमक िर्ार तथा वातावरणिाई प्राथलमकता तथा प्रविुन गने,
3. ददगो समन्यार्यक सन्तजलित पूवाुिारमा िगानीिाई व्यवखस्थत तजल्याउने,
4. स्वस्थ नागररक िनाउन असि ख क्षामा िगानी िढाउने ।

६.१.७ प्रमजि कायुिम
1. र्वकास लनमाुण तथा आलथुक सामाखर्क समृर्िको हखञ्जनका रूपमा रहेको सिक पूवाुिार लनमाुण,
2. ग्राभेि सिकको स्तरोन्नलत गरी पक्की सिकमा रूपान्तरण,
3. कच्ची तथा िजिे एवं र्हउँदयाममा सञ्चािन हजने सिकिाई स्तरोन्नलत गदै ग्राभेि सिक िनाई वषैभरी
सञ्चािन,
4. सावुर्लनक सेवा प्रवाहका िालग एकीकृत सावुर्लनक प्र ासन हकाई भवन लनमाुण,
5. विा केन्िमा विा कायाुिय िगायतका सावुर्लनक सेवा प्रवाह गनु एकीकृत प्र ासलनक पररसर लनमाुण,
6. आिारभूत िानेपानी सेवाको उपिब्िता,
7. र्वद्यजतीकरण नपजगेका स्थानमा िैकखल्पक ऊर्ाुको व्यवस्था,
8. र्वद्यजतीकरण पजर्याउन सर्कने स्थानमा नेपाि र्वद्यजत प्रालिकरणसँगको सहकायु तथा साझेदारीमा र्वद्यजतीकरण,
9. कृर्षयोग्य भूलममा लसँचाई सजर्विा,
10. सूचना तथा प्रर्वलिको भरपदो सजर्विा र्वस्तार एवं सजदृढीकरण,
11. व्यवखस्थत र सजरखक्षत

हरी तथा ग्रामीण पूवाुिार र्वकास

६.१.८ अपेखक्षत उपिखब्ि
आलथुक र्वकासका िालग कृर्ष िर्ार केन्ि व्यवखस्थत भएको, सामाखर्क र्वकासका िालग ख क्षा स्वास्थ्य
िानेपानी तथा सरसफाईका भौलतक पूवाुिार लनमाुण भएको र सांस्कृलतक र्वकासका िालग किाकेन्ि प्रलतष्ठान
स्थापना भएको हजनेछ। सिक पूवाुिार र्वद्यजतीकरण, िैकखल्पक ऊर्ाु, ददगो सजरखक्षत व्यवखस्थत

हरीकरणको

र्वकास भएको हजनछ
े । पक्की सिक ... र्किोलमटर ग्राभेि सिक.... र्किोलमटर र कच्ची िजिे सिक .....
र्किोलमटर लनमाुण भएको हजनेछ। गाउँपालिका केन्िमा सावुर्लनक सेवा प्रवाहका िालग एकीकृत प्र ासलनक
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प्िार्ा भवन लनमाुण सम्पन्न भएको हजनेछ।

...आिारभूत सावुर्लनक र्वद्यािय भवन लनमाुण तथा ममुत

सम्भार सम्पन्ने हजनेछन्। आिारभूत िानेपानीतफु..... िारा ..... वस्ती.... गाउँमा र्िान भएका हजनेछन्।

६.२ र्िर्वद्यजत तथा ऊर्ाु
६.२.१ पृष्ठभूलम
वातावरणीय स्वच्छताको िालग हररत ऊर्ाु महत्त्वपूणु पूवाुिारको रूपमा रहेको छ। आलथुक तथा सामाखर्क
र्वकासका िालग ऊर्ाुको भरपदो तथा आवश्यकता अनजसारको उपिब्िता हजन ज पदुछ। ऊर्ाुको पयाुप्त
उपिब्ितािाट मार औद्योलगकीकरण र व्यवसायीकरणमा सहर्ता सृर्ना हजन र्ान्छ। मर्हिाको र्ीवनस्तरमा
सजिार, िाििालिकाको पठनपाठनमा सजिार एवं स्वस्थ वातावरणमा िाँच्न पाउने नागररकको मौलिक हकको
प्रत्मक शयाभूलत स्थार्पत गनु पलन ऊर्ाुको महत्त्वपूणु भूलमका रहेको हजन्छ। र्िर्वद्यजतको उत्मक शपादन प्रसारण तथा
िपतको कायुिे स्थानीय रोर्गारी लसर्ुना, िचत, िगानी रन उद्यम ीिता प्रविुनमा योगदान पजर ्याउँ छ।

६.२.२ समस्या तथा च जनौती
झोिामा िोिा राख्ने प्रवृखत, र्िर्वद्यजत आयोर्ना लनमाुणमा िाग्ने िामो समयका कारण हजने अलतररि िगानी,
श्रम िागत, स्थानीय र्नतािाट आयोर्ना कायाुन्वयनमा हजने अवरोि, आयोर्नाका िालग आवश्यक पने
िर्ेटको अपयाुप्तता, व्यवस्थापन, प्रर्वलि, उपकरण, दक्ष र्न खिको न्यूनता, आपूलतु अनजसारको िर्ारको
िोर्ी नगररनज, िैदेख क िगानी आकर्षुत नहजन,ज र्वप्रेषण आय यसमा िगानी िालग उत्मक शप्ररे रत नहजन,ज ऊर्ाुको
वहजआयालमक उपयोगका िालग सिै तहका सरकारको तयारी नहजन ज र्स्ता यावत समस्या तथा च जनौती र्वद्यमान
रहेका छन्।

६.२.३ अवसर
प्रच जरमारामा रहेको र्िस्रोत लनरन्तर िेर गहरहेको छ। साना साना िोिानािादे खि र्व ाि र्व ाि िोिानािा
रहेका छन्। महाभारत पवुतदे खि र्हमािय पवुत तथा लतब्ितिाट समेत िगेर आउने ठू िाठू िा र्हमनदी छन्।
वषाुयाममा िेरै पररमाण तथा र्हउँदयाममा सानो पररमाणमा र्वद्यजत उत्मक शपादन गनु सर्कन्छ। यसै गरी, भूगोिको
र्वर्वितािे गदाु वषाुतको पानी सं किन गरे र हन्ि सरोवर र्स्तै गरी र्वद्यजत उत्मक शपादन गनु सर्कने अवसर पलन
उखतकै उपिब्ि रहेको छ। सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारको प्राथलमकता र्िस्रोत उपयोग रहेको हजँदा

स्थानीय तहका िालग साझेदारी एवं सहिगानीका िालग थप अवसर रहेको छ ।
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६.२.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य उद्देश्य रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
पूणु र्वद्यजतीकरण, उन्नयन ीिताका िालग औद्योलगकीकरण र यान्रीकरण
िक्ष्य
र्िस्रोतको वहजआयालमक उपयोग गदै अलिकतम ऊर्ाु उत्मक शपादन तथा उपयोग गने
उद्देश्य
1. हररत ऊर्ाुको उत्मक शपादन तथा उपयोग िढाउनज,
2. उत्मक शपाददत र्वद्यजतीय ऊर्ाुको वहजआयालमक उपयोग गनज,ु
3. र्वद्यजत व्यवस्थापनिाई ददगो र भरपदो िनाउनज।

६.२.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. ३ मेगावाट सम्मका र्िर्वद्यजत कम्पनीिाई िाहसेन्स र्ारी गने,
2. र्िर्वद्यजत कम्पनीिाई िाहसेन्स र्ारी गनु आवश्यक लसफारर

तथा सहर्ीकरण गने,

3. सावुर्लनक लनर्ी साझेदारी िगानीको वातावरण िनाउने,
4. प्रसारण िाहनिाई ददगो िनाउने,
5. र्वद्यजतको आपूलतुको लसर्न अनजसार मूल्य लनिाुरण गने ।

र्वद्यजत

सं ख्या

२०८१/८२

िालग र्वद्यजत प्रालिकरणसँग सहकायु

२०८०/८१

र्वद्यजत नपजगेका िस्तीमा र्वतरणका

योर्ना

२०७९/८०

1.

हकाई

िक्ष्य

२०७८/७९

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

२०७७/७८

आिार

१

१

१

१

१
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अवलिको
र्म्मा िक्ष्य

५

लनर्ी
2.

क्षेरसँगको

र्िर्वद्यजत

सहकायुमा

आयोर्नामा

िघज

लनमाुण

र सं ख्या

_

_

१

१

_

२

िगानी
3.

पजराना काठे पोि प्रलतस्थापन कायु

4.

रान्सफमुर र्िान तथा स्तरोन्नलत

5.

र्वद्यत च जहावट लनयन्रणमा सहयोग

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

६.२.६ प्रमजि कायुिम
1. र्वद्यजतीकरण .....वषुका िालग र्वद्यजत प्रालिकरण ............. ािासँग ....समझदारी गने ।
2. .....र्किोवाट िघज र्िर्वद्यजत उत्मक शपादन गनु स्वीकृलत ददने ।
3. ....िस्ती .....विामा र्वद्यजतीकरण गने
4. .....घरिजरी िाभाखन्वत हजने गरी रू. ...... अनजदान उपिब्ि गराउने ।
5.

हाि प्र ारणमा रहेको २ फेर् प्र ारण िाईन िाई स्तरोन्नलतगरी ३ फेर् प्र ारण िाईनमा र्वस्तार
गने

6.

काठ रर्हत र्वर्जिी पोिको व्यवस्था गने

7. सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारसँग सिै घरिजरीमा र्वद्यजतीकरण गनु साझेदारी, सहकायु र सहिगानी

गने।

६.२.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
1. .... प्रलत त घरिजरी र्िर्वद्यजतिाट िाभाखन्वत भएका ......घरिजरी िैकखल्पक ऊर्ाुिाट िाभाखन्वत भएका
...... हजनछ
े न्।
2. र्वद्यजतीकरणका िालग नेपाि र्वद्यजत प्रालिकरणसँग र्वद्यजत र्वस्तारका िालग ...वषुको समझपरमा हस्ताक्षर
भएको हजनेछ।
3. सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारिे र्वद्यजतीकरण कायुिममा प्राथलमकता ददएको हजँदा सहिगानी तथा

साझेदारी कायु भएको हजनेछ।
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६.३ नवीकरणीय ऊर्ाु
६.३.१ पृष्ठभूलम
र्िर्वद्यजत ऊर्ाु उपिब्ि नभएका र यस्तो सजर्विा पजर्याउन अलिक िागत पने स्थानमा िैकखल्पक ऊर्ाुको
उत्मक शपादन तथा र्वतरण िढी प्रभावकारी हजन्छ। िैकखल्पक ऊर्ाुकारूपमा वायज ऊर्ाु, सौयु ऊर्ाु, फोहर
व्यवस्थापनिाट लनस्कने ऊर्ाु रहेका छन्। र्नघनत्मक शव कम रहेको र थोरै ऊर्ाु आवश्यक हजने पातिो तथा
छररएर रहेको िस्तीमा अन्य ऊर्ाुको सजर्विा उपिब्ि गराउन भन्दा िागत, समय, स्रोत, सािन, र्न खि
ँ ी िगानीका र्हसाििे अन्य ऊर्ाुको तजिनामा िैकखल्पक ऊर्ाु िढी भरपदो, िागत प्रभावी, सस्तो
प्रर्वलि, पजर्
र ददगो हजने दे खिएको छ।

६.३.२ समस्या तथा च जनौती
ँ ी, प्रर्वलि र र्न खिको समस्या तथा च जनौती रहेको
नवीकरणीय ऊर्ाु उत्मक शपादनका िालग आवश्यक पने पजर्
छ। उपभोिा समेतको सहभालगता सहिगानीका क्षेरमा साझेदारी गरी उत्मक शपाददत ऊर्ाुिाई र्वतरण तथा
ददगोरूपमा उपयोग एवं व्यवस्थापन गने र उद्यम ीिता तथा रोर्गारीका अवसर िढाउन कृर्ष तथा
ज ािनका िालग सहजलियत दरमा ऊर्ाु उपिब्ि गराउने र्स्ता समस्या तथा च जनौती व्याप्त रहेका छन्।
प प

६.३.३ अवसर
ँ ीिाट उत्मक शपादन गरी र्वतरण तथा उपभोगमा सरिता हजन,ज स्थानीय स्रोतको उपिब्िता र
सानो िगानी र पजर्
मागका आिारमा ऊर्ाु उत्मक शपादन गनु सर्कनज, वातावरण सं रक्षणका िालग र्नस्तरमा चेतना र्वस्तार हजँदै र्ानज,
गैरसरकारी क्षेरिे यस क्षेरमा िगानीका िालग उत्मक शप्ररे रत रहनज, सं घीय सरकारको र्वतीय तथा मौदिक
नीलतमाफुत यसिाई प्रविुन तथा सहजलियत ददने नीलत लिहनज, उपभोिा र स्थानीय तहको साझेदारीमा र्वकास
तथा र्वस्तार गने प्रचिन र अग्रसरता िढ्नज यस क्षेरका िालग महत्त्वपूणु अवसर रहेका छन्।

६.३.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य उद्देश्य रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
नवीकरण ऊर्ाुको र्वस्तारिाट स्थानीय तह पूणरू
ु पमा उज्यािो
िक्ष्य
र्िर्वद्यजत ऊर्ाुिाई पररपूरक योगदान पजर ्याउने
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उद्देश्य
1. फोहर व्यवस्थापन तथा ऊर्ाु उत्मक शपादनिाई एकीकृत कायुिमकारूपमा र्वकास गनज,ु
2. िैकखल्पक ऊर्ाुिाई महत्त्वपूणु ऊर्ाुको आिारका रूपमा र्वकास गनज,ु
3. रोर्गारीका अवसरका साथै ऊर्ाुको वहजआयालमक उपयोगतफु केखन्ित गनजु ।

६.३.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. िस्तीिाट उत्मक शसर्ुन हजने फोहरिाई ऊर्ाुमा पररणत गनु सं घ तथा प्रदे

सरकारिाट समपूरक तथा र्व ष
े

अनजदान प्राप्त गने,
2. दै लनक गाहुस्थ कायु तथा साना तथा घरे ि ज उद्यममा ऊर्ाुको उपयोग िढाउन माग र आपूलतुको सन्तजिन
लमिाउने,
3. अलतररि ऊर्ाु

खि रार्िय र्वद्यजत प्रसारण िाहनमा र्ोड्ने,

ँ ाई पयुटन औद्योलगक प्रयोर्नका िालग ऊर्ाुको उपयोग िढाउने।
ज ािन लसच
4. कृर्ष प प

वैकखल्पक ऊर्ाु

२०८१/८२

२०८०/८१

योर्ना

२०७९/८०

हकाई

िक्ष्य

२०७८/७९

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

२०७७/७८

आिार

अवलिको
र्म्मा िक्ष्य

सौयु तथा िायज ऊर्ाु उत्मक शपादन गने
1.

सर्कने

ठाउँ

पर्हचान

तथा सं ख्या

_

_

१

१

१

३

१०

१०

१०

१०

१०

५०

१

१

१

१

१

५

सम्भाव्यता अध्ययन
लिद्यजत नपजगेका र तत्मक शकाि र्वतरण
2.

िाईन पजर्याउन सम्भि नरहेका सं ख्या
घरहरूमा सौयु ऊर्ाु र्िान
िघज

3.

र्िर्वद्यजत

ममुतसम्भार

लनमाुण,
तथा सं ख्या

स्तरन्नोलतगरीसञ्चािनमा ल्याउने
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नवीकरणीय

ऊर्ाुमा

आिाररत

रहेर सञ्चालित घरे ि ज उद्योग र
पयुटन

4.

व्यवसायिाई

आवश्यकताका

आिारमा

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सौयु

ऊर्ाु प्रयोगको िालग प्रोत्मक शसाहन
लिफ्ट लसं चाई आवश्यकता रहेका
ठाउँमा सौयु ऊर्ाु प्रयोगको िालग सं ख्या

5.

_

_

१

१

१

३

प्रोत्मक शसाहन
लिफ्ट

िानेपानी

आवश्यकताका

6.

सौयु

ऊर्ाु

आयोर्ना लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर
ठाउँमा

रहेका
प्रयोगको

िालग

प्रोत्मक शसाहन
र्वद्यजतीय

7.

च जिो

प्रयोग

प्रविुन

(पररवार)
सजिाररएको च जिो प्रविुन सहयोग

8.

कायुिम

सं ख्या

३०

३०

३०

३०

३०

१५०

सं ख्या

३०

३०

३०

३०

३०

१५०

६.३.६ प्रमजि कायुिम
1. र्वद्यजतीकरण र्वस्तार गनु ....... वषुका िालग िैकखल्पक ऊर्ाु केन्िको

ािा कायाुिय......सँग .. समझदारी

गने
2. .....र्किोवाट िैकखल्पक ऊर्ाु उत्मक शपादन गनु स्वीकृलत ददने
3. ....िस्ती .....विामा िैकखल्पक ऊर्ाु र्िान
4. .....घरिजरी िाभाखन्वत हजने गरी रू. ...... अनजदान उपिब्ि हजने
5. सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारसँग सिै घरिजरीमा र्वद्यजतीकरण गनु साझेदारी सहकायु र सहिगानी

6. ददगो र्वकासको िक्ष्य भेटाउन गैरसरकारी सं स्थासँग समेत साझेदारी
7. सामजदार्यक र्वद्याियमा िैकखल्पक ऊर्ाु र्िान एवं र्वस्तारमा सहर्ीकरण
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६.३.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
......प्रलत त घरिजरी िैकखल्पक ऊर्ाुिाट िाभाखन्वत भएका ...... हजनछ
े न्। िैकखल्पक ऊर्ाु र्िानका िालग
िैकखल्पक ऊर्ाु केन्िसँग... वषुको समझपरमा हस्ताक्षर भएको हजनेछ। सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारिे

ँ ा सहिगानी तथा साझेदारी कायु भएको हजनेछ। िैकखल्पक
र्वद्यजतीकरण कायुिममा प्राथलमकता ददएको हजद
ऊर्ाु र्िान तथा र्वस्तारिाट ........सामजदार्यक र्वद्यािय िाभाखन्वत भएका हजनछ
े न्।

६.४ सिक पूवाुिार
६.४.१ पृष्ठभूलम
र्वकासको हखञ्जनकोरूपमा सिक पूवाुिार रहेको छ। आलथुक–सामाखर्क र्वकासिाई गलत ीि वनाउन,
्
सवुसािारणिाई पजरयाहने
सेवािाई सहर् तथा सरि िनाउन र आलथुक सामाखर्क एकीकरण एवं भौगोलिक
सन्तजिन कायम गरी सवाुङ्गीण र्वकासमा टे वा पजर्याउन सिक पूवाुिारको महत्मक शवपूणु योगदान रहन्छ। िाह्रै
मर्हना सजरखक्षत तवरिाट सवारी सािन सञ्चािन गनु सर्कने सिक पूवाुिार आर्को आवश्यकता हो। र्हउँदे
िजिे सिकिे एकालतर असजरक्षा थपेका छन् भने अकोतफु सवारीिनी र उपभोिाको िागत एवं समय महङ्गो
िनाएका छन्। हािसम्म यस स्थानीय तहमा पक्की सिक

(मजख्य सिक िाहेकका क्षेर)नभए तापलन ग्राभेि

तथा कच्ची सिक भने सिै विा केन्िमा पजलगसकेको छ। कररि ९० प्रलत त र्नसं ख्या सिक सञ्जािलभर
रहेका छन्। आगामी ददनमा ग्राभेि सिकिाई पक्की सिकमा र कच्ची सिकिाई ग्राभेि सिकमा स्तरोन्नलत
गरी सजरखक्षत, िागत प्रभावी र समय िचत हजने गरी सिक पूवाुिारको र्वकास तथा र्वस्तार गनजु गाउँपालिकाको
महत्त्वपूणु तथा पर्हिो खर्म्मेवारी रहेको छ।

६.४.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
र्वषम भौगौलिक िनौटका कारण िखचुिो हजने सिक पूवाुिार लनमाुण कायुको व्यवस्थापन गनज,ु सन्तजलित
रूपमा सिै क्षेरको पूवाुिार लनमाुण गनज,ु लनलमुत सं रचनाको ममुतसम्भार र सम्पखत सजरक्षाका िालग स्रोत–
सािनको पयाुप्त व्यवस्था गनज,ु तीब्र र्नआकांक्षा अनजरूप स्रोत सािनको प्राथलमकीकरण गनज,ु छररएर रहेका
िस्तीहरूमा सिक र्वस्तार गनज,ु वषैभरी सजरखक्षत र भरपदो तवरिाट सञ्चािन हजने सिक सं रचना लनमाुण गनज,ु
मानव लसखर्ुत तथा प्राकृलतर्न्य र्वपद् एवम् र्िवायज पररवतुनको पक्षिाई समेत ध्यानमा रािी सिक लनमाुण
गनज,ु र्वलभन्न लनकायिीच समन्वय कायम गरी प्रभावकाररता वृर्ि गनजु र लनर्ी क्षेरको क्षमता, सम्भावना तथा
िगानी आकषुण गनजु प्रमजि समस्या तथा च जनौतीका रूपमा रहेका छन्। साथै, सिै तहका सरकारको िगानी
एवं सिक लनमाुण र अनजगमन तथा मूल्याङ्कन कायुमा समन्वय लमिाउनज समस्या तथा च जनौती थर्पएको छ।
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६.४.३ अवसर
योर्ना, िर्ेट तथा कायुिम तर्जम
ु ा तथा स्रोत पररचािनको अलिकार सं वैिालनकरूपमा प्राप्त हजन,ज र्वकासको
हखञ्जनकारूपमा सिक सञ्जाििाई लिहनज, स्थानीय स्तरिाट सिक र्वकासको िालग अत्मक शयलिक उत्मक शसाह र माग
रहनज, सिक उपक्षेरिाई गाउँपालिकाको र्वकासको उच्च प्राथलमकतामा राखिनज र र्वकास साझेदारको उल्िे ख्य
सहयोग रहनज, सिक पूवाुिार लनमाुणका िालग लनर्ी क्षेर सक्षम हजँदै र्ानज, प्रार्वलिक र्न खिको उपिब्िता
िढ्नज, अस्फाल्ि र्पचको सट्टा ढिान र्पच दीघुकािीनरूपमा सस्तो हजन,ज सिक पूवाुिार लनमाुण कृर्ष र्वकास,
ख क्षा स्वास्थ्य क्षेरमा र्ोलिदा अन्य पक्ष समेतको िगानी िढ्नज, सिक पूवाुिार लनमाुण एवं स्तरोन्नलतका
्
उल्िे ख्य अवसर हजन।

६.४.४ सोंच, िक्ष्य ,उद्देश्य, रणनीलत र कायुनीलत
सोंच
सजरखक्षत र भरपदो सिक पूवाुिारः आलथुक सामाखर्क क्षेरका सूचकमा गजणात्मक शमक सजिार।
िक्ष्य
सिक सञ्जािको र्वस्तार गरी आलथुक–सामाखर्क र्वकास, कृर्षमा उद्यम ीितासँगै नागररकको दै लनक
र्ीवनयापन एवं व्यापार व्यवसायमा िागत र समयको िचत गने।
उद्देश्य
१.

ददगो, भरपदो, सजरखक्षत, वातावरणमैरी र कम िखचुिो यातायात सेवामाफुत आलथुक र्ियाकिाप र्वस्तार
र सेवा प्रवाहको प्रभावकाररता िढाउनज।

२.

सहर तथा ग्रामीण क्षेरिाई ख क्षा, स्वास्थ्य, सरसफाह र उद्यम ीिताका िालग लनकट तजल्याउने।

६.४.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. सवुसािारण नागररकको दै लनक आवागमन सजरखक्षत एवं भरपदो सिक पूवाुिार लनमाुण गने।
2. आलथुक वृर्ििाई योगदान पजग्ने गरी सजरखक्षत सिक पूवाुिारको पहजँच र सजर्विा र्वस्तार गने।
ँ िढाउने गरी
3. कृर्ष, उद्योग, व्यापार, र्िर्वद्यजत,् पयुटन, ख क्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहजच
4. यातायात र्वस्तार तथा गजणस्तरीय िनाउने।
5. अन्य स्थानीय तह तथा प्रदे का रणनीलतक सिक सञ्जािसँग आविता िढाउने।
6. विाकेन्िदे खि गाउँपालिका केन्िसम्मका सिक पक्की तथा ग्राभेि गरी वषैभरी सञ्चािनमा आउने िनाउने।
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7. सरकार-समजदाय-लनर्ीक्षेर साझेदारी, िगानी तथा सहकायुिाई लनरन्तरता एवं प्राथलमकता ददने।
सरकारसँग साझेदारी तथा सहकायु गने।

8. सिक पजि लनमाुणका िालग सं घीय सरकार तथा प्रदे

9. झोिजङ्गे पजिको लनमाुण तथा र्वस्तारका िालग र्व ष
े कायुिम सञ्चािन गने।
10. वातावरणमैरी एवं सजरखक्षत पारखस्थलतक प्रणािीका िालग सिकको दायाँिायाँ हररयािी कायम गनु कायुिम
सञ्चािन गने।
11. सावुर्लनक लनमाुणमा सावुर्लनक–लनर्ी साझेदारी लनमाुण(पीपीपी); सञ्चािन तथा हस्तान्तरण (अपरे ट एण्ि
रान्सफर); लिर्ाहन, फाहनान्स, लनमाुण,सञ्चािन तथा हस्तान्तरण (िी एफ सी ओ टी) र्स्ता उपयजि
मोिि अविम्िन गने।

सिक तथा यातायात पूवाुिार
आिार

योर्ना

२०७९/८०

२०८०/८१

२०८१/८२

अवलिको

२०७८/७९

हकाई

िक्ष्य

२०७७/७८

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

१

२

२

-

-

५

सं ख्या

१

१

१

१

२

६

सं ख्या

-

-

१

१

१

३

२

२

२

२

२

१०

र्म्मा िक्ष्य

यातायात पूवाुिार र्वकास सम्िन्िी नीलत
1.

कानजन

एवं

गजरुयोर्ना तर्जम
ु ा तथा

कायाुन्वयन
2.

विाकेन्ि र गाउँपालिका केन्ि र्ोड्ने
मूि सिक स्तरउन्नोलत तथा कािोपरे
सिक पहजँच पजगेका तर पजि अभावको

3.

कारण वषाुयाममा यातायात सञ्चािन हजन
नसकेका

सिक

लनमाुणमा प्रदे

िण्िमा

ज
मोटरे पि

सरकारसँग सहकायु

गाउँपालिकालभरका र्वलभन्न सिकिाई
4.

फरार्किो, ग्राभेलिङ, घजम्ती सजिार र सं ख्या
स्तरोन्नलत गने

5.

गाउँपालिका क्षेरमा पूवाुिार लनमाुणिाई
एकीकृत रुपमा सञ्चािन

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर
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सवारी
6.

लनयमको

र्ानकारी

गराउने,

लनयमन गने र लनयन्रण गनुको िालग
आवश्यक

नीलतगत

सजिार

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सर्हत

कायुिम कायाुन्वयन
7.
8.

सिक

यातायातको

पहजँच

नपजगेका

क्षेरमा झोिजङ्गे पजि लनमाुण
पयुटकीय क्षेरमा पदमागु लनमाुण

सं ख्या

१

१

१

१

४

सं ख्या

१

१

१

१

४
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६.४.६ प्रमजि कायुिम

अर्ुनज चौपारी –नवज ार भञ्ज्याङ
2. अर्ुनज चौपारी – वडा नं .२ लामडाडा, सिमल भञ्जयाङ
3. अर्ुनज चौपारी – वडा नं .३,४,५ आरुचौर िममुको
4. अर्ुनज चौपारी – वडा नं .६ दरौ ौँ अर्ुनज चौपारी – िल्यान आग्रीखकु
5. अर्ुनज चौपारी – राम्चे, तालपोखरी घण्टे िडक खण्ड कालोपत्रे
6. अर्ुनज चौपारी – िबै िडकहरु स्तरोन्नती गनपुज ने
7. माझपाटा, सिकजवा, सखलङ
ज िडिक खण्ड
8. लामडाौँडा , टाउ घडेरी िडक खण्ड
9. मझव
ज ा कोबरे िडक खण्ड
10. थाउलजङ िल्यान िडक खण्ड
11. कटजिको रुख मसज न, एकानन्द गिफा िडक खण्ड
12. ओख्ले ,काउरे , मिरज बारी, गोख्ले खेत, सिख,ुज सनबव
ज ा बोट कृ सि िडक
13. सचिापानी, रापाकोट खेवाङ िडक खण्ड
14.गोप्ले अलैचीबारी तालपोखरी िडक खण्ड
15. खोलाखकु सभरकजना कृ सि िडक
16. तालपोखरी डहरे िडक खण्ड
17. सिखुज के टीचौर मि
ज ल्ज लबारी िाहुथर कृ सि िडक
18. रापाकोट कालापानी िडक
19. के टीचौर सचप्लेटी बयाले िडक खण्ड
20. डहरे ,बयाले घण्टे,भल्कावाङ पयुटसकय पैदल मागु सनमाुण
21. सिवालय,बोस्याङ,िजङ्गाखानी िडक
22. बायाौँखोला चैनपरज सचलाउनेखकु भेडाबारी िडक खण्ड
1.

23. पत
ज लीबर्ार

ितौ, दरौ आरुचौर िडक खण्ड

24.

दरौ थाप्ले िसडक
25. अर्ुनज चौपारी सिमलचौर रातामाटा मि
ज रज बारी बैराके िडक खण्ड
26. िहरे तमाखब
ज ारी िडक खण्ड
27. अर्ुनज चौपारी खाल्टे लामडाौँडा िडक खण्ड
28.
लामडाडा तामल
ज ेख सिद्धबाबा घाम पयुटक पदमागु
29. अर्ुनचौपारी रापाकोट तालपोखरी िडक खण्ड कालोपत्रे गने
30. अर्ुनज चौपारी तल्लोबर्ार ग्रासमण िडक खण्ड कालोपत्रे
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६.४.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
सजरखक्षत तथा भरपदो सिक पूवाुिार लनमाुण तथा ममुत सम्भारका िालग गजणस्तर प्रयोग ािा र सिक सजरक्षा
िे िापरीक्षण, सिक र्कनारमा सजरक्षा सं केत पिाुि वृक्षारोपण भएको हजनेछ। सावुर्लनक, लनर्ी, साझेदारी
तथा हखञ्जनीयररङ्ग, प्रोक्यजरमेण्ट, लनमाुण, फाहनान्स र्स्ता उपयजि र्वलिको अभ्यास; सिक पजि लनमाुणमा
सं घीय सरकार र प्रदे

सरकारसँग साझेदारी तथा सहिगानी-सहकायु भएको हजनछ
े । ……… र्क.लम .नयाँ

सिक लनमाुण भएको, …….. र्क.लम .सिक हन्टरलमलियट/ििि िे नमा लनमाुण भएको, ……. र्क.लम .सिकको
स्तरोन्नलत भएको, …….. र्क.लम .सिकको आवलिक ममुत भएको र ….. र्क.लम .सिकको लनयलमत ममुत भएको
हजनेछ।

ढि
1. अर्जन
ु चौपारी िर्ार ढि व्यवस्थापन
2. सावुर्लनक

ौचािय

3. दरौिोिा लनयन्रण र सहायक िोिामा केवरे िोिा, दर्े िोिा कौलि िोिा,सजन्दर िोिा
तटिन्िन तथा सफाह गनजप
ु ने

६.५ लसंचाई
६.५.१ पृष्ठभूलम
कृर्षयोग्य भूलममा लसँचाहको उपिब्ितािे कृर्ष क्षेरको उत्मक शपादन र उत्मक शपादकत्मक शव िढाउने अवसरको रूपमा
र्वकास गनु सम्भव रहेको छ। आका े पानीमा भर पने हाम्रो कृर्ष प्रणािीका कारण िेतीयोग्य भूलमको पूणु
ँ ाहको पूणलु सर्न
एवं साथुक उपयोग गनु सर्कएको छै न। र्लमनको उचाह, माटोको उिुरा खि र लसच
उपिब्िता गराउन सकेमा कृर्षमा रहेको परलनभुरता घट्ने मार होहन लनयाुत पलन सम्भव रहेको छ। िाह्रै
मर्हना लसँचाहको सजर्विा उपिब्ि हजन सकेमा कृषकिे मौसमी तथा िेमौसमी िेतीपाती गरी आलथुक उपार्ुन
गदै िार्हरिाट िररद गररने कृर्ष उपर्िाई लिस्थापन गनु सक्छन्। यसका िालग लनर्ी क्षेरसँग सहकायु
तथा साझेदारी गदै आयोर्नाको कायाुन्वयन गनजु पने आवश्यकता रहेको छ।

६.५.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
साना लसं चाह र लिफ्ट लसं चाहको र्वस्तार तथा िैकखल्पक ऊर्ाुिाट िाह्रै मर्हना लसं चाह सजर्विा उपिब्ि
गराउनजपने र्स्ता समस्या तथा च जनौती रहेका छन्। कृर्ष कमुमा रहेका कमुर्ीर्वका िालग उपयजि तथा िाह्रै
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ँ ी प्रर्वलि िगानीको अपयाुप्तता हजन,ज लनमाुण गररएका लसच
ँ ाह आयोर्ना
मर्हना लसं चाह सजर्विा उपिब्ि गराउन पजर्
ँ ाह उपिब्ि हजने र
कजिोको लनयमलतरुपमा ममुत सं भार हजने गरी ममुत सं भार कोषको व्यवस्था लमिाउन, लसच
उत्मक शपादन ीि र्मीनमा आवास कायुिाई लनरूत्मक शसार्हत गरी कृर्ष क्षेरमा उपयोग गनु

यस क्षेरका च जनौती

रहेका छन्।

६.५.३ अवसर
िैदेख क रोर्गारिाट फकेका यजवामा रहेको र्ो

र्ाँगर; कामप्रलतको िगन ीिता, श्रमको सम्मान गने

अवस्थाको सृर्ना हजँदै गएको छ। यसै गरी, यस्ता र्न खििे व्यवसाय सञ्चािनमा उत्मक शसाह भरे का छन्।
यसका िालग लसं चाहको सजर्विा र्वस्तार गनु सर्कने अवस्था रहेको छ। तीनै तहका सरकारिे आलथुक
समृर्िका िालग लसं चाईका क्षेरमा िगानीका िालग प्राथलमकता लनिाुरण गरे का छन्। सावुर्लनक तथा लनर्ी
क्षेरका क्षेरका िीचमा सहकायु र सहिगानी गनु सक्ने वातावरण अनजकूि िन्दै गएको छ। रार्नीलतक
खस्थरता तथा गलत ीि सरकारको उपखस्थलतिे नीलतगत खस्थरता र दीघुकािीन योर्ना तर्जम
ु ा कायुिाई सिै
क्षेरिाट सहयोग हजँदै आएको पररखस्थलत छ।

६.५.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य उद्देश्य रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
िाह्रै मर्हना लसं चाह सजर्विा, कृर्ष क्षेरमा उत्मक शपादन ीिता
िक्ष्य
कृर्ष कमुमा िागेका कमुर्ीर्विाई भरपदो तथा सजिभ लसं चाह उपिब्ि गराउँदै गाहुस्थ उत्मक शपादनमा कृर्ष
क्षेरको योगदान िृर्ि गने
उद्देश्य
1. साना लसं चाईिाई र्वस्तार गनज,ु
2. लसं चाईमा िगानीिाई एकीकृत गनज,ु
3. लसं चाई र ऊर्ाुको उत्मक शपादन एवं िपतका िीचमा सामञ्र्स्यता कायम गनजु ।

६.५.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. आका े पानीिाई भण्िारण; पजनभुरणको क्षेर लनमाुण गने,
2. साना साना पानीका स्रोतिाई सं किन गने,
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3. परम्परागत पोिरी तथा पानीका मजहानिाई ददगो िनाउन वृक्षारोपण गने,
4. लिफ्ट लसं चाहिाई प्रििुन गने।
लसं चाई
आिार

२०८०/८१

२०८१/८२

२

-

-

-

-

२

सं ख्या

२

२

२

२

२

१०

सं ख्या

१० १० १० १० १० ५०

सं ख्या

२

२

२

२

२

१०

सं ख्या

२

२

२

२

२

१०

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

सं ख्या

१

१

१

१

२

६

लसं चाह गजरुयोर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन
मजख्य कृर्ष कायुकम सञ्चालित क्षेरमा
लसं चाई र्वकास कायुिम सञ्चािन

अवलिको र्म्मा

२०७९/८०

2.

योर्ना

२०७८/७९

1.

हकाई

िक्ष्य

२०७७/७८

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

िक्ष्य

करे सािारी लसं चाई आयोर्ना िारािाट )

3.

िगेर िेर गहरहेको र आका को पानी
पोिरीमा सं किन गरी घरिजरी स्केिका
(करे सािारी लसं चाई गने कायुिम

4.
5.

लसं चाई प्रणािीको ममुत सम्भार, नवीकरण
र सजदृढीकरण

ँ ाई र्वकास
नयाँ प्रर्वलिमा आिाररत लसच
कायुिम

१२ मर्हना लसं चाई पजगेका तर वषुको एक
िेती मार भहरहेका ठाउँ पर्हचान गरी
6.

१२ मर्हना लसं चाई पजगेका तर वषुको एक
िेती मार भैरहेका ठाउँमा उच्च मूल्य पने

कखम्तमा दजई िेती गनु प्रोत्मक शसाहन र्वकास
र कायाुन्यवन
7.
8.

र्ोखिममा

रहेका

लसं चाई

मजहान सं रक्षण कायुिम
प्िार्ष्टक

प्रोत्मक शसाहन

पोिरी

आयोर्नाका

लनमाुण तथा

लसं चाई

६.५.६ प्रमजि कायुिम
1. नब्िेको फाँट लसं चाई योर्ना
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2.

केवरे फाट

3.

सहेिे फाट

4.

आग्रीिकुफाट

5.

आरुचौफाट

6.

िासकोट लस.आ.

7.

लसिजु लस.आ.

8.

ठज िो िोिा र्कटयानी लस.आ.

9.

गोप्िे आहरुम्टा लगठे लस.आ.

10.

श्रीिोिा गोगने िागेपानी लस.आ.

11.

मौरी तमािजिारी लस.आ.

12.

ददर्े िोिाम मर्जवा िामपाटा लस.आ.

13.

ििे काहजि लस.आ.

14.

माझपाटा र्ढकजवा लस.आ.

15.

ँ ाई कायुिक
साना लसच

16.

प्िाखस्टक पोिरी लनमाुण

17.

हजतहजते र्ढर्ह लस.आ.

18.

कमेरे लस.आ

19.

गौितज लभरमजनी मझजवा लस.आ.

20.

र्िर्िे टारीिेत काउछे लस.आ.

21.

ढज म्र े िोिा,र्पिािजिारी,िोिािकु लस.आ.
प्िार्ष्टक पोिरी लनमाुण

22.

23. आका े पानीको सं किन तथा पजनभुरण
24.

सहकारी तथा लनर्ी क्षेरिाई लसँचाईमा अनजदान

25. दरौिोिा र यसमा लमलसन आउने सहायक िोिा केवरे िोिा, दर्े िोिा, कौलि िोिा िगायत अन्य
िोिाहरुमा व्यवखस्थत तटिन्द गरी िेतीयोग्य र्लमनको सं रक्षण

६.५.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
कृर्षयोग्य भूलममा िाह्रैमर्हना लसं चाई प्रिन्ि रहेको हजनेछ। लसं चाईका आिजलनक प्रर्वलि, प्िार्ष्टक पोिरी, थोपा
लसं चाई, आका े पानी सं किनको र्वकास एवं र्वस्तार भएको हजनेछ। साना लसं चाई योर्ना लनमाुण र र्वस्तारमा
ँ साझेदारी भएको; सं घीय सरकार र प्रदे
कृषक सहकारी लनर्ी क्षेरसग

सरकारसँग मझौिा तथा ठू िा लसं चाई
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आयोर्ना कायाुन्वयनका िालग समपूरक िगानी भएको, िैकखल्पक ऊर्ाुको माध्यमिाट लिफ्ट लसं चाई
आयोर्ना सञ्चािन भएको हजनेछ। यसै गरी नब्िे, केवरे फाँट, सँहिे, आग्रीिकु र आरुचौर फाँटमा लसं चाई
योर्ना लनमाुण सम्पन्न भएको हजनेछ।

६.६ िानेपानी तथा सरसफाई
६.६.१ पृष्ठभूलम
र्वश्वमा रहेका झण्िै २०० भन्दा िढी दे हरुमध्ये नेपाि क्षेरफिका र्हसाििे ९३ औ ं स्थानमा रहेको छ ।
तर

र्िस्रोतको उपिब्िताका र्हसािमा भने नेपाि ब्राखर्ि पलछको दोस्रो ठू िो पानीको स्रोत भएको

ज कोरूपमा रहेको छ। पानी उपिब्िताका आिारमा उपयजि नीलत योर्ना र सन्तजलित िर्ेट व्यवस्थापन
मजिक
गनु सकेमा हरे क घरिजरी आिारभूत िानेपानीको सजर्विा प्राप्त गनु सक्छन्। आिारभूत िानेपानीको सजर्विा
पजलगसकेपलछ स्वस्थ िानेपानी उपिब्ि गराउने सरकारको उद्देश्य रहेको छ। यसैिाई पररपूलतु गनु सं घीय
सरकार तथा प्रदे

सरकारिाट एक घर एक िारा कायुिमिाई कायाुन्वयनमा िलगएको छ। यसै गरी

र्िवायज अनजकूिन िानेपानी आयोर्ना पलन सञ्चािन गररएका छन्। हरे क घरिजरीमा स्वस्थ िानेपानीको
उपिब्िता गराउन सकेमा मार स्वस्थ नागररकको र्वकास सम्भव छ। िानेपानीको सजर्विा सँगसँगै सरसफाह
कायुिमको पलन र्वकास गररएको छ। हरे क घर र्वद्यािय सावुर्लनक स्थिमा

ौचाियको व्यवस्था गने

सरकारको नीलतको लनरन्तरतािाई सहयोग पजर ्याउनज यस सरकारको खर्म्मेवारी तथा कतुव्य रहेको छ।

६.६.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
पानीको स्रोत पयाुप्त भए पलन सिै घरिजरीमा आिारभूत िानेपानीको सजर्विा समेत उपिब्ि गराउन सर्कएको
छै न। िानेपानीका स्रोत र भौगोलिक र्वकटता हाम्रा प्राकृलतक च जनौतीका रूपमा रहेका छन्। ग्रामीण क्षेरको
िस्ती पातिो र छररएर रहेका कारण पलन यस्तो सजर्विा उपिब्ि गराउन समस्या दे खिएको छ। उपिब्ि
स्रोतको सन्तजलित तथा माग एवं आवश्यकता अनजसार र्वतरण र पजनर्वुतरण हजन नसकेको कारणिे पलन समस्या
तथा च जनौती दे खिएको छ। सं घीय

ासन प्रणािीको अभ्यास गदै गरे को अवस्थामा पलन आयोर्ना तथा कायुिम

आवश्यकता, माग भन्दा पलन रार्नीलतक प्र ासलनक पहजँचका आिारमा िर्ेटमा समावे
लतना खझना मलसना कायुिम स तु अनजदानका रुपमा सं घीय सरकारिे प्रदे

गने र अझै पलन साना

सरकार तथा स्थानीय तहिाई

हस्तान्तरण गनजु समस्या रहेको छ । यसै गरी आन्तररक रार्स्वको सम्भावना न्यून रहनज र िचुको आवश्यकता
अत्मक शयलिक रहनज समस्या तथा च जनौतीका रुपमा रहेका छन् ।
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६.६.३ अवसर
ददगो र्वकासका िक्ष्यिे आिारभूत तथा स्वस्थ िानेपानी र सरसफाहिाई प्रमजि िक्ष्यका रूपमा समावे
गरी सन् २०३० सम्ममा िक्ष्य प्राप्त गररसक्ने समयसीमा लनिाुरण गररसकेको छ। तीनै तहका सरकारको
िगानीिाई एकीकृत गरी िानेपानी तथा सरसफाहमा केखन्ित गने अवसर प्राप्त भएको छ। गण्िकी प्रदे
ँ ेरा र्स्ता स्रोतिाई
सरकारिे आिारभूत िानेपानी, एक घरिजरी एक िारा र परम्परागत स्रोत कजवा, िोिा, पि
र्वस्थार्पत गने गरी िानेपानीमा सं घीय सरकारसँग र्व ष
े अनजदानिाट अलिकतम कायुिम प्राप्त गनजु आफ्नै
स्रोतिाई पलन केखन्ित गनजु उल्िे ख्य अवसरका रुपमा रहेका छन् ।

६.६.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य उद्देश्य रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
सिै नागररकको पहजँचमा स्वस्थ िानेपानी तथा सरसफाहको सजर्विा
िक्ष्य
आिारभूत िानेपानी तथा सरसफाईको सजर्विािाट सामाखर्क पररसूचकमा सजिार गने।
उद्देश्य
1. आिारभूत िानेपानी तथा सरसफाई नपजगेको क्षेरमा सजर्विा पजर्याउने
2. आिारभूत िानेपानी पजगेको स्थानमा स्वस्थ िानेपानीको सजर्विा पजर्याउने
3. िानेपानी तथा सरसफाईिाट हजने रोगको रोकथाम तथा न्यूनीकरणमा सहयोग पजर्याउने
4. मर्हिाको र्ीवनस्तर तथा आलथुक क्षेरमा सहभालगता िढाउने

६.६.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
ँ ेराको सं रक्षण गने।
1. परम्परागत िानेपानीका मजहान कजवा पि
2. िानेपानीका स्रोतिाई सं रक्षणका िालग वृक्षारोपण गने
3. सिक भवन र्स्ता पूवाुिार लनमाुणमा वातावरण सं रक्षणिाई ध्यान ददने
4. सं घ तथा प्रदे

सरकारको िर्ेट तथा िगानीिाई सहर्ीकरण तथा माग र्वस्तार गने

5. सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारको िगानीमा स्थानीय सरकारको सहिगानी गने

6. घर घरमा िानेपानी तथा सरसफाईको सजर्विािाट मर्हिाका िालग प्राप्त हजने िािी समय आलथुक
उत्मक शपादनतफु उत्मक शप्ररे रत गने
7. र्व ेष अनजदानमा आिाररत िानेपानीका आयोर्नािाई प्राथलमकता ददने ।
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िानेपानी तथा सरसफाई

1.
2.

फोहोर पानीको उखचत व्यवस्थापनको

२०८१/८२

२०८०/८१

२०७९/८०

अवलिको

र्म्मा िक्ष्य

१

-

-

-

-

१

फोहोर व्यवस्थापन गजरुयोर्ना लनमाुण सं ख्या

१

-

-

-

-

१

१

-

-

-

-

१

प्रलत त

६०

७०

८०

९०

१०० १००

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

हस्तक्षेपको कारणवाट िानेपानीको पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सजर्विाको

अद्यावलिकगरीिानेपानी
लनमाुण गने

4.

योर्ना

सं ख्या

िालग मापदण्ि लनिाुरण
िानेपानी

3.

हकाई

िक्ष्य

२०७८/७९

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

२०७७/७८

आिार

आिारभूत

िानेपानी

तथ्याङ्क

गजरुयोर्ना सं ख्या

नपजगेका

घरिजरीमा िानेपानी पजर्याउने

सिै

िानेपानी आयोर्ना ममुतसम्भार र
5.

व्यवस्थापनको िालग उपभोिा सलमलत
र प्रालिलिक र्न खिको क्षमता र
दक्षता अलभवृर्ि

6.

र्िािार क्षेरको सं रक्षण सम्वन्िी
र्नाचेतामजिक कायुिम
र्िवायज

7.

पररवतुन

र

मानवीय

स्रोतमा पनु गएको असरको अध्ययन
सवै
8.

सामजदार्यक

सावुर्लनकस्थि, र्वद्यािय तथा लनर्ी
घरहरूमा

ौचािय

फोहोरमैिा

व्यवस्थापनको

सञ्चािन

9.

भवन,

लनमाुण

कायु

सञ्चािन

र्नचेतनामजिक

५

५

५

५

५

३०

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

िालग

स्थानीय समजदायसँग सघन सहकायु
गदै

सं ख्या

कायुिम
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10.

अपाङ्गमैरी, मर्हिामैरी तथा िािमैरी
ौचािय लनमाुण

सावुर्लनकलनर्ी
11.

क्षेर

सं ख्या

३

३

३

३

३

३०

सहकायुमा -

फोहोर मैिािाट िायो ग्यास, प्राङ्गाररक पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

मि उत्मक शपादन गनु सम्भाव्यता अध्ययन

र्वद्याियका र्वद्याथी तथा समजदाय
12.

िखक्षत

सरसफाई

सम्िन्िी पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

र्नचेतनामजिक कायुिम तथा तालिम

६.६.६ प्रमजि कायुिम
1. सिै घरिजरीमा आिारभूत िानेपानी सजर्विा
2. आिारभूत िानेपानी पजगेका घरिजरीमा स्वस्थ िानेपानी सजर्विा स्तरोन्नलत
3. विा नं. २ भखिकोट लिफ्टीङ िानेपानी योर्ना सम्पन्न गने
4. विा नं. ६ नयाँ गाउँ र लसउिवारीमा लिफ्टीङ िानेपानी योर्ना सम्पन्न गने
5. सरसफाईका िालग र्वद्यािय तथा अनौपचाररक ख क्षा तथा र्नचेतना कायुिम
6. िजिा दद ामजि क्षेरको प्रभावकाररता र्वस्तार
7. िानेपानीका मजहान तथा स्रोतमा सरसफाई तथा सजरक्षा
8. सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारसँग र्व ेष अनजदान माफुत आिारभूत एवं स्वस्थ िानेपानी र्वस्तार

9. सरसफाई तथा स्वास्थ्य ख क्षा र ज्ञानका िालग गैरसरकारी क्षेरसँग साझेदारी सहकायु तथा सहर्ीकरण
10. सिै विामा िानेपानीको व्यवस्था गनजप
ु ने
11. आग्रीिकु िानेपानी आयोर्ना लिफ्टीङ
12. लसरीन िािा िानेपानी आयोर्ना
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13. ठज ििारा िानेपानी आयोर्ना लिफ्टीङ
ज िा.पा
14.रातामाटा र्वसेमि
15. अिेरीिोिा िा.पा
16. िायाँ ढज ङ्गा िाटज िे िापा
17. लसमिचौर िा.पा
18. थाउिजङ असारे भं गरे ी िा.पा.
19. सजररङिािा ररमाि फेदी लसमिचौि िा.पा
20. नैरी िोिा काउिे िा.पा.
21. घण्टे िर्ार िा.पा.
22. थाप्िेिेत दे वकोटा थर लिफ्टीङ
23. तल्िो केवरे मल्यान्दी िा.पा
24.

तल्िो छहरे िा.पा.

६.६.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
स्थानीय तहका सिै घरिजरीमा आिारभूत तहको िानेपानी तथा सरसफाह सजर्विा उपिब्ि भएको हजनछ
े ।
ँ ेरा, हनारको सं रक्षण र सजिार भएको पानीका स्रोतको ददगोपनाका
परम्परागत पानीका स्रोत र मजहान कजवा, पि
िालग वृक्षरोपण भएको र सरसफाईप्रलत र्वद्यािय ख क्षा, अनौपचाररक ख क्षा, गैरसरकारी क्षेरसँगको समन्वयमा
कायाुन्वयन भएको हजनेछ। आिारभूत िानेपानीमा उल्िे ख्य िगानीका िालग सं घीय सरकार तथा प्रदे
सरकारको र्व ेष अनजदान कायुिम माफुत भएको हजनेछ।

६.७ ग्रामीण तथा आलथुक केन्ि र्वकास र पूवाुिार लनमाुण
६.७.१ पृष्ठभूलम
ख क्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, प्रर्वलि, िर्ारको अवसर प्रालप्तका िालग साना साना आलथुक केन्िको र्वकास तीव्र
ँ ै र्ानज, र्वकासको स्वभार्वक चरणको रूपमा रहेको छ। ग्रामीण क्षेरतफु पलन सजरखक्षत र स्वस्थ
तथा सघन हजद
भवन सिक र्वद्यजतीकरणको र्वकास तथा र्वस्तार भहरहेको छ। प्राकृलतक तथा मानव सृखर्त र्वपद् र्ोखिम
न्यूनीकरण रोकथाम, पजनस्थाुपन, राहत, पजनलनुमाुण कायुिाई समयानजकूि प्रर्वलिमैरी िनाउनज र्रूरी रहेको
छ। ग्रामीण तथा

हरी पूवाुिार लनमाुण तथा र्वस्तार गदाु र्नसं ख्या, भूगोि, रणनीलतक अवस्था र्स्ता पक्षमा

ध्यान पजर ्याउँ दै िामो समय अनजकूि हजने गरी िनाउनज पदुछ। ग्रामीण तथा
र र्वकासका िीचमा समन्वयत्मक शमक सम्िन्िमा र्व ष
े ध्यान ददहनज पदुछ।
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हरी र्वकासका िालग वातावरण

६.७.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
तीव्र तथा सघन र्हसाििे भहरहेको आन्तररक तथा वाह्य िसाहसराहिाई व्यवखस्थत तथा सन्तजलित िनाउनज
आर्को प्रमजि समस्या हो। िैदेख क रोर्गारीका कारण सामाखर्क सं रचनामा उतारचढाव दे खिएका छन्।
ग्रामीण क्षेरमा रोर्गारी, ख क्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, प्रर्वलि, िर्ारको अवसरको न्यून गजणस्तर र उपिब्िताका
कारण ग्रामीण र्वकास तथा

हरीकरण आलथुक केन्ि लनमाुणमा भरपदो तथा र्वश्वासयोग्य पूवाुिार लनमाुणमा

च जनौती थर्पदै गएको छ।

६.७.३ अवसर
गाउँ गाउँसम्म अखप्टकि फाहिरको लिस्तार भहरहेको छ। सूचना प्रर्वलिको पहजँच गाउँको कजना कजनामा
फैलिहरहेको छ। साना साना िर्ार तथा आलथुक केन्ि र्वकास हजँदै गएका छन्। र्नतामा प्रकृलत तथा
अगाुलनक उत्मक शपादनप्रलतको प्रेम िढ्दो छ। वातावरणको सं रक्षण गदै र्वकास गने अभ्यासको थािनी हजँदै गएको
छ।यसै गरी ग्रामीण र छररएको िस्ती कोरोना महामारी र्स्ता रोगिाट िच्ँ ने उपयजि रहन सहन दे खिएको
हजँदा आगामी ददनमा िसाई सराहको दर घट्न सक्ने र यसप्रलतको सर्गता र्वस्तार हजने अवसर प्राप्त भएको
छ।

६.७.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
ददगो तथा सजरखक्षत ग्रामीण तथा

हरी र्वकासिाट समजन्नत समार्को लनमाुण

िक्ष्य
आिजलनक, पूवाुिारयजि, व्यवखस्थत ग्रामीण तथा

हरी क्षेरको र्वकास गने

उद्देश्य
1. आिारभूत सजर्विाको प्रिन्ि गरी स्वस्थ िसाहको व्यवस्था गनज,ु
2. आलथुक सामाखर्क अवसर सृर्ना गदै रोर्गारी तथा उद्यम ीिता प्रििुन गनजु

६.७.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. ख क्षा, स्वास्थ्य, िानेपानी, सूचना तथा सञ्चार र्स्ता पूवाुिारको ददगो तथा भरपदोरूपमा र्वकास र सञ्चािन
गने
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2. भूउपयोग नीलतमा आिाररत रही र्ग्गाको प्रकृलत तथा उत्मक शपादन ीिता अनजरूप

हरीकरण तथा पूवाुिार

लनमाुण गने।
ग्रामीण पूवाुिार र्वकास

२०८१/८२

२०८०/८१

२०७९/८०

हकाई

योर्ना

२०७७/७८

ि.सं . कायुिम

िक्ष्य

२०७६/७७

वषु

२०७८/७९

आिार

अवलिको

र्म्मा िक्ष्य

िस्ती क्षेरमा िाटो, पैदि मागु,
िानेपानी नेटवकु, हन्टरनेट, ढि,
1.

लिर्जिी, आददको एकीकृत रुपमा सं ख्या

१

१

_

_

_

३

सं ख्या

१

-

_

_

१

२

तीथुस्थिको र्ग्गा सं रक्षण नीलत सं ख्या

१

_

_

_

_

१

सं ख्या

१

_

_

_

_

१

एकीकृत प्र ासलनक केन्ि लनमाुण सं ख्या

१

१

१

१

१

५

_

_

१

१

१

३

१

१

२

२

२

८

१

१

२

२

२

८

अध्ययन र लनमाुण गनु “एकीकृत
पूवाुिार र्वकास नीलत" वनाउने

विा केन्िमा एकीकृत भौलतक
2.

पूवाुिार र्वकास गनु सिै विाको
एकीकृत

रुपमा

अध्ययन

गरी

नमूना मोिि र्वकास गने
िालमुक,
3.

सं स्कृलतक

तथा

लनमाुण
4.
5.

स्थानीय लनमाुण सामग्री प्रयोग
नीलत िनाउने

१ विा १ िजिा पाकु तथा
6.

मनोरञ्र्न
लनमाुण

स्थि

पर्हचान

र सं ख्या

िाँझो रहेका र्ग्गामा तरकारी
7.

तथा

फिफूि

प्रोत्मक शसाहन कायुिम

लिरुवा

रोप्न सं ख्या

स्वरोर्गार कायुिम रोर्गारको
8.

िालग

कायुिम

सामजदार्यक

होमस्टे सं ख्या
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ग्रामीण पयुटन पदमागु गजणस्तर

9.

वृर्ि कायुिम

10.

प्राङ्गाररक िेती प्रोत्मक शसाहन कायुिम सं ख्या
नमूना एकीकृत िस्ती र्वकास

11.

पटक

कायुिम

सं ख्या

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर
१

१

२

२

२

८

_

_

१

१

१

३

६.७.६ प्रमजि कायुिम
1. कृर्ष उपर्को िर्ारीकरणका िालग व्यवखस्थत सहकारी िर्ारको व्यवस्था
2. सूचना तथा प्रर्वलिको उपयोग गदै कृर्षर्न्य तथा दै लनक उपभोगर्न्य िाद्यान्नको साप्तर्हक मूल्यसूची
सावुर्लनक
ँ ीसर्हत घर फकेका उद्यम ीि यजवािाई लसर्ुन ीि कायुमा प्रोत्मक शसाहन
3. वैदेख क रोर्गारीिाट ज्ञान, सीप र पजर्
4. ग्रामीण तथा

हरी आलथुक केन्ि लनमाुणका िालग लनर्ी क्षेरिाई सावुर्लनक र्ग्गा लिर्मा उपिब्ि

गराउन सहर्ीकरण

६.७.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
सहकारीको र्वकास र प्रविुन गदै सजरखक्षत एवं भरपदो सिकसञ्र्ाि भएको अलिकतम र्नसं ख्या िाभाखन्वत
हजने िेरै भन्दा िेरै र्नसं ख्यािाई पायक पने स्थानमा ग्रामीण तथा आलथुक केन्ि लनमाुण भएको हजनेछ।
अव्यवखस्थत िसाहसराईिाई ददगो एवम् सजरखक्षत िनाउन उपयजि स्थान र नागररकको उत्मक शसाह अनजसार
उद्यम ीिता, व्यापार व्यवसाय,

ैखक्षक सं स्था, स्वास्थ सं स्था, सूचना प्रर्वलि सं स्था एकीकृतरूपमा रहने गरी

आलथुक केन्िको र्वकास भएको; आफ्नो स्थानीय उत्मक शपादनको लििी तथा िर्ारीकरण भएको; दै लनक उपभोग्य
तथा सामान्य

ैखक्षक, स्वास्थ्य, प्रार्वलिक सेवा सजर्विा उपिब्ि भएको िर्ारकेन्िको उपिब्िता भएको

हजनेछ।

६.८ िस्ती र्वकास
६.८.१ पृष्ठभूलम
गजणस्तरीय र्ीवनयापनको लतिाु मानव सभ्यतादे खि नै लनरन्तर भएको कारणिे नै मानविे वहजआयालमक क्षेरमा
उन्नलत गरररहेको छ । र्वकासका उत्मक शप्ररे णा र आकांक्षा पजरा गनु सामाखर्क र आलथुक अवसरको िोर्ीका
कारणिे िस्तीको परम्परागत सं रचनामा पररवतुन दे खिएको छ। र्वगतमा एकै पररवार लभरका व्यखि एउटै
सं स्कार िमु रहन सहन भएका घर पररवारको िसोिास लनखित क्षेरमा रहेको छ। दै लनक र्ीवन यापनिाई
सहर् िनाउन; आफ्ना िाििालिकािाई असि ख क्षा प्रदान गनु; उद्यम ीिता वा रोर्गारीका अवसर प्रालप्तका
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िालग आफ्नो परम्परागत िस्तीिाट िसाहसराई गने प्रवृखतिे गाउँघरको िस्ती पातिो र छररएर रहेको छ।
पातिो तथा छररएर रहेको िस्तीिाई एकीकृत िस्तीकोरूपमा र्वकास गनु पलन कठीनाई रहेको छ।

६.८.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
ग्रामीण क्षेरमा रहेको सघन िसाहसराईिे िस्ती पातिो हजँदै गएकोिे सामाखर्क सहकायुमा अझ दू री िढ्दै
र्ाने समस्या रहेको छ। आफ्नै ठाउँमा िलसरहेका घर पररवारिे सजर्विासम्मपन्न ठाउँमा िसाहसराई गनु
ज गरे को दे खिदा मानवीय सं वेदनामा चोट थर्पदै र्ाने
नपाएकोमा सामाखर्करूपमा आफूिाई कमर्ोर मह स
समस्या तथा च जनौती रहेको छ। पातिो िस्तीिाई एकाकार िनाउन न्यूनतम सामाखर्क आलथुक प्रर्वलिगत
सजर्विा उपिब्ि गराउन सिै तहका सरकारिाई र्वकासको िागत िचुको िढोतरीिे च जनौतीपूणु िनाएको छ।
यसै गरी सन्तजलित एवं समन्यार्यकरुपमा सिै क्षेरको र्वकासका िालग स्रोत र सािनको प्रिन्ि लमिाउनज थप
समस्या तथा च जनौती र्वद्यमान रहेका छन् ।

६.८.३ अवसर
प्रर्वलिको तीब्र तथा सघन र्वकासिे गदाु मानवको दै लनक र्ीवनमा सहर् र सरि भएको छ। गाउँ

हर

ज ै भएपलन सूचना प्रर्वलििे सिैिाई एकाकार िनाएको छ। सजरखक्षत िस्ती लनमाुणका िालग िस्ती
र्हाँसक
र्वकासका योर्ना िनेका छन्। प्रार्वलिक र्न खिको उपिब्िता िढे को छ। स्थानीय सरकारिे समन्यार्यक
सन्तजलित समावे ी र्वकासको अभ्यासिाई स ि िनाएको हजँदा सिै क्षेरको र्वकासमा सन्तजिन हजने अवसर
प्राप्त भएको छ।

६.८.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य उद्देश्य रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
सभ्यतापूण,ु सजरखक्षत स्वस्थ र व्यवखस्थत िस्ती र्वकास
िक्ष्य
सरकारको िगानी र िागतसँग र्नताको सेवा र सजर्विा प्रालप्तिाई लमतव्ययी सरि सहर् तथा समन्यार्यक
तजल्याउने।
उद्देश्य
1. सभ्यतापूणु सजरखक्षत िस्ती र्वकासका िालग आिारभूत पूवाुिारको लनमाुण गनजु
2. स्थानीय स्रोत तथा सािनको समजखचत उपयोग गदै ददगो िस्ती र्वकास गनजु
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६.८.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. र्ोखिमपूणु िस्तीको स्थानान्तरण गने
2. र्वपन्न तथा िखक्षत समजदायका िालग एकीकृत िस्ती र्वकास गने
3. स्थानीय स्रोतका रूपमा रहेका काठ, ढजँ ङ्गा, िािजवा, लगटीको सं रक्षण र उपयोग गने।

आवास तथा िस्ती र्वकास

एकीकृत
1

िस्ती

र्वकास

गनु

र्ग्गा प्रालप्त कायु सहर् िनाउन सं ख्या

4

भौगोलिक र्हसाििे लिकट र
र्ोखिममा रहेका िस्ती पर्हचान

२०८१/८२

_

_

१

१

_

_

_

_

१

सं ख्या

१

_

_

_

_

१

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

गनु नीलतगत व्यवस्था
नीलतगत व्यवस्था

२०८०/८१

_

िस्ती र्वस्तारिाई लनरुत्मक शसार्हत सं ख्या
कृर्षयोग्य र्लमनको सं रक्षण गनु

र्म्मा िक्ष्य

_

हरी क्षेरमा हजन सक्ने थप

0

अवलिको

१

नीलतगत व्यवस्था
2

योर्ना

२०७९/८०

हकाई

िक्ष्य

२०७८/७९

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

२०७७/७८

आिार
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गदै

सजरखक्षत

कायुिम

लसमान्तकृत,
5

िस्ती

र्वकास

िोपोन्मजि,

र

लिपन्नका िालग र्नता आवास सं ख्या
कायुिम

6

सामाखर्क
लनमाुण

सामजदार्यक

आवास

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

१

१

१

१

१

५

६.८.६ प्रमजि कायुिम
1.

सरकारी आवाससम्िन्िी नीलत तथा लनदे ख का तर्जम
ु ा।

2.

सरकारी एवम् सावुर्लनक भवन, मठमखन्दर एवम् अन्य िालमुक सम्पदाहरूको लनयलमत ममुतसम्भार गने
लनदे ख का तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन।

3.

व्यवखस्थत िस्ती र्वकास तथा आवास व्यवस्थापन

4. छररएर रहेको िसोवासिाई व्यवखस्थत गनु पूवाुिारसर्हत नमूना एकीकृत िस्ती र्वकास।
5.

क्षमता र्वकास अन्तरगत प्र ासनमा सं िग्न प्र ासलनक तथा प्रार्वलिक कमुचारी, लनमाुण व्यवसायी,
कालिगढिाई भवन सं र्हता तथा भूकम्पप्रलतरोिी भवन लनमाुण सम्िन्िी सीपमूिक तालिम र प्रख क्षक
प्रख क्षण तालिम सञ्चािन।

6.

दलित, सीमान्तकृत, गररि, ग्रामीण क्षेरमा िखक्षत र्ातर्ालत तथा वगु समजदायका िालग आवास सं रचना
िगायत र्नता आवास लनमाुणमा सहर्ीकरण तथा समन्वय।

7.

सावुर्लनक भवन तथा आवास व्यवस्थापन

8. प्र ासलनक भवन, एकीकृत तथा अन्य सरकारी भवन, क्षेरीयस्तरका सभा हिको लनमाुण।
9.

प्राचीन तथा ऐलतहालसक भवनको पूनलनुमाुण र अन्य भवन प्रििीकरण।

६.८.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
र्नता आवास कायुिम अन्तरगत कजि आवास...... लनमाुण भएको र .... र्व ष
े आवास, र्ेष्ठ नागररक आवास
र सामजदार्यक आवास लनमाुण भएको हजनेछ। प्रिानमन्री आवास योर्नाअन्तगुत .......... आवास एकाह
लनमाुण सजरु भएको र पूवाुिारसर्हतको ............. नमूना एकीकृत िस्ती र्वकास भएको हजनछ
े ।
गाउँकायुपालिकाको िालग एकीकृत प्र ासलनक प्िार्ा लनमाुण कायु सम्पन्न भएको, ...विा एकीकृत सरकारी
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कायाुिय भवन, .....वहजउद्देश्यीय सभाहि र ........ ऐलतहालसक एवं पूराताखत्मक शवक महत्त्वका भवन सम्पदा
लनमाुण तथा ममुत सं भार भएको हजनेछ।

६.९ भवन लनमाुण
६.९.१ पृष्ठभूलम
र्वपदिाट र्ोलगन तथा स्वस्थ र्ीवनका लनलमत सजरखक्षत एवं भौगोलिक अवखस्थलत अनजकूिको भवन लनमाुण
तथा उपयोग सिै नागररकको सं वैिालनक अलिकारकोरूपमा रहेको छ। भवन लनमाुणिाई सजरखक्षत िनाउन
भवन सं र्हताको पािनािाई प्रभावकारी िनाउँदै िै र्ान नीलतगत, कायुिमगत तथा र्नचेतनामूिक कायुिम
सं चािन गनु आिश्यक रहेको छ।

६.९.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
कानजनको पूणु तथा ममु अनजकूि भवनको लिर्ाहन हखञ्जलनयररङ्ग लनमाुण हजन नसक्नज यसका समस्याकारूपमा
रहेका छन्। गररिी, कानजनको न्यून र्ानकारी, सावुर्लनक लनकायको उदालसनता कारणिे सावुर्लनक तथा
्
लनर्ी भवन मापदण्ि अनजसार िन्न नसक्नज यस क्षेरका समस्या तथा च जनौतीहरू हजन।

६.९.३ अवसर
लििम सम्ित् २०७२ सािको र्वनासकारी भूकम्पिे हामीिाई सजरखक्षत तथा भरपदो भवन लनमाुण आवश्यक
पने गलतिो पाठ लसकाहसकेको छ। समय समयमा हजने िाढी पर्हरो भूक्षयका कारणिे भौगोलिक सं रचना
माटोको अवस्थाको र्वश्लेषण गदै भवन लनमाुणमा ध्यान पजर ्याउनजपने र्वषयमा ख क्षा लिने अवसर प्राप्त भएको
छ। त्मक शयसै गरी र्वश्वव्यापी र्वपद्को र्ानकारीिाट हामीिाई थप सर्ग िनाएको छ। आलथुक सामाखर्क
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र्वकासिाट सजरखक्षत भवन लनमाुणमा अलभप्रेररत हजने अवसर प्राप्त भएको छ। सं घीय

ासन प्रणािीको अभ्यास

प्रारम्भ भएपलछ सावुर्लनक लनकायका िालग आवश्यक पने भवन लनमाुणका कायु लनरन्तर भहरहेका छन्।

६.९.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य उद्देश्य रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
सजरखक्षत तथा व्यवखस्थत सावुर्लनक तथा लनर्ी भवन लनमाुण
िक्ष्य
सजरखक्षत, र्कफायती, वातावरणमैरी सावुर्लनक तथा लनर्ी भवनको लिर्ाहन र हखञ्जलनयररङ्ग
उद्देश्य
1. र्ोखिमपूणु अवस्थामा रहेका, र्वपन्न तथा िखक्षत समजदायका िालग सजरखक्षत तथा वातावरणमैरी भवन उपिब्ि
गराउनज
2. सावुर्लनक तथा लनर्ी भवन लनमाुणिाट र्वपद्को सामना गने तथा वातावरणअनजकूि िनाउनज
3. स्थानीय सीप कौ ि क्षमता अनजभव र स्रोत तथा सािनको पररचािन र उपयोग िढाउनज

६.९.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. आवास नभएका र्वपन्न तथा िखक्षत समूहका िालग सजरखक्षत तथा र्कफायती आवासको व्यवस्था गनु
सहर्ीकरण गने
2. सावुर्लनक लनकायका िालग आवश्यक पने भवन वहजउपयोगी र वजहउद्देश्यीय हजने गरी सजरखक्षत तथा
वातावरणमैरी हजने गरी लिर्ाहलनङ्ग हखञ्जलनयररङ्ग तथा लनमाुण गने।
3. आगिागी, िाढी, पैरो, भूकम्प िगायतका र्ोखिमिाट न्यून नोक्सानी हजने गरी भवन लनमाुण गने।

भवन लनमाुण
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सरकारी भवन ममुत सं भार तथा लनमाुण
सं रचनागत सजिार

६.९.६ प्रमजि कायुिम
1. गाउँपालिका कायुपालिकाको एकीकृत प्र ासलनक भवन लनमाुण
2. भवन सं र्हता पािनाको िालग कायुलिलि लनमाुण तथा र्नचेतनामूिक कायुिम सं चािन
ज न्छी पूवाुिार क्षेरका र्वषयगत
3. ख क्षा स्वास्थ्य कृर्ष प प

ािा फरक फरक भवनमा सञ्चािन

4. सिै विाका विा कायाुिय भवन लनमाुण
5. सभाहि लनमाुण
6. व्यापाररक कम्प्िे क्स लनमाुण
7. आलथुक केन्िमा कृर्ष उपर् सं किन तथा िर्ारीकरण िगायका वहजउद्देश्यीय भवन लनमाुण
8. र्वख ष्ट व्यखिको िालग पाहजनाघर लनमाुण

६.९.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
सावुर्लनक सेवा प्रवाहका िालग एकीकृत, सजरखक्षत, सजर्विासम्पन्न गाउँ कायुपालिका प्र ासलनक भवन लनमाुण
भएको हजनेछ। विा कायाुिय व्यवखस्थत तथा सजर्विार्नक रूपमा सञ्चािन गनु विाकेन्िमा विा प्र ासलनक
भवन लनमाुण भएको हजनेछ। भवन लनमाुणका िालग लनखित मापदण्ि कायाुन्वयन भएको हजनेछ। कृर्ष
उत्मक शपादनिाई व्यवखस्थतरुपमा सं किन, भण्िारण र लििी र्वतरणका िालग कृर्ष उत्मक शपादन सं किन एवं लििी
केन्ि स्थापना भएका हजनछ
े न् ।
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६.१० यातायात व्यवस्थापन
६.१०.१ पृष्ठभूलम
दै लनक आवागमनका िालग यातायात सजर्विा अलनवायु तथा अत्मक शयावश्यक सेवाकारूपमा रहेको छ। आलथुक
र्वकासको महत्त्वपूणु िम्िाकोरूपमा समेत यातायात क्षेर रहेको छ। यातायात सेवा उद्योगकोरूपमा पलन
र्वकास हजँदै गएको छ। सेवा प्रदायक तथा सेवाग्राही दजिै पक्षको र्हत प्रविुन गनजु सरकारको खर्म्मेवारी एवं
दार्यत्मक शव रहेको छ। सजरखक्षत भरपदो र्वश्वालसिो र सस्तो यातायात सेवा सिैको आवश्यकतालभर पदुछ। यस्तो
सेवा प्रलतस्पिी र सस्तो तथा गजणस्तरीय समेत हजन ज उखतकै र्रूरी रहेको छ। सरकार आफैिे यातायात उद्योग
ँ ी र्न खि िागत व्यवस्थापनका र्हसाििे पलन प्रभावकारी हजँदैन। अर्हिेको िजिा तथा
सञ्चािनका िालग पजर्
प्रलतस्पिाुत्मक शमक िर्ारको अविारणा अनजसार सरकारको मजख्य भूलमका प्रविुक, लनयामक र उत्मक शप्ररे ककोरूपमा
नै उपयजि हजन्छ। यातायात सेवािाई भरपदो सजरखक्षत सस्तो सरि सहर् िनाउन स्तरीय सिक लनमाुण तथा
लनयलमत ममुत सं भार गनजप
ु दुछ। यसै गरी यातायात सेवा प्रदायकिाई सवारी सािनको सजरक्षा, लिमा, पार्कुङ्ग
स्थिको उपिब्िता तथा िररद, दताु, नवीकरण, रूट परलमट र्स्ता क्षेरमा सजर्विा तथा सहजलियतका िालग
आवश्यक सहयोग पजर ्याउनज पदुछ।

६.१०.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
सिकको अवस्था दयनीय रहनज, िाह्रै मर्हना यातायात सञ्चािन हजन सक्ने सिक पूवाुिार न्यून हजन,ज उपभोिा
सचेत नहजन ज र्स्ता समस्या र्वद्यमान रहेका छन्। र्वकट भौगोलिक अवस्था हजन,ज प्रचलित नेपाि कानजनको
पूणु पररपािना नहजन,ज यस स्थानीय तहमा रार्फक प्रहरी रहनज, कच्ची सिकमा रार्फक सं केतको प्रिन्ि
नगररनज, लसन्िीकेट तथा काटे लिङ्गको लनयन्रण हजन नसक्नज र्स्ता समस्या तथा च जनौती रहेका छन्।

६.१०.३ अवसर
यातायात व्यवस्थापन सं घीय तथा प्रदे

सरकारको प्राथलमकतामा परे को क्षेर पलन हो। आलथुक सामाखर्क

र्वकासका िालग यातायात क्षेरमा िगानीका अवसरमा व्यापकता आएको छ। लनर्ी क्षेर पलन यसप्रलत
ँ ै गएको छ। प्रर्वलिको र्वकासिे सवारी तथा मािसामान ओसारपसारका िालग सवारी सािनको
आकर्षुत हजद
सञ्चािनमा छनौटको पयाुप्त सजर्विा पलन उपिब्ि रहेको छ।र्व ष
े तः सजरखक्षत सिक र रार्फक चेतनाको
र्वस्तार एवं यातायातका सािन र यसमा सं िग्न र्न खिको अलनवायु िीमा व्यवस्थािाट यातायात क्षेरमा
लनर्ी क्षेरिे िगानी िढाउने; प्रलतस्पिाुत्मक शमक िर्ारको र्वकास हजँदै र्ाने अवसर लसर्ुना भएका छन् ।
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६.१०.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य उद्देश्य रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
प्रर्वलिमैरी, वातावरणमैरी एवम् सजरखक्षत यातायात प्रणािी
िक्ष्य
यातायात क्षेरिाई सजरखक्षत भरपदो प्रलतस्पिी र र्वश्वालसिो िनाउने।
उद्देश्य
यारज आवागमन तथा मािसामान ओसारपसार कायुिाई भरोसायोग्य सजरखक्षत तथा लमतव्ययी िनाउँदै आलथुक
तथा सामाखर्क र्वकासमा योगदान िढाउनज।

६.१०.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. सजरखक्षत यातायातका िालग रार्फक पूवाुिार तथा सवारी सािनमा र्ीपीएस प्रणािी र्िान गने।
2. र्वद्यजतीय सवारी सािनको सञ्चािनमा उत्मक शप्ररे रत एवं सहर्ीकरण गने
3. रूट परलमटमा प्रलतस्पिी िनाउन कानजनी तथा व्यवहाररक योर्ना िनाह प्रदे

सरकारसँग आवश्यक

समन्वय र सहकायु गने।
4. लनयलमत र लनरन्तर रूपमा यातायातका वहजआयालमक पक्षमा औपचाररक तथा अनौपचाररक अनजख क्षण कायु
गने।
5. यातायातका सािन र यसमा आवि र्न खिको लनयलमत र पयाुप्त िीमा गराई लनर्ी क्षेरको िगानीिाई
सजरखक्षत र भरपदो िनाउने ।

६.१०.६ प्रमजि कायुिम
1. सजरखक्षत एवं भरपदो यातायात सेवा सञ्चािनका िालग मापदण्ि लनमाुण
2.

हरी तथा ग्रामीण यातायात प्रणािीमा लनयलमतता र सजरक्षा व्यवस्था

3. सजरखक्षत आवागमनका िालग रार्फक िाहट, रार्फक सं केत र सिक सजरक्षा सम्िन्िी

ैखक्षक सचेतना तथा

पूवाुिार लनमाुणमा सहयोग
4. वातावरण सं रक्षण तथा प्रविुन र उपभोिा र्हतका िालग पजराना सवारीको र्वस्थापन र र्वद्यजतीय सवारी
सञ्चािनमा सहयोग सहर्ीकरण
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5. सूचना प्रर्वलिमा आिाररत यातायातका सवारीको अलभिेिांकन, लनयमन र उत्मक शप्ररे णा

६.१०.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
सावुर्लनक यातायात सेवा सजरखक्षत भरपदो र उपयोगी िनाउन यातायात सेवा सञ्चािन सम्िन्िी मापदण्ि
तर्जम
ु ा भई कायाुन्वयन भएको हजनेछ। यातायात व्यवसायी नाफामजिी भन्दा सेवामजिी व्यवसायकोरूपमा
सञ्चािनका िालग उत्मक शप्ररे रत भएका हजने, रार्फक सं केत िाहट लनयमका िारे मा सचेतना कायुिम र्वस्तार
भएको हजन,े प्रदे

सरकारिाट सवारी सािन करको दर तथा दताु नवीकरणका दर तोक्दा र्वद्यजतीय सवारी

सािन र सजरखक्षत सवारी सािन सञ्चािनमा सहजलियत र उत्मक शप्ररे णा ददने गरी र्व ेष सजर्विाका कायुिम
घोषणाका िालग स्थानीय तहिाट र्व ेष पहि भएको हजनछ
े ।

६.११ सूचना तथा सञ्चार प्रर्वलि पूवाुिार
६.११.१ पृष्ठभूलम
एक्काहसौ

ताब्दीको र्वकासको आिारस्तम्भको रूपमा सूचना तथा प्रर्वलि क्षेर रहेको छ। आर्टुर्फलसयि

हन्टे िीर्ेन्सको र्वकास र र्वस्तारिे एकालतर मानव र्ीवनमा अमूल्य सहयोग पजर ्याएको छ भने अकोतफु
मानवको रोर्ीरोटीमालथ िावा िोलिरहेको छ। सूचना तथा सञ्चारको लनरन्तर अनजसन्िान र्वकास र्वस्तारिे
र्वश्विाई एकाकार मार िनाएको छै न यसिाट हजने िाभ र हानी सं सारमा तजरून्तै फैलिरहेका छन्। सं िमण
रोगको र्वस्तार यसको सानो उदाहरण हो। औषलि उपचारको र्वकास र प्रयोग क्षणभरमा सं सारमा प्रयोगलसि
भएको छ। प्रर्वलिको र्वकासिे मानव र्ीवन र्लत सहर् िन्दै गएको छ त्मक शयलतनै झनै र्ोखिमपूणु पलन िन्दै
गएको छ। सूचना तथा प्रर्वलिमा हजने सानोलतनो रोकावट तथा अवरोििाट दै लनक र्ीवन ठप्प हजने अवस्था
लसर्ुना हजँदै गएको छ। यस्तो अनजसन्िान तथा र्वकासका साथै लनयन्रण र लनयमन सरकारी तवरिाटै हजन
सकेमा मार नागररक िढी सजरखक्षत हजन सक्छन्। यसथु गाउँपालिकािे यस क्षेरिाई अलत सं वेदन ीि र
अत्मक शयावश्यक सेवाको रूपमा लिई साविानी तथा सतकुतापूवक
ु उपयोग िढाउनज पदुछ।

६.११.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
ज ािन उद्योग व्यवसाय, अध्ययन अध्यापन, स्वास्थ्य उपचार र्स्ता दै लनक र्ीवन िगायतका
कृर्ष तथा प प
हरे क पक्षमा सूचना तथा सञ्चारको सही सदजपयोग तथा सस्तो तथा भरपदो िनाउनज, सावुर्लनक क्षेरमा भएको
न्यून सेवा सजर्विाका कारण उम्दा र्न खििाई सेवामा प्रवे

गराउनज, उत्मक शप्ररे रत गराई सेवामा र्टकाहराख्नज,
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सरकार तथा व्यखिका सं वेदन ीि सूचना सरकारसँग सं किन र भण्िारण हजने भएकोिे यसको गोपलनयता
एवं सजरक्षा कायम राख्नज, लनर्ी क्षेरसँग हातेमािो गनु तथा अन्य सरकारसँग सहकायु एवं प्रलतस्पिाुत्मक शमक
वातावरणको अवसर िनाई राख्नज आदद यस क्षेरका समस्या तथा च जनौती रहेक छन्।

६.११.३ अवसर
यजवा र्न खि सूचना तथा प्रर्वलिको अध्ययन, अनजसन्िान, र्वकास, र्वस्तार तथा उपयोगमा उत्मक शप्ररे रत एवं
सक्षम रहनज, र्वश्वव्यापीकरणिाट िाभ प्राप्त हजन,ज कृर्ष उद्यम, रोर्गारी, ख क्षा, स्वास्थ्य सेवामा सहर्ता र
सजगम हजन,ज दै लनक र्ीवनमा सहर्ता हजन,ज लिर्ीटि साक्षरताको र्वस्तार हजन,ज लिखर्टि फासिा न्यून हजँदै र्ानज,
सामाखर्क असमानता कजरीलत छज वाछज त न्यूनीकरणमा योगदान पजर ्याउनज, कजि गाहुस्थ उत्मक शपादनमा योगदान
िढाउनज, कृलरम िौर्िकताको िृर्ि हजन,ज सफ्टवेयरको लनयाुतिाट िैदेख क मजिा प्रालप्तमा उल्िे ख्य सहयोग
पजर ्याउनज िगायतका अवसर प्राप्त भएका छन्।

६.११.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य उद्देश्य रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
लिखर्टि स्थानीय तह र िौर्िक र्वकास
िक्ष्य
सवुसािारण नागररकको दै लनक र्ीवनमा सहर्ीकरण; उद्यम ीिता प्रविुन; यजवा मानव स्रोतको आकषुण
िढाई आलथुक, सामाखर्क एवं सास्कृलतक र्वकास गने
उद्देश्य
सावुर्लनक सेवा र कायु तथा उद्यम ीितामा सूचना प्रर्वलिको अलिकतम उपयोग िढाउँदै आलथुक सामाखर्क
समृर्ि र सामाखर्क न्यायको र्वकास गने

६.११.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. सूचना प्रर्वलिको अनजसन्िान र्वकास र उपयोगमा गाउँपालिका तथा लनर्ी क्षेरको सहभालगता िढाउँदै
आलथुक, सामाखर्क र साँस्कृलतक क्षेरको र्वकास गने।
2. सजरखक्षत एवं भरपदो सरकारी तथ्याङ्कको र्वकास गने।
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3. सावुर्लनक सेवा प्रवाह तथा र्वकास लनमाुणमा अलिकतमरूपमा सूचना प्रर्वलिको उपयोग िढाई िागत,
समय, गजणस्तर, र्वश्वासनीयता र पारदख त
ु ाको प्रविुन गने।
4. सामाखर्क न्याय तथा सांस्कृलतक कजरीलत न्यूनीकरणमा सूचना तथा प्रर्वलिको र्वकास र उपयोगमा समार्का
सिै वगु तथा क्षेरिाई सहभागी गराउने।
सूचना तथा सञ्चार

1.
2.
3.
4.

सूचना तथा सञ्चार नीलत तथा
कानजन तर्जम
ु ा र कायाुन्वयन
सूचना

प्रर्वलिमा

र्ियाख ि

सूचना

प्रर्वलि

र्न खि

प्रार्वलिकको तथ्याङ्क सं किन
स िीकरण कायुकम

सूचना प्रर्वलि क्षेरको र्वकास र
व्यवस्थापन
लिखर्टि

5.

साक्षरता

आिारभूत

पायिम लनमाुण
स्थानीय
6.

मापदण्ि

तहस्तरीय

साक्षरता

र

लिखर्टि

)Digital Literacy)

कायुिम सञ्चािन
र्वद्याियमा
7.

सूचना

प्रर्वलि

अध्ययन कक्ष स्थापनाका िालग
छनौट मापदण्ि र्वकास
नेपाि

8.

सरकार

सरकारसँगको

२०८१/८२

२०८०/८१

अवलिको

र्म्मा िक्ष्य

१

१

-

-

-

२

१

१

१

१

१

५

६

६

६

६

६

३६

लनरन्तर

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

)Digital

Literacy) अलभयान सञ्चािनको
िालग

योर्ना

२०७९/८०

हकाई

िक्ष्य

२०७८/७९

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

२०७७/७८

आिार

र

प्रदे

साझेदारीमा

माध्यलमक र्वद्याियमा आिजलनक

१

लनरन्तर

१

लनरन्तर

१

-

-

-

२

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

१

-

-

-

२

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर
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सूचना प्रर्वलि अध्ययन कक्षा
स्थापना
9.

सिै विाका केन्िमा हन्टरनेट
र्वस्तार

१

१

२

२

२

८

६.११.६ प्रमजि कायुिम
1.

सूचनाको हकको कायाुन्वयनमा अग्रसरता

2.

सूचनाको हकको कायाुन्वयन र अभ्यासको परीक्षण।

3.

िोककल्याणकारी र्वज्ञापनमा सूचनाको हकसम्िन्िी सन्दे मूिक सामग्रीको प्रका न र प्रसारण।

4.

सूचनाको हक सम्िन्िी ऐन िमोखर्म सावुर्लनक सूचनाको वगीकरण।

5.

सिै क्षेरमा ब्रोिब्यान्ि हन्टरनेटको पहजँच सञ्जाि लनमाुणमा पहि।

6.

छापा तथा र्वद्यजतीय सञ्चार माध्यमको र्वकास, र्वस्तार र सजदृढीकरण

7.

आमसञ्चार सम्िन्िी मापदण्ि लनमाुण।

8.

सूचना तथा प्रर्वलिको र्वकासमा गैरसरकारी क्षेरसँग साझेदारी तथा सहकायु।

9.

सामान्य प्र ासन तथा र्वकास प्र ासनमा सूचना प्रर्वलिको व्यवखस्थत उपयोग।

10. यजवा तथा र्वज्ञान प्रर्वलि सं काय िखक्षत सूचना प्रर्वलि तालिम, सूचना प्रर्वलि मेिा र प्रद न
ु ी सञ्चािन।
11.

स्थानीय रार्पर पोटुि वा मोिाहि एप्सको उपयोग।

12.

आमसञ्चार सामाखर्क सञ्जाि र प्रर्वलिको उपयोगिाट सामाखर्क आलथुक भौलतक एकीकरण र सदभावना
र्वस्तार।

६.११.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
सावुर्लनक लनकायमा लनयलमतरूपमा सूचना वगीकरण गरी उपयजि सूचना सावुर्लनक गदै पारदख त
ु ा अविम्िन
भएको हजनेछ। योर्ना अवलिमा प्रत्मक शयेक घरिजरीमा मोिाहि फोनको सजर्विा प्रयोग गनु सक्ने गरी भरपदो
मोिाहि नेटवकु सेवा र हन्टरनेट सेवा पजगेको हजनेछ।सं घीय तथा प्रदे

सरकारको सहयोगमा सिै विा

केन्िमा अखप्टकि फाहिर सञ्जाि पजगक
े ो, सूचना प्रर्वलिको र्वकास तथा र्वस्तारको िालग गैरसरकारी क्षेरको
सहकायुमा र्वलभन्न प्रकारका प्रर्वलि मेिा सञ्चािन भएको, सावुर्लनक तथा लनर्ी सञ्चार माध्यमिाट सांस्कृलतक
मूल्य–मान्यता सं रक्षण तथा सामाखर्क सदभाव अलभवृर्ि भएको र सूचना तथा प्रर्वलिको माध्यमिाट सावुर्लनक
सेवा तथा कायु व्यवखस्थतरूपमा सञ्चािन भएको हजनेछ।
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पररच्छे द ७
सज ासन र िोकतन्र
७.१ सज ासन र िोकतन्र
७.१.१ पृष्ठभूलम
सं घीय

ासन प्रणािीको अविम्िन र अभ्यास आफैमा सज ासन र िोकतन्रको महत्त्वपूणु कदम हो।

र्नसहभालगता, कानजनको

ासन, पारदख त
ु ा, र्वाफदे र्हता, सहमतीय पिलत, समावेख ता, सामाखर्क न्याय

र्स्ता लिषय सज ासन तथा िोकतन्रका आिारस्तम्भका रूपमा रहेका छन्। र्हाँ िोकतन्रको अभ्यास हजन्छ
ज मा मार िोकतन्रको मूल्य मान्यता स्थार्पत भएका
त्मक शयहाँ सज ासन पलन हजन्छ। यसै गरी सज ासन भएकै मजिक
हजन्छन्। िोकतन्रमा पूणु प्रेस स्वतन्रता, स्वच्छ एवं स्वतन्र न्यायपालिका/न्यायप्रणािी,

ासकीय

खिको

सन्तजलित पृथकीकरण, नागररक समार्को लनगरानी, सं वैिालनक लनकायको स्वायतता, र प्रभावकाररता र्स्ता
क्षेर रहेका हजन्छन्। िोकतन्रको र्वकल्प अझ सजिाररएको िोकतन्र नै हो। सज ासनिे समार्मा न्याय,
नैलतकता, समानता, समावेख ता, सहभालगता, सक्षमता, समृर्ि, सामाखर्क न्याय र सन्तजिन र्स्ता र्वर्वि
पक्षको वकाित र प्रविुन गदुछ।

७.१.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
ासकीय स्वरुप पररवतुनसँगै कायुसंस्कार र कायु ैिीमा सिै पक्षिाई पररवतुन गराउनज, सिै पक्षको साथुक
सहभालगताको अवसर प्रदान गनज,ु लनष्पक्ष र तटस्थ सेवा प्रवाह गनज,ु सावुर्लनक र्ियाकिापको पूणु पारदख त
ु ा
अविम्िन गनज,ु उपिब्ि स्रोत तथा सािनको दक्षतापूणु एवं कज ि पररचािन गनज,ु सामाखर्क न्याय स्थार्पत
गनज,ु सन्तजलित र समन्यार्यक र्वकासको अभ्यास गनज,ु व्यवसार्यकता र सावुर्लनक सामाखर्क उतरदार्यत्मक शवका
िीचमा सामञ्जस्यता स्थार्पत गनज,ु नैलतक चररर हमान्दाररता सदाचाररताको उच्चरूपमा पािन र अभ्यास गनजु
िगायतका र्वषय समस्या तथा च जनौतीका रूपमा रहेका छन्।

७.१.३ अवसर
सं घीयताको अभ्यास गनु पाउनज नै सिैभन्दा ठू िो तथा ऐलतहालसक अवसर रहेको छ। सं र्विानिाट नीलत तथा
कानजनको तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन योर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन स्रोतको अनजमान तथा पररचािन िर्ेट
तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन न्याय लनरूपण िगायतका महत्त्वपूणु कायु सम्पादन गने अवसर प्राप्त भएको छ।
ज मा
मजिक

ाखन्त छाएको छ। रार्नीलतक खस्थरता कानजनी खस्थरता र तीनै तहका सरकारको अग्रसरता एवं

गलत ीितािे गदाु आलथुक सामाखर्क भौलतक प्रर्वलिगत सांस्कृलतक समजन्नलतको पथमा सघन र साहख करूपमा
फड्को माने अवसर प्राप्त भएको छ।
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७.१.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य उद्देश्य रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
समजन्नत, समन्यार्यक, सजसंस्कृलतक

ासकीय प्रिन्िमा समार् रुपान्तरण

िक्ष्य
िोकताखन्रक मूल्य र मान्यता तथा सज ासनको महतम अभ्यासिाट

ाखन्त र आलथुक सामाखर्क भौलतक

प्रर्वलिगत र्वकास गने
उद्देश्य
िोकताखन्रक प्रणािी र सज ासनको अभ्यासिाट आलथुक समृर्ि प्रालप्त गनजु

७.१.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. सावुर्लनक लनकायिाई पारद ी िनाउने
2. सावुर्लनक कानजन तर्जम
ु ा कायाुन्वयन िोकताखन्रक र पारद ी िनाउने
ज ाई सावुर्लनक िेिापरीक्षण नागररक लनगरानी आम्दानी र िचुको लनयलमत सावुर्लनकीकरण
3. सावुर्लनक सजनव
र्स्ता पारदख त
ु ाका और्ारको अलिकतमा उपयोग गने
4. नीलत कानजन योर्ना िर्ेट तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयनमा सवुपक्षीय सहभालगताको सजलनखित गने
5. िजिा िर्ेट प्रणािीको अभ्यासको थािनी गने
6. प्रचलित कानजन तथा नीलतको प्रभावकाररता र प्रभावको परीक्षण गने
7. अन्तरसरकारका िीचमा सहकायु सहिगानी र सहव्यवस्थापनमा र्ोि ददने
8. लनर्ी क्षेर सहकारी क्षेरको र्वकास एवं सहभालगताका िालग स्वस्थ वातावरणको लनमाुण गने।

७.१.६ प्रमजि कायुिम
1.

सज ासन र र्वकासका िालग मापदण्ि मागुद न
ु तथा आचारसं र्हता लनमाुण

2.

सूचना प्रर्वलिमा आिाररत सावुर्लनक सेवा प्रवाह तथा र्वकास प्र ासन सञ्चािन

3.

नागररक ििापरको कायाुन्वयन

4. साथुक र्नसहभालगतामा आिाररत नीलत, कानजन, योर्ना, िर्ेट तथा कायुिम तर्जम
ु ा र कायाुन्वयन प्रदे
तथा स्थानीय

ासकीय सजिार कायुिम (पीएिर्ीएसपी)को कायाुन्वयन

5.

िजिा िर्ेट प्रणािीको अभ्यास तथा प्रविुन।

6.

सावुर्लनक िचुको र्वद्यजतीय माध्यमिाट लनयलमत सावुर्लनकीकरण

7.

गैरसरकारी क्षेरिाई िोकतन्रका आिारभूत मूल्य मान्यता अनजरूप सञ्चािनका िालग प्रोत्मक शसाहन
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8. सावुर्लनक लनकाय र सावुर्लनक कोषको उपयोगको सन्दभुमा सामाखर्क परीक्षण, सावुर्लनक परीक्षण र
सावुर्लनक सनजवाहर्स्ता र्वलिहरूको प्रयोग गरी सावुर्लनक उतरदार्यत्मक शव अलभवृर्ि।
9.

आलथुक अनज ासन तथा र्वतीय उतरदार्यत्मक शवका िालग सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारिाई लनयलमत

र्वतीय प्रलतवेदन प्रस्तजत
10. सूचना प्रर्वलि तथा अलभिेि व्यवस्थापन
11. अनजगमन तथा मूल्याङ्कनका िालग आमसञ्चार माध्यम र सामाखर्क सञ्जािमाफुत प्राप्त हजने पृष्ठपोषणको
उपयोग।
12. योग्यता क्षमता र्वख ष्टता कायुकज िता दक्षताका आिारमा सावुर्लनक लनकायमा स्थायी अस्थायी एवं सेवा
करारमा र्न खि व्यवस्थापन।
13. सूचना प्रर्वलिको प्रयोगिाट सेवा प्रवाहमा सजिार।
14. ज्येष्ठ नागररक, एकि मर्हिा, दलित, िोपोन्मजि, आददवासी र र्नर्ालत एवम् अ ि, अपाङ्गता भएका
नागररकहरूिाई प्रदान गररँदै आएको सामाखर्क सजरक्षा भता िैर्ङ्कङ प्रणािीमाफुत र्वतरण।
15. सामजदार्यक

मेिलमिापको

माध्यमिाट

ससाना

मेिलमिापयोग्य

झैझगिाको

स्थानीयस्तरमा

नै

समािानसम्िन्िी कायु र्वस्तार।
16. नागररकका िालग सरकार सरकारका िालग नागररक हजने गरी नागररकको ख क्षा स्वास्थ्य रोर्गारी
सामाखर्क सजरक्षा सामाखर्क सम्मान सदभाव िढाउन कानजनको पािना लनष्पक्षता र र्वाफदे र्हताको
अविम्िन।

७.१.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
र्नआकांक्षािाई सवोपरी रुपमा ग्रहण गररएको, सज ासन र र्वकास एक अकाुमा आखश्रत भएको, सज ासन
सम्िन्िी नीलतगत व्यवस्था भएको हजनेछ। सािुर्लनक काम कावाुहीिाई पररणाममजिी िनाउन योग्यता क्षमता
लनष्पक्षतामा ध्यान ददई नीलत, योर्ना िर्ेट तथा कायुिम तर्जम
ु ा र कायाुन्वयनमा साथुक र्नसहभालगता
स्थापलत भएको हजनेछ।सावुर्लनक लनकायका र्ियाकिाप र कोषको आयव्ययिाई पारद ी तजल्याहएको, सं घीय
सरकार तथा प्रदे

सरकारिाई र्वतीय र्ववरण र आलथुक र्ववरण लनयलमतरूपमा प्रलतवेदन प्रेर्षत गररएको,

कानजनमा आिाररत रहेर र्न खिको व्यवस्थापन गररएको, सूचना प्रर्वलिको उपयजि र्वकास र उपयोग गदै
सावुर्लनक प्र ासन लनष्पक्ष तटस्थ िागतप्रभावी र कज ि िनाहएको हजनेछ। स्रोत पररचािन एवं र्वतरणमा
समानता सन्तजिन न्याय र्ववेक समावेख ताको अविम्िनिाट सज ासन तथा िोकतन्रको िाभ प्रालप्तमा
र्नर्वश्वास अटि भएको हजनछ
े ।
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७.२ न्याय प्रणािी
७.२.१ पृष्ठभूलम
न्यायमा सहर् पहजँच,

ीघ्र न्याय प्रालप्त, सस्तो र सजिभ सजर्विा भएमा मार नागररकिे न्यायप्रलत भरोसा तथा

् र्ढिो न्याय ददनज भनेको न्याय नददनज सरह हो भन्ने कानजनी मान्यता रही आएको छ। सिै
र्वश्वास गछुन।
पक्षको न्यायमा सहर् तथा सजगम पहजँच उपिब्ि गराई न्यार्यक प्रणािीमा र्वश्वास र भरोसा लनमाुण गनजु
आवश्यक रहेको छ।

७.२.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनका िालग स्थार्पत न्यार्यक सलमलतमा न्याय तथा कानजनको पयाुप्त ज्ञान नहजन,ज
रार्िय तथा अन्तराुर्िय कानजनमा भएका नवीनतम र्वलि र पिलतको यथेष्ट र्ानकारी नहजन,ज समय समयमा
तालिम तथा अलभमजिीकरणमा लनरन्तरता नहजन ज समस्या एवं च जनौती रहेका छन्। यसै गरी पीलित पक्षिाई
सं र्विान अनजकूि कानजनी सहायता उपिब्ि गराउनज अको च जनौती रहेको छ। न्याय सम्पादनका िालग स्थानीय
तहमा कायुरत कमुचारीमा पयाुप्त ज्ञान सीप अनजभव र

ैखक्षक योग्यता नहजन ज पलन समस्या तथा च जनौती रहेका

छन्।

७.२.३ अवसर
स्थानीय तहमा नै न्यार्यक प्रणािीिाई सं र्विानिाट नै व्यवस्था गररनज महत्त्वपूणु पक्ष रहेको छ। त्मक शयसै गरी
यसमा रहने पदालिकारीको पूव ु र्ानकारीिे लनवाुचनमा उपप्रमजि वा उपाध्यक्षको उम्मेदवार कानजनी योग्यता
रहेको व्यखि िनाउन सहर् गराएको छ। स्थानीय र्नताका स्थानीय समस्या र्नप्रलतलनलि वा न्यार्यक
सलमलतमा रहेका पदालिकारीिाई हजने भएकोिे न्याय सम्पादनमा लनष्पक्षता,

ीघ्रता एवं र्कफायती हजने अवसर

सरकार तथा नागररक दजिैिाई प्राप्त भएको छ।

७.२.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य उद्देश्य रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
ँ िाट स्वस्थ समार्को लनमाुण
नागररकको न्यायमा सहर् र सरि पहजच
िक्ष्य
छररतो तथा सहर् न्याय प्रणािीिाट कानजनी

ासनको सजदृढीकरण गने

उद्देश्य
स्थानीय स्तरका लििाद तथा मजिाहरूिाई समयमै न्याय लनरूपण गदै न्यायपूणु समार् लनमाुण गनजु
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७.२.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. नीलतगत तथा कानजनी आिार लनमाुण तथा ददगो िनाउने
2. सं स्थागत क्षमता र उपकरणको पयाुप्त र समयानजकूि व्यवस्थापन गने
3. न्यायमा सं िग्न हजने पदालिकारी तथा कमुचारीिाई लनयलमत र लनरन्तर स्थानीय रार्िय तथा अन्तराुर्िय
कानजन तथा न्याय प्रणािीका िारे मा तालिम अध्ययन अलभमजिीकरणमा सहभागी गराउने
4. अन्तर सरकार तथा न्याय र कानजनका क्षेरमा सं िग्न लनर्ी तथा गैरसरकारी क्षेरसँग सहकायु समन्वय र
सखम्मिनका कायुिाई प्रविुन गने
न्याय प्रणािी

4
5

कमुचारीको क्षमता र्वकास

न्यार्यक हर्िासको िालग आवश्यक
पूवाुिार र प्रर्वलिको व्यवस्था

विा तहमा स्थानीय मेिलमिाप सलमलतको
गठन

स्थानीय
र्वकास

मेिलमिापकताुको

क्षमता

२०८१/८२

0

न्यार्यक सलमलतका सदस्य र सम्िखन्ित

अवलिको

२०८०/८१

2

आवश्यक नीलत तथा कानजन तर्जम
ु ा गने।

योर्ना

२०७९/८०

1

हकाई

िक्ष्य

२०७८/७९

ि.सं . कायुिम
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र्म्मा िक्ष्य

७.२.६ प्रमजि कायुिम
1. आवश्यक नीलत तथा कानजनी सं रचना लनमाुण
2. न्यार्यक सलमलत तथा उक्त कायुमा कायुरत कमुचारीको क्षमता र्वकास कायुिम
3. हर्िास कक्ष तथा अन्य आिश्यकीय पूिाुिारको लनमाुण

७.३ संघीय

ासन प्रणािीको सजदृढीकरण

७.३.१ पृष्ठभूलम
स्थानीय तह सं घीय

ासनको र्ग र र्मीनको रूपमा रहेको छ। यसको र्ग र र्लमन र्लत िलियो र

र्वश्वालसिो हजन्छ हािको

ासकीय प्रणािी उखतकै मर्िजद हजँदै र्ान्छ । सरकारको

ासकीय

ैिी, कज िता,

दक्षता, क्षमता, सं स्कार, सदाचाररतािाट सं घीयताप्रलत सािारण नागररकको अविारणा स्थार्पत हजन्छ। स्थानीय
कायुपालिका, व्यवस्थार्पका र न्यायपालिकािाट सम्पादन हजने सेवा प्रवाह, र्वकास लनमाुण, न्याय सम्पादन,
सरकारको लनगरानी, लनष्पक्षता, सन्तजलित र्वकास, सामाखर्क न्याय, कानजनी

ासन र्स्ता िोकतन्रका

आिारभूत मूल्य मान्यतािाई सं स्थागतरूपमा स्थार्पत गनु सर्कएमा सं घीयताको पररकल्पना साखच्चकै साथुक
र िाभकारी हजनेछ। सावुर्लनक र्वतको सम्भावनािाई अलिकतम पररचािन गदै सािन तथा स्रोतको कज ि
तथा दक्षतापूणु तवरिे प्रगलत ीि आिारिाट र्वतरण तथा पजनर्वुतरण गररएमा आलथुक सामाखर्क प्रर्वलिगत
भौलतक र सांस्कृलतक र्वकासको आिार िलियो र ददगो हजनछ
े ।

७.३.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
सं घीयताको अभ्यासको प्रारखम्भक चरणमा रहेकोिे यसको सै िाखन्तक तथा व्यवहाररक िजझाहमा सरिता र
स्पष्टता हजन सकेको छै न। तीनै तहका सरकारको सोंच, िक्ष्य गन्तव्यको एकरूपता पर्हल्याउन कदठन
ज स गररएको छ। नीलत तथा कानजन तर्जम
मह स
ु ा तथा कायाुन्वयनका सन्दभुमा सिै तहका सरकारको समान
िारणा रहेको दे खिदै न। सावुर्लनक र्वत स्रोतको परलनभुरताका कारण गाउँपालिकािे दीघुकािीन सोंचमा
् गाउँपालिकाको नीलत, कानजन, योर्ना, िर्ेट तथा कायुिम कायाुन्वयनमा
स्पष्टता ल्याउन सकेको छै न।
िै र्ान आवश्यक पने र्न खिको न्यूनता रहेको छ। न्यून र्न खि पलन आफ्नो क्षेर अनजसार अनजभवी दक्ष
र कार्वि दे खिन सकेको छै न। स्रोत र योर्नाका िीचमा तीन तहका सरकारका िीचमा अझै अन्यौि
अस्पष्टता अिमि रहेको छ। सं र्विानिे पररकल्पना गरे अनजरूप अन्तर सरकारका िीचमा नीलत, कानजन,
योर्ना, िर्ेट तथा कायुिम रार्स्व िाँिफाँट, प्रलतवेदन, र्वतीय अनज ासनमा हजनपज ने सहकारीता तथा
सालमप्यता र सहकायुको सं स्कार प्रभािकारी हजन सकेको छै न।
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७.३.३ अवसर
रार्नीलतकरूपमा सं िग्न र्नप्रलतलनलि सरकार सञ्चािनका आिारभूत तथा र्वख ष्ट पक्षमा तल्िो तहिाट नै
प्रख खक्षत एवं अनजभवी हजँदै र्ाने अवसर प्राप्त भएको छ। लनर्ामती प्र ासनमा कायुरत कमुचारीिे तीनै तहका
सरकारमा िसेर काम गने अवसर प्राप्त गरे को हजँदा प्र ासलनक तथा कानजनी पक्षमा आमूि सजिार गनु पाउने
अवस्था लसर्ुना भएको छ। आफ्नो नीलत कानजन योर्ना िर्ेट तथा कायुिम आफै छनौट तथा कायाुन्वयन
ज गरे का छन्। आफ्नो र्वख ष्ट
गनु पाउने अलिकारिे नागररकमा अपनत्मक शव गौरव र स्वालभमानी भएको मह स
पररखस्थलत भूगोि र्नसं ख्या स्रोत आवश्यकता र माग एवं सम्भावनाका आिारमा सावुर्लनक र्वत पररचािन
र िर्ेटको र्वतरण तथा पजनर्वुतरणमा सहर्ता प्राप्त भएको छ। वस्तजलनष्ठ आिारमा लनणुय गनु पाउने
रार्नीलतक तथा प्र ासलनक कायुक्षेर तथा कायुसंस्कारका कारण सज ासन र्वकास समृर्िमा सरकारका िीचमा
खक्षलतर्ीय तथा ठािोरूपमा स्वस्थ प्रलतस्पिाुत्मक शमक वातावरणको र्वकासको स्वखणुम अवसर प्राप्त भएको छ।

७.३.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य उद्देश्य रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
सं घीय

ासन प्रणािी माफुत स्थानीय सज ासन

िक्ष्य
स्थानीय तहिाई नै सं घीय

ासनका आिारस्तम्भका रूपमा र्वकास गने

उद्देश्य
अन्तर सरकारका िीचमा स्वस्थ सन्तजलित र पारद ी सहकायु र समन्वयिाट आलथुक सामाखर्क भौगोलिक
भौलतक प्रर्वलिगत सांस्कृलतक समजन्नलत हालसि गने

७.३.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. नीलत तथा कानजन नेपािको सं र्विान सं घीय कानजन र प्रदे

कानजन अनजकूि तर्जम
ु ा एवं कायाुन्वयन गने

2. स्थानीय आवश्यकता माग सं भावना अनजसार नै सावुर्लनक र्वतको पररचािन योर्ना िर्ेट तथा कायुिमको
तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन गने
3. र्वतीय अनज ासन र उतरदार्यत्मक शविाई सवोपरी ठानी उपिब्ि स्रोतको कज िता र दक्षतापूणु तवरिे उपयोग
गने
4. सेवा प्रवाह र्वकास लनमाुण न्याय सम्पादन वातावरण सं रक्षण सामाखर्क न्याय र सन्तजलित र्वकास गने।
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ासन प्रणािीको सजदृढीकरण

सेवा प्रवाह सम्िन्िी कायुर्वलि,
1

लनदे ख का र मापदण्ि लनमाुण र
पररमार्ुन गने
वार्षुक

िनाउँदा
2

कायुिम

स्थानीय

प्राथलमकता

ददने

र

सं घीयता

कायाुन्वयन

तहमा

मूल्याङ्कन

गनु

आवश्यक नीलत तथा कानजनको
लनमाुण गने।
स्थानीय

4

तह

२०८१/८२

अवलिको

र्म्मा िक्ष्य

१

१

१

१

१

५

२

२

२

२

२

१०

१

१

-

-

-

२

िर्ेट

र्पछालिएका वगु तथा क्षेरिाई
गने।

0

तथा

२०८०/८१

हकाई

योर्ना

२०७९/८०

ि.सं . कायुिम

िक्ष्य

२०७६/७७

वषु

२०७८/७९

आिार

२०७७/७८

सं घीय

मातहतका

लनकायको सं रचना लनमाुण, क्षमता
अलभवृर्ि तथा पूवाुिार र्वकास

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

गने।

सं घीयता
5

आवश्यक

कायाुन्वयनका
सं गठन

लनमाुण गने।
6

5

8

साझेदारी

सं रचनाको

कायुिमको

लिकास गने।

िालग

मोिि

समार् नेतत्मक शृ व र्वकास कायुिम
सञ्चािन गने।
कमुचारीको

क्षमता

कायुिम सञ्चािन गने

लिकास

लनरन्तर

लनरन्तर
लनरन्तर

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर
१

-

-

-

१

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर
लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर
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७.३.६ प्रमजि कायुिम
1. सं लििानतः प्राप्त अलिकार र खर्म्मेिारीको प्रयोग गनु आिश्यक नीलत तथा कानजन लनमाुण
2. स्थानीय सज ासनको िालग र्नसहभालगतामूिक कायुिम सं चािन
3. तीन तहका सरकारिीच समन्वय र सहकायु

७.४ स्थानीय तहको सन्तजलित र्वकास
७.४.१ पृष्ठभूलम
नेपािको सं र्विानमा सं वैिालनक लनकायको रुपमा रार्िय प्राकृलतक स्रोत तथा र्वत आयोगको व्यवस्था र्वतीय
स्रोत र्वतरणमा सन्तजिन, पारदख त
ु ा, तथ्याङ्कमा आिाररत र सवुस्वीकायु िनाउनका िालग गररएको छ।सं घीय
ासन प्रणािीिे सन्तजलित र्वकासको आिार लनमाुण गररसकेको छ। सं घ तथा प्रदे

सरकारिाट गररने

र्वतीय हस्तान्तरणिे सन्तजलित तथा समन्यार्यक र्वकासिाई महत्त्वपूणु योगदान पजर ्याउँ छ। सं र्विान िमोखर्म
नागररकका आिारभूत आवश्यकता उपिब्ि गराउने र स्थानीय सरकारको कायु खर्म्मेवारी र्वतीय स्रोतको
उपिब्िता अनजसार योर्ना तथा कायुिम र स्रोत सािनको र्वतरण गरी सन्तजलित र्वकासमा र्ोि ददनज पने
दे खिन्छ।

७.४.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
स्थानीय र्नताको आलथुक, सामाखर्क, भौगोलिक र्वकासको आकांक्षा िढ्दोरुपमा रहनज; आन्तररक स्रोतको
सम्भाव्यता र पररचािनको अवस्था साँघरज ो हजन;ज सन्तजलित र्वकासका िालग भौगोलिक र्वषमता हजन;ज योर्ना, नीलत,
कानजन र िर्ेट तर्जम
ु ा तथ्यगत र प्रमाणमा आिाररत नहजँदा र्वश्वालसिो र भरपदो स्रोत र्वलनयोर्नको अभ्यास
न्यून हजन;ज नीलत, कानजन, योर्ना, िर्ेट तर्जम
ु ा आवश्यकता, पररखस्थलत, माग, सम्भावना भन्दा प्रभाव र पहजँचिे
भूलमका लनवाुह गने प्रणािी र पिलतको लनरन्तरता हजन ज प्रमजि समस्या तथा च जनौती रहेका छन्।

७.४.३ अवसर
स्थानीय तहिाई नीलत तथा कानजन तर्जम
ु ा र कायाुन्वयन गने योर्ना तथा िर्ेट तर्जम
ु ा र कायाुन्वयन गने
स्थानीय स्रोतको ददगो उपयोग गने साथुक र्नसहभालगता िढाउने स्रोत तथा सािनको सन्तजलित र समन्यार्यक
र्वतरण पजनर्वुतरण गने सं घ प्रदे

सरकारिाट प्राप्त तथा स्थानीयको स्रोतको अल्पकािीन मध्यमकािीन र

ँ िन र पररचािन गने सामाखर्क न्यायको अनजभत
ू ी गराउने अवसर प्राप्त भएको छ। साथै
दीघुकािीन आक
ासकीय आयाममा र्वश्वव्यापीकरण तथा स्थानीयकरणिाई ध्यान पजर ्याई आलथुक सामाखर्क भौलतक प्रर्वलिगत
रूपान्तरण गने महत्त्वपूणु अवसर प्राप्त भएको छ।
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७.४.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य उद्देश्य रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
सक्षम सरकार सन्तजलित र समन्यार्यक र्वकास
िक्ष्य
समग्र

ासकीय क्षेरको प्रयासिाट स्थानीय तहको सन्तजलित समन्यार्यक आलथुक र्वकास हालसि गने

उद्देश्य
सन्तजलित र्वकासका िालग नीलतगत र कायुिमगत ब्यवस्था गरी सिै क्षेरमा समान र्वकास गनज।
ु

७.४.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. नीलत कानजनमा पररखस्थलत पररवे

प्रलतविता अनजरूपको व्यवस्था गने

2. योर्ना िर्ेट कायुिमिाई पूणु र साथुक र्नसहभालगतामूिक िनाउँदै कायाुन्वयनयोग्य िनाउने।
3. सं घ तथा प्रदे

सरकारिाट प्राप्त हजने र्वतीय हस्तान्तरणको अलिकतम उपयोग गदै कायुसम्पादनमा प्राप्त

हजने थप र्वतीय हस्तान्तरणको स्रोत प्रालप्तमा र्ोि ददने।
4. सरकारको न्यून उपखस्थलत रहेका स्थानमा सहकारी लनर्ी सहकारी तथा सामजदार्यक क्षेरसँग सहकायु
समन्वय र हातेमािो गदै सेवाप्रवाह तथा र्वकास लनमाुणका कायुमा उत्मक शप्ररे रत गने।
5. आफ्नो क्षेरलभर सम्भावना रहेका आलथुक स्रोतको ददगो तथा भरपजर पररचािन गने।
6. सावुर्लनक क्षेरका अवसरिाई र्वकासको अवस्था र औषत अवस्था भन्दा पछालि रहेका क्षेरिाई
प्राथलमकीकरण गरी िरािरी मैदान (हक्वायि फजर्टङ्ग, िे भलिङ्ग द प्िे हङ्ग र्फल्ि) िनाउन अग्रसर रहने।
7. मानव सं सािनिाई उच्ततम रूपमा उपयोग गने।
8. कृलरम िौर्िकता (आर्टुर्फलसयि हन्टे िीर्ेन्स) को अनजसन्िान र्वकास तथा उपयोग र्वस्तार गदै नागररकमा
यसप्रलत र्वश्वास िढाउने।

७.४.६ प्रमजि कायुिम
1. वार्षुक िर्ेट तर्जम
ु ा गदाु आलथुक सामाखर्क भौलतक र्वकासिे पलछ परे का विामा िगानी र्वस्तार
2. प्राकृलतक स्रोतको पररचािनिाट रार्स्व सं किन हजने स्थानमा अलतररि योगदान तथा िगानी
3. सामाखर्क सांस्कृलतक परम्परािाट पलछ परे का क्षेरमा

ैखक्षक कायुिमको र्वस्तार र लनयलमत

4. गररिी िढी दे खिएका (वास्तर्वक तथ्याङ्क उपिब्ि नभएको) विामा रोर्गारी लसर्ुना परम्परागत सीपमा
स िीकरण कृर्ष तथा प व्ज यवसायमा अनजदान।
5. अपेखक्षत उपिखब्ि
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6. सिक पूवाुिार नपजगक
े ा गाउपालिका िस्ती तथा विामा कच्ची सिक सञ्जाि र्वस्तार भएको र्वद्यािय
भवन नभएकोमा र्वद्यािय भवन लनमाुण भएको प्राकृलतक स्रोतको पररचािनिाट सरकारिे आम्दानी गरे का
मा थप िगानी तथा योगदान र्वस्तार भएको हजनेछ। सन्तजलित समन्यार्यक समावे ी भौलतक पूवाुिार र
सामाखर्क पूवाुिार र्वकासमा सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारिाट समपूरक िगानी तथा र्व ेष िगानी

भएको हजनेछ।

७.५

ासकीय सजिार

७.५.१ पृष्ठभूलम
पररवलतुत रार्नीलतक तथा सं वैिालनक व्यवस्थािाई मध्यनर्र गरी समग्र
पदुछ। सं र्विान रार्नीलतक व्यवस्था र कानजनमा पररवतुनिाई

ासकीय व्यवस्थामा सजिार हजन ज

ासनका पारिे आत्मक शमसात गररनजपदुछ।

सावुर्लनक प्र ासन, सहकारी क्षेर, लनर्ी क्षेर, गैरसरकारी क्षेर, नागररक समार्, सामजदार्यक क्षेरिे पलन
र्वगतमा गररएका नीलतगत तथा व्यवहारगत पक्षमा सजिार गररनज पदुछ। सं र्विानिे प्रदत गरे का मौलिक हक
र अलिकार, राज्यका लनदे क लसिान्त नीलत, व्यवस्थार्पका कायाुपालिका र न्यायपालिकाको कायुक्षेर
स्वायतता, सन्तजिन लनयन्रणका पक्षमा र्वगत भन्दा उत्मक शकृष्ट तवरिाट कायाुन्वयन तथा अभ्यास गररनज पदुछ।

७.५.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
एकात्मक शमक र केन्िीकृत

ासन प्रणािीमा िामो समय अभ्यस्त भएकोिे सोही अनजसारका कायुसंस्कार

कायु ैिीको अविम्िन गररनज, सामाखर्करूपमा िनसम्पखतिाई मार प्रलतष्ठा तथा हज्र्र्तकोरूपमा हेररनज,
लनर्ी क्षेर सहकारी क्षेर समजदाय र गैरसरकारी क्षेरमा पलन व्यवसार्यक स्वच्छता एवं स्वस्थताको प्रविुनमा
ध्यान नददनज, न्यायका क्षेरमा समेत र्वसँगलत र्वद्यमान रहनज, भौलतकवादी तथा स्वाथुवादी खचन्तन र व्यवहार
हावी हजँदै र्ानज, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका िालग गररएका प्रयास प्रभावकारी नहजन,ज सामाखर्क सांस्कृलतक सं रचनामा
सूचना तथा प्रर्वलिका कारणिे र्वचिन िढ्दै र्ानज, मजिा लनमुिीकरणका क्षेर व्यापक हजँदै र्ानज

ासकीय

सजिारका िालग र्र्टि समस्या तथा च जनौतीका रूपमा रहेका छन्।

७.५.३ अवसर
नागररक रार्नीलतक सामाखर्क र व्यवसार्यक रूपमा सचेत र सर्ग हजँदै र्ानज सदाचार हमान्दाररता नैलतकताप्रलत
समार्का सिै पक्ष र्ागरूक रहनज सरकारको हरे क गलतर्वलिको लनगरानीका िालग सं सदीय सलमलत सं वैिालनक
लनकाय गैरसरकारी लनकाय नागररक समार्को लनयलमत र लनरन्तर लनगरानी रहनज पारदख त
ु ा सज ासनका िालग
सावुर्लनक पदिारण गरे का व्यखिको सम्पखत र दै लनकीप्रलतको सामाखर्क सञ्जाि र सञ्चारका माध्यमिाट
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सावुर्लनकीकरण तथा साविानीका िालग भहरहेका लनयलमत प्रलतर्िया हरे क र्ियाकिापको सामाखर्क परीक्षण
ज ाई र्स्ता कायुिे समग्र
सावुर्लनकीकरण सावुर्लनक सजनव

ासकीय पक्ष र पारमा लनरन्तर सजिारका अवसर

प्राप्त भएका छन्।

७.५.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य उद्देश्य रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
ासकीय पार र पक्षप्रलत नागररक भरोसा।
िक्ष्य
नागररक परीक्षणिाट समग्र

ज ताको उचाह प्रालप्त गने।
ि

ासकीय क्षेरको स्वस्थता र

उद्देश्य
सावुर्लनक क्षेर, लनर्ी क्षेर, सहकारी क्षेर, गैरसरकारी क्षेर,नागररक समार् र सामजदार्यक क्षेरमा कायु ैिी,
कायुसंस्कार र स्रोत पररचािनप्रलत स्वीकायु मानक स्थापना गनज।
ु

७.५.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. सावुर्लनक क्षेरमा हजने अस्वाभार्वक र्ियाकिाप, आम्दानी िचु व्यवहार र प्रवृखतिाई रोकथाम तथा
न्यूनीकरण गने।
2. रार्नीलत प्र ासन र लनर्ी क्षेरका िीचमा रहेको लिचौलिया साँठगाँठ (लमलियटर नेक्सस) िाई प्रर्वलिको
उपयोग गदै न्यूनीकरण गने।
3. प्रलतस्पिाुत्मक शमक िर्ार योग्यता प्रणािीको अविम्िन गदै िोकताखन्रक अभ्यासिाई साथुकता प्रदान गने।
4. नागररक समार् गैरसरकारी सं स्थािाट हजने स्वस्थ

ासकीय अभ्यासका िालग लनगरानी लनयमन लनदे न

पािना गने कायुमा अग्रसरता लिने।
5. सावुर्लनक स्रोतको सं किन र िचु कानजन िाहेक गनु नहजने कानजनी व्यवस्थािाई सिै ह्रदयङ्गम गने।
6. आलथुक

पारदख त
ु ाका

िालग

सावुर्लनक

ज ाई,
सजनव

सामाखर्क

र

सावुर्लनकीकरणका अभ्यासिाई लनयलमत र साथुक िनाउँदै िै र्ाने।
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सावुर्लनक

परीक्षण,

र्वद्यजतीय

ासकीय सजिार

1.
2.
3.
4.
5.
6.

स्थानीय

लनमाुण गने

सेवासम्िन्िी

कायुसम्पादनमा

प्रोत्मक शसाहन प्रणािी

कानजन
आिाररत

(पजरस्कार)

सिै कायाुियहरुिाई प्रलिलिमैरी
िनाउने

लनयलमत
गने।
सिै

विा

वेिसाहट

अद्यािलिक

कायाुियमा

सजझाव

पेटीका र नागररक विापर राख्ने
सदाचारिारे प्रख क्षण ददने।
कम्प्यजटर

सफ्टे वयर

िनाई

कायाुन्वन गने।
8.

लनमाुण

आयोर्नाको

सामाखर्क परीक्षण गने।
स्थानीय

9.

सम्पन्न

तहको
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२०८०/८१

र्म्मा िक्ष्य

१

१

-

-

-

२

१

१

१

१

१

५

२

२

२

२

२

१०

लनरन्तर
२

१

लनरन्तर

ासकीय

सजिारका िालग प्रार्वलिक सहयोग
प्रदान अलभमजखिय कायुिम

अवलिको

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

२

२

२

२

१०

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

कायुिममा दोहोरोपना घटाउन
7.

योर्ना

२०७९/८०

हकाई

िक्ष्य

२०७८/७९

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

२०७७/७८

आिार

-

--

-

-

१

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर
लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

लनरन्तर

गने

184 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

७.५.६ प्रमजि कायुिम
(१) सामािकु सर्रक्षाका कायजखुम अनर्दान वुतरण राहत वुतरणका खुुािग िनदे ि का तर्जम
ु ा ।
(२) आयोनाु कायजखुमको सामािकु परीक्षण वातावरणीय परीक्षण र वुतीय परीक्षण मागजद ुजन तर्जम
ु ा ।
(३) सदाचार उच्च नैितक चररर वुनय ुीखुता प्रर्वजनमा िनयिमत रुपमा रानीितक नेतत्मक शृ मक
सामािकु अिभयन्ता

प्र ुासिनक नेतत्मक शृ मक

र्वाई तालिम र उत्मक शमक

व

प्रेरणा ।

७.५.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
ज ाई, गजनासो सजनव
ज ाई सलमलतको गठन, मालसक सावुर्लनक सजनव
ज ाई
क्षलतपूलतु सर्हतको ििापर, सावुर्लनक सजनव
र्स्ता कायुिमको लनयलमत र स िरुपमा कायाुन्वयन हजन गई योर्नाको अन्त्मक शयमा सावुर्लनक सेवा प्रवाह र
र्वकास लनमाुणको कायुमा गजणस्तरीयता अलभिृर्ि हजन गई सज ासनको क्षेरमा प्रविुन हजनेछ ।

७.६ प्र ासलनक सज ासन
७.६.१ पृष्ठभूलम
सावुर्लनक प्र ासनिाई स्वच्छ, लनष्पक्ष, पारद ी, भ्रष्टाचारमजि, र्नउतरदायी र सहभालगतामूिक िनाउँदै
राज्यिाट प्राप्तहजने सेवा सजर्विामा र्नताको समान र सहर् पहजँच सजलनखित गरी सज ासनको प्रत्मक शयाभूलत गनजु सिै
तहका सरकारको महत्त्वपूणु खर्म्मेवारी तथा दार्यत्मक शव रहेको छ। सावुर्लनक प्र ासनमा सज ासन कायम गने
सम्िन्िमा र्वलभन्न प्रयास भहरहेका छन्। सवुसािारण र्नताको दै लनक काम पने र प्रत्मक शयक्ष र्नसम्पकु हजने
केही कायाुियहरूमा नागररक ििापर िागज गररएको छ। सरकारी कायाुिय सूचना प्रर्वलिमैरी िनाई छररतो
र पादु ी सेवा प्रवाहमा र्ोि ददहएको छ। लनखित अवलिलभर सिैको िालग तालिमको व्यवस्था लमिाउनका
अलतररि र्वलभन्न तालिम प्रदायक सं स्थाहरूिाट प्रदान गररने तालिमिाई समसामर्यक र व्यावहाररक िनाउने
प्रयास गररएको छ।

७.६.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
र्नताका घरदै िोमा सावुर्लनक सेवाप्रवाहको सजलनखितता प्रदान गनज,ु अन्तर लनकाय समन्वय गनजु र आवश्यक
सािन स्रोतको व्यवस्था गनज,ु र्नसहभालगता, पारदख त
ु ा तथा र्वाफदे र्हता िढाउनज, समग्र सावुर्लनक प्र ासनको
नैलतकताको अलभवृर्ि गरी उत्मक शप्ररे णा िढाउनज, सरकारी सेवाको प्रवाहिाई सहर् र प्रभावकारी िनाउनज, सावुर्लनक
सेवामा रहेका रािसेवकहरूमा रािप्रलत समपुण र र्नताप्रलतको सेवाभावको भावना र्गाउनजर्स्ता समस्या तथा
च जनौती रहेका छन्।
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७.६.३ अवसर
सावुर्लनक प्र ासनिाई स्वच्छ, लनष्पक्ष, पारद ी, भ्रष्टाचारमजि, र्नउतरदायी र सहभालगतामूिक िनाउँदै
राज्यिाट प्राप्त हजने सेवा प्रवाह तथा र्वकास लनमाुणका कायुमा नागररकको समान र सहर् पहजँच सजलनखित गरी
सज ासनको व्यवस्था गने भन्ने सं र्विान तथा सं घीय र प्रदे

कानजनको व्यवस्था, सावुर्लनक सेवामा सज ासन

प्रविुन गने र्वलभन्न ऐन लनयमहरूको व्यवस्था तथा सेवा प्रवाहमा सूचना प्रर्वलिको िढ्दो प्रयोग नागररक तथा
वाह्य पक्षको लनरन्तर लनगरानी र साविानी गराउने पिलतको र्वकास र्वश्वव्यापी रूपमा प्र ासनका
र्ियाकिापको िेञ्चमार्कुङ्ग तथा मूल्याङ्कन गने पररपाटीिे प्रलतस्पिी तथा िरो उरन पने पररखस्थलत अवसरका
रूपमा रहेका छन्।

७.६.४ सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत र कायुनीलत
सोंच
र्नमजिी, स्वच्छ, र्वाफदे ही स्थानीय

ासन व्यवस्था।

िक्ष्य
सावुर्लनक प्र ासनिाई र्नउतरदायी, सेवामूिक तथा र्वकासमैरी िनाउने।
उद्देश्य
(१) सावुर्लनक प्र ासनिाई स्वच्छ, नतीर्ामजिी र र्वाफदे ही िनाउनज,
(२) सावुर्लनक सेवाप्रवाह र र्वकास प्रर्ियािाई कज ि एवं प्रभावकारी िनाउनज।

७.६.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. सावुर्लनक सेवाहरूिाई गजणस्तरीय र सवुसािारणको पहजँचयोग्य िनाउन सङ्घीय

ासन प्रणािी अनजरूप

प्र ासन सं यन्रको र्वकास गने।
2. सावुर्लनक लनकायका समग्र र्ियाकिापका चरणमा सूचनामा नागररक सहभालगता िढाउने।
3. रािसेवकहरूिाई कामप्रलत पररणाममजिी र उतरदायी िनाउने।
4. सावुर्लनक लनकायका लनणुय र प्रगलतका सूचना र्वद्यजतीय तथा आमसञ्चारका माध्यमिाट लनयलमतरूपमा
सावुर्लनकीकरण गने
5. सावुर्लनक सेवाप्रवाहिाई गजणस्तरीय, समावे ी एवम् सहर् िनाउन र्वद्यजतीय

ासन

6. प्रणािीको अविम्िन गरी प्र ासलनक कायुर्वलििाई सरिीकरण र सङ्क्षेपीकरण गररनेछ।
7. सेवाप्रवाहिाई र्नउतरदायी िनाउन क्षलतपूलतुसर्हतको ििापर कायाुन्वयनमा र्ोि ददहनेछ।
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ू गने गरी व्यवस्थापन गररनेछ।
8. र्नगजनासोिाई प्रत्मक शयक्ष रूपमा अनजभत
9. आयोर्ना स्थिमा आयोर्नाको र्वस्तृत र्ववरण िजिेको होलिुङ िोिु राख्ने व्यवस्थािाई अलनवायु िनाहनेछ।
ून्य सहन ीिताको नीलतअनजरूपा सावुर्लनक प्र ासनमा सदाचाररता अलभवृर्ि

भ्रष्टाचार र्वरुिको
गररनेछ।

प्र ासकीय सज ासन

1.
2.

सं गठन तथा व्यवस्थापन सवेक्षण
गने।

लिद्यजतीय

ासन

गने।

अध्यक्ष

र

पिलत

प्रमजि

िागू

अलिकृत र
कायु

ािा प्रमजि लिच

सम्पादन

सम्झौता

कानूनी व्यवस्था गने।
गाउँपालिकालभर

गने
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१

१

५

३

३

३

३

३

१५

५

५

५

५

५

२५

सञ्चालित

आयोर्नाको प्रगलत समीक्षािाट
4.

अवलिको

प्र ासकीय

अलिकृत तथा प्रमजि प्र ासकीय
3.

योर्ना

२०७९/८०

हकाई

िक्ष्य

२०७८/७९

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

२०७७/७८

आिार

प्राप्त पृष्ठपोषणहरूको कायाुन्वयन
भए नभएको चौमालसक सलमक्षा
गने।
विा

5.

सेवा

गने।
सेवा
6.

कायाुियिाट

प्रवाह

क्षलतपूलतु

गनु

प्रदायकिाई
सर्हतको

विापर िागू गने।

आिारभूत

सहर्ीकरण

तालिम

नागररक

लनरन्तर

१

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

-
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-

-

-

१

मोिाहि एप्सको लनमाुण गरी

7.

सेवा प्रवाहको प्रचारप्रसार गने।
स्थानीय

8.

िालग

सेवाका

सेवाकािीन

कमुचारीको

सञ्चािन गने
9.

स्थानीय

सज ासनको

तालिम
िालग

कमुचारीहरुिाई प्रख खक्षत गने।

४

४

४
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२०

३
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१५

२

२

२

२

२

१०

७.६.६ प्रमजि कायुिमहरू
1. स्थानीय लनर्ामती सेवा सम्िन्िी नीलत तर्जम
ु ा, लनर्ामती सेवा ऐन र लनयमाविीको तर्जम
ु ा गररनेछ।
2. गाउँपालिकाको कायु खर्म्मेवारीको र्वश्लेषणका आिारमा सङ्गठन सं रचना गरी र्न खि व्यवस्थापन
गररनेछ।
3. लनर्ामती कमुचारीहरूको मनोिि र उत्मक शप्ररे णा अलभवृर्िका िालग कमुचारीहरूको सामाखर्क सजरक्षा कायुिम
र्स्तै ः स्वास्थ्य तथा दजघट
ु ना लिमा, ख

स्ज याहार केन्ि, लनर्ामती कमुचारी सन्तलत छारवृखत, सञ्चािन तथा

सजदृढीकरण गररनेछ।
4. लनर्ामती सेवामा कायुरत कमुचारीहरूका ‘सिैका िालग तालिम’ कायुिमिाई कायाुन्वयन गररनेछ।
5. लनर्ामती कमुचारीिाई गाउँपालिकािाई आवश्यक भएको र्वषयमा स्वदे

र र्वदे मा अध्ययन तथा

तालिमका िालग नेपाि सरकारिाई अनजरोि गररनेछ।
6. सूचना प्रर्वलिको र्वकास र र्वस्तारद्वारा र्वद्यजतीय प्रणािीको अलिकतम प्रयोग गरी स्वचालित कायुप्रणािीको
र्वस्तार।
7. कायुसम्पादन तथा स्वस्थ कायुमा आिाररत प्रोत्मक शसाहन प्रणािी अविम्िन गरी व्यखिको कायुसम्पादनिाई
लनर्को कायाुियको कायु प्रगलतसँग आिि।

७.६.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
लनर्ामती सेवाका िालग अत्मक शयावश्यक नीलत र ऐन कानजनहरू तर्जम
ु ा भई कायाुन्वयन भएका हजनेछन्। स्थानीय
आवश्यकता र पररखस्थलत अनजकूिका सूचना प्रर्वलिको र्वकास र र्वस्तारद्वारा सावुर्लनक प्र ासनिाई र्वद्यजतीय
सज ासन प्रणािीको रूपमा अखघ िढाई सिै सरकारी कायाुियमा स्वचालित कायुप्रणािीको र्वस्तार भएको
हजनेछ। सेवा प्रवाहमा न्यून िागत, उच्च गजणस्तर र सरि पहजँचको सजलनितता भएको हजनेछ। रािसेवक
कमुचारीहरूको क्षमता अलभवृर्ि भई सेवा प्रवाह कज ि तथा प्रभावकारी भएको हजनेछ।
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७.७ भ्रष्टाचार लनयन्रण
७.७.१ पृष्ठभूलम
सावुर्लनक सम्पखत स्रोत तथा अलिकारको सवोतम सावुर्लनक र्हतमा उपयोग गनजप
ु दुछ। सावुर्लनक वस्तज र
सेवाको र्वतरण एवं र्वकास प्र ासनका र्ियाकिाप पारद ी, उतरदायी, र्नमजिी र कानजनसम्मत रूपमा
कायाुन्वयन गनजप
ु दुछ। प्र ासलनक सं यन्रमा िलमराको रूपमा र्वस्तार र र्वकृत दे खिएको भ्रष्टाचार अनजखचत
कायु एवम् अलनयलमततािाई रोकथाम न्यूनीकरण र लनयन्रण गरी सदाचारयजि, नैलतकवान् एवम् सजसंस्कृत र
सभ्य समार्को लनमाुण गनु आवश्यक रहेको छ। वहजआयालमक क्षेरिाट भ्रष्टाचार र्वरुि उपयजि र्वलि तथा
प्रर्िया अविम्िन गने र सो र्वलिअन्तगुत भ्रष्टाचार लनरोि, कानजन कायाुन्वयन, प्रार्वलिक सहयोग र सूचना
आदानप्रदान तथा कायाुन्वयनसम्िन्िी सं यन्रिाई प्रभावकारी पररचािन गनजप
ु दुछ। सावुर्लनक लनकायमा हजने
भ्रष्टाचारर्न्य र्ियाकिाप, अलनयलमतता, र्ढिासजस्ती तथा अलनणुयर्स्ता र्वकृलतहरूको लनराकरण गनु उर्ूरी
पेर्टका अनिाहन उर्ूरी सूचना प्रर्वलिको व्यापक प्रयोग तेस्रो पक्षको लनगरानी रार्नीलतक लनगरानी लनयमन
र लनदे नको पररपाटीिाई पिलतमूिक िनाउनज पदुछ।

७.७.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
सं घीय

ासनको अभ्यास सँगसँगै भ्रष्टाचारको र्वकेन्िीकरण हजन,ज अनैलतक सम्पखत आर्ुनिाई समेत सामाखर्क

अपरािको रूपमा नलिई प्रलतष्ठाको रूपमा स्थार्पत गनज,ु भ्रष्टाचारर्न्य अपराििे नयाँ–नयाँ स्वरूप ग्रहण गदै
ँ ै गएकोमा सोअनजरूपको अनजसन्िान र तहर्ककातसम्िन्िी
र्ानज र यसका आयाम फरार्किो र र्वस्ताररत हजद
क्षमता र्वकास गनज,ु भ्रष्टाचारको उर्जरी ददने, साक्षी िस्ने व्यखि तथा अलभयोर्न गने कमुचारीहरूको उखचत
सं रक्षण गनज,ु दक्ष र्न खिको कमी रहनज र्स्ता समस्या तथा च जनौतीका रूपमा रहेका छन्।

७.७.३ अवसर
स्रोत पररचािन र उपयोग तथा कानजन तर्जम
ु ा एवं कायाुन्वयनमा साथुक र्नसहभालगतािाई प्राथलमकतामा
राखिएको, भ्रष्टाचार अनजखचत कायु तथा अलनयलमत र्ियाकिाप र्वरुिका कानजन सं रचना सं स्था तजिनात्मक शमक
रूपमा सक्षम भएको, भ्रष्टाचार लनयन्रणका िालग नागररक समार् तथा आमसञ्चारमाध्यम सामाखर्क सञ्जािको
िलियो उपखस्थलत रहेको, भ्रष्टाचार लनयन्रणका िालग

न्ज य सहन ीिताको नीलत अविम्िन गररएको, सूचना

प्रर्वलिको िृहत उपयोग, भ्रष्टाचार अनजखचत कायुप्रलत सामाखर्क अविारणामा पररवतुन हजँदै गएको, र्वतीय
सं स्थामाफुत आलथुक कारोवारिाई आवि गररएको नगद कारोवारिाई लनरूत्मक शसार्हत गररएको, सावुर्लनक
कोषिाट हजने भजिानी िैंर्कङ्ग प्रणािीमाफुत हजने अलनवायु व्यवस्थािे भ्रष्टाचार अनजखचत तथा अलनयलमत कायु
रोकथाम न्यूनीकरण र लनयन्रणका िालग उल्िे ख्य अवसर प्राप्त गररएको छ।
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७.७.४ सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत र कायुनीलत
सोंच
सज ासनिाट स्वस्थ समार् लनमाुण
िक्ष्य
भ्रष्टाचारर्न्य कायुमा

ून्य सहन ीिता नीलतमाफुत सज ासन प्रविुन गने।

उद्देश्य
ासकीय क्षेर तथा पारमा सदाचाररता र स्वच्छताको र्वकास गरी भ्रष्टाचारर्न्य र्ियाकिापको लनयन्रण
गनज।
ु

७.७.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. रार्नीलतक तथा प्र ासलनक कायुखर्म्मेवारीको स्पष्ट सीमा लनिाुरण गने।
2. सज ासन तथा व्यवस्थापनिाई पररपूरक तथा पररपोषकरूपमा योगदान पजर्याउने नीलतगत तथा कानजनी
आिार िनाउने।
3. अनजखचत तथा अलनयलमत कायुिाई लनरूत्मक शसार्हत तजल्याउन सामाखर्क सं स्कार सोंचाह व्यवहार र कायु ैिीमा
रूपान्तरण गने
4. सूचना प्रर्वलिमा आिाररत सेवा प्रवाह र्वकास लनमाुण अनजगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणािीको र्वकास तथा
र्वस्तार गने
5. आलथुक कारोवारिाई पारद ी उतरदायी पररणाममजिी र्वश्वासनीय िनाउने
6. नगद कारोवारको न्यूनीकरण गरी सावुर्लनक आलथुक कारोवार र्वतीय सं स्थामाफुत हजने अलनवायुता गने
7. भ्रष्टाचार र्वरुिको रार्िय रणनीलत तथा लनकायगत कायुयोर्नािाई समय सान्दलभुक रूपमा उपयोग तथा
अनजकूरण गने
8. भ्रष्टाचार अनजखचत कायु तथा अलनयलमत कायुिाई न्यूनीकरणका िालग स्रोतको उपिब्िताका आिारमा
सावुर्लनक लनकायमा कायुरत लनवाुखचत र लनयजि व्यखििाई सेवा सजर्विा उपिब्ि गराउने।
9. भ्रष्टाचार लनयन्रणका िालग नागररक समार् गैरसरकारी सं स्था एवम् सामजदार्यक सं स्था र आमसञ्चार क्षेर
सामाखर्क सञ्र्ािको सहयोग र लनगरानीिाई प्रविुन गने
10. सम्पखत

ज ीकरण कायुिाई दजरूत्मक शसाहन गनु सं घीय सरकारिाई सहयोग पजर्याउने।
ि

11. सावुर्लनक सेवा तथा र्वकास लनमाुण कायुमा सं िग्न लनकायिाई व्यवखस्थत, प्रलतस्पिी, पारद ी र उतरदायी
िनाउने।
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12. रािसेवक कमुचारीको छनौट लनयजखि पदस्थापन सरूवा िढज वा तथा मौिीक गैरमौिीक प्रोत्मक शसाहन उपिब्ि
गराउने

िनाउँदा

िेञ्चमार्कुङ्ग

लनर्को

कायुकज िता

दक्षता

सदाचाररता

कायुसम्पादनको

नतीर्ा

व्यवसार्यकतािाई प्रमजि आिारका रूपमा र्वकास गने।
13. आन्तररक लनयन्रण प्रणािी, आन्तररक तथा अखन्तम िेिापरीक्षण कायुिाई िढी पािनयोग्य िनाई आलथुक
अनज ासन र्वतीय कज िता प्रविुन गने।
भ्रष्टाचार लनयन्रण

1.

भ्रष्टाचार

सम्िन्िी

अनजसन्िान गने।
सेवाकािीन

2.

तालिमको

पायिममा भ्रष्टाचार र्वरुिको
र्वषयवस्तज समावे
भ्रष्टाचार

3.

र्नचेतना
गने।

र्वकास
4.

अध्ययन

लनयन्रण

कायुिम

आयोर्नाको

लनमाुणस्थिमै
गने।

गने।

सम्िन्िी

सञ्चािन
िचु

सावुर्लनकीकरण

भ्रष्टाचार र्वरुि भएका कानजन
5.

िारे प्रख क्षण कायुिम सञ्चािन
गने।

भ्रष्टाचार
6.

र्वरुिका

कायुिम

सञ्चािन गनु नागररक समार्सँग
सहकायु कायुिम सञ्चािन गने।

7.

भ्रष्टाचार र्वरुि अन्तर लनकाय
समन्वय सजद्दढ गने।
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भ्रष्टाचार
8.

लनवारण

सम्िन्िी

आवश्यक कानजनको तर्जम
ु ा र
कायाुन्वयन
आिजलनक

9.

प्रयोगिाट

सूचना

सं स्थागत

अलभवृर्ि गने।

प्रर्वलिको
क्षमता

१

१

-

-

-

२

२

२

२

२

२

१०

७.७.६ प्रमजि कायुिमहरू
1.

भ्रष्टाचार र्वरुिको सं घीय तथा प्रदे

कानजनमा आिाररत रहेर स्थानीय नीलत र कानजन तर्जम
ु ा र

कायाुन्वयन।
2.

भ्रष्टाचार र्वरुिको रार्िय तथा रणनीलत तथा लनकायगत कायुयोर्नाको आवलिक कायुप्रगलतको अनजगमनका
आिारमा समसामर्यक पररमार्ुनसर्हतको कायुयोर्ना कायाुन्वयन।

3.

भ्रष्टाचार लनयन्रणसम्िन्िी कानजनहरूको पररपािना र कायाुन्वयनको िालग अन्तर सरकार तथा अन्तर
लनकाय साझेदारी, समन्वय र सङ्गदठत प्रयासिाई अलभवृर्ि गनु आवश्यक नीलतगत, सं रचनागत र कायुगत
व्यवस्था।

4. भ्रष्टाचार र्वरुिको नागररक सचेतना अलभवृर्िका िालग केन्िदे खि स्थानीय तहसम्म भ्रष्टाचार र्वरुि
प्रविुनात्मक शमक एवम् लनरोिात्मक शमक कायुिमसम्िन्िी।
5.

भ्रष्टाचारको र्ोखिमपूणु क्षेरको पर्हचानको िालग आिारभूत सूचकको लनिाुरण गरी आवश्यक अध्ययन र
अनजसन्िान।

6.

भ्रष्टाचार लनयन्रणसँग सम्िि लनकायको सं स्थागत क्षमता र्वकासका िालग आिजलनक सूचना प्रर्वलिको
प्रयोग।

7.

अनजसन्िान कायुिाई वैज्ञालनक, वस्तजपरक र नलतर्ामूिक िनाउन क्षमता अलभवृर्ि।

8. सावुर्लनक लनमाुण र सेवा प्रदान गने लनकायिाई कामको गजणस्तरप्रलत उतरदायी िनाउन प्रार्वलिक
परीक्षण र र्वस्तार।
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७.७.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
भ्रष्टाचार अनजखचत कायु तथा अलनयलमत कायु लनयन्रण र रोकथाममा अन्तर सरकार तथा अन्तरलनकाय सहयोग
र सहकायुको वातावरण लनमाुण भएको, भ्रष्टाचार र आलथुक अपराििाट आखर्ुत आयप्रलत सामाखर्क दृर्ष्टकोण
नकारात्मक शमक भएको समार्का सिै पक्ष तथा क्षेरिाट लनगरानी तथा ििरदारीका कारण भ्रिाचारमा लनयन्रण
भएको हजनेछ। यसका साथै, भ्रष्टाचार र्वरुिको

ून्य सहन ीिताको नीलतिाई िि लमिे को, आलथुक अनज ासन

तथा र्वतीय सज ासनमा अलभवृर्ि भएको, सेवा प्रवाह तथा र्वकास लनमाुणका कायुमा सूचना प्रर्वलिको प्रयोगिाट
प्र ासलनक कायुमा पारदख त
ु ा तथा तथ्याङ्क सं किन एवं भण्िारमा स्वस्थता र सजरक्षणता िृर्ि हजन,े र सामाखर्क
आलथुक

७.८

ाखन्त सजरक्षा िगायतका अन्तराुर्िय मूल्याङ्कनका सूचकमा उल्िे ख्य प्रभावकाररता आएको हजनेछ।

ाखन्त सजव्यवस्था

७.८.१ पृष्ठभूलम
नागररकको र्ीउ िनको सजरक्षा तथा समार्मा

ाखन्त सजव्यवस्था पर्हिो महत्त्वपूणु कायु हो। प्रभावकारी

सजरक्षा प्रिन्ि सज ासन र र्वकासको पूवस
ु तु हो। स्थानीय तहमा उच्च, फरार्किो र समावे ी आलथुक
ाखन्त सजव्यवस्था हजन ज आवश्यक छ। सामाखर्क सं रचना अन्तरलनभुरता

र्वकासका िालग समेत प्रभावकारी

सावुर्लनक लनकायको र्वश्वासनीयता सरकारका िीचमा रहेको समझदारीिे

ाखन्त सजव्यवस्थामा प्रभाव पादुछ।

यसै िाट नै व्यापार व्यवसाय उद्यम ीिता िगानी र्वकास लनमाुण पयुटन सूचना प्रर्वलिको र्वकास हजने अन्यर
िसाह सराईं हजने प्रवृखतमा न्यूनीकरण हजन गई आलथुक तथा सामाखर्क र प्रर्वलिको र्वकासमा महत्त्वपूणु
योगदान पजग्न र्ान्छ।

७.८.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
सूचना प्रर्वलिको असजररत उपयोग िढ्नज, साना हलतयारको प्रयोग िढ्नज, सामाखर्क सञ्जािको िढ्दो रूपमा
गित उपयोग गररनज, र्व ष
े गरी ऊर्ाु ीि यजवा र्न खि वैदेख क रोर्गारीमा रहनज, सामान्य र्वकास
लनमाुणका िालग समेत प्रार्वलिक र्न खि दे िार्हरिाट आएर काम गनज,ु हरे क क्षेरमा र्वचौलियाको र्गर्गी
िढ्नज, सरकारी एवम् सावुर्लनक सम्पखतको िढ्दो अलतिमण रोक्नज; यथेष्ट स्रोतसािनको व्यवस्था गनज,ु अन्तर
सरकार तथा अन्तर लनकायका िीचको समन्वय कायम गनजु तथा मानव अङ्ग तथा मानव तस्करी तथा
िेचलििनर्स्ता समस्याहरू रोक्नज समस्या तथा च जनौतीका रूपमा रहेका छन्।
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७.८.३ अवसर
सजरक्षा लनकायका िीचमा उपयजि समन्वयका िालग प्रर्वलिगत सं यन्र लनमाुण हजन ज आमसञ्चार तथा सामाखर्क
सञ्र्ाििाट सामाखर्क पररवतुन तथा र्वकृत र्वषयमा लनरन्तर ििरदारी तथा लनगरानी भहरहनज रार्नीलतक
ज ानयोग्यता हजन ज अन्तर सरकार सहकायुका
खस्थरता हजन ज नीलतगत तथा कानजनी व्यवस्थामा स्पष्टता एवं पूवाुनम
िालग उपयजि र प्रभावकारी सं यन्रको लनमाुण हजन,ज र्नचेतनामा आएको सजिार, अनजसन्िान सूचना प्रर्वलिमा
भएको तीव्र र्वस्तार यस क्षेरका अवसरका रूपमा रहेका छन्।

७.८.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत र कायुनीलत
सोंच
कानजनी

ासन र िोकताखन्रक अभ्यासिाट सभ्य र सजव्यवखस्थत समार् लनमाुण।

िक्ष्य
र्वश्वासयोग्य

ाखन्त सजव्यवस्थािाट सामाखर्क आलथुक रूपान्तरण गने।

उद्देश्य
1.

ाखन्त, सजव्यवस्था र अमनचयनिाई प्राथलमकतामा रािी कानजनी

ासनको माध्यमिाट आलथुक समृर्ि

हालसि गने
2. सजरक्षा र अपराि न्यूनीकरणका िालग अन्तर सरकार तथा अन्तर लनकायका िीचमा असि अभ्यासिाई
प्रवुिन गनज।
ु

७.८.५ रणनीलत
1. नागररकको खर्उ, िन, स्वतन्रता तथा सावुर्लनक सम्पखतको सजरक्षा गनुको लनखम्त सजरक्षा लनकायसँगको
सम्िन्ि सजमिजर िनाउने।
2.

ाखन्त सजव्यवस्था प्रविुनका िालग प्र ासनमा र्वलिको

ासनिाई प्राथलमकता ददने।

3. र्वपद् व्यवस्थापन कायुिाई प्रभावकारी िनाउने।
4. अन्तर सरकार तथा अन्तर लनकायकािीचमा समन्वय तथा सहकायु स्थार्पत गने
5. गाउँ प्रहरी तथा सामजदार्यक प्रहरीमा र्व ेष र्ोि ददहने तथा प्रहरीिाई र्नमैरी िनाउने।
6. सूचना सम्प्रेषण तथा सजरक्षा प्रणािीका आिजलनक प्रर्वलिको र्िान तथा उपयोगिाई व्यवखस्थत र र्वस्तार
गने
7. अपराि लनयन्रणमा सहयोग पजग्ने नयाँ प्रर्वलििाई प्रयोगमा ल्याहनेछ।
194 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

8. मानव अंग तथा मानव तस्करी एवं िेचर्विनर्स्तो अमानवीय कायुिाई लनयन्रणका उपायको अविम्िन
गने
9. र्वपद्को अवस्थामा तत्मक शकाि िोर्, उिार र राहत र्वतरण गनु तालिम प्राप्त दक्ष र्न खि तयार गनजक
ु ा
साथै आपतकािीन उिारका िालग न्यूनतम उद्दार तथा राहत सामग्रीको भण्िारण गने।
ाखन्त सजव्यवस्था

सं घीय

सरकार

तथा

तहमा

आवश्यकता

२०८१/८२

२०८०/८१

र्म्मा िक्ष्य

२०७९/८०

हकाई

अवलिको

२०७७/७८

ि.सं . कायुिम

िक्ष्य

२०७६/७७

वषु

योर्ना

२०७८/७९

आिार

प्रदे

सरकारसँग समन्वय गदै विा
1.

प्रहरी

चौकी

स्तरोन्नलत गने।
2.
3.
4.

र्वलभन्न

सजरक्षा

अनजसार सं ख्या

लनमाुण

प्रहरी

सं वेदन ीि

कायुिम सञ्चािन गने

1

1

1

1

5

सं ख्या

2

2

2

2

2

11

सं ख्या

2

2

2

2

2

11

सं ख्या

1

1

1

1

1

5

एवं

स्थानमा लसलसर्टभी र्िान गने
समजदाय

1

साझेदारी

िागूपदाथु दजव्युसनी सजिार केन्ि
स्थापना गने

िागू औषि सम्िन्िी सचेतना
5.

तथा

अनजगमन

सञ्चािन गने
6.
7.

कायुिम सं ख्या

र्वपद् व्यवस्थापन योर्ना तयार
गने

र्वपद् व्यवस्थापन िारे प्रख क्षण
ददने

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सं ख्या

1

सं ख्या

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

1

1
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1

1

5

७.८.६ प्रमजि कायुिमहरू
1. र्वद्यजतीय

ासनको अविारणािाई प्रभावकारी कायाुन्वयन।

2. सं वेदन ीि र्वलभन्न स्थानमा क्िोर् सर्कुट टे लिलभर्न र्िान।
3. िागज औषिको माग घटाउन, आपूलतु लनयन्रण गनु तथा क्षलत न्यूनीकरण गनु सं स्थागत सजदृढीकरण तथा
सचेतना, रोकथाम र पजनस्थाुपना।
ज ािन तथा अन्य
4. अवैि गाँर्ा र अर्फम िेती लनरुत्मक शसार्हत गनु कानजनी कारिाही सँगसँगै कृर्ष, प प
रोर्गारमूिक व्यवसायको प्रविुन।
5. िागज औषि लनयन्रण र अनजगमनमा प्रभावकाररता र पजनए
ु र्ककरण तथा समार्मा पजनस्थाुपना गने कायुमा
प्रभावकाररता।
6. गररिी लनवारण, ाखन्त तथा सज ासन
7. भूकम्प िाढी, पर्हरो, आगिागी र अन्य प्राकृलतक र्वपद्बाट हजने क्षलत न्यूनीकरण गनु लछटो र छोटो र्ानकारी
तथा पूवस
ु ूचना प्रणािी र्वस्तार।

७.८.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
समार्मा कानजनी

ासनको अभ्यासिाट

ाखन्त सजव्यवस्था कायम भएको हजने, अन्तर सरकार तथा अन्तर

लनकायका िीचमा असि समन्वय सहकायु साझेदारी र्वकास भएको हजन,े अत्मक शयािजलनक सूचना प्रर्वलिको उपयोग
भएको सामाखर्क सदाचार स्वच्छता िढे को हजन,े र्वपद् व्यवस्थापनका सिै र्वषयगत क्षेरमा मूिप्रवाहीकरण
भएको हजन,े क्षलतिाई न्यूनीकरण गनु पूवत
ु यारी तथा प्रलतकायु क्षमता अलभवृर्ि भएको हजने, समार्का अन्य
क्षेरिाट

ाखन्त सजव्यवस्थाका िालग अलिकतम योगदान भएको तथा सामाखर्क

ाखन्त कायम भएको हजनेछ।

७.९ र्वतीय सज ासन
७.९.१ पृष्ठभूलम
सावुर्लनक स्रोतको ददगोरूपमा सं किन र सं किन गररएको स्रोतको सन्तजलित न्यायोखचत दक्षतापूणु र्वतरण
र पजनर्वुतरणको कायु सावुर्लनक लनकायिे लनरन्तर र लनयलमतरूपमा गरररहेको हजन्छ। उपिब्ि स्रोत तथा
र्वलनयोखर्त िचुको कज ि एवम् सवोतम पररचािन, त्मक शयसको िे िाङ्कन, प्रलतवेदन तथा िे िापरीक्षणमाफुत र्वतीय
व्यवस्थापनमा पारदख त
ु ा र र्वाफदे र्हता अलभवृर्ि गरी भ्रष्टाचार लनयन्रण र सदाचार प्रविुनगदै
र्नसािारणिाई र्वतीय सज ासनको प्रत्मक शयाभूलत ददनज गाउँपालिकाको दार्यत्मक शव हो। सावुर्लनक र्वतीय
व्यवस्थापनिाई पारद ी र र्वाफदे ही िनाउन, राज्यको सावुर्लनक िचु र सावुर्लनक आयको अद्यावलिक
खस्थलतको िेिाङ्कन तथा प्रलतवेदन प्रणािीिाई लनयलमत र एकरूपता कायम गरी प्रभावकारी िनाउँदै िै र्ानका
िालग सूचना प्रर्वलिमा आिाररत र्वतीय व्यवस्थापनको र्वकासमा र्ोि ददनज आिश्यक छ।सावुर्लनक िररद
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कायुिाई वस्तजलनष्ठ तथा प्रभावकारी िनाउन र्वद्यजतीय िररद प्रर्ियािाई अलनवायु गने, सावुर्लनक स्रोतको
पररचािन तथा िचुको मालसक चौमालसक अिुवार्षुक र वार्षुक रूपमा अनजगमन तथा मूल्याङ्कन गने र सोको
प्रलतवेदन सावुर्लनक गने कायुिाई ध्यान ददनज पने दे खिन्छ।

७.९.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
र्वतीय स्रोतको तथ्यपरक अनजमान तथा पररचािनका िालग र्वख ष्ट सेवा समूहको िे लिकेटे ि सं रचना तथा
र्न खि नहजन ज कर तथा गैरकर पररचािनमा समस्या रहेको छ। आवलिक योर्ना मध्यमकािीन िचु सं रचना
अनजसार वार्षुक िर्ेट तथा कायुिमको तर्जम
ु ा नगररनज र्वलनयोर्नको समस्या रहेको छ। आयोर्ना िैंक
ँ ीगत िर्ेटको र्वलनयोर्न र कायाुन्वयनको क्षेरमा समस्या रहेको
िनाई आयोर्ना व्यवस्थापन नगररनज, पजर्
छ। िर्ेट िार्हरिाट आलथुक वषुको र्जनसजकै समयमा नयाँ नयाँ कायुिम कायाुन्वयन गनजु र्वतीय अनज ासनमा
समस्या दे खिएको छ। कायुिम कायाुन्वयनको सं भावना माग र आवश्यकता अनजसार िनाउनज, कायुिम
प्रस्ताव गदाु वार्षुक िररद योर्ना तथा र्वस्तृत आयोर्ना प्रलतवेदन तयार गनज,ु समयमा ठे क्का िन्दोिस्त गनज,ु
ँ ीगत िचु वृर्ि गनज,ु आन्तररक लनयन्रण एवं िे िापरीक्षण प्रणािी सजदृढीकरण गनज,ु
चािज िचुको कम गरी पजर्
अखन्तम िेिापरीक्षणिाई वस्तजगत िनाउनज, िेरुर्जको मारा घटाई िेरुर्ज नै नहजने गरी िचु व्यवस्थापन गनजु
र्स्ता समस्या तथा च जनौतीहरू रहेका छन्।

७.९.३ अवसर
गाउपालिकािे रार्स्व र व्ययको अनजमान प्रत्मक शयेक वषु असार मर्हनाको १० गतेलभर गाउँसभामा पेस गनजप
ु ने,
सूचना प्रर्वलिमा आिाररत िर्ेट िे िाङ्कन प्रलतवेदन रार्स्व प्रणािी, तीनै तहका सरकारको रार्स्व र िचुका
ीषुक एउटै प्रकृलतका सावुर्लनक र्वतीय प्रणािी) गभुमेण्ट फाहनाखन्सयि लसष्टम GFS 2014 (को व्यवस्था
हजन,ज अन्तराुर्िय िेिामानको अभ्यास गरी सो अनजसारको प्रलतवेदन प्रणािी, सावुर्लनक िचुको पारदख त
ु ा
अलभवृर्ि गनु भजिानी हजने लििहरूको सावुर्लनकीकरण साथै महािे िा परीक्षक, अखख्तयार दजरूपयोग अनजसन्िान
आयोग, सावुर्लनक िररद अनजगमन कायाुिय र्स्ता लनयामक लनकायको सर्ियता िढ्नज आमसञ्चार तथा
सामाखर्क सञ्जाि र नागररक समार्को लनगरानी एवं ििरदारीमा गजणात्मक शमक र पररमाणात्मक शमक सजिार दे खिनज
र्वतीय सज ासन प्रविनका िालग अवसरका रूपमा रहेका छन्।

197 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

७.९.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत र कायुनीलत
सोंच
सावुर्लनक र्वतमा दक्षतापूणु एवं कज ि प्र ासन, र्वतीय सज ासन
िक्ष्य
सावुर्लनक आयको ददगो र प्रगलत ीि पररचािन र िचुिाई पारद ी र उत्मक शपादन ीि क्षेरमा पररचािन गरी
र्वतीय दक्षता र प्रभावकाररता अलभिृर्ि गने।
उद्देश्य
सावुर्लनक र्वतको प्रगलत ीि पररचािन र उपिब्ि स्रोत तथा सािनको सन्तजलित तथा पारद ी उपयोग
िढाउनज।

७.९.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. सावुर्लनक र्वत पररचािन तथ्यमा आिाररत न्यायपूणु र प्रगलत ीि िनाउने।
2. सावुर्लनक आय–व्ययको स्वीकृती कायाुन्वयन िेिाङ्कन अनजगमन तथा मूल्याकङ्कन िेिापरीक्षण र
प्रलतवेदनको आिारभूत तथा र्वख ष्ट िाकाको अनज रण र पररपािना िनाउने।
3. सूचना प्रर्वलिको अलिकतम उपयोग गने।
4. योर्ना मध्यमकािीन िचु सं रचनाका आिारमा वार्षुक िर्ेट तथा कायुिम तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन गने।
5. वार्षुक िररद योर्ना गजरू योर्ना र्वस्तृत आयोर्ना प्रलतवेदनका आिारमा मार आयोर्नाको छनौट तथा
कायाुन्वयन गने।
6. िाभ िागत र्वश्लेषणका आिारमा सँगठन र्वस्तार र आयोर्ना तथा कायुिमको कायाुन्वयन गने।
7. र्वतीय अनजगमन लनकाय तथा िेिापरीक्षण सं स्थाको सजदृढीकरण गने
8. र्वतीय व्यवस्थापनका सिै क्षेरमा सूचना प्रर्वलिको प्रयोगिाई र्वस्तार गररनेछ।
9. िेरुर्ज तथा अलनयलमत कायुिाई लनयन्रण तथा न्यूनीकरणका िालग आन्तररक िेिापरीक्षणिाई सूचना
प्रर्वलिमा आिाररत िनाहनजका साथै िेिा उतरदायी अलिकारीिाई खर्म्मेवार तजल्याउने।

198 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.
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र्म्मा िक्ष्य

िाभिागतका आिारमा योर्ना तथा -

1.

का

िालग

वार्षुक

िर्ेट कायुिम

र्वलनयोर्न गने पिलतको र्वकास गने।

2.
3.

कमुचारीिाई रार्स्व पररचािन क्षमता
वृर्ि तालिम आयोर्ना गने।
िे िा

प्रणािी

सं ञ्चािन गने।

सजदृढीकरण

सं घीय सरकार तथा प्रदे
4.

तालिम

सरकारसँग

अन्तर आविता हजने गरी िर्ेट सूचना
प्रणािीको र्वकास गने।

5.
6.
7.

र्वद्यजतीय

आलथुक

कायुप्रणािीको

सजदृढीकरण गने।

सािुर्ालनक िचु कायुर्वलि िनाई िागू
गने।

समयमा

काम

सम्पन्न

सेवाप्रदायकिाई प्रोत्मक शसाहन गने।
सं घीय सरकार तथा प्रदे
स्टाण्यान्ििु

8.

र्वतीय

अनजदान),

कायुिम(

िमोखर्म

र्ववरणको
रार्स्व

सरकारिाई

आलथुक

प्रलतवेदन

र

गने

तथा
गने

हस्तान्तररत

199 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

७.९.६ प्रमजि कायुिमहरू
1. िर्ेट तर्जम
ु ा कायाुन्वयन िेिांकन र प्रलतवेदनमा सिने नि रे र्री एप्िीके न लसष्टममको पूणरू
ु पमा
कायाुन्वयन।
2. िागत र िाभको र्वश्लेषणसर्हत योर्ना तथा कायुिम अवलि यर्कन गरी वार्षुक िर्ेट र्वलनयोर्न।
3. िहजवषीय ठे क्का व्यवस्थापन लनदे ख का तयार गररनेछ।
4. आवलिक योर्ना मध्यमकािीन िचु सं रचना र वार्षुक िर्ेट तथा कायुिमका िीचमा समन्वय स्थार्पत
गने।
5. आलथुक कायुर्वलि तथा र्वतीय र्वाफदे र्हतासम्िन्िी कानजनी व्यवस्था तथा कायाुन्वयन।
6. आन्तररक लनयन्रण, आन्तररक िेिापरीक्षण तथा अखन्तम िे िापरीक्षण सं घीय सरकार तथा प्रदे
सरकारिाई स्टाण्यान्ििु िमोखर्म आलथुक तथा र्वतीय र्ववरणको प्रलतवेदन गने (अनजदान, रार्स्व र
हस्तान्तररत कायुिम)

७.९.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
आलथुक कायुर्वलि तथा र्वतीय उतरदार्यत्मक शव ऐन िगायतका कानजन तर्जम
ु ा भएको, वार्षुक िररद योर्ना, गजरू
योर्ना, र्वस्तृत आयोर्ना प्रलतवेदन लनिाुररत समयमै तयार भई िररद तथा ठे क्का िन्दोिस्त भएको, रार्स्व
पररचािन प्रभावकारी रूपमा भएको, सावुर्लनक िचुको कज ि तथा दक्षतापूणु पररचािनिाट िेरुर्ज कम भएको
र्वतीय हस्तान्तरणको साथुक उपयोग भएको र िेिापरीक्षण प्रभावकारी भएको हजनेछ।

७.१० मानव अलिकार
७.१०.१ पृष्ठभूलम
रार्िय मानव अलिकार आयोगको स्थापना मानव अलिकारको सचेतना र्वस्तार, सम्मान, सं रक्षण र प्रविनमा
सहयोग पजर ्याउने उद्देश्यिे भएको हो। मानव अलिकारिाई

ाखन्त र र्वकासको मूि आिारका रूपमा स्वीकार

ज राि सङ्घको महासभािे १० लिसेम्िर १९४८ मा मानव अलिकारको र्वश्वव्यापी घोषणापर र्ारी
गदै सं यि
गरे को लथयो, र्समा पर्हिो पटक मानवका र्न्मलसि एवम् नैसलगुक अलिकारहरूिाई मानव अलिकारका
रूपमा पररभार्षत गररएको लथयो। मानव अलिकारको प्रचिन र प्रत्मक शयाभूलतका िालग र्वगत वषुदेखि नै नेपाि
सरकारिे योर्ना नीलत कानजन सं रचना िनाई कायुन्वयन गरररहेको छ। सं घीय

ासन प्रणािीिे सिै क्षेर

तह तप्काका व्यखिको रार्नीलतक आलथुक सामाखर्क र्वकास अलिकारिाई प्रचिन गराउन अझ महत्त्वपूणु
भूलमका लनवाुह गरे को छ। स्थानीय सरकारिे आफ्ना कायुखर्म्मेवारी तथा अलिकार क्षेरलभरका र्वषयमा
मानव अलिकारप्रलत र्व ेष चनािो तथा प्रलतवि हजन ज पदुछ। साथै सं घीय सरकार तथा प्रदे
मानव अलिकार सं रक्षण सम्ििुन र प्रविुनमा सहयोग तथा समन्वय गनजु पदुछ।
200 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

सरकारिाई

७.१०.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
आम नागररकिाई सवुव्यापीरूपमा स्वीकार गररएका मानव अलिकारको पूणु प्रत्मक शयाभूलत ददिाउनज च जनौतीपूणु
कायु रर्हआएको छ। सरकारका हरे क कायुिममा मानव अलिकारिाई प्राथलमकतामा राख्नज, मानव
अलिकारसम्िन्िी र्नचेतना िढाउनज, मानव अलिकारका र्वषयमा र्ानकार राख्न सक्ने र्न खिको उपिब्िता
नहजन,ज र्व ेष गरी रार्िय मूििार भन्दा ति रहेका समजदायको मानव अलिकारको सजरक्षा र सजलनखितता गनजु
समस्या तथा च जनौतीका रूपमा रहेका छन्।

७.१०.३ अवसर
सं घीन

ासन प्रणािी समावे ीता कानजनको

मान्यता समावे

ासन स्वतन्र न्यायपालिका िगायतका िोकतन्रका र्वश्वव्यापी

गररएको सं र्विान र्ारी हजन,ज मानव अलिकारको सं रक्षण सं ििुन प्रवुिनका िालग रार्िय मानव

अलिकार आयोग लििम सम्ित २०५८ दे खि कायुरत रहनज, मानव अलिकारको पैरवीका िालग र्वर्वि
प्रकारका अन्तराुर्िय तथा रार्िय गैरसरकारी सं स्था सर्िय रहनज, समग्र

ासकीय व्यवस्थामा सं िग्न

र्नप्रलतलनलि कमुचारी मानव अलिकारका र्वषयमा सर्ग तथा समन्वकारी हजन,ज आमसञ्चार सामाखर्क सञ्जाििाट
लनरन्तर रूपमा प्र ंसा तथा प्रलतरोि भहरहनज महत्त्वू णु अवसर रहेका छन्।

७.१०.४ सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत र कायुनीलत
सोंच
मानव अलिकारको सवुव्यापी पािना समावे ी, मयाुददत र समतामूिक समार् लनमाुण।
िक्ष्य
मानव अलिकारको मूल्य मान्यतािाई अन्तर सरकार तथा अन्तर लनकायका िीचमा साझेदारी िढाई मानव
अलिकार सं स्कृलतको र्वकास गने।
उद्देश्य
मानव अलिकारप्रलतको प्रलतिितािाई व्यवहाररक रूपमा सजलनखित गनज।
ु

201 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

७.१०.५ रणनीलत
1. मानव अलिकारको प्रविुनात्मक शमक कायु गने।
2. मानव अलिकार र र्वकासिाई पररपूरकरूपमा कायाुन्वयन गने।
3. मानव अलिकारसम्िन्िी दार्यत्मक शव पूरा गनु समन्वयात्मक शमक तथा सहयोगी भूलमका लनवाुह गने।
मानव अलिकार र सामाखर्क न्याय

1

मौलिक

हक

कायाुन्वयन

गनु

-

-

-

2

लनः ल्ज क कानजनी सहायता केन्ि सं ख्या

1

1

1

-

-

0

अलिकार

उल्िङ्घनका

अलिकार

उल्िङ्घनका

घटनाको अनजसन्िानमा सहर्ीकरण सं ख्या
गने

मानव

घटनाका

पीलितिाई क्षलतपूलतुको सं ख्या

व्यवस्थाका िालग पहि गने
5

२०८१/८२

1

मानव

4

र्म्मा िक्ष्य

1

िोल्ने
0

अवलिको

सं ख्या

स्थानीय कानजनको तर्जम
ु ा गने।

लिपन्निाई न्यायमा पहजँच िढाउन
2
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२०७९/८०

हकाई

योर्ना

२०७७/७८

ि.सं . कायुिम

िक्ष्य

२०७६/७७

वषु

२०७८/७९

आिार

समार्मा लिद्यमान छज वाछज त लिरुि
सचेतना तथा लनयमन

सं ख्या

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर
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७.१०.६ कायुनीलत
1. मानव अलिकार उल्िङ्घनका घटनाको अनजसन्िान कायुिाई प्रभावकारी िनाहन सहयोग पजयाुउने।
2. र्वपन्न, सीमान्तकृत एवम् र्पछलिएका वगुका अलिकारिाई र्व ष
े सं रक्षण तथा सहर्ीकरण गने।
3. मानव अलिकारका क्षेरमा कायुरत रार्िय तथा स्थानीय सं स्थासँग समन्वय तथा सहकायु गने।
4. मानव अलिकारको सम्मान, सं रक्षण र प्रोत्मक शसाहनका िालग नीलतगत कानजनी सं रचनागत सं स्थागत क्षेरमा
अनजकूिन लमिाउने।

७.१०.७ प्रमजि कायुिमहरू
1. सं र्विानिे प्रत्मक शयाभूत गरे को मानव अलिकारको सजलनखितताका िालग सम्िखन्ित लनकायहरूको सं स्थागत
सजदृढीकरण।
2. नीलत, योर्ना र कायुिमहरू तर्जम
ु ा, कायाुन्वयन र अनजगमन गदाु अलिकारमा आिाररत पिलत अविम्िन
गने र सोका िालग र्न खिको क्षमता र्वकास।
3. मानव अलिकार र मानवीय कानजनका सम्िन्िमा यसमा सं िग्न सिै सरोकारवािा पक्षसँग समेतको समन्वय
र सहकायुमा सचेतनामूिक कायुिम सञ्चािन।
4. मानव अलिकारको सं रक्षण, सं वद्र्िन र प्रविनमा र्वाफदे र्हता अलभवृर्ि।
5. मानव अलिकारको सं रक्षणका िालग सं घीय तथा प्रदे

सरकारसँग सहकायु तथा आपसी र्वश्वासको प्रविुन।

७.१०.८ अपेखक्षत उपिखब्ि
मानव अलिकारको प्रचिन र प्रविुनमन िालग नीलत कानजनको तर्जम
ु ा भएको र मानव अलिकारसम्िन्िी रार्िय
तथा स्थानीय सं स्थाहरू सजदृढ भएका हजनेछन्। त्मक शयसै गरी मानव अलिकार र र्वकासका मजद्दाका िीचमा सामञ्जस्य
स्थार्पत भएको, यससँग सरोकार राख्ने सावुर्लनक तथा गैरसावुर्लनक लनकायका िीचमा असि एवं सजमिजर
सहकायु सम्िन्ि स्थार्पत भएको रार्िय नीलत अनजकूि स्थानीय सं रचनात्मक शमक र कायाुत्मक शमक रूपमा समार्हत
भएको र मानव अलिकार सं स्कृलतको श्रीिृर्ि भएको हजनछ
े ।
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पररच्छे द ८
अन्तर सम्िखन्ित र्वषय
८.१ योर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन
८.१.१ पृष्ठभूलम
गाउपालिकािे लिएको आलथुक, सामाखर्क, भौलतक, प्रर्वलिगत र सांस्कृलतक र्वकासको िक्ष्य प्रालप्तका िालग
लनखित िाटो तय गनजु पदुछ। िक्ष्य हालसि गनु अविम्िन गररने रणनीलत, कायुनीलत र कायुिमको भूलमका
महत्मक शवपूणु हजने पदुछ। यसिे गदाु साि िसािी रूपमा सरकारिे सावुर्लनक गने िर्ेट तथा कायुिमिे सही
िाटो तय गदुछ र यसै अनजरूप दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य र उद्देश्य प्रालप्त गनु सर्कन्छ। स्थानीय सरकारिे
योर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन गदाु सं घीय तथा प्रदे

सरकारका आवलिक योर्नाका आिारपर र योर्ना

एवं र्वषयिाई प्रमजि आिारको रूपमा ग्रहण गनजु पने हजन्छ।

८.१.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
सं र्विानमा उखल्िखित अलिकार तथा कायु खर्म्मेवारीको प्रभावकारीरूपमा प्रचिन गराउनज, सं घ प्रदे सँग
एकाकार भई सामञ्जस्यता स्थार्पत गनज,ु र्वकासको दीघुकािीन सोंच तर्जम
ु ा गरी सोअनजसार योर्ना तथा
कायुिम तर्जम
ु ा गनज,ु र्नताका असीलमत आकाँक्षािाई सन्तजलित र न्यायोखचत तवरिे सम्िोिन गरी सन्तजष्ट
िनाउनज, स्रोतसािनको सजलनखितता गरी आवलिक योर्ना र वार्षुक िर्ेटिीच सामञ्जस्यता कायम गनज,ु
सङ्घीयताअनजरूप योर्ना तर्जम
ु ासम्िन्िी सङ्गठनात्मक शमक सं रचना, प्रर्िया तथा र्वलिमा सजिार गनजु र योर्ना
तर्जम
ु ासम्िन्िी र्न खिको क्षमता र्वकास गरी सं स्थागत सजदृढीकरण गनजु योर्ना तर्जम
ु ा प्रर्ियामा दे खिएका
समस्या तथा च जनौती रहेका छन्।

८.१.३ अवसर
सं घ तथा प्रदे

सरकारिे योर्नाको तर्जम
ु ा भएको ददगो र्वकासको िक्ष्य प्रालप्तका िालग योर्ना र िर्ेटमा

प्राथलमकीकरण गररएको सं र्विानको कायाुन्वयन तथा सङ्घीय ढाँचाअनजरूप योर्ना प्रर्ियािाई थप सन्तजलित,
समन्यार्यक र समावे ी िनाउने, र्वकास साझेदार िगायतको सहयोगको िढ्दो प्रलतििता, गैरआवासीय नेपािी
योगदान गनु उत्मक शप्ररे रत रहेका, स्थानीय समजदायिे सामाखर्क र्वकासमा योगदान पजर्याउन अग्रसर दे खिएका,
लनर्ी क्षेरका उद्यमीिे सामाखर्क सं स्थागत उतरदार्यत्मक शव (सोलसयि कपोरे ट रे सपोखन्सलिलिटी) को क्षेर र्वस्तार
गदै िगेका, स्थानीय तहका आफ्नै र्न खिको व्यवस्था हजन ज महत्त्वपूणु अवसरका रूपमा रहेका छन्।
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८.१.४ सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत र कायुनीलत
सोंच
तथ्यमा आिाररत एवं वस्तजगत योर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन प्रणािी।
िक्ष्य
योर्ना िर्ेट तथा कायुिम लनिाुररत नतीर्ासूचक अनजरूप कायाुन्वयनमा िै र्ाने
उद्देश्य
आवलिक योर्ना, मध्यमकािीन िचु सं रचना र वार्षुक िर्ेट तथा कायुिमका िीचमा सामञ्जस्य लमिाई
योर्नाको वस्तजलनष्ठ तथा तथ्यपरक तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन गनज।
ु

८.१.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. सं र्विान तथा प्रचलित कानजन अनजरूप योर्ना तर्जम
ु ा प्रणािी तथा कायाुन्वयन पिलतको र्वकास गने।
2. स्थानीय आवश्यकता माग सम्भावनाका आिारमा योर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन गने।
3. सावुर्लनक लनकाय एवम् लनर्ी, सहकारी तथा सामजदार्यक क्षेरका र्वख ष्टता स्रोत सािनका आिारमा
योर्नाका क्षेरको कायाुन्वयन गने।
4. सं घ तथा प्रदे

सरकारसँग सहकायु तथा समन्वय स्थार्पत गदै योर्नाको साथुक नतीर्ा प्राप्त गने।

5. प्रमाणमा आिाररत नलतर्ामजिी योर्ना र मध्यकािीन िचु सं रचनािाई सं स्थागत गरी योर्नाका र्वलभन्न
तह र अवयविीच कायुमूिक सम्िन्ि कायम गररनेछ।
6. सावुर्लनक िररद लनयमाविी, प्राकृलतक सािनस्रोतको ददगो उपयोग तथा र्न खि पररचािनसम्िन्िी
कानजनी, नीलतगत, सं स्थागत र प्रर्ियागत सजिार गने।
7. योर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयनमा सहभागी हजने र्न खिको सोंचाह मानलसकता कायु ैिी सं स्थागत क्षमता
र्वकास तथा र्वाफदे र्हता अलभवृर्ि गने।
8. योर्ना अनजगमन तथा मूल्याङ्कनका िालग र्वद्यजतीय प्रणािीको र्वकास तथा अभ्यासिाई अविम्िन गने।
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योर्ना तर्जम
ु ा

4
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र्वद्यािय र प्राखज्ञक सं स्थासँग छिफि र सं ख्या
कायु ािा

सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारका सं ख्या

र्वलभन्न लनकायसँग िैठक र छिफि

योर्ना तर्जम
ु ािाई पृष्ठपोषण गने अध्ययन सं ख्या
अनजसन्िान

उत्मक शपादन र उत्मक शपादकत्मक शव वृर्ि सम्िन्िी सं ख्या
अध्ययन अनजसन्िान
योर्नाको

6

सं ख्या
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र्म्मा िक्ष्य

मापदण्ि सं ख्या

िनाउने अलभमजिीकरण तालिम सिै )
(विा अध्यक्ष तथा कमुचारीिाई

सरकारसँग सं ख्या

सं घीय सरकार तथा प्रदे
5

समन्वय र अन्तर सम्िन्ि कायम गने

योर्नाको पर्हचान, छनौट र कायाुन्वयन
गने उच्चस्तरीय सं यन्र गठन गने

8
9
11

अनजगमन

िनाउने।

तथा

मूल्याङ्कन

लनदे ख का सं ख्या

अनजगमन तथा मूल्याङ्कनको पृष्ठपोषणिाई सं ख्या
योर्ना लनमाुणमा समावे

गने

प्रत्मक शयेक आयोर्नाको नलतर्ा तयार गने। सं ख्या
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८.१.६ प्रमजि कायुिमहरू
1.

दीघुकािीन सेवा प्रवाह र

र्वकासको सोंच िनाउने

2.

सं वैिालनक तथा प्रचलित कानजनमा उल्िे खित अलिकार तथा खर्म्मेवारी पूरा गने आिारमा योर्ना तथा
नीलतगत व्यवस्था गने।

3.

योर्ना चिका सम्पूणु चरणमा र्वश्वाख िो तथ्याङ्क तथा सूचनाको उपयोग, पृष्ठपोषण गनु अध्ययन,
अनजसन्िान तथा सवेक्षण।

4. अनजगमन तथा मूल्याङ्कन नलतर्ािाई योर्ना तर्जम
ु ाको प्रत्मक शयेक चरण र प्रर्ियामा प्रयोग।
5.

ज ोरूपमा सजदृढीकरण।
मध्यमकािीन िचु सं रचना योर्ना र वार्षुक िर्ेट तथा कायुिम र्ोड्ने सेतक

6.

र्ग्गा प्रालप्तका िालग योर्नाििरूपमा सं घीय सरकारसँग समन्वय तथा सामञ्जस्य स्थार्पत।

7.

आयोर्ना तथा कायुिममा सं िग्न हजने लनमाुण कम्पनीको सं स्थागत तथा सं रचनागत सजदृढीकरण।

8. र्वकास लनमाुणमा सं िग्न सहकारी, गैरसरकारी तथा सामजदार्यक सं स्थाहरूको प्रोत्मक शसाहन तथा क्षमता
र्वकास।
9.

कायाुन्वयनमा सं िग्न हजने मानव स्रोतको कायुसम्पादनमा आिाररत िृखत र्वकास तथा प्रोत्मक शसाहन प्रणािी।

10. प्राकृलतक स्रोतसािन तथा नदीर्न्य सामग्रीको ददगो तथा सन्तजलित उपयोग।

८.१.८ अपेखक्षत उपिखब्ि
सङ्घीय

ासनप्रणािीिे स्थानीय सरकारिाई प्रदान गरे को अलिकार एवं कायु खर्म्मेवारी अनजरूप तादाम्यता

हजने गरी योर्ना प्रणािी र्वकास तथा कायाुन्वयन व्यवस्था भएको हजनेछ। साथै, सं घ तथा प्रदे

सरकारका

आवलिक वार्षुक योर्नासँग पररपूरकता भएको, मध्यमकािीन िचु सं रचना सं स्थागत भएको, वार्षुक र्वकास
कायुिम र आवलिक योर्नािीच तािमेि कायम भएको हजनेछ। त्मक शयसै गरी योर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयनमा
सहभागी सावुर्लनक तथा गैरसावुर्लनक लनकायको सं स्थागत क्षमता सजदृढीकरण भएको, र्वकास लनमाुण कायुमा
सं िग्न सरोकारवािाको क्षमता अलभवृर्ि भएको, योर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन सम्िन्िी तालिम व्यवस्था
भएको, कायुसम्पादन करार तथा प्रोत्मक शसाहन प्रणािी िागू भएको, र्ग्गा तथा अन्य प्राकृलतक सािनस्रोत पररचािन
वातावरणमैरी भएको सूचना प्रर्वलिमा आिाररत अनजगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणािीको र्वकास तथा अभ्यास
भएको र आयोर्ना लनिाुररत नतीर्ासूचक अनजसार नै कायाुन्वयन भएको हजनछ
े ।
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८.२ अनजगमन तथा मूल्याङ्कन
८.२.१ पृष्ठभूलम
नीलत, कानजन, योर्ना, आयोर्ना, िर्ेट तथा कायुिमको चिका सम्पूणु चरणिाई कज ि दक्षतापूणु प्रभावकारी,
नलतर्ामजिी र र्वाफदे हीपूणु िनाउन स्वस्थ लनष्पक्ष र्वश्वाख िो अनजगमन तथा मूल्याङ्कन पिलतको महत्त्वपूणु
भूलमका रहको हजन्छ। यसै गरी र्वकास आयोर्नाको ररयिटाहम स्टाटसको र्ानकारी लिन सूचना प्रर्वलिको
प्रयोग र नलतर्ामूिक िनाउन आयोर्ना व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको सफ्टवेयर र्वकास गनजु आिश्यक छ।
आगामी ददनमा नीलत कानजन योर्ना आयोर्ना िर्ेट तथा कायुिमको लनिाुररत िक्ष्य हालसि गनु ररयिटाहम
तथ्यपरक एवं र्वश्वालसिो अवस्थाका आिारमा सूचना तथा प्रर्वलिमा आिाररत अनजगमन तथा मूल्याङ्कन पिलतको
अभ्यास तथा अविम्िन गररनजपदुछ।

८.२.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
आयोर्नाको साहट अस्पष्ट रहनज, आयोर्ना सम्िन्िी सं खक्षप्त सूचना रहेको होलिुङ्ग वोिु नराखिनज, स्थानीय
नागररकमा आयोर्नाका र्वषयमा तटस्थ दे खिनज, तीनवटै सरकारका कमुचारीका िीचमा सहकायु तथा
सहयोगको भावना न्यून रहनज, सङ्घीय, र र्वलभन्न तह तथा लनकायका िीचमा अनजगमन तथा मूल्याङ्कनसम्िन्िी
क्षमता र्वकास गनजु र दक्ष र्न खििाई यस कायुमा आकर्षुत गरीराख्नज, सूचना प्रर्वलिको र्वकास तथा
उपयोगप्रलत कमुचारी लनरपेक्ष दे खिनज प्रमजि समस्या तथा च जनौती रहेका छन्।

८.२.३ अवसर
गाउँपालिकाको कायुक्षेर तथा कायु खर्म्मेवारीको लनकटता रहनज, सं र्विान अनजरूप प्र ासकीय पजनसंरचनाका
िममा स्थानीय सरकारको आफ्नै कमुचारी सं रचना रहनज ,भौगोलिक र्वख ष्टता अनजरूप नीलत तथा योर्ना
तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयनमा सहर्ता हजन,ज प्रदे

तथा स्थानीय तहमा योर्ना प्रर्िया तथा अन्तरसम्िखन्ित

अनजगमन तथा मूल्याङ्कन पिलतिाई सं स्थागत गनज,ु तेस्रो पक्ष अनजगमन तथा मूल्याङ्कनिाई प्रश्रय ददनज, र्वर्वि
प्रकारका आमसञ्चार तथा सामाखर्क सञ्जािका कारण सकारात्मक शमक तथा नकारात्मक शमक र्टप्पणी लनगरानी सजझाव
पृष्ठपोषण आहरहनज, साङ्गठलनक पजनगुठन तथा क्षमता र्वकास गदाु अनजगमन तथा मूल्याङ्कनसम्िन्िी व्यवस्थािाई
थप सजदृढ गनु सर्कने अवसर छ।
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८.२.४ सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत र कायुनीलत
सोंच
प्रर्वलि तथा पिलतमा आिाररत पररणाममजिी अनजगमन तथा मूल्याङ्कन।
िक्ष्य
लनिाुररत सूचक अनजसार र्वकास आयोर्ना तथा कायुिमिे लिएका समग्र उपिखब्ि हालसि गनु सहयोग गने।
उद्देश्य
योर्ना, नीलत, कायुिम तथा आयोर्ना कायाुन्वयन तहमा रहेका समस्या समािान गरी लनिाुररत समय गजणस्तर
िागत पररमाणमा सम्पन्न गरी भर्वष्यका िालग पृष्ठपोषण गनज।
ु

८.२.५ रणनीलत
1. नीलतगत, कानजनी, सं स्थागत, सं रचनागत व्यवस्था एवम् सजिार गरी योर्ना, नीलत, आयोर्ना, िर्ेट तथा
कायुिमको समयिि अनजगमन तथा मूल्याङ्कनिाई सं स्थागत गने।
2. मूल्याङ्कन स्वतन्र र्वश्वालसिो र गजणस्तरीय िनाउँदै लनणुय प्रर्ियामा मूल्याङ्कनका नलतर्ाको प्रयोगिाई
उपयोग गने।
3. अनजगमन तथा मूल्याङ्कनसम्िन्िी लनकाय र र्न खिको क्षमता र्वकासिाई र्व ष
े र्ोि ददने।
4. ददगो र्वकासका िक्ष्यसमेतको अनजगमन तथा मूल्याङ्कन गनु सर्कने गरी नलतर्ामूिक अनजगमन तथा
मूल्याङ्कन प्रणािीिाई थप र्वकास गने।
5. अनजगमन तथा मूल्याङ्कनमा अन्तर सरकार तथा अन्तर लनकाय सहभालगतामूिक र्वलि र अभ्यास अविम्िन
गदै र्ाने।
6. तेस्रो पक्ष तथा सहभालगतामूिक मूल्याङ्कन प्रणािी र्वस्तार गनजक
ु ा साथै थप गजणस्तरीय िनाउने।
7. आमसञ्चार, सामाखर्क सञ्जाि, सूचना प्रर्वलिको प्रयोग िढाई अनजगमन तथा मूल्याङ्कन कायुिाई प्रभावकारी
िनाउने।
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८.२.६ प्रमजि कायुिम
1. अनजगमन तथा मूल्याङ्कनसम्िन्िी नीलत लनयमको तर्जम
ु ा।
2. प्रथम पञ्चवषीय योर्नाको नलतर्ािाकाको तयारी तथा प्रयोग।
3. सूचना प्रर्वलिमा आिाररत आयोर्ना अनजगमन मूल्याङ्कन तथा प्रलतवेदन र समीक्षा।
4. अनजगमन तथा मूल्याङ्कन प्रलतवेदनको र्वद्यजतीय प्रणािीमाफुत सावुर्लनकीकरण गने।
5. नलतर्ामूिक अनजगमन तथा मूल्याङ्कनसम्िन्िी तालिम तथा ल्यावको सञ्चािन।
6. अनजगमन तथा मूल्याङ्कनसम्िन्िी कायुमा सं िग्न अनजभवी र्न खिका िीचमा ज्ञानको आदानप्रदान कायुको
अभ्यास गने।
7. महत्त्वपूणु तथा र्वख ष्ट प्रकृलतका कायुिम तथा आयोर्नाहरूको आन्तररक र तेस्रो पक्षिाट मूल्याङ्कन।
8. अनजगमन तथा मूल्याङ्कनमा आन्तररक लनयन्रण प्रणािी एवं िेिापरीक्षण प्रलतवेदन समेत आिार लिने
व्यवस्था।

८.२.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
अनजगमन तथा मूल्याङ्कनसम्िन्िी नीलत लनयमको र्ारी गरी कायाुन्वयन भएको, अन्तर सरकार तथा अन्तर
लनकायकािीचमा समन्वयकारी तथा प्रमाणमा आिाररत सहयोग आदानप्रदान भएको हजनेछ। यसका िालग
सामाखर्क सञ्जाि, आमसञ्चार तथा प्रर्वलिको प्रयोग िढे को, र्वलभन्न क्षेरका कमुचारी र्नप्रलतलनलििे नलतर्ामूिक
अनजगमन तथा मूल्याङ्कनसम्िन्िी तालिम प्राप्त गरे को, र्वख ष्ट प्रकृलतका आयोर्ना वा कायुिमको मूल्याङ्कन
गररएको, योर्ना प्रर्िया, तथ्याङ्क प्रणािी एवं अनजसन्िान नीलत तथा लनणुय प्रर्िया सूचना र प्रर्वलिमा आिाररत
भएको हजनेछ।

८.३ तथ्याङ्क प्रणािी
८.३.१ पृष्ठभूलम
वास्तर्वक तथ्याङ्किे मार नीलत कानजन तथा योर्ना र िर्ेट तर्जम
ु ा एवं कायाुन्वयन प्रभावकारी कज ि
दक्षतापूणु िनाउँछ। आर्को यथाथु अवस्था थाहा हजन सकेमा मार भोलिको िक्ष्य लनिाुरण तथ्यपरक हजन्छ।
हाम्रो तथ्याङ्क प्रणािीमा अद्यावलिकता र्वश्वासलनयता एकरूपता नदे खिने हजँदा तथ्याङ्कको र्मीन स्थानीय तह
भएकोिे यथाथुपरक भरपदो तथ्याङ्क भण्िारण र प्रका न गनजु पदुछ। यसै मा आिाररत रहेर प्रदे

तथा सं घ

सरकारिे नीलत कानजन योर्ना िर्ेट तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन गदुछ। सं घीय हकाईका िीचमा हरे क सावुर्लनक
सेवा र कायुमा असि सजमिजर साझेदारी सहकायु समन्वय र सम्िन्ि स्थार्पत गनु सकेमा सं र्विानिे पररकल्पना
गरे को समृर्ि सामाखर्क न्याय समानता प्रालप्त गनु सर्कन्छ। र्वश्वालसिो तथ्याङ्कको लनयलमत आपूलतु र उच्चतम
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प्रयोगिे नै तथ्यमा आिाररत र्वकास अविारणािाई साकार पानु सर्कने हजँदा चािज योर्नामा तथ्याङ्किाई
र्वषयगत क्षेरका योर्ना तथा नीलत तर्जम
ु ामा उपयोग गररनेछ।

८.३.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
सं घीय प्रणािी अनजरूप सं घ तथा प्रदे

सरकारिाट िण्िीकृत तथ्याङ्क िनाउनज, सं घीय हकाईका िीचमा भएका

तथ्याङ्क र्वश्वालसिा र भरपदाु एवं एकरूपता नहजन,ज स्थानीय तहमा तथ्याङ्क सं किन प्र ोिन भण्िार र प्रका नका
िालग सक्षम र्न खि उपिब्ि नहजन,ज तथ्याङ्कमा आिाररत रहेर नीलत कानजन योर्ना िर्ेट तथा कायुिम
तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन नगररनज, तथ्याङ्किाई लमथ्याङ्ककोरूपमा उपयोग गनजु प्रमजि समस्या तथा च जनौती रहेका
छन्।

८.३.३ अवसर
गाउँपालिकाको अलिकार तथा कायु खर्म्मेवारी अनजसार प्राथलमक तथ्याङ्क प्राप्त गनज,ु र्वषय क्षेरगतरूपमा
तथ्याङ्कको वगीकरण गनज,ु सं घीय सरकार तथा प्रदे िाट िण्िीकृत तथ्याङ्क प्राप्त गनज,ु स्थानीय आवश्यकता
अनजरूपको नीलत कानजन योर्ना िर्ेट िनाई तथ्याङ्कको वहजउपयोग गनज,ु स्थानीय सािन स्रोतको उपयोग हजने
गरी तथ्याङ्कको र्वकास गनज,ु गैर सरकारी लनकायका तथायाङ्कको र्वश्वासलनयताको मापन गनज,ु सूचना प्रर्वलिको
र्वकासिाट सहर्ै एवं र्वश्वालसिा तथायाङ्क प्राप्त गनज,ु र्वकास साझेदारहरूिाट तथ्याङ्कीय र्वकासमा चासो र
्
सहयोग हजन ज मजख्य अवसर हजन।

८.३.४ सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत र कायुनीलत
सोंच
वहजउपयोगी, र्वश्वालसिो र सं घीय र प्रादे ख क हकाईकािीचमा पररपूरकता राख्ने तथ्याङ्क प्रणािीको स्थापना।
िक्ष्य
नीलत कानजन योर्ना िर्ेट तथा कायुिममा वास्तर्वक तथ्याङ्कको प्रयोग तथा प्रचिन िढाउने।
उद्देश्य
1. प्रमाणमा आिाररत सावुर्लनक सेवा र कायु प्रवाह तथा र्वकास प्र ासन सञ्चािन गनज।
ु
2. र्कफायती र्वश्वालसिो र समयसापेक्ष (ररयिटाहम) तथ्याङ्कीय पिलतको र्वकास गनज।
ु
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८.३.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. र्वश्वव्यापी मानक अनजरूपका तथ्याङ्क उत्मक शपादन, सजिार र आपूलतु गने।
2. सं घीय हकाईकािीचमा समपूरक तथा पररपूरक तथ्याङ्कको व्यवस्थापन गने
3. तथ्याङ्कको गजणस्तर सजलनखित गनु नीलतगत कानजनी सं रचनागत सं स्थागत प्रर्वलिगत क्षमता अलभवृर्ि गने।
4. आलथुक योर्ना तथा तथ्याङ्क सेवाको मानक योग्यतामा समयानजकूि िनाउने।
5. तथ्याङ्क सूचना प्रर्वलिमा आिाररत िनाउँदै ल्यावमा परीक्षण गने।
तथ्याङ्क प्रणािी
आिार

5

२०८१/८२

4

२०८०/८१
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सं ख्या
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1

1

1

1

5

सं ख्या

1
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1

सं ख्या

1

1

1

1

1
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विा

8

8

8

8

8
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सं ख्या

१

१

१

१

१

5

आिारमा वार्षुक िर्ेट तथा कायुिम तर्जम
ु ा सं ख्या

१

१

१

१

१

5

तथ्याङ्क

सं किन, प्र ोिन

तथ्याङ्क

ािाको स्थापना

सम्िन्िी कायुयोर्ना लनमाुण
वार्षुक

िर्ेट

तथा

र

व्यवस्थापन

कायुिमसँगै

गाउँपालिकाको खस्थलतपर सावुर्लनकीकरण

तथ्याङ्क सं किन, प्र ोिन र र्वश्लेषणको िालग
स्थानीय तहको क्षमता र दक्षता वृर्ि तालिम

मध्यमकािीन िचु सं रचनाको िालग आवश्यक
तथ्याङ्क सं किन

प्रमाणमा आिाररत एवं वस्तजगत तथ्याङ्किाई
6

अवलिको

२०७९/८०

2

योर्ना

२०७८/७९

1

हकाई

िक्ष्य

२०७७/७८

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

एवं कायाुन्वयन

र्म्मा िक्ष्य

८.३.६ प्रमजि कायुिमहरू
1. नीलतगत, कानजनी र सं रचनागत सं स्थागत व्यवस्था
2. रार्िय, प्रदे

मानक तथा मापदण्िमा आिाररत रही स्थानीय तथ्याङ्कको सं किन प्र ोिन भण्िारण आपजलतु

र उपयोग।
3. सरकारका र्वलभन्न लनकायमा रहेको तथ्याङ्क एकाहको िीचमा तथ्याङ्कीय सम्िन्ि।
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4. सरकारका तथ्याङ्क उत्मक शपादन गने र्वलभन्न लनकायहरूिीच कम्यजटर सञ्जािको माध्यमिाट एकीकृत सूचना
आदानप्रदान सं यन्र स्थापना।
5. िाह्रौ रार्िय र्नगणना, २०७८ िाई सहर्ीकरण र सहयोग।
6. रार्िय कृर्ष गणना, २०७८ मा सं घीय सरकारिाई सहयोग।
7. र्विागत रूपमा ददगो र्वकासका िक्ष्य सूचकहरूको लनिाुरण, उत्मक शपादन तथा प्रका न।
8. प्र ासलनक अलभिेिहरूिाई प्रयोग गरी एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन।
9. र्नगणना, कृर्ष गणना आलथुक गणना, औद्योलगक गणना र र्िवायज पररवतुन सवे क्षण, वार्षुक घरपररवार
सवे क्षणिगायत अन्य रार्िय स्तरका सवे क्षणहरूिाई दृर्ष्टगत गरी गणना क्षेर नक्साङ्कन।

८.३.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
वास्तर्वक तथ्याङ्क र्वकासका िालग नीलत कानजन सं स्थागत सं रचना र्वकास भएको, सं घीय हकाईका िीचमा
िण्िीकृत तथ्याङ्कको उपिब्िता रहेको, सूचना प्रर्वलिमा आिाररत तथ्याङ्कको िोर् प्र ोिन र्वकास भण्िारण
भएको, स्थानीय स्रोत तथा सािनमा आिाररत तथ्याङ्क प्रणािी र्वकास भएको, नीलत कानजन योर्ना िर्ेट तथा
कायुिम तर्जम
ु ा एवं कायाुन्वयनमा भरपदो तथ्याङ्कको उपयोग भएको हजनछ
े ।

८.४ अनजसन्िान तथा र्वकास
८.४.१ पृष्ठभूलम
गाउँपालिकाको प्रगलत समृर्ि र ख्यालतका िालग अनजसन्िान तथा र्वकास कायु अलनवायु र महत्त्वपूणु कायु
हो। सावुर्लनक प्र ासनमा समसामर्यक सजिार र प्रलतष्ठा प्रविुनका िालतर अनजसन्िान तथा र्वकासमा र्व ष
े
िगानी गररनज पदुछ। नेपािको पररवे मा र्वश्वर्वद्यािय र सावुर्लनक लनकायकािीचमा र्वकास तथा
अनजसन्िानिाई व्यवहाररकरूपमा र्ोड्नज पने दे खिन्छ। उपिब्ि स्रोतको ददगो समजखचत र महतम र्वकास र
उपयोगका िालग यसको ठू िो महत्त्व रहेको छ। अध्ययन ीि अनजसन्िानमूिी कमुचारी तथा

ासकीय

प्रणािीको र्वकास गनु सर्कएमा भर्वष्यमा समग्र रािको र्हतमा यस स्थानीय तहिे अतजिनीय योगदान पजर्याउन
सक्ने दे खिन्छ।

८.४.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
सिै

ासकीय आयाममा अनजसन्िानका िालग नीलतगत एवं स्रोतगत प्रिन्ि लमिाउनज यथाथुपरक र सामर्यक

सूचना तथा तथ्याङ्कहरू माग अनजरूप उपिब्ि गराउनज, सावुर्लनक प्र ासनको क्षेर अध्ययन अनजसन्िानमजिी
िनाउनज, र्वश्वर्वद्यािय र सावुर्लनक सेवाका िीचमा समझदारी गरी दै लनक र्ीवनका पक्षका र्वषयमा व्यवहाररक
अनजसन्िान तथा र्वकासिाई िोहोर ्याउनज प्रत्मक शयक
े र्वषय क्षेरमा अध्ययन अनजसन्िानिाई प्रोत्मक शसार्हत गनज,ु वैदेख क
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छारवृखतमा अध्ययन अनजसन्िानमा सं िग्न र्न खिको उपयोग र र्टकाहराख्नज , अनजसन्िानको क्षेरिाई
प्राथलमकतामा राख्नज, अध्ययन अनजसन्िानदाताको सम्मान र प्रलतष्ठा िढाउँदै सम्मानर्नक सजर्विा उपिब्ि
्
गराउनज प्रमजि च जनौती हजन।

८.४.३ अवसर
समग्र

ज गररनज, नीलत योर्ना िर्ेट तथा
ासकीय आयाममा अनजसन्िान र र्वकासको आवश्यकता मह स

कायुिम तर्जम
ु ा गदाु अध्ययन अनजसन्िानका सजझावको अविम्िन गने पिलततफु केन्िीत रहनज, अनजसन्िानको
िालग िर्ेट र्वलनयोर्न गनु सजरु हजन,ज अध्ययन अनजसन्िानको िालग र्वश्वर्वद्याियका र्वलभन्न अनजसन्िान केन्िसँग
समझदारी िढाउनज, र्वदे मा अध्ययन अनजसन्िानमा प्रलतर्ष्ठत सं स्था तथा व्यखििे सहकायु तथा साझेदारीप्रलत
झजकाव िढाउनज र्स्ता अवसरहरू रहेका छन्। यसै गरी सावुर्लनक प्र ासनमा कायुरत र्न खििे अन्तरार्िुय
र्गतमा अध्ययन अनजसन्िानका िालग र्वश्वव्यापी प्रलतस्पिाु एवं दे व्यापी प्रलतस्पिाुका आिारमा सहभागी हजन
पाउनज, लनर्ी एवं गैरसरकारी क्षेरिे सावुर्लनक तथा गैरसावुर्लनक क्षेरको अध्ययन अनजसन्िान गरी
्
सरकारिाई तटस्थ सजझाव उपिब्ि गराउनज प्रमजि अवसर हजन।

८.४.४ सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत र कायुनीलत
सोंच
समग्र

ासकीय क्षेरको अनजसन्िान र र्वकास माफुत लसर्ुनात्मक शमकता र नवीनता।

िक्ष्य
अनजसन्िानमूिक पिलतमा आिाररत नीलत, योर्ना िर्ेट र कायुिम तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन गने प्रणािीको
र्वकास गने।
उद्देश्य
व्यवहारमूिक अनजसन्िान तथा र्वकासिाटै प्रलतस्पिी, सक्षम र गजणात्मक शमक समग्र
तथा अभ्यास गनज।
ु
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ासकीय क्षेरको र्वकास

८.४.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. तजिनात्मक शमक रूपमा उच्च िाभ र स्वस्थ समार् लनमाुणका क्षेरमा केखन्ित रही अनजसन्िान र र्वकासिाई
सं स्थागत गने।
2. सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेरसँग समग्र

ासकीय क्षेरको सजिारका िालग व्यवहाररक पक्षको अनजसन्िान

कायुम साझेदारी एवं सहकायु गने।
3. प्राखज्ञक क्षेर तथा सावुर्लनक क्षेरका िीचमा लनयलमत र लनरन्तर अनजसन्िानका िालग समझदारी तथा
लनयलमत िर्ेट तथा कायुिमको व्यवस्था गने।
4. आफ्नो क्षेरमा रहेका उच्च ओहोदा र र्वख ष्ट सेवािाट सेवालनवृत रािसेवक एवम् र्वज्ञिाई अध्ययन
अनजसन्िानको कायुमा सहकायु गने।
5. अनजसन्िान र र्वकासकामा यजवा र्न खििाई प्रोत्मक शसाहन गनु अनजसन्िान तथा र्वकास कोषको पररचािन
गने।
6. अन्तरार्िय क्षेरमा भएका आर्वष्कार, अनजसन्िान र र्वकासका क्षेरमा गररएका नवीन प्रर्वलिको
स्थानीयकरणमा प्रोत्मक शसार्हत गने।

अनजसन्िान तथा र्वकास

२०८१/८२

सं ख्या

२०८०/८१

अनजसन्िान नीलत तथा कानजन तयार गने

योर्ना

२०७९/८०

1

हकाई
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अवलिको

र्म्मा िक्ष्य

2

अनजसन्िानको िालग हरे क आलथुक वषु कजि

2

िर्ेटको लनखित अं

र्वलनयोर्न गने

उच्च उत्मक शपादन र उत्मक शपादकत्मक शवका िालग मजख्य

0

वािी र उद्योग छनौट गने

ज रण र
उच्च मूल्य भएका र्लिवजटीको घरे िक

4

िर्ारीकरण गने
अनजसन्िानमा

5

क्षमता र्वकास

सं िग्न

यजवा

वैज्ञालनकहरूको

अनजपात
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1

1

1

1

1

सं ख्या
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2
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८.४.६ प्रमजि कायुिमहरू
1. अनजसन्िान तथा र्वकासका िालग प्रलतवि कोषको व्यवस्था।
2. सरकारी तथा गैरसरकारी र

ैखक्षक तथा प्राखज्ञक क्षेरिीच समझदारी तथा सहकायु।

3. आर्वष्कार तथा अनजसन्िानमजिी

ैखक्षक कायुिमको प्रविुन।

4. सं घीय हकाईका िीचमा प्रलतस्पिाुत्मक शमक तथा समन्वयात्मक शमक आर्वष्कार एवं अनजसन्िानमूिक कायुमा नीलतगत
स्पष्टता र सहकायु।
5. गैरआवासीय नेपािी नागररकको र्वख ष्ट क्षमता उपयोगका िालग अनजसन्िान तथा र्वकास एकाहको
स्थापना।

८.४.७ अपेखक्षत उपिखव्ि
समग्र
हजनेछ।

ासकीय क्षेरमा व्यवहाररक तथा प्रयोगमजिी आर्वष्कार अनजसन्िान तथा र्वकासको िोर्ी भएको
ैखक्षक प्रलतष्ठान, प्राखज्ञक सं स्थासँग समजच्च तथा प्रलतविरूपमा अनजसन्िान तथा र्वकासका कायु

लनयलमत तथा लनरन्तर हजनेछ। सावुर्लनक प्र ासन अनजसन्िानप्रलत अग्रसर रही सेवा र र्वकासका गलतर्वलिमा
उत्मक शकृष्टता हालसि गनेछ। यजवा र्न खि नवीनतम लसर्ुन ीि कायुमा सिै उत्मक शप्ररे रत एवं अग्रसर रहनेछ।
तीनै तहका सरकार र गैरसरकारी क्षेरिे अनजसन्िानिाई महत्त्वपूणु पक्षकोरूपमा लिई समझदारी सहकायु
साझेदारी गरी र्वश्व प्रलतस्पिी दौिमा अब्िि एवं सजन्दर छर्व लनमाुण हजनेछ।
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८.५ गररवी लनवारण
८.५.१ पृष्ठभूलम
ज ै भलनए पलन सिै पक्षको उद्देश्य कजनै न कजनै रूपमा गररिीसँग
ाखन्त, सज ासन, समानता र समृर्ि र्ेसक
र्ोलिएको हजन्छ। सन्तजलित तथा समन्यार्यकरूपमा सम्िोिन गनु योर्नािि र्वकासका प्रयास र्वगत छ
द कदे खि प्रारम्भ भएको छ।गररिी न्यूनीकरण प्रयासिाई लनरन्तरता ददँदै गररि र िनीिीचको असमानता
घटाउनज र आलथुक समृर्ि प्राप्त गनजु आर्को आवश्यकता हो।
गररिी लनवारणका िालग गररि घरपररवारको पर्हचान कायु हजन नसक्नज, िखक्ष्यत घरपररवारमा सामाखर्क
सजरक्षण कायुिमहरू केखन्ित गनु नसर्कनज, र्वलभन्न लनकायिाट सञ्चालित गररिी लनवारण कायुिमिीच
समन्वयको अभाव रहनज, क्षमता र्वकासका कायुहरू पयाुप्त नहजन ज एवम् नीलत, योर्ना र िर्ेट कायुिमिीच
ज स्ता समस्याहरू र्वद्यमान रहेका छन्। न्यून आन्तररक स्रोत प्र ासलनक िचुमा उपयोग
सामञ्जस्यता नहजनर्
ँ ीगत स्रोतको अपयाुप्तािे गदाु सरकारिे गररिी लनवारणमा कायुमा पूणु सन्तजलित र समन्यार्यक
हजने पजर्
ज
तवरिाट हस्तक्षेप गनु कदठनाई रहेको छ। तर सं यि
राि सं घको ददगो र्वकास िक्ष्य रार्िय प्रदे
सरकारको गररिी लनवारणप्रलतको प्रलतवितासँगै तादाम्यता लमिाउँदै स्थानीय सरकारिे गररिी लनवारणका
उपयजि र प्रभावकारी कायुिम कायाुन्वयन गने स्रोतको न्यार्यकरूपिे र्वतरण पजनर्वुतरण गने सहकारी क्षेर
गैरसरकारी क्षेर तथा लनर्ी क्षेरसँग सहकायु एवं हातेमािो गदै अगालि िढ्दै गएमा स्थानीय गररिी लनवारणका
माध्यमिाट समग्र दे भररकै गररिी लनवारण गनु सर्कनेछ।

८.५.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
वास्तर्वक तथ्यपरक सूचना एवं तथ्याङ्कको कारणिे गररिी न्यूनीकरणको प्रयासिाई नीलतगत कानजनी योर्ना
िर्ेट तथा कायुिमिाट केन्िीत गनज,ु भौगोलिक, िै र्ङ्गक, र्ातीय र आय वगुिीच रहेको गररिीको मार र
ँ ी र प्रर्वलिमा िखक्षत वगु तथा समजदायको
असमानताको अन्तरिाई कम गनज,ु असमान आलथुक वृर्ि, सीप, पजर्
ँ नभएको अवस्थामा स्वरोर्गार प्रविुन गनज,ु न्यून पजर्
ँ ीगत िर्ेट कायाुन्वयनमा दे खिएको
प्रभावकारी पहजच
कमर्ोर गजणस्तरहीन असमान उपयोगिाई दक्षतापूण,ु कज ि, र्कफायती, न्यायपूणु र पूणरू
ु पमा कायाुन्वयनमा
िै र्ानज, ऊर्ाु ीि यजवा र्न खि पिायन रोकी उत्मक शपादन ीि कायुमा िगाउनज, तीनै तहका सरकार तथा
गैरसरकारी क्षेरसँग असि समन्वय तथा साझेदारीको अभ्यासिाई मिर्ि गनजु समस्या तथा च जनौती रहेका
छन्।
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८.५.३ अवसर
ददगो र्वकास िक्ष्य सं घ प्रदे

सरकारको गररिी लनवारणका योर्नासँगै साझेदारी सहकायु समन्वय गनज,ु

र्वकास साझेदारको यसप्रलतको सकारात्मक शमक िारणा हजन,ज र्वप्रेषण आयको िचत िगानीतफु आकर्षुत हजन,ज
ँ ीिर्ार सूचना प्रर्वलिमैरी हजन,ज लनर्ी क्षेरको िगानी र्वस्तार हजन,ज योर्ना िर्ेट तथा कायुिममा गररिी
पजर्
प्राथलमकीकरण मापन गररनज, र्वतीय हस्तान्तरण र रार्स्व िाँिफाँट प्राप्त हजँदा माग सम्भावना र आवश्यकता
स्थानीय र्वख ष्टताका आिारमा योर्ना तथा कायुिम छनौट तथा कायाुन्वयन गररनज, सेवा क्षेरको योगदान
र्वस्तार हजन,ज लनरन्तर उच्च आलथुक िृर्िदर हजन ज स्थायी सरकार नीलत र योर्ना िन्नज िचत िगानीको िृर्ििे
रोर्गारी लसर्ुना भई गररिी घटाउने िलियो अवसर प्राप्त छ।

८.५.४ सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत र कायुनीलत
सोंच
लनरपेक्ष गररिीको अन्त्मक शय गदै वहजआयालमक गररिी न्यूनीकरण ।
िक्ष्य
आलथुक, सामाखर्क र प्रर्वलिको र्वकासिाट लनरपेक्ष गररिी अन्त्मक शय गदै वहजआयालमक गररिीिाई घटाउने ।
उद्देश्य
(१) गररिीको रे िामजलन रहेको र्नसङ्ख्या एकि अंकको प्रलत तमा ल्याउनज।
पाल्मा अनजपातिाई साँघरज ो िनाउनज । (२)

८.५.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1.

ँ ीगत िर्ेटको उपयोग उत्मक शपादनमूिक रोर्गारी तथा अवसरको अलभवृर्ि गनुमा केखन्ित गने।
पजर्

2.

उच्च समावे ी आलथुक वृर्ि गरी रोर्गारी उद्यम ीिता सामाखर्क अवसरको न्यायोखचत र समतामूिक
र्वतरण तथा पजनर्वुतरण गने।

3.

ददगो र्वकास िक्ष्य रार्िय तथा प्रदे

गररिी लनवारण िक्ष्यसँगै स्थानीय नीलत कानजन योर्ना िर्ेट तथा

कायुिमिाई एकीकृत गने
4. गररिी लनवारणका िखक्ष्यत कायुिम तथ्याङ्क सूचनामा आिाररत रहँदै तर्जम
ु ा गरी उत्मक शपादन रोर्गारी
उत्मक शपादकत्मक शव िचत िगानी िढाउने क्षेरमा केन्िीत गने।
5.

र्वकास आयोर्ना तर्जम
ु ा र कायाुन्वयन गदाु श्रममूिक प्रर्वलिको प्रयोगिाई प्रोत्मक शसाहन गने।

6.

उपिब्ि प्राकृलतक स्रोतसािन तथा मानव सं ािनको ददगो सन्तजलित समन्यार्यक व्यवस्थापन तथा
उपयोगमा र्ोि ददने।
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7.

पर्हचान भएका गररिहरूिाई सामाखर्क सजरक्षणको माध्यमिाट क्षमता र्वकास गने।

8. कृर्ष, पयुटन, ऊर्ाु, पूवाुिार र्वकास र िघज तथा साना उद्यमहरूिाई गररिी लनवारण उन्मजि तजल्याउने।
9.

गररिी लनवारणका कायुिम एकद्वार प्रणािीिाट कायाुन्वयन गने।

10. सहकारी क्षेर तथा गैरसरकारी क्षेरिाट सञ्चािन गररने गररिी लनवारणका कायुिममा सरकारी नीलत र
प्राथलमकताका आिारमा कायाुन्वयन गने गरी समझदारी सहकायु तथा समन्वय गने।
11. गररिी मानलसकताको अन्त्मक शय गरी सामाखर्क सम्मान र समन्यार्यकताका िालग परम्परागत पे ािाई
उत्मक शपादन ीि सरि प्रर्वलिमैरी िनाउने।

गररिी लनवारण

र्वप्रेषणिाई उत्मक शपादनमूिक क्षेरमा
1

िगानी आकर्षुत गने नीलत लनमाुण सं ख्या

0

र्वकास कायुिममा गररिको पहजँच
वृर्ि गने

गररि पररचयपरको र्वतरण

२०८१/८२

२०८०/८१

अवलिको

र्म्मा िक्ष्य

1

1

-

-

-

2

सं ख्या

0

0

0

0

0

15

सं ख्या

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

र कायुन्वयन
2

२०७९/८०

हकाई

योर्ना

२०७७/७८

ि.सं . कायुिम

िक्ष्य

२०७६/७७

वषु

२०७८/७९

आिार

गररि पररवारको GIS सर्हतको
तथ्याङ्क सं किन तथा अद्यावलिक
4

गने

स्थानीय

प्रोफाहि

सीपको

(विा) सं ख्या

1

1

2

2

2

8

सं ख्या

1

1

2

2

2

8

सं ख्या

1

1

2

2

2

8

तयारगरीलनरन्तरताको

िालग सहयोग

5

स्थानीय उत्मक शपादन

हरी क्षेरमा

लििी र्वतरणको व्यवस्था गने

स्थानीय तहमा र्वतीय सं स्थाको
6

पहजँच वृर्ि गने उद्यम िोल्ने र
गररविाई सहजलियत दरमा कृर्ष
ऋण उपिब्ि गराउने
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गररविाई सामाखर्क सेवा हकाई
5

माफुत सहजलियत दरमा स्वास्थ्य सं ख्या

2

2

2

2

2

11

11

11

11

11

11

51

सेवा उपिब्ि गराउने
8

छारवृखत

र्वतरण

गदाु

वगुिाई प्राथलमकता ददने

िखक्षत

सं ख्या

८.५.६ प्रमजि कायुिमहरू
1.

गररिी लनवारणका िालग तथ्य र तथ्याङ्कमा आिाररत म्यार्पङ्ग तथा िेञ्चमार्कुङ्ग लनमाुण।

2.

स्थानीय स्रोत सािन सीप तथा प्रर्वलिको अलिकतम र्वकास एवं उपयोग गरी गररिी लनवारण।

3.

गररिी लनवारण नीलत तथा कायुयोर्ना तयार गरी गररिी न्यूनीकरणको िालग िखक्षत समजदायउन्मजि
उत्मक शपादनमूिक र रोर्गारीमूिक कायुिम।

4. अन्तर सरकार अन्तर लनकाय तथा गैरसरकारी लनकायिाट सञ्चालित गररिी लनवारणका कायुिम एकद्वार
प्रणािीद्वारा कायाुन्वयनमा िै र्ाने गरी समन्वय लमिाउने।
5.

सामाखर्क सजरक्षा कायुिमिाई एकीकृतरूपमा कायाुन्वयन।

6.

प्रिानमन्री रोर्गार कायुिम, र्नता आवास कायुिम िगायतका कायुिमिाई गररि िखक्षतरूपमा
एकीकृत तिरिाट कायाुन्वयन।

7.

गररिी न्यूनीकरण केखन्ित कृर्ष तथा प ज कायुिम, िघज उद्यम, घरे ि ज उद्यम क्षमता र्वकास स िीकरण
कायुिम।

8. गररिी लनवारणका िालग स्थार्पत र्वर्वि कोष र्स्तै, ग्रामीण स्वाविम्िन कोष, यजवा तथा साना उद्यमी
स्वरोर्गार कोषको उपयोग।
9.

ँ
गररिी लनवारणसँग सम्िखन्ित ददगो र्वकासका िक्ष्य तथा सूचकिाई योर्ना िर्ेट तथा कायुिमसग
मूिप्रवाहीकरण।

10. र्वपद् तथा र्िवायज पररवतुनका कारणिे गररिीको र्ोखिममा परे का र अलतर्वपन्न पररवार र समजदायको
पर्हचान गरी र्ोखिम न्यूनीकरण तथा राहत।

८.५.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
अन्तर सरकार, अन्तर लनकाय तथा गैर सरकारी लनकायका िीचमा गररिी न्यूनीकरण सम्िन्िी नीलत कानजन,
योर्ना, िर्ेट तथा कायुिम एकीकृत समन्वयात्मक शमक र दीघुकािीन गररिी न्यूनीकरणका कायुिमहरू सञ्चािन
गनु नीलतगत आिार तयार भएको हजनछ
े । ददगो र्वकासका िक्ष्यिाई आन्तररकीकरण गररएको स्रोतको
सं किन एवं र्वतरण र पजनर्वुतरणमा आलथुक िृर्ि सामाखर्क र्वकासका माध्यमिाट गररिी लनवारणमा केखन्ित
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गररएको तथ्य र तथ्याङ्कमा आिाररत गररिी म्यार्पङ्ग भएको, गररि घरपररवार पर्हचान भएको, सामाखर्क
सजरक्षाका कायुिम समन्वयात्मक शमक एवं एकद्वार प्रणािीिाट सञ्चािन भएको र गररिीको अनजपात एकि अंकमा
झरी गररवी लनवारणको आिार तयार भएको हजनेछ।

८.६ श्रम तथा रोर्गारी
८.६.१ पृष्ठभूलम
नेपािको सं र्विानमा नेपािी नागररकिाई रोर्गारीको हकको व्यवस्था गररएको छ। र्वकास लनमाुणमा
उपभोिा सलमलतमाफुत गररने कायुिम, प्रिानमन्री रोर्गार कायुिम, सामाखर्क सजरक्षा कायुिम, वैदेख क
रोर्गारीका िालग गररएका श्रम सम्झौता क्षमता र्वकासका कायुिम अनजदानका कायुिम िगायतका यावत
कायुिम रोर्गारी लसर्ुना एवं श्रम व्यवस्थापनसँग सम्िखन्ित रहेका छन्। दे को कजि र्नसङ्ख्यामा ५७
प्रलत त आलथुक रूपिे सर्िय र्न खिको र्हस्सा रहेको छ। दे लभर पयाुप्त श्रम तथा रोर्गारीको अवसर
लसर्ुना हजन नसक्नािे ऊर्ाु ीि उत्मक शपादन ीि ठू िो र्न खि दे िार्हर र्ान र्वव

रहेको छ। वैदेख क

ँ ी प्रर्वलिको समजखचत उपयोग गनु सकेमा
रोर्गारीिाट यजवा र्न खििे प्राप्त गरे को क्षमता अनजभव सीप पजर्
रोर्गारी लसर्ुना गदै आलथुक सामाखर्क भौलतक प्रर्वलिगत र्वकास गनु सर्कन्छ।

८.६.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
िर्ारको माग अनजसारको र्न खि उत्मक शपादन गनज,ु श्रम िर्ारमा प्रवे

गने यजवाको क्षमता र ज्ञान अनजरूपको

पयाुप्त रोर्गारी लसर्ुना गनज,ु श्रमिाई सम्मान गने सं स्कृलतको र्वकास गनजु उपिब्ि स्रोत चािज िचुमा र्वस्ताररत
ँ ी लनमाुणमा न्यून स्रोतको उपिब्िता हजन,ज वैदेख क रोर्गारीका सिै चरणहरूिाई व्यवखस्थत, भरपदो
हजँदा पजर्
ँ ी प्रर्वलिको समजखचत उपयोग गनजु
र सजरखक्षत िनाउनज, िैदेख क रोर्गारीिाट प्राप्त सीप स्रोत अनजभव क्षमता पजर्
र्वप्रेषण आयिाट हजने िचत उत्मक शपादन ीि क्षेरमा पररचािन गनज,ु , सामाखर्क सजरक्षािाई योगदानमूिक िनाउँदै
पहजँच वृर्ि गनज,ु छररएर रहेका कायुिमिाई एकीकृत तथा पररणाममजिी िनाउनज, तजिनात्मक शमक िाभका क्षेरमा
िगानी र्वस्तार गदै आकषुक एवं ददगो रोर्गारीका अवसरको लसर्ुना गनजु प्रमजि समस्या तथा च जनौती रहेका
छन्।

८.६.३ अवसर
व्यवसार्यक तथा प्रार्वलिक ख क्षा प्राप्त र्न खि उत्मक शपादन हजन,ज अन्तराुर्िय िर्ारमा प्रलतस्पिाु गनु सक्ने
अब्िि

ैखक्षक क्षेरको उपखस्थलतिे प्रलतस्पिी र्न खि िर्ारमा आउनज, रार्नीलत नीलत कानजनमा स्थार्यत्मक शव

रहनज, तीनै तहका सरकारको प्राथलमकता श्रम तथा रोर्गारी लसर्ुना गदै आलथुक र्वकास गररिी लनवारणतफु
केन्िीत रहनज, ददगो र्वकासका िक्ष्यमा मयाुददत श्रम तथा रोर्गारीको व्यवस्था सूचना र प्रर्वलिमा भएको
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र्वकासिे रोर्गारी र स्वरोर्गारीका र्वषयमा र्नचेतनाको र्वस्तार हजन,ज कजि र्नसङ्ख्यामा आलथुक रूपिे
सर्िय र्नसङ्ख्याको र्हस्सा िढ्नज र श्रम िर्ारमा दक्ष र्न खिको माग िढ्दै र्ानज श्रमप्रलतको सामाखर्क
ज मा रोर्गारीमा र्ानजपूव ु क्षमता र्वकास गरे र र्ाने प्रवृखतको
सं स्कारमा सकारात्मक शमक पररवतुन दे खिनज वाह्य मजिक
्
र्वकास हजँदै र्ानज श्रम तथा रोर्गारका िालग अवसर हजन।

८.६.४ सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत र कायुनीलत
सोंच
अिुिेरोर्गारी तथा पूणु िेरोर्गारीको अन्त्मक शय
िक्ष्य
िर्ारको माग अनजकूिको सक्षम र प्रलतस्पिी र्न खिको उत्मक शपादन र श्रम तथा रोर्गारीमा मयाुदा र सहर्ता
स्थार्पत गने
उद्देश्य
1. िर्ारको माग अनजकूिको र्न खि र्वकासका माध्यमिाट श्रम तथा रोर्गारीमा सहर्ता ल्याउनज
ँ ी लनमाुणका क्षेरमा िगानी र्वस्तार गनज।
2. आन्तररक श्रम तथा रोर्गारीका िालग उत्मक शपादन ीि पजर्
ु
ँ ी अनजभव र क्षमतािाई स्थानीयकरण गनज।
3. वैदेख क रोर्गारीिाट प्राप्त सीप प्रर्वलि पजर्
ु

८.६.५ रणनीलत
1. सूचना प्रर्वलिमैरी र्न खिको उत्मक शपादन एवं र्वकास गने
2. श्रममूिक उद्यम ीिता र कृर्ष क्षेरमा िगानी िढाउँदै श्रम तथा रोर्गारीका अवसर िढाउने।
3. िर्ारमजिी क्षमता र्वकासका कायुिमिाई प्राथलमकता दददै प्रलतस्पिी श्रम

खिको उत्मक शपादन गने।

4. वैदैख क रोर्गारीिाट फकेका र्न खििाई रोर्गारीमूिक िनाउन आवश्यकता अनजकूिनका सेवा सजर्विा
र्कटको व्यवस्था गने।
5. वैदेख क रोर्गारीिाई सजरखक्षत, मयाुददत, भरपदो र प्रलतफियजि िनाउने र प्राप्त र्वप्रेषणिाई उत्मक शपादनमूिक
क्षेरमा पररचािन गने।
6. अन्तर सरकार तथा लनकाय एवं गैरसरकारी लनकायकािीचमा श्रम तथा रोर्गार व्यवस्थापन सूचना
प्रणािीको र्वकास गररनेछ।
7. एकीकृत तथा वहजआयालमक सीप र्वकास तालिम तथा रोर्गारमूिक तालिम कायुिम कायाुन्वयन गने।
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8. वैदेख क रोर्गारीिाट सामाखर्क सं रचनामा दे खिएका र्वकृत अभ्यासिाई न्यूनीकरणका िालग सामाखर्क
आचरणको पूणु पररपािनमा सहयोग पजर्याउने।

श्रम तथा रोर्गार

श्रम तथा रोर्गार सम्िन्िी ऐन,
1

कानजन कायुर्वलि र मापदण्िको सं ख्या
लनमाुण तथा सं ोिन

2

श्रलमक

र

रोर्गारदातावीच

अन्तरर्िया कायुिम
रोर्गारदाता

0

र

सं ख्या

१

१

१

१

२०८१/८२

२०८०/८१

२०७९/८०

हकाई

योर्ना

२०७७/७८

ि.सं . कायुिम

िक्ष्य

२०७६/७७

वषु

२०७८/७९

आिार

१

अवलिको

र्म्मा िक्ष्य

5

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

श्रम खिको

र्वस्तृत र्ववरण सर्हतको प्रोफाहि सं ख्या

1

1

1

1

1

1

तयार गने

िै र्ङ्गकताको आिारमा ज्यािामा
4

गररने र्वभेद हटाउन लनयमन तथा सं ख्या
सचेतना कायुिम सञ्चािन गने
कायुस्थिमा

5

हजने

र्हं सािाई

न्यूनीकरण गनु सूचना तथा सञ्चार सं ख्या
प्रर्वलिको प्रयोग

6

तालिम

सवे क्षण

आवश्यकता

पर्हचान

छोटो तथा िामो अवलिको तालिम
कायुिमहरू सञ्चािन
5
8

उद्यम ीिता
सञ्चािन

र्वकास

तालिमको

सीप परीक्षणको व्यवस्था

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सं ख्या

1

1

1

1

1

5

सं ख्या

2

2

2

2

0

11

सं ख्या

1

1

2

2

2

8

सं ख्या

1

1

2

2

2

8
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समजहमा र्वपन्नहरूका िालग सीपमा
9

आिाररता उद्यम प्रविुनमा िालग सं ख्या

1

1

2

2

2

8

सं ख्या

1

1

2

2

2

8

सं ख्या

1

1

1

1

1

5

सं ख्या

1

1

1

1

1

5

िखक्षत पराम ु तथा उद्यम ीिता सं ख्या

2

2

2

2

2

11

0

0

0

0

0

15

सहयोग
11
11
12

उद्यमीहरूिाई

उद्योग

तथा सञ्चािन अनजदान

स्थापना

वैदेख क रोर्गारीमा र्ानेको िालग
कानजनी सचेतना प्रदान गने
वैदेख क

रोर्गारीका

उपयजि तालिम सञ्चािन

िालग

िैदेख क रोर्गारिाट फकेका यजवा
10

र्वकास तालिम
व्यावसार्यकता
14

तथा

उद्यम

प्रविुनका िालग ऋणको व्यार्मा सं ख्या
अनजदान

८.६.६ प्रमजि कायुिमहरू
1.

स्थानीय क्षेरमा श्रम तथा रोर्गारीको प्रिन्ि र उपखस्थलत

2.

िर्ारको माग अनजकूिको र्न खि उत्मक शपादन तथा र्वकासका िालग

ैखक्षक पायिम तालिम पायिमको

र्वकास एवं प्रयोग
3.

सावुर्लनक तथा गैरसरकारी िगानी उत्मक शपादनमूिक उद्यम ीिता प्रविुन गने क्षेरमा प्राथलमकीकरण।

4. यजवा स्वरोर्गारका िालग स्टाटुअप फण्ि पररचािन।
5.

र्वतीय सं स्थािाट अलनवायुरूपमा प्रवाह हजने प्राथलमकता प्राप्त क्षेर एवं र्वपन्न वगु कर्ाुको अलिकतम
उपयोग।

6.

सिै तहका सरकार र लनकायका िीचमा रोर्गारी एवं श्रम लसर्ुनामा पररणाममजिी समन्वय

7.

सूचना प्रर्वलिमा आिाररत रोर्गार सूचना प्रणािीको र्वकास।

8. सामाखर्क सजरक्षाका कायुिममा पररपूरकता तथा प्रभावकारी कायाुन्वयन।
9.

सामाखर्क लिमा तथा िघजर्वत कायुिमको अनौपचाररक क्षेरमासमेत र्वस्तार।

10. र्वप्रेषण आयको िचतिाई उद्यम ीि कायुमा िगानीका िालग सरकारी लनर्ी सहकायु र सहिगानी।
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८.६.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
स्थानीय तहमा लनयलमतरूपमा िर्ारमा प्रवे

गने श्रम खि रोर्गारीका अवसर प्राप्त गरी न्यून अिुिेरोर्गारी

तथा पूणु िेरोर्गारीको अवस्था लसर्ुना भएको र िर्ारको मागअनजकूि सक्षम एवं प्रलतस्पिी श्रम खि तयार
भई श्रलमक आपूलतु भएको हजनेछ। सजमिजर र स्वच्छ श्रम सम्िन्िको र्वकास भएको हजनेछ। प्रिानमन्री
रोर्गार कायुिम यजवा स्वरोर्गार कायुिमको अत्मक शयलिक िाभ यजवा खििे प्राप्त गनेछ। र्वतीय सं स्थाको
प्राथलमकता प्राप्त कर्ाु तथा र्वपन्न क्षेरको कर्ाु उपयोगिाट स्वरोर्गारी अवसर वृर्ि भएको हजनेछ।

८.७ र्वपद् व्यवस्थापन
८.७.१ पृष्ठभूलम
हामी भूकम्प, र्िवायज पररवतुन, िाढी, पर्हरो िगायतका प्रकृलतर्न्य र मानवर्न्य र्वपद्को उच्च र्ोखिममा
रहेका छौं। यसै गरी है र्ा, ििुफ्िज, स्वाहन फ्िज, कोलभि 19-र्स्ता महामारी रोग पलन र्वपद्को कारकका रूपमा
दे खिएका छन्। र्वपद्िाई रोकथाम न्यूनीकरणका िालग पूवत
ु यारी र पूवस
ु ाविानीमा र्व ेष ध्यान पजर ्याउनजपने
हजन्छ। पूव ु सचेतनािे ठू िो मारामा िनर्नको क्षलत हजनिाट र्ोगाउन सर्कन्छ। र्वकास लनमाुणका कायु
वातावरणको परीक्षणलिना र्थाभावी गनाुिे पर्हरो िाढी सिक दजघट
ु नाको र्ोखिम रहेको छ। र्वपद् र्ोखिमिाई
न्यूनीकरणका िालग र्वपद् म्यार्पङ्ग सजरक्षा सतकुता सजरक्षा सामग्रीको भण्िारण, र्वपद् उद्दार र्न खिको
उपिब्िता हजन ज र्रूरी रहेको हजन्छ। यसै र्वषयिाई मध्यनर्र राख्दै सिै सरकारिे र्वपद् व्यवस्थापन कोषको
व्यवस्था गरी र्वतीय सतकुता अपनाएको दे खिन्छ। प्र ासलनक सजरक्षा लनकाय तथा गैरसरकारी क्षेरका िीचमा
समन्वयात्मक शमक तथा एकीकृतरूपमा र्वपद् सामनाका िालग नीलत कानजन सं रचना सं स्था र्न खि उपकरण
तयारी तालिमको अद्यावलिक एवं माग अनजरूप पूणु तयारी अवस्थामा राख्न सर्कएमा प्रकृलत तथा मानवलसखर्ुत
र्वपद् न्यूनीकरण गदै व्यखि समार् समजदाय र सं स्थािाई सचेत सर्ग िनाउन सर्कन्छ। स्थानीय तहमा
सक्षम

ािाको रूपमा र्वपद् व्यवस्थापन

ािा िनाई प्रभावकारीरूपमा यसिाई सर्िय िनाई राख्नज र्रूरी

रहेको छ।

८.७.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
सिै प्रकारका र्वपद्को सामना गनु प्र ासलनक सं वेदन ीिता स्थार्पत गने, र्वपद्को क्षेर प्रकृलत स्वरूप
सम्भावना प्रवृखतको समग्र र्वश्लेषण गरी म्यार्पङ्ग गने र्वकास र वातावरणका िीचमा सन्तजिन राख्दै र्वपद्
न्यूनीकरणमा सिै पक्ष सचेत हजने, सजरखक्षत िस्ती र्वकासको अविारणालभर िस्ती र्वकासको योर्ना तर्जम
ु ा र
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कायाुन्वयन गने समस्या तथा च जनौती रूपमा रहेका छन्। यसै गरी र्वपद्का िालग पूवत
ु यारी र्वपद्पलछको
प्रलतकायुमा र्जध्ने सं यन्र सरकारी लनकाय, गैरसरकारी सं स्था तथा नागररकिीचको सघन अन्तरसम्िन्ि स्थार्पत
गने समस्या तथा च जनौती दे खिएको छ। र्वपद्का िालग सक्षम र प्रलतवि र्न खिको र्वकास गनजु र्वपद्का
िालग र्वख ष्ट सं रचना एवं कानजन आिारको व्यवस्था गररनज च जनौती रहेका छन्।

८.७.३ अवसर
सिै तहका सरकारिे र्वपद् व्यवस्थापन कोषको प्रिन्ि गनज,ु प्रकृलतर्न्य एवं मानवर्न्य र्वपद्को एकीकृत
नीलत कानजन सं रचना र्न खिको र्वकासका िालग प्राथलमकतामा राखिनज, सूचना प्रर्वलिको उपयोगको र्वस्तारिे
यसको न्यूनीकरण तथा उिारमा सरिता सहर्ता दे खिनज, र्वपद् म्यार्पङ्गतफु अग्रसर हजन ज सरकारी मार नभएर
गैर सरकारी क्षेर समेत यसप्रलत गखम्भर दे खिनज, र्वकास तथा वातावरणका िीचमा सन्तजिन स्थार्पत गदै
आलथुक सामाखर्क भौलतक पूवाुिार लनमाुणमा ध्यान ददहनज र्िवायज पररवतुन अनजकूिन कोषको अं

प्राप्त

हजनसक्ने सम्भावना िढ्नज, सामखर्क सञ्जाि आमसञ्चारका माध्यमिे सकारात्मक शमक भूलमका लनवाुह गनज,ु सिै
तहका सरकार र गैरसरकारी क्षेरका िीचमा र्वपद् पूवत
ु यारी र प्रलतकायुका सिै चरणमा सहकायु समन्वयप्रलत
सहर् वातावरण हजन ज अवसरको रूपमा लिन सर्कन्छ।

८.७.४ सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत र कायुनीलत
सोंच
वहजआयालमक र्वपद्को लनःसन्दे हपूणु तवरमा न्यून क्षलतमा व्यवस्थापन गने।
िक्ष्य
र्वपद्िाट हजने मानवीय, भौलतक, आलथुक, सामाखर्क, सांस्कृलतक र पयाुवरणीय क्षलतमा न्यूनीकरणका िालग पूणु
सं वेदन ीि रहने।
उद्देश्य
मानवलसखर्ुत एवं प्रकृलतर्न्य र्वपद्को प्रभाव न्यूनीकरणका िालग नीलतगत कानजनी र्वतीय मानवीय सं रचनागत
प्रर्वलिगत र प्रणािीगत व्यवस्थापन गनज।
ु

८.७.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1.

र्वपद् व्यवस्थापनका नीलत गलत र मलतका वहजद्वार र वहजपिलत हटाउँदै एकद्वार र एकीकृत पिलतिाट
सञ्चािन गने।
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2.

आपत्मक शकािीन िोर्, उिार, उपचार तथा तत्मक शकाि राहतका िालग क्षमता अलभवृर्ि गनु र्व ष
े कायुिम
सञ्चािन गने।

3.

र्वपद् र्ोखिम न्यूनीकरणिाई र्वकासका सिै आयाम तथा चरणमा मूिप्रवाहीकरण गने।

4. र्वपद् व्यवस्थापनिाई प्रभावकारी िनाउन लिर्ाष्टर टजिर्कटिाई अद्यावलिक एवं प्रलतवि (हनट्याक एण्ि
िे लिकेटे ि) राख्ने।
5.

सरकारी तथा गैरसरकारी लनकायका िीचमा सघन समन्वय साझेदारीिाई अकन्टक िनाहराख्ने।

6.

योर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन प्रर्ियामा समार्हत गने कायुिाई प्राथलमकताका साथ अगालि िढाउने।

7.

र्वपद्को र्ोखिम भएका स्थानमा नयाँ िस्ती र्वकास नगने।

8. र्वपद् व्यवस्थापनिाई ददगो िनाउन र्वलभन्न प्रकारका प्रकोपका र्वषयमा अध्ययन तथा अनजसन्िान
गररनेछ।
9.

र्वपद् व्यवस्थापनमा सं िग्न र्न खक्त तथा कमुचारीिाई वहजआयालमक तालिम प्रदान गने।

10. र्िवायज पररवतुनिाट भएको असर अनजरूप अनजकूिनको कायुिम सञ्चािन गने।

र्वपद् व्यवस्थापन र र्ोखिम न्यूनीकरण

1

र्वपद् व्यवस्थापन सलमलत गठन

अवलिको

२०८१/८२

२०८०/८१

र्म्मा िक्ष्य

२०७९/८०

हकाई

िक्ष्य

२०७८/७९

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

योर्ना

२०७७/७८

आिार

सं ख्या

१

-

-

-

-

१

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

आपतकािीन
4

िाद्यान्न,

िता

सहायताका
कपिा

िालग

एवम् पटक

आवश्यक सामग्रीको भण्िारण
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तानजसार

लनमाुण

आश्रयस्थिको

तानजसार
आवश्यक

आपतकािीन

तानजसार
आवश्यक

0

तथा

आवश्यक

व्यवस्थापन

कायाुन्वयन

योर्ना

तानजसार

लनमाुण,

व्यवस्थापन

आवश्यक

र्ोखिम

तानजसार

2

आवश्यक

क्षलत न्यूनीकरणका िालग र्वपद्

र्वकास योर्नाहरू सञ्चािन गदाु
5

र्वपद्

र्ोखिमिाई

र्वपद्

र्ोखिममा

ख्याि

सञ्चािन गने
6

गरी पटक

न्यूनीकरण

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सामग्री पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

र्नचेतनाको कायुिम सञ्चािन

र्वपद् पिात आवश्यक पने उद्दार
5

उपकरण
भण्िारण

तथा

राहत

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

८.७.६ प्रमजि कायुिमहरू
1. स्थानीय स्रोत सािन र्न खि क्षमता उपकरणको सम्भावना र उपिब्िताका आिारमा र्वपद् व्यवस्थापन
ऐन, नीलत र कायुयोर्ना तयार।
2. मानवलसखर्ुत तथा प्राकृलतक प्रकोपर्न्य र्वपद्को र्ोखिमका क्षेर पर्हचान गरी म्यार्पङ्ग।
3. आमसं चार तथा वार्षुक कायुिमिाट र्वपद्को सम्भावना र्ोखिम सजरक्षा िगायतका र्वषयमा लनयलमत
र्नचेतना र्गाउने आपत्मक शकािीन िोर् तथा उिारको िालग आवश्यक पने र्न खिको र्वकास र और्ार
उपकरणको भण्िारण र अद्यावलिक।
4. भूकम्पीय र्ोखिम न्यूनीकरणसम्िन्िी र्नचेतना, सावुर्लनक र्ानकारी र आवास व्यवस्थापनसम्िन्िी
कायुिम।
5. सम्भार्वत र्वपद्िाट पनु सक्ने असर र क्षलतको न्यूनीकरण तथा र्ोखिम हस्तान्तरणसम्िन्िी लिमाको िालग
सहर्ीकरण व्यवस्था।
6. र्वपद् व्यवस्थापनको अन्तर सरकार तथा गैरसरकारी लनकायसँग ददगो तथा दररिो समन्वय एवं सहकायु।

८.७.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
र्वपद् व्यवस्थापन सम्िन्िी नीलत कानजन, सं रचना सं स्थागत व्यवस्था भएको हजनछ
े । अन्तर सरकार तथा
गैरसरकारी लनकायका िीचमा प्रभावकारी समन्वय र साझेदारी र्वकास भएको, र्िवायज पररवतुनिाट लसर्ुना
हजने र्वपद्को र्ोखिम न्यूनीकरण भएको र्वपद् र्ोखिमका क्षेर) लिर्ास्टर प्रोन र्ोन (म्यार्पङ्ग भएको हजनछ
े ।
सिै सरकारको र्वपद् व्यवस्थापन सम्िन्िी कानजन तथा कोषको व्यवस्था भएको हजनछ
े । सूचना तथा प्रर्वलिका
आिजलनक एवं र्वकलसत रूपको उपयोग तथा प्रभाव र्वकास तथा र्वस्तार भएको हजने स्थानीय तहमा प्रलतवि
एवं अद्यावलिक र्वपद् व्यवस्थापन सं यन्र रहेको लनयलमतरूपमा सवुसािारण नागररकिाई यसप्रलत र्ानकारी
गराहएको र्वकास तथा वातावरणका िीचमा सन्तजिन स्थार्पत हजने गरी र्वकास लनमाुणका कायु भएको हजनेछ।
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८.८ वातावरण तथा र्िवायज पररवतुन
८.८.१ पृष्ठभूलम
वातावरणमा गररएको अलनर्यखन्रत प्रदजषण दोहन प्राकृलतक स्रोतको स्थान पररवतुन र्नसं ख्या िृर्िको उपभोगका
िालग गररएका अस्वभार्वक एवं िैमौमसी उत्मक शपादनका कारण पृथ्वीमा अनेक प्रकारका असामान्य अवस्था
लसर्ुना भएको छ। पृथ्वीको तापमान प्रत्मक शयेक वषु िृर्ि भहरहेको छ। यसिाट अलतिृर्ष्ट, अनािृर्ष्ट, सजख्िा,
िाढी, पर्हरो, र्हमनदीको स्रोतमा न्यूनता,

ीतिहर र्स्ता र्िवायज पररवतुनका असर िर्ढरहेका छन्।

वातावरणिाई महत्त्व ददं दै स्वच्छ वातावरणमा िाँच्न पाउने हकिाई नेपािको सं र्विानमा मौलिक हककोरूपमा
समावे

गररएको छ। र्वकास तथा वातावरणका िीचमा सन्तजिन कायम गने व्यवस्था सं र्विान एवं प्रचलित

सिै नेपाि कानजनमा समावे

गरी स्वीकार गररएको छ। र्ििायज पररितुका असरिाई कम गनु अनजकूिन

कायुिम तथा वातावरणमैरी स्थानीय

ासन कायुिम सञ्चािन गनजु पने आिश्यिा रहेको छ।

८.८.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
कृर्षर्न्य उत्मक शपादनमा उत्मक शपादन ीिता िढउन वा िेमौसमी उत्मक शपादनमा अत्मक शयलिकरूपमा र्वषादी रासयलनक
मिको उपयोग गने िानीमा सजिार गनज,ु पानीका स्रोतको सं रक्षण गनज,ु वषाुको पानी र्लमनमा प्र ोचन गराउनज,
गररिी र अन्य कारणिाट हजने वन र्वनासिाई रोक्नज, र्िवायज पररवतुनको असरिाट र्ोखिममा रहेका क्षेर र
समजदायमा कायुिम सञ्चािन गनज,ु र्िवायज पररवतुनसम्िन्िी कायुिमहरूिाई र्नस्तरमा नै आन्तररकीकरण
गनजु समस्या तथा च जनौती रहेका छन्। यसै गरी गाउँगाउँसम्म पजगक
े ा प्िार्ष्टकर्न्य सामग्रीको व्यवस्थापन
पेरोलियम पदाथुको िढ्दो उपयोग र्वर्वि प्रकारका ब्यारीको सजरखक्षत व्यवस्थापन र्थाभावी िोर्रको प्रयोगिाट
गररने र्वकासका काममा न्यूनीकरण गनजु र्स्ता समस्या तथा च जनौती थर्पएका छन्।

८.८.३ अवसर
ख खक्षत यजवा र्न खि वातावरण तथा र्िवायज पररवतुन एवं अनजकूिनप्रलत सचेत र सं वेदन ीि हजन,ज
वातावरणका सं रक्षणका िालग भएका र्वश्वव्यापी प्रयासका िारे मा तत्मक शकािै र्ानकारी प्राप्त भई यसप्रलत
ऐक्यििता वा सहभालगता र्नाउन सर्कनज, र्वकास आयोर्ना कायाुन्वयनपूव ु प्रारखम्भक वातावरणीय परीक्षण
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एवं वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनमा अलनवायुता िढ्दै र्ानज, ददगो र्वकासका िक्ष्यमा अन्तराुर्िय सरकार तथा
समजदायिाट प्रलतििता र्ाहेर गनजु र्स्ता र्वर्वि प्रकारका अवसर लसर्ुना भएका छन्।

८.८.४ सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत र कायुनीलत
सोंच
ददगो र्वकास तथा समृर्िका िालग वातावरणीय सन्तजिन एवं अनजकूिन।
िक्ष्य
वातावरणमैरी र र्िवायज पररवतुनसँग अनजकूलित हजने गरी र्वकास कायुिम सञ्चािन गने।
उद्देश्य
1. ददगो र्वकासको िक्ष्य हालसि गनु र्वकास र वातावरणका िीचमा सन्तजिन स्थार्पत गनज।
ु
ज न्छी र्स्ता प्राकृलतक स्रोतको सं रक्षण उपयोग र सम्ििुन गनज।
2. र्ि वायज माटो पानी िोट र्वरूवा प प
ु
3. हररत र्वकासको अभ्यास तथा र्िवायज पररवतुन अनजकूलित गराउनज।

८.८.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1.

ददगो िस्ती र्वकास तथा भौलतक पूवाुिार लनमाुणका िालग नीलतगत कानजनी सं रचनागत सं स्थागत प्रर्वलिगत
आिार लनमाुण गने

2.

प्रदू षण लनयन्रणका िालग सं स्थागत क्षमता अलभवृर्ि गरी र्नचेतना

ैखक्षक र्ागरण र नीलतगत प्रिन्ि

एवं कायाुन्वयनमा व्यापकता ल्याउने।
3.

र्िवायज पररवतुनको असर घटाउन वा िढ्न नददन प्राकृलतक स्रोतको पररमाण स्थानमा सन्तजिन नलिगारी
उपयोग गने।

4. वातावरणीय मूल्याङ्कनका प्रणािी तथा पिलतको सरिीकरण गदै यसको कायाुन्वयनमा व्यापकता ल्याउने।
5.

वातावरणको सं रक्षण र्वपद् न्यूनीकरण र ददगो र्वकासका िालग प्राकृलतक स्रोतमालथको लनभुरता र
अत्मक शयलिक दोहनता घटाउने।

6.

र्नस्तरमा वातावरणीय चेतना र साविानी र्गाउने कायुिम सञ्चािन गने।

7.

वातावरण र र्िवायज पररवतुनका र्ियाकिापमा सावुर्लनक लनकाय गैरसरकारी सं स्थाका िीचमा समन्वय
र साझेदारी र सहिगानी गने।
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8. वातावरणमैरी योर्ना अनजरूप योर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयनमा अन्तरलनकाय समन्वयिाई सजदृढ गने।
9.

हररत अथुतन्रको र्वकाससम्िन्िी कायुिमिाई आलथुक र्ियाकिापका सिै क्षेरमा आन्तररकीकरण
गने।

10. वातावरणमैरी तथा र्िवायज पररवतुन अनजकूिन हजने िािका पूवाुिार र्वकासमा र्ोि ददहने।
11. र्कसानिाई प्राङ्गाररक उत्मक शपादन प्राङ्गाररक र्ैर्वक र्वषादी उत्मक शपादन एवं प्रयोग र उपभोिािाई प्राङ्गाररक
िाद्यान्न उत्मक शपादनमा उत्मक शप्ररे रत गने।

वातावरण सं रक्षण तथा र्िवायज पररवतुन

प्रारखम्भक वातावरणीय परीक्षण वा

1.

वातावरणीय

मूल्याङ्कन सं ख्या

प्रभाव

4.

1

१

-

-

-

-

1

सं ख्या

१

-

-

-

-

1

सं ख्या

१

-

-

-

-

1

5.

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

पूव ु पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

र्ोखिम

न्यूनीकरण मापदण्ि लनमाुण

वातावरणमैरी उत्मक शपादनिाई हररत
सर्टुर्फकेटको व्यवस्था
वातावरणमा

6.

प्रयोग

पररवतुनका

आयोर्ना

प्रभाव

सञ्चािन

पानुसक्ने

सरोकारवािा लनकायसँग छिफि
माध्यालमक

7.

वातावरण

तहका

ख क्षा

र्वद्याियमा

तथा पटक

प्रचारप्रसारका िालग सहर्ीकरण

8.

प्रदू षण मापन गने प्रयोग ािा
लनमाुण

तथा

उपकरण

२०८१/८२
-

सम्िन्िी मापदण्ि लनमाुण गने
र्िवायज

२०८०/८१
-

नीलतगत व्यवस्था गने

वस्तजको

िक्ष्य

-

प्रदू षकिे व्यहोने सं यन्र सम्िन्िी सं ख्या
प्िार्ष्टकर्न्य

र्म्मा

-

प्रदू षणको मापदण्ि तयार गरी

3.

अवलिको

१

सम्िन्िी लनदे ख का तयार गने।

2.

योर्ना

२०७९/८०

हकाई

िक्ष्य

२०७८/७९

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

२०७७/७८

आिार

र्िान

सं ख्या

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर
१

१
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२

२

२

8

सजिाररएको च जिो तथा वैकखल्पक
ऊर्ाु प्रविुन कायुिम

वन तथा झािी िजट्यान क्षेरको

सं ख्या

१

१

२

२

२

8

10. क्षेरिाई वातावरण सं रक्षण क्षेर सं ख्या

१

१

२

२

२

8

-

-

१

१

-

2

9.

सं रक्षण एंव व्यवस्थापन गने
महत्मक शवपूणु

तथा

सं वेदन ीि

कायम गरी सं रक्षण गने।
घरायसी

11.

फोहोर

तथा

र्ैर्वक

फोहोरिाई मिमा रुपान्तरण गनु सं ख्या
लनर्ी क्षेरिाई प्रोत्मक शसाहन

12.

र्ििायज

पररवतुनमा

मानवीय

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

कायाुन्वयन पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

हस्तक्षेपको प्रभाव मूल्याङ्कन गने।
लसमसार क्षेरहरूको व्यवस्थापन

13.

कायुयोर्ना
गने

र्िवायजमैरी

14.

िनाई

िेती

प्रणािीको

र्वकास तथा र्ििायज पररवतुन

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

िािका पूवाुिार र्वकास उत्मक शप्ररे णा पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

अनजकजिन

सञ्चािन गने

सम्िन्िी

तालिम

र्िवायज पररवतुन अनजकूिन हजने

15.

कायुिम सञ्चािन

८.८.६ प्रमजि कायुिम
क .नीलत, कानजन, संरचना एवं संस्थागत व्यवस्था
1. हररत र्वकास एवं अथुतन्रको िाका तर्जम
ु ा।
2. ददगो र्वकासिे पररिखक्षत गरे का िस्ती र्वकास तथा र्िचर एवं थिचर र्ीवर्न्तजको सं रक्षण एवं उपभोग।
3. र्नसमजदायमा वातावरण सं रक्षण र्िवायज पररवतुन एवं अनजकूिन सम्िन्िमा सचेतना
अभ्यासको वानी िसाउने।
ि .वातावरण सं रक्षण, प्रविुन तथा प्रोत्मक शसाहन कायुिम
1. वातावरणमैरी उद्यम ीिता र्वकासका िालग आिार लनमाुण एवं प्रोत्मक शसाहन।
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ैखक्षक र्ागरण र

2. वातावरणीय प्रदू षण लनयन्रण र अनजगमन
3. वातावरण तथा र्िवायज पररवतुन एवं अनजकूिन िर्ेट कोलिङ्ग।
4. प्िाखस्टकर्न्य प्यार्कङ्ग झोिा र्कचनका सामग्री प्रयोग एवं प्रचिनमा लनयन्रण एवम् लनयमन।
5. र्िवायज पररवतुन प्रकोप समजत्मक शथान लनमाुण कायुिम
6. र्वपद् तथा र्िवायज पररवतुन असरको प्रभाविाट लसखर्ुत र्ोखिमका िीचमा सामञ्जस्यता स्थापना।
८.८.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
वातावरण सं रक्षण तथा र्वकासका िीचमा सन्त जिन स्थार्पत गने व्यवहारको र्वस्तार भएको हजने प्राङ्गाररक
िाद्यान्न तथा र्वषादीको उत्मक शपादनतफु कृषक अग्रसर रहने ददगो र्वकासका िक्ष्य अनजरूपका र्ियाकिापको
अपेखक्षत उपिखब्िको प्रालप्त भएको हजने र्िवायज पररवतुनको र्ोखिम न्यूनीकरण, अनजकूिन र समयानजकूिन
कायम भएको, र्िवायज र्वतको िाका तयार भएको हजनछ
े । र्नस्तरमा वातावरण सं रक्षण र्िवायज पररवतुन
एवं अनजकूिनका र्वषयमा व्यापक र्नचेतना

ैखक्षक र्ागरण व्यवहारमा पररवतुनका र्वषय प्रभावकारी भएको

प्िार्ष्टकर्न्य झोिा प्यार्कङ्ग र्कचन सामग्री उपभोगमा उल्िे ख्य दजरूत्मक शसाहन भएको हजनेछ। माटो र्ि र्लमन
र्ं गि वायज र्िचर थिचर िगायतका प्राकृलतक स्रोत सािनको ददगो सं रक्षण तथा उपभोग भएको हजनछ
े ।

८.९ मानव सं ािन र्वकास
८.९.१ पृष्ठभूलम
र्वकासको अविारणा मानव र्वकास र र्वकासमा मानव एकअकाुमा अन्योन्याखश्रत रहेका छन्। मानवको
दै लनकी र्ीवनमा सहर्ीकरण िज ी सजिी मनोरञ्जनात्मक शमक र्ीवन तथा दीघु र्ीवनका िालग स्वस्थ र्ीवन नै
मानवको सदावहार आकांक्षा रहेको छ। यसै र्वषयिाई केन्ि र्वन्दजमा रािेर ख क्षा स्वास्थ्य आचरणमा
पररस्कृत गदै मानव सं ािनको र्वकास भहरहेको छ। स्वस्थ एवं सक्षम कज ि उत्मक शपादन ीि मानव
सं ािनिाट आलथुक सामाखर्क सांस्कृलतक भौलतक प्रर्वलिगत र्वकासको गलत तीव्र एवं गजणस्तरीय र्वकास
हजन्छ। मानव सं सािनको र्वकासिे कृर्ष तथा गैरकृर्ष क्षेरको उत्मक शपादकत्मक शव िढाउन, सरकारी क्षेरको
कायुकज िता अलभवृर्ि गनु तथा क्षेरीय एवम् अन्तराुर्िय श्रम िर्ारमा पहजँच पजयाउन सघाउ पजग्छ। हाम्रो
कजि र्नसङ्ख्यामा आलथुक रूपमा सर्िय र्न खिको र्हस्सा ५७ प्रलत त रहेको छ। ऊर्ाु ीि र्न खििाई
दे लभरै उत्मक शपादन ीि क्षेरमा िगाउन सर्कएमा आलथुक सामाखर्क र्वकासमा महत्त्वपूणु योगदान पजग्ने दे खिन्छ।
वैदेख क रोर्गारीमा र्ाने र्न खििाई पलन दक्ष तथा व्यवसार्यक एवं प्रलतस्पिी र उत्मक शपादन ीि िनाउन
सर्कएमा उच्चस्तरको रोर्गारीका साथै सम्मानर्नक सजर्विा र सहजलियत प्राप्त हजने अवसर प्राप्त हजन्छ।
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८.९.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
परम्परागत तथा औपचाररक

ैखक्षक प्रणािी रहनज प्रार्वलिक तथा व्यावसार्यक ख क्षा तथा तालिम प्रदान गने

सं स्थाको उपिब्िता न्यून रहनज वा
अनजसन्िानमूिक लसर्ुन ीिमूिक

ैखक्षक

ल्ज क महँङ्गो हजन;ज व्यवहाररक

ैखक्षक अभ्यास नहजन,ज

ैखक्षक पिलतको र्वकास हजन नसक्नज, सक्षम र्न खि र्वदे

ँ ा
पिायन हजद

उि र्न खििे आफ्नो ठाउँमा योगदान नगनज,ु िर्ारको माग र र्वकासको सम्भावना अनजरूप सावुर्लनक
्
नीलत र िगानीको वातावरण नहजन ज यस क्षेरका प्रमजि समस्या तथा च जनौती हजन।

८.९.३ अवसर
सूचना प्रर्वलिको र्वकास तथा र्वस्तारिे दजगम
ु स्थानमा पलन व्यखि समजदाय र सरकारिे मानव र्वकासका
अत्मक शयािजलनक प्रर्वलि र प्रवृखतको उपयोग गनु पाउने प्रार्वलिक तथा व्यवसार्यक ख क्षामा यजवा र्न खि आकर्षुत
हजन ज लनर्ी क्षेरिे प्रार्वलिक तथा व्यवसार्यक क्षेरमा िगानी र्वस्तार गनजु र्नसङ्ख्याको उमेरगत सं रचनाअनजसार
आखश्रत र्नसङ्ख्याको अनजपात लनकै कम भएको र काम गने उमेर समूहको र्नसङ्ख्या िढे को; तीव्र रूपमा
ज िगायत अन्तराुर्िय िर्ारमा दक्ष र्न खिको माग
आलथुक र्वकास गदै गएका दजई र्व ाि लछमेकी मजिक
ँ ी सूचना वस्तज तथा सेवा ख क्षा र सं स्कारको िजिा आवागमन
िढ्दै गएको; र्वश्वव्यापीकरणिे मानव पजर्
भहरहँदा समयानजकूि सिै पक्षमा सजिार गने दवाव र प्रभाव िढ्नज र्स्ता र्वर्वि अवसर प्राप्त हजँदै गएका छन्।

८.९.४ सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत र कायुनीलत
सोंच
उच्च आलथुक िृर्िका िालग स्वस्थ र सक्षम मानव सं सािन।
िक्ष्य
ज्ञान र र्वज्ञानमा आिाररत वहजआयालमक समृर्ि हालसि हजनेगरी मानव सं सािनको उन्नयन र र्वकास गने।
उद्देश्य
स्थानीय क्षेरको उन्नलत र प्रगलतका िालग प्रलतस्पिी सक्षम तथा गजणस्तरीय योग्य नैलतकवान मानव सं सािनको
र्वकास गनज।
ु

८.९.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1.

आफ्नो क्षेरका र्वकासका लनलमत आवश्यक पने दक्ष प्रलतस्पिी कज ि र्वकाउ मानव सं सािन र्वकास र
उपयोगको िालग मानव सं सािन योर्ना तयार गने।
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2.

प्रार्वलिक तथा व्यवसार्यक ख क्षा तथा सीपमूिक

ैखक्षक सं स्थाको स्थापना गरी

ैखक्षक कायुिम तथा

तालिमको व्यवस्था गने।
3.

सूचना तथा प्रर्वलिको माध्यमिाट अन्तराुर्िय ज्ञान र्वज्ञान अनजसन्िानको िोखर् गरी उपयोग र अविम्िन
गने।

4. मानव सं सािनको र्वकास र उपयोगमा अन्तर सरकार तथा गैर सरकारी क्षेरका िीचमा लनरन्तर प्रर्वलि
र्न खि कायु ि
ै ी कायुसंस्कारको आदानप्रदान तालिम कायु िगायतका पक्षमा सहकायु एवं साझेदारी
गने।
5.

उच्च वैज्ञालनक तथा प्रार्वलिक ख क्षाका अवसरहरू उपिब्ि गराएर श्रमिर्ारमा प्रलतस्पिाु गनुसक्ने
गजणस्तरीय र्न खि तयार गने।

6.

आन्तररक तथा वाह्य श्रमिर्ारको माग अनजसारका र्वलभन्न र्कलसमका व्यवसार्यक तथा सीपमूिक तालिम
सञ्चािन गने।

7.

िखक्षत समूहको क्षमता र्वकासका िालग छारवृखत िगायतका सजर्विा उपिब्ि गराहनेछ।

8. लनर्ी क्षेर एवं गैरसरकारी क्षेरका प्रार्वलिक एवम् व्यवसार्यक

ैखक्षक तथा तालिम प्रदायक सं स्थािाई

आफ्नो पूवाुिार तथा र्न खि र्वकासका िालग प्रोत्मक शसार्हत गररनेछ।
9.

मानव सं सािनको उपयोगका िालग रोर्गारीका अवसरहरू िेरै भएको लनर्ी क्षेरसँग सहकायु गररनेछ।

मानव सं सािन र्वकास

२०८१/८२

२०८०/८१

योर्ना

२०७९/८०

हकाई

िक्ष्य

२०७८/७९

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

२०७७/७८

आिार

अवलिको
र्म्मा
िक्ष्य

आगामी पन्र वषुिाई दृर्ष्टगत
गदै र्न खि प्रक्षेपण गरी सोही

1.

अनजसार
िालग

र्न खि

नीलतगत

कायाुन्वयन

उत्मक शपादनका सं ख्या

व्यवस्था

तथा

आवश्यक आिारभूत, मध्यम र

2.

उच्चस्तरको र्न खि उत्मक शपादन सं ख्या
गनु

ैखक्षक सं स्थासँग सहकायु

२

-

-

-

-

2

१

१

१

-

-

३
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"मध्यमस्तरीय र्न खि उत्मक शपादन
कायुिम" (प्रार्वलिक

3.

र्वद्यािय,

ँ को
लनर्ी क्षेर र अन्य सं स्थासग

सं ख्या

41

41

41

41

41

211

सं ख्या

1

1

1

1

1

5

िामो अवलिको प्रार्वलिक तथा पटक

1

1

1

1

1

5

२

२

२

२

२

11

सहकायुमा पयुटन, कृर्ष, उद्योग,

पूवाुिार लनमाुण आदद क्षेर िाई
आवश्यक र्न खि उत्मक शपादन (

4.

प्रार्वलिक

तालिम

र

अल्प, मध्यम

र

र्वद्यािय स्थापना
यजवाहरूिाई

5.

केन्ि

व्यवसार्यक तालिम सञ्चािन
र्वदे मा

6.

आखर्ुत

ज्ञान

तथा

सीपको उपयोग गनु यजवािाई

ँ ीको
प्रोत्मक शसाहन स्वरुप लिऊ पूर्

सं ख्या

व्यवस्था

सावुर्लनक लनर्ी क्षेरका िीचमा

7.

सहकायु

गदै

व्यवस्थापकीय पटक

कज िताको र्वकास

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

८.९.६ प्रमजि कायुिम
1. मानव सं सािन व्यवस्थापन नीलत योर्ना तथा कायुिम तयार।
2. मानव सं सािनको उत्मक शपादन र र्वकाससम्िन्िी कायुमा अन्तर सरकार तथा गैर सरकारी क्षेरसँग प्रर्वलि
सूचना पायिम पायसामग्री तालिम प्रलतष्ठान प्रख क्षक िगायतका र्वषयमा आदानप्रदानको सं स्कार
थािनी।
3. तालिम तथा सीप र्वकाससम्िन्िी कायुिम सञ्चािन।
4. अन्तराुर्िय अनजभवको आदानप्रदान र असि अभ्यास एवं व्यवहारको प्रयोग।

८.९.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
िर्ारको माग अनजसारको र्न खि उत्मक शपादन र उपयोगका िालग नीलत योर्ना कायुिम अनजसार र्न खि
तयार एवं उपयोग भएको अन्तर सरकार तथा गैर सरकारी क्षेर एवं लनर्ी क्षेरका िीचमा प्रर्वलि पायिम
पायसामग्री प्रख क्षकको आदानप्रदान भएको प्रार्वलिक तथा व्यवसार्यक

ैखक्षक तथा तालिम प्रलतष्ठान स्थापना

भएको ज्ञान र्वज्ञानमा आिाररत मानव सं सािनको र्वकास तथा उपयोगका लनखम्त एकीकृत योर्ना तयार भएको,
237 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

ज्ञान र सीपयजि र्न खि उत्मक शपादन भएको, मानव र्वकास र उपयोगमा सरकारी र लनर्ी क्षेरिीच सहकायु
भएको हजनेछ।

८.१० सावुर्लनक क्षेर, लनर्ी क्षेर, सहकारी क्षेर, गैरसरकारी क्षेर एवं सामजदार्यक क्षेरका िीचमा
साझेदारी
८.१०.१ पृष्ठभूलम
र्वश्वव्यापीकरण, लनर्ीकरण र उदारीकरणको अििम्िनसँगै सररकारको कायुक्षेर कायु ैिी कायुप्रर्ियामा
पररवतुन आएको छ। समार्वादी

ासन व्यवस्थामा सरकारिे नै सिै काम आफू एक्िै िे गनजप
ु छु भन्ने

आमिारण एवं अभ्यासको रूपमा रहेको लथयो। र्वकासको प्रारखम्भक चरणमा लनर्ी क्षेर सक्षम पलन लथएन।
गैरसरकारी सं स्थाको पलन सं स्थागत र्वकास भएको लथएन। नेपािमा प्रर्ातन्रको पजनदोय पिात लनर्ी क्षेरिाई
सं वेदन ीि क्षेर िाहेक अन्य क्षेरमा िगानी गनु िजिा गररयो। हर्ारौ रार्िय गैरसरकारी तथा सयौं
अन्तराुर्िय गैरसरकारी सं स्थाको स्थापना भए। दजगम
ु तथा र्वकट क्षेरमा गैरसरकारी सं स्थािे आफ्ना सेवा
र्वस्तार गरे । र्वकासको पलछल्िो अविारणा अनजसार सरकार लनयमनकताु सहर्कताु, उत्मक शप्ररे क र
प्रविुककोरूपमा रहन थाल्यो। सरकारका हात लनर्ी क्षेर सहकारी गैरसरकारी सं स्था सामजदार्यक सं स्था
ँ ै गएका छन्। सरकारको स्रोत र्न खि व्यवस्थापन सं रचनाको लसलमतता तथा सामाखर्क
माफुत र्वस्ताररत हजद
सं रक्षणका कायु एवं प्र ासलनक कायुमा हजने िृहत िगानीका कारण सिै क्षेरमा सरकारिे प्रत्मक शयक्ष उपखस्थलत
र्नाउन सक्ने अवस्था दे खिदै न। यसै र्वषयिाई मध्यनर्र राख्दै नीलत कानजन योर्ना िर्ेट कायुिम सिै
कायुमा लनर्ी क्षेर, गैरसरकारी क्षेर, सहकारी क्षेर र समजदायको साझेदारी सहकारी सहिगानी समन्वय
सहभालगताको प्रिन्ि गरे को छ। स्थानीय तहमा फोहर व्यवस्थापन स्वास्थ्य तथा सरसफाह अलभयान

ैखक्षक

तथा अन्य सजरक्षा सम्िन्िी र्वषयको चेतना र्वस्तार नागररकको अलिकार तथा खर्म्मेवारी िगायतका र्वषयमा
गैरसरकारी क्षेर तथा समजदायिे उल्िे ख्य भूलमका लनवाुह गरररहेको छ। यसै गरी लनर्ी क्षेरिे पूवाुिार लनमाुण
उद्यम ीिता सामाखर्क र्वकास आलथुक र्वकासमा महत्त्वपूणु िम्िाकोरूपमा काम गरे को छ।

८.१०.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
लनर्ीक्षेर नाफामूिक क्षेरमा िगानी उत्मक शप्ररे रत हजँदा सामाखर्क सं स्थागत उतरदार्यत्मक शव पािना गराउनज,
व्यवसार्यक मूल्यमान्यताको पािना गराउनज, सहकारी क्षेरिे सञ्चािक सलमलतको र्हतका भन्दा सदस्यको र्हत
र भिाहका िालग काम गनज,ु ठे क्काका कायु लिचौलियाका कायुमा लनरूत्मक शसार्हत गराई सेवाभाव एवं सहभालगताप्रलत
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प्रलतवि िनाउनज, सरकारी क्षेरप्रलत नागररक समार्, समजदाय, लनर्ी क्षेर, सहकारी क्षेर, गैर सरकारी क्षेरको
आ ा, भरोसा, र्वश्वास र आस्था र्गाउनज अको महत्त्वपूणु समस्या तथा च जनौती रहेको छ।

८.१०.३ अवसर
िामो समयसम्म र्नप्रलतलनलिलिर्हन रहेको स्थानीय लनकाय स्थानीय सरकारको रूपमा

ासकीय अलिकार एवं

र्नलनवाुखचत प्रलतलनलिसर्हत र्िय ीि हजन,ज स्थानीय तहका आफ्नै नीलत कानजन योर्ना सं रचना सं स्था र्वतीय
स्रोत र्न खिको व्यवस्था हजन,ज लनर्ी क्षेरिे सरकारसँग भरोसा राख्नज, गैरसरकारी क्षेरिाई प्रचलित कानजन
मूल्यमान्यता अनजरूप काम गनु ती तहकै सरकारिाट उत्मक शप्ररे रत गराउनज, सामजदार्यक सं स्थािाट गररने सेवाभावका
कायु र्वरूिका कायुिाई कानजनी कावाुहीको दायरामा ल्याहनज महत्त्वपूणु अवसर उपिब्ि भएका छन्।

८.१०.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
साझेदारी र सहकायुको माध्यमिाट र्ीवनस्तरमा सजिार
िक्ष्य
सामजर्हक योगदानिाट आलथुक, सामाखर्क, भौलतक, सांस्कृलतक र्वकासमा योगदान गने।
उद्देश्य
सरकार लनर्ी क्षेर सहकारी क्षेर गैरसरकारी क्षेर एवं सामजदार्यक क्षेरका िीचमा सहकायु तथा साझेदारी
समृर्िमा सिैको खर्म्मेवारी िलियो िनाउनज।

८.१०.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. सावुर्लनक क्षेरिे लनर्ी क्षेरिाई सहर्ीकरण तथा पूवाुिार लनमाुण गदै स्वस्थ व्यवसार्यक एवं उद्यम ीि
वातावरण िनाउने।
ज न्य सहकारी सं स्थाको प्रविुन गदै सामजर्हक र्हतमा योगदान िढाउने।
2. कृर्ष वन प र्
3. क्षमता र्वकास स िीकरण मूि प्रवाहीकरण कानजनी व्यवस्था िगायतका र्वषयमा क्षमता र्वकास र
सचेतना कायुिममा गैरसरकारी क्षेरसँग स्वस्थ र सघनरूपमा सहकायु तथा समन्वय गने।
239 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

4. सामाखर्क र्वकासमा समजदायको सहभालगतािई प्राथलमकता ददँदै समजदायको स्तरोन्नलत सर्ियता सक्षमता
िृर्ि गदै सामाखर्क न्याय र सं रक्षणका कायुमा सहकायु र साझेदारी गने।
5. स्वरोर्गारी लसर्ुना उद्यम ीिताको िोर्ी तथा अविम्िन आलथुक उपार्ुन सामाखर्क क्षेरका कायुिाई
िि पजग्ने गरी नीलत कानजन योर्ना तर्जम
ु ा तथा िर्ेट र्वलनयोर्न गने।
6. र्वकास लनमाुणका काम सहभालगतामूिक एवं योगदानमूिक िनाउन सावुर्लनक प्र ासनको प्रलतष्ठा र
गररमा िढाउने।
सावुर्लनक क्षेर, लनर्ी क्षेर, सहकारी क्षेर, गैरसरकारी क्षेर एवं सामजदार्यक क्षेरका िीचमा साझेदारी

4.
5.

सं रचनागत प्रिन्ि
सं घीय

साझेदारी
सहकारी

सहकायु
लनर्ी

हकाईका

तथा

िीचमा

क्षेरसँग

क्षेरसँग

नीलत

र्वतीय

प्रर्वलि

हस्तान्तरण कायुमा सहकायु

कानजन

सं ख्या

योर्नागत सं ख्या
िगानीमा सं ख्या

र्वकास

तथा सं ख्या

गैरसरकारी क्षेरसँग र्वपद् र्िवायज पररवतुन सं ख्या
तथा वातावरण सं रक्षणका कायुमा सहकायु

२०८१/८२

3.

सम्िन्िी

२०८०/८१

2.

साझेदारी

योर्ना

२०७९/८०

1.

हकाई

िक्ष्य

२०७८/७९

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

२०७७/७८

आिार

अवलिको

२

-

-

-

-

२

२

२

२

२

२

१०

१

१

१

१

१

५

१

१

१

१

१

५

१

१

१

१

१

५

र्म्मा िक्ष्य

८.१०.६ प्रमजि कायु
1. सावुर्लनक क्षेर तथा गैर सावुर्लनक क्षेरको सहकायु र साझेदारीका िालग नीलत कानजन र सं रचनागत
व्यवस्था
2. साना तथा घरे ि ज उद्यम तथा व्यवसाय स्थापना र सञ्चािन
ज ािन दजग्ि व्यवसाय र्लििजटी िेती प्र ोिन र िर्ारको व्यवस्था।
3. सहकारी सं स्थािाट तरकारी िेती प प
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4. गैरसरकारी सं स्थाको सर्ियता एवं व्यवहाररक लसकाहमाफुत गाउँ िस्तीमा रहेको सामाखर्क कजरीलत
कजसं स्कार र्वभेद छज वाछज तको अन्त्मक शय।
5. नागररक अलिकार खर्म्मेवारीप्रलत सम्मान, उपभोिा र्हत आलथुक सामाखर्करूपिे पछालि परे का समजदाय
वगु क्षेरको मूि प्रवाहीकरण।

८.१०.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
आलथुक सामाखर्क भौलतक प्रर्वलिको र्वकासमा सावुर्लनक तथा गैरसावुर्लनक क्षेरका िीचमा नीलतगत कानजनी
योर्ना एवं सं रचनागतरूपमा साझेदारी सहभालगता िढे को र्नर्वश्वास िढे को, स्थानीय नागररकमा भावनात्मक शमक
सम्िन्ि िढे को, आलथुक सामाखर्करूपमा पछालि परे का समजदाय वगु र क्षेर मूिप्रवाहीकरण भएको, सामाखर्क
कजसं स्कार कजरीलत कजप्रथा कजप्रचिन अन्त्मक शय भएको, व्यवसार्यक क्षेरको सं स्थागत सामाखर्क उतरदार्यत्मक शव
)लसएसआर (िढे को नागररकको िज ी र स्वस्थता िढे को हजनछ
े ।

८.११ सामाखर्क सांस्कृलतक र्वर्विता
८.११.१ पृष्ठभूलम
हाम्रो गाउँपालिकाको भूगोिमा र्वर्विता छ। सामाखर्क सं रचना फरकपना छ। सांस्कृलतक प्रचिन समजदाय
र िमुर्पच्छे फरक छन्। रहन सहन फरक छ। आलथुक सामाखर्क अवस्थामा लभन्नता छ। व्यवसार्यक
सं स्कारमा र्वर्विता छ। रोर्गारी पलन समजदाय अनजसार फरक फरक रहेको छ। र्न्मदे खि मृत्मक शयूसम्मका
सं स्कार र्ातर्ालत िमु भूगोि अनजसार कजनै न कजनै रूपमा िेमेि छ। िानपान िसाह रीलतररवार् िमु सं स्कार
भाषा व्यवहार फरक फरक भएपलन सामाखर्क एकता र्वश्वास भरोसा सहकायु सखन्नकता प्रगाढ रहेको छ।
एक समजदायिे अको समजदायिाई उसका सामाखर्क आलथुक सं स्कारमा सहयोग गरे कै हजन्छन्। यसिे गदाु
समार्मा

ाखन्त, सदाचार, सखम्मिन र सहकायुका सं स्कार र्ीवन्त र लनरन्तर चिे का छन्। सिैको सिैप्रलत

आस्था र सम्मान भएकोिे सामाखर्क सद्भाव ददगो दररिो एवं प्रगाढ भएर िसेको छ।

८.११.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
आन्तररक तथा वाह्य िसाहसराहका कारणिे सामाखर्क सं रचनामा भएको पररवतुनिे िढे को अर्वश्वास घटाउनज,
गैरसरकारी सं स्थािाट फैिाहएका असामाखर्क व्यवहारिाई लनलमट्यान्न पानज,ु समार्मा उपेखक्षत उत्मक शपीलित
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समजदाय वगु क्षेरको मूिप्रवाहीकरण गनज,ु परम्परादे खि एकतािि सर्हष्णजतापूवक
ु रहेको सामाखर्क सं स्कारिाई
अझ प्रगाढ िनाउनज समस्या तथा च जनौती रहेका छन्।

८.११.३ अवसर
नेपािको सं र्विान प्रचलित नेपाि कानजनमा सामाखर्क सदभाव, सर्हष्णजता,
समावेख ता र्स्ता पक्षको व्यवस्था एवं सोही अनजसारको कायुव्यवहार प्रद न
ु हजन,ज

ाखन्त, सदाचार, समानता,
ैखक्षक तथा चेतनास्तरको

िढ्दो प्रभाविाट समार्मा रहेका परम्परागत कजरीलत कजसं स्कार कजप्रथा कजप्रचिनको अन्त्मक शय हजँदै र्ानज, सामाखर्क
सं रचनामा पररवतुन हजँदै र्ानािे एकि र्ात समजदाय भन्दा लमखश्रत समजदाय एवं र्ातको सखम्मश्रण हजन,ज आलथुक
सामाखर्क सूचकमा आएको पररवतुनिे समार्िाई िढी न्यायोखचत तजल्याउनज, र्वश्वव्यापीकरण र सूचना
ँ ै गएकोिे
प्रर्वलिको र्वकासिाट दे खिएका नवीनतम अध्ययन अनजसन्िान आर्वष्कारको अनज रण र्वस्तार हजद
समार्मा फरार्किो एवं उदार सोंचको अभ्यासिे प्रश्रय पाउनज महत्त्वपूणु अवसर रहेका छन्।

८.११.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य उद्देश्य रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
र्वर्विता व्यवस्थापनमा स्वीकायुता, सामाखर्क सांस्कृलतक र्वर्विता
िक्ष्य
स्थानीय समजदाय समार्का िीचमा पारस्पाररक एकता सद्भाव मेि र सहअखस्तत्मक शवप्रलत र्वश्वासको आिार
िनाउने।
उद्देश्य
सामाखर्क सांस्कृलतक र्वर्वितािाई सम्पन्नता र समृर्िमा रूपान्तरणका िालग र्ववेकपूणरू
ु पमा र्वर्विता
व्यवस्थापन गनज।
ु

८.११.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. सामाखर्क सांस्कृलतक एकता सद्भाव िलियो िनाउन नीलत कानजन सं रचना सं स्था प्र ासलनक कायुव्यवहार
सजदृढ तजल्याउने।
2. आलथुक सामाखर्क भौगोलिक सांस्कृलतकरूपमा औषत अवस्था भन्दा कमर्ोर सूचकांकमा रहेका र्ातर्ालत
समजदायिाई र्व ेष सजर्विाका माध्यमिाट मूिप्रवाहीकरण (िे भि प्िेहङ् र्फल्ि) गने
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3. लनर्ी क्षेर गैर सरकारी क्षेर तथा सामजदार्यक क्षेरसँग सावुर्लनक क्षेरिे साझेदारी र सहकायु गदै र्ागरण
चेतना रोर्गारी उद्यम ीिताका माध्यमिाट सामाखर्क सांस्कृलतक असमझदारी न्यूनीकरण गने
4. सामाखर्क सं रक्षणका कायुिमिाई िखक्षत समजदायउन्मजि र प्रभावकारी तजल्याउने।

सामाखर्क सांस्कृलतक र्वर्विता

1.
2.

नीलत तथा कानजन, आचारसं र्हता
एवं सं रचनागत प्रिन्ि
र्व ेष

र्ातर्ालतिाई

प्राथलमकीकरण

स्रोतमा

२०८१/८२

२०८०/८१

२०७९/८०

हकाई

योर्ना

२०७७/७८

ि.सं . कायुिम

िक्ष्य

२०७६/७७

वषु

२०७८/७९

आिार

अवलिको
र्म्मा
िक्ष्य

सं ख्या

2

-

-

-

-

2

सं ख्या

१

१

१

१

१

5

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

सं ख्या

1

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

योर्ना तथा िर्ेटिाट रार्िय

3.

एकता तथा मेिलमिापका िालग
सन्तजलित

आलथुक,

सामाखर्क,

आिारभूत

तहका

र्वद्याियमा

भौलतक, सांस्कृलतक सन्तजिन

4.

सामाखर्क

सामाखर्क

सांस्कृलतक र्वर्विता पायिममा
समावे

5.

ख क्षामा

गैरसरकारी

क्षेरसँग

सामाखर्क

रुपान्तरणका कायुमा सहकायु

-
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-

-

-

1

८.११.६ प्रमजि कायुिम
1. सामाखर्क सांस्कृलतक सद्भावमजिी नीलत कानजन सं रचना प्र ासलनक कायुसंस्कारको र्वकास
2. र्वपन्न गररि असहाय िेरोर्गारका िालग गैर सावुर्लनक क्षेरसँग रोर्गारी उद्यम ीिता नवीनतम लसर्ुनामा
सहकायु र साझेदारी
3. आमसञ्चार सूचना प्रर्वलिको र्ववेकपूणु र्वश्लेषण गदै असि अभ्यासको अनज रण।
4. र्वर्विता व्यवस्थापन (िाहभलसुटी म्यानेर्मेण्ट) को मूल्यमान्यता अनजरूप सावुर्लनक क्षेर तथा गैर
सावुर्लनक क्षेरमा यसको समजखचत अभ्यास।

८.११.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
लनर्हत स्वाथुप्ररे रत सं स्थािाट समार्मा दे खिएको असर्हष्णजता असमझदारीमा न्यूनीकरण भएको, आलथुक
सामाखर्क सांस्कृलतक र्वभेद िािि पजररएको, सावुर्लनक लनकायिाट हजने सेवा र कायुमा सन्तजिन समानता
समता सामाखर्क न्याय प्रकट भएको, गैर सावुर्लनक क्षेरसँग सावुर्लनक क्षेरिे सहकारी तथा साझेदारीका
माध्यमिाट रोर्गारी उद्यम ीिता नवप्रवतुनमा योगदान पजगेको, र्वर्वितािाई र्ववेकपूणु र असि मनसायिे
सम्िोिन गरी सामाखर्क सांस्कृलतक सर्हष्ण्णजता र सम्मानको िरहरामा श्रीिृर्ि भएको हजनेछ।

८.१२ योर्ना तर्जम
ु ा
८.१२.१ पृष्ठभूलम
गाउँपालिका लभरका नागररकहरूको हक अलिकारको सं रक्षण तथा समृर्ि हालसि गनु दीघुकािीन योर्ना
तर्जम
ु ा गनजप
ु ने हजन्छ। िखक्षत र्वकास प्रलतफि हालसि गनु वस्तजगत व्यवहाररक र तथ्याङ्कमा आिाररत योर्ना
तर्जम
ु ा तथा सोको प्रभावकारी कायाुन्वयनको अग्रणी भूलमका रहन्छ। योर्ना प्रर्ियािाई सूचना तथा तथ्य र
प्रमाणमा आिाररत, नलतर्ामजिी र यथाथुपरक िनाउन आवलिक योर्नाको नलतर्ा िाका तयार गरी
कायाुन्वयनमा िै र्ाने र मध्यमकािीन िचु सं रचनािाई थप थथाथुपरक िनाउँदै िै र्ादा स्रोतको अलिकतम
उपयोग र लनिाुररत समय िागत पररमाण र गजणस्तरको नतीर्ा प्राप्त गनु सर्कन्छ।
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८.१२.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
नेपािको सं र्विानिे पररकल्पना गरे अनजरूपको व्यवहार प्रद न
ु गनजु िढ्दो र्नआकांक्षािाई सन्तजलित
समन्यार्यक रूपमा सम्िोिन गनजु सं घीय तथा प्रदे

ँ ै तािमा ताि लमिाउनज,
सरकारको र्वकास योर्नासँगसग

र्वकासको दीघुकािीन सोंच तर्जम
ु ा गरी सोअनजसार योर्ना तथा कायुिम तर्जम
ु ा गनज,ु स्रोतसािनको सजलनखितता
गरी आवलिक योर्ना, मध्यमकािीन िचु सं रचना र वार्षुक िर्ेटिीच सामञ्जस्यता कायम गनज,ु सङ्घीयताको
िाभ र्नतामा पजग्ने गरी योर्ना तर्जम
ु ासम्िन्िी सङ्गठनात्मक शमक सं रचना, प्रर्िया तथा र्वलिमा सजिार गनजु र योर्ना
तर्जम
ु ासम्िन्िी र्न खिको क्षमता र्वकास गरी सं स्थागत सजदृढीकरण गनजु योर्ना तर्जम
ु ा प्रर्ियामा दे खिएका
् यसै गरी योर्ना कायाुन्वयन गने लनकायका क्षमता अलभवृर्ि गनज,ु कायाुन्वयनमा
समस्या तथा च जनौती हजन।
सं िग्न र्न खिको उत्मक शप्ररे णा र कायुसम्पादनस्तर अलभवृर्ि गनज,ु योर्ना कायाुन्वयनिाई प्राथलमकतामा राख्नज
र्वकास र वातावरणका िीचमा सन्तजिन स्थार्पत गनजु अन्तर सरकार तथा गैर सावुर्लनक क्षेरका िीचमा
र्ववेकपजणु र असि सम्िन्ि सहकायु साझेदारी सहिगानीको कायुसंस्कारको प्रचिन गराउनज योर्ना
्
कायाुन्वयनसम्िन्िी अन्य समस्या तथा च जनौती हजन।

८.१२.३ अवसर
सं घीयतािे प्रदान गरे को स्रोत पररचािन तथा र्वलनयोर्नमा दक्षता हालसि गने भौगोलिक र्वख ष्टता अनजरूप
र्ववेकपूणु तवरिाट योर्ना तर्जम
ु ा र कायाुन्वयन सहर्ता रहेको र्वगतका कमी कमर्ोरीको समीक्षा गदै
दोहोररन अवस्था लसर्ुना हजन नददने पररखस्थलत लनमाुण भएको, सं र्विानको कायाुन्वयन तथा सङ्घीय ढाँचाअनजरूप
योर्ना प्रर्ियािाई थप सन्तजलित, समन्यार्यक र समावे ी िनाउने, योर्ना तर्जम
ु ा र कायाुन्वयनका िालग
आफ्नै र्न खि रहेको योर्ना तर्जम
ु ादे खि कायाुन्वयन र अनजगमन तथा मूल्याङ्कनका चरणमा सरोकारवािा
सिै पक्षिाई सहभालगता गराउन सर्कने पररखस्थलतिे प्रलतस्पिाुत्मक शमक र्वकास गने अवसर रहेका छन्।

८.१२.४ सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य, रणनीलत र कायुनीलत
सोंच
सूचना तथा तथ्यपरक एवं नलतर्ामजिी योर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन प्रणािी।
िक्ष्य
र्वकास योर्ना, आयोर्ना तथा कायुिम लनिाुररत पररमाण, िागत, गजणस्तर र समयमा सम्पन्न गने।
उद्देश्य
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आलथुक प्रार्वलिक सं स्थागत सं रचनागत र प्र ासलनक क्षमता र कायुसंस्कारको पररलि अनजरूप हजने गरी
योर्नाको क्षेर तथा सं ख्याको लनिाुरण तथ्यपरक िनाउँदै योर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन गनज।
ु

८.१२.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. नीलतगत सं रचनागत सं स्थागत र्न खि र योर्नाको क्षेर तथा सं ख्या लनखित गने।
2. सूचना तथा तथ्य एवं प्रमाणमा आिाररत यथाथुपरक योर्ना तर्जम
ु ा र कायाुन्वयन गने।
3. योर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन िगायतका सिै चरणमा सरोकारपक्षको साथुक सहभालगता सजलनखित गने।
4. योर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन िगायतका समग्र पक्षमा सूचना तथा प्रर्वलिको अलिकतम उपयोग गने।
5. प्रमाणमा आिाररत नलतर्ामजिी योर्ना र मध्यमकािीन िचु सं रचनािाई सं स्थागत गरी योर्नाका र्वलभन्न
तह र अवयविीच कायुमूिक सम्िन्ि स्थार्पत गने।
6. योर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयनमा सं िग्न हजने र्न खिको क्षमता र्वकास तथा र्वाफदे र्हता अलभवृर्ि
गने।

योर्ना तर्जम
ु ा

र्वषयगत तथ्याङ्कको सूची तयार

1.

गरी विा तहमा र्वतरण तथा सं ख्या
सजदृढीकरण

2.

र्वद्यािय

प्राखज्ञक

छिफि र कायु ािा
सं घीय

3.

र

सरकार

सरकारका

र्वलभन्न

िैठक र छिफि

4.

सं स्थासँग

१

२

२०८१/८२

२०८०/८१
२

२

अवलिको
र्म्मा
िक्ष्य

८

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

लनकायसँग पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

तथा

प्रदे

योर्ना तर्जम
ु ािाई पृष्ठपोषण गने
अध्ययन अनजसन्िान

१

२०७९/८०

हकाई

योर्ना

२०७७/७८

ि.सं . कायुिम

िक्ष्य

२०७६/७७

वषु

२०७८/७९

आिार

सं ख्या

-

-
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-

-

१

१

5.

उत्मक शपादन

र

उत्मक शपादकत्मक शव

वृर्ि

सम्िन्िी अध्ययन अनजसन्िान

सं ख्या

१

१

१

१

१

५

पटक

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

योर्नाको वलगुकरण गनु मापदण्ि

कायाुन्वयन

गने

सं यन्र गठन गने
सिै

8.

तहका

तथ्याङ्ककका
स्थार्पत गने
अनजगमन

9.

िीचमा

तथा

र

उच्चस्तरीय सं ख्या
सरकारका

एकरुपता पटक

-

-

-

10. तयार गने।

सं ख्या

१

-

-

१

-

१

2

गने

प्रत्मक शयेक आयोर्नाको नलतर्ासूचक

-

लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर लनरन्तर

मूल्याङ्कनको

पृष्ठपोषणिाई योर्ना लनमाुणमा सं ख्या
समावे

१

तानजसार

7.

पर्हचान, छनौट

तानजसार
आवश्यक

योर्नाको

तथा )

तानजसार
आवश्यक

(कमुचारीिाई

अध्यक्ष

तानजसार
आवश्यक

विा

तानजसार
आवश्यक

सिै

अलभमजिीकरण तालिम

तानजसार
आवश्यक

िनाउने

आवश्यक

6.

८.१२.६ प्रमजि कायुिम
क. कायाुन्वयन योग्य ऐलतहालसक योर्ना
दीघुकािीन र्वकासको आिार ीिा
1. भौगोलिक सामाखर्क आलथुक अवस्था र र्वख ष्टता अनजकूिको योर्ना
2. योर्ना तर्जम
ु ा प्रर्ियामा आवश्यक तथ्याङ्क तथा सूचनाको पृष्ठपोषण गनु अध्ययन, अनजसन्िान तथा
सवे क्षण।
3. अनजगमन तथा मूल्याङ्कन नलतर्ािाई योर्ना तर्जम
ु ाको प्रत्मक शयेक चरण र प्रर्ियामा प्रयोग।
4. मध्यमकािीन िचु सं रचना सजदृढीकरण।
5. योर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन गने सावुर्लनक लनकायका िीचमा साथुक समन्वय र सजदृढीकरण।
6. र्वकासका साझेदार सहकारी, गैरसरकारी तथा सामजदार्यक सं स्थाको प्रोत्मक शसाहन तथा क्षमता र्वकास।
7. योर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन िगायतका चरणमा सूचना प्रर्वलिको उपयोग
8. आयोर्ना िैंकको स्थापनािाट योर्ना मध्यमकािीन िचु सं रचना र वार्षुक िर्ेटका िीचमा सामञ्जस्यता।
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८.१२.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
आलथुक सामाखर्क सांस्कृलतक भौगोलिक अवस्था एवं र्वख ष्टता अनजरूपको योर्ना तर्जम
ु ा गरी उच्चतम िक्ष्य
प्रालप्त भएको हजनेछ। सं घ प्रदे का योर्नासँग सालमप्यता र सामञ्जस्यता स्थार्पत भएको हजनेछ। साथै
मध्यमकािीन िचु सं रचना सं स्थागत भएको, वार्षुक र्वकास कायुिम र आवलिक योर्नािीच तािमेि कायम
भएको हजनेछ। त्मक शयसै गरी योर्ना तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन लनकायको सं स्थागत सजदृढीकरण भएको, योर्ना
तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन िगायतका सिै चरणमा सरोवारपक्षको साथुक सहभालगता रहेको, र कायुिम तथा
आयोर्ना लनिाुररत गजणस्तर, िागत एवम् समयलभरै सम्पन्न भएको सूचना प्रर्वलिको अलिकतम उपयोग गदै
योर्ना तर्जम
ु ा कायाुन्वयन अनजगमन तथा मूल्याङ्कन भएको हजनेछ।
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पररच्छे द ९
अनजगमन तथा मूल्याङ्कन
९.१ पृष्ठभूलम
लनिाुररत उद्देश्य, िक्ष्य, रणनीलत र कायुनीलत अनजसार समयिि तथा प्रभावकारीरूपमा कायाुन्वयन भयो र्क
भएन भनेर आयोर्नfको अनजगमन तथा मूल्याङ्कन गररन्छ। कायाुन्वयनका िममा दे खिएका समस्यािाई
समयमै सम्िोिन गरी लनिाुररत समयलभरै आयोर्ना सम्पन्न गनजु पने हजन्छ। अनजगमन तथा मूल्याङ्कन कायुिे
योर्ना, नीलत, कानजन आयोर्ना तथा कायुिमको कायाुन्वयन पक्षिाई प्रभावकारी, नलतर्ामजिी र र्वाफदे हीपूणु
िनाउन महत्त्वपूणु भूलमका लनवाुह गदुछ। अनजगमन तथा मूल्याङ्कनिाई नलतर्ामूिक िनाउन योर्नाको नलतर्ा
िाका तयार गरी कायाुन्वयनमा िै र्ान सकेमा िाका अनजरूप अनजगमन तथा मूल्याङ्कन गनु सर्कन्छ। यसै गरी
र्वकास आयोर्नाको प्रगलत प्रलतवेदन गने प्रणािीिाई सूचना प्रर्वलिको प्रयोग र नलतर्ामूिक िनाउन आयोर्ना
व्यवस्थापन सूचना प्रणािीको सफ्टवेयर र्वकास कायुिाई प्राथलमकता ददहनज पदुछ। आमसञ्चार माध्यम,
सामाखर्क सञ्जाि, उर्ूरी तथा गजनासो नागररक समार्िाट गररएका लसफाररस समेतिाई अनजगमन तथा
मूल्याङ्कनका महत्त्वपूणु अवयव मानी प्राप्त सूचनाको र्वश्लेषण गदै समयमै रजटी सच्याउने र सजिार गनजप
ु दुछ।

९.२ समस्या तथा च जनौती
र्वकास आयोर्नाको अनजगमन तथा मूल्याङ्कनका िालग तर्जम
ु ा गररएको नतीर्ा िाकािाई पूणरू
ु पेण कायाुन्वयन
गराउनज, यस कायुमा सं िग्न रहने र्न खििाई क्षमतावान सीपयजि एवं उत्मक शप्ररे रत िनाउनज, अनजगमन तथा
मूल्याङ्कनिाट प्राप्त प्रलतवेदनको समयमै सम्िोिन गनज,ु आमसञ्चार तथा सामाखर्क सञ्जाििाट उठाहएका
र्वषयवस्तजिाई गखम्भरतापूवक
ु मनन गररनज समस्या तथा च जनौती रहेका छन्। यसै गरी सूचना तथा प्रर्वलिको
र्वकास र उपयोग गररनज, अनजगमन तथा मूल्याङ्कनमा िाभग्राहीिाई साथुकरूपमा सहभागी गराउनज, पृष्ठपोषणको
आिारमा आयोर्ना तथा कायुिम तर्जम
ु ा कायाुन्वयन तथा अनजगमनन मूल्याङ्कन पिलतमा सजिार ल्याउनज र्स्ता
यावत समस्या तथा च जनौती र्वद्यमान रहेका छन्।

९.३ अवसर
अनजगमन तथा मूल्यांकनका िालग रार्नीलतक सलमलत गठन गनु सर्कने, सूचना प्रर्वलिको उपयोग गनु सर्कने
अवसर प्राप्त भएको छ। आयोर्नाको नतीर्ा िाका अनजरूप प्रगलत गने लनमाुण कम्पनी तथा कमुचारीिाई
पजरस्कृत तथा दखण्ित गनु सर्कने आमसञ्चार माध्यम एवं सामाखर्क सञ्जाि नागररक समार्को सूचना
र्ानकारीको भरपूर उपयोग गनु सर्कने अवसर र्वस्तार भएको छ।

249 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

९.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य उद्देश्य रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
नलतर्ामूिक अनजगमन तथा मूल्याङ्कनः र्वकास प्र ासनमा सज ासन।
िक्ष्य
लनिाुररत पररमाण, गजणस्तर, िागत र समयमा र्वकास आयोर्ना तथा कायुिम सम्पन्न गने।
उद्देश्य
नलतर्ामूिक अनजगमन तथा मूल्याङ्कनिाट र्वकास प्र ासनका समग्र पक्षिाई प्रभावकारी एवं दक्षतापूणु िनाउनज।

९.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. नीलत र कानजनको तर्जम
ु ा सं रचना र सं स्थाको स्थापना र्न खि र प्रर्वलिको र्वकास गने।
2. अनजगमन तथा मूल्याङ्कन र्वश्वासनीय एवं तथ्य र प्रमाणमा आिाररत िनाउने।
3. अनजगमन तथा मूल्याङ्कनमा अन्तर सरकारका िीचमा िलियो कायुिन्िन लनमाुण गने।
4. सूचना प्रर्वलिको र्वकास र उपयोगमा सरिता र उत्मक शप्ररे णाका कायु सञ्चािन गने।
5. कायुपालिकामा रहेका सदस्यको अनजगमन तथा मूल्याङ्कन सं यन्र िनाई लनरन्तर सजिार गने।
6. अनजगमन तथा मूल्याङ्कनमा सहभालगतामूिक र्वलिहरू अविम्िन गदै िै र्ाने।
7. तेस्रो पक्षिाट गररने मूल्याङ्कनिाई र्वस्तार गनजक
ु ा साथै थप गजणस्तरीय िनाउने।
8. र्वकास आयोर्नाको वस्तजगत अवस्थाको मूल्याङ्कन गनु नागररक लनगरानी र आयोर्नाको सं खक्षप्त व्यहोराको
होलिुङ्ग वोिुको प्रभावकाररतामा र्ोि ददने।
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अनजगमन तथा मूल्याङ्कन

२०८१/८२

गरी कायाुन्वयन गने।

र्म्मा िक्ष्य

२०८०/८१

अनजगमन तथा मूल्याङ्कन ददग्द न
ु तयार सं ख्या

अवलिको

२०७९/८०

1.

हकाई

िक्ष्य

२०७८/७९

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

योर्ना

२०७७/७८

आिार

१

-

-

-

-

1

2.

र्वकास समस्या समिान सलमलत गठन गने सं ख्या

1

-

-

-

-

1

3.

अनजगमन तथा मूल्याङ्कन तालिम

सं ख्या

1

1

1

1

1

5

4.

क्षेरगत मालसक समीक्षा वैठक

सं ख्या

1

1

1

1

1

5

-

1

-

-

-

1

1

1

1

1

1

5

-

-

1

-

1

2

1

1

1

1

1

5

अखन्तम मूल्याङ्कन

-

-

1

-

1

2

10.

पञ्चवषीय योर्नाको तेश्रो पक्षिाट मूल्याङ्कन सं ख्या

-

-

1

-

1

2

11.

छनौट भएका आयोर्नाको प्रभाव मूल्याङ्कन सं ख्या

1

1

1

1

1

5

-

-

-

-

1

1

5.
6.
7.
8.
9.

अनजगमन तथा मूल्याङ्कनको र्वद्यजतीय प्रणािी सं ख्या
लनमाुण

अनजगमन

तथा

प्रणािीको तालिम

मूल्याङ्कनको

र्वद्यजतीय सं ख्या

प्रथम पञ्चवषीय योर्नाको मध्यावलि र सं ख्या
अखन्तम मूल्याङ्कन
प्राथलमकता

प्राप्त

आयोर्नाको

सूचक सं ख्या

अनजसार वार्षुक अनजगमन र मूल्याङ्कन गने

ददगो र्वकास िक्ष्यको मध्यावलि तथा सं ख्या

प्रथम पञ्चवषीय योर्नाको लसकाई अलभिेि

12.

तयार गरी दोश्रो आवलिक योर्नािाई सं ख्या
पृष्ठपोषण गने
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९.६ प्रमजि कायुिम
1. अनजगमन तथा मूल्याङ्कनसम्िन्िी लनदे ख का, कायुर्वलि, मागुद न
ु को तर्जम
ु ा।
2. योर्नाको नलतर्ािाकाको तयारी तथा प्रयोग।
3. सूचना प्रर्वलिमा आिाररत आयोर्ना कायुसम्पादन सूचना प्रणािीमाफुत सिै आयोर्नाको प्रगलत प्रलतवेदन
र समीक्षा।
4. आयोर्ना तथा कायुिमको अनजगमन तथा मूल्याङ्कन प्रलतवेदन अलनवायु रूपमा र्वद्यजतीकरणका माध्यमिाट
सावुर्लनकीकरण।
5. नलतर्ामूिक अनजगमन तथा मूल्याङ्कनका िालग प्रलतिि कमुचारीको व्यवस्था गदै उत्मक शप्ररे णा र मनोिि
िढाउने तालिमको सञ्चािन।
6. र्व ेष प्रकृलतका आयोर्ना तथा कायुिमको तेस्रो पक्षिाट मूल्याङ्कन।
7. अन्तर सरकार अनजगमन तथा मूल्याङ्कन सं यन्र तथा फोकि पसुन।
8. सहभालगतामूिक अनजगमन तथा मूल्याङ्कन र्वलिको प्रयोगमा वृर्ि।
9. अनजगमन तथा मूल्याङ्कनमा िे िापरीक्षण प्रलतवेदनको समेत आिार लिने व्यवस्था।

९.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
अनजगमन तथा मूल्याङ्कनसम्िन्िी कायुर्वलि लनदे ख का मागुद न
ु र्ारी भएको हजनेछ। यसमा काम गने र्न खि
प्रलतिि उत्मक शप्ररे रत उच्च मनोिियजि र दक्ष-सीपयजि हजनेछन्। सूचना प्रर्वलिको र्वकास र र्वस्तार गदै साथुक
पररमाणका िालग प्रभावकारी उपयोग भएको हजनेछ। र्वकास प्र ासनमा दे खिएका र्वकृलत र्वसँगलतमा
लनमुमतापूवक
ु प्रहार गरी प्रसं ायोग्य र प्रभावकारी सं स्कृलतको अभ्यास प्रारम्भ हजनेछ। रार्नीलतक सं यन्रको
र्िया ीितािाट प्र ासलनक कायुमा सरिता सहर्ता अनज ासनमा सजिार हजनगई आयोर्ना तथा कायुिम
र्कफायती र गजणस्तरीयरूपमा समयलभरै सम्पन्न हजनेछन्।
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पररच्छे द १०
तथ्याङ्क प्रणािी
१०.१ पृष्ठभूलम
र्वश्वालसिो र भरपदो तथ्याङ्कको उपिब्ितािे मार वास्तर्वक नीलत योर्ना िर्ेट तथा कायुिम तर्जम
ु ा एवं
कायाुन्वयन हजनसक्छ। फरक तथ्याङ्किाट सही प्रलतफि प्राप्त गनु सर्कदै न। वगीय, र्ातीय, क्षेरीय, लिं गीय,
समानता र सन्तजिन स्थार्पत गनु सिै क्षेरको तथ्याङ्क सूचना र्ानकारी सत्मक शयतामा आिाररत भएमा सं र्विान,
प्रचलित कानजन र गाउँपालिकािे लिएको र्व ष
े नीलतिे साथुकता पाउँछ। राज्य सं रचनामा भएको पजनसुरचा
अनजरूपको िण्िीकृत तथ्याङ्क तयार गरी यसै अनजरूप सं घ, प्रदे

तथा स्थानीय सरकारिे आगामी नीलत योर्ना

िर्ेट तथा कायुिमको तर्जम
ु ा तथा कायाुन्वयन गनु सकेमा िक्ष्य र गन्तब्यमा सहर्तापूवक
ु पजग्न सर्कनेछ।

१०.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
समयसापेक्ष तथ्याङ्क सम्िन्िी कानजनको तर्जम
ु ा गनज,ु केन्िीय र स्थानीय स्तरका तथ्याङ्कीय र्ियाकिापहरूमा
समन्वय गनज,ु उत्मक शपाददत तथ्याङ्कमा दोहोरोपना हटाउनज, तथ्याङ्कको उपयोग वृर्ि गनज,ु र्न खिको दक्षता वृर्ि गनजु
्
र अनालिकृत तथ्याङ्कको प्रयोग हटाउनज प्रमजि च जनौती हजन।

१०.३ अवसर
तथ्याङ्क प्रणािीमा मूितः माग र प्रयोगमा र्वस्तार हजन,ज नयाँ–नयाँ तथ्याङ्कीय प्रर्वलिहरूको र्वकास हजन,ज र्वकास
साझेदारहरूिाट तथ्याङ्कीय र्वकासमा चासो र सहयोग हजन,ज नयाँ तथ्याङ्क कानजनको अपररहायुता महसजस हजन,ज
्
सम्िखन्ित लनकायहरूमा तथ्याङ्कीय र्न खििे आर्ुन गरे को पे ागत र्वज्ञता र्वद्यमान हजन ज मजख्य अवसर हजन।

१०.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य, उद्देश्य रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
सजरखक्षत र्वश्वालसिो र भरपदो तथ्याङ्क प्रणािीको स्थापना।
िक्ष्य
नीलत, कानजन, योर्ना िालग उपयजि र िण्िीकृत तथ्याङ्क तथा तथ्याङ्कीय सेवा उपिब्ि गराउने।
उद्देश्य
1. तथ्यमा आिाररत नीलत लनमाुणाका िालग भरपदो िण्िीकृत तथ्याङ्क र्वकास गने।
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2. र्कफायती तथ्याङ्कीय र्वकास र गलतर्वलिका िालग सान्दलभुक नीलत, अभ्यास र क्षमता र्वकास गनज।
ु
3. उच्च गजणस्तरीय तथ्याङ्क उत्मक शपादन, सजिार र आपूलतु गने।
4. तथ्याङ्कका उत्मक शपादनका सिै सम्भाव्य र्वलि र स्रोतहरूको उपयोग गने।
5. क्षेरगत सूचना र समग्र सूचनाका िीचमा सामञ्जस्यता र एकरूपता िनाउने।
6. रार्िय मानकको अविम्िन गरी तथ्याङ्क व्यवस्थापन कायु गने।

तथ्याङ्क प्रणािी

तथ्याङ्क

ािाको स्थापना

सं ख्या

गाउँपालिकाको खस्थलत पर वार्षुकरुपमा सं ख्या
अद्यावलिक

२०८१/८२

3.

सम्िन्िी कायुयोर्ना लनमाुण

२०८०/८१

2.

तथ्याङ्क सं किन, प्र ोिन र व्यवस्थापन सं ख्या

योर्ना

२०७९/८०

1.

हकाई

िक्ष्य

२०७८/७९

ि.सं . कायुिम

२०७६/७७

वषु

२०७७/७८

आिार

अवलिको

1

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1

1

1

1

1

1

5

6

6

6

6

6

01

-

१

-

-

-

1

र्म्मा िक्ष्य

तथ्याङ्क सं किन, प्र ोिन र र्वश्लेषणको
4.

िालग विा तहको क्षमता र दक्षता वृर्ि सं ख्या
तालिम

5.

मध्यमकािीन िचु सं रचनाको िालग
आवश्यक तथ्याङ्क सं किन

सं ख्या

* तथ्याङ्क हकाई िनाई भौलतक तथा मानवीय सं सािनको व्यवस्था गने।

१०.५ प्रमजि कायुिम
1. तथ्याङ्क सम्िन्िी लनदे ख का कायुर्वलि मागुद न
ु लनमाुण।
2. तथ्याङ्कका िालग एकीकृत प्रलतिि तथ्याङ्क हकाईको स्थापना।
3. तथ्याङ्क हकाईमा उपयजि भौलतक तथा दक्ष मानवस्रोतको व्यवस्थापन।
4. क्षेरगत तथा समग्र तथ्याङ्कका िीचमा एकरूपता
5. िाह्रौँ रार्िय र्नगणना, २०७८ को तयारीमा सहयोगी भूलमका।
6. रार्िय कृर्ष गणना, २०७८ को तयारीमा सहयोगी भूलमका।
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7. प्र ासलनक अलभिेििाई प्रयोग गरी एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन।

१०.६ अपेखक्षत उपिखब्ि
र्वश्वालसिो र भरपदो तथ्याङ्क र्वकासका िालग लनदे ख का, कायुर्वलि र मागुद न
ु तर्जम
ु ा भई कायाुन्वयन भएको
हजनेछ। यसै गरी रार्िय मानक मापदण्ि अनजसार समयानजकूि िण्िीकृत तथ्याङ्क नेपाि सरकारिाट प्राप्त
भएको, प्रलतवि सक्षम भौलतक पूवाुिारयजि तथ्याङ्क हकाई स्थापना भएको, सूचना प्रर्वलिको उपयोगिाट
सरिरूपमा क्षेरगत तथ्याङ्क र्वकास गररएको हजनेछ। साथै, नीलत योर्ना िर्ेट तर्जम
ु ा कायुमा प्र ासलनक
तथ्याङ्कको र्वकास तथा प्रयोगमा र्वस्तार भएको हजनछ
े ।
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पररच्छे द ११
आयोर्ना िैंक
११.१ पृष्ठभूलम
कायाुन्वयनमा िै र्ान तयारी अवस्थामा रहेका आयोर्नािाई मौज्दातकारूपमा राख्नज आयोर्ना िैंक हो। यसमा
कायाुन्वयनमा र्ानजपूव ु प्रारखम्भक एवं प्रभाव परीक्षण, स्रोतको सजलनखितता, र्वस्तृत आयोर्ना प्रलतवेदन, र्ग्गा
प्रालप्त, आयोर्नािाट प्रभार्वतिाट कायाुन्वयनका िालग सहमलत प्राप्त गरी लनखित

तुमा भण्िारण गररएको

हजन्छ। यसिे गदाु स्रोतको ददगो उपयोग हजनर्ान्छ। र्थाभावी एवं पहजँच र प्रभावका आिारमा भन्दा माग
आवश्यकता सम्भावना र स्वीकायुताका आिारमा आयोर्ना छनौट र कायाुन्वयन हजन्छ। उपिब्ि स्रोत, सािन
तथा प्रर्वलिको अलिकतम उपयोग गदै गाउँपालिकाको सोंचिाई यथाथु पररणाममा िदल्न आयोर्ना तर्जम
ु ा
तथा कायाुन्वयनमा दे खिएका असजर्विािाई लनराकरण गदै दीघुकािीन योर्ना, मध्यमकािीन िचु सं रचना तथा
वार्षुक िर्ेटिाई एक अकाुमा अन्तर आविता गदै समयमै आयोर्ना सम्पन्न गरी आलथुक, सामाखर्क, भौलतक
र्वकास गनु प्रभावकारी गराउन आयोर्ना िैंकको र्वकास तथा उपयोग गनु र्रूरी रहेको छ।

११.२ प्रमजि समस्या तथा च जनौती
आयोर्ना िैंकको कायुर्वलि तर्जम
ु ा तथादमापदण्ि लनमाुण गनज,ु सं घीय तथा प्रदे

सरकारको पदचाप पछ्याउनज,

मानव लसखर्ुत तथा प्रकृलतर्न्य र्वपद्बाट हजने तात्मक शकालिक आवश्यकताको सम्िोिन गनज,ु सं घ तथा प्रदे
सरकारका लनवाुचन क्षेर र्वकास कायुिम वार्षुक िर्ेटपलछ छनौट गररनज, सं घ तथा प्रदे

सरकारको योर्ना

छनौटको एकांकीपनािाई सहभागीमूिक एवं मागमा आिाररत िनाउनज, सं घीयताको ममु र भावना अनजरूप
सन्तजलित र्वकासिाई सम्िोिन गनजु र्स्ता समस्या तथा च जनौती रहेका छन्। साथै आयोर्ना िैंकको प्रार्वलिक
पक्षमा र्व ेष ध्यान पजर ्याह यसको सजरक्षा पहजँच अद्यावलिकता सरिता र्स्ता पक्षमा दक्ष कज ि र प्रलतवि
र्न खिको व्यवस्थापन गनजु प्रार्वलिक समस्या तथा च जनौती रहेको छ।

११.३ अवसर
सं घ तथा प्रदे

सरकारको आलथुक कायुर्वलि तथा र्वतीय उतरदार्यत्मक शव सम्िन्िी ऐनिे आयोर्ना िैंक अलनवायु

गररदा यसिाट स्थानीय तहिाई सहर्ता हजन,ज प्रार्वलिक तथा व्यवसार्यक ख क्षाको िढ्दो प्रभाविे सक्षम
र्न खि उपिब्ि हजन,ज सन्तजलित र्वकासका िालग आवश्यकता माग र सम्भावनाका आिारमा आयोर्ना
छनौट गनु सर्कनज, वार्षुक िर्ेट मध्यमकािीन िचु सं रचना र आवलिक योर्नाका िीचमा सामञ्जस्यता
स्थार्पत हजन र्ानज, स्रोतको समजखचत उपयोग हजन,ज आलथुक वषुको प्रारम्भमै आयोर्ना कायाुन्वयनमा र्ानज
अवसर रहेका छन्।
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११.४ दीघुकािीन सोंच, िक्ष्य उद्देश्य रणनीलत तथा कायुनीलत
दीघुकािीन सोंच
माग आवश्यकता सम्भावना र स्रोतको उपिब्िताका आिारमा सन्तजलित र्वकासका िालग आयोर्ना िैंक।
िक्ष्य
आवलिक योर्ना मध्यकािीन िचु सं रचना र वार्षुक िर्ेट तथा कायुिमका िीचमा सामञ्जस्यता स्थार्पत
गरी कायाुन्वयनयोग्य र आलथुक तथा प्रार्वलिकरूपमा सम्भाव्य आयोर्ना िैंकमा भण्िारण गने।
उद्देश्य
आयोर्नाको सं ख्यात्मक शमक िृर्ििाई न्यूनीकरण गरी गजणात्मक शमक नतीर्ािाई प्रिानता ददनज।

११.५ रणनीलत तथा कायुनीलत
1. आयोर्ना िैंक सम्िन्िी नीलतगत, कानजनी, सं रचनागत एवं र्न खिको प्रिन्ि लमिाउने।
2. सं घ तथा प्रदे

सरकारसँग साझेदारी तथा सहकायु गने

3. ददगो एवं सन्तजलित आलथुक सामाखर्क भौलतक र्वकास गने।
4. आयोर्ना िैंकका आिारमा मार सं घ तथा प्रदे

सरकारमा समपूरक तथा र्व ष
े अनजदानमा आिाररत

आयोर्ना माग गने।
5. आयोर्ना कायाुन्वयनपूवक
ु ा पूवाुिारमा पूणत
ु ा ददने।
6. सूचना प्रर्वलिमा आिाररत आयोर्ना तर्जम
ु ा कायाुन्वयन अनजगमन तथा मूल्याङ्कन पिलतको अनज रण गने।
आयोर्ना िैंक

ािामा आयोर्ना वैङ्क स्थापना गने

2.

आयोर्ना वैङ्क लनदे ख का प्रका न गने

२०८१/८२
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र्म्मा िक्ष्य

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

आयोर्ना वैङ्क सम्वन्िी र्वद्यजतीय सफ्टवयर
लनमाुण गने

आयोर्ना वैङ्कमा छनौट भएका योर्नािाई
online entry गने
समपूरक

र

र्व ष
े

अनजदानका

प्रस्ताव तयार गनु क्षमता वृर्ि गने

आयोर्ना

आयोर्ना प्रस्ताव वनाउन विासम्म क्षमता
वृर्ि गने

प्राथलमकता प्राप्त आयोर्नामा िर्ेट र्वलनयोर्न
गने

आयोर्ना वैङ्कमा भएका आयोर्नािाई स्रोत
व्वस्थापन गने

प्राथलमकता प्राप्त आयोर्ना मध्यकािीन िचु
सं रचनामा समावे

गने
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११.६ प्रमजि कायु
1. आयोर्ना िैंक स्थापना तथा सञ्चािन सम्िन्िी कायुर्वलि वा लनदे ख का वा मागुद न
ु तर्जम
ु ा।
2. आयोर्ना िैंकको सफ्टवेयरको र्वकास र सञ्चािन।
3. प्रलतवि प्रार्वलिक र्न खिको क्षमता र्वकास।
4. मध्यमकािीन िचु सं रचनामा साििसािीरूपमा आयोर्नाको थपघट एवं पररमार्ुन।
5. वार्षुक िर्ेट तथा कायुिममा िैकमा रहेका मौज्दातिाट समािे ।
6. सं घीय सरकार तथा प्रदे

सरकारसँग समपूरक अनजदान तथा र्व ेष अनजदानमा आिाररत आयोर्ना प्रस्ताव

गदाु िैंकिाट प्रस्ताव।

११.७ अपेखक्षत उपिखब्ि
आयोर्ना िैंकको स्थापना र कायाुन्वयन सम्िन्िमा नीलतगत, कानजनी, सं रचनागत, प्रर्वलिगत र र्न खिको
प्रिन्ि भएको हजनेछ। दीघुकािीन योर्ना, मध्यमकािीन िचु सं रचना र वार्षुक िर्ेट तथा कायुिमकािीचमा
सामञ्जस्यता स्थार्पत भएको, समयमै आयोर्ना सजरू गरी समयमै सम्पन्न भई र्वकास प्र ासनमा सज ासन
प्रविुन भएको, आलथुक अनज ासन प्रविुन भएको, सन्तजलित एवं ददगो आलथुक सामाखर्क र भौलतक र्वकास
भएको, आयोर्ना माग आवश्यकता र सम्भावना र स्रोत सजलनखिततामा आिाररत भएको हजनेछ।
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पररच्छे द १२
प्रथम योर्नाको नलतर्ा िाका
१२.१ पृष्ठभूलम
योर्ना प्रर्ियािाई नलतर्ामजिी िनाउन र्वषयगत क्षेरको नीलतगत िाकाको तयारी, नलतर्ा सूचकहरूको लनिाुरण
र आयोर्नाहरूिे समेत िगफ्रेम िनाउनजपने व्यवस्था द ौँ योर्नादे खि प्रारम्भ गररएको हो। तेह्रौँ योर्नामा
योर्ना, कायुिम वा आयोर्नािीच सूचकका माध्यमिाट अन्तरसम्िन्ि स्थापना गने र नलतर्ा सूचकका
्
आिारमा योर्नाको समीक्षा गनु सघाउ पजरयाउने
गरी नलतर्ा िाका कायाुन्वयनमा ल्याहएको लथयो। र्वगतका
अनजभविाट लसक्दै केही नयाँ र्व ष
े तासर्हत यस चौिौँ योर्नाको नलतर्ा िाका तयार गररएको छ। यो नलतर्ा
िाका तयार गदाु कजि १५ ओटा प्रमजि नलतर्ा क्षेर (Key result areas) लनिाुरण गरी सोसँग सिै र्वषयगत
क्षेर तथा उपक्षेरको योगदानिाई अन्तरसम्िखन्ित गराउने प्रयास गररएको छ। िेरै र्वषयगत उपक्षेर तथा
्
लनकायहरूिे साझा असर तथा प्रभाव हालसि गनु योगदान पजरयाउने
भएकािे पलन यसरी प्रमजि नलतर्ा क्षेरमा
समूहीकृत गरी नलतर्ािाका िनाउन र्रुरी दे खिएको हो। यसिे योर्नािाई लनकाय (Agency) अविारणािाट
र्वषय क्षेरगत (Sectoral) अविारणामा िै र्ान मद्दत पजग्ने अपेक्षा गररएको छ। यसमा रहेका नलतर्ा
सूचकहरूमाफुत योर्नाको प्रगलत अनजगमन गरी लनणुय प्रर्ियािाई प्रमाणमा आिाररत िनाउन एवम्
नलतर्ाप्रलतको र्वाफदे र्हता सजलनखित गनु सहयोग पजग्ने अपेक्षा गररएको छ।

१२.२ नतीर्ा िाकामा समावे

गररएका र्वषय

र्वकास योर्ना, कायुिम तथा आयोर्नाहरूको कायाुन्वयन गने खर्म्मेवारी रहेका सम्िि मन्रािय तथा केन्िीय
लनकायहरूको सर्िय सहभालगता तथा सहयोगमा रार्िय योर्ना आयोगिाट तयार गररएको यस नलतर्ा िाकािे
दे हायका र्वषयहरू समेटेको छः
(क) प्रस्तजत नलतर्ा िाकामा १५ ओटा प्रमजि र्वषयगत नलतर्ा क्षेर लनिाुरण गरी सोका आिारमा तीन तहका
नलतर्ा)प्रलतफि, असर र प्रभाव तह (पररभार्षत गरी लतनीहरूको अन्तरसम्िन्ि यर्कन गररएको छ।
(ि) उखल्िखित प्रलतफि, असर र प्रभावको मापनका िालग र्वषय क्षेरगत नलतर्ा सूचकहरूिाई पररमार्ुन गरी
व्यावहाररक िनाहएको छ।
(ग) यी सूचकहरूको आवलिक अनजगमन तथा मूल्याङ्कनिाई सखर्िो िनाउन सम्भव भएसम्म हरे क सूचकहरूको
आिार तथ्याङ्क र चौिौँ योर्ना अवलिभरका िालग वार्षुक िक्ष्य र तथ्याङ्क उपिब्ि गराउने पजष्ट्याहँको
स्रोतसर्हत खर्म्मेवार लनकाय प्रष्ट गररएको छ।
(घ) र्वषय क्षेरगत रूपमा राखिएका प्रलतफि, असर र प्रभाव सूचकहरू हालसि गनुका िालग आवश्यक पने
न्यूनतम िाह्य वातावरणीय पक्ष तथा सम्भार्वत र्ोखिम अनजमान गररएको छ।
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१२.३ नतीर्ा िाकाको प्रयोग
नलतर्ा िाकाको तर्जम
ु ाका साथसाथै अवस्थामा पलन यसको प्रयोग िढाउनज महत्मक शवपूणु हजन्छ। मन्राियहरू तथा
अन्य केन्िीय लनकायमा कायुरत र्न खििाई यसको प्रयोग र महत्मक शव िारे मा अलभमजिीकरण एवम् प्रख क्षण
ददन र्रुरी भएकािे रार्िय योर्ना आयोगिाट यस्ता कायुिमहरू सञ्चािन गररनेछ। योर्ना तथा अनजगमनमा
सं िग्न र्न खिको क्षमता र्वकास भएपलछ यसको प्रयोग नयाँ आयोर्ना तर्जम
ु ा, िर्ेट प्रर्िया र अनजगमन
तथा मूल्याङ्कनमा समेत िढाउन सर्कन्छ। यस नलतर्ा िाकाको प्रयोग योर्ना प्रर्ियाका र्वलभन्न चरणहरूमा
दे हाय िमोखर्म हजन सक्दछः
(क) वार्षुक र्वकास कायुिम तथा िर्ेटिाई नलतर्ामूिक िनाउन यसको प्रयोग गनजप
ु दुछ। वार्षुक र्वकास
कायुिम तयार गदाु सम्िि र्वषय क्षेरगत िण्िमा यस नलतर्ा िाकाका सूचकहरू मूितः प्रलतफि,
असर र प्रभाव तहका सूचकहरू समावे

गनजप
ु दुछ। यसिे कजनै िास आलथुक वषुमा सम्िि र्वषयगत

क्षेरमा हालसि गने नलतर्ािाई प्रष्ट पादुछ।
(ि)

मध्यमकािीन िचु सं रचनािाई नलतर्ामजिी िनाउन पलन यस िाकामा रहेका सूचकहरूको प्रयोग
गनजप
ु दुछ। साथै मध्यमकािीन कायुसम्पादन िाका )Medium-term performance framework (
कोरूपमा समेत यसिे काम गदुछ।

(ग)

वैदेख क सहयोग लिनजपदाु आयोर्ना वा कायुिमिे र्वषय क्षेरगत र रार्िय स्तरका िक्ष्यहरू हालसि
ज
गनु सहयोग गछु भनी र्ान्न उत्मक शसक
हजन्छन्। यस्तो खस्थलतमा उनीहरूको सहयोग रहने अमजक
्
आयोर्नािे सम्िि र्वषयगत क्षेरको प्रलतफि, असर हजँदै प्रभाव हालसि गनु पजरयाउने
योगदान यर्कन
गनु यसिे मद्दत पजर्याउँछ।

(घ)

आवलिक योर्नाका र्वषय क्षेरगत प्राविानहरूको समीक्षा गरी वार्षुक प्रगलत प्रलतवेदन तयार गनु
यसको महत्मक शव रहन्छ।
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तालिका नतीर्ा िाका
सोंच
स्वस्थ प्रलतस्पिी ददगो अथुव्यवस्था एवम् सन्तजष्ट नागररक।
िक्ष्य
ज को स्तरमा पजग्ने।
सामाखर्क न्यायसर्हतको िोककल्याणकारी राज्य हजँदै मध्यम आय भएका मजिक
उद्देश्य
उत्मक शपादन ीि रोर्गारी उन्मजि र न्यायपूणु र्वतरणसर्हतको उच्च आलथुक वृर्िद्वारा ितज गररिी न्यूनीकरण गदै
आलथुक–सामाखर्क रूपान्तरण गनज।
ु

261 अिाना हन्टरने नि सर्वुसेस प्रा.लि.

तालिकाहरूको सूची
तालिका १: योर्नाको नलतर्ा िाका
सोचः
िक्ष्यः
उद्देश्यः
ि.सं.

प्रमजि नलतर्ा क्षेर (असरहरु)

रणनीलतहरु
१.

२.

आलथुक

सामाखर्
क

१.
२.

३.

भौलतक

पूवाुिार

४.

५.

वातावरण

संस्थागत

तालिका २: प्रमजि नलतर्ा क्षेर, तात्मक शकालिन र र्वषय क्षेरगत असर
ि.सं.
१.

प्रमजि नलतर्ा क्षेर

तात्मक शकालिक असर

र्वषय क्षेरगत असर

 मा

 कमाक

तालिका ३: र्वषयगत असर, उपक्षेर र प्रमजि नलतर्ा क्षेर
ि.सं.

प्रमजि नलतर्ा क्षेर

र्वषयगत क्षेर

१.

र्वषयगत क्षेरका प्रमजि
नलतर्ा क्षेर

 मा

 कमाक

नलतर्ा सूचक
१.
नलतर्ा

आलथुकक्षेर

सूचकहरु

एकाई

आिार
वषु

२०७६/
७७

िक्ष्य
२०७

२०७

२०७

८

९

०

७/७

७/७

९/८

सूचनाको
२०८

०/८१
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२०८
१/८
२

स्रोत

खर्म्मेवा

अनजमान

लनकाय

र्ोखिम

र

तथा

२.

सामाखर्क क्षेर
नलतर्ा

सूचकहरु

एकाई

आिार
वषु

२०७६/
७७

३.

सूचकहरु

एकाई

२०७

२०७

८

९

०

७/७

७/७

आिार
वषु

२०७६/
७७

९/८

२०८

०/८१

२०८

स्रोत

१/८

खर्म्मेवा

अनजमान

लनकाय

र्ोखिम

खर्म्मेवा

अनजमान

लनकाय

र्ोखिम

खर्म्मेवा

अनजमान

लनकाय

र्ोखिम

खर्म्मेवा

अनजमान

लनकाय

र्ोखिम

र

तथा

२

िक्ष्य
२०७

२०७

२०७

८

९

०

७/७

७/७

९/८

सूचनाको
२०८

०/८१

२०८

स्रोत

१/८

र

तथा

२

वातावण क्षेर
नलतर्ा

सूचकहरु

एकाई

आिार
वषु

२०७६/
७७

५.

२०७

सूचनाको

पूवाुिार र्वकास
नलतर्ा

४.

िक्ष्य

िक्ष्य
२०७

२०७

२०७

८

९

०

७/७

७/७

९/८

सूचनाको
२०८

०/८१

२०८

स्रोत

१/८

र

तथा

२

संस्थागत र्वकास
नलतर्ा

सूचकहरु

एकाई

आिार
वषु

२०७६/
७७

िक्ष्य
२०७

२०७

२०७

८

९

०

७/७

७/७

९/८

सूचनाको
२०८

०/८१
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२०८
१/८
२

स्रोत

र

तथा

लनश्कषु
अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकािे पञ्चिषीय योर्नािे लिएको िक्ष्य तथा उद्देश्य हालसि गनु गाउँपालिकाको आन्तररक
आयमा अलभिृर्िको िालग रार्श्वको दायरािाई फरार्किो िनाउनज पने, आवश्यिाका आिारमा िागनीको
सजलनखस्चतताकािालग सम्भाब्य सवै साझेदारहरूिाई आकषुण गने तथा अन्तर सरकारी अनजदानको क्षेर फरार्किो
िनाउन र्व ष
े पहि गने, अनजत्मक शपादक िचुमा कटौती गने साथै ददगो र्वकासमा आिाररत र्वकास लनमुण र सेवा
प्रवाहका पूवाुिारहरूको लनमाुण र र्वकासिाई प्रथम प्राथलमकतामा रािेर आवलिक गाउँ र्वकास योर्ना
कायाुन्वनय गनु सके अर्जन
ु चौपारी गाउँपालिकािाई एक समृि गाउँपालिकाको रुपमा र्वकास गनु सम्भव छ।
ितुमानमा रहेका अन्तरतहगत समन्वय, आलथुक स्रोत सािनको अप्रयाप्तता, र्न खक्त तथा सामाखर्क, सांस्कृलतक
च जनौलतहरूिाई सम्भावनाको उज्यािो मागु तफु अग्रसर गराएर अवसर र सम्भावना सं ग एकीकृत गरी
कायाुन्वयन गनु सके आगामी ५ िषु लभर समृर्िको मागु लनिाुरण हजने लनखित छ। यस प्रकारको सफिता
प्रालप्तकािालग गाउँपालिका दे हाय िमोखर्मका १० सं कल्प ब्यवहारमा उताने प्रलतििता ब्यक्त गदुछ।
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सङ्कल्पहरू
१.

र्वतीय अनज ासन र पारदख त
ु ाको सजलनखस्चतता गने साथै ब्यवहारमा उताने,

२.

गाउँिासी र्नसमजदायिाई र्वश्वासमा लिने र र्नसहभालगताको सजलनखितता गने,

३.

आयोर्ना छनौट गदाु आिश्यक अध्ययन, अनज न्िान, ड्रहङ लिर्ाईन र यथाथुपरक िागत अनजमान गने
ब्यवस्था गने,

४.

िार्षुक िर्ेट तथा कायुिमिाई आिलिक योर्नासँग तादाम्यता हजने गरी गने,

५.

गजणस्तरमा सम्झौता नगने,

६.

अनजत्मक शपादक क्षेरको िगानीिाई लनरुत्मक शसार्हत गने तथा लमतब्ययी हजने

७.

सवै प्रकारका र्वकास लनमाुण र सेवा प्रवाहका र्वषय िस्तजिाई सूचना प्रर्वलिसँग अवि गने

८.

र्नप्रलतलनलि र कमुचारीिीच सजसम्िन्ि स्थार्पत गने,

९.

र्नप्रलतलनलि र कमुचारीको ब्यवहारिाई सदाचारी िनाउने र समार्मा अनजकरणीय िनाउने,

ँ समान
१०. र्नप्रलतलनलि र कमुचारीिे आफ्नो दार्यत्मक शव तथा खर्म्मेिारी हमान्दाररता पूिक
ु पािना गने र सवैसग
ब्यवहार गने।
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